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Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta.  Termékeink a lehető legnagyobb gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és 

mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan 

terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon 

hozzánk: Fontos Kérjük olvassa el a használati útmutatót használat előtt, hogy tisztában legyen a termék minden funkciójával és rendeltetés szerűen tudja használni. 

Tartsa meg ezt a leírást a további használatra. 

1. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket. Kizárólag felhatalmazott szerviz végezhet javítást a terméken. 

2. Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármilyen sérülést észlelt. Ez vonatkozik mind a vezetékre, mind a dugóra. 

3. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy vízbe merült, erősen fel melegszik, elszíneződött vagy deformálódott, vagy ha más tünetek fordulnak elő. Vegye fel a kapcsolatot 

a gyártó hivatalos szervizközpontjával.  

4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket. 

5. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekei játszanak vele. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. 

6. Használja a készüléket hőforrástól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napfénytől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajaktól és éles szélektől távol. 

7. Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező környezetben. 

8. A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket. Ne mossa le vízzel a fő eszközt és a motort. 

9. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. 

10. Az adagoló kihúzásához mindig fogja a dugaljt, soha ne huzalt. 

11. Ne merítse a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja víz közelében. 

12. A készüléket ne használja más célokra, mint a tervezett. 

13. Ne használja a készüléket, és ne érintse meg az adagolót, ha nedves a keze. 

14. Mielőtt megkezdené a készülék tisztítását vagy mozgatását, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

15. Használat előtt óvatosan szárítsa meg az összes elemet 

16. Minden használat előtt és után mossa le és fertőtlenítse az összes olyan elemet, amely szorosan illeszkedik a testhez. 

1 7. Csak az eredeti (mellékelt) adagolót használja. 

18. Ha az emlőszivattyú kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, és azonnal hagyja abba a használatát. 

19. Ne használja a készüléket terhesség alatt. 

20. Ne használja a készüléket, ha fáradt vagy alszik. 

21. Ha az eszközt használja, de az anyatej 5 percnél tovább nem jön ki, hagyja abba az emlőpumpa 

használatát és forduljon orvosához. 

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT 

1. Mielőtt elkezdené használni az emlőszivattyút, olvassa el a kézikönyvet. 

2. Használat elõtt lazítson és kényelmesen helyezkedjen el a székében. 

3. Az egyik kezével tartsa az emlőszivattyút, a másik kezével pedig a billentyűket. 

4. Javasoljuk, hogy az emlőszivattyút fürdés vagy zuhanyzás után használja. Használhat forró tömörítőt vagy 

törülközőt is. 

5. Ha fájdalmat érez a készülék használata közben, hagyja abba a használatát, és forduljon orvosához. 

Az eszköz vázlata→ 

FEJŐGÉP MÓDJAI 

1. Masszázs mód - 10 szint 

A masszázs szimulálja a gyermek szívását a korai szoptatás szakaszában. Ez az üzemmód nagyfrekvenciás és 

alacsony teljesítményű szívást vált ki. 

2. Szívó üzemmód - 15 szint 

A szívó üzemmód szimulálja a gyermek szívását szoptatás alatt. A szívóteljesítmény nagyobb, míg a 

frekvencia alacsonyabb. 

 

AZ EMLŐPUMPA ÖSSZESZERELÉSE 

1. Helyezze a szívószelepet a testre. Győződjön meg arról, hogy a szelep szorosan illeszkedik. 

2. Csavarja rá a tejtárolót a testére. 
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3. Helyezze a fúvókát a test tetejére; ellenőrizze, hogy megfelelően rögzítve van-e és illeszkedik-e a peremhez. 

4. Helyezze a fő eszközt a testre, nyomja meg és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányban a 

rögzítéshez. 

 

 

 

5. Helyezze be a szilikon tölcsért a testbe, és helyezze rá a szélére. Ügyeljen arra, hogy a tölcsér szorosan 

illeszkedjen a széléhez. 

6. Helyezze az emlőpumpát az alapra. 

 

 

 

HOGYAN HASZNÁLJA 

1. Mielőtt először használja az emlőszivattyút, fertőtlenítse a tejjel érintkező elemeket (tejpalack, test, szelep, fúvóka és szilikon tölcsér a kézikönyvben meghatározottak 

szerint). 

2. Helyezze a szilikon tölcsért a mellére. Győződjön meg arról, hogy a mellbimbó közepén van. 

3. Kapcsolja be az emlőszivattyút a () gombbal. A képernyőn megjelenik a masszázs üzemmód szimbóluma () és az akkumulátor állapotának szimbóluma (). 

4. A megfelelő szint kiválasztásához nyomja meg a feljebb () vagy a lefelé () jelzést. A masszázs módban 10 szint található. 

5. Amikor a tej jönni kezd, nyomja meg az üzemmódváltó gombot () a szívó üzemmód megváltoztatásához (). 

6. Válassza ki a megfelelő szintet. Szívási módban 15 szint van. 

7. Ha befejezte a fejést, nyomja meg a be- / kikapcsolót () a mellpumpa kikapcsolásához. Óvatosan vegye le a mellszívót a mellről. 

8. Csavarja le a tejtárolót. 

9. Tisztítsa meg az eszközt a kézikönyvben meghatározottak szerint. 

 

A megfelelő és kényelmes szintet eseti alapon választják meg, és nem függ a szívóteljesítménytől. 

 

TÖLTÉS 

Az emlőszivattyú beépített akkumulátorral rendelkezik. 

1. Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor állapotjelzője villogni kezd. Akkor hagyja abba a fejést. 

2. Kapcsolja ki az emlőszivattyút. 

3. Csatlakoztassa az USB-kábelt az emlőszivattyú USB-aljzatához, a másik végét pedig az USB-adagolóhoz. 

4. Töltés közben az akkumulátor töltöttségi szintje jelzi a töltést. 

5. Ha az akkumulátor feltöltött, az akkumulátor szimbóluma világít és nem villog. 

6. Az emlőszivattyút az akkumulátor töltésekor is használhatja, de legyen nagyon óvatos. 

 

Tisztítás és fertőtlenítés 

1. A használat befejezése után szerelje szét az emlőszivattyút, és tisztítsa meg a fő eszközt egy száraz és puha ruhával. 

2. Az első használat előtt és minden használat után fertőtlenítse az összes, a tejjel érintkező elemet (tejpalack, test, szelep, fúvóka és szilikon tölcsér). A fertőtlenítéshez 

merítsen minden elemet forrásban lévő vízbe, és hagyja 10 percig. Győződjön meg arról, hogy az összes elemet vízbe merítették, és egyikük sem érinti az edény száraz részét, 

mivel azok megolvadhatnak. 

 

JEGYZET 

A fő eszközt, az USB kábelt és az adagolót nem szabad fertőtleníteni és vízzel tisztítani. Csak azokat a tartozékokat kell fertőtleníteni, amelyek közvetlenül érintkeznek a tejjel. 

A tisztítás során vigyázzon, mert a sérült elemek az emlőszivattyú hibás működését okozhatják. 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 


