Όνομα Προϊόντος/
Product Name
Κωδικός/
Product Code
Ελληνικά

Bite&Relax Στάδιο 2 & Κορδέλα στήριξης – 4+ μηνών
Bite&Relax Phase 2 & Clip – 4+ months
566
Μίνι Πολυκρίκος - 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.
Κορδέλα Στήριξης - Οδηγίες χρήσης:
▪ Η κορδέλα στήριξης ανοίγει μετακινώντας τον δακτύλιο σύσφιξης προς την
κατεύθυνση της κορδέλας και κλείνει μετακινώντας τον προς την αντίθετη
κατεύθυνση – θα ακούσετε ένα «κλικ».
▪ 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. Μη βράζετε την κορδέλα στήριξης
και μην την αποστειρώνετε με ατμό ή σε φούρνο μικροκυμάτων.
▪ Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή κάποιο ισχυρό απορρυπαντικό γιατί θα τη
φθείρουν.

Λοιπές
πληροφορίες

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
πολυκρίκος οδοντοφυΐας.
Ο πολυκρίκος πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας EN71.
Η κορδέλα στήριξης πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας

English

EN12586:2007.
Στηρίζετε την κορδέλα μόνο στα ρούχα του μωρού.
Αριθμός πατέντας: RCD 1905217-0001.
Κατασκευάζεται στην Ε.Ε./Ουγγαρία.
Mini Teether - 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!
Clip - Instructions for use:
▪ The clip is opened by sliding the slip ring towards the ribbon and closed by
clicking the slip ring towards the rounded end.
▪ The clip should only be attached to a garment.
▪ 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.

Other information

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.
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 1905217-0001.
Made in Hungary / Europe.

