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Utviklet for aktive barn på farten! 

 

 Myk, sølefri, trykk-dra drikketut. 

 Flaske av ekstra lett, motstandsdyktig PP 

 Med praktisk festeklips for underveis 

Ikke egnet for barn under tre år. Smådeler kan medføre kvelningsfare. 

Bruksanvisning og vaskeanvisning, neste side. 

 

Produsert i Tyskland. 



Drikkeflaske med trykk-dra drikketut  

 

A Trykk-dra drikketut 
B Holder til drikketut 
C Skruring 
D Festeklips 
E Flaske 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Før hver bruk vaskes alle delene godt.  
 

 Dersom produktet skal steriliseres i mikrobølgeovn må NUK Microwave steriliser 
benyttes for å unngå materialskade (følg bruksanvisningen). 
 

 Ikke varm fylte, lukkede flasker i mikrobølgeovn (fare for 
eksplosjon/materialskade). Innholdet kan eksplodere og ujevn  oppvarming kan føre 
til skålding hos barnet. 
 

 Ikke fyll flasken med kullsyreholdige eller varme drikker (over normal 
drikketempereatur). Da vil et trykk oppstå, som kan presse tuten ut eller føre til at 
væske lekker ut. 
 

 
For ditt barns sikkerhet og helse – viktig informasjon! 
 

 Stadig og langvarig suging på væsker, spesielt søte drikker, fruktjuice eller drikke 
med fruktsyre og karbohydrater medfører skade på tennene. 

 Sjekk alltid temperaturen på væsken før du gir flasken til barnet. 

 Denne drikkeflasken er beregnet for barn over 3 år, ikke til små babyer. Bruk aldri 
drikketuten som smokk. Hold de små delene utenfor småbarns rekkevidde: De 
kan svelges – Små fingre kan komme i klem 

 NUK har utviklet denne trykk-dra drikketuten for å bidra til en sunn utvikling av ditt 
barns tenner. Sjekk drikketuten A for tegn på slitasje før hver gangs bruk (sprekker 
etter tygging, materialtretthet etc.) Del A og B kan erstattes om nødvendig. 

 Dersom flaskens innside blir ripete eller får andre skader, bør flasken byttes ut. 

 Drikketuten og festeklipsen må kun brukes sammen med denne flasken, da vi ikke 
kan garantere at drikketuten passer til andre flasker. 

 



 
Rengjøring for hånd 
 
Demontering 

1. Ta alle enkeltdelene fra hverandre A-E.  Drikketuten A må trekkes oppover og ut av 
holderen B, samtidig som den vris (se figur 2a). 

2. Det anbefales å vaske delene i varmt såpevann (steriliser dem i kokende vann om 
nødvendig). Bruk aldri etsende eller skurende rengjøringsmidler. 

3. Rist ut gjenværende vann etter vask. 
 
Montering 
Sett sammen A og B ved samtidig å presse og vri dem sammen (se figur 2a). Kontroller at A 
er presset helt inn. 
 
Bruk av oppvaskmaskin 
Den spesielle utformingen av A gjør at vannet kan passere alle nødvendige steder ved vask 
i oppvaskmaskin, slik at det ikke er nødvendig å demontere den.  
 

1. Ved vask i oppvaskmaskin, trekk ut tuten A som vist i figur 2b. Trekk aldri lenger ut 
enn til «Clean»  (se figur 2b). 

2. Ved endt vask, ristes gjenværende vann ut. TIPS: I tillegg til vask i oppvaskmaskin, 
bør del A og B demonteres med jevne mellomrom og vaskes for hånd. 

 
Vennligst oppbevar varenummer og adresse for evt senere henvendelser. 

 

Importør i Norge: Chrom as, Karoline Kristiansens vei 3, 0661 Oslo 
Tlf 23 34 48 00 
kundeservice@chrom.no 
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