
   

 

Όνομα Προϊόντος Στόμιο extra soft – 4+ μηνών 

Κωδικός 425S 

Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
▪ Πλένετε το στόμιο πριν την πρώτη χρήση αλλά και πριν από κάθε χρήση. 
▪ Πριν την πρώτη χρήση και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα 

βράζετε το στόμιο σε νερό για 5 λεπτά. Έτσι διασφαλίζετε απόλυτη υγιεινή. 
▪ Ελέγχετε προσεκτικά το στόμιο πριν από κάθε χρήση, ειδικά αν το μωρό σας 

έχει δοντάκια. Τραβήξτε το στόμιο προς κάθε κατεύθυνση και 
αντικαταστήστε το στην πρώτη ένδειξη φθοράς. 

▪ Πριν την πρώτη χρήση, βεβαιωθείτε ότι οι σχισμές του στομίου δεν είναι 
κλειστές. 

▪ Κατά την πρώτη ή κάποια επόμενη χρήση, η σχισμή αερισμού του στομίου (η 
μικρή φούσκα που προεξέχει στην κάτω πλευρά της βάσης του) ενδέχεται να 
κλείσει. Αυτό εμποδίζει την εισροή αέρα στο μπιμπερό κατά τη διάρκεια του 
ταΐσματος και δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία του στομίου. Ανοίξτε τη 
σχισμή πιέζοντας απαλά με το δάκτυλό σας. 

▪ Για σωστή αποστείρωση και καθαρισμό όλα τα τμήματα του μπιμπερό 
ΠΡΕΠΕΙ να είναι αποσυναρμολογημένα. 

▪ Προϊόν κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (max. 65° C). Χρωστικές 
από τα τρόφιμα δεν αποκλείεται να προκαλέσουν χρωματική αλλοίωση στο 
προϊόν. 

▪ Για τον καθαρισμό του στομίου χρησιμοποιείτε κάποιο ήπιο απορρυπαντικό 
και μια μαλακή βούρτσα ή ένα απαλό σφουγγάρι, ώστε να μην προκαλείτε 
γρατζουνιές στην επιφάνειά του. 

▪ Κατάλληλοι μέθοδοι αποστείρωσης: Αποστείρωση με ατμό (ηλεκτρική 
συσκευή ή συσκευή φούρνου μικροκυμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή), βρασμός σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά ή τοποθέτηση σε 
αποστειρωτικό διάλυμα. 

▪ Μην εκθέτετε το στόμιο απευθείας στον ήλιο ή σε άλλη πηγή θερμότητας και 
μην το αφήνετε σε αποστειρωτικό διάλυμα για περισσότερο από το 
συνιστώμενο χρόνο, γιατί η λειτουργία του ενδέχεται να επηρεαστεί. 

▪ Μη χρησιμοποιείτε βελόνα ή άλλο κοφτερό εργαλείο για να μεγαλώσετε τη 
σχισμή του στομίου. 

▪ Για την αποφυγή τραυματισμού, μην αφήνετε το μωράκι να περπατάει 
καθώς πίνει. 

▪ Μη βάζετε το μωρό σας να κοιμηθεί με μπιμπερό. Παρατεταμένη επαφή της 
στοματικής κοιλότητας με κάποιο ρόφημα μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα. 

▪ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφές και ροφήματα χωρίς ζάχαρη. 
▪ Το στόμιο είναι συμβατό με όλα τα μπιμπερό ΜΑΜ με μεγάλο άνοιγμα και 

το Trainer +. 
▪ Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι αποσυναρμολογημένα πριν το ζέσταμα 

(ειδικά στο ζέσταμα σε φούρνο μικροκυμάτων) ή το κρύωμα. Ανακατεύετε 
προσεκτικά μετά το ζέσταμα έτσι ώστε να γίνει σωστή κατανομή της 
θερμοκρασίας. Μετά το ζέσταμα αφήστε το μπιμπερό να κρυώσει. 

 
Συναρμολόγηση Στομίου: Βάλτε το στόμιο μέσα στο δακτύλιο μέχρι να 
ακούσετε το «κλικ». 
 
 



   

Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με την επίβλεψη κάποιου 

ενήλικα. 
▪ Παρατεταμένο πιπίλισμα κάποιου ροφήματος προκαλεί τερηδόνα. 
▪ Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του ροφήματος πριν ταΐσετε το μωράκι σας. 
▪ Φυλάσσετε όλα τα μέρη του μπιμπερό που δε χρησιμοποιείτε μακριά από 

παιδιά. 
▪ Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το στόμιο σαν πιπίλα. 

 
 
Instructions for use: 
▪ Clean before first and each use. 
▪ Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. 
▪ Inspect carefully before each use and throw away at the first signs of damage 

or weakness. 
▪ Before first use, press gently the mouthpiece of the spout to check if the slits 

properly open. 
▪ When first used and sometimes for later usages, the slit in the ventilation (the 

raised, slit bubble on the underside of the spout base) can stick together, 
therefore not allowing air to enter the bottle during feeding and as a result, 
the spout collapsing. Slowly brush over the bubble (ventilation) a few times 
with your thumb or fingers to re-open the slit. 

▪ To ensure proper cleaning/sterilising all bottle parts MUST be disassembled. 
Cleaning/sterilising while assembled can damage the product. 

▪ Spout is top rack dishwasher safe (up to 65°C). Food colourings may discolour 
components. 

▪ Clean the mouthpiece of the spout with special care to prevent damaging the 
membrane. Do not use abrasive cleaning agents. Only soft bristle brushes or 
soft sponges should be used. 

▪ Sterilise using one of the following methods: steam sterilising (electric or 
microwave according to manufacturers instructions), boiling in water for at 
least 5 minutes or liquid sterilising solution. After boiling or sterilising allow 
the spout to cool. 

▪ Do not leave spout in direct sunlight or heat, or leave in sterilising solution for 
longer than recommended, as this may affect the product function. 

▪ Do not use pin or sharp object to enlarge feeding slits. 
▪ To avoid injury, do not let baby walk with bottle or trainer. 
▪ Do not put your baby to bed with bottle or trainer. Prolonged contact with 

liquids may cause severe tooth decay. 
▪ Use sugar free food or liquids only. 
▪ The spout is compatible with all MAM wide neck bottles and the Trainer. 
▪ All parts must be disassembled before heating (especially microwave heating) 

or cooling. Stir thoroughly after heating to evenly distribute heat. After 
heating allow bottle to cool. 

Assembling SPOUT: Insert spout into top of bottle screw ring until you hear a 
“click”. 

 
 
 
 



   

For your child‘s safety and health 
WARNING! 
▪ Always use this product with adult supervision. 
▪ Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. 
▪ Always check food temperature before feeding. 
▪ Keep all components not in use out of the reach of children. 
▪ Never use feeding spouts as a soother. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής οδηγίας ΕN 14350. 

Κατασκευάζεται στην Ε.Ε. / Αυστρία. 

 

This product meets the requirements of European Standard EN 14350.  

Made in Austria/Europe. 
 


