
Bruksanvisning
Tack för att du har valt Elvie – vi är glada att ha dig som kund.

Vår mission är att skapa produkter som förbättrar kvinnors liv, 
så vi hoppas att Elvie Catch ska vara till hjälp för dig.



1. Tryck in Kupan i spåret i Membranet.  
    Se till att den trycks på plats hela vägen runt

2. Placera mjölkuppsamlingskupan i bh:n så att den sitter  
    ordentligt på plats. Vi rekommenderar att du bär Elvie Catch  
    med en amnings-bh för bästa och bekvämaste passform 

3. Centrera bröstvårtan i Hålet för bröstvårtan

4. Kontrollera mjölknivån med jämna mellanrum så att det  
    inte svämmar över. Mjölken ska inte nå högre än nedersta  
    kanten av Hålet för bröstvårtan

5. Vi rekommenderar att du tar bort Elvie Catch varannan eller var     
    tredje timme och låter bröstvårtan lufttorka helt. Det kan underlätta  
    om du lutar dig framåt en aning när du tar bort den

6. Elvie Catch är inte avsedd för förvaring av mjölk. Häll över mjölken  
    genom Öppningen för bröstvårtan, som du ser på bilden

Ta hand om Elvie Catch

Sterilisering (före första användningen och därefter  
en gång om dagen): 
Sterilisera delarna i kokande vatten i fem minuter. 
ELLER Kan steriliseras med hjälp av mikrovågsugn,  
ånga eller kallt vatten.

Rengöring (efter varje användning):
Diska delarna till Elvie Curve i rent vatten med diskmedel. Skölj noga. 
ELLER Placera den på översta hyllan i diskmaskinen.

Ta isär Elvie Catch före rengöring eller sterilisering.

Att använda Elvie Catch

Elvie Catch ska sättas ihop helt före förvaring,  
och delarna ska vara rena och torra.

Observera: Mjölk som pumpas ut under en längre tid och lämnas  
i rumstemperatur för länge ska inte ges till barnet. 

Hål för 
bröstvårtan
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Avsedd användning:
“Elvie Catch” är avsedd att användas av ammande kvinnor för att samla upp läckande bröstmjölk 
under och mellan amningar.

Material:
Membran: Silikon, Kupa: Polypropylen
 
Säkerhet och varningar: 
• Kontrollera före första och efter varje användning att produkten inte är skadad 
• Förvara inte blöta eller fuktiga delar, eftersom de kan mögla 
• Var noga med att inte tappa eller placera ett främmande föremål i någon av produktens öppningar
• Om paketet ser skadat ut eller tycks ha varit öppnat ska du inte använda produkten.  
  Kontakta vårt  kundtjänstteam 
• Skydda Elvie Catch mot hög temperatur och öppen eld 
• Bär inte Elvie Catch i mer än 3 timmar 
• Elvie Catch får bara användas för det avsedda ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen

Säkerhet och Garanti

Garanti
Elvie Catch har en frivillig begränsad tillverkargaranti mot material- och/eller tillverkningsfel som gäller 
under 90 dagar från inköpsdatum (”Garantiperiod”), förutsatt att produkten används enligt bruksan-
visningen. Garantin är kostnadsfri och gäller vid sidan av de rättigheter som ges av inköpslandets 
konsumentlagar och konsumentregler. Den utesluter, begränsar eller påverkar inte några konsumen-
trättigheter eller lagliga anspråk som bygger på nationella konsumentköplagar. Garantin regleras av och 
ska tolkas enligt lagarna i det land där produkten köptes.

Garantin täcker inte kosmetiska förändringar, skada som orsakas av allmän förslitning, fysisk eller 
naturlig nedbrytning, olyckshändelse, felaktig användning, försummelse eller andra yttre orsaker. 
Produkten är endast avsedd för en användare. Om flera personer använder produkten innebär detta en 
hälsorisk, och garantin gäller inte. Garantin täcker inte inköp från icke auktoriserade återförsäljare. 
Garantianspråk måste stödjas med rimlig bevisning, inklusive bevis för inköpsdatum, vid sidan av dessa 
garantivillkor. Om du får problem eller upptäcker fel på din Elvie Catch inom Garantiperioden ber vi dig 
kontakta Chiaro Technology Limited (”Chiaro”) på questions@elvie.com. Chiaro förbehåller sig rätten 
att undersöka orsaken till felet och kan efter eget gottfinnande avgöra om den felaktiga produkten eller 
eventuella delar ska ersättas kostnadsfritt eller inte. 

Om Chiaro beslutar att ge dig en ersättningsvara kommer den ursprungliga garantitiden inte 
att förlängas.Chiaros ansvar vid brott av denna begränsade garanti begränsas till ersättning av 
produkter som inte överensstämmer med nämnda garanti. Spara ditt inköpskvitto så att du har det 
tillgängligt om du behöver kontakta Elvies kundtjänst i ett garantiärende.
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