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Børnekokkekniv
Produktinformation

Sådan holdes kniven rigtigt

Fingerstøtte

Påsætning af klingebeskyttelsen

Anvendelse af fingerbeskyttelsen

1 2 3 4

Made exclusively for:          

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.dk

Varenummer: 364 418

Kære kunde!

Det er sjovere for børn at spise sundt, hvis de selv kan være med til 
at lave den sunde mad. Skæreopgaver kan man fx overlade til børn
allerede i en tidlig alder. 
Med denne børnekokkekniv kan det ske på en sikker måde. Naturligvis
skal barnet alligevel altid holdes under opsyn af en voksen, når det
bruger kniven!

Knivens størrelse er valgt, så den ligger godt i en barnehånd. 
Fingerstøtten forhindrer skader på grund af, at hånden glider. 
Klingebeskyttelsen bliver til fingerbeskyttelse, når kniven er i brug. 
Den afrundede spids forhindrer stikskader. 
Den skarpe klinge bidrager også til sikkerheden, fordi den gør det let 
for barnet at skære med kniven uden at trykke særlig hårdt. Jo hårdere
man trykker, desto større er risikoen for, at kniven smutter. 

Vi ønsker dig og dit barn rigtig god fornøjelse med produktet – og
velbekomme!

Teamet fra Tchibo

www.tchibo.dk/vejledninger

Sikkerhedsoplysninger 

Børnekokkekniven er beregnet til at skære i fødevarer med. Den må bruges •
af børn fra 7 år og opefter, hvis de holdes under opsyn af en voksen, er
instrueret i sikker brug af kniven og har forstået de hermed forbundne risici. 

Børn må ikke lege med kniven eller løbe omkring med den. •

Kniven skal opbevares utilgængeligt for børn.•

Sæt altid klingebeskyttelsen på klingen, når kniven ikke er i brug. •
Kniven skal være ren og tør, før klingebeskyttelsen sættes på.

Lad ikke kniven ligge med vedhængende madrester på den, men rengør •
den som hovedregel straks efter brug. Hvis du ikke har mulighed for 
at rengøre kniven med det samme, bør du i det mindste skylle den af 
med varmt vand.

Kniven og klingebeskyttelsen kan også rengøres i opvaskemaskinen. •
Klingebeskyttelsen må ikke sidde på kniven under rengøringen.
Brug et mildt maskinopvaskemiddel, tag så vidt muligt kniven ud af 
opvaskemaskinen, så snart programmet er færdigt, og tør den godt af, 
hvis den ikke er helt tør. 
Undgå at placere kniven og klingebeskyttelsen lige over varmelegemet.

Små rustpartikler fra gryder, pander eller skader på opvaskemaskinens •
trådkurve er tilbøjelige til at sætte sig fast på andre metalemner, hvor 
de ses som en rustplet. Fjern sådanne pletter med et metalplejemiddel 
for at forebygge, at de breder sig.


