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Gebruik en reiniging van de
GEDEMONTEERDE ONDERDELEN
• Draai de beker los van het deksel.
• Als de beker handgrepen heeft, verwijder dan de handgrepen.
• Verwijder het ventiel van het deksel door aan het ventiellipje te trekken.
Reiniging
• Reinig voorafgaand aan gebruik alle onderdelen.
• Zorg altijd voor schone handen en schone oppervlakken.
• Na elk gebruik moeten alle onderdelen worden gewassen in heet water met zeep en daarna
grondig worden afgespoeld.
• Alle onderdelen zijn vaatwasser bestendig (alleen bovenste rek).
Montage
• Plaats het ventiel in het deksel door het vanaf de onderkant in te voeren in de speenopening.
• Als de beker handgrepen heeft, plaats deze dan over de ring van de beker.
• Vul de beker met vloeistof voor de voeding.
• Draai het deksel op de beker totdat het goed vastzit.
WAARSCHUWING Voor de
veiligheid en gezondheid van je
kindje!
• Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene.
• Het voortdurend opzuigen van vloeistoffen gedurende langere tijd tast het gebit aan.
• Controleer voor het voeden altijd de temperatuur van de voeding.
• Gebruik de overgangsbeker altijd met het ventiel geplaatst. De overgangsbeker werkt niet goed
zonder het ventiel.
• De speen moet schoon zijn en vrij van verstoppingen.
• Reinig alle onderdelen altijd onmiddellijk na gebruik.
• Het gebruik van hete of koolzuurhoudende vloeistoffen wordt afgeraden.
• Het gebruik van een magnetron wordt afgeraden vanwege het risico op 'hete plekken' en
oververhitting.
• Vermijd een te intensieve reiniging van de onderdelen om beschadiging van de
afdichtingsoppervlakken te voorkomen.
• Gebruik geen kokend water of magnetron om de onderdelen te steriliseren.
• Stel het product niet bloot aan direct zonlicht en hitte, en berg het op in een droge omgeving.
• Houd onderdelen die niet worden gebruikt buiten het bereik van kinderen.
• Inspecteer voor elk gebruik alle onderdelen op slijtage of beschadiging.
• Test regelmatig de sterkte van het ventiel door er hard aan te trekken, en inspecteer het
ventiel op scheurtjes of slijtage, om mogelijk verstikkingsgevaar te voorkomen.
• Gebruik de beker altijd onder toezicht van een volwassene en laat je kindje niet alleen met de
overgangsbeker.
• Laat een kind niet lopen of rennen tijdens het gebruik van de beker.
• Gebruik de speen nooit als fopspeen.
• Langdurig contact met melk, flesvoeding, vruchtensap of zoete vloeistoffen kan ernstig
tandbederf veroorzaken.
• Als een van de onderdelen barstjes, scheurtjes of andere tekenen van slijtage
vertoont, stop dan met het gebruik en gooi de versleten of beschadigde onderdelen
weg.

• Neem contact op met je arts in het geval van voedingsproblemen of vragen.
• Het langdurig gebruik van deze overgangsbeker buiten de vaste maaltijden of tijdens het
slapengaan, waarbij de beker is gevuld met andere drinkvloeistoffen dan water, kan
bijdragen aan of leiden tot tandbederf in de vroege jeugd.

