
Kutyája egészségéért és biztonságáért

Felhasználói kézikönyv és figyelmeztetés
- A terméket elsősorban kutyák etetésére ajánljuk.
- A termék használata kizárólag felnőtt felügyelete mellett engedélyezett.
- A fulladás és műanyag lenyelése elkerülése érdekében ne engedje, hogy kutyája harapdálja a

tubust.
- A tubus használata előtt mindig ellenőrizze a táp hőmérsékletét.
- A tubust és tartalmát nem ajánlott mikrohullámmal felmelegíteni. A mikrohullámok hatására az

ételek és italok minősége megváltozhat, értékes tápanyagokat veszthetnek, illetve bizonyos
pontokon felforrósodhatnak.

- A termék használaton kívüli részeit tartsa a kutya által nem elérhető helyen.
- Ne engedje, hogy kutyája a termék kisebb részeivel játsszon vagy harapdálja.
- Hő hatásásra ne tegye ki a tubust és a benne lévő tápot, ne tegye sütőbe.
- Húst tartalmazó főtt ételek hűtőszekrényben kb. 48 óráig, fagyasztóban legfeljebb 3 hónapig

tárolható. Soha ne fagyassza újra a kutya számára elkészített tápot.
- Ne használjon súroló hatású vagy antibakteriális tisztítószereket a tubuson. Ne helyezze a részeket

közvetlenül olyan felületre, amelyet antibakteriális tisztítószerrel tisztított.
- Minden egyes használat előtt vizsgálja meg alaposan a tubust. Ha egy alkatrész gyengülését vagy

sérülését észleli, ne használja tovább a terméket.
- Semmilyen módon ne alakítsa át a terméket vagy annak tartozékait. Az ilyen módosítás a termék

nem biztonságos működését okozhatja.

Teendők az első használat előtt
Szerelje szét az összes alkatrészt, tisztítsa meg szappanos, meleg vízzel, majd alaposan öblítse le. Ez a
termék mosogatógépben is tisztítható. Az élelmiszerek természetes színanyagai hatására az alkatrészek
elszíneződhetnek. Használat előtt mindig tisztítsa meg.

Összeállítás
Amikor a tubust mosogatás után összerakja, a csavargyűrűt pattintsa rá a szilikon tubusra. Ezután már rá
lehet csavarni a kupak tetejét a tubusra. Győződjön meg róla, hogy a csavargyűrű és a kupak is
biztonságosan illeszkednek egymáshoz és a szilikon tubushoz.

Tárolás
A használaton kívüli tubusokat ne tárolja közvetlen napfénynek kitéve vagy hőforrás közelében, illetve ne
hagyja fertőtlenítőszerben (sterilizálófolyadékban) a javasoltnál hosszabb ideig, mert ez gyengíti az anyagát.
Kutyák csak felügyelet mellett ehetnek a tubusból.

Megtöltés
A tubus megfelelő használatához a tubust csakis pépes ételekkel töltse meg: a sűrűbb vagy darabos tápok
megakadnak a nyíláson. A krémes állagú tápot töltse bele a Jutitubiba vagy használjon hozzá habzsákot.


