
10750774  NUK FUN KOPP 

NUK EASY LEARNING FUN CUP 

300 ml drikkebeger med silikonsugerør 

 

 Før hver bruk rengjøres alle enkeltdeler grundig. Oppbevar hygienisk og tørt. 

 Vi anbefaler ikke vask i oppvaskmaskin, materialskade kan oppstå på grunn av 

maskinoppvaskmidlet 

 Drikkebeger som er fylt og lukket må ikke settes i mikrobølgeovn, kan medføre 

eksplosjonsfare/materialskade. Ujevn oppvarming av innholdet kan medføre 

forbrenningsrisiko 

 Sterilisering i mikrobølgeovn må kun gjøres med NUK Mikroovnsterilisator, ellers 

kan materialskade oppstå 

 

For ditt barns sikkerhet og helse. NB! 

 Brukes kun under tilsyn av en voksen 

 Stadig og langvarig drikke av væske forårsaker karies. Spesielt gjelder dette søte 

drikker, som frukt og grønnsakssaft 

 Sjekk alltid temperaturen på mat/drikke før du gir den til barnet 

 Drikkebegeret er beregnet på barn over 18 måneder og skal ikke brukes som 

tåteflaske 

 Fyll aldri begeret med kullsyreholdig drikke eller for varme væsker. Dette kan føre 

til at begeret lekker på grunn av overtrykk 

 Sugerøret skal aldri brukes som smokk. Langvarig suging og tygging på sugerøret kan 

skade det 

 Sjekk sugerøret for slitasje, ved tegn på dette skal det byttes ut 

 Drikkelokket må kun brukes sammen med dette begeret, da det ikke er tilpasset 

andre flaskemodeller 

 Enkeltdelene må oppbevares utilgjengelig for småbarn, kan svelges og medføre  

kvelningsfare 

Ta vare på adresse og varenummer for evt senere  henvendelser 

Rengjøring 

1. Ta delene fra hverandre slik: Skru av lokket, dra silikonsugedelen av selve 

sugerøret. Trekk silikonsugerøret nedover og løs fra lokket. 

2. Vask delene i varmt oppvaskvann. Skyll av med rent vann og la tørke. 

 

OBS: Noen næringsmidler, for eksempel gulrotsaft, kan medføre misfarging på 

beger/sugerør. Dette påvirker ikke produktets egenskaper. 

Montering 

Settes sammen etter tørking. Sett silikonrøret nedenfra og opp i lokket, trekk dem opp til 

det høres et klikk. Fest sugerøret i drikkerørets nedre del. 

 


