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Produktinformation

Silikone-drikketude til børn

Anvendelsesformål
Drikketudene egner sig til børn fra og med 24 måneder.
De store tude er beregnet til glas, krus eller
kopper med en drikkeåbning med  Ø 5,5 - 7 cm. 
Den lille drikketud egner sig til flasker med en åbning
på Ø 2,5 - 3,5 cm.
Drikketudene kan tåle temperaturer fra –30 °C til +230 °C. 

Af hensyn til dit barns sikkerhed og helbred
OBS! Dette produkt må kun bruges under opsyn af voksne.•
Lad ikke børn være uden opsyn med drikketudene, og opbevar drikketudene
utilgængeligt for børn. Hold øje med, at dit barn ikke tygger på drikketudene.
Det kan medføre, at dele løsner sig, så der er risiko for kvælning, hvis barnet
sluger små dele!
Når der indsuges væsker konstant eller i længere tid, medfører det•
karies. Det skader tænderne, også selv om der ikke er sukker 
i drikkevarerne.
Kontrollér drikketudene for skader, og træk dem ud i alle retninger •
før hver brug. Beskadigede drikketude må ikke anvendes.
Kontaktfladen mellem drikkeåbningen og drikketuden skal være helt tør. •
Hvis der er fugt mellem drikkeåbningen og drikketuden, kan drikketuden nemt
glide ned af drikkebeholderen, når man sutter på tuden.
Hold øje med dit barn, hvis du bruger drikketudene sammen med glas •
eller glasflasker. Lad ikke barnet sidde og lege med drikkebeholdere af glas 
i hånden eller løbe rundt med dem. Glas og glasflasker kan gå itu!
Vær forsigtig, når du sætter drikketudene på, ...•
... så beholderen ikke vælter, og væsken løber ud.
... især, hvis du bruger glas eller glasflasker. Fare for brud!
Brug kun drikketudene til kolde drikke. •
Kontrollér altid temperaturen, før du giver dit barn drikkebeholderen.•
Fyld aldrig kulsyreholdige drikkevarer i produktet.•
Drikketudene kan lække. Det kan ikke helt udelukkes, at der løber væske ud,•
hvis drikkebeholderen vælter.

Vask drikketudene med lunkent vand og lidt mildt opvaskemiddel før den•
første brug og hver gang efter brug. Skyl dem derefter af med rent vand, 
og lad dem tørre helt.
Drikketudene kan også vaskes i overkurven i opvaskemaskinen, og de kan 
desuden skoldes og steriliseres.
Hvis du koger drikketudene, skal du sørge for, at der er tilstrækkelig meget
vand i gryden.
Lad drikketudene tørre helt, før du stiller dem væk, så der ikke dannes•
skimmel på grund af fugtrester, og opbevar dem på et tørt sted.

Påsætning og aftagning
Træk ud i drikketudens åbning, og kræng den ned over drikkebeholderens
åbning. 

Bortskaffelse
Bortskaf emballagen som sorteret affald, idet du gør brug af de lokale mulig-
heder for indsamling af papir, pap og let emballage til genbrug.
Bortskaf produktet i overensstemmelse med de gældende bestemmelser. 
Spørg din kommunale myndighed, hvis du er i tvivl.
Som led i vores løbende produktoptimering forbeholder vi os til enhver tid ret 
til tekniske og designmæssige ændringer af produktet.

www.tchibo.dk/vejledninger

Varenummer:

375 869

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Når man drikker, skal selve
tuden være nederst og ventila-
tionshullet være øverst, så der
ikke kan løbe væske ud af 
ventilationshullet!


