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Οδηγίες χρήσης:
▪ Όταν χρησιμοποιείτε το Clip με πιπίλα MAM ή άλλη πιπίλα με κουμπί
στήριξης, περάστε τον διαφανή δακτύλιο γύρω από το κουμπί.
▪ Όταν το χρησιμοποιείτε με πιπίλα με κρίκο περάστε τον διαφανή δακτύλιο
γύρω από τον κρίκο της πιπίλας ή περάστε την κορδέλα απευθείας στον
κρίκο και συνδέστε την άκρη της στην επιφάνεια του κριτς-κρατς.
▪ Χωρίς τον δακτύλιο το Clip εκτός από πιπίλες μπορεί να στηρίξει και
πολυκρίκους, μικρά παιχνιδάκια και άλλα παρόμοια είδη.
▪ Το στήριγμα του Clip ανοίγει μετακινώντας τον σφικτήρα του προς την
κατεύθυνση της κορδέλας και κλείνει μετακινώντας τον προς το
στρογγυλεμένο άκρο του.
▪ Στηρίξτε το Clip αποκλειστικά στα ρουχαλάκια του μωρού.
▪ Το στήριγμα του Clip πρέπει να αποθηκεύεται και να πλένεται ανοιχτό, για
να μην αποδυναμώνεται η λειτουργία του. Μην αποθηκεύετε το Clip με
κλειστό στήριγμα.
▪ Πλένετε τακτικά το Clip με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλένετε
προσεκτικά. ΜΗΝ ΤΟ ΒΡΑΖΕΤΕ και μην το αποστειρώνετε με ατμό ή σε
φούρνο μικροκυμάτων.
▪ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά διότι ενδέχεται να καταστρέψουν
το προϊόν.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε το με την
πρώτη ένδειξη φθοράς.
▪ Ποτέ μην επιμηκύνετε του Clip!
▪ Ποτέ μην προσαρτάτε το Clip σε κορδόνι, ζώνη, τιράντα ή σε κάποιο λυτό
κομμάτι του ρούχου του μωρού. Κίνδυνος στραγγαλισμού.
▪ Σας συστήνουμε να μην χρησιμοποιείτε το Clip όταν το μωράκι κοιμάται.
▪ Σιγουρευτείτε ότι και οι δύο άκρες του είναι καλά στερεωμένες πριν
αφήσετε το μωρό σας χωρίς επιτήρηση.
▪ Το Clip δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν πολυκρίκος
οδοντοφυΐας ή παιχνιδάκι.

Instructions for use:
▪ When used with a MAM or other button soother, press the ring over the
button of the soother.
▪ When used with a soother with handle, put the transparent ring over the
whole handle of the soother, or attach the ribbon directly to the soother
handle, using the hook & loop fastener.
▪ The hook & loop fastener securely holds not only soothers but also teethers,
small toys and much more.
▪ The clip fastener is opened by moving the slider towards the leash and closed
by clicking the slider towards the rounded end.
▪ The clip should only be attached to garments.
▪ The clip fastener should always be stored and cleaned in the open position to
avoid the clip spring losing its strength. Do not store in the closed position.

▪ Regularly clean the clip with warm water and mild cleaning agent. Rinse
thoroughly. DO NOT BOIL, steam or microwave sterilise.
▪ Do not use solvents or abrasive cleaning agents as these could damage the
product.
For your child‘s safety
WARNING!

▪

Λοιπές
πληροφορίες

Before each use check carefully. Throw away at the first sign of damage
or weakness.
▪ Never lengthen the soother holder!
▪ Never attach to cords, ribbons, laces or loose parts of clothing. The child
may be strangled.
▪ The use of a clip when baby is sleeping or in bed, crib or cot is not
recommended.
▪ Ensure both ends of the clip are fastened before leaving your child
unattended.
▪ The clip should not be used as a teether or toy.
Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 12586: 2007
Κατασκευάζεται στην Ευρώπη.
This product meets the requirements of EN 12586: 2007.
Made in Europe.

