Sippy Starter Kit

NL
De zachte siliconen speen en de fles van Dr. Brown’s Milestones™ zijn ontworpen om je kindje
te helpen over te stappen van fles naar beker. Je kunt de Sippy Spout ook in plaats van de
speen/tuit op Dr. Brown’s® Options+™-flessen gebruiken, na verwijdering van het inwendige
ventielsysteem. De Sippy Spout werkt niet correct als het ventielsysteem is geplaatst, of op
flessen van een ander merk dan Brown’s® Options+™.
Voor het eerste gebruik
Zorg voor een schoon oppervlak en schone handen. Haal het product uit elkaar, reinig het en
plaats alleen de speen/tuit vervolgens gedurende 5 minuten in water wat gekookt heeft om de
hygiëne te waarborgen. Reinig voorafgaand aan gebruik alle onderdelen. Zorg dat de opening
van de speen schoon is.
Voor elk gebruik
Kneed de speen voor elk gebruik in alle richtingen om te zorgen dat deze niet scheurt. Controleer
dit zorgvuldig, vooral wanneer je kind tandjes krijgt, en vervang de speen onmiddellijk als je
tekenen van slijtage of beschadiging constateert, zoals scheurtjes of verandering van de vorm.
Kleine stukjes kunnen per ongeluk worden ingeademd en ernstig letsel veroorzaken. Reinig de
speen voor elk gebruik. De speen moet schoon zijn en vrij van verstoppingen.
Reiniging
Alle onderdelen zijn vaatwasser bestendig (alleen bovenste rek). Veilig voor gebruik in een
elektrische sterilisator, magnetronsterilisator of water wat gekookt heeft.
Montage Sippy Bottle
Voer de Sippy Spout in vanaf de onderkant van de ring en trek de speen omhoog totdat deze op
zijn plek schuift. Vul de fles met voeding en bevestig de ring met speen op de fles. Als je fles is
voorzien van de siliconen handgrepen van Dr. Brown’s, zet dan de fles op een stevig oppervlak,
plaats de handgrepen over de fleshals en druk deze omlaag totdat ze op hun plek zitten. Het
gebruik van zeepsop kan helpen om de handgrepen eenvoudiger van de fles te laten glijden.
Houd flessen bij het vervoeren altijd rechtop met de dop erop, om lekkage te voorkomen.
WAARSCHUWING voor de
Veiligheid en gezondheid van je kindje!
• Het voortdurend opzuigen van vloeistoffen gedurende langere tijd tast het gebit aan.
• Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
• Gooi het product weg bij de eerste tekenen van beschadiging of slijtage.
• Houd onderdelen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen.
• Bevestig het product nooit aan een koord, bandje, veter of losse kledingstukken. Je kindje kan
verstrikt raken.
• Gebruik de Sippy Spout nooit als fopspeen.
• Verwijder de speen uit de mond wanneer de baby niet eet.
• Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
• Controleer de speen altijd op tekenen van slijtage en vervang deze bij beschadiging.
• Gebruik geen magnetron om de fles te verwarmen, omdat magnetronwarmte 'hete
plekken' kan veroorzaken in de melk/flesvoeding en/of onderdelen van de fles.
• De onderdelen van de fles zijn geen speelgoed en moeten niet aan kinderen worden gegeven om
mee te spelen of op te zuigen.
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hitte en laat het niet langer dan
aanbevolen weken in een ontsmettingsmiddel (sterilisatieoplossing), omdat dit het

materiaal kan aantasten.
• Vervang spenen na een gebruik van ongeveer zes weken.
• Bij een intensief gebruik en intensieve sterilisatie kan de kwaliteit van de spenen na zes weken
achteruitgaan.
• Laat een kind niet lopen of rennen tijdens het gebruik van een fles.

