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Milk Powder Box – Δοχείο για σκόνη γάλακτος
545
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:
▪ Πλένετε το προϊόν πριν την πρώτη χρήση αλλά και πριν από κάθε χρήση.
▪ Για αποστείρωση, μπορούν να ακολουθηθούν οι παρακάτω μέθοδοι:
αποστείρωση με ατμό (σε ηλεκτρικό αποστειρωτή ή σε αποστειρωτή φούρνου
μικροκυμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή), βρασμός ή
αποστειρωτικό διάλυμα.
▪ Πλένεται στο επάνω συρτάρι του πλυντηρίου πιάτων (max. 65° C).
▪ Πλένετε, αποστειρώνετε και αποθηκεύετε το προϊόν πάντα
αποσυναρμολογημένο.
▪ Το δοχείο αυτό δεν είναι κατάλληλο για αποθήκευση υγρών.
▪ Κατά τη μεταφορά κάποια πολύ μικρή ποσότητα σκόνης ενδέχεται να
μετακινηθεί μεταξύ των θηκών του δοχείου.
Χρήση:
▪ Το δοχείο για σκόνη γάλακτος αποτελείται από μια βάση με τρεις θήκες και
ένα καπάκι με τρία ανοίγματα με ειδικά καπάκια. Οι θήκες είναι σχεδιασμένες
ώστε να δέχονται μεγάλες δόσεις σκόνης γάλακτος (έως 40g η κάθε θήκη)
▪ Απομακρύνετε το καπάκι.
▪ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα του δοχείου είναι τελείως στεγνά.
▪ Γεμίστε τις θήκες με σκόνη γάλακτος. Μια θήκη αντιστοιχεί σε μια μερίδα.
▪ Τοποθετήστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι τα καπάκια της κάθε θήκης έχουν
κλείσει καλά ώστε να μην χυθεί καθόλου σκόνη έξω.
▪ Για να το χρησιμοποιήσετε, ανοίξτε το καπάκι της θήκης που έχετε επιλέξει και
κρατήστε την ανοιχτή με τον αντίχειρά σας.
▪ Κλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας
ΠΡΟΣΟΧΗ!
▪ Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
Instruction for use:
▪ Clean prior to first use.
▪ For sterilisation, one of the following methods can be used: steam sterilising
(electric or microwave according to manufacturers instructions), boiling in
water or liquid sterilising solution.
▪ Dishwasher safe up to 65°C in top-rack.
▪ Always clean, sterilise and store in open position (snap covers and lid).
▪ Not suitable for storing liquids.
▪ During transportation, a non-relevant amount of powder may flow between
the compartments.
Usage:
▪ The formula box consists of a bottom section with 3 compartments and a lid
with 3 snap covers. The compartments are designed for large portions of
formula (up to 40g /compartment).
▪ Remove lid.
▪ Ensure that all parts are completely dry.
▪ Fill the compartments with powder. One compartment for each portion.

▪ Put the lid on and ensure the snap covers are firmly closed to prevent the
powder from leaking out.
▪ To use, fold the snap cover of the desired chamber back and hold it open with
your thumb.
▪ Firmly close cover after use.

Λοιπές
πληροφορίες

For your child‘s safety
WARNING!
▪ Keep product out of the reach of children.
Παράγεται από τη MAM Hungaria Kft.
Κατασκευάζεται στην Αυστρία / Ε.E.
Produced by MAM Hungaria Kft.
Made in Austria/Europe.

