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חשוב  1
יש לקרוא בקפידה את  לפני השימוש במוצר, • 

המדריך למשתמש.
• יש לשמור את המדריך למשתמש לעיון 

בעתיד.

למען הבריאות והבטיחות של ילדך
אזהרה

יש לבדוק את בקפידה  לפני כל שימוש,  •
את המוצר. ברגע שמתגלה פגם או נזק,יש 

להפסיק מייד את השימוש.

. יש לנקות את המוצר לפני השימוש •

נדרשת השגחת מבוגר כאשר התינוק  • 
משתמש בעצמו במוצר.

וחיטוי ניקוי   2
. יש לנקות את המוצר לפני / אחרי כל שימוש• 

 , יש לנקות את המוצר במי סבון חמים• 
ולייבש אותו. לשטוף ביסודיות 

יש  המוצר מתאים לשימוש במדיח כלים. • 
להניח את המוצר במגש העליון של מדיח 

הכלים.
• המוצר מתאים לשימוש במכשירי חיטוי 

(סטריליזטורים).

זהירות

לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או  • 
אנטי-בקטריאליים או בתמיסות כימיות.

 . יש להשתמש בחומרי ניקוי בריכוז מתאים •
חומרי ניקוי מרוכזים מדי עלולים לגרום בסופו 

של דבר לסדקים במוצר. במקרה כזה, יש 
להפסיק מייד את השימוש במוצר.

הכנת המזון  3

זהירות

. לעולם אין להכניס את המוצר לתנור •

כאשר משתמשים במוצר בתנור מיקרוגל  • 
עם אפשרות לגריל, לעולם אין להפעיל את 

הפונקציה של הגריל.

כאשר מחממים את המזון על ידי שימוש  • 
במוצר כמיכל, לעולם אין להוסיף יותר מדי 

שמן או סוכר.

לעולם אין להשתמש במוצר עבור מזונות  • 
המתובלים בהרבה שמן או בקליפת לימון 

/ תפוז.
כגון מיץ  מזונות בעלי צבע חזק או ריח חזק,  •
גזר או בצלים, עלולים להשאיר כתמי צבע או 

ריחות על המוצר לפרקי זמן ארוכים.

שימוש במיקרוגל
. יש לפעול תמיד על פי ההוראות של המיקרוגל• 
יש לוודא שהוא  בעת הכנסת המוצר למיקרוגל, • 

מכיל מזון או מים.
• המיקרוגל עלול לחמם את המזון באופן שאינו 

אחיד.

האכלה  4

אזהרה

לפני האכלה יש לבדוק תמיד את טמפרטורת  • 
המזון.

הטמפרטורה  לגבי מזון שחומם במיקרוגל, • 
עשויה להשתנות בחלקים שונים של המזון. 
כדי להבטיח חלוקת חום אחידה, יש לערבב 

את המזון בעת החימום.
• בזמן ההאכלה יש למנוע מהתינוק לרוץ 

או ללכת.
. יש להשגיח על התינוק במשך האכלה• 

אחסון  5
מומלץ לאחסן את  לצורך החזקה היגיינית, • 

ובטוח. יבש  המוצר במקום 
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חשוב  1
לפני השימוש במוצר, יש לקרוא בקפידה את • 

המדריך למשתמש.
יש לשמור את המדריך למשתמש לעיון • 

בעתיד. 

 למען הבריאות והבטיחות של ילדך
אזהרה

לפני כל שימוש, יש לבדוק את בקפידה את  •
המוצר. ברגע שמתגלה פגם או נזק,יש להפסיק 

מייד את השימוש. 
יש לנקות את המוצר לפני השימוש.  •
נדרשת השגחת מבוגר כאשר התינוק משתמש  •

בעצמו במוצר. 

זהירות 

המוצר מיועד לשימוש בעת האכלה. •
 לעולם אין להכניס את המוצר  •

למיקרוגל או לתנור. 
לעולם אין להניח את המוצר על החלק העליון של  •

הכיריים או בקרבת מקור חום.
לעולם אין להשתמש במוצר עבור מזונות  •

המתובלים בהרבה שמן או בקליפת לימון / תפוז.
מזונות בעלי צבע חזק או ריח חזק, כגון מיץ גזר  •

או בצלים, עלולים להשאיר כתמי צבע או ריחות על 
המוצר לפרקי זמן ארוכים.

וחיטוי ניקוי   2
יש לנקות את המוצר לפני / אחרי כל שימוש.• 
יש לנקות את המוצר במי סבון חמים, לשטוף • 

ולייבש אותו.  ביסודיות 
המוצר מתאים לשימוש במדיח כלים. יש • 

להניח את המוצר במגש העליון של מדיח 
הכלים. 

המוצר מתאים לשימוש במכשירי חיטוי • 
(סטריליזטורים). 

זהירות 

לעולם אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או  •
אנטי-בקטריאליים או בתמיסות כימיות.

יש להשתמש בחומרי ניקוי בריכוז מתאים. חומרי  •
ניקוי מרוכזים מדי עלולים לגרום בסופו של דבר 
לסדקים במוצר. במקרה כזה, יש להפסיק מייד 

את השימוש במוצר.

האכלה  3

אזהרה

לפני האכלה יש לבדוק תמיד את טמפרטורת המזון. •

בזמן ההאכלה יש למנוע מהתינוק לרוץ • 
או ללכת.

יש להשגיח על התינוק במשך האכלה.• 

אחסון  4
לצורך החזקה היגיינית, מומלץ לאחסן את • 

המוצר במקום יבש ובטוח.
יש להרחיק את המוצר ממקור חום או מקרינת • 

שמש ישירה.
יש לשמור את המוצר הרחק מהישג ידיו • 

של התינוק.

הערה

לשינוי הצבע אין השפעה על ביצועי המוצר. •
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מזונות בעלי צבע חזק או ריח חזק, כגון מיץ גזר  •

או בצלים, עלולים להשאיר כתמי צבע או ריחות על 
המוצר לפרקי זמן ארוכים.

וחיטוי ניקוי   2
יש לנקות את המוצר לפני / אחרי כל שימוש.• 
יש לנקות את המוצר במי סבון חמים, לשטוף • 

ולייבש אותו.  ביסודיות 
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הכלים. 
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(סטריליזטורים). 
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המוצר במקום יבש ובטוח.
יש להרחיק את המוצר ממקור חום או מקרינת • 

שמש ישירה.
יש לשמור את המוצר הרחק מהישג ידיו • 
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הערה

לשינוי הצבע אין השפעה על ביצועי המוצר. •
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