
   

 

Όνομα Προϊόντος 
Product Name 

Σετ Πιπίλα Perfect 2-6 μηνών & Clip it! 
Set Perfect 2-6 months & Clip it! 

Κωδικός /  
Product Code 

317S 

Ελληνικά Οδηγίες χρήσης: 
▪ Πριν από την πρώτη χρήση βράστε την πιπίλα για 5 λεπτά ή αποστειρώστε 

την. Περιμένετε να κρυώσει για 5 λεπτά επιπλέον προτού τη δώσετε στο 
μωράκι σας. 

▪ Κατά τη διαδικασία αποστείρωσης κάποια μικρή ποσότητα νερού ενδέχεται 
να παραμείνει μέσα στη θηλή. Απομακρύνετε το νερό πιέζοντας τη θηλή. 
Έτσι εξασφαλίζετε απόλυτη υγιεινή.  

▪ Πλένετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση. Μέθοδοι αποστείρωσης: 
αποστείρωση με ατμό (ηλεκτρική αποστείρωση ή συσκευή φούρνου 
μικροκυμάτων), τοποθέτηση σε αποστειρωτικό διάλυμα, σύμφωνα πάντα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή, ή βράσιμο σε νερό για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

▪ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά. 
▪ Μην βουτάτε την πιπίλα σε γλυκαντικές ουσίες ή φάρμακα, καθώς μπορεί να 

προκληθεί τερηδόνα. 
▪ Για την απόλυτη ασφάλεια και υγιεινή του μωρού σας, συνιστάται να 

αντικαθιστάτε τις πιπίλες του κάθε 1-2 μήνες. 
▪ Μην ανησυχήσετε σε περίπτωση που μια πιπίλα μπει ολόκληρη μέσα στο 

στόμα του μωρού. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος κατάποσης λόγω του 
ειδικά σχεδιασμένου σχήματός της. Απομακρύνετε την πιπίλα με ήπιο τρόπο. 

▪ Πολύ συχνά μερικά νεογέννητα δεν εξοικειώνονται αμέσως με την πιπίλα 
μέχρι να αρχίσουν να απολαμβάνουν το πιπίλισμα. Μην διστάσετε στην 
αρχή να δώσετε την πιπίλα στο μωρό σας αρκετές φορές. 

▪ Η εταιρία ΜΑΜ συνιστά τη διακοπή χρήσης πιπίλας γύρω στην ηλικία των 3 
ετών. 

 

Για την ασφάλεια του παιδιού σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Ελέγχετε το προϊόν προσεκτικά πριν από κάθε χρήση, ειδικά εάν το μωράκι 

έχει βγάλει δοντάκια. Τραβήξτε τη θηλή προς κάθε κατεύθυνση. 
Αντικαταστήστε την πιπίλα στην πρώτη ένδειξη φθοράς. 

▪ Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικές κορδέλες στήριξης πιπίλας ελεγμένες σύμφωνα 
με την Οδηγία της Ε.Ε. EN 12586. Μην δένετε ποτέ κορδέλες ή κορδόνια στην 
πιπίλα, καθώς υπάρχει κίνδυνος στραγγαλισμού.  

▪ Μην εκθέτετε άμεσα την πιπίλα στον ήλιο ή άλλη πηγή θερμότητας και μην 
την αφήνετε σε αποστειρωτικό διάλυμα για περισσότερο από τον 
συνιστώμενο χρόνο καθώς ενδέχεται να φθείρετε τη θηλή της. 

 
 

Κορδέλα στήριξης 
Οδηγίες χρήσης: 
▪ Όταν χρησιμοποιείτε το Clip it! με πιπίλα MAM ή άλλη πιπίλα με κουμπί 

στήριξης, περάστε τον διαφανή δακτύλιο γύρω από το κουμπί της. 
▪ Όταν το χρησιμοποιείτε με πιπίλα με κρίκο περάστε το κορδόνι του (αφού 

αφαιρέσετε τον δακτύλιο) γύρω από τον κρίκο της πιπίλας. 
▪ Το κορδόνι εκτός από πιπίλες με κρίκο μπορεί να στηρίξει πολυκρίκους, 

μικρά παιχνιδάκια και άλλα παρόμοια είδη. 



   

▪ Το στήριγμα του Clip it! ανοίγει μετακινώντας τον σφικτήρα του προς την 
κατεύθυνση της κορδέλας και κλείνει μετακινώντας τον  προς το 
στρογγυλεμένο άκρο του. 

▪ Στηρίξτε το Clip it! αποκλειστικά στα ρουχαλάκια του μωρού. 
▪ Το στήριγμα του Clip it! πρέπει να αποθηκεύεται και να πλένεται ανοιχτό, για 

να μην αποδυναμώνεται η λειτουργία του. Μην αποθηκεύετε το Clip it! με 
κλειστό στήριγμα.     

▪ Πλένετε τακτικά το προϊόν με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. Ξεπλένετε 
προσεκτικά. ΜΗΝ ΤΟ ΒΡΑΖΕΤΕ και μην το αποστειρώνετε με ατμό ή σε 
φούρνο μικροκυμάτων. 

▪ Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά καθαριστικά γιατί ενδέχεται να το 
καταστρέψουν.  

▪ Ο ρυθμιστής μήκους χρησιμοποιείται για να επιμηκύνει ή να κοντύνει την 
κορδέλα με απλή μετακίνησή του κατά μήκος της.  

▪ Μην ανησυχήσετε εάν το χεράκι ή το δαχτυλάκι του μωρού σκαλώσει στο 
κορδόνι της κορδέλας. Απομακρύνετέ το όσο το δυνατόν πιο μαλακά. Το 
υφασμάτινο κορδονάκι δεν θα προκαλέσει κανέναν τραυματισμό. 

 
Για την ασφάλεια του παιδιού σας  
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
▪ Ελέγχετε το προϊόν πριν από κάθε χρήση και αντικαταστήστε το με την 

πρώτη ένδειξη φθοράς. 
▪ Ποτέ μην επιμηκύνετε το Clip it! 
▪ Ποτέ μην το προσαρτάτε 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 του είναι καλά στερεωμένες πριν 

αφήσετε το μωρό σας χωρίς επιτήρηση. 
▪ Το Clip it! δεν είναι παιχνίδι και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σαν 

πολυκρίκος οδοντοφυΐας. 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Η πιπίλα πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας ΕΝ 1400. Η κορδέλα 
στήριξης πληροί τις προδιαγραφές της οδηγίας EN 12586: 2007. 
Αριθμός πατέντας: RCD 1655333, RCD 1708355. 
Κατασκευάζεται στην Ευρώπη. 

English Instructions for use: 
▪ Before first use boil in water for 5 minutes. Allow to stand for a further 5 

minutes before giving it to baby. 
▪ During cleaning a small amount of water may enter the teat. This can be 

expelled by squeezing the teat. This is to ensure hygiene. 
▪ Clean before each use. Sterilising methods: steam sterilising (electric or 

microwave), immersing in a liquid sterilising solution, all according to 
manufacturer’s instructions, or boiling in water for at least 5 minutes. 

▪ Do not use aggressive cleaning agents. 
▪ Never dip the teat in sweet substances or medication. This can cause tooth 

decay. 
▪ To ensure safety and hygiene replace the soother every 1–2 months. 
▪ Do not worry if the soother becomes lodged in the mouth. It can not be 

swallowed and is designed to cope with such an event. Remove as gently as 
possible. 

▪ MAM recommends giving up soother usage at 3 years of age. 



   

For your child’s safety WARNING! 
▪ Inspect carefully before each use. Pull the soother in all directions. Throw 

away at the first signs of damage or weakness. 
▪ Only use dedicated soother holders tested to EN 12586. Never attach other 

ribbons or cords to a soother, your child may be strangled by them. 
▪ Do not leave a soother in direct sunlight or near a source of heat or leave in 

sterilising solution for longer than recommended, as this may weaken the 
teat. 

 

Clip it! 
Instructions for use: 
▪ When used with a MAM or other button soother, press the ring (which is 

attached to the flexible loop) over the button of the soother. 
▪ When used with a soother with handle, attach the flexible loop directly to the 

handle of the soother. 
▪ The flexible loop securely holds not only soothers but also teethers, small 

toys and much more. 
▪ The clip fastener is opened by moving the slider towards the leash and closed 

by clicking the slider towards the rounded end. 
▪ The clip should only be attached to garments. 
▪ 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 and the flexible ring 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. 
▪ The length controller can be used to lengthen or shorten the clip leash by 

simply pulling it up or down along the leash. 
▪ Do not worry if your child’s arm, wrist or finger gets stuck in the loop of the 

strap. Remove as gently as possible. The textile loop will not cause any harm. 
 

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 when baby is sleeping or in bed, crib or cot 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. 

Other information The soother meets the requirements of European Standard EN 1400. The clip 
meets the requirements of EN 12586:2007. 
Patent number: RCD 1655333, RCD 1708355. 
Made in Europe. 

 


