HASZNÁLATI UTASÍTÁS
CH002825
CLASSIC PUMPÁS MELLSZÍVÓ 0m+
Well-Being szélesnyakú cumisüveggel és szilikon etetőcumival
A Chicco pumpás mellszívó maximális biztonságot nyújt a szoptatás gyengéd időszakában. A mellszívó nagyon egyszerűen használható, gyorsan és hatékonyan lefejhető vele a tej.
A szívás intenzitása szabályozható: ha pumpa melletti gombot lenyomja minden pumpálásnál, levegő kerül a rendszerbe és a vákuum gyengül. Ez a folyó tej fázisban lehet hasznos, amikor épp folyik a tej
és elég közben gyengédebben pumpálni. A fejés kezdetén vagy ha nagyon lassan indul meg a tej, akkor használjuk a mellszívót a normál erősebb pumpáló üzemben, ekkor erősebb a vákuumhatás. A
vákuumhatás erősségét tehát váltogathatjuk.
A mellszívó műanyag tejgyűjtő üvegére egyszerűen rátehető az etetőcumi (a csomag része), így közvetlenül megetethető a gyermek.
TUDNIVALÓK

A mellszívót gyermekektől távol tartsa!

Miután kicsomagolta a mellszívót, győződjön meg róla, hogy a készülék ép és nem sérült meg szállítás közben! Bármilyen hiba esetén forduljon a forgalmazóhoz még a készülék kipróbálása
előtt!

Tartsa a csomagolás minden részét gyermekektől távol, mert veszélyt okozhatnak!

A termék csak eredeti céljának megfelelően használható, tehát csak mellszívóként!
Alkatrészlista:
1.
gumipumpa
2.
levegő beeresztő szelep (szívás-csökkentő gomb)
3.
cső
4.
műanyag harang
5.
rácsavarós cumigyűrű
6.
szilikongyűrű tömítés
7.
Well-Being fiziológiás szilikon etetőcumi
8.
Well-Being cumisüveg polipropilén, 150 ml
9.
tartótalp (a mellszívó beleállításához szoptatás közben)
10.
hermetikus zárókupak (tejtároláshoz)
KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÁST ÉS ŐRIZZE MEG!
A GYERMEK BIZTONSÁGA ÉS EGÉSZSÉGE ÉRDEKÉBEN FIGYELMEZTETÉS!

A terméket kizárólag felnőtt felügyelete mellett használja.

Az etetőcumit soha ne használja nyugtatócumiként altatáshoz, síráskor, és játszáskor sem.

A folyadékok állandó és hosszantartó szopása fogszuvasodást okozhat.

A baba foga könnyen kárt szenved, ha a cumisüveg szopókája állandóan a szájában tartja, ha cumiként használja, illetve ha cukortartalmú ételbe vagy gyógyszerbe mártják.

A használaton kívüli tartozékok a gyermektől távol tartandók.

Használat előtt mindig ellenőrizze a cuclit, húzza kifelé a csúcsát minden irányba. Ha kopást, szakadást, illetve az állag, a méret vagy a szín változásait észleli, azonnal cserélje ki.
Minden esetben tanácsos a cuclit egy vagy két havi használat után újra cserélni.

Kizárólag eredeti Chicco tartozékokkal cserélje ki a termék egyes részeket; más márkájú vagy típusú tartozék alkalmazása a termék biztonságos használatát veszélyeztetheti.

A csomagolásban talált kiegészítőket / tartozékokat kizárólag a Chicco Well-Being termékcsalád üvegeivel lehet használni.

A cuclit és a többi tartozékot ne hagyja közvetlen napsugárban vagy hőforrás közelében, illetve a fertőtlenítő folyadékban több ideig, mint ahogy az a kezelési tájékoztatóban
ajánlott; a cucli és a tartozékok állaga módosulhat.

A cuclit ne használja cumiként.

Ne engedje, hogy a gyermek a cumisüveggel a szájában totyogjon vagy szaladjon.

Az etetés végeztével a cumisüveget tartsa távol a gyermektől, mert veszélyes lehet.

Az etetés előtt mindig ellenőrizze a folyadék hőmérsékletét.

Üveg alapanyagú cumisüveg: az üveg törékeny
ÜVEG CUMISÜVEG
Az üveg anyagból készült cumisüveg eltörhet. Körültekintően bánjon vele.
MŰANYAG CUMISÜVEG
Törésálló műanyag, normál használat esetén és nem extrém körülményeknek kitéve (túlzott forróság vagy fagy) , mely a műanyag ellenálló képességét gyengíti.
LATEX ETETŐCUMI
Barna kaucsuk gumi, természetes kaucsukból készül. A latex anyag allergiát válthat ki latex-érzékenység esetén. A latex cumi első használatakor előfordulhat, hogy enyhe gumiszagot érzünk, de ez a szag
első mosáskor eltűnik.
SZILIKON ETETŐCUMI Színtelen, átlátszó, szintetikus anyag, mely könnyebben szakad és lyukad, mint a latex. Ezért fogzási időszakban különösen ügyelni kell rá, hogy a gyermek ne rághassa, illetve
váltsunk át latex cumira. A latex cumi sem rágóka, mindig járjon el körültekintően.
TISZÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS

Fertőtleníteni azon részeket kell elsősorban, melyeken a tej áthalad. Magát a pumpát a csővel nem szükséges fertőtleníteni, mert azon nem halad át a tej. A pumpa élettartamát
rövidítheti a forró víz és gőz, pláne, ha utána hidegvízben hűtjük. Ha a pumpát fertőtleníti akarjuk, akkor használjuk a hideg Chicco fertőtlenítő oldatot.

A vékony szilikongyűrűt hideg fertőtlenítő oldatban javasoljuk fertőtleníteni. Ha forrón sterilizálja, a vékony gumi elnyúlhat, deformálódhat és funkcióját veszítheti.

A cumisüveg legelső használata előtt alaposan mossa el a tartozékokat és legalább 5 percig forralja, mert csak így biztosíthatja a megfelelő higiéniát. Használat előtt hagyja kihűlni.

A cumisüveg és mellszívó tartozékait mosogatás és fertőtlenítés előtt le és szét kell szerelni.

A cumisüveget, cumit, csövet, szilikongyűrűt minden használat előtt mossa el és fertőtlenítse.

A fertőtlenítést hidegen, sterilizáló folyadékokkal, illetve melegen, (gőzben) megfelelő eszközökkel, illetve forralással lehet végezni.

UV sterilizálót ne használjon.

Minden használat után a cumisüveget és a tartozékokat öblítse el meleg vízzel és egy kefe segítségével távolítsa el az esetleges tejmaradékokat.

A cuclit és a tartozékokat kézzel mossa el. Ne tegye mosogatógépbe a cumisüveget, mert a mintázat a cumisüvegen sérülhet, megfakulhat.

A terméket tiszta, száraz helyen tárolja.
ÖSSZESZERELÉS

A vékony szilikon gyűrűt (6) tegye bele a mellszívó harang rácsavarhatós aljába (4), majd csavarja rá a cumisüveget (8). A szilikon gyűrű megakadályozza a levegő bejutását, ami a
vákuumhatás miatt fontos.

A harang (4) kivezető szelepére tegye rá a csövet (3), a cső másik végén legyen a gumipumpa a levegő beeresztő gombbal (1).

A lefejt tej etetéséhez vegye le a harangot és a pumpát egy egyéb részeket, csavarja rá a cumisüvegre az etetőcumit (7) a rácsavarós cumi-gyűrűvel (5) és máris használhatja.
A mellszívó használata szoptatás közben
Mossa meg alaposan a kezeit, tisztítsa meg a mellét vízzel vagy Chicco melltörlő kendővel. Üljön le kényelmes testhelyzetben! Tegye a mellét a mellszívó harangjába, győződjön meg róla, hogy résmentesen
illeszkedik. A mellsízvót ne mozgassa fejés közben, mert ha levegő kerül a harangba, a vákuum és a szívóhatás megszűnik. Hajoljon kicsit előre, hogy könnyebben folyjon a tej. A pumpát egyenletes
ritmusban, vagy gyorsabban-lassabban nyomogassa, ahogyan Önnek megfelelő. használat közben majd megtapasztalja, Önnek hogy a legjobb. Ha a szívóhatás túl intenzív, túl erős, vagy amikor folyik a tej
és átmenetileg nem érzi szükségét az erős szívóhatásnak, vagy netán fájdalmat okoz az erős szívás, használja a levegő beeresztésére szolgáló szívás-csökkentő gombot, melyet hüvelykujjával elér a pumpa
nyomogatása közben. Minden egyes újabb pumpáláskor nyomja meg a gombot a hüvelykujjával, ha nem tudja folyamatosan lenyomva tartani.
Külön fejje le a tejet a két melléből, amíg azok ki nem ürülnek! Majd tegye az etetőcumit az üvegre, s úgy etesse meg a gyereket, így a tárolóüveg cumisüveggé alakul. A cumisüveget használhatja a tej
tárolására is. A tej tárolásához ne használja a cumit, hanem a hermetikus zárókupakot tegye az üvegre. Mélyhűtőben max. 3 hónapig, hűtőszekrényben max. 72 óráig tárolja a tejet felbontás nélkül!
TEJ FELMELEGÍTÉSE CUMISÜVEGBEN

A tej melegítése előtt távolítsa el a cseppfelfogó poharat, a gyűrűt és a cuclit.

A cumisüveget tilos közvetlenül nyílt lángon, melegítőlapon, elektromos főzőlapon, stb. felmelegíteni.

Ha a cumisüveget gőzben vagy Chicco cumisüveg melegítő készülékben melegítette fel, akkor használat előtt gondosan szárítsa meg az alját.

A melegítést nem tanácsos mikrosütőben végezni, mert ott a tej nem melegszik fel egységesen.

Etetés előtt mindig ellenőrizze az ital hőmérsékletét úgy, hogy pár cseppet a csuklójára ejt.

Tanácsos etetés előtt összerázni az üveg tartalmát, hogy a folyadék hőmérséklete egységes legyen
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