
   

 

Όνομα Προϊόντος/ 
Product Name 

Χερουλάκια για μπιμπερό MAM & Trainer+ Σετ Day & Night 
Hold my Bottle Day & Night 

Κωδικός /  
Product Code 

421 

Ελληνικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: 
▪ Πλύνετε το προϊόν πριν την πρώτη χρήση αλλά και πριν από κάθε χρήση.  
▪ Κατάλληλο για πλύσιμο στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων  

(max. 65° C). 
▪ Πριν την πρώτη χρήση και σε τακτά χρονικά διαστήματα, βάλτε τα 

χερουλάκια για 5 λεπτά σε βραστό νερό. Έτσι εξασφαλίζετε την απόλυτη 
υγιεινή. 

▪ Ελέγχετε τη θερμοκρασία του ροφήματος πριν ταΐσετε το μωρό. Μετά το 
ζέσταμα ανακατέψτε καλά το περιεχόμενο του ποτηριού, ώστε η 
θερμοκρασία να κατανεμηθεί ομοιόμορφα. 

▪ Κατά τη διάρκεια της ημέρας, φυλάξτε τα χερουλάκια σε φωτεινό σημείο – 
χωρίς να τα εκθέτετε απευθείας στον ήλιο – ώστε να λάμπουν το βράδυ. 

▪ Τα χερουλάκια Night δεν φορτίζουν κάτω από φως LED. 
▪ Μην αφήνετε το μωράκι σας να περπατάει ή να μπουσουλάει καθώς πίνει.  
▪ Τα χερουλάκια κατασκευάζονται από πολυπροπυλένιο, ένα υλικό που 

καθαρίζεται εύκολα κι εξασφαλίζει απόλυτη υγιεινή. Το πολυπροπυλένιο 
είναι σχετικά μαλακό, γι’ αυτό μην ασκείτε μεγάλη πίεση στα χερουλάκια 
γιατί ενδέχεται να επηρεαστεί το σχήμα τους. 

 

Λοιπές 
πληροφορίες  

Παράγεται από τη MAM Hungaria KfT.  
Κατασκευάζεται στην Αυστρία / Ε.Ε. 

English Instructions for use: 
▪ Clean before first and each use. 
▪ Dishwasher safe in top rack (max. 65° C). 
▪ Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. 
▪ Always check food temperature before feeding. Stir thoroughly after heating 

to evenly distribute heat. 
▪ Keep night handle in daylight – not direct sunlight – during the day so that it 

glows in the dark. 
▪ The night handle does not charge under LED light. 
▪ Do not let your babies walk or crawl around with the product in his/her hand 

or mouth. 
▪ The handles are made from a special high-grade plastic which is hygienic, easy 

to clean and resistant. Avoid heavy pressure – this could affect the efficiency. 

Other information Produced by MAM Hungaria Kft. 
Made in Austria/Europe. 

 


