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Bite&Relax Στάδιο 1 – 2+ μηνών
Bite&Relax Phase 1 – 2+ months
556
Οδηγίες χρήσης:
▪ Αποστειρώστε τον μίνι πολυκρίκο πριν από την πρώτη χρήση.
▪ Μπορεί να αποστειρωθεί σε νερό που βράζει, σε κρύο αποστειρωτικό
διάλυμα, σε αποστειρωτή ατμού ή σε αποστειρωτή φούρνου μικροκυμάτων.
▪ Προϊόν κατάλληλο για πλύσιμο στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων, σε
μέγιστη θερμοκρασία 65° C. Χρωστικές ουσίες από τα τρόφιμα δεν
αποκλείεται να προκαλέσουν τρόφιμα δεν αποκλείεται να προκαλέσουν
χρωματική αλλοίωση.
▪ Πλένετε τακτικά με ζεστό νερό και σαπούνι.
▪ Μην ανησυχήσετε σε περίπτωση που ο πολυκρίκος μπει ολόκληρος μέσα στο
στόμα του μωρού. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάποσης λόγω του
ειδικά σχεδιασμένου σχήματός τoυ. Απομακρύνετέ τον με ήπιο τρόπο.
Για την ασφάλεια του παιδιού σας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
▪ Ελέγχετε τον μίνι πολυκρίκο οδοντοφυΐας πριν και μετά από κάθε χρήση και
αντικαταστήστε το στην πρώτη ένδειξη φθοράς.
Οδηγίες χρήσης για το κουτί αποστείρωσης:
▪ Απομακρύνετε το κούμπωμα ασφαλείας και τυχόν αυτοκόλλητα από το
κουτί.
▪ Απομακρύνετε το πλαστικό εσωτερικό στήριγμα (εικόνα Α). Πλύντε τον
πολυκρίκο και το κουτί με νερό και σαπούνι. Ξεπλύντε τα προσεκτικά.
▪ Όταν χρησιμοποιείτε την αυτοαποστείρωση, παρακαλούμε σιγουρευτείτε
πριν από τη χρήση ότι ο πολυκρίκος, το κουτί και ο φούρνος μικροκυμάτων
(συμπεριλαμβανομένου του περιστρεφόμενου δίσκου του) είναι
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΘΑΡΑ. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα φαγητού, λίπη
κλπ., καθώς μπορεί να αποτρέψουν τη σωστή αποστείρωση και να
προκαλέσουν φθορές στο κουτί.
▪ Γεμίστε το κουτί με νερό μέχρι την ένδειξη 25ml. Τοποθετήστε τον πολυκρίκο
στο κουτί. Κλείστε το κουτί και βάλτε το στον φούρνο μικροκυμάτων για 3
λεπτά, ρυθμίζοντας την ισχύ στα 750-1000 Watt. Αφήστε τα να κρυώσουν
για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ανοίξτε τον φούρνο μικροκυμάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ! Το
κουτί, το νερό και ο πολυκρίκος ενδέχεται να είναι καυτά ακόμα και μετά το
10λεπτο διάστημα!
▪ Για άμεση χρήση ανοίξτε το κουτί και αδειάστε το υπόλοιπο νερό. Αφήστε
τον πολυκρίκο να στεγνώσει μέσα στο ελαφρώς ανοιγμένο κουτί.
▪ Ελέγξτε τη θερμοκρασία του πολυκρίκου πριν τη χρήση!
▪ Λάθος στην ποσότητα του νερού, την ισχύ ή τον χρόνο ρύθμισης του
φούρνου μικροκυμάτων ενδέχεται να φθείρει τη συσκευή, τον πολυκρίκο ή
το κουτί και να αποτρέψει τη σωστή αποστείρωση!
▪ Το κουτί είναι κατάλληλο για την αποστείρωση αποκλειστικά των μίνι
πολυκρίκων οδοντοφυΐας ΜΑΜ.
▪ Κρατήστε όλα τα μέρη του κουτιού αποστείρωσης μακριά από παιδιά. Μετά
την αποστείρωση σε φούρνο μικροκυμάτων, ο πολυκρίκος που παραμένει σε
κουτάκι, που δεν έχει ανοιχθεί μετά την αποστείρωση, διατηρείται

Λοιπές
πληροφορίες
English

αποστειρωμένος για τουλάχιστον 48 ώρες.
▪ Αποδεδειγμένα αποτελέσματα στην εξόντωση των κοινών μικροβίων και
βακτηρίων.
Ο πολυκρίκος πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας EN71.
Αριθμός πατέντας: RCD 1905217-0001.
Κατασκευάζεται στην Ε.Ε. / Αυστρία.
Instructions for use:
▪ Sterilise the mini teether before first use.
▪ Can be sterilised by boiling, cold water method, steam and microwave steam
sterilising.
▪ Dishwasher safe (in top rack to a max. temperature of 65°C/149°F).
▪ Food colourings may discolour components.
▪ Clean regularly with warm, soapy water.
▪ Do not worry if the Bite & Relax teether becomes lodged in the mouth. It can
not be swallowed and is designed to cope with such an event. Remove as
gently as possible.
For your child‘s safety
WARNING!
▪ Inspect mini teether before and after each use and discard if worn or
damaged!

Other information

Steriliser BoxInstructions for use:
▪ Remove tamper-proof closure and any stickers from the box.
▪ Remove plastic inlay from box. Wash mini teether and box with mild soapy
water and then rinse with clear water before use.
▪ When using the self-sterilising method, please ensure the teether, box and
microwave (including the waveguide-cover and turntable) are COMPLETELY
CLEAN and free from dirt, food residue, fat or oil splashes. If not, this could
lead to the product or box melting and the microwave sparking or the
waveguide cover burning!
▪ Hold box and fill to the mark with 25 ml / 0.9 floz of water.
▪ Place mini teether in the box.
▪ Close box and heat in the microwave at 750 – 1000 watts for 3 minutes.
▪ Allow to cool for at least 10 minutes. Open microwave. CAUTION! The box,
water and the mini teether may still be very hot after the 10 minute cooling
period!
▪ For immediate use open box and drain remaining water. Leave mini teether
to dry in slightly open box. Check the temperature of the mini teether before
use!
▪ Improper water level, power level or time setting can damage the microwave,
mini teether and box and result in poor disinfection! For use only with MAM
Mini Teethers!
▪ Keep steriliser box away from children.
▪ After microwave disinfection, mini teethers kept in the closed box will remain
disinfected for up to 48 hours.
▪ Proven effective in killing common household germs and bacteria.
The teether meets the requirements of EN71.
Patent number: RCD 1905217-0001.
Made in Austria / Europe.

