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إرشادات االستعمال: امألي الكوب إلى ثالثة أرباعه وقومي بلف الغطاء 
ميكروويف. قومي  فوقه بحرص إلغالقه. هذا الكوب آمن لالستخدام في ال

ميكروويف بعد فك الغطاء. ال تدعي السائل يغلي أو  بتسخين الكوب في ال
تسخين في فرن  تجنب خطر االحتراق. قد يؤدي ال دة ل يسخن سخونة شدي
يرة. حركي الزجاجة/ فاع درجات الحرارة بصورة كب ميكروويف إلى ارت

توزيع الحرارة بشكل متساٍو واختبري  تسخين ل يدين بعد ال الكوب بين كفي ال
وية على كربون.   لمشروبات المحت ستخدم ل بل اإلرضاع. ال ُي درجة الحرارة ق

بل اإلرضاع.  لسالمة طفلك وصحته: تحذير! راجعي درجة حرارة الطعام ق
الغ. وقعت حوادث  ا تحت إشراف من شخص ب منتج دوًم ستخدم هذا ال ُي

تج.  من اء الشرب وسقوط الطفل أو تفكك ال ن بسبب ترك األطفال وحدهم أث
ان. يمكن  لسوائل في تسوس األسن يتسبب االمتصاص المستمر والمطول ل

أن يتعرض األطفال لتسوس األسنان حتى مع شربهم لمشروبات غير 
ة  فترات مطول استخدام الكوب ل لطفل ب محالة. يمكن أن يظهر ذلك إذا ُسمح ل

د استخدام الكوب  لعاب، أو عن قل ال يالً، عندما ي يوم، وخصوًصأ ل من ال
ابيب المص.  فوهات وأن لي لجميع ال لطفل. يحدث ب ة ل هدئ كمصاصة ُم

فوهات  ناق بسبب أي فوهة أو أنبوب مص، اختبري ال تجنب خطر االخت ل
بل كل استخدام بشدها في جميع االتجاهات. تخلصي  ابيب المص ق وأن

يها، )مثل  ابيب المص من لحظة ظهور عالمات تلف عل فوهات وأن من ال
هدئة  ابيب المص كمصاصة ُم فوهات وأن تمدد أو تشققات(. ال تستخدمي ال

ابيب المص ألشعة الشمس  فوهات وأن لطفل أو عضاضة. ال ُتعرضي ال ل
ابيب المص في مادة  فوهات وأن أو مصادر الحرارة األخرى. ال تتركي ال

مادة المطهرة(.  فترة أطول من الالزم )اتبعي إرشادات استعمال ال مطهرة ل
اول األطفال.  ن دا عن مت ًي ع احتفظي بجميع المكونات غير المستخدمة ب

ال أقل من عمر 6  اسبة لألطف ابيب المص غير من ة. أن عب تج ليس ل من هذا ال
منتج في  قواعد الصحية: ضعي ال ال تزام ب تنظيف: لضمان االل سنوات.  ال

بل أول استخدام لضمان السالمة الصحية. نظفي  ائق ق مدة 5 دق ماء مغلي ل
أمان في  تنظيف ب بل كل مرة استعمال وبعدها. يمكن ال جميع األجزاء ق

يدوي في ماء دافئ مع  تنظيف ال علوي فقط( أو ال ة األطباق )الرف ال غسال
قاعدة  ومات. ال اية.  احتفظي بهذه المعل عن صابون لطيف. يجب الشطف ب

EN14350 :قة المطب

© 2019 Nuby is a trademark owned by or licensed to Luv n‘ care, Ltd.  
Made in China to Luv n’ care, Ltd. specifications. Manufactured by Luv n’ care, Ltd.
Imported by New Valmar b.v.b.a., Buntstraat 104,  
9940 Evergem BELGIUM - WWW.NUBYCLUB.COM


