
 

 

Varenr 10255234 Kiddy cup  Bitesikker og sølefri 

 

Uansett hvor mye barnet tygger på denne drikketuten,  

så lekker den ikke.* 

 

Smal drikketut av hardplast (PP Polypropylen). 

Sølefri*, easy-flow spesilaventil gjør det lett å drikke av flasken. 

Produsert av ekstra lett, motstandsdyktig polypropylen. 

Enkel å rengjøre, tåler oppvaskmaskin. 

Kompatibel med NUK First Choice flasketilbehør. 

 

* når ventilen sitter i på undersiden av drikketuten. 

I samsvar med EN14350. 

 

Produsert i Tyskland 

 

 
For evt senere henvendelser, ta vare på artikkelnummer og adresse. 
 
Importør Norge: Chrom as, Karoline Kristiansens vei 3, 0661 OSLO 
Tlf.: 23344800 mail: kundeservice@chrom.no 

 
Bruksanvisning og vedlikehold, se neste side. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A. Lokk  
B. Drikketut med montert ventil 
C. Skruring 
D. Festeklips 
E. Kopp  

 
 
 
 
Rengjør, evt desinifiser alle delene grundig før hver bruk. 
Oppbevares tørt og rent. 
 
Sterilisering i mikrobølgeovn må kun gjøres i en NUK mikrobølge- 
Vaporisator, ellers kan materialskade oppstå. 
 
Fylte og lukkete kopper må ikke settes i mikrobølgeovn, da innholdet kan  
eksplodere. Ujevn oppvarming medfører fare for forbrenning. 
 
Fyll aldri kullsyreholdige drikker eller for varm væske i koppen. Dette fører til et 
overtrykk som kan medføre lekkasje.  
 
For ditt barns helse og sikkerhet- Advarsel  

 Produktet skal kun brukes under oppsyn av voksne 

 Hyppig og langvarig suging av væske kan forårsake karies. Det gjelder 
spesielt søte drikker, frukt- og grønnsakssaft. 

 Sjekk alltid temperaturen på væsken før den gis til barnet. 

 Denne koppen er beregnet på barn over 12 måneder og skal ikke brukes til 
mating av spedbarn. Drikketuten må ikke brukes som narresmokk. 
Enkeltdelene oppbevares utilgjengelig for småbarn:  
Fare for svelging 
Fingre kan komme i klem 

 Kontroller drikketuten jevnlig for tegn på slitasje, ved synlige skader byttes 
den ut. 

 Er koppen skadet på innsiden, for eksempel riper, skal den byttes ut av 
hygieniske hensyn. Oppbevares hygienisk og tørt. 

 Drikketut og festeklips må kun brukes på denne koppen, da vi ikke kan 
garantere at den passer og fungerer på andre flaskemodeller. 

 
Rengjøring 
1. Før rengjøring tas delene A-E fra hverandre. Trekk ventilen ut av drikketuten 

(2a-b). 
2. Delene A-E vaskes i varmt såpevann, la de evt ligge en kort stund i vannet. 

Skyll godt med rent vann og rist av overflødig vann. La tørke for montering. 
Kan også vaskes i oppvaskmaskin. 

 
NB: Enkelte væsker, for eksempel gulrotsaft, kan føre til misfarging av 
materialet. Produktet er fortsatt sikkert i bruk. 



 
Montering:  
Etter tørking settes delene sammen igjen. Påse at ventilen kommer p på plass i 
drikketuten (bilde 2a-b). 
 
Ta vare på adresse og artikkelnummer for evt senere henvendelser. 
 
MAPA GmbH 
 
 
 

 
 
 


