Όνομα Προϊόντος/
Product Name
Κωδικός/
Product Code
Ελληνικά

Λοιπές
πληροφορίες

English

Bite&Play – 5+ μηνών
Bite&Play – 5+ months
570
Οδηγίες χρήσης:
▪ Πριν από την πρώτη χρήση και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πλένετε τον
πολυκρίκο με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
▪ Το προϊόν είναι κατάλληλο για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων (στο επάνω
συρτάρι, μέγιστη θερμοκρασία 65° C). Οι χρωστικές ουσίες των τροφών
μπορεί να προκαλέσουν κάποια χρωματική αλλοίωση.
▪ Για αίσθηση δροσιάς στα ούλα του μωρού, τοποθετήστε τον πολυκρίκο στο
ψυγείο για μία 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 ΒΡΑΖΕΤΕ τον πολυκρίκο και μην τον τοποθετείτε σε αποστειρωτή
ατμού ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Για να τον καθαρίσετε, πλύντε τον με
χλιαρό νερό.
▪ Ο πολυκρίκος είναι κατάλληλος για παιδιά 0-3 χρονών. Μεγαλύτερα
παιδάκια δεν αποκλείεται να τρυπήσουν το τμήμα που περιέχει νερό με τα
δοντάκια τους. Το νερό αυτό είναι πάντως ασφαλές κι ελεγμένο.
Ο πολυκρίκος οδοντοφυΐας πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
EN71.
Αριθμός πατέντας: RCD 1640970.
Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη.
Εισάγεται από τη MAM Hungária Kft.
Παράγεται στην Ταϊλάνδη.
Instructions for use:
▪ Wash in warm water before first use using a mild detergent and regularly
thereafter.
▪ Dishwasher safe (in top rack to a max. temperature of 65°C/149°F). 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 before and after each use and discard if worn or damaged!
▪ DO NOT BOIL, steam or microwave sterilise. For cleaning wash with warm
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

Other information

The teether meets the requirements of EN71.
Patent number: RCD 1640970.
Designed in Europe.
Imported by MAM Hungária Kft.
Produced in Thailand.

