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 Curve ska vara till hjälp för dig.

Ta hand om Elvie Curve

Öppning för
bröstvårtan

Ta isär Elvie Curve före rengöring eller sterilisering.
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 dem på översta hyllan i diskmaskinen.

Skal

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

Behållare

Att använda Elvie Curve
Starta en session:
1. Placera behållaren i Skalet
2. Placera bröstvårtan i mitten av öppningen för bröstvårtan så att det känns
bekvämt. Bröstvårtan ska inte pressas mot behållarens insida
3. Tryck på behållaren för att skapa ett sug. Om suget känns
obehagligt trycker du försiktigt på ventilen så att den
öppnas och trycket lättar
4. Kontrollera att bröstvårtan fortfarande är centralt placerad
5. Dra amnings-bh:n över Elvie Curve, och håll den pressad
mot bröstet utan mellanrum
6. Om du märker att suget avtar trycker du på behållaren igen för att bättra
på det så att mjölken fortsätter att komma. Detta kan du göra genom bh:n.
Du kan behöva upprepa det med ett par minuters mellanrum –
du märker snart vad som fungerar bäst för dig
7. Se till att hålla koll på mjölknivån så att det inte svämmar över

		
Ventil

Avsluta din session:
1. Tryck på ventilen för att öppna den och
minska trycket. Bryt sedan förseglingen
runt bröstvårtan med fingret

		

2. Lägg Elvie Curve med framsidan nedåt
medan du gör dig redo att hälla över
mjölken i en annan behållare
3. Elvie Curve är inte avsedd för förvaring av 		
mjölk. Häll över mjölken genom öppningen
för bröstvårtan, så som bilden nedan visar,
så att behållaren och ventilen töms
Observera: Mjölk som pumpas ut under en
längre tid och lämnas i rumstemperatur
för länge ska inte ges till barnet.

Säkerhet och Garanti
Avsedd användning:
”Elvie Curve” är en manuell bröstpump avsedd att användas av ammande mammor för att pumpa ut
bröstmjölk. ”Elvie Curve” är avsedd för en ensam användare.
Material:
Behållare: silikon, skal: 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 Curve mot värmekällor, öppen eld och hög temperatur
• Elvie Curve ska inte användas när du ligger ner, vid kroppsansträngning
eller under aktiviteter som kan leda till skador
• Bär inte Elvie Curve när du inte aktivt pumpar med den
• Använd inte Elvie Curve när du kör eller sköter tunga maskiner
• Pumpa inte förrän efter förlossningen, eftersom bröstpumpning kan utlösa värkar
• Elvie Curve får bara användas för det avsedda ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen

Garanti
Elvie Curve har en frivillig begränsad tillverkargaranti mot material- och/eller tillverkningsfel
som gäller under 90 dagar från inköpsdatum (”Garantiperiod”), förutsatt att produkten används
enligt bruksanvisningen. Garantin är kostnadsfri och gäller vid sidan av de rättigheter som ges av
inköpslandets konsumentlagar och konsumentregler. Den utesluter, begränsar eller påverkar inte
några konsumenträttigheter 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 Curve 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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