
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Max το βατραχάκι 4+ μηνών 
Max the frog 4+ months 

Κωδικός /  
Product Code 

592 

Ελληνικά Οδηγίες Χρήσης: 
▪ Πριν από την πρώτη χρήση βράστε το προϊόν για 5 λεπτά. Στη συνέχεια δεν 

συνιστάται η επανάληψη του βρασμού, δεδομένου ότι με την πάροδο του 
χρόνου μπορεί να καταστρέψει το προϊόν.   

▪ Για τον καθημερινό καθαρισμό σκουπίζετε την επιφάνεια του προϊόντος  με 
βρεμένο πανί  και το αφήνετε να στεγνώσει με φυσικό τρόπο. Μην το 
αποστειρώνετε και μην το βράζετε γιατί μπορεί μακροπρόθεσμα να 
καταστραφεί.  

▪ Μην το βάζετε στο πλυντήριο πιάτων ή σε φούρνο μικροκυμάτων. 
▪ Μην το τοποθετείτε στην κατάψυξη. 
▪ Επειδή δεν πρόκειται για παιχνίδι για το μπάνιο, μην το αφήνετε να μουλιάζει 

σε νερό.  
▪ Μην το αποθηκεύετε σε μέρη εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία. 
 
Για την ασφάλεια του παιδιού σας 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν και μετά τη χρήση και αντικαταστήστε το με την 

πρώτη ένδειξη φθοράς! 
▪ Η συσκευασία δεν είναι παιχνίδι! Απομακρύνετε όλα τα κομμάτια της 

συσκευασίας πριν τη χρήση. 
▪ Έχετε υπόψη σας ότι επειδή το προϊόν είναι κατασκευασμένο από φυσικό 

latex υπάρχει πιθανότητα αποχρωματισμού. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Το προϊόν πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας EN71. 
Το υλικό που χρησιμοποιείται για τα Φιλαράκια της ΜΑΜ είναι 100% από 
φυσικό latex. 
Αριθμός πατέντας: RCD 2650564 
Εισάγεται από τη ΜΑΜ Ουγγαρίας. Κατασκευάζεται στην Ταϊλάνδη. 

English Instructions for use: 
▪ Before the first use boil the product for 5 minutes. Afterwards it is not 

recommended to boil the product again, as regular boiling may damage the 
product over time. 

▪ For regular cleaning, only wipe the surface with a damp cloth and air dry. Do 
not sterilize or boil as this might damage the product over time. 

▪ Do not place in a dishwasher or microwave. 
▪ Do not put into the freezer. 
▪ This is not a bathing toy, do not leave soaking in water. 
▪ Do not store exposed to direct sunlight. 
 
For your child‘s safety 
WARNING!  
▪ Inspect before and after each use and discard if worn or damaged! 
▪ Packaging is not a toy! Remove all packaging prior to use. 
▪ Note that due to the natural rubber material slight discolouring might occur. 

Other information The product meets the requirements of EN71. 
The material used for the MAM Friends is made from 100% natural rubber. 



   

Patent number: RCD 2650564 
Imported by MAM Hungária Kft. Made in Thailand 

 


