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Zorg ervoor dat je Elvie Pump oplaadt en de app downloadt.

Gebruiksaanwijzing
• Download de Elvie Pump app en maak gebruik van de slimme functionaliteiten om het
melkvolume in real time te controleren, de sessies te volgen en de Elvie Pump via de
afstandsbediening te bedienen
• De app is beschikbaar voor apparaten die Bluetooth Low Energy ondersteunen.
iPhones moeten iPhones 5S of recentere versie zijn en voorzien zijn van IOS10 of
hoger. Android telefoons moeten voorzien zijn van versie 6 of recenter
• Voor andere talen ga je naar elvie.com/languages
• Voor de meest recente informatie ga je naar elvie.com
Vragen?
Voor meer hulp kun je terecht op de hulpsectie in de Elvie Pump app of ga je naar
elvie.com. Voor de contactgegevens van de klantenservice in jouw regio ga je naar
onze website.

1.

Beoogd gebruik

1.1 Indicaties voor gebruik

Electrische borstkolf om melk te kolven en te verzamelen van vrouwen die borstvoeding
geven. Het apparaat is bedoeld voor slechts één gebruikster.
1.2 Levensduur

• De levensduur van de aansturingsmodule is gedefinieerd voor ongeveer 500 uur
• De verwachte levensduur van de herbruikbare, afwasbare onderdelen is 6 maanden
• Wij adviseren om de afwasbare onderdelen te vervangen als het apparaat langere tijd
niet is gebruikt of voordat je gaat pompen vóór je volgende kind

2. Aan

de slag

2.1 De montage van de Elvie Pump
1. Druk op de vrijgaveknop voor de fles om de
fles los te maken van de aansturingsmodule

2. Verwijder de afsluiter van de tuit

Lampje
vrijgave fles

3. Gebruik de tuit om de
afgekolfde melk in een flesje
of bakje naar keuze te doen
om ze te bewaren of om de
baby ermee te voeden

5. Trek de borstschelp van de
aansturingsmodule

4. Verwijder de tuit van de fles
met een draaiende beweging

6. Haal het afsluitplaatje van de borstschelp
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2.2 Reiniging vóór het eerste gebruik
De Elvie Pump is bij levering niet steriel. Hij moet worden gereinigd en
gesteriliseerd vóór het eerste gebruik. Vóór reiniging en sterilisatie steeds de
onderdelen demonteren.
De aansturingsmodule: onderhoud van elektronische elementen
De aansturingsmodule bevat elektronische
componenten die niet nat mogen worden.
Je kunt een schone, vochtige doek gebruiken
om de aansturingsmodule te reinigen.
De zwarte halve cirkel op de voet van de
aansturingsmodule controleert de hoeveelheid
melk. Houdt dit gebied droog en vrij van resten.
Onder de garantiebepalingen wordt iedere
andere reinigingsmethode beschouwd als
verkeerd gebruik (zie paragraaf 4).
“

Mag niet nat
worden!

Afwasbare onderdelen
Afsluitplaatje
Deksel
Borstschelp
Afsluiter

Tuit

Fles

Het reinigen van de afwasbare onderdelen die in contact komen met melk voorkomt dat er zich
een residu van melk verzamelt dat kan leiden tot de groei van bacteriën die schadelijk kunnen zijn
voor jou en je baby.
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Vóór het eerste gebruik
Reinig afwasbare onderdelen
volgens één van de hier
beneden genoemde methodes:
1. Uitspoelen in helder, koud water
(ongeveer +20 °C)

Afwasbare onderdelen
steriliseren

5 minuten in kokend water uitkoken

2. Afwassen in warm water
(ongeveer +30 °C) met een mild
afwasmiddel en drogen met een
schone theedoek.
3. Uitspoelen in helder, koud water
(ongeveer +20 °C) gedurende 10 tot
15 secondes
OF
De onderdelen op het bovenste rek
van de vaatwasser plaatsen

OF
Geschikt voor sterilisatie met
microgolf, stoom of koud water.
We raden af om magnetron- of
stoomsterilisatie langer dan 5
minuten te gebruiken *

Vóór montage goed drogen
* Raadpleeg altijd de instructies van de fabrikant en houd er rekening mee dat sommige stoom- en
magnetronsterilisatoren hoge temperaturen bereiken, waardoor plastic onderdelen kunnen kromtrekken.
We raden ultraviolette sterilisatie af.
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2.3 Opladen
1. Als de batterij leeg begint te raken, licht het lampje van de batterij rood op.
2. Als de Elvie Pump oplaadt, is het lichtje oranje en slaat de borstkolf niet aan.
3. Als het apparaat volledig is opgeladen licht het lampje groen op.

Batterij bijna leeg

2.4 Maat borstschelp vaststellen
De Elvie Pump wordt geleverd met borstschelpen in twee maten zodat je een maat borstschelp
kunt vinden die comfortabel is. Indien nodig, is er een kleinere maat borstschelp verkrijgbaar via
elvie.com of geautoriseerde verkopers.
1. Om de juiste maat te bepalen, breng je de borstschelp aan met het maatsymbool naar boven en
plaats je je tepel in midden van de lijnen. De maatlijntjes moet samenvallen met de buitenzijde
van je tepel.
2. Probeer verschillende borstschelpen om de juiste maat te vinden.
3. Om aan beide zijden comfortabel te kolven, voer je de procedure bij beide tepels uit om er
zeker van te zijn dat je voor beide tepels de correcte borstschelp hebt.
Beschikbaar als accessoire
21mm

Borstschelp te klein

Meegeleverd in de verpakking
24mm

Borstschelp past goed

28mm

Borstschelp te groot

Plaats de borstschelp in de richting van je tepels als je hem aanbrengt:
• Buig naar voren en ondersteun je borst van beneden
• Breng de borstschelp naar je borst toe en let daarbij op de richting van je tepel
• Je kunt de markeringen op de borstschelp gebruiken als hulpmiddel om je tepel op de juiste wijze
te plaatsen
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2.5 Elvie Pump monteren
1. Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn
vóór je ze monteert

2. Plaats de afdichting op de
borstschelp en steek deze schelp
in de aansturingsmodule

3. Klik de tuit op de fles met een
draaiende beweging

4. Steek de afsluiter op de tuit

klik

5. Klik de fles op de aansturingsmodule

klik

3. Elvie

Pump gebruiken
Afspelen / Pauze

3.1 Elvie Pump inschakelen
Als de Elvie Pump helemaal is gemonteerd,
druk je op de knop ‚power‘ om ze te activeren.
Het lichtje Afspelen/Pauze knippert
3.2 De juiste compressie bepalen
Keuzeschuif
De Elvie Pump is ontworpen om te worden gedragen in
combinatie met een standaard voedingsbh en kan gebruikt
worden terwijl je staat of zit. Je moet de Elvie Pump stevig
Stroom
tegen je borst drukken. Er mogen geen openingen tussen
de kolf en je borst zijn. Stel de compressie vóór elke sessie
goed in. Met de bandjes om de bh aan te passen kun je voor meer ruimte te zorgen. Het Elvie logo
op de bandjes om je bh aan te passen moeten naar buiten gericht staan.
Tip: Je kunt de bandjes om je bh aan te passen in de wasmachine wassen. Om extra bandjes te
bestellen om je bh aan te passen, ga je naar elvie.com of naar een geautoriseerde handelaar.
3.3 Met je sessie beginnen
Als de Elvie Pump is ingeschakeld en in je bh is geplaatst, druk je op Afspelen/Pauze om met kolven
te beginnen.
3.4 Instellingen en modussen voor de intensiteit
Modussen
• De Elvie Pump heeft twee modussen: Stimulatie en kolven. De Elvie Pump begint altijd in de
stimulatiemodus. Dit is een sneller pompritme om het inschieten van de melk te stimuleren
• De Elvie Pump schakelt automatisch over naar de pompmodus als het apparaat detecteert dat de
melk begint te vloeien, of na ongeveer twee minuten
Veranderen van borst
• Als je van borst wil wisselen met de Elvie Pump moet je er aan denken de keuzeknop in te drukken
als de Elvie Pump in de pauzemodus staat. Als je de Elvie Pump op je andere borst weer start,
begint hij in de stimulatiemodus
Instellingen Intensiteit
• De Elvie Pump heeft 7 instellingen voor de intensiteit. Hierdoor kun je zowel in de stimulatie- en de
kolfmodus zelf uitmaken wat het prettigste voelt en het efficiëntste is
• Als je éénmaal de zuigkracht op je tepel voelt, gebruik je +/- om de intensiteit aan te passen en in
beide modussen de instelling te vinden die je voorkeur heeft. Wanneer je de hoogste of laagste
instelling van de intensiteit hebt bereikt, knippert het lampje van Afspelen/Pauze 3 keer
Tip: Ga naar elvie.com voor de volledige lijst van automatische functies
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3.5 De fles vervangen
De Elvie Pump stopt automatisch als de fles vol is. Het lampje van de fles gaat branden.
Je moet de fles leegmaken vóór je de sessie kunt voortzetten.

Lampje
vrijgave fles

Druk op de vrijgaveknop op de fles los te koppelen van de
aansturingsmodule.
Vervang de volle fles door een lege fles of giet de afgekolfde
melk in een fles of zakje naar keuze en ga door met dezelfde
fles. Klik de lege fles op de aansturingsmodule.
3.6 Je sessie beëindigen
1. Druk op Afspelen/Pauze om het pompen te stoppen.
2. Maak met een vinger het afsluitplaatje rond je tepel los om schade aan de tepel te voorkomen.
3. Haal de Elvie Pump uit je bh.
4. Druk op aan/uit om het apparaat uit te schakelen.
3.7 Schoonmaak
Reinig na elk gebruik de afwasbare onderdelen volgens één van de geadviseerde methodes.
3.8 Je melk bewaren
Je kunt de afgekolfde melk in de fles met het meegeleverde deksel bewaren (beide zijn geschikt
voor de koelkast en vriezer) Haal altijd de fles van de aansturingsmodule af voordat je die opbergt.
3.9 De Elvie Pump opbergen
Korte tijd opbergen
Tussen twee sessies in kun je de Elvie Pump op een plek zonder direct zonlicht bewaren. De
afwasbare delen moeten droog zijn. Buiten het bereik van kinderen houden. Laad het apparaat
direct op na het het kolven als het apparaat aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
Lange tijd opbergen
Voordat je de Elvie Pump opbergt, moet deze met behulp van de oplaadkabel worden opgeladen.
Zorg dat het apparaat niet in direct zonlicht staat. Deze voorzorgsmaatregelen zorgen voor een
langere levensduur van je Elvie Pump. Als je het apparaat na een langere tijd weer gaat gebruiken,
moet je het eerst gedurende 2 uur opladen via de oplaadkabel.
De afwasbare delen moeten schoon en droog zijn voordat je het apparaat voor langere tijd opbergt.
Zorg dat het niet in direct zonlicht staat om verkleuring te voorkomen.

4. Garantie
De producent geeft op de Elvie Pump een beperkte garantie op defecten in het materiaal en/of
verwerking: op de aansturingsmodule twee (2) jaar en op de afwasbare onderdelen 90 dagen vanaf
de oorspronkelijke aankoopdatum. Defecten die ontdekt worden binnen de garantieperiode moet
worden gemeld aan Chiaro Technology Limited, ‚Chiaro‘. Deze garantie wordt gratis verstrekt en
staat los van alle rechten die worden verleend op grond van consumentenwetten of -voorschriften
in het land van aankoop. Het sluit consumentenrechten of juridische claims die voortvloeien uit
nationale wetten over de verkoop van consumentenproducten niet uit, beperken of beïnvloeden
deze niet. Deze garantie wordt beheerst door en opgebouwd volgens de wetten waarin de aankoop
van het product plaatsvond. Chiaro behoudt zich het recht voor, om de oorzaak van het defect te
achterhalen om te bepalen of het product al dan niet gratis wordt vervangen.
Deze garantie geldt niet voor uiterlijke slijtage of schade veroorzaakt door algemene veroudering
en slijtage, fysieke of natuurlijke vernieling, ongeval, misbruik, verwaarlozing of andere externe
oorzaken. Elke poging om de aansturingsmodule te demonteren, maakt deze garantie ongeldig.
Deze garantie dekt geen aankopen van niet-geautoriseerd wederverkopers.
Elke garantieclaim moet worden onderbouwd met redelijke bewijzen, met inbegrip van
aankoopbewijs met datum en deze garantiebepalingen. Chiaro moet worden geïnformeerd over
alle defecten. We geven je een RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation), dat je duidelijk
zichtbaar op de buitenverpakking moet aanbrengen. In het geval dat Chiaro besluit je Elvie product
te vervangen, wordt de duur van deze garantie niet verlengd voor het vervangende product.
Dit is een product voor één enkele gebruikster. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen er
gevaren voor de gezondheid ontstaan en vervalt de garantie.
Bewaar je aankoopbewijs voor het geval dat je contact moet opnemen met de klantenservice.

5. Productspecificaties
5.1 Technische specificaties
Vacuümbereik:
Stroom:
Type batterij en vermogen:
Afmetingen:
Gewicht:
Informatie Bluetooth:
Temperatuur:
Transport-/opslagtemperatuur
Toegestane luchtvochtigheid tijdens bedrijf:
Toegestane luchtvochtigheid tijdens transport /opslag:
Atmosferische druk:
Gegevens infrarood:

40 tot 220 mmHg
5v DC, 3A max
1460mAh Lithium polymeer
128 mm x 110 mm x 68 mm
225 g
Bluetooth v5 (Bluetooth Low Energy). Bereik tot 10 m
-5 tot +30 °C
-20 to +60 °C / -4 to +140 °F
15 tot 90%
15 tot 90%
90 tot 106 kPa
Piekfrequentie: 319 THz, stralingskracht: 55 mW

5.2 Transport, opslag en verwijdering
Transport
Gebruik op reis de meegeleverde oplaadkabel overeenkomstig de spanning op de locatie waar je je
bevindt. Vraag vóór het begin van je reis bij de luchtvaartmaatschappij na of je de Elvie Pump mag
meenemen en gebruiken in het vliegtuig.
Temperatuur: -20 tot +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 90%
Opbergen
Temperatuur: -20 tot +60 °C
Relatieve luchtvochtigheid: 15 tot 90%
Atmosferische druk: 90 tot 106 kPa
Verwijdering
De Elvie Pump is voorzien van een oplaadbare lithium polymeer batterij. Lever voor een correcte
verwijdering de aansturingsmodule in bij het daarvoor bedoelde inzamelpunt voor het recyclen
van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Door de Elvie Pump op een correcte
wijze te recycleren help je mee om op natuurlijke grondstoffen te besparen en mens en milieu te
beschermen. Je kunt bij je gemeentelijke dienst of bij de verkoper van het product navragen waar je
recyclebaar afval kunt afgeven.
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5.3 EMC Advies
Verklaring met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC): Uitsluitend ter informatie.
FCC verklaring: Dit apparaat voldoet aan onderdeel 15 van de FCC regelgeving. Het gebruik is
afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken, (2) dit apparaat moet alle interferentie toelaten, ook interferentie die storingen bij
gebruik kan veroorzaken.
Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor een digitaal apparaat van klasse B,
in overeenstemming met onderdeel 15 van de FCC-regelgeving. Deze grenswaarden zijn bedoeld
om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een huisinstallatie.
Deze apparatuur kan radiogolven genereren, gebruiken en uitstralen. Als ze niet wordt geïnstalleerd
en gebruikt volgens de instructies kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het radioverkeer.
Er is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Als deze
apparatuur schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst kan dit worden
vastgesteld door de apparatuur uit en vervolgens weer in te schakelen. Bij storing kan de gebruiker
proberen de storing te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen:
• Richt de ontvangende antenne opnieuw uit of verplaats deze
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en ontvanger
• Verbind de apparatuur met een circuit dat anders is dan het circuit waarop de
ontvanger is aangesloten
• Vraag de handelaar of een monteur met ervaring met radio en televisie om hulp
Stapelen: Dit apparaat mag niet naast of onder andere apparatuur worden geplaatst. Als het nodig is
om het naast of onder andere apparatuur te plaatsen, moet het worden gecontroleerd om er zeker
van te zijn dat het naar behoren functioneert in de configuratie waarvoor het bedoeld is.
FCC verklaring omtrent blootstelling aan straling: Dit apparaat voldoet aan de FCC
stralingslimieten zoals die zijn bepaald voor een niet gecontroleerde omgeving. Deze zender mag
niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.
Waarschuwing: De gebruiker wordt er voor gewaarschuwd dat hij bij veranderingen of aanpassingen die
niet nadrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de autorisatie om
de apparatuur te gebruiken kan verliezen.
Gefabriceerd en gedistribueerd door Chiaro Technology Limited
Modelnummer: EP01
Documentnummer: EP-S-0005
Revisienummer: 9

6. Veiligheid
6.1 Waarschuwingen
• Dit is een product voor één enkele gebruikster. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen
er gevaren voor de gezondheid ontstaan en vervalt de garantie
• We adviseren je contact op te nemen met een bevoegde, professionele zorgverlener vóór je de
Elvie Pump gaat gebruiken, als je een actief implantaat hebt dat kan worden beïnvloed door een
magnetisch veld (bijv. een pacemaker of implanteerbare cardioverter defibrillator)
• Vóór het eerste gebruik moet je alle afwasbare onderdelen die met de borst en moedermelk in
aanraking komen op beschadigingen controleren, reinigen en steriliseren
• Reinig na elk gebruik alle onderdelen die in contact komen met je borst en moedermelk en
controleer ze op beschadigingen
• Tijdens het gewone gebruik kunnen delen van de Elvie Pump warm worden. Als de
omgevingstemperatuur tijdens het pompen bij de bovenste temperatuurgrens komt (+30 °C)
gedurende de maximale kolftijd (40 minuten), kan de temperatuur van de borstschelp oplopen
tot +43 °C
• De zwarte halve cirkel op de voet van de aansturingsmodule gebruikt infrarode (IR) energie om
het melkvolume in de fles te meten tijdens het kolven. Zorg ervoor dat de zwarte, halve cirkel
niet in direct contact komt met de huid tijdens het kolven
• De onderdelen moeten droog zijn vóór ze worden opgeborgen om schimmelvorming te
voorkomen
• De aansturingsmodule niet in water of andere vloeistoffen dompelen. Wrijf de
aansturingsmodule schoon met een schone, vochtige doek
• Dit product bevat kleine onderdelen en een kabel die gevaar kunnen opleveren. Buiten het
bereik van kinderen houden
• Gebruik uitsluitend Elvie reserveonderdelen en Elvie laadkabels voor de Elvie Pump.
• We raden je aan een adapter te gebruiken die compatibel is met IEC 60601-1 en je regionale
stroomvoorziening
• Zorg dat er geen vreemde voorwerpen in de openingen van de aansturingsmodule vallen of
worden gestoken. De oplaaddop na het opladen steeds sluiten
• Gebruik nooit een Elvie Pump als deze beschadigd is, niet goed functioneert of als ze in het
water is gevallen. Stop onmiddellijk met het gebruik van de kolf als je beschadigingen vaststelt
• Gebruik de borstkolf niet als je de indruk hebt dat de verpakking is beschadigd of werd geopend
en stuur een mail naar de klantenservice. Om de contactgegevens van onze klantenservice voor
uw regio te vinden, ga dan naar onze website
• De Elvie Pump en de onderdelen zijn niet hittebestendig. Houd ze uit de buurt van
warmtebronnen
• Gebruik geen ontvlambare stoffen als je de Elvie Pump gebruikt of aansluit op de lader
• De Elvie Pump mag niet worden gebruikt als je ligt, grote inspanningen levert of risicovolle
activiteiten uitvoert

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gebruik de Elvie Pump niet als je slaapt of erg slaperig bent
Draag de Elvie Pump niet als je niet kolft
Probeer niet de Elvie Pump te resetten tijdens het gebruik
Gebruik de Elvie Pump niet als je autorijdt of grote machines bedient
De Elvie Pump maakt gebruik van Bluetooth technologie. Als je een vliegreis maakt, moet je de
regels van de luchtvaartmaatschappij voor het gebruik van draagbare elektronische apparaten
opvolgen. Bovendien beïnvloedt de druk op grote hoogtes, ook in een vliegtuig, de prestaties
van de Elvie Pump
Open altijd het afsluitplaatje rond de tepel vóór je de Elvie Pump van de borst haalt
Gebruik de borstkolf pas na de bevalling, omdat kolven de weeën op gang kan brengen
De communicatiefrequenties van draagbare en mobiele apparaten kunnen de werking van de
borstkolf beïnvloeden
Gebruik de Elvie Pump alleen voor het gebruik zoals beschreven in deze handleiding

6.2 Voorzorgsmaatregelen
• De Elvie Pump werkt niet zolang ze is aan gesloten aan de lader. Verwijder altijd de lader van de
borstkolf voor het kolven en sluit de poort
• Zorg er altijd voor dat alle onderdelen volledig droog zijn vóór ze worden gemonteerd
• Zet de aansturingsmodule niet in de koelkast of vriezer
• Neem contact op met je zorgverlener als je geen of slechts een minimale hoeveelheid melk
kunt kolven of als het kolven pijnlijk is. Bekijk paragraaf 2.4 voor hulp bij het vaststellen van de
juiste maat van de borstschelp of neem contact op met een lactatiekundige of een deskundige
op het gebied van borstvoeding
• Stop met het gebruik als je merkt dat er spanningsverlies is of de volledig opgeladen batterij
minder dan twee uur aaneengesloten gebruik biedt. De batterij kan niet worden vervangen
• Was je handen grondig met water en zeep voor je de Elvie Pump, de onderdelen ervan of je
borsten aanraakt. De binnenkant van de fles of het deksel niet aanraken
• Gebruik alleen kraanwater van drinkwaterkwaliteit of flessenwater om de onderdelen schoon te
maken die met de moedermelk in aanraking komen
• Gebruik geen agressieve chemicaliën om de borstschelp, fles, afsluiter, tuit of het afsluitplaatje
te reinigen
• Als het apparaat werd opgeborgen op een plaats met minimaal of maximaal toegestane
bewaartemperaturen (zie paragraaf 5.2), zijn 24 uur nodig voordat het apparaat zijn gewone
gebruikstemperatuur heeft bereikt
• Stel de Elvie Pump en de onderdelen ervan niet bloot aan direct zonlicht
Tip: Ga naar elvie.com voor de volledige lijst van probleemoplossingen,
systeemmeldingen, waarschuwingen en fabrieksinstellingen voor de Elvie Pump
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6.3 Symbolen
Aan/uit
Verhoog de intensiteit
Verlaag de intensiteit
Selectie linker-/rechterzijde
Afspelen/Pauze
Bekijk de gebruiksaanwijzing
Producent
Productiedatum
Het apparaat niet met het restafval, maar in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving
recycleren.
Voldoet aan de internationale regelgeving voor bescherming tegen elektrische schokken.
(Toegepaste onderdelen type BF)

IP22

Bescherming tegen het binnendringen van vaste, vreemde voorwerpen en de schadelijke effecten als
gevolg van binnendringend water
De producent heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om te verzekeren dat het product voldoet
aan de toepasselijke wetgeving op het gebied van veiligheid voor verkoop in de Europese gemeenschap.
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