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الكوب المنبثق POP-UP - التدفق الحر: إرشادات االستعمال: امألي الكوب إلى ثالثة أرباعه وقومي بلف الغطاء 

فوقه بحرص إلغالقه. هذا الكوب آمن لالستخدام في الميكروويف. قومي بتسخين الكوب في الميكروويف بعد فك 
الغطاء والفوهة/أنبوب المص. ال تدعي السائل يغلي أو يسخن سخونة شديدة لتجنب خطر االحتراق. قد يؤدي التسخين 
في فرن ميكروويف إلى ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة. حركي الزجاجة/الكوب بين كفي اليدين بعد التسخين 
لتوزيع الحرارة بشكل متساٍو واختبري درجة الحرارة قبل اإلرضاع. ال ُيستخدم للمشروبات المحتوية على كربون. 

لسالمة طفلك وصحته: تحذير! راجعي درجة حرارة الطعام دوًما قبل اإلرضاع. ُيستخدم هذا المنتج دوًما تحت إشراف 
من شخص بالغ. وقعت حوادث بسبب ترك األطفال وحدهم مع أكواب الشرب وسقوط الطفل أو تفكك المنتج. يتسبب 

االمتصاص المستمر والمطول للسوائل في تسوس األسنان. يمكن أن يتعرض األطفال لتسوس األسنان حتى مع شربهم 
لمشروبات غير محالة. يمكن أن يظهر ذلك إذا ُسمح للطفل باستخدام الكوب لفترات مطولة من اليوم، وخصوًصأ 
ليالً، عندما يقل اللعاب أو عند استخدام الكوب كمصاصة ُمهدئة للطفل. يحدث بلي لجميع الفوهات وأنابيب المص. 
لتجنب خطر االختناق بسبب أي فوهة أو أنبوب مص، اختبري الفوهات وأنابيب المص قبل كل استخدام بشدها في 

جميع االتجاهات. تخلصي من الفوهات وأنابيب المص من لحظة ظهور عالمات تلف عليها، )مثل تمدد أو تشققات(. 
ال تستخدمي الفوهات وأنابيب المص كمصاصة ُمهدئة للطفل أو عضاضة. ال ُتعرضي الفوهات وأنابيب المص ألشعة 
الشمس أو مصادر الحرارة األخرى. ال تتركي الفوهات وأنابيب المص في مادة مطهرة لفترة أطول من الالزم )اتبعي 

إرشادات استعمال المادة المطهرة(. احتفظي بجميع المكونات غير المستخدمة بعًيدا عن متناول األطفال. هذا المنتج ليس 
لعبة. أنابيب المص غير مناسبة لألطفال أقل من عمر 6 سنوات. التنظيف: لضمان االلتزام بالقواعد الصحية: ضعي 

المنتج في ماء مغلي لمدة 5 دقائق قبل أول استخدام. نظفي جميع األجزاء قبل كل مرة استعمال وبعدها. يمكن التنظيف 
بأمان في غسالة األطباق )الرف العلوي فقط( أو التنظيف اليدوي في ماء دافئ مع صابون لطيف. يجب الشطف بعناية. 
ال تقومي بتعقيم الكوب في جهاز التعقيم المصنوع من أجل األكواب الزجاجية فقط. ال تستخدمي بودرة مطهرة لتنظيف 

EN14350 :الكوب. احتفظي بهذه المعلومات. القاعدة المطبقة
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