NAVODILA ZA VARNO UPORABO in NEGO (Navodila veljajo za spodaj navedene izdelke.)
Steklenička Mimijumi "Very Hungry" (240 ml)
Steklenička Mimijumi "Not so Hungry" (120 ml)
Cuclji Mimijumi stopnja 1 (za otroke od 0 – 6 mesecev) in stopnja 2 (za otroke od 6 mes. dalje)
POMEMBNO: Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila za uporabo. Upoštevajte varnostne napotke in opozorila! Pri neupoštevanju sledečih
predpisov odklanjamo vsako odgovornost. Shranite navodila za uporabo na varnem mestu.
Odločili ste se za patentiran izdelek najvišje kakovosti. Pred uporabo natančno preberite opozorila, navodila za uporabo, nego in čiščenje stekleničke ter
cucljev. Nadaljnje informacije o funkcionalnosti in uporabi najdete na spletni strani www.mimijumi.si
Za varnost in zdravje vašega otroka!
OPOZORILO!








Ta izdelek vedno uporabljajte pod nadzorom odrasle osebe.
Cuclja za hranjenje nikoli ne uporabljajte kot tolažilno dudo.
Pogosto in dolgotrajno sesanje povzroča zobno gnilobo.
Pred hranjenjem vedno preverite temperaturo hrane.
Ta izdelek ni igrača - ne dovolite, da se vaš otrok igra s steklenico ali deli steklenice.
Vse sestavne dele, ki jih trenutno ne uporabljate, shranite izven dosega otrok.
Bodite posebej previdni pri segrevanju hrane v mikrovalovni pečici. Preden postrežete, hrano vedno dobro premešajte, da zagotovite
enakomerno porazdelitev toplote, ter preverite temperaturo. Temperatura vsebine ne sme presegati 37°!




Ne postavljajte v vročo pečico.
Ne postavljajte stekleničke na površine, ki so obdelane z antibakterijskimi sredstvi za čiščenje.




Da bi preprečili poškodbe, preprečite otroku, da med pitjem iz stekleničke hodi ali z njo teka naokoli. Stekleničke se lahko razbijejo in
poškodujejo otroka.
Otrok NE SME zaspati s stekleničko ali ostati z njo dalj časa nenadzorovan. Daljše pitje iz stekleničke lahko vodi do kariesa in trajnih poškodb
zob. Dajte otroku samo hrano brez dodatka sladkorja ali vsaj močno razredčeno. Do kariesa pri otrocih tudi pride, če mu ne daste sladkanih
tekočin - na primer, če vaš otrok uporablja stekleničko daljše časovno obdobje podnevi ali ponoči, če se zmanjša pretok sline ali če se
steklenica uporablja kot duda. Posvetujte se z zdravnikom v zvezi s pravilnim hranjenjem iz steklenic.

Nega stekleničke in uporaba
Zaradi higiene izdelek pred prvo uporabo potopite v vrelo vodo 5 minut. Pred vsako uporabo očistite.
• Optimalno higieno zagotovimo tako, da vse dele pred vsako uporabo sterilizirate. Pomivate jih lahko v pomivalnem stroju v zgornjem predalu.
• Živila lahko dele stekleničke razbarvajo.
• Pretirana uporaba čistil lahko privede do razpoka umetne mase. Če se to zgodi, je treba stekleničko takoj zamenjati.
• NE uporabljajte v mikrovalovni pečici.
• Pokrov ščiti cucelj pred prahom in kontaminacijo. Po uporabi ga namestite nazaj na stekleničko.
Cucelj


Pred vsako uporabo natančno preglejte cucelj za hranjenje in ga potegnite v vse smeri. Če opazite kakršnikoli poškodbo ali obrabo, cucelj
takoj zavrzite. V tem primeru ga zamenjajte z novim.






Cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi ali vročini ali raztopini za sterilizacijo dlje, kot je to priporočeno, saj lahko škoduje cuclju.
Vse uporabljene umetne snovi in silikoni so varni za živila.
Cuclja ne puščajte samega v dosegu otrok.
Mehak cucelj je bil izdelan skladno s teksturo in videzom materine dojke, da bi dosegli najboljši rezultat hranjenja.

Ne uporabljajte dezinfekcijskih ali sterilizacijskih sredstev več kot priporočeno, saj lahko poškodujejo cucelj ali stekleničko. (Glej navodila proizvajalca
dezinfekcijskega ali čistilnega sredstva).
Iz higienskih razlogov priporočamo, da cucelj vsake 3 mesece zamenjate. Cuclji so na voljo ločeno, stopnja 1 (za otroke od 0 do 6 mesecev) in stopnja 2 (za
otroke od 6 meseca dalje).
Steklenička
• Stekleničke so izdelane iz visoko kakovostnega, transparentnega in varnega umetnega materiala in imajo vse potrebne certifikate, ki so potrebne za
neposreden stik z živilom. Stekleničke so certificirane skladno z EN 14350 („Izdelki za dojenčke in majhne otroke – izdelki za tekočo otroško hrano“) in testirane
s strani TÜV Rheinland – brez škodljivih snovi.
• So brez BPA (bisfenol A) in lateksa.
• Protidrsna prevleka pomaga, da steklenička na površini ne zdrsne in da lahko stekleničke polnite in odvijete z eno roko. Med čiščenjem in sterilizacijo jo
odstranite in jo nato namestite nazaj.
Narejeno v Avstriji z uporabo najvišje kakovosti materialov iz Nemčije in Švice.
Za nadaljnje informacije, navodila in naročila obiščite spletno stran www.mimijumi.si.
Proizvajalec: mimijumi LLC, 718 Thompson Lane, Suite 108-263 Nashville, TN 37204 /
Distributer za Slovenijo:
Eurokad, poslovne storitve, Marta Haidi Regoršek, s.p. Podkraj 10 S, 3320 Velenje info@mimijumi.si

