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Any questions? 
Visit our website: tommeetippee.com

EN | SAFETY GUIDANCE
For your child’s safety and health
WARNING!
• Always use this product with adult supervision. Accidents have occurred
 when babies have been left alone with drinking equipment due to the
 baby falling or if the product has disassembled.
• Never use feeding spouts or straws as a soother. 
• Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay.
 Tooth decay in young children can occur even when non-sweetened
 fluids are used. This can occur if the baby is allowed to use the cup for
 long periods through the day and particularly through the night, when
 saliva flow is reduced or if it is used as a soother.
• Always check food temperature before feeding.
• Always stir heated food to ensure even heat distribution and test the
 temperature before serving.
• Throw away at the first signs of damage or weakness.  
• Keep all components not in use out of the reach of children.
• Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child
 can be strangled.
• To avoid scalding, do not use the cup with hot liquid.
• Do not use the cup or any part of the cup as a toy.
STORAGE AND USE
• Inspect before each use.
• Do not store or leave in direct sunlight or near a source of heat.
• Do not store with or allow to come into contact with solvents or harsh
 chemicals.
• Not suitable for use in a conventional oven, a combination microwave
 oven or any other heating device.
• As with most sippy cups, ours are to be used with milk, water or juices
 that don’t contain pulp.
• DO NOT use with fizzy (carbonated) beverages, formula or hot liquids.
INSTRUCTIONS FOR CLEANING
Before first use, disassemble and thoroughly clean. This is to ensure 
hygiene. Before each and every use clean carefully. Always wash the 
product immediately after use.
1. Unscrew the lid and open the flip cap to expose the spout (A). 
2. Remove the straw (D).
3. Use your thumb to push out the hard valve from under the lid.
4. Pinch the base of the spout either side and push through the lid to
 remove.

5. Wash all parts thoroughly in warm soapy water and rinse in clean water. 
 To prevent damage, avoid using a brush on the soft part of the valve. 
• Do not clean with solvents or harsh chemicals.  
• All parts can be washed in the dishwasher (top shelf only).
• Do not allow product to come into contact with oil based food (e.g.
 oil/tomato based sauces) as staining will occur. 
• Our insulated cups are suitable for sterilisation by cold water
 tablet/liquid solution only.
• All other cups are suitable for sterilisation by steam (electric and   
 microwave), boiling or cold water tablet/liquid solution.
INSTRUCTIONS FOR REASSEMBLING YOUR CUP
Please follow these important instructions. Always shake parts after 
washing to remove excess water and leave to air dry before reassembling. 
Your cup could leak or be di�cult to drink from if not assembled correctly 
as follows:
6. Align the silicone spout (A) and the hard valve (C), press together.
 Ensure part B of the soft side is fully pushed through the hole of the  
 hard side (C). This is essential to make sure the valve functions   
 correctly.
7a&b. Install the silicone spout (A) with the hard valve (C) from under the  
 lid, pull the spout (A) until it clicks and push the hard valve (C) firmly  
 until the three prongs lock into place.
8. Reassemble the hard straw (D) by pushing firmly into the hard valve (C).
9. Screw on lid.
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إرشادات الس�مة

يرجى ا
ط�ع ع ما ي� لحماية س�مة طفلك وصحته
تحذير

اف الكبار    يُستخدم هذا المنتج دائًما تحت إ��
� حالة تفكيك

ب بسبب تعرض الطفل للسقوط أو �� ك ا
¢طفال بمفردهم مع معدات ال��  تقع الحوادث عندما ي¥¤
المنتج

 .يحظر استخدام أنابيب التغذية أو الماصات كلّهاي 
ِة طويلِة تسوس ا
¢سنان  حيث يسبب ا
متصاص المستمر للسوائل لف¥¤

ب السوائل غ¥� المح�ة ويمكن أن يصاب ا
¢طفال الصغار أيًضا بتسوس ا
¢سنان ح·¤ عند ��
ات طويلة خ�ل النهار وخاصًة خ�ل الليل عندما   يمكن أن يحدث هذا إذا ُسمح للطفل باستخدام الكوب لف¥¤

ينخفض تدفق اللعاب أو إذا اسُتخدمت الماصة كلّهاية
يرجى التأكد دائماً من درجة حرارة الحليب قبل الرضاعة 

يرجى تقليب الحليب الساخن لضمان توزيع الحرارة، ويرجى التحقق من درجة الحرارة قبل تقديم الحليب للرضيع 
� حالة رؤية بوادر التلف أو الضعف 

تخل�È من المنتج ��
احتفظي بجميع المكونات غ¥� الًمستخدمة بعيًدا عن متناول ا
¢طفال

� قد تسبب اختناق 
� م�بس الطفل. وال·¤

طٍة أو أربطٍة أو أي أجزاٍء فضفاضٍة ��  يُحظر تعليق المنتج باس�ٍك أو أ��
الطفل

صابة بحروق  Ðتستخدمي الكوب مع السوائل الساخنة لتجنب تعرض الطفل ل� 


 تستخدمي الكوب أو أي جزٍء منه كلعبٍة للطفل 

التخزين وا	ستخدام
افح�È المنتج قبل كل استخدام  

ك بالقرب من مصادر الحرارة  يجب حفظ المنتج وتخزينه بعيًدا عن ضوء الشمس المبا�� و
 يُ¥¤
يُحظر حفظ هذا المنتج مع المذيبات أو المواد الكيميائية المركزة أو ي�مسها 

� آخر  �Ôباستخدام الفرن التقليدي أو فرن المايكرويف المدمج أو أي جهاز تسخ � �Ôهذا المنتج غ¥� مناسب للتسخ
 
 �

 كما هو الحال مع معظم أكواب ا
¢طفال، يمكن استخدام هذا المنتج مع الحليب أو المياه أو العصائر ال·¤
تحتوي ع مكونات أخرى

وبات الغازية أو الُمركبة أو السوائل الساخنة  يُحظر استخدام هذا المنتج مع الم��

تعليمات التنظيف
يرجى فك المنتج وتنظيفه تماًما قبل ا
ستخدام ا
¢ول

وذلك لضمان نظافته
يرجى تنظيف المنتج بعنايٍة قبل كل استخدام

مع دوام غسله فوًرا بعد ا
ستخدام
قم بفك الغطاء وافتح الغطاء الق�ب لكشف الفوهة (أ

قم بإزالة الشفاطة (د 
بهام لدفع الصمام الصلب من تحت الغطاء Ð
استخدم ا

زالته   Ð
اضغط ع قاعدة الفوهة من أي جانب وادفع من خ�ل الغطاء 
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و�� لك �  هل لديِك أي أسئلة؟ يرجى زيارة موقعنا ا	�
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instructions for use

Please read and keep these instructions

تعليمات ا	ستخدام

.1

.2

.3

.4

نزع الماصة المصنوعة من السيليكون من تحت الغطاء 
غسل جميع ا
¢دوات بالمياه الفاترة والصابون ثم شطفها بالماء النظيف

� من الصمام منًعا لتلفه �Ôتجنب استخدام فرشاة لتنظيف الجزء الل 
  يُحظر تنظف المنتج باستخدام المذيبات أو المواد الكيميائية المركزة

� غسالة الصحون (ع الرف العلوي فقط 
يمكن غسل جميع ا
¢جزاء ��

� تحتوي ع الزيت (مثل الصلصات الُمصنعة من الزيت والطماطم) 
 يحظر استخدام المنتج مع ا
¢طعمة ال·¤

حيث سيؤدي ذلك إÜ ترك بقٍع ع المنتج
تُعّقم ا
¢كواب الحافظة للحرارة باستخدام أقراص التنظيف بالماء البارد أو المحاليل السائلة فقط 

.5
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تعليمات تفكيك وتركيب ا	�كواب
رشادات الهامة Ð
يُرجى اتباع هذه ا

� الهواء قبل إعادة تجميعها مرًة أخرى
هز ا
¢جزاء جيًدا بعد الغسيل للتخلص من الماء الزائد ثم تركها ح·¤ تجف ��

�Üالنحو التا به إذا لم تُجمع أجزاء الكوب بشكٍل صحيح، وذلك ع اب من الكوب أو يص¥� صعًبا �� يمكن أن يت�ب ال��
قم بمحاذاة الفوهة السيليكون (أ) والصمام الصلب (ج)، واضغطي مًعا 

� الجانب الصلب (ج
� بالكامل خ�ل الفتحة الموجودة �� �Ôتأكد من دفع الجزء (ب) من الجانب الل

كيب الفوهة السيليكون (أ) بالصمام الصلب (ج) من أسفل الغطاء، واسحب الفوهة (أ) ح·¤ تسمع صوت   قم ب¥¤
� مكانها

طقطقة وتدفع الصمام الصلب (ج) بقوة ح·¤ يتم تثبيت الشوكات الث�ثة ��
� الصمام الصلب (ج 

قم بإعادة تركيب الشفاطة (د) عن طريق الدفع بقوة ��

:

(

(

.6

.b&a7

.8

كة ماي بورن (المملكة المتحدة) المحدودة و/ أو  جميع حقوق الملكية محفوظة بموجب ترخيٍص من ��
كات التابعة لها  .ال©�

TOMMEE TIPPEE®, SUPERSTAR™
اع رقم  ؛AU2008237682و EP2134617 حاصلة ع براءة اخ¥¤
https://www.tommeetippee.com/en-us/legals/patent 

حقوق الطبع والن�� © 2022

) ليمتد، باليول بزنس بارك، نيوكاسل أبون تاين �ä ماي بورن (يو، NE12 8EW، المملكة المتحدة

� أيه أن زد ليمتيد
�åكة ماي بور �� (ABN 66 154 703 134)، .اليا  ص.ب 475، ماونت ويفر�Ü فيكتوريا 3149، أس¥¤

كة ماي بورن براندس (أن زد) ليمتيد صندوق بريد: 47-677 ��
، أوك�ند، 1144، نيوزيلندا � è·بونسون.

� èåورو¢
 الوكيل بدول ا
تحاد ا
� بي�نكور، 92100، فرنسا

�åكة ذات مسؤولية محدودة) 56 ش باريس، بولو كة ماي بورن فرنسا (�� ��

All IP rights held by 
Mayborn (UK) Limited and/or its a�liates.

TOMMEE TIPPEE®, SUPERSTAR™. Copyright © 2022.
Patented; 

Patented; https://www.tommeetippee.com/en-us/legals/patent 
and EP2134617.

Mayborn (UK) Limited Balliol Business Park, 
Newcastle upon Tyne, NE12 8EW, UK

EU representative Mayborn France Sarl. 56 Rue de Paris, 
Boulogne Billancourt, 92100, France

تُعقّم جميع األكواب األخرى بالبخار (كهربائيًا وبالمايكرويف) أو بالغليان أو أقراص التنظيف بالماء البارد
أو المحاليل السائلة.
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