
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Mini Cooler & Κορδέλα στήριξης 2+ μηνών 
Mini Cooler & Clip 2+ months 

Κωδικός/ 
Product Code 

555 

Ελληνικά Πολυκρίκος Οδοντοφυΐας - Οδηγίες χρήσης: 
▪ Πλένετε τον πολυκρίκο πριν από την πρώτη χρήση και ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. 
▪ Το προϊόν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων (στο επάνω 

ράφι σε μέγιστη θερμοκρασία 65° C). Οι χρωστικές ουσίες των τροφών 
μπορεί να προκαλέσουν κάποια χρωματική αλλοίωση. 

▪ Για μέγιστη αίσθηση δροσιάς, τοποθετήστε τον πολυκρίκο στο ψυγείο για 
μια ώρα. Ψύχεται μόνο στο ψυγείο. Μην τον τοποθετείτε στην κατάψυξη. 

 
Για την ασφάλεια του παιδιού σας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν και μετά από κάθε χρήση και αντικαταστήστε το 
▪ στην πρώτη ένδειξη φθοράς! 
▪ Μην βράζετε τον πολυκρίκο και μην τον τοποθετείτε σε αποστειρωτή ατμού 

ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Για να τον απολυμάνετε πλύντε τον με ζεστό 
νερό. 

▪ Ο πολυκρίκος είναι κατάλληλος για παιδιά από 0 έως 3 ετών. Μεγαλύτερα 
παιδιά δεν αποκλείεται να τρυπήσουν με τα δοντάκια τους το τμήμα που 
περιέχει νερό. Το νερό αυτό είναι πάντως ασφαλές και ελεγμένο. 

 
Κορδέλα Στήριξης - Οδηγίες χρήσης: 
▪ Η κορδέλα στηρίζει με ασφάλεια όχι μόνο τους πολυκρίκους αλλά και 

πιπίλες με κρίκο, μικρά παιχνιδάκια και άλλα προϊόντα. 
▪ Η κορδέλα στήριξης ανοίγει μετακινώντας τον δακτύλιο σύσφιξης προς την 

κατεύθυνση της κορδέλας και κλείνει μετακινώντας τον προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. 

▪ Στηρίξτε την κορδέλα αποκλειστικά στα ρουχαλάκια του μωρού. 
▪ Η κορδέλα στήριξης πρέπει να αποθηκεύεται και να πλένεται ανοιχτή, για να 

μην αποδυναμώνεται ο μηχανισμός της. Μην την αποθηκεύετε κλειστή. 
▪ Πλένετε τακτικά την κορδέλα στήριξης με ζεστό νερό και ήπιο 

απορρυπαντικό. Ξεπλένετε προσεκτικά. ΜΗΝ ΤΗΝ ΒΡΑΖΕΤΕ και μην την 
αποστειρώνετε με ατμό ή σε φούρνο μικροκυμάτων. 

▪ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά διότι ενδέχεται να καταστρέψουν 
το προϊόν. 

 
Για την ασφάλεια του παιδιού σας 
ΠΡΟΣΟΧΗ! 
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε το με την 

πρώτη ένδειξη φθοράς. 
▪ Ποτέ μην επιμηκύνετε την κορδέλα στήριξης! 
▪ Ποτέ μην προσαρτάτε την κορδέλα στήριξης σε κορδόνι, ζώνη, τιράντα ή σε 

κάποιο λυτό κομμάτι του ρούχου του μωρού. Κίνδυνος στραγγαλισμού. 
▪ Σας συστήνουμε να μην χρησιμοποιείτε την κορδέλα στήριξης όταν το 

μωράκι κοιμάται. 
▪ Σιγουρευτείτε ότι και οι δύο άκρες της κορδέλας στήριξης είναι σωστά 

στερεωμένες πριν αφήσετε το μωρό σας χωρίς επιτήρηση. 



   

▪ Η κορδέλα στήριξης δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν 
προϊόν οδοντοφυΐας. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Ο πολυκρίκος πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας EN71. Η κορδέλα 
στήριξης Clip πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 
12586:2007. Στηρίζετε την κορδέλα μόνο στα ρούχα του μωρού.  
Αριθμός πατέντας: RCD 1661778 
Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη 
Εισάγεται από τη MAM Hungaria Kft 
Παράγεται στην Ταϊλάνδη 

English Teether - Instructions for use: 
▪ Wash before first use and regularly with hot water and mild detergents. 
▪ Dishwasher safe (in top rack to a max. temperature of 65° C). Food colourings 

may discolour components. 
▪ For optimum cooling effect, put the teether in the refrigerator for one hour. 

Cool only in a refrigerator. Do not place in the freezer compartment. 
 
For your child‘s safety 
WARNING! 
▪ Inspect teether before and after each use and discard if worn or damaged! 
▪ DO NOT BOIL, steam or microwave sterilise. For cleaning wash with hot 

water. 
▪ The teether is for children between 0-3 years. Older children can bite through 

the waterfilled section. The waterfilling is harmless and controlled regularly. 
 
Clip - Instructions for use: 
▪ The hook & loop fastener securely holds not only teethers but also ring 

soothers, 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! 
▪ 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 with a sleeping baby, as well as in bed, crib, cot or 

perambulator 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. 



   

Other information The teether meets the requirements of EN71. The clip meets the requirements of 
European Standard EN 12586:2007. The clip should only be attached to a 
garment. 
Patent number: RCD 1661778. 
Designed in Europe 
Imported by MAM Hungaria Kft 
Produced in Thailand 

 


