
10255248  NUK MAGIC CUP 

 

NUK Magic Cup er en «lær-å-drikke-kopp» som hjelper 

barnet ditt å ta et stort skritt i retning av å drikke fra en 

kopp alene. 

 

 Fasong som et drikkeglass 

 Mulig å drikke hele veien rundt 

 Sølefri 

 

For bruksanvisning og mer informasjon, se nedenfor. 

Ta vare på artikkelnummer og adresse for evt senere 

henvendelser. 

I samsvar med EN14350. Produsert i Tyskland. 

 

  A. Silikonlokk 

   B. Drikkekant 

   C. Drikkebeger 

 

 

 

 



 

250 ml drikkebeger med sølesikker 360o drikkekant 

 

 A. Silikonlokk 

  B. Drikkekant 

   C. Drikkebeger 

 

 

 

 

 

 

 

NUK Magic Cup 360o er et drikkebeger som hjelper barnet ditt å ta det store 

skrittet å drikke fra et vanlig glass. Det har ingen håndtak og har fasong som et 

vanlig glass. Barnet får derfor øvd på mange av de motoriske ferdighetene de 

trenger for å drikke av et glass, samtidig som de ikke søler en dråpe. For å drikke, 

må barnet ganske enkelt suge på drikkekanten. 

 

 Vask alle enkeltdelene godt før hver bruk og steriliser om nødvendig. 

 For sterilisering i mikrobølgeovn anbefaler vi NUK Microwave steriliser (følg 

apparatets bruksanvisning). 

 Ikke sett fylte og lukkede drikkebegre i mikrobølgeovn, da dette kan føre til 

eksplosjon/materialskade. Slik oppvarming kan føre til at innholdet i koppen 

eksploderer. Ujevn oppvarming kan føre til skålding. 

 Ikke fyll begeret med kullsyreholdig eller varm drikke. Dette kan føre til 

overtrykk som medfører lekkasje. 

 Sjekk at silikonlokket sitter riktig før hver bruk, se fig. 3. 

 Begeret bør ikke brukes i rom med lavt trykk (eks. på fly), da det der kan 

lekke. 

 Ved tilberedelse av drikker med pulver, sørg for alt pulver er oppløst. Rester 

av dette eller fruktkjøtt kan føre til at silikonlokket ikke fungerer som det 

skal. 

 Dersom koppen blir liggende på siden eller oppned, er den ikke 100% sølefri. 

Dette gjelder også dersom den blir ristet eller sluppet ned – spesielt fra 

store høyder. 

 Oppbevar koppen umontert på et rent, tørt sted – skjermet mot lys.  

 



For ditt barns sikkerhet og helse – ADVARSEL! 

 Produktet brukes kun under oppsyn av voksne. 

 Langvarig og stadig suging av væske forårsaker tannskader. Gjelder spesielt 

søte drikker (for eksempel frukt-/grønnsaksjuice). 

 Sjekk alltid temperaturen på væsken før den gis til barnet. 

 Dette produktet er beregnet på barn større enn 8 måneder og ikke til mating 

av spedbarn. Bruk aldri flaskesmokk som narresmokk. 

 Hold små deler utenfor små barns rekkevidde: 

- De kan svelges 

- Fingre kan komme i klem 

 Sjekk alltid drikkekant/smokk for tegn på slitasje og bytt ut dersom de er 

synlig skadet. 

 Dersom begeret har innvendige skader, for eksempel riper, bør det byttes av 

hygienemessige årsaker. 

 Drikkekanten anvendes kun med dette begeret, da vi ikke kan garantere at 

den fungerer på andre flasker eller kopper. 

 

Rengjøring  

1. Før rengjøring demonteres koppen i delene A-C. Silikonlokket presses ut 

nedenfra. 

2. Vask delene A-C under rennende varmt vann, eller la dem ligge en kort stund 

i varmt vann om nødvendig. Skyll med rent vann og rist av overflødig vann. 

La delene tørke. Produktet kan også vaskes i oppvaskmaskin. 

 Enkeltdeler kan misfarges av enkelte matvarer. Bruk likevel ikke etsende 

eller sterke rengjøringsmidler.  

 Hvis det er synlige rester av væske, la delene ligge i såpevann i 10 minutter. 

Skyll med rent vann. Kok delene om nødvendig. 

 Ikke bruk skarpe gjenstander til å rengjøre produktet (fare for skade). 

 

Montering:  

Når delene er helt tørre, settes de sammen igjen. Dette gjøres ved å presse 

silikonlokket fast tilbake i drikkekanten, se fig. 2a-b. 

-- 

Ta vare på adresse og artikkelnummer for evt senere henvendelse. 

Importør Norge: Chrom as, Karoline Kristiansens vei 3, 0661 OSLO 
Tlf.: 23344800 mail: kundeservice@chrom.no 

 
MAPA, Tyskland 

 

 


