Gebruiksaanwijzing
Hartelijk dank dat je voor Elvie hebt gekozen – we zijn er blij mee.
Het is onze missie om producten te maken die het leven van vrouwen
beter maken en dus hopen we dat de Elvie Curve ook op jouw leven een
positieve invloed heeft.

Onderhoud van de Elvie Curve

Tepelopening

Demonteer de Elvie Curve voor je hem reinigt of steriliseert.
Sterilisatie (voor het eerste gebruik en daarna
een keer per dag):
Steriliseer de onderdelen vijf minuten in kokend water.
OF Geschikt voor sterilisatie in de magnetron,
met stoom of met koud water.
.Reiniging (na elk gebruik):
Was de Elvie Curve uit in een schoon zeepsopje
en spoel hem vervolgens goed af.
OF Zet hem op het bovenste rek van de vaatwasser.

Frame

De Elvie Curve moet schoon, droog en volledig
gemonteerd worden opgeborgen.

Buidel

Gebruik van de Elvie Curve
Een sessie starten:
1. Steek de Buidel in het Frame
2. Plaats je tepel in het midden van de Tepelopening zodat het comfortabel
voelt en de tepel niet tegen de binnenkant van de Buidel duwt
3. Druk op de Buidel om zuigkracht op te wekken.
Als de opgewekte zuigkracht onaangenaam aanvoelt,
druk je op de Afsluiter om deze te openen en de druk
te verminderen
4. Controleer of je tepel nog steeds in de juiste positie zit
5. Breng je voedingsbh in de juiste positie, trek deze over de Elvie Curve.
Zorg dat de Elvie Curve stevig tegen je borst aangedrukt wordt zonder
dat er ergens ruimte tussen borst en apparaat is
6. Als je voelt dat de zuigkracht afneemt, druk je weer op de Buidel om zuigkracht
en melkstroom op peil te houden. Je kunt dit door je bh heen doen. Het kan zijn
dat je dit om de paar minuten moet doen. Je leert vanzelf wat het beste voor jou is
7. Let goed op het melkniveau om te voorkomen dat de Buidel overvol raakt

Afsluiter

Je sessie afsluiten:
1. Druk op de Afsluiter om hem te openen en
de druk te weg te nemen, gebruik vervolgens
je vinger om het afsluitplaatje rond je
tepel te openen
2. Leg de Elvie Curve op de voorkant als
je de melk gaat overgieten
3. De Elvie Curve is niet bedoeld om er
melk in te bewaren. Gebruik de Tepelopening
zoals hier beneden wordt getoond om de 		
melk uit de Buidel en Afsluiter te laten lopen
Let op: De melk die gedurende een langere
periode is verzameld en op kamertemperatuur
is bewaard, mag niet meer worden gebruikt om
je baby te voeden.

Veiligheid en Garantie
Bedoeld gebruik:
“De Elvie Curve” is een niet-aangedreven borstkolf die bedoeld is voor
gebruik door vrouwen die borstvoeding geven om melk te kolven en te verzamelen.
“De Elvie Curve” is bedoeld voor één enkele gebruikster.
Materials:
Buidel: Siliconen, Frame: Polypropyleen
Veiligheid en waarschuwingen
• Controleer voor het eerste en na elk volgende gebruik op gebreken
• Geen natte of vochtige onderdelen opbergen om schimmelvorming te voorkomen
• Geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat steken of laten vallen
• Gebruik het apparaat niet als de verpakking beschadigd is of als ze al een keer is
geopend. Neem contact op met ons team van de klantenservice

• Houd de Elvie Curve uit de buurt van warmtebronnen en stel het
apparaat niet bloot aan open vuur of overmatige hitte.
• Je mag de Elvie Curve niet gebruiken als je ligt, bezig bent met inspannende
sportieve of risicovolle activiteiten
• Draag de Elvie Curve niet als je niet actief kolft met het product
• Gebruik de Elvie Curve niet als je achter het stuur zit of zware machines bedient
• Begin niet te kolven voor je bevallen bent, want kolven kan weeën oproepen.
• Gebruik de Elvie Curve uitsluitend voor het doel dat in deze gebruiksaanwijzing staat beschreven

Garantie
De Elvie Curve valt onder een vrijwillige, beperkte garantie voor gebreken in de materialen en/of
verwerking, als het toestel wordt gebruikt volgens de gebruiksaanwijzingen van het product: 90
dagen vanaf de oorspronkelijke aankoop (“Garantieperiode”). Deze garantie is gratis en staat los van
rechten die voortkomen uit consumentenwetgeving of regelgeving van het land waar het apparaat
is gekocht. Dit laat consumentenrechten of claims onder nationale wetten met betrekking tot de
verkoop van consumenten goederen onverlet en beperkt of beïnvloedt deze niet. Deze garantie is
onderworpen aan en opgesteld volgens de wetten waaronder de aankoop van dit product heeft
plaatsgevonden. Deze garantie geldt niet voor uiterlijke slijtage, schade die is ontstaan door algemeen gebruik, fysieke of natuurlijke vernietiging, ongevallen, verkeerd gebruik, modificaties,
verwaarlozing of andere externe oorzaken. Dit is een product dat bedoeld is voor persoonlijk
gebruik door één persoon. Wordt het door meer dan een persoon gebruikt, kan het een gezondheidsrisico vormen en deze garantie vervalt. De garantie dekt geen aankopen van niet-geautoriseerde wederverkopers. Alle garantieclaims moeten worden ondersteund door redelijke bewijzen,
waaronder een aankoopbewijs voorzien van datum samen met deze garantievoorwaarden. Als u
binnen de garantieperiode problemen heeft met uw Elvie Curve of defecten vaststelt, neem dan
contact op met Chiaro Technology Limited (“Chiaro”) via questions@elvie.com. Chiaro behoudt zich
het recht voor de oorzaak van het defect te onderzoeken en het product al dan niet te vervangen
of relevante onderdelen gratis te vervangen. In het geval dat Chiaro besluit om een vervangend
product te leveren, heeft dat geen invloed op de duur van de bestaande garantie.
De enige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van Chiaro voor een inbreuk op
deze beperkte garantie blijft beperkt tot het vervangen van een product dat niet voldoet
aan de hierboven beschreven garantiebepalingen.
Bewaar uw aankoopbewijs voor het geval dat u contact moet opnemen met de
Elvie klantenservice vanwege de garantie.
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