LANSINOH COMPACT ELEKTRILINE RINNAPUMP
KASUTUSJUHEND
EESTI KEELNE

Olulised ohutusmeetmed:
Lansinoh® kompaktne üksik elektriline rinnapump
on isiklik hügieenitarve ja hügieenilistel põhjustel ei
tohiks seda kunagi jagada teiste emadega või müüa
ühelt emalt edasi teisele. Eelnevalt mainitud
toimingud tühistavad garantii.

Kui Te põete järgnevaid haigusi: Hepatiit B, hepatiit
C või inimese immuunpuudulikkuse viirust (HIV),
siis peate oleme teadlikud, et rinnapiima
pumpamisel, kasutades Lansinoh®kompaktset
elektrilist rinnapumpa, ei vähenda või eemalda Te
viiruse ülekandmise riski lapsele rinnapiima kaudu.
Laste juuresolekul peaksite elektriliste toodete
kasutamisel alati järgima põhilisi
ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgnevat:







Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised:
Oht: Vähendamaks elektrilöögi ohtu:








Alati eemaldage seade vooluvõrgust
pärast kasutamist.
Mitte kasutada vesikeskkonnas viibides.
Ärge asetage ega hoidistage toodet
kohtades, kus see võib kukkuda või kust
saab seda tõmmata kraanikaussi või
vanni.
Ärge asetage pumpa vette ega muudesse
vedelikesse.
Ärge haarake toodet, mis on vette
kukkunud. Koheselt eemaldage toode
vooluvõrgust.








Kui toode on ühendatud vooluvõrku, siis ei
tohi seda mingil juhul jätta järelvalveta.
Kasutades toodet laste lähedal pidage
hoolikat järelvalvet.
Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel
nagu on kirjeldatud selles kasutusjuhendis.
Kasutage ainult tootja poolt soovitatud
lisaseadmeid.
Mitte kunagi ärge kasutage toodet, mille
toitejuhe või toitekaabel on kahjustunud ja
kui toode on varasemalt kukkunud maha
või vette ja sellest tingituna kahjustunud.
Hoidke juhet eemal kuumutatud pindadest.
Ärge kasutage toodet magades või
uimases olekus.
Ärge kukutage ega sisestage ühtegi objekti
toote avadesse või torudesse.
Ärge kasutage toodet kui see on katki või
mõni selle osadest puudub.
Ärge lubage lastel ega lemmikloomadel
mängida pumba seadmega, AC adapteriga
jne.
Ärge kasutage vahelduvvooluadapterit
õues ega töötage sellega kohtades, kus
kasutatakse aerosoolpihustavaid tooteid
või kus manustatakse hapnikku.

Pakkematerjalid ei ole osa tootest. Lapse
turvalisuse tagamiseks eemaldage ja visake ära
kõik pakkematerjalid enne kasutamist ja säilitage
kasutusjuhendit edaspidiseks kasutamiseks.
Säilitage kasutusjuhend ja kviitung hilisemaks
kasutamiseks.

Hoiatus: Vähendamaks põletuste, elektrilöögi,
tulekahju või vigastuste riski inimestele:
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1. KIIRJUHEND
ÄRGE peske torusid ega pistikut.
Enne esimest kasutamist puhastage kõik osad, mis
puutuvad kokku piimaga, vastavalt juhistele
leheküljel 5, punkt 2.2.

Koostamine
Korrektse töötamise ja imemise jaoks on vajalik
seadme nõuetekohane koostamine.

Veenduge, et rind täidaks täielikult rinnapadja
selliselt, et moodustub vaakum ja õhku sisse ei
pääse. Veenduge, et komplekt oleks veidi kallutatud
allapoole, et piim saaks pudelisse voolata.

Laskuv ja ekspressioonifaasi (Let-down/
Experssion phases) kasutamine




Pumba sisselülitamiseks vajutage
toitenuppu
, pump käivitub laskuvas
faasis. Laskuv faas kestab automaatselt 2
minutit.
Alustamaks ekspressioonfaasi varem,
vajutage laskuv/ekspressioon
ümberlülitamise nuppu







, et liikuda

ekspressioonfaasi. Vajutage
taaskord
suvalisel ajahetkel, et lülitada tagasi
laskuvasse faasi.
Let-Down Phase (laskuv faas) on kiirem
pumpamisstiil, mis jäljendab lühikest ja
kiiret imemist, mida teie laps kasutab
piimavoolu algatamiseks.
Ekspressioonfaas jäljendab aeglasemat,
sügavamat imemist, 5 kohandatava
imemisastmega, mida saab vastavalt
mugavusele kohandada.
Rinnapumbal on LED lamp lilla klahvistiku
all, näitamaks kasutusel olevat seadistust.

2. PUMP
2.1 Rinnapumba osad ja lisatarvikud
Rinnapumba seade

Kasutage Lansinoh® kompaktilist elektrilist
rinnapumpa ainult koos rinnapiima
ekspressioonkomplektiga.

Alustamine
Hoidke rinnapiima ekspresskomplekti (Breastmilk
Expression Set) vastu rinda selliselt, et nibu ulatub
otse rinnapadjas oleva nibu tunneli poole.
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ÄRGE peske torusid ega pistikut.
Enne esimest kasutamist
 Enne rinnapiima ekspresskomplekti









käsitsemist alati pese käed seebi ja veega
ning kuivata hoolikalt.
Võtke rinnapiima ekspresskomplekt koost
lahti ning asetage tooteosad suurde potti.
Katke tooteosad veega ja veenduge, et
oleks piisavalt ruumi esemetel vabalt potis
hõljuda.
Soojendage vesi keemistemperatuurini ja
jätke seadme osad keema 5 minutiks.
Pärast keetmist eemaldage osad
tangidega potist ja asetage osad hoolikalt
puhtale paberrätikule või puhtale
kuivatusrestile ja lubage õhu käes kuivada.
Enne toote koostamist ja kasutamist laske
toote osadel täielikult kuivada. Osaliselt
kuivatatud osad võivad mõjutada pumba
tööd.
Kui osad on kuivanud, saab neid hoiustada
puhtas kaanega varustatud plastikvannis
või puhtas tõmblukuga kotis.

Enne igat pumpamise seanssi
 Enne rinnapiima ekspresskomplekti




Rinnapiima ekspresskomplekt
a Membraani kate
b Membraan
c ComfortFit® rinnapadi (25mm)
d Rinnapadja korpus
e Valge ventiil
f
160ml (5oz) pudel
g Kork
Rinnapumba osad ja lisad
h Silikoon toru (800mm)
i
Pumba ühendus
j
Luti kate
k NaturalWave® aeglase vooluga
lutt
l
Luti krae
m AC adapter

Tootenumber
P53410
P53402
P54103
P53454
P53401
P53451
P53461
Tootenumber
P54100
P54106
P53462
P75900
P53463
P53470

2.2 Puhastamise juhised
Kui tervishoiutöötaja ei ole juhendanud teisiti,
siis järgige järgnevaid juhiseid.
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käsitsemist alati pese käed seebi ja veega
ning kuivata hoolikalt.
Enne rinnapiima ekspresskomplekti
koostamist olge veendunud, et kõik toote
osad oleksid täielikult kuivanud.
Kontrollige visuaalselt üle, et üksikutel
komponentidel ei oleks pragusid, lõikeid,
rebendeid, värvimuutusi või vananemis
märke, need võivad pumba funktsiooni
mõjutada.
Kui Teil peaks tekkima küsimusi või
muresid toote osade kohta, siis külastage
www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee
või helistage Eestis +372 555 23 260.

Puhastamine iga pumpamise seansi
järgselt
 Võtke rinnapiima ekspresskomplekt koost







lahti, asetades kõrvale seadme torud ja
pistiku.
Kohe pärast kasutamist loputage kõik osad
külma veega. Asetage pumba osad
pesukaussi, mis on mõeldud ainult imiku
toitmisseadmete pesemiseks. Ärge
asetage pumba osasid otse kraanikaussi,
sealolevad mikroobid võivad saastada
pumpa.
Pese käsitsi kõik rinnapiima
ekspresskomplekti osad kasutades sooja
seebivett.
Luti harja võite kasutada tugevate
plastikust osade pesemiseks, kuid ärge
kasutage seda valge ventiili või membraani
pesemiseks.
Loputage osad voolava, sooja ja puhta vee
all või kasutage vett, mis on imikute











toitmisseadmete pesemiseks mõeldud
pesukausis.
Asetage osad potti ning katke veega
veendudes, et kõigil osadel on ruumi potis
vabalt hõljuda.
Soojendage vesi keemistemperatuurini ja
jätke seadme osad keema 5 minutiks.
Pärast keetmist eemaldage osad
tangidega potist ja asetage osad hoolikalt
puhtale paberrätikule või puhtale
kuivatusrestile ja lubage õhu käes kuivada.
Ärge hõõruge ega patsutage esemeid
kuivaks käterätikuga, see võib esemele
viia mikroobe.
Enne toote koostamist ja kasutamist laske
toote osadel täielikult kuivada. Osaliselt
kuivatatud osad võivad mõjutada pumba
tööd.
Kui osad on kuivanud, saab neid hoiustada
puhtas kaanega varustatud plastikvannis
või puhtas tõmblukuga kotis.
Puhastage pesukauss, pudel ja/või lutihari
pärast igat kasutuskorda.
Pärast igat kasutuskorda tuleb pump
puhtaks pühkida puhta paberrätikuga või
pehme riidega. Pumpa ei tohi kunagi
asetada puhastamiseks vette või
muudesse vedelikesse.

Toote osasid saab puhastada aurus või
mikrolainetega steriliseerijas, Järgige kindlasti
tootja juhiseid.

2.4 Rinnapumba kasutamine
Lansinoh® kompaktset elektrilist rinnapumpa on
väga lihtne kasutada, pakkudes erinevaid
seadistusi, mida saab ise muuta, et maksimeerida
mugavust ja piima tootmist.

Laskuv ja ekspressioonifaas
Kui imikud imetavad rinda, alustavad nad kiire
imemisega, et stimuleerida teie piima liikumist ja
voolamist. Kui teie piim on hakanud voolama,
tõmbab laps piima välja aeglasema, sügavama
imemisega. Selle loodusliku rütmi stimuleerimiseks
pakub Lansinoh® kompaktne ühekordne elektriline
rinnapump 2 faasi- laskuv faas ja ekspressioonfaas.
 Let-Down Phase (laskuv faas) on kiirem
pumpamisstiil, mis jäljendab lühikest ja
kiiret imemist, mida teie laps kasutab
piimavoolu algatamiseks.
 Ekspressioonfaas jäljendab aeglasemat,
sügavamat imemist, 5 kohandatava
imemisastmega, mida saab vastavalt
mugavusele kohandada.
Lülitit kahe faasi vahel saab hõlpsasti juhtida
kasutades laskuva/ekspressioon faasi vahetuse
nuppu
. Laskuvfaas tuvastatakse klahvistikul
aeglaste tuhmide LED tuledega. Ekspressioonfaas
tuvastatakse klahvistikul liikumatu LED tuledega.
Kui pump on sisselülitatud, käivitub see laskuvas
faasis ning lülitub automaatselt 2 minuti möödudes
ekspressioonfaasi. Kui piim hakkab voolama enne 2
minuti möödumist, saate alati minna ise üle
ekspressioonfaasi vajutades
nuppu. Saate alati
tagasi minna laskuvasse faasi vajutades taaskord
nuppu.

2.3 Rinnapumba koostamine

Rinnapumba kasutamine
 Veenduge, et rinnapump on korrektselt








puhastatud. Peske käed hoolikalt ja
veenduge, et rinnad on puhtad.
Veenduge, et rinnapump ja rinnapiima
ekspresskomplekt on korrektselt kokku
pandud ja silikoon toru on kindlalt pumba
külge ühendatud toru liitmiku ja membraan
katte kaudu.
Hoidke rinnapimma ekspresskomplekti
vastu rinda selliselt, et nibu ulatub otse
ComfortFit® rinnapadja poole.
Veenduge, et rind täidaks täielikult
ComfortFit® rinnapadja selliselt, et
moodustub vaakum ja õhku sisse ei
pääse.
Rinnapiima ekspresskomplekt ja
nibutunnel peavad olema veidi kallutatud
allapoole, et piim saaks pudelisse voolata.
Pumba käivitamiseks vajutage ja hoidke all
mõned sekundid sisse/välja (on/off)
nuppu.
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Rinnapump käivitub alati laskuva faasi 3ndas tasemes ja lülitub automaatselt 2
minuti möödudes ekspressioonfaasi. Kui
piim hakkab voolama enne 2 minuti
möödumist, saate alati minna ise üle
ekspressioonfaasi vajutades
nuppu.
Saate alati tagasi minna laskuvasse faasi



vajutades taaskord
nuppu.
Imemistaset saate suurendada vajutades
nuppu. Imemistaseme vähendamiseks



vajutage
nuppu. Sõltuvalt valitud
imemistasemest, põleb maksimaalselt 5
LED lampi.
Märkus: kui pumbaseade jäetakse töötama
ja järelvalveta rohkemaks kui 60 minutiks,
lülitub see automaatselt välja.

aadressil www.lansinoh.co.uk,
www.relaxmom.ee, telefoni number Eestis +372
555 23 260.

Pumpamise näpunäited
Rinnapiima valmistatakse nõudluse ja pakkumise
järgi. Regulaarne rinnapiima pumpamine
stimuleerib Teie keha ja aitab säilitada Teie
rinnapiima varu. Kui Teil on mõni küsimus rinnaga
toitmise või rinnapumba kohta, siis võtke ühendust
rinnaga toitmise nõustaja või mõne muu
tervishoiutöötajaga nagu teie ämmaemand või
koduõendus spetsialist.

Soovitused pumpamiseks
 Aseta ennast enne rinnapiima pumpamist



Vooluallikad
Rinnapumpa võib kasutada järgnevate
vooluallikatega:



AC adapter
Ühenda adapter ühenduspesasse, mis
asub seadme sisse/välja nupuga samal küljel.
Sisesta AC adapter vooluvõrku. Elektriline ohutus
saavutatakse ainult juhul, kui seade on ühendatud
kaasa tulnud tootjapoolse AC adapteriga (vaata
peatükki “Tehnilised andmed”),



Akupank (ei kuulu komplekti)





Ühenda akupank USB kaabli abil seadme
ühenduspesasse, mis asub seadme sisse/välja
nupuga samal küljel. Elektriline ohutus
saavutatakse ainult juhul, kui seade on ühendatud
akupanga poolt täpsustatud vooluallikaga (vaata
peatükki “Tehnilised andmed”).

2.5 Rinnapadja suuruse seadistamine





Rinnapiima pumbates peaks
rinnapadja avas olema ainult rinnanibu ja väike osa
areolast. Kui suur osa areolast on avas, siis viitab
see sellele, et rinnapadi on liiga suur ja Teil on vaja
väiksemat suurust.
Pumpamise käigus peaks Teie rinnanibu
takistusteta avast sisse ja välja liikuma. Kui Te
panete tähele, et nibu puutub või hõõrub vastu ava
seinasid, siis viitab see sellele, et rinnapadi on liiga
väike ja Teil on vaja suuremat suurust.
Pumbaga kaasa tulnud rinnapadi on 25 mm. 30,5
mm suurune ComfortFit® rinnapadi on saadaval
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mugavalt sisse ja hoia pump enda lähedal.
Istu püstises asendis, et õlad ja käed
oleksid korralikult toetatud.
Eduka pumpamise aluseks on oskus
kontrollida laskuva faasi refleksi, mis
paneb rinnapiima vabalt voolama. Selle
esilekutsumise aitamiseks võib enne
pumpamist ja selle ajal rinna peal hoida
soojakompressi ning õrnalt ringi-kujuliste
liigutustega rinda masseerida. Selleks
sobib soojendatud Lansinoh® Thera Pearl
3-in-1 rinnakompress.
Kui Te ei ole oma lapsega antud hetkel
koos, siis vaadake temast mõnda pilti või
videot, või hoidke enda lähedal mõnda
eset, millel on Teie lapse lõhn, sest need
võivad kaasa aidata laskuva faasi
esilekutsumiseks.
Kui teie laps on teiega, siis nahk-naha
vastu kontakt ja lapse lõhn aitavad kaasa
rinnapiima laskuva faasi esilekutsumisele.
Te võite rinnapiima pumbata ühest ja last
toita teisest rinnast samaaegselt, sest see
lubab teil maksimeerida pumpamise
efektiivsust, kuna teie lapse imemine aitab
esile kutsuda ka teise rinna laskuvat faasi.
Varuge pumpamiseks piisavalt aega.
Stress võib piima tootmist vähendada.
Jooge piisavalt vett; klaas vett enne ja
pärast igat sessiooni on oluline piima
tootmiseks.
Paljud emad on leidnud, et neil on
hommikul pärast ärkamist suurem piima
varu, mistõttu võite proovida hommikul
pumpamist.
Mõned emad suudavad esile kutsuda
rohkem, kui ühe laskuva faasi pumpamise
kohta. Te võite saavutada teise, liikudes
tagasi laskuvasse faasi vajutades laskuva
faasi/ekspressiooni faasi ümberlülitus
nuppu.
Jälgige oma rinnaga toitmise ja
pumpamise aegu ning kestuseid ning ka
piima koguseid mõlema rinna kohta.
Nende andmete abil on Teil võimalik leida
enda jaoks optimaalne rutiin imetamiseks
ja pumpamiseks. Probleemide korral võib
abi olla tervishoiutöötaja poole
pöördumisest.



Aja säästmiseks ja segaduste ning piima
maha mineku vältimiseks pumbake piim
otse Lansinoh® rinnapiima
säilituskottidesse. Veenduge, et teie
Lansinoh® rinnapiima säilituskotil on
valged ja lillad lilled ning valge joon logo
kohal. Kui teie kotil ei ole sellist kujundust,
siis see ei ühildu pumbaga, et piima otse
kotti pumbata. MÄRKUS: Otse kotti
pumpamisel on rinnapiima säilituskoti
ohutuks eemaldamiseks vaja kasutada
kahte kätt. Külastage veebilehte
www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee,
et teada saada rohkem.

2.7 Vigade otsimine
Probleem
Lahendus
Pump ei lähe Kui Teil tekib probleeme elektri ja/või pumba
tööle
mehaanilise funktsioneerimisega, käituge
järgnevalt:
 Kontrollige, et AC adapter või
akupank on korrektselt ühendatud
pumbaga.
 Kui Te kasutate AD adapterit, siis
ühendage see vooluvõrgust lahti,
oodake mõni sekund ning seejärel
ühendage tagasi pistikupessa.
 Kui Te kasutate akupanka,
tõmmake see pumbast välja,
oodake mõni sekund ning seejärel
ühendage taas pumbaga.
Kui Teil on täiendavaid probleeme,
külastage www.lansinoh.co.uk,
www.relaxmom.ee, helistage Eestis +372
555 23 260 edasiste juhiste saamiseks.
Pumbates
Rinnapadja vale suuruse korral võite tunda
tunnen valu ebamugavust.
Külastage www.lansinoh.co.uk,
,www.relaxmom.ee, helistage Eestis +372
555 23 260 edasiste juhiste saamiseks.
Ma ei tunne
imemist või
imemine on
väga madal
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ekspresskomplekt on korrektselt
kokku pandud. Kontrollige
koostamisinfot punktis 2.3,
leheküljel 6.
 Kontrollige, et kõik ühendused (eriti
torude) on turvalised. Veenduge, et
rinnapadi on tihedalt rinna ümber.
 Kontrollige ega valgel ventiilil ei
oleks rebendeid ega torkejälgi. See
osa pumbast on väga tähtis
korraliku imemise saavutamiseks.
Asendage kahjustunud ventiil
varuventiiliga, mis tuli tootega
kaasa.
Ma kogemata Kui märkate kondenseerumist või midagi,
pesin torusid mis võib olla hallitunud, visake torud ära ja
võtke ühendust meie klienditeenindus
meeskonnaga uue osa väljavahetamiseks.

3. Rinnapiima säilitamise juhend
Rinnapiima säilitamise ja sulatamise juhised
ajalistele imikutele.
Võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga
konkreetsete säilitamise juhendite jaoks. Kui Te
sügavkülmutate rinnapiima, siis asetage need
sügavkülma tagumisse osasse. Ärge asetage
rinnapiima sügavkülma eesmisesse osasse, sest
seal temperatuur võib kõikuda ukse avamisel ja
sulgemisel. Enne ladustamist pange peale
rinnapiima kuupäev ning kasutage esmalt kauem
seisnud rinnapiima.
Piima säilitamise juhised (ajaliselt sündinud imikud)
Kus
Toatemperatuuril

Temp
60-80°F
(1926°C)

Aeg
4h (ideaalne)
kuni 6h
(vastuvõetav)

Isoleeritud
jahutuskotis

5-39°F
(-15 4°C)

24h

Kui tunnete, et imemine on vähenenud,
proovige järgnevat:
 Kui pump töötab, eemaldage torud
membraani kattelt ja asetage sõrm Külmkapis
torude liitmikule. Kui Te tunnete
imemist, siis pump töötab
korrektselt, aga rinnapiima
ekspresskomplekt võib olla valesti
kokku pandud või valge ventiil võib Sügavkülmikus
olla kahjustunud. Kui Te ei tunne
imemist, proovige pumba
vooluvõrgust eemaldamist, oodake
mõned sekundid ja ühendage taas Sügavkülmikus
pistikupessa.
 Veenduge, et rinnapiima

<39°F
(<4°C)

4 päeva
(ideaalne)
kuni 5 päeva
(vastuvõetav)
0°F
3 kuud
(-18°C) (ideaalne)
kuni 6 kuud
(vastuvõetav)
-4°F
6 kuud
(-20°C) (ideaalne)
kuni 12 kuud

Tegevus
Sisu peaks olema
kaetud ja hoidma
võimalikult
jahedas; kattes
anuma niiske
rätikuga võib
hoida piima
jahedamana
Hoidke jääkotte
pidevas kontaktis
piima anumaga;
piirake jahutuskoti
avamisaega
Hoidke piima
külmkapi
tagumises osas
Hoidke piima
eemal
sügavkülmiku
seinadest ja
pigem tagumises
osas, kus
temperatuur on

(vastuvõetav)
Allikas: La Leche League International 2017

ühtlane

Need rinnapiima säilitamise juhised on soovitused.
Võtke ühendust oma tervishoiutöötajaga või
pöörduge oma riigi riiklike juhiste poole lisateabe
saamiseks.

Rinnapiima sulatamine
Sulatage külmutatud piim külmkapis või asetage
anum jaheda voolava vee alla, soojendades seda
järk-järgult kuni piim on sulanud. Üles sulatatud
piima võib hoida külmkapis kuni 24h.

ÄRGE külmutage juba varasemalt sulatatud
piima.
Enne söötmist keerutage sulanud piima õrnalt, et
üksteisest eraldunud kihid seguneksid taas.
Rinnapiim ei ole homogeniseeritud ja ‘’koor’’ tõuseb
ülemistesse kihtidesse. Rinnapiima värvus ja
konsistent võib varieeruda vastavalt sellele, mida sa
varasemalt söönud oled, kui vana on laps
pumpamise ajal ning päevast, mil piim väljutati.
Edasise nõu saamiseks kontakteeruge
tervishoiutöötajaga.

ÄRGE soojendage rinnapiima mikrolaineahjus!
Mikrolaineahjus piima soojendamine muudab piima
koostist. Mikrolaineahi võib tekitada piimas
‘’kuumasid kohtasid’’, mis võivad põletada imikut.

ÄRGE sulatage rinnapiima kuumas või keevas
vees.

4. Lansinoh® pudel koos
NaturalWave® lutiga.
See on kliiniliselt tõestatud, et säilivad
kindlakskujunenud imetamismustrid. Imetamine
on soovitatud esimestel kuuel kuul imiku elus.
Rinnaga imetamine peaks olema välja kujunenud,
enne pudeli ja luti tutvustamist. Lansinoh®
NaturalWave® lutt võimaldab imikul kasutada rinna
juures õpitud söömisharjumusi.1

1.
2.

Luti tipp- imik kontrollib piima voolu

3.

sisemised vertikaalsed servad- muudavad selle
tugevaks ja ei lase kokku vajuda lutil

4.

lai, kindel alus- hõlpsaks kinni haaramiseks ja
turvaliseks tihendiks

5.

Anti- colic õhuventilatsiooni süsteem- vähendab
õhu hulka

6.

ühes tükis lutt- lihtne kasutada ja puhastada

Eriti pehme, elastne silikoon- kohaneb imiku
suulaega ja stimuleerib loomulikku keele
liikumist

Kasutusjuhend
Täida pudel vajalikus koguses vedelikuga ja
keerake kork kinni. Kuumutamine mikrolaineahjus ei
ole soovitatav. Kui Te otsustate kuumutada toitu
mikrolaineahjus, ärge sulgege pudelit. Kui Te
kasutate mikrolaineahju, eemaldage lutt, krae ja
kork. Enne kasutamist loksutage hoolikalt ja alati
kontrollige temperatuuri enne lapsele pakkumist.
Ebaühtlaselt kuumutatud toit võib last põletada.

TÄHTIS!
Ärge soojendage rinnapiima mikrolaineahjus, kuna
see muudab piima koostist. Kaasas kandes täis
pudelit, veenduge, et see kork oleks suletud.
Jälgige, et lutt asetseks korgi keskel, et vältida
lekkeid.

1 * Woolridge et al, Key findings: “How Breast-fed Babies
bottle-feed” Leeds Ultrasound Imaging Study 2 (LUIS-2)
May 2011
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Puhastamine
Enne esimest kasutuskorda pange lutt, krae, kork ja
pudel keevasse vette 5 minutiks. Laske jahtuda ja
kuivada täielikult enne kasutamist. Enne igat

kasutuskorda peske lutt ja toote komponendid
soojas seebivees. Loputage hoolikalt ja lubage
kuivada. Puhastage enne igat kasutuskorda.

Koostamine
Kui osad on täielikult kuivad, sisestage toitmislutt
läbi keeratava korgi krae. Kinnitage keeratava korgi
krae turvaliselt pudeli kaelale. Kasutage ainult
Lansinoh® NaturalWave® lutti koos Lansinoh®
toitmispudeliga.

Kasutades akupanka: Lubatud on kasutada CE
märgistusega 5V/2A akupanka.

Juhtimissüsteem
Juhtimissüsteem: Sisemäluga mikrokontroller.
Sisemälu: 8K flash ROM, 1K RAM mälu.
Tööprogrammideks on kaks faasi: laskuv faas ja
ekspressiooni faas on valitavad klahvistikult.
Muudetav imemistugevus: Klahvistiku abil on
võimalik muuta ja kontrollida 5 imemistugevuse
taset.
Imemisvaakumi tase: Minimaalselt 50 mmHg,
maksimaalselt 250 mmHg.

Nõuete järgimine

Ettevaatusabinõud
Kui Te ei kasuta toodet, hoidke seda kuivas ja
kaetud kohas. Alati kasutage seda toodet
täiskasvanu järelvalve all. Ärge puhastage,
hoidistage ega lubage kontakti saada lahustitega
või karmide kemikaalidega. Selle tagajärjeks võib
olla toote kahjustumine. Ärge jätke toodet otsese
päikesevalguse või kuumuse kätte- Ärge jätke
toodet steriliseerivasse kohta rohkem kui
soovitatud. Ärge soojendage vedelikku, asetades
pudelit otse gaasi või elektriplaadile,
soojendusplaadile, ahju jne.

Simsukian adapter: Olemasolev CE sertifikaat
Euroopa turu jaoks.

6. Klienditeenindus
Lansinoh on siin, et teid aidata Teie rinnaimetamise
teekonnal, küsimuste korral külastage palun
www.lansinoh.co.uk, www.relaxmom.ee Eestis
helistage +372 555 23 260.

HOIATUS oma lapse ohutuse ja tervise
tagamiseks

7. Garantii

Alati kasutage toodet täiskasvanu järelvalve all.
Ärge kunagi kasutage toitmislutti tavalise lutina.
Pidev ja pikaajaline vedeliku imemine võib
põhjustada hammaste lagunemist. Alati kontrollige
toidu temperatuuri enne toitmist. Hoidke toote
osasid, mida ei kasuta, lastele kättesaamatus
kohas. Ärge jätke last üksi joogivarustusega, et
välistada lämbumisohtu kui imik kukub või toode on
koost lahti võetud. Kui märkate luti kahjustumist või
nõrgenemist, visake lutt minema. Ohutuse ja
hügieeni huvides soovitame vahetada lutti iga 7
nädala järel.

Piiratud tarbekaupade garantii

5. Tehnilised andmed
Vooluallikas
Kasutades AC adapterit: 100V/240V AC tüüpi
adapteriga seinapistik, galvaaniliselt isoleeritud
koos 5V DC väljundvooluga.
Pumba võimsuse kadu: Maksimaalselt 10 vatti (W).
Pinge reguleerimine: Madala väljalangemispingega
lineaar regulaator ja lühise kaitse.

10

Seadme garantii kehtib ainult seadme algsele
ostjale ja kaitseb materjalidefektide ning
kaubanduslikult vastuvõetamatute kvaliteedivigade
eest pumba mehhanismi korral 2 aastat ja
ülejäänud seadme osadele 90 päeva. Garantii
kaitse katkestatakse seadme müügi või andmise
korral teisele inimesele. See garantii annab Teile
konkreetsed seaduslikud õigused ja sõltuvalt
asukohast võivad Teil olla veel ka muud õigused.
LANSINOH EI VÕIMALDA SEADMELE ÜHTEGI
TEISTSUGUST GARANTIID, PEALE SELLE, MIS
ON SELGELT SIIN ESILE TOODUD. KÕIK
KAUDSED GARANTIID, KAASA ARVATUD KÕIK
KAUDSED GARANTIID TURUSTATAVUSE OSAS
VÕI KÕIK KAUDSED GARANTIID SEADME
SOBIVUSE OSAS KINDLAKS OTSTARBEKS, ON
SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES PIIRATUD
90-PÄEVASE PERIOODIGA ALATES ALGSE
OSTJA OSTUST.
Juhul, kui Lansinoh® leiab, et toode ei vasta
ülaltoodud piiratud garantii tingimustele, siis ostja

ainsa ja ainuõigusliku abinõuna ei paranda või,
Lansinoh®-i soovi korral, vaheta Lansinoh® seda
seadet tasu eest ega võta lisatasu varuosade või
tehtud töö eest.
MÄRKUS: Ostja peab kandma kõik toote Lansinohile tagastamisega seotud kulud. See garantii ei kehti
seadmetele, millel on märke mitte sihtotstarbe
pärasest kasutamisest, väärkasutusest või
muudatustest seadmel. Lansinoh-i rinnaga toitmise
toodete puhul on soovitatud kasutada ainult
Lansinoh-i varuosi ja lisasid. Vale- või mitte sobiva
hoolduse või remondi korral või mitte kasutades
Lansinoh-i varuosi või lisasid võib garantii olla
kehtetu.
SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES EI OLE
LANSINOH VASTUTAV ÜHEGI JUHUSLIKU VÕI
PÕHJUSLIKU KAHJU EEST KAASA ARVATUD,
KUID MITTE PIIRATUD, ASENDAMISE
MAKSUMUSEGA, MIS ON PÕHJUSTATUD
MISTAHES KIRJUTATUD VÕI KAUDSETE
GARANTII TINGIMUSTE RIKKUMISEGA.
Kui te soovite esitada nõuet garantii nõuet, palun
helistage Eestis +372 555 23 260, või võtke
ühendust oma riigi edasimüüjaga. Teile antakse
aadress, kuhu te saate vajadusel tagastada toote
koos originaal arvega või mõni muu kuupäevaga
ostu tõendav dokument ja probleemi lühikirjeldus.

Elektromagnetilise ühilduvuse
deklaratsioon (EMC)
Ainult informatsiooniks.

FCC (Federal Communications
Commissions) avaldus
See seade vastab FCC 15 reeglile.
Töötamine toimub kahel järgneval tingimusel: (1)
See seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja
(2) see seade peab aktsepteerima kõiki saadud
häireid, sealhulgas häireid, mis võivad põhjustada
soovimatut tööd.

Juhtmevaba tehnika mõju
Traadita side seadmed nagu näiteks traadita
koduvõrgu seadmed, mobiiltelefonid, juhtmeta
telefonid ja nende tugijaamad, raadiosaatjad võivad
mõjutada seda varustust ning neid tuleks hoida
vähemalt 3,5m kaugusel antud seadmest.

Hoiustamine
Seda seadet ei tohiks kasutada kõrvuti või
hoiustada teiste seadmetega. Kui seadme
hoiustamine või kõrvuti panemine teiste
seadmetega on vajalik, siis peaks seadet jälgima, et
tagada normaalset kasutust seadmes, mida
kasutatakse.
See toode on isiklik hügieeni toode, mistõttu ei saa
seda tagastada pärast paki avamist. Kui Teil on
probleeme tootega, helistage Eestis +372 555 23
260, või võtke ühendust oma riigi edasimüüjaga.
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Meie klienditeeninduse meeskond aitab Teid alati
hea meelega.

Soovituslik vahemaa kaasaskantavate ja liikuvate raadiolaine
(edaspidi RF) sideseadmete ja pumba vahel @3Vrms
(ruutkeskmistatud pinge)
Lansinoh® elektriline rinnapump on mõeldud kasutamiseks
kontrollitud raadiolainete häiretega elektromagnetilises
keskkonnas. Lansinoh® elektrilise rinnapumba klient või
kasutaja saab aidata vähendada elektromagnetilisi häireid
hoides minimaalset vahemaad Lansinoh® elektrilise
rinnapumba ja kaasaskantavate ning liikuvate RF
sideseadmetega, nagu on soovitatud järgnevas tabelis.
Vahemaa on antud sideseadme maksimaalse
väljundvõimsuse järgi.
Eraldus vahemaa (m) saatja sageduse
järgi
Saatja arvestuslik 150 kHz - 80 80 MHz - 800 800 MHz maksimaalne
MHz
MHz
2,5 GHz
väljundvõimsus
(W)
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1

0,37

0,37

0,74

1

1,17

1,17

2,33

10

3,69

3,69

7,36

100

11,67

11,67

23,33

Tootja: LANSINOH LABORATORIES SAG.
GEREC. TAS. SAN. TIC. LTD. STI.
Zafer SB Mah. Gunduz Sk. No:13 E.S.B 35410
Gaziemir - Ismir - Turkey
Lansinoh’ Laboratories, Inc. Jason House, Kerry
Hill, Leeds, LS18 4JR, UK.
lansinoh.co.uk
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