Όνομα Προϊόντος
Κωδικός
Οδηγίες χρήσης

Original 0-6 μηνών
100S

Οδηγίες χρήσης:
▪ Πριν από την πρώτη χρήση βράστε την πιπίλα για 5 λεπτά ή αποστειρώστε
την. Περιμένετε να κρυώσει προτού τη δώσετε στο μωράκι σας.
▪ Κατά τη διαδικασία πλυσίματος ή αποστείρωσης κάποια μικρή ποσότητα
νερού ενδέχεται να παραμείνει μέσα στη θηλή. Απομακρύνετε το νερό
πιέζοντας τη θηλή. Έτσι εξασφαλίζετε απόλυτη υγιεινή.
▪ Πλένετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση.
▪ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά.
▪ Μην βουτάτε την πιπίλα σε γλυκαντικές ουσίες ή φάρμακα, καθώς μπορεί να
προκληθεί τερηδόνα.
▪ Για την απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή του μωρού σας, συνιστάται να
αντικαθιστάτε τις πιπίλες του κάθε 1-2 μήνες.
▪ Μην ανησυχήσετε σε περίπτωση που μια πιπίλα μπει ολόκληρη μέσα στο
στόμα του μωρού. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάποσης λόγω του
ειδικά σχεδιασμένου σχήματός της. Απομακρύνετε την πιπίλα με ήπιο τρόπο.
▪ Η ΜΑΜ συνιστά τη διακοπή χρήσης πιπίλας γύρω στην ηλικία των 3 ετών.

Για την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
▪ Ελέγχετε το προϊόν προσεκτικά πριν από κάθε χρήση, ειδικά εάν το μωράκι
έχει βγάλει δοντάκια. Τραβήξτε τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση.
Αντικαταστήστε την πιπίλα στην πρώτη ένδειξη φθοράς.
▪ Χρησιμοποιείτε μόνο κορδέλες στήριξης πιπίλας που πληρούν την οδηγία EN
12586. Μην δένετε ποτέ κορδέλες ή κορδόνια στην πιπίλα, καθώς υπάρχει
κίνδυνος στραγγαλισμού.
▪ Μην εκθέτετε άμεσα την πιπίλα στον ήλιο ή άλλη πηγή θερμότητας και μην
την αφήνετε σε αποστειρωτικό διάλυμα για περισσότερο από το
συνιστώμενο χρόνο καθώς ενδέχεται να φθείρετε τη θηλή της.

Οδηγίες χρήσης για το κουτί αποστείρωσης:
▪ Απομακρύνετε το κούμπωμα ασφαλείας και τυχόν αυτοκόλλητα από το
κουτί.
▪ Πλύνετε τις πιπίλες και το κουτί με νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε προσεκτικά.
Έτσι εξασφαλίζεται η απόλυτη υγιεινή.
▪ Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο αυτοαποστείρωσης παρακαλούμε
σιγουρευτείτε ότι οι πιπίλες, το κουτί και ο φούρνος μικροκυμάτων
(συμπεριλαμβανομένων και των εξαρτημάτων στο εσωτερικό του) είναι
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΘΑΡΑ και δεν υπάρχει ίχνος σκόνης, υπολειμμάτων τροφών,
λαδιού ή λιπαρών ουσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, αυτό θα μπορούσε να
οδηγήσει σε λιώσιμο του προϊόντος ή του κουτιού και σε ενδεχόμενη
καταστροφή του φούρνου ή του δίσκου του.
▪ Πρώτα, ανοίξτε το κουτί και γεμίστε το με νερό μέχρι την ένδειξη 25ml.
▪ Στη συνέχεια, τοποθετήστε τις πιπίλες με τη θηλή προς τα κάτω.
▪ Κλείστε το κουτί και βάλτε το στο φούρνο μικροκυμάτων στα 750 - 1000
watt.
▪ Ρυθμίστε τον χρονοδιακόπτη του φούρνου μικροκυμάτων σύμφωνα με τον
αριθμό των κουτιών και των πιπίλων που θέλετε να αποστειρώσετε

ταυτόχρονα.
▪ Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του φούρνου
μικροκυμάτων. Μην τοποθετείτε το κουτί αποστείρωσης στο κέντρο του
εσωτερικού δίσκου του φούρνου μικροκυμάτων. Θα πρέπει να
παρακολουθείτε το φούρνο μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
αποστείρωσης! Σταματήστε άμεσα τη διαδικασία αποστείρωσης μόλις το
νερό εξατμισθεί.
▪ Περιμένετε να κρυώσει για 5 λεπτά τουλάχιστον.
▪ Ανοίξτε τον φούρνο μικροκυμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κουτί, το νερό και οι
πιπίλες ενδέχεται να είναι καυτά ακόμα και μετά το 5λεπτο διάστημα!
▪ Ανοίξτε το κουτί και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Αφήστε τις πιπίλες να
στεγνώσουν σε ελαφρώς ανοιγμένο κουτί.
▪ Μετά την αποστείρωση στα μικροκύματα οι πιπίλες διατηρούνται σε κλειστό
κουτί αποστειρωμένες μέχρι 48 ώρες.
▪ Ελέγξτε τη θερμοκρασία της κάθε πιπίλας πριν τη χρήση!
▪ Προσοχή, τυχόν λάθος στην ποσότητα του νερού ή στις ρυθμίσεις του
φούρνου μικροκυμάτων ενδέχεται να φθείρει τη συσκευή, την πιπίλα ή το
κουτί και να αποτρέψει τη σωστή αποστείρωση!
▪ Το κουτί είναι κατάλληλο για την αποστείρωση αποκλειστικά πιπίλων ΜΑΜ!
▪ Κρατήστε το κουτί αποστείρωσης μακριά από παιδιά.

Instructions for use:
▪ Before first use boil in water for 5 minutes. Allow to stand for a further 5
minutes before giving it to baby.
▪ During cleaning a small amount of water may enter the teat. This can be
expelled by squeezing the teat. This is to ensure hygiene.
▪ Clean before each use.
▪ Do not use aggressive cleaning agents.
▪ Never dip the teat in sweet substances or medication. This can cause tooth
decay.
▪ To ensure safety and hygiene replace the soother every 1–2 months.
▪ Do not worry if the soother becomes lodged in the mouth. It can not be
swallowed and is designed to cope with such an event. Remove as gently as
possible.
▪ MAM recommends giving up soother usage at 3 years of age.

For your child’s safety WARNING!
▪ Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw
away at the first signs of damage or weakness.
▪ Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other
ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them.
▪ Do not leave a soother in direct sunlight or near a source of heat or leave in
sterilising solution for longer than recommended, as this may weaken the
teat.

Steriliser Box: Instructions for use:
▪ Remove tamper-proof closure and any stickers from the box.
▪ Wash soothers and box with mild soapy water and then rinse with clear water
before use. This is to ensure hygiene.
▪ When using the self-sterilising method. Please ensure the soother, box and
microwave (including the waveguide-cover and turntable) are COMPLETELY
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CLEAN and free from dirt, food residue, fat or oil splashes. If not, this could
lead to the product or box melting and the microwave sparking or the
waveguide cover burning!
▪ First, hold box and fill to the mark with 25ml / 0.9 fl oz of water.
▪ Next, place soother(s) in the box with the teat facing down.
▪ Close box and heat in the microwave at 750 – 1000 watts.
▪ Set the microwave timer according to the number of boxes and soothers
being simultaneously sterilised.
▪ Follow the user manual of your microwave. Don’t put the steriliser box at the
center of the turntable. Don’t leave your microwave unattended during
sterilising process! Stop the microwaving-process immediately if whole water
is vaporized.
▪ Allow to cool for at least 5 minutes.
▪ Open microwave. CAUTION! The box, water and soothers may still be very
hot after the 5 minute cooling period!
▪ After microwave sterilising, soothers kept in the closed box will remain
disinfected for up to 48 hours.
▪ For immediate use open box and drain remaining water. Leave soothers to
dry in slightly open box.
▪ Check the temperature of the soothers before use!
▪ Improper water level, power level or time setting can damage the microwave,
soothers and box and result in poor disinfection!
▪ For use only with MAM soothers!
▪ Keep steriliser box away from children.
Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 1400.
Αριθμός πατέντας: R RCD 1786690, RCD 979299.
Κατασκευάζεται στην Ευρώπη.
The product meets the requirements of European Standard EN 1400.
Patent number: R RCD 1786690, RCD 979299.
Made in Europe

