
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Starter Cup 4+ μηνών 
Starter Cup 4+ months 

Κωδικός /  
Product Code 

462 

Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
▪ Πλύνετε το προϊόν πριν την πρώτη χρήση αλλά και πριν από κάθε χρήση. 
▪ Για την εξασφάλιση της υγιεινής πριν την πρώτη χρήση βάλτε όλα τα 

εξαρτήματα ξεχωριστά, για 5 λεπτά σε βραστό νερό. 
▪ Ελέγχετε όλα τα μέρη του προϊόντος πριν από κάθε χρήση και 

αντικαταστήστε τα στην πρώτη ένδειξη φθοράς.  
▪ Πριν την πρώτη χρήση, πιέστε μαλακά το στόμιο για να ελέγξετε εάν οι 

εγκοπές της ροής του ανοίγουν κανονικά.  
▪ Όταν το στόμιο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά και μερικές φορές και 

σε μελλοντικές χρήσεις, η βαλβίδα εξαερισμού (που βρίσκεται στην 
κάτω πλευρά της βάσης) μπορεί να κλείσει, με συνέπεια να μην 
εισέρχεται αέρας στο ποτηράκι κατά τη διάρκεια της χρήσης του και το 
στόμιο να συρρικνωθεί. Σιγά-σιγά απελευθερώστε τη βαλβίδα 
(τρίβοντάς την ανάμεσα στον αντίχειρα και το δείκτη) ώστε να 
επανέλθει η λειτουργία της. 

▪ Για σωστή αποστείρωση και καθαρισμό όλα τα τμήματα του ποτηριού 
ΠΡΕΠΕΙ να είναι αποσυναρμολογημένα. Πλύσιμο και αποστείρωση του 
προϊόντος συναρμολογημένου ενδέχεται να προκαλέσει τη φθορά του 
και να επηρεάσει τη σωστή λειτουργία του.  

▪ Το ποτηράκι είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο επάνω ράφι του 
πλυντηρίου πιάτων (max. 65° C). Χρωστικές από τα τρόφιμα δεν 
αποκλείεται να προκαλέσουν κάποια χρωματική αλλοίωση στο προϊόν.  

▪ Καθαρίζετε το στόμιο με ιδιαίτερη φροντίδα για να μην καταστρέψετε 
τη μεμβράνη της επιφάνειάς του. Για τον καθαρισμό του χρησιμοποιείτε 
κάποιο ήπιο απορρυπαντικό και μια μαλακή βούρτσα ή ένα απαλό 
σφουγγάρι.  

▪ Για την αποστείρωση του προϊόντος χρησιμοποιήστε μία από τις 
παρακάτω μεθόδους: με ατμό (σε αποστειρωτή ηλεκτρικό ή για φούρνο 
μικροκυμάτων, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή), σε 
βραστό νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά ή σε κρύο υγρό διάλυμα 
αποστείρωσης. Μετά το βρασμό ή την αποστείρωση με ατμό αφήστε τα 
μέρη του Starter Cup να κρυώσουν. 

▪ Μην εκθέτετε άμεσα το ποτηράκι ή μέρη του στον ήλιο ή άλλη πηγή 
θερμότητας γιατί η λειτουργία του ενδέχεται να επηρεαστεί. 

▪ Μη χρησιμοποιείτε καρφίτσα ή κάποιο αιχμηρό αντικείμενο για να 
μεγαλώσετε τις σχισμές του στόμιου. 

▪ Βεβαιωθείτε ότι οι τρύπες του στόμιου δεν είναι κλειστές. Μην βάζετε 
στο ποτηράκι ροφήματα που καίνε (πάνω από 40°C).  

▪ Η στεγανότητα δεν διατηρείται όταν το ποτηράκι χρησιμοποιείται για 
ανθρακούχα ροφήματα. Για την αποφυγή τραυματισμού, μην αφήνετε 
το μωράκι να περπατάει καθώς πίνει.  

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

▪ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τροφές και ροφήματα χωρίς ζάχαρη.  
▪ Το στόμιο και τα χερούλια είναι συμβατά με όλα τα ποτηράκια της 



   

MAM. 
▪ Όλα τα τμήματα του ποτηριού πρέπει να αποσυναρμολογηθούν πριν το 

ζέσταμα (ειδικά αν χρησιμοποιηθεί φούρνος μικροκυμάτων) ή το 
πάγωμα. Μετά το ζέσταμα ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του 
ποτηριού, ώστε η θερμότητα να κατανεμηθεί ομοιόμορφα και αφήστε 
το ποτηράκι να κρυώσει. 

Συναρμολόγηση: Εισάγετε το στόμιο στο βιδωτό δακτύλιο του ποτηριού και 
πιέστε ελαφρά μέχρι να ακούσετε το «κλικ». Τοποθετήστε τα χερούλια γύρω 
από το λαιμό του ποτηριού και βιδώστε σωστά το δακτύλιο με το στόμιο από 
πάνω. 
 
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 γεύματος πριν ταΐσετε το μωράκι 

σας.  
▪ Φυλάσσετε όλα τα μέρη του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείτε μακριά 

από παιδιά.  
▪ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το στόμιο για πιπίλα. 

 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Τα επιμέρους εξαρτήματα δεν είναι συμβατά με παραπλήσια προϊόντα άλλων 
κατασκευαστών.  
Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 14350.  
Αριθμός πατέντας: RCD 2071522. 
Κατασκευάζεται στην Ε.Ε. / Αυστρία. 
 

English Instructions for use: 
▪ Clean before first and each use.  
▪ Before first use place all cup parts separately in boiling water for 5 

minutes. This is to ensure hygiene. 
▪ Check all components before each use and throw away at the first signs 

of damage or weakness.  
▪ To ensure proper cleaning/sterilizing all cup parts MUST be disassembled 

before cleaning. Cleaning/sterilising while assembled can damage the 
cup.  

▪ All parts are top rack dishwasher safe (up to 65°C).  
▪ Food colourings may discolour components. This does not adversely 

affect the material.  
▪ Do not use abrasive cleaning agents. Only soft bristle brushes or soft 

sponges should be used.  
▪ Sterilising: in boiling water or liquid sterilising solution, steam sterilising 

(electric or microwave according to manufacturers instructions). All parts 
must be disassembled before sterilising. After boiling or sterilising allow 
all parts to cool.  

▪ Do not leave cup parts in direct sunlight or heat, as this may affect the 
product function.  

▪ Ensure that the holes of the spout are not blocked.  
▪ Do not store or use for hot (above 40°C) beverages. 
▪ The cup will not remain spill-proof if used for carbonated drinks. To avoid 



   

injury, do not let toddler walk with the cup.  
▪ Do not put your baby to bed with cup. Prolonged contact with liquids 

may cause severe tooth decay.  
▪ Use sugar free food or liquids only.  
▪ The spout and the Cup handles are compatible with all MAM Cups. 
▪ All cup parts must be disassembled before heating (especially microwave 

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

Assembling SPOUT: Insert spout into top of cup screw ring until you hear a 
“click”. Place the handles over the cup neck and screw the spout onto the cup 
tightly.  
 
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. 

Other information Single components are not compatible with drinking systems of other 
manufacturers.  
The product meets the requirements of European Standard EN 14350.  
Patent number: RCD 2071522. 
Made in Austria / Europe. 

 


