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Pečlivě si přečtěte tyto pokyny a ponechte si je pro budoucí použití. 

Pro bezpečí a zdraví vašeho dítěte 

UPOZORNĚNÍ! Tento výrobek musí bý vždy používán pod dohledem dospělé osoby. Vždy kontrolujte teplotu pokrmu 

před tím, než jej podáte Vašemu dítěti. 

UPOZORNĚNÍ! Vždy používejte pod dohledem dospělého. Neohřívejte sáčky Foodii™ v mikrovlnné troubě, páře nebo 

vroucí vodě. Všechny nepoužívané součásti uchovávejte mimo dosah dětí. Víčka uchovávejte mimo dosah dětí. Vždy 

zkontrolujte teplotu jídla před tím, než jej podáte Vašemu dítěti. 

Bezpečnostní a hygienické pokyny 

UPOZORNĚNÍ! Před každým použitím výrobek zkontrolujte. Přestaňte ho používat ihned, jakmile se objeví známky 

poškození nebo opotřebení. Aby se zabránilo nebezpečí udušení, pravidelně kontrolujte, zda je lžička pevně uchycena, 

zvláště když má dítě již první zoubky. Nepokoušejte se rozšířit otvor na lžíci. 

Pro zdraví a bezpečnost vašeho dítěte 

UPOZORNĚNÍ! Dlouhodobé a nepřetržité podávání tekutin přes savičku může způsobit vznik zubního kazu. 

Nenechávejte dítě s výrobkem o samotě, bez dohledu dospělé osoby. U malých dětí hrozí nebezpečí vzniku zubního 

kazu, i když pijí neslazené tekutiny. Může k tomu dojít, pokud dítě může užívat láhev / pohár delší dobu během dne a 

zejména v noci, kdy je snížen tok slin. 

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ 

Před prvním použitím, umístěte plastovou nádobu Squeeze Snack™, silikonovou lžičku Squeeze Spoon™ a 

rozšroubovaná pítka Snack Spouts™ do vroucí vody a ponechte je tam z hygienických důvodů po dobu 5 minut. Před a 

po každém použití jednotlivé části důkladně omývejte. Můžete je mý v horním koši myčky nádobí nebo ručně v teplé 

mýdlové vodě. Pítko Snack Spouts™ odšroubované od víčka a lžička Squeeze Spoon™ (spolu s jeho krytem) lze také 

sterilizovat. Sáčky Foodii™ jsou předsterilizovány a nevyžadují mytí před jejich prvním použitím. Sáčky lze po ručním 

umytí znovu použít přibližně pětkrát. Viz pokyny k mytí. 

 

1. PŘÍPRAVA 

Použijte svůj mixér k vytvoření svačiny. 

Tip: ujistěte se, že máte směs hladké konzistence - to umožní jídlu 

lépe proudit při krmení. 

Jídlo nalijte z mixéru do plniče Foodii Squeeze Snack™ a pomocí 

víčka ho uzavřete. 

Tip: Plastová nádoba může být použita také k uschování 

přebytečného jídla do chladničky. 

 
2. NAPLNĚNÍ 

Sejměte víčko a vložte plnící hubici do ústí sáčku Pouch™. Plnicí nádobu otočte  

dnem vzhůru a stlačte, čímž naplníte sáček Pouch™. 

 

 

 

 

3. SKLADOVÁNÍ 

Pro bezpečnou přepravu sáčků Foodii Pouch™ bez vylití  

můžete použít jejich víčko, pítko Snack Spouts™ (s víkem)  

nebo lžičku Squeeze Spoon™ (s krytem). 

Upozornění: Sáčky Foodii Pouche™ nepoužívejte v mikrovlnné troubě,  

nedávejte je do páry, ani je nevyvařujte. 

Tip: Připravený pokrm v sáčcích Foodii™ může být okamžitě konzumován,  

nebo může být uloženy v chladničce či mrazničce. Sáčky Pouches™  

odolávají teplotám do 65°C. Pro bezpečné rozmrazení či  

ohřev doporučujeme použít ohřívač  

Kiinde Kozii. 

 

 

 

 

 

 

4. KRMENÍ 

Na otvor sáčku Pouch™ našroubujte pítko Snack Spouts™ a sejměte víčko. 

Do otvoru na sáčku Pouch™ pevně zatlačte lžičku Squeeze Spoon ™ a odstraňte víčko.  

 

 

 

 

 

 

    

5. ČIŠTĚNÍ 

Před prvním použitím, umístěte plastovou nádobu Squeeze Snack™, silikonovou lžičku Squeeze Spoon™ a 

rozšroubovaná pítka Snack Spouts™ do vroucí vody a ponechte je tam z hygienických důvodů po dobu 5 minut 

Před a po každém použití jednotlivé části důkladně omývejte. Můžete je mý v horním koši myčky nádobí nebo ručně v 

teplé mýdlové vodě. Pítko Snack Spouts™ odšroubované od víčka a lžička Squeeze Spoon™ (spolu s jeho krytem) lze 

také sterilizovat. Sáčky Foodii™ jsou předsterilizovány a nevyžadují mytí před jejich prvním použitím. Sáčky lze po 

ručním umytí znovu použít přibližně pětkrát. Sáčky vypláchněte, vyčistěte pomocí kartáčku a jemného mycího 

prostředku a nechte vyschnout dnem vzhůru. Sáčky nemyjte v myčce na nádobí. 
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