Gecertificeerd:
Wij hebben alle Chewies als geheel laten testen naar de bestaande speelgoednormen, dit is
wat vaak niet gebeurd. Deze testen hebben de Chewies glansrijk doorstaan dus deze zijn
volledig gecertificeerd!
Alle onderdelen waar onze Chewies van gemaakt worden zijn ook getest en natuurlijk
goedgekeurd. De siliconen & houten kralen, houten figuurtjes en alles wat te maken heeft met
de Chewies zijn getest en vrij van BPA, Ftalaten ( weekmakers ) en andere schadelijke
chemische stoffen. Het silicone is 100% food grated silicone.
Het voldoet aan de volgende eisen:
FDA,AS/NZS ISO 8124, LFGB, CPSIA, ASTM F963, EN71, CE
Deze onderzoeksresultaten zijn ook allemaal in ons bezit. Dit betekend ook dat het 100%
veilig is voor je kleintje.

Hoe worden Chewies gemaakt?
De kralen en houten ringen worden bevestigd aan een nylonkoord op een speciale manier
geknoopt. Elke Chewie wordt door ons zelf gemaakt & getest voordat ze verzonden worden.
Daarnaast is onze werkwijze gecertificeerd.

Kan ik mijn kind alleen laten met een artikel van Chewies & more?
De Chewies en Clips zijn niet bedoeld om een kindje jonger dan 3 jaar alleen mee te laten. DIt
is omdat de handgemaakte producten gemaakt worden van kleine kralen en koord die,
mochten deze ooit loskomen, verstikking kunnen veroorzaken. Natuurlijk wordt elke Chewie
grondig gecontroleerd en getest voordat deze verstuurd worden.

Kan mijn baby of peuter deze sierraden dragen?
De Chewies en Clips worden gemaakt voor kinderen vanaf 0 maanden, deze kunnen met de
chewie spelen onder supervisie. Kinderen ouder dan 3 jaar kunnen de Chewies dragen als
armband, natuurlijk wel altijd de kralen en de knopen controlen voordat je het speelgoed aan
je kleine geeft. Als de Chewie beschadigd is, er veel speling in de knopen zit of een houten
ring/kraal geknapt is dan kan je kleintje er niet meer mee spelen.
Voor en na elk gebruik dient de Chewie of Clip gecontroleerd te worden op los zittende
delen, beschadigingen en slijtage. Natuurlijk geld voor alle artikelen, als ze beschadigd
raken of afslijten dienen ze vervangen te worden en kan uw kleintje er niet meer mee
spelen.

Onderhoud
Het hout van de ringen en kralen is onbehandeld. Je kan dit zo laten of je kan er je eigen
olieen ter afwerking voor gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld jojoba of lijnzaad olie zijn maar
elke natuurlijke olie is goed.
Mochten de silliconen kralen of andere producten pluisjes of kruimels verzamelen kan je deze
gewoon afspoelen en goed aan de lucht laten drogen. Je kan de volledig silliconen Chewies
wel met water en een licht sopje schoonmaken en zijn als ze droog zijn ook geschikt om in de
koelkast te leggen voor extra verkoeling. Deze artikelen kunnen niet uitgekookt worden.
Mochten de houten onderdelen pluisjes of kruimels verzamelen dan alleen dat plekje met een
licht vochtig doekje schoonmaken. Deze artikelen mogen niet helemaal onder water gehouden
worden in verband met het zacht worden van het hout en het werken van het hout.
Natuurlijk geld voor alle artikelen, als ze beschadigd raken of afslijten dienen ze
vervangen te worden.

Clips
Gebruik Chewie Clips
De speenkoorden worden gemaakt volgens de veiligheidseisen ( NEN 12586 ) en zijn daarom
maximaal 22cm exclusief clip.
De speenkoorden dienen altijd onder toezicht van een volwassene te worden gebruikt, mag
nooit gebruikt worden in een wiegje of bed en is geen speelgoed.
De Speenkoorden zijn zo gemaakt dat ze op geen mogelijke wijze los kunnen gaan, maar net
als ieder voorwerp is een speenkoord onderhevig aan slijtage door wrijving en beweging van
de onderdelen, controleer daarom of alle onderdelen nog goed vastzitten.
De speenkoorden zijn niet bedoeld om in de mond te stoppen, behalve de Beads&Wood en de
Hexa&Wood, alsnog blijft dit een hulpstuk en geen speelgoed.
Bij gebruik altijd bevestigen aan een kledingstuk.
Wanneer speenkoorden in contact komen met (veel) speeksel en/of vocht kunnen de
materialen hun stevigheid verliezen en/of sneller kapot gaan.
Wasvoorschriften
De leren onderdelen afnemen met een vochtig doekje
Chewies&more is niet verantwoordelijk voor eventuele ongelukken die ontstaan bij het
gebruik van onze producten. Als ouder/verzorger bent u zelf verantwoordelijk voor de

veiligheid. Controleer daarom regelmatig de artikelen en bij twijfel over de veiligheid,
dient u de producten altijd te verwijderen.

