
(БГ) Задължително за четене! ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ! 
За здравето и безопасността на Вашето дете!
Моля, запазете продукта и опаковката. Моля, следвайте инструкциите!

Този продукт отговаря на изискванията по Стандарт EN 14350. Стандарт EN 14350: Изделия, предназначени за употреба от деца и тяхното отглеждане – 
Приспособления за пиене на течности.

Безопасността на Вашето бебе и Вашата безопасност са приоритет за нас, поради което Ви предоставяме детайлна информация за безопастна употреба 
на бебешки продукти.

ВНИМАНИЕ! 
Винаги използвайте този продукт в присъствието на възрастен. Възможно е да възникнат неочаквани злополуки, ако бебето бъде оставено само с 
приспособления за пиене и хранене и други аксесоари - бебето може да падне или да се задави с разглобен компонент от съответния продукт. Никога не 
използвайте биберона за хранене като залъгалка. Непрекъснатото и продължително сучене на течности ще доведе до образуването на кариеси. Кариесът 
може да възникне поради продължително сучене на течности, особено на такива, които съдържат киселини и подсладители. Винаги проверявайте 
температурата преди хранене.

Не Ви препоръчваме затоплянето на храна в микровълнова печка, вместо това поставете бутилката в топла вода. Не слагайте затворена бутилка в 
микровълнова печка – опасност от експлозия! Затоплянето на храна в микровълнова печка може да доведе до висока температура, локализирана в 

някои части на бутилката. Бъдете изключително внимателни, когато затопляте в микровълнова печка. Винаги разбърквайте храната след затопляне за равномерно разпределяне на температурата и винаги 
проверявайте температурата преди хранене. Приготвяйте адаптираното мляко според препоръките на производителя. Съхранявайте всички компоненти далеч от деца, когато не са в употреба. Някои от 
тях могат да бъдат погълнати и да доведат до риск от задавяне. Не потапяйте биберона в лекарства! Обучавайте Вашето бебе да използва чаша или бутилка за хранене след 6-месечна възраст. Кърменето 
е препоръчително пред храненето с адаптирано мляко.

Тествайте бутилката, биберона и другите аксесоари преди всяка употреба! Биберон: Проверявайте преди всяка употреба и издърпвайте биберона във всички посоки. Изхвърлете при първи признаци на 
повреда или износеност. Не оставяйте биберона на пряка слънчева светлина, топлина и в дезинфекционен препарат за по-дълго от препоръчаното време, всички тези фактори могат да влошат качеството 
на биберона и да доведат до риск от задавяне! Незабавно подменете бутилката, биберона или някой от останалите аксесоари, ако забележите повреда върху тях, носи риск от задавяне и изгаряне. За 
безопасна и хигиенична употреба, подменяйте бибероните на всеки два-три месеца. Проверявайте бутилката за наличие на драскотини или пукнатини, това може да доведе до нейното пропукване и 
опасност за бебето от изгаряне. Не отвинтвайте винтовата капачка по време на хранене! Проверявайте всички продукти за кърмене преди всяка употреба. Използването на сламки, за бебета под 6-месечна 
възраст, не се препоръчва. Стъклените бутилки могат да се счупят. Не позволявайте бебето да контролира стъклени бутилки! Ако стъклената бутилка се счупи, съществува голям риск от нараняване!

Почистване и стерилизиране
Почиствайте и стерилизирайте преди всяка употреба. Преди използване продуктът трябва да бъде стерилизиран. При първа употреба дезинфекцирайте продукта, като поставите всички негови компоненти 
във вряща вода за 5 – 6 мин, за осигуряване на хигиена. След всяка употреба бутилката, биберонът и останалите аксесоари трябва да бъдат добре почистени, под гореща течаща вода или с обикновени 
домакински препарати за миене, както и редовно да се дезинфекцират, като се поставят във вряща вода за 3 – 4 минути. Съхранявайте компонентите сухи, когато не ги използвате. Не съхранявайте 
компонентите мокри или влажни. Не поставяйте компонентите в тенджера под налягане. Всички компоненти могат да бъдат измити в съдомиялна машина, но не Ви препоръчваме нейното използване, 
защото някои от препаратите могат да повредят материалите. Всички компоненти са подходящи за използване в микровълнова печка, при условие, че има достатъчно количество течност в тях, за да не 
се повредят. Въпреки това, не Ви препоръчваме използването на микровълнова печка, тъй като постоянно високата мощност може да намали живота на продукта. Неравномерното затопляне ще повреди 
продукта.

Пластмасовите бутилки Bebe evan и външният цилиндър на помпата за кърма Bebe evan, Sense са подходящи за замразяване. Всички елементи стават по-крехки, когато са замразени и при изпускане, 
могат да се счупят. Не размразявайте замразена кърма в микровълнова печка или във вряща вода. Размразявайте, като държите бутилката затворена под течаща вода. За да затоплите храната, поставете 
затворената бутилка в топла вода. Винаги проверявайте температурата преди хранене.

Ако възникнат някакви въпроси, свързани с кърменето, моля,  обърнете се към Вашия лекар или акушер. 

(БГ) Информация за продукт – Колектор за кърма 
Упътване – Колектор за кърма: Сглобете вътрешната мека част и външната твърда част една в друга, като се уверите, че колекторът е плътно затворен, за да няма изтичане. Поставете колектора върху 
гърдата си, така че зърното да е в центъра, а отворът на колектора да е насочен нагоре. Колекторът може да събере до 20 мл. кърма. Уверете се, че натискът не е прекалено силен. Силното притискане на 
колектора към гърдата може да намали теча на кърма. Колекторът, също така, е предназначен да предпазва наранени зърна. Той е незабележим под дрехите и гарантира, че дрехите Ви ще останат без 
петна. 

www.bebe-evan.com

Комфорт и Развитие

За вашата малка звезда  


