Manual

elvie.com

Kom ihåg att ladda Elvie Pump och ladda ned appen.

Bruksanvisning
• Ladda ner Elvie Pump-appen för att utnyttja de smarta funktionerna: övervaka
mjölkvolymen i realtid, se tidigare sessioner och fjärrstyr pumpen.
• Appen finns för enheter som stöder Bluetooth Low Energy. Om du har en iPhone
behöver den vara modell 5S eller senare och ha iOS10 eller senare. Androidmobiler
måste ha version 6 eller senare.
• Du hittar andra språk på elvie.com/languages
• Den senaste informationen hittar du alltid på elvie.com
Frågor?
Använd hjälpavsnittet i Elvie Pump-appen om du behöver mer hjälp eller besök elvie.
com. På vår webbplats hittar du information om hur du kontaktar vår kundtjänst på
ditt område.

1.

Användningsområde

1.1 Avsedd användning

Elektrisk bröstpump för pumpning och uppsamling av mjölk från ammande kvinnor.
Enheten är avsedd för en enskild användare.
1.2 Livslängd

• Pumpenhetens livslängd är omkring 500 timmar.
• De utbytbara och tvättbara delarna har en förväntad livslängd på sex månader.
• Vi rekommenderar att du byter ut de tvättbara delarna efter en längre förvaring eller
innan du pumpar åt nästa barn.

2. Kom

igång

2.1 Hur du tar isär Elvie Pump
1. Tryck på knappen Lossa flaskan för att ta bort
flaskan från pumpenheten

2. Ta bort ventilen från pipen

Lossa flaskan

3. Med hjälp av pipen kan
du hälla den utpumpade
mjölken i valfri behållare
för förvaring eller
matning

5. Dra loss brösttratten från pumpenheten

4. Vrid loss pipen från flaskan

6. Avlägsna förseglingen från brösttratten
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2.2 Rengör före första användning
Elvie Pump är inte steril vid leverans. Den måste rengöras och steriliseras innan den
används. Ta alltid isär delarna innan du rengör och steriliserar produkten.
Pumpenheten: skydda elektroniken
Pumpenheten innehåller elektronik som måste
hållas torr. Du kan rengöra pumpenheten
med en ren och fuktig trasa. Den svarta
halvcirkeln på pumpenhetens bas kontrollerar
mjölkvolymen. Det området måste hållas torrt
och rent. Andra rengöringsmetoder betraktas
som felaktig användning enligt garantin
(se avsnitt 4).

Får inte utsättas
för vatten!

Tvättbara delar
Försegling
Lock
Brösttratt
Ventil

Pip

Flaska

Genom att rengöra de tvättbara delar som kommer i kontakt med mjölken förhindrar du
mjölkavlagringar som kan orsaka bakterietillväxt som är skadlig för dig och ditt barn.
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Före första användning
Rengör alla tvättbara
delar med någon av
metoderna nedanför:
1. Skölj i kallt, klart vatten
(ca 20 grader)

Sterilisera tvättbara delar

Koka fem minuter i vatten

2. Diska i varmt vatten (ca 30 grader)
med milt diskmedel och torka torrt
med en ren handduk
3. Skölj i kallt, klart vatten
(ca 20 grader) i 10 till 15 sekunder

ELLER
Placera på översta hyllan i
diskmaskinen

ELLER
Lämplig för mikrovågs-, ång- eller
kallvatten steriliseringsmetoder.
Vi rekommenderar inte sterilisering
längre än fem minuter i
mikrovågsugn eller i ånga *

Låt torka helt före montering
* Du bör alltid följa tillverkarens instruktioner och vara vaksam på att vissa ång- och mikrovågssterilisatorer når
höga temperaturer som kan riskera att skada plastdelar. Vi rekommenderar inte ultraviolett sterilisering.
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2.3 Ladda
1. När batterinivån är låg blir batterilampan röd.
2. Under laddning blir batterilampan orange, och Elvie Pump går inte att starta.
3. När batteriet är fulladdat blir batterilampan grön.

Låg batterinivå

2.4 Brösttrattens storlek
Elvie Pump levereras med brösttrattar i två olika storlekar så att du kan använda den som passar
dig. Du kan även beställa en brösttratt i mindre storlek på elvie.com eller hos en auktoriserad
återförsäljare.
1. Prova ut rätt storlek genom att placera brösttratten med storlekssymbolen uppåt och bröstvårtan
i mitten av passformslinjerna. Passformslinjerna ska följa bröstvårtans utsida.
2. Prova olika brösttrattar för att hitta den som passar dig bäst.
3. Upprepa processen på båda bröstvårtorna för att hitta rätt brösttratt och kunna pumpa bekvämt
på båda sidor.

Finns som tillbehör
21mm

Brösttratt för liten

Medföljer i lådan
24mm

Brösttratt av rätt storlek

28mm

Brösttratt för stor

Håll brösttratten i samma vinkel som bröstvårtan när du sätter på den:
• Böj dig framåt och håll i bröstet underifrån.
• Rätta dig efter bröstvårtans vinkel när du sätter på brösttratten.
• Du kan använda markeringarna på brösttratten som hjälp.
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2.5 Sätt ihop Elvie Pump
1. Se till att alla delarna är torra innan du sätter
ihop dem

2. Tryck in brösttratten i pumpenheten

3. Skruva på pipen på flaskan tills det klickar

4. Tryck in ventilen i pipen

Klicka

5. Klicka fast flaskan i pumpenheten

Klicka

3. Att

använda Elvie Pump
Starta/pausa

3.1 Starta Elvie Pump
När alla delar har satts ihop trycker du på Av/på-knappen
för att starta pumpen. Starta/pausa blinkar då.
3.2 Hitta rätt kompression
Elvie Pump är designad för att bäras i en vanlig
Sidval
amnings-bh och kan användas både när du sitter
och när du står. Elvie Pump ska pressas mot bröstet,
och det får inte finnas något mellanrum mellan Elvie Pump
Av/på
och bröstet. Var noga med att kompressionen är rätt före
varje session. Bh-justeraren kan användas för att skapa mer
plats. Elvie-logotypen på bh-justeraren ska vara vänd utåt.
Tips: Bh-justerarna kan tvättas i maskin. Du kan beställa extra bh-justerare på elvie.com eller hos en
auktoriserad återförsäljare.
3.3 Börja sessionen
När Elvie Pump är placerad i bh:n och påslagen trycker du på Starta/pausa för att börja pumpa.
3.4 Intensitetsnivå och läge
Lägen:
• Elvie Pump har två lägen: stimulering och pumpning. Elvie Pump startar alltid i stimuleringsläge.
Då används en snabbare pumprytm för att stimulera mjölkutdrivningen.
• Elvie Pump växlar sedan automatiskt till pumpläge, antingen när det börjar komma mjölk eller efter
ungefär två minuter.
När du vill byta sida:
• Om du flyttar Elvie Pump från ena bröstet till det andra ska du pausa pumpen och trycka på
knappen för sidval. När du startar Elvie Pump på det andra bröstet börjar den i stimuleringsläge.
Intensitetsnivå:
• Elvie Pump har sju intensitetsnivåer så att du kan välja den som känns bra och fungerar bäst både
under stimulerings- och pumpläge.
• När du känner suget i bröstvårtan kan du använda + - för att hitta den intensitet som känns bäst i
båda lägena. När du når högsta eller lägsta intensitetsnivån blinkar Starta/pausa-knappen tre gånger.
Observera: En fullständig förteckning över automatiska funktioner finns på elvie.com
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3.5 Byt flaska
Elvie Pump pausas automatiskt när flaskan är full, vilket syns på flasklampan. Du måste tömma
flaskan innan du fortsätter pumpa.
Lossa flaskan
Tryck på knappen Lossa flaskan för att ta bort den fulla flaskan
från pumpenheten.
Ersätt den fulla flaskan med en tom flaska eller häll över den
utpumpade mjölken i en annan behållare och fortsätt med
samma flaska. Klicka fast den tomma flaskan i pumpenheten.
3.6 Avsluta sessionen
1. Tryck på Starta/pausa för att sluta pumpa.
2. Bryt förseglingen kring bröstvårtan med fingret för att undvika skador.
3. Ta bort Elvie Pump från bh:n.
4. Tryck på Av/på för att stänga av.
3.7 Cleaning
Rengör tvättbara delar enligt anvisningarna efter varje användning.
3.8 Förvaring av mjölk
Du kan förvara den utpumpade mjölken i flaskan med det medföljande locket (både flaska och lock
är kyl- och fryssäkra). Ta alltid bort flaskan från pumpenheten före förvaring.
3.9 Så förvarar du Elvie Pump
Kort förvaring
Förvara Elvie Pump skyddad från direkt solljus mellan sessionerna och se till att de tvättbara
delarna är torra. Förvara utom räckhåll för barn. Ladda direkt efter avslutad pumpning om
batterilampan lyser.
Längre förvaring
Ladda Elvie Pump med den medföljande laddningskabeln före långvarig förvaring, och se till att den
skyddas mot direkt solljus. På så sätt förlänger du livstiden. När du plockar fram Elvie Pump igen
ansluter du laddningskabeln och laddar batteriet fullt i cirka två timmar.
De tvättbara delarna behöver rengöras och torkas före en längre förvaring och ska förvaras
skyddade från direkt solljus så att de inte missfärgas.

4. Garanti
Elvie Pump har en begränsad tillverkargaranti mot material- och/eller tillverkningsfel: pumpenheten
i två (2) år och de tvättbara delarna i 90 dagar från inköpsdatum. Fel som upptäcks under
garantiperioden ska rapporteras till Chiaro Technology Limited, ”Chiaro”. Denna garanti
tillhandahålls kostnadsfritt och är separat från alla rättigheter som ges enligt konsumentlagar eller
bestämmelser i landet där du köpt produkten. Det utesluter inte, begränsar eller påverkar inte
konsumenters rättigheter eller juridiska fordringar som följer av nationella lagar om försäljning av
konsumentprodukter. Denna garanti styrs av och konstrueras enligt lagarna där produkten är köptes.
Chiaro förbehåller sig rätten att undersöka orsaken till felet och kan efter eget gottfinnande avgöra
om den felaktiga produkten ska ersättas kostnadsfritt eller inte.
Garantin täcker inte kosmetiska förändringar eller skada som orsakas av allmän förslitning, fysisk eller
naturlig nedbrytning, olyckshändelse, felaktig användning, försummelse eller andra yttre orsaker.
Varje försök att ta isär pumpenheten gör garantin ogiltig.
Garantin täcker inte inköp från icke auktoriserade återförsäljare.
Garantianspråk måste stödjas med rimlig bevisning, inklusive bevis för inköpsdatum, vid sidan
av dessa garantivillkor. Eventuella skador ska rapporteras till Chiaro. Vi kommer då att ge dig
ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorisation number), som måste anges på utsidan
av förpackningen. Om Chiaro beslutar att ge dig en ersättningsvara kommer den ursprungliga
garantitiden inte att förlängas utan gäller också för ersättningsvaran.
Produkten är endast avsedd för en användare. Om flera personer använder samma pump innebär
detta en hälsorisk, och garantin gäller inte.
Spara ditt inköpskvitto så att du har det tillgängligt om du behöver kontakta kundtjänst.

5. Produktspecifikationer
5.1 Tekniska specifikationer
Vakuumtryck:
Spänning/ström:
Batterikapacitet och typ:
Mått:
Vikt:
Bluetooth:
Drifttemperatur:
Transport- och förvaringstemperatur:
Driftfuktighet:
Transport- och förvaringsfuktighet:
Atmosfärtryck:
Infraröda uppgifter:

40 till 220 mmHg
5v DC, 3 A max
1 460 mAh litiumpolymer
128 mm x 110 mm x 68 mm
225 g
Bluetooth 5 (lågenergi). Räckvidd upp till 10 m
+ 5 till + 30 °C
– 20 till + 60 °C
15 till 90 %
15 till 90 %
90 till 106 kPa
Högsta frekvens: 319 THz, strålningseffekt: 55 mW

5.2 Transport, förvaring och återvinning
Transport
Använd den medföljande laddningskabeln tillsammans med en strömkälla som fungerar lokalt. Fråga
flygbolaget före resan hur du kan frakta och använda Elvie Pump under flygningen.
Temperatur: – 20 till + 60 °C
Relativ luftfuktighet: 15 till 90 %
Förvaring
Temperatur: – 20 till + 60 °C
Relativ luftfuktighet: 15 till 90 %
Atmosfärtryck: 90 till 106 kPa
Återvinning
Elvie Pump innehåller ett laddningsbart batteri av litiumpolymertyp. Släng pumpenheten i en
återvinningsbehållare för elektrisk och elektronisk utrustning. Då sparar du på naturens resurser
och försäkrar dig om att Elvie Pump återvinns på ett sätt som är skonsamt för människa och
miljö. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för att få veta var du kan lämna in Elvie Pump för
återvinning.
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5.3 Elektromagnetisk kompatibilitet
Deklaration avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC): Endast i informationssyfte.
FCC-information: Enheten uppfyller del 15 i FCC:s regler. Följande två villkor gäller för
användningen: 1) denna enhet får inte orsaka skadlig störning och 2) denna enhet måste acceptera
alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drifteffekter.
Denna enhet har testats och befunnits följa begränsningarna för digitala enheter av klass B, i
enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Begränsningarna är satta för att ge ett skäligt skydd mot skadliga
störningar när utrustningen används i hemmiljö.
Denna utrustning genererar, använder och kan sända ut radiofrekvensenergi. Om den inte
installeras och används i enlighet med anvisningarna kan den orsaka skadliga störningar på
radiokommunikation. Det går emellertid inte att garantera att det inte kommer att inträffa störningar
i en viss enskild installation. Om utrustningen verkar störa radio- eller tv-mottagning kan detta
fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på. Användaren bör därefter försöka åtgärda
störningen på något av följande sätt:
• Rikta om eller flytta mottagarantennen
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
• Anslut utrustningen till ett eluttag som tillhör en annan säkringsgrupp än den som mottagaren
är ansluten till
• Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio- eller tv-tekniker för att få hjälp
Sammankoppling: Enheten ska inte användas i anslutning till eller sammankopplad med annan
utrustning. Om sådant bruk ändå är nödvändigt ska enheten hållas under uppsikt så att man ser att
den fungerar normalt i den aktuella konfigurationen.
FCC-utlåtande om strålningsexponering: Denna utrustning följer FCC:s gränser för
strålningsexponering för okontrollerad miljö. Sändaren får inte vara sammankopplad eller användas
tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
Varning: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen tillåts av den part som ansvarar för
överensstämmelsen kan medföra att användarens rätt att använda utrustningen upphör.
Tillverkas och distribueras av Chiaro Technology Limited
Modellnummer: EP01
Dokumentnummer: EP-S-0005
Versionsnummer: 9

6. Säkerhet
6.1 Varningar
• Produkten är endast avsedd för en användare. Om flera personer använder samma pump
innebär detta en hälsorisk, och garantin gäller inte.
• Vi rekommenderar att du rådgör med en läkare innan du använder Elvie Pump om du har en
aktiv inopererad apparat som kan påverkas av magnetfält (t.ex. pacemaker eller implanterbar
kardioverter-defibrillator).
• Kontrollera att apparaten är oskadad, och rengör och sterilisera de tvättbara delar som kommer i
kontakt med bröstet och mjölken innan du använder den första gången.
• Rengör alla delar som kommer i kontakt med bröstet eller bröstmjölken, och kontrollera att
apparaten är oskadad efter varje användning.
• Vissa delar av Elvie Pump kan bli varma vid normal användning. Om du pumpar under
längsta möjliga sessionstid (40 minuter) och under högsta tillåtna temperatur (30 grader) kan
brösttratten bli upp till 43 grader varm.
• Den svarta halvcirkeln på pumpenhetens bas använder infraröd energi för att övervaka
mjölkvolymen i flaskan under pumpningen. Se till att den svarta halvcirkeln inte kommer i direkt
kontakt med hud medan pumpningen pågår.
• Förvara inte delarna blöta eller fuktiga, eftersom de kan mögla.
• Sänk inte ner pumpenheten i vatten eller annan vätska. Torka av den med en ren och fuktig trasa.
• Produkten innehåller små delar och en kabel som kan utgöra vissa risker. Håll dem utom räckhåll
för barn.
• Använd endast delar eller tillbehör som tillverkats av Elvie. Detta gäller även laddningskabeln.
• Vi rekommenderar att du använder en spänningsadapter som är anpassad för både IEC 60601-1
och din lokala nätstandard.
• Se till att inga främmande föremål hamnar i pumpenhetens öppningar och stäng alltid
laddningsporten efter laddning.
• Använd aldrig Elvie Pump om den är skadad, inte fungerar som den ska eller har tappats i vatten.
Om du upptäcker skador ska du genast sluta använda Elvie Pump.
• Om paketet ser skadat ut vid leveransen eller tycks ha varit öppnat ska du inte använda pumpen.
För att hitta vår kundinformation för din region, besök vår websida.
• Elvie Pump och dess delar är inte värmetåliga. Ha dem inte i närheten av värmekällor.
• Använd inte brandfarliga material samtidigt som du använder Elvie Pump eller ansluter den till en
laddare.
• Elvie Pump ska inte användas när du ligger ner, tränar hårt eller gör något annat som kan
medföra risker.
• Använd inte Elvie Pump när du sover eller är väldigt sömnig.
• Bär inte Elvie Pump när du inte pumpar.
• Försök inte återställa Elvie Pump under användning.

•
•

•
•
•
•

Använd inte Elvie Pump när du kör eller sköter tunga maskiner.
Elvie Pump använder Bluetooth. Följ alltid flygbolagets regler för bärbara elektroniska enheter
när du flyger. Dessutom kan pumpens funktionalitet påverkas av höga höjder, även i en
flygplanskabin.
Ta alltid bort förseglingen kring bröstvårtan innan du tar bort Elvie Pump från bröstet.
Använd inte pumpen förrän efter förlossningen eftersom bröstpumpning kan utlösa värkar.
Bröstpumpen kan påverkas av bärbara kommunikationsenheter med mobilfrekvens.
Använd endast Elvie Pump för det avsedda ändamålet enligt den här bruksanvisningen.

6.2 Försiktighetsåtgärder
• Elvie Pump fungerar inte när den är ansluten till laddaren. Ta alltid ut pumpen ur laddaren och
stäng laddningsporten.
• Kontrollera alltid att alla delar är helt torra före montering.
• Placera inte pumpenheten i kylskåp eller frys.
• Kontakta din läkare eller barnmorska om det kommer lite eller ingen mjölk alls eller om
pumpningen gör ont.
• Se avsnitt 2.4 för att få hjälp med brösttrattens storlek och passform, eller prata med en
amningsrådgivare.
• Sluta använda pumpen om den förlorar kraft eller om ett fulladdat batteri räcker mindre än två
timmar vid sammanhängande pumpning. Batteriet kan inte bytas.
• Tvätta händerna noggrant med tvål och vatten innan du tar i Elvie Pump, dess delar eller dina
bröst, och undvik att röra insidan av flaskan eller locket.
• Använd endast drickbart kranvatten eller flaskvatten för att rengöra de delar som kommer i
kontakt med mjölken.
• Använd inte starka kemikalier för att rengöra brösttratten, flaskan, ventilen, pipen eller
förseglingen.
• Om du har förvarat pumpen vid lägsta eller högsta tillåtna förvaringstemperatur (se avsnitt 5.2)
bör du vänta 24 timmar med att använda den så att den uppnår normal temperatur.
• Utsätt inte Elvie Pump eller delarna för direkt solljus.
Observera: På elvie.com hittar du en fullständig lista med felsökningsinformation
för Elvie Pump, bl.a. varningsmeddelanden och fabriksåterställning
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6.3 Symboler
Av/på
Öka intensitet
Minska intensitet
Vänster eller höger sida
Starta/pausa
Se efter i bruksanvisningen
Tillverkare
Tillverkningsdatum
Släng inte enheten bland vanligt hushållsavfall
(följ lokala föreskrifter)
Uppfyller internationella krav på skydd mot elektriska stötar. (Applicerade delar av typ BF)

IP22

PSkydd mot att främmande föremål kommer in och att produkten skadas av vatten
Tillverkaren har vidtagit allt nödvändiga åtgärder för att produkten ska uppfylla tillämpliga
säkerhetsregler för distribution inom EU
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