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English
For your child's safety and health

WARNING!
 • Continuous and prolonged sucking of fluids will 

cause tooth decay.
 • Always check food temperature before feeding.
 • Throw away at the first signs of damage or 

weakness.
 • Keep components not in use out of the reach of 

children.
 • Never attach to cords, ribbons, laces or loose 

parts of clothing. The child can be strangled.
 • Always use this product with adult supervision.

Instruction
 • Before first use, clean the product and then 

place it in boiling water for 5 minutes. This is to 
ensure hygiene.

 • Dishwasher-safe.
 • Even though you can heat food in our plastic 

products, we recommend to refrain from doing 
so and use glass or porcelain products instead. 
This is because certain foods can quickly reach 
temperatures above 100 °C, which can cause the 
plastic to melt.

 • Best stored in the dark and at normal room 
temperature, for example in a kitchen 
cupboard.

 • Any use, care, heating or storage other than 
what is recommended might damage the 
product.

 • Retain product information for future reference.
 • For hygienic reasons – clean thoroughly before 

each use.
 • Take extra care when heating in the microwave; 

some parts of the food may become too hot. 
Always mix the heated food and check the 
temperature before giving it to your child.

 • The bib should be washed by hand.
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How to use
The design of the beaker lid makes room for the 
child's nose; the child can drink without leaning the 
head far back. The bib has an adjustable neck that 
opens easily if the child gets entrapped.

עברית
למען	בטיחות	ובריאות	הילדים

אזהרה!
יניקה מתמשכת וממושכת של נוזלים עשויה לגרום  •

לעששת.
יש לבדוק את טמפרטורת המזון לפני ההאכלה. •
יש להשליך מוצר זה בכל סימן של נזק או חולשה. •
יש להרחיק רכיבים אשר אינם בשימוש מהישג ידם של  •

ילדים.
אין לחבר למוצר זה חוטים, סרטים, שרוכים או חלקי  •

בגדים אשר עשויים להוות סכנת חנק עבור ילדים.
יש להשתמש במוצר זה תחת השגחת מבוגר בלבד. •

הוראות:
לפני השימוש הראשון, יש לנקות את המוצר ולאחר  •

מכן להניח אותו במים רותחים למשך 5 דקות על מנת 
להבטיח היגיינה מרבית.

בטוח לשימוש במדיח כלים. •
מומלץ להשתמש במוצרים מזכוכית או חרסינה לחימום  •

מזון ולהימנע מחימום מזון בכלים מפלסטיק. טמפרטורת 
 100°C המזון בעת חימום עשויה להגיע במהירות מעל

ולגרום להתמוססות הפלסטיק.
מומלץ לאחסון בתנאי חושך ובטמפרטורת חדר, כמו  •

למשל בארון מטבח.
כל שימוש, טיפול, חימום או אחסון של המוצר באופן  •

שאינו תואם את ההמלצות עשוי לגרום נזק למוצר.
שמרו הוראות אלו לעיון בעתיד. •
להבטחת היגינה מירבית - נקו מוצר זה באופן יסודי לפני  •

כל שימוש.
היזהר במיוחד בעת חימום מזון במיקרוגל; חלקים  •

מסוימים במזון עשויים להיות חמים במיוחד. הקפידו 
לערבב מזון המחומם במיקרוגל ובדקו את טמפרטורת 

המזון לפני הגשתו לילדכם.
יש לכבס את הסינר ידנית. •
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הוראות	שימוש
העיצוב של מכסה הספל משאיר מקום לאפו של הפעוט; כ, 

הילד יכול לשתות מבלי להטות את הראש אחורה. הסינר 
כולל צווארון מתכוונן שנפתח בקלות אם הילד מסתבך.
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