
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Μπωλ με πιατάκι 6+ μηνών 
Baby’s Bowl & Plate 6+ months 

Κωδικός /  
Product Code 

528 

Ελληνικά Οδηγίες Χρήσης: 
▪ Πλένετε τα σκεύη πριν από την πρώτη χρήση και στη συνέχεια μετά από κάθε 

χρήση. 
▪ Είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο επάνω πλέγμα του πλυντηρίου πιάτων, 

μέγιστη θερμοκρασία 65°C.   
▪ Μπαίνουν στην κατάψυξη μέχρι τους -30°C . 
▪ Χρησιμοποιούνται σε φούρνο μικροκυμάτων. 
▪ Ανακατεύετε καλά το φαγητό για σωστή κατανομή της θερμότητας. 
▪ Μη βάζετε και μην αποθηκεύετε στα σκεύη πολύ ζεστό φαγητό (άνω των  

40°C).  
▪ Μην τα αποστειρώνετε με βρασμό, με ατμό ή σε μικροκύματα. Χρησιμοποιείτε 

ΜΟΝΟ μια κρύα μέθοδο αποστείρωσης (ο Αποστειρωτής Ατμού για Φούρνο 
Μικροκυμάτων της ΜΑΜ προσφέρεται για τέτοιου είδους αποστείρωση).   

 
Για την ασφάλεια και την υγεία του παιδιού σας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Τα σκεύη πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα με την επίβλεψη ενήλικα.. 
▪ Ελέγχετε τα σκεύη πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε τα μόλις 

διακρίνετε κάποιο σημάδι φθοράς. 
▪ Ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία του φαγητού πριν ταΐσετε το μωράκι σας. 
▪ Μην αφήνετε τα σκεύη εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία ή θερμαντικό 

σώμα ούτε σε απολυμαντικό διάλυμα για περισσότερο από τον συνιστώμενο 
χρόνο διότι το υλικό τους ενδέχεται να αλλοιωθεί. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN 14372. 
Σχεδιάστηκε στην Ευρώπη. Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη. 

English Instructions for use: 
▪ Clean the product prior to first use and again after each use with warm soapy 

water.  
▪ Dishwasher-safe to 65°C in top rack.  
▪ Freezable to -30°C. 
▪ Microwavable. 
▪ Stir food thoroughly for even warming. 
▪ Do not use or store with hot (over 40°C) food.  
▪ DO NOT Boil, Steam or Microwave Sterilise, sterilise by cold water method 

ONLY (The MAM Microwave Steam Steriliser is perfect for this as it can also be 
used for cold water sterilisation)  

 
For your child’s safety and health  
Warning! 
▪ Always use this product with adult supervision. 
▪ Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or 

weakness. 
▪ Always check food temperature before feeding 
▪ Do not expose product to direct sunlight or heat and do not leave in 

disinfecting solutions longer than recommended as this may adversely affect 
the material. 



   

Other information This product meets the requirements of European Standard EN 14372. 
Designed in Europe. Made in Thailand. 

 


