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Kockkniv för barn
Produktinformation

Så håller du kniven rätt

Fingerstöd

Sätta på skyddet på knivbladet

Använda fingerskyddet
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Kära kund!

Det är roligare för barn att äta sunt om de får vara med när du lagar
hälsosam mat. De kan tidigt hjälpa dig med att skära grönsaker eller
andra livsmedel. 
Med denna kockkniv kan barnen hjälpa till på ett säkert sätt. Självklart
måste detta ske under tillsyn av en vuxen person!

Knivens storlek passar bra i barnhänder. Fingerstödet förhindrar skador
som kan uppstå om handen råkar slinta.Skyddet för knivbladet blir till 
ett fingerskydd när du skär med kniven. Den rundade spetsen förhindrar
stickskador. 
Det vassa knivbladet bidrar också till säkerheten eftersom barnet enkelt
skär utan att behöva trycka. Ju hårdare man trycker desto större är
risken att man skadar sig för att man råkar slinta. 

Vi önskar dig mycket nöje med din kniv - och smaklig måltid!

Ditt Tchibo-team

www.tchibo.se/bruksanvisningar

Säkerhetsanvisningar 

Kockkniven för barn är avsedd att skära mat med. Den kan användas av barn•
från 7 år under tillsyn av en vuxen person, om barnen har blivit instruerade 
i hur man använder kniven på ett säkert sätt och förstår vilka risker 
användningen innebär. 

Barn får inte leka med kniven eller springa med den i handen. •

Förvara kniven otillgänglig för barn. •

Sätt alltid skyddet på knivbladet när du förvarar kniven. •
Diska och torka alltid kniven innan du sätter på skyddet på knivbladet.

Lämna ej kniven med matrester utan diska den direkt efter att du använt •
den. Skölj kniven snabbt i varmt vatten om du inte kan rengöra den direkt.

Kniven och skyddet för knivbladet kan även diskas i diskmaskin. Skyddet •
får inte sitta på kniven när den rengörs.
Om du diskar kniven i diskmaskin bör du endast använda milt diskmedel och 
ta ut den ur diskmaskinen så fort som möjligt när den är ren. Torka sedan 
av den ordentligt om den inte är helt torr. 
Ställ inte kniven och skyddet direkt över värmeelementen i diskmaskinen.

Små rostpartiklar från kastruller, stekpannor eller defekta bestickkorgar•
fastnar ofta på metalldelar och syns först som rostfläckar. Ta bort dessa
fläckar med en produkt för underhåll av metall för att undvika att fläckarna
sprids. 


