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Ηλεκτρικός αποστειρωτής & Θερμαντήρας μπιμπερό
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν την πρώτη χρήση της
συσκευής. Κρατήστε τις οδηγίες και για μελλοντική χρήση. Ο ηλεκτρικός
αποστειρωτής & θερμαντήρας μπιμπερό ΜΑΜ θερμαίνει, αποψύχει και
αποστειρώνει, γρήγορα και με ασφάλεια, όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία
αποθήκευσης γάλακτος, καθώς και σκεύη βρεφικών γευμάτων.
1. Γενικές οδηγίες αποστείρωσης
Συναρμολόγηση του ηλεκτρικού αποστειρωτή & του αποστειρωτή φούρνου
μικροκυμάτων.
Το προϊόν είναι κατάλληλο για αποστείρωση μπιμπερό, πιπίλων και
εξαρτημάτων ποτηριών. Πριν τοποθετήσετε τα αντικείμενα (πιπίλες, μπιμπερό
κλπ.) στον αποστειρωτή, πλύνετέ τα με νερό και σαπούνι και ξεπλύνετέ τα με
άφθονο νερό. Τακτοποιήστε στα καλάθια τα είδη που θέλετε να αποστειρώσετε,
προσέχοντας να μην μπλοκάρεται η ροή του ατμού. Μην χρησιμοποιείτε τη
συσκευή για μεταλλικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα. Χρησιμοποιείτε πάντα τη
σωστή ποσότητα νερού. Η χρήση περισσότερου ή λιγότερου νερού μπορεί να
οδηγήσει σε ατελή αποστείρωση και μπορεί να καταστρέψει τη συσκευή
και τον φούρνο μικροκυμάτων. Απαιτείται ιδιαίτερη ΠΡΟΣΟΧΗ όταν χειρίζεστε
αντικείμενα που απολυμάνθηκαν πρόσφατα, καθώς ενδέχεται να καίνε ακόμη.
Πλύνετε τα χέρια σας πριν ακουμπήσετε αποστειρωμένα αντικείμενα.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τοποθετείτε στον αποστειρωτή μόνο αντικείμενα που είναι
κατάλληλα για αποστείρωση. Μην απολυμαίνετε αντικείμενα που περιέχουν
κάποιο υγρό (π.χ. πολυκρίκους οδοντοφυΐας με νερό). ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ:
Όταν ανοίγετε τον αποστειρωτή μετά τη χρήση του, μπορεί να διαφύγει καυτός
ατμός και το υπόλοιπο νερό μπορεί να είναι καυτό. Χρησιμοποιήστε την
αποστειρωμένη λαβίδα για την αφαίρεση και συναρμολόγηση των
εξαρτημάτων. Προϊόντα που παραμένουν μέσα σε κλειστή συσκευή μετά την
αποστείρωση διατηρούνται αποστειρωμένα μέχρι και 48 ώρες. Για να επιτύχετε
την καλύτερη δυνατή απόδοση αποστείρωσης και θέρμανσης, μην
χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα στην ίδια πρίζα ή κύκλωμα άλλα ισχυρά ηλεκτρικά
είδη.
Για να επιτύχετε ένα αποτέλεσμα που να διατηρείται έως 24 ώρες, οι
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων που μπορούν να αποστειρωθούν
ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεπερνούν:

Για να επιτύχετε ένα αποτέλεσμα που να διατηρείται έως 48 ώρες, οι
μεγαλύτερες ποσότητες προϊόντων που μπορούν να αποστειρωθούν
ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεπερνούν:

1.1. Χρήση του αποστειρωτή με ηλεκτρικό ρεύμα
1) Η σωστή συναρμολόγηση του ηλεκτρικού αποστειρωτή εμφανίζεται στην
αρχή της ενότητας 1.
2) Ελέγξτε ότι ο δακτύλιος στεγανοποίησης εφαρμόζει σωστά στη θέση του. Ο
δακτύλιος αυτός δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ποτέ.
3) Βάλτε 200ml νερό βρύσης στη βάση του αποστειρωτή.
4) Τοποθετήστε το κάλυμμα βάσης του αποστειρωτή πάνω στη βάση
χρησιμοποιώντας τις εσοχές για να το προσαρμόσετε στη θέση του στρίβοντάς
το.
5) Τοποθετήστε τα αποσυναρμολογημένα μπιμπερό και τα μέρη τους στο επάνω
και κάτω καλάθι του αποστειρωτή.
6) Κλείστε τη συσκευή. Για να κουμπώσει το καπάκι της σωστά πρέπει να
ακουστεί ένα «κλικ».
7) Τοποθετήστε τον αποστειρωτή στο κάλυμμα της βάσης.
8) Βάλτε το καλώδιο στην πρίζα και τοποθετήστε τον αποστειρωτή σε μια λεία
και σταθερή επιφάνεια.
9) Πατήστε το κουμπί ON. Το φωτάκι του προγράμματος αποστείρωσης θα
ανάψει και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος.
10) Πατήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για 2 δευτερόλεπτα για να
ξεκινήσει το πρόγραμμα αποστείρωσης. Θα ακουστεί ένας μακρόσυρτος ήχος
και το φωτάκι θα παραμείνει αναμμένο για όσο διαρκεί το πρόγραμμα.
11) Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 7 λεπτά και θα σταματήσει αυτόματα οπότε και
θα ακουστούν 3 μακρόσυρτοι ήχοι. Το φωτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει.
12) Θα ξεκινήσει η διαδικασία κρυώματος κατά την οποία και τα 4 φωτάκια θα
είναι αναμμένα. Αφήστε τον αποστειρωτή να κρυώσει πριν ανοίξετε το καπάκι.
Η περίοδος κρυώματος θα σταματήσει αυτόματα μετά από 4 λεπτά οπότε και θα
ακουστούν 3 μακρόσυρτοι ήχοι.
13) Πατήστε το κουμπί OFF για να κλείσετε τη συσκευή. Απομακρύνετε από τη
βάση το νερό που μπορεί να έχει περισσέψει και σκουπίστε την με ένα μαλακό
πανί. Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί πατώντας το κουμπί επιλογής
προγράμματος . Εάν το πρόγραμμα διακοπεί παρακαλούμε να ξαναρχίσετε
ολόκληρη τη διαδικασία από την αρχή.
1.2. Χρήση του αποστειρωτή σε φούρνο μικροκυμάτων
1) Η σωστή συναρμολόγηση του αποστειρωτή για φούρνο μικροκυμάτων
εμφανίζεται στην αρχή της ενότητας 1.
2) Ανοίξτε τα κουμπώματα του αποστειρωτή φούρνου μικροκυμάτων και
απομακρύνετε το καπάκι του.
3) Απομακρύνετε το πάνω και κάτω καλάθι ανάλογα με τη χρήση που θα κάνετε.
4) Κλείστε την μπλε βαλβίδα στο κάτω μέρος του μπωλ του αποστειρωτή.
5) Βάλτε 200ml νερό βρύσης στο μπωλ. Τοποθετήστε τα αποσυναρμολογημένα

μπιμπερό και τα μέρη τους στο επάνω και κάτω καλάθι του αποστειρωτή.
6) Κλείστε τη συσκευή. Για να κουμπώσει το καπάκι της σωστά πρέπει να
ακουστεί ένα «κλικ». Τοποθετήστε τον αποστειρωτή στον φούρνο
μικροκυμάτων.
7) Ο αποστειρωτής λειτουργεί σε όλους τους φούρνουςμικροκυμάτων του
εμπορίου. Θα πρέπει να υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στον αποστειρωτή και στον
φούρνο μικροκυμάτων. Η χρήση μικρότερου φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να
προκαλέσει ζημιά και στον αποστειρωτή και στον ίδιο τον φούρνο. Μην
τοποθετείτε ποτέ σε φούρνο μικροκυμάτων τον αποστειρωτή χωρίς νερό. Μην
τον καθαρίζετε με λευκαντικό. Εάν χρησιμοποιείτε φούρνο μικροκυμάτων με
ενσωματωμένο γκριλ, σιγουρευτείτε ότι ο αποστειρωτής δεν θα έρθει
σε επαφή με το γκριλ διότι η λειτουργία αυτή ενδέχεται να καταστρέψει τον
αποστειρωτή, τα προϊόντα ακόμα και τον φούρνο.
8) Οι χρόνοι αποστείρωσης αντιστοιχούν στην ισχύ των φούρνων μικροκυμάτων.
9) Αφήστε τον αποστειρωτή να κρυώσει πριν τον βγάλετε από τον φούρνο
μικροκυμάτων. Προτεινόμενη διάρκεια: το λιγότερο 3 λεπτά με ανοιχτό το
πορτάκι του φούρνου.
10) Για την άμεση χρήση των προϊόντων απομακρύνετε το νερό που απέμεινε
επάνω τους, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αποστράγγισης στο καπάκι, που
διαθέτει στο εσωτερικό του αυλακώσεις αποστράγγισης.
11) Τα προϊόντα μπορούν να τοποθετηθούν μεμονωμένα μέσα στο καπάκι του
αποστειρωτή ή μέσα στα καλάθια του.
2. Θερμαντήρας μπιμπερό & βρεφικών γευμάτων
Συναρμολογώντας τον θερμαντήρα
1) Η σωστή συναρμολόγηση του θερμαντήρα εμφανίζεται στην αρχή της
ενότητας 2.
2) Χρησιμοποιήστε τον πίνακα του Θερμαντήρα Μπιμπερό & Βρεφικών
Γευμάτων ή τον πίνακα για Ήπια Θέρμανση για να καθορίσετε πόσο νερό
χρειάζεστε. Βάλτε τη σωστή ποσότητα νερού στη βάση. Χρησιμοποιήσετε το
καπάκι των μπιμπερό ΜΑΜ ως μεζούρα.
Πίνακας Θερμαντήρα Μπιμπερό & Βρεφικών Γευμάτων
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρει τη διάρκεια
θέρμανσης υγρών & στερεών τροφών κατά προσέγγιση. Ο χρόνος που
απαιτείται ώστε η τροφή να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ποικίλει
ανάλογα με το σκεύος που χρησιμοποιείτε, την ποσότητα της τροφής που
θέλετε να θερμάνετε και τη θερμοκρασία που είχε η τροφή πριν τη θερμάνετε.
Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή ποσότητα νερού. Με λίγη εξάσκηση
θα μάθετε πολύ γρήγορα ποια ρύθμιση θα σας δώσει την ιδανική θερμοκρασία
γεύματος. Το πρόγραμμα σταματάει αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος
θέρμανσης.

Πίνακας Ήπιας Θέρμανσης
Παρακαλούμε να θυμάστε ότι ο συγκεκριμένος πίνακας αναφέρει τη διάρκεια
θέρμανσης μητρικού γάλακτος κατά προσέγγιση. Ο χρόνος που απαιτείται ώστε
το μητρικό γάλα να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία ποικίλει ανάλογα με
την ποσότητα γάλακτος που θέλετε να θερμάνετε και τη θερμοκρασία που είχε
το μητρικό γάλα πριν το θερμάνετε. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε τη σωστή
ποσότητα νερού καθώς και το Μπιμπερό Easy Start. Με λίγη εξάσκηση θα
μάθετε πολύ γρήγορα ποια ρύθμιση θα σας δώσει την ιδανική θερμοκρασία. Η
διαδικασία της ήπιας θέρμανσης βοηθάει στη διατήρηση των θρεπτικών
συστατικών και τη βέλτιστη περιεκτικότητα του μητρικού γάλακτος. Σε
ποσότητες κάτω των 140ml το πρόγραμμα σταματάει αυτόματα μετά από μία
ώρα. Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γάλακτος πριν ταΐσετε το μωρό σας.

3) Τοποθετήστε τη βάση στήριξης μπιμπερό και το κάλυμμα του θερμαντήρα
στη θέση τους.
4) Απομακρύνετε τη θηλή και το καπάκι από το μπιμπερό ή το δοχείο και
τοποθετήστε το μπιμπερό ή το δοχείο στη βάση στήριξης του θερμαντήρα

(Σημείωση: προς αποφυγή καταστροφής των μπιμπερό ή των δοχείων,
χρησιμοποιείτε πάντα τη βάση στήριξης και το κάλυμμα του θερμαντήρα). Βάλτε
το καλώδιο στην πρίζα.
Πατήστε το κουμπί ON για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Το φωτάκι του
προγράμματος αποστείρωσης θα ανάψει και θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος.
6) Έπειτα πατήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να μεταφερθείτε από
το πρόγραμμα αποστείρωσης στο πρόγραμμα θέρμανσης. Επιλέξτε το
επιθυμητό πρόγραμμα πιέζοντας στιγμιαία το αντίστοιχο κουμπί επιλογής
προγράμματος μέχρι να εμφανιστεί το φωτάκι στο πρόγραμμα που επιθυμείτε:

7) Πατήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος (Εικόνα 8) για 2 δευτερόλεπτα για
να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Ένας μακρόσυρτος ήχος θα ακουστεί και το φωτάκι
θα αναβοσβήνει όσο διαρκεί το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα μπορεί να διακοπεί
πατώντας το κουμπί επιλογής.
8) Το πρόγραμμα σταματάει αυτόματα στο τέλος του κύκλου θέρμανσης, οπότε
και ακούγονται 2 μακρόσυρτοι ήχοι. Το φωτάκι θα σταματήσει να αναβοσβήνει
και θα παραμείνουν αναμμένα τα 3 φωτάκια του επιλεγμένου προγράμματος
θέρμανσης.
9) Τα γεύματα και το γάλα μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά στον θερμαντήρα!
Εάν θερμαίνετε μικρότερη ποσότητα από την αναγραφόμενη στις οδηγίες
παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί διότι το νερό μπορεί να είναι καυτό.
ΠΑΝΤΑ ελέγχετε τη θερμοκρασία του γεύματος πριν ταΐσετε το μωρό σας.
Ανακατέψτε με κουτάλι ώστε η θερμότητα να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και
γρήγορα. Εάν το γεύμα δεν είναι αρκετά ζεστό, προσθέστε λίγο περισσότερο
νερό στη βάση την επόμενη φορά. Εάν το φαγητό είναι πολύ ζεστό, αφήστε το
να κρυώσει και την επόμενη φορά χρησιμοποιήστε λιγότερο νερό.
10) Και τα 3 προγράμματα θέρμανσης έχουν ενσωματωμένη λειτουργία
«διατήρησης θερμοκρασίας». Η λειτουργία αυτή ξεκινά αυτόματα με το τέλος
του κύκλου θέρμανσης ή μετά τη χειροκίνητη διακοπή του προγράμματος. Όταν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία «διατήρησης θερμοκρασίας» αφήστε τη βάση και
το κάλυμμα του θερμαντήρα στη θέση τους. Η «διατήρηση θερμοκρασίας»
σταματά μετά από 45 λεπτά και ακούγονται 3 μακρόσυρτοι ήχοι. Το μητρικό
γάλα πρέπει να ταΐζεται άμεσα. Μπορεί να διατηρηθεί ζεστό το πολύ για 5-10
λεπτά. Πετάξτε αμέσως τυχόν υπολείμματά του και μην το ξαναζεσταίνετε. Το
μητρικό γάλα μπορεί να ζεσταθεί περίπου 15 λεπτά πριν το τάισμα.
11) Πατήστε το κουμπί OFF για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αφήστε τη
συσκευή να κρυώσει πριν την καθαρίσετε. Απομακρύνετε τυχόν νερό που
μπορεί να έχει απομείνει στη βάση και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.
3. Καθαρισμός & συντήρηση της συσκευής
Ποτέ μην βάζετε τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων. Βγάζετε πάντα την πρίζα πριν
τον καθαρισμό ή την αφαλάτωση. Μην καθαρίζετε τη συσκευή και μην
απομακρύνετε τυχόν άλατα ενώ είναι ζεστή. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά

καθαριστικά διότι μπορεί να φθείρουν την επιφάνεια της συσκευής. Έπειτα από
κάθε χρήση, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα και καθαρίστε την με ένα υγρό
πανί για την αποφυγή συγκέντρωσης αλάτων. Προσοχή: Κατά τη διάρκεια του
καθαρισμού και της συντήρησης, ο δακτύλιος στεγανοποίησης ενδέχεται
να χαλαρώσει ή να μετακινηθεί από την ηλεκτρική συσκευή. Ελέγξτε για να
βεβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος είναι σωστά τοποθετημένος. Αν είναι απαραίτητο,
πιέστε το δακτύλιο για να εφαρμόσει σωστά στη θέση του. Το πιο φαρδύ
κομμάτι του δακτύλιου πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά και το πιο
συμπαγές στο εσωτερικό της βάσης. Όπως αναγράφεται στο αυτοκόλλητο πάνω
στην ηλεκτρική συσκευή, παρακαλούμε αφαιρείτε τα άλατα από τη βάση του
θερμαντήρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Χρησιμοποιείτε ξύδι οικιακής χρήσης
ή κάποιο αφαλατικό του εμπορίου σύμφωνα με τις οδηγίες του. Σε περίπτωση
που η συσκευή χρειαστεί επισκευή μην την ανοίξετε μόνοι σας για κανέναν
λόγο. Επικοινωνήστε με τη διεύθυνση που υπάρχει στις οδηγίες χρήσης. Η
συσκευή δεν πρέπει να βυθίζεται σε νερό.
4. Περιβάλλον/ Απόσυρση Αριθμός Μητρώου: 6653
Μην πετάτε τη συσκευή στα απλά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την
για ανακύκλωση. Με την κίνηση αυτή βοηθάτε στην προστασία του
περιβάλλοντος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πιο κοντινό σας σημείο συγκέντρωσης
συσκευών για ανακύκλωση.
5. Εγγύηση
Εκτός από τις υποχρεώσεις εγγύησης του σημείου πώλησης που απορρέουν από
τη σύμβαση αγοράς, εμείς ως κατασκευαστές παρέχουμε εγγύηση 24 μηνών
από την ημέρα αγοράς της συσκευής, με την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί σωστά και έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες χρήσης. Στοιχεία
αγοράς και τύπου της συσκευής περιέχονται στην απόδειξη αγοράς. Τα νόμιμα
δικαιώματα του αγοραστή δεν επηρεάζονται από την εγγύηση του
κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αναλαμβάνουμε να
επισκευάσουμε τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα. Δεν καλύπτονται ζημίες
που οφείλονται στην κανονική φθορά, σε λανθασμένη χρήση και σε ανεπαρκή ή
ακατάλληλη συντήρηση.
6. Οδηγίες επισκευής
Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να ανοίγεται από οποιονδήποτε άλλον παρά μόνον
από το κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό του
κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση η εγγύηση ακυρώνεται. Ακατάλληλες
επισκευές ή παραβιάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικούς κινδύνους για
την ασφάλεια των χρηστών. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο,
πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από πιστοποιημένο
ηλεκτρολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.
7. Τεχνικά στοιχεία
Τάση: Τύπος: 112, 220–240 V; 50–60 Hz / Ενεργειακή κατανάλωση: 1000–1200
Watts. Το προϊόν είναι κατάλληλο για πρίζες τύπου BS 1363 που περιέχουν
ασφάλεια 13Α. Σε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η αντικατάσταση της
ασφάλειας, χρησιμοποιείτε μόνο ασφάλειες με σήμανση BS 1362 και 13A.

8. Οδηγίες ασφαλείας
1. Παιδιά δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να παίζουν με τη συσκευή. 2.
Παιδιά δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν τη συσκευή ακόμα και με την
επίβλεψη ενήλικα. 3. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά
διότι δεν αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που υπάρχουν. Ο καθαρισμός και
η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το
καλώδιό της μακριά από τα παιδιά. 4. Η συσκευή μπορεί ενδεχομένως να
χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή
διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει κάποια επίβλεψη ενήλικα ή έχουν δοθεί οι κατάλληλες
οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους
σχετικούς κινδύνους. 5. Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. 6.
Οι τροφές δεν πρέπει να ζεσταίνονται για πολλή ώρα. 7. Χωρίς συχνή
αφαλάτωση, δεν υπάρχει εγγύηση σωστής αποστείρωσης ή θέρμανσης των
μπιμπερό ή των βρεφικών τροφών. 8. Παρακαλούμε μην τοποθετείτε στον
αποστειρωτή άλλες συσκευές. 9. Πριν την πρώτη χρήση της συσκευής
σιγουρευτείτε ότι απομακρύνατε όλα τα μέρη της συσκευασίας καθώς και
οτιδήποτε δεν χρησιμοποιείται, ώστε να διασφαλίσετε ότι το μωρό σας δεν θα
τραυματιστεί ή δεν θα καταπιεί κάτι. 10. Οι τροφές δεν πρέπει να θερμαίνονται
για πολλή ώρα και η θερμοκρασία τους θα πρέπει να ελέγχεται σε ένα
ευαίσθητο μέρος του δέρματός σας πριν ταΐσετε το μωρό. 11. Για την αποφυγή
ενδεχόμενου τραυματισμού, χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την
προβλεπόμενη χρήση. 12. Προσοχή: η θερμαινόμενη πλακέτα ζεσταίνεται κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένει ζεστή και μετά τη χρήση. 13.
Συνδέετε τη συσκευή μόνο με τάσεις που συμφωνούν με τις ενδείξεις στη βάση
της συσκευής. 14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρος που μπορεί να τη
φτάσει ένα παιδί. Ασφαλίστε το καλώδιο τροφοδοσίας και σιγουρευτείτε ότι δεν
μπορεί να το τραβήξει ένα παιδί, ρίχνοντας έτσι τη συσκευή στο πάτωμα. 15. Για
να λειτουργήσει η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί σε στεγνή και λεία
επιφάνεια. 16. Χρησιμοποιείτε πάντα επαρκή ποσότητα νερού για τη θέρμανση.
17. Ποτέ μην γεμίζετε τη συσκευή με νερό μέχρι το χείλος της. 18. Ποτέ μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό και μην την μετακινείτε κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας της. Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται, βγάζετε το καλώδιο
από την πρίζα και αδειάζετε το νερό. 19. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ: το νερό μέσα
στον αποστειρωτή ή τον θερμαντήρα μπορεί να είναι εξαιρετικά καυτό. 20.
Ελέγξτε τον αποστειρωτή ή τον θερμαντήρα κάθε φορά πριν από τη χρήση και
χρησιμοποιήστε τον μόνο εάν το καλώδιο είναι ανέπαφο. Εάν το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή του ή από άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να
αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος. 21. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να βυθιστεί σε νερό
ή να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων. 22. Ποτέ μην τοποθετείτε τη βάση της
συσκευής στον φούρνο μικροκυμάτων. 23. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε
ασφαλές μέρος.

Μπιμπερό Easy Start™ Anti-Colic
Οδηγίες Χρήσης:
▪ Πλένετε το προϊόν πριν την πρώτη χρήση και στη συνέχεια πριν από κάθε
χρήση.
▪ Πριν την πρώτη χρήση, αποσυναρμολογήστε το μπιμπερό και τοποθετήστε
τα 6 μέρη του σε νερό που βράζει για 5 λεπτά. Έτσι διασφαλίζεται η απόλυτη

υγιεινή.
▪ Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε όλα τα μέρη του μπιμπερό και
αντικαταστήστε τα στην πρώτη ένδειξη φθοράς.
▪ Για να εξασφαλίσετε σωστό πλύσιμο και απόλυτη αποστείρωση του
μπιμπερό, ΠΡΕΠΕΙ όλα τα μέρη του να έχουν αποσυναρμολογηθεί.
▪ Αν πλένετε ή αποστειρώνετε το μπιμπερό χωρίς να το αποσυναρμολογήσετε
ενδέχεται να το φθείρετε.
▪ Το προϊόν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο επάνω ράφι του πλυντηρίου
πιάτων (max. 65°C).
▪ Χρωστικές ουσίες από τρόφιμα ενδέχεται να του προκαλέσουν κάποια
χρωματική αλλοίωση.
▪ Για τον καθαρισμό του χρησιμοποιείτε μόνο μαλακή βούρτσα ή απαλό
σφουγγάρι, ώστε να αποφύγετε τυχόν γρατζουνιές στην επιφάνειά του.
▪ Κατάλληλοι μέθοδοι αποστείρωσης: Αποστείρωση με ατμό (ηλεκτρική
συσκευή ή συσκευή φούρνου μικροκυμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή), βράσιμο σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά ή τοποθέτηση σε
αποστειρωτικό διάλυμα.
▪ Mην αφήνετε το μπιμπερό μέσα σε καθαριστικό διάλυμα για μεγάλο χρονικό
διάστημα, διότι ενδέχεται να επηρεαστεί η λειτουργία του.
▪ Το μπιμπερό κατασκευάζεται από πολυπροπυλένιο, ένα απόλυτα υγιεινό
υλικό που καθαρίζεται εύκολα και είναι σχετικά μαλακό. Γι’ αυτό μην
ασκείτε στο μπιμπερό έντονη πίεση διότι ενδέχεται να επηρεαστεί η
λειτουργία του.
▪ Μην χρησιμοποιείτε βελόνα ή άλλο κοφτερό εργαλείο για να μεγαλώσετε
την τρύπα της θηλής.
▪ Στην πρώτη ή σε κάποια επόμενη χρήση, η σχισμή αερισμού της θηλής (η
φουσκίτσα που προεξέχει στην κάτω πλευρά της βάσης της) ενδέχεται να
κλείσει. Αυτό εμποδίζει την εισροή αέρα στο μπιμπερό κατά τη διάρκεια του
ταΐσματος και δεν επιτρέπει τη σωστή λειτουργία της θηλής. Ανοίξτε τη
σχισμή πιέζοντας απαλά με τα δάκτυλά σας.
▪ Πριν γεμίσετε το μπιμπερό βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα έχει τοποθετηθεί
σωστά και ότι η βάση του μπιμπερό είναι καλά βιδωμένη.
▪ Μην αφήνετε το μωρό να πίνει μόνο του χωρίς επιτήρηση.
▪ Αποθηκεύετε τις θηλές και τις βαλβίδες σε ένα καθαρό και στεγνό σκεύος με
καπάκι.
▪ Μην εκθέτετε άμεσα το μπιμπερό ή τμήματά του στον ήλιο ή άλλη πηγή
θερμότητας.
▪ Στα μπιμπερό ΜΑΜ χρησιμοποιείτε πάντα μόνο θηλές ΜΑΜ.
▪ Χρησιμοποιείτε μόνο τροφές και ροφήματα που δεν περιέχουν ζάχαρη.
▪ Για την αποφυγή τραυματισμού, μην αφήνετε το μωράκι να περπατάει
καθώς πίνει.
▪ Μην βάζετε το μωρό σας να κοιμηθεί με το μπιμπερό. Παρατεταμένη επαφή
με κάποιο ρόφημα μπορεί να προκαλέσει στα δοντάκια του σοβαρής μορφής
τερηδόνα.
▪ Η θηλή ταιριάζει σε όλα τα μπιμπερό ΜΑΜ και στο Trainer+.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ:
▪ ΠΟΤΕ μην γεμίζετε το μπιμπερό με νερό που βράζει.
▪ Χρησιμοποιήστε θερμαντήρα, κρατήστε το κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό
ή βάλτε το σε σκεύος με ζεστό νερό.
▪ Για να ζεσταθεί ή να κρυώσει το μπιμπερό πρέπει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να είναι

ανοικτό.
▪ Απομακρύνετε το καπάκι και τη θηλή (μαζί με τον δακτύλιο) πριν το ζέσταμα,
ειδικά αν χρησιμοποιείτε θερμαντήρα ή φούρνο μικροκυμάτων. Μην
υπερθερμαίνετε το μπιμπερό διότι ενδέχεται να φθαρεί.
▪ Προσέξτε ιδιαίτερα όταν το θερμαίνετε σε φούρνο μικροκυμάτων.
▪ Μετά το ζέσταμα ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του μπιμπερό, ώστε η
θερμότητα να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. Αν χρησιμοποιείτε φούρνο
μικροκυμάτων αφήστε το μπιμπερό να κρυώσει σύμφωνα με τον χρόνο που
προτείνει ο κατασκευαστής του φούρνου μικροκυμάτων. Δοκιμάζετε τη
θερμοκρασία του ροφήματος πριν ταΐσετε το μωρό σας.
▪ Μετά από ζέσταμα σε θερμαντήρα ή σε σκεύος με ζεστό νερό, τυλίξτε τη
βάση του μπιμπερό με μια πετσέτα και ανακινήστε, ώστε να απορροφηθεί
τυχόν νερό που παρέμεινε μέσα στη βάση.
▪ Αφού ζεστάνετε το μπιμπερό σε θερμαντήρα ή σε σκεύος με ζεστό νερό,
σφίξτε ξανά τη βάση του.
▪ Μην τοποθετείτε το μπιμπερό σε ηλεκτρικό φούρνο.
Για την ασφάλεια και την υγιεινή του μωρού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
▪ Η χρήση του μπιμπερό πρέπει να γίνεται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μια θηλή σαν πιπίλα.
Συνεχές και παρατεταμένο πιπίλισμα κάποιου ροφήματος προκαλεί
τερηδόνα.
Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του γεύματος πριν ταΐσετε το μωράκι.
Φυλάσσετε όλα τα μέρη του μπιμπερό που δεν χρησιμοποιείτε μακριά από
παιδιά.

Πιπίλα MAM Start
Οδηγίες Χρήσης:
▪ Πριν από την πρώτη χρήση βράστε την πιπίλα για 5 λεπτά ή αποστειρώστε
την. Περιμένετε να κρυώσει πριν τη δώσετε στο μωράκι σας.
▪ Κατά τη διαδικασία 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, γιατί μια τέτοια
συνήθεια μπορεί να προκαλέσει τερηδόνα.
▪ Για την απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή του μωρού σας συνιστούμε 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 εταιρία ΜΑΜ συνιστά τη διακοπή χρήσης πιπίλας γύρω στην ηλικία των 3
ετών.
Για την ασφάλεια και την υγιεινή του μωρού
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
▪ Ελέγχετε την πιπίλα προσεκτικά πριν από κάθε χρήση, ειδικά εάν το μωράκι
έχει βγάλει δοντάκια. Τραβήξτε τη θηλή της προς κάθε κατεύθυνση.
Αντικαταστήστε την πιπίλα στην πρώτη ένδειξη φθοράς.

Λοιπές
πληροφορίες

▪ Χρησιμοποιείτε μόνον προϊόντα στήριξης πιπίλας ελεγμένα από την
Ευρωπαϊκή οδηγία ΕΝ 12586. Μην δένετε ποτέ την πιπίλα σε κορδέλες ή
κορδόνια, 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 τον
συνιστώμενο χρόνο καθώς ενδέχεται να φθείρετε τη θηλή της.
Παράγεται από τη MAM Hungaria Kft.
Κατασκευάζεται στην Ε.Ε. / Αυστρία
Το μπιμπερό πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 14350.
Η πιπίλα πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 1400.
Produced by MAM Hungaria Kft.
Made in E.U./Austria
The bottle meets the requirements of European Standard EN 14350.
The soother meets the requirements of European Standard EN 1400.

