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Onnittelut Ameda-tuotteen hankkimisesta! 

Autamme sinua saavuttamaan imetystavoitteesi lapsesi koko imetysajan.  
Ameda-rintapumpun ja HygieniKit®-maidonkeräysjärjestelmän avulla voit pumpata 
ja kerätä äidinmaitoa turvallisesti ja tehokkaasti.

Ameda HygieniKit on suljettu järjestelmä, jonka sisältämä kalvo estää ilman pääsyn 
pumppuun, ja siihen kuuluva letku on erotettu äidinmaidon kanssa kosketuksissa 
olevista pumpun osista, joten letku pysyy kuivana. Kalvo auttaa estämään maidon 
pääsyn letkuun.

Lisätietoja imettämistä, äidinmaidon pumppaamisesta ja Ameda-
tuotteista  on osoitteessa www.ameda.com. Jos haluat lisää 
tuotetietoja tai antaa  

palautetta muissa maissa, löydät luettelon jälleenmyyjistä Yhdysvaltain  
ulkopuolella osoitteesta www.ameda.com. 

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu 

Käytön kosteusrajat

Käytön painerajat

Kuljetuksen/varastoinnin lämpötilarajat

Kuljetuksen/varastoinnin kosteusrajat

Käytön lämpötilarajat

Kuvakkeiden selitykset

Varoitus!

Särkyvää

Suojattava 
auringonvalolta 

Pidettävä kuivana

Vaara!!

Tärkeää!

Valmistaja

Luettelonumero

Mittayksikkö

REF

UoM

Sarjanumero

106

70 kPa

104ºF
40ºC

41ºF
5ºC

Viimeinen käyttöpäivä

Luokka II/kaksoiseristetty

Tyypin BF sovellettu osa
Pesuohje

Kyllä

Ei

Lue  
käyttöohjeet

EC REP
Tämä tuote noudattaa soveltuvia 
EU-säädöksiä, ja se on ilmoitetun 
laitoksen valvonnan alainen.

Valtuutettu edustaja 
Euroopan yhteisössä

IP22 Luokitus kiinteiden hiukkasten/ 
nesteen sisäänpääsyä vastaan

%

90

15
%
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1.  VAROITUKSET JA MUISTUTUKSET 

TÄRKEÄT VAROTOIMENPITEET
Käytettäessä sähkölaitteita on aina noudatettava seuraavia varotoimenpiteitä 
etenkin, jos paikalla on lapsia:

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN TÄMÄN  
TUOTTEEN KÄYTTÖÄ 
VAARA: Sähköiskuvaaran vähentäminen:
• Irrota aina sähkölaite sähköverkosta heti käytön jälkeen.
• ÄLÄ käytä kylvyn, suihkun tai uinnin aikana.
• ÄLÄ aseta tuotetta paikkaan tai säilytä sitä paikassa, jossa se voi pudota tai 

joutua vedetyksi kylpyammeeseen, suihkuun, pesualtaaseen tai uima-altaaseen.
• ÄLÄ aseta tai pudota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
• ÄLÄ kurotu ottamaan veteen pudonnutta sähkötuotetta. Irrota laite 

välittömästi sähköverkosta.

 VAARA: Vältä tulipalot, sähköiskut, vakavat 
 palovammat ja loukkaantumiset: 

• ÄLÄ KOSKAAN jätä tuotetta valvomatta, kun se on kytkettynä pistorasiaan.
• Tuotetta on pidettävä tarkasti silmällä, jos sitä käytetään lasten tai 

toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden lähellä.
• Käytä tuotetta VAIN tässä ohjeessa mainittuun käyttötarkoitukseen. 
• ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia osia.
• Tarkasta virtasovitin aina ennen käyttöä vaurioiden tai paljaiden johdinten 

varalta. Jos laitteessa havaitaan vaurioita tai paljaita johtimia, älä käytä 
virtasovitinta ja soita Amedan ParentCare-asiakaspalveluun numeroon 
1.866.992.6332.

!

VAARA-symboli viittaa tärkeisiin turvaohjeisiin, joiden noudattamatta 
jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen tai rintapumpun vaurioitumiseen. 
Seuraavien sanojen kanssa käytettyinä varoitussymbolit tarkoittavat seuraavaa:

VAARA Voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

VAROITUS Voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen.

TÄRKEÄÄ Voi aiheuttaa materiaalivaurioita.

!

!

!
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 VAARA: Vältä terveysriskejä ja vähennä  
 loukkaantumisen riskejä: 

Tämä tuote on hygieniatuote ja tarkoitettu vain yhden käyttäjän käyttöön. Tätä 
tuotetta ei saa jakaa käyttäjien kesken, ei myydä eteenpäin eikä antaa käyttäjältä 
toiselle. Pumppaus ei estä äidinmaidon sisältämien aineiden tai infektioiden 
siirtymistä lapseen.

Huom.: Älä käytä vahingoittunutta tuotetta. Käytä tuotetta vain sen 
tässä ohjeessa kuvattuun käyttötarkoitukseen.
• ÄLÄ käytä pumppua ajon aikana.
• Pumppaus voi käynnistää synnytyksen. ÄLÄ käytä raskaana ollessasi ilman 

imetysasiantuntijan, hoitajan tai lääkärin lupaa.
• Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jokaisen käytön jälkeen puhdista kaikki 

osat (imukartio, kalvo, venttiili ja pullo), jotka joutuvat kosketuksiin rinnan ja 
äidinmaidon kanssa.

• ÄLÄ käytä muita kuin valmistajan suosittelemia lisäosia.
• ÄLÄ tee mekaanisia tai sähköisiä muutoksia rintapumpun pohjaan.
• Tarkista kaikki soveltuvat pumpun komponentit ennen jokaista käyttökertaa. 

Tarkista osat halkeamien, lohkeamien, repeämien ja kulumien varalta. ÄLÄ 
käytä laitetta ja ota välittömästi yhteys Amedan ParentCare-asiakaspalveluun 
numeroon 1.866.992.6332.

• ÄLÄ jatka pumppausta yli 2 peräkkäisen pumppauskerran jälkeen, ellei 
tuloksia saavuteta.

• ÄLÄ lämmitä tai sulata pakastettua äidinmaitoa mikroaaltouunissa tai 
kiehuvassa vedessä. Mikroaaltouuni voi lämmittää nesteitä epätasaisesti.  
Sekä mikroaaltouuni että kiehuva vesi voivat aiheuttaa palovammoja.

KURISTUMISVAARA: Pidä letkut ja johdot lasten ulottumattomissa.

TUKEHTUMISVAARA: Sisältää pieniä osia, EI alle 3-vuotiaille.

!

• ÄLÄ KOSKAAN käytä sähkölaitetta, jos sen johto tai pistoke on vaurioitunut,  
jos laite ei toimi kunnolla tai jos se on pudonnut, vaurioitunut tai kastunut.

• Pidä johto loitolla kuumista pinnoista.

• ÄLÄ asenna paristoja väärinpäin, lataa, laita tuleen tai yhdistä muihin 
paristotyyppeihin. Seurauksena voi olla räjähdys tai vuoto ja loukkaantuminen. 
Vaihda kaikki paristot kerralla.

• ÄLÄ KOSKAAN käytä nukkuessasi tai unisena.

• ÄLÄ KOSKAAN työnnä tai pudota mitään esinettä mihinkään aukkoon  
tai letkuun.

Käyttöön vaikuttavat ympäristöolosuhteet
• ÄLÄ käytä ulkona sähköjohdon kanssa.
• ÄLÄ käytä paikassa, jossa käytetään happi- tai aerosolisuihkutuotteita.
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 VAROITUS: Voi aiheuttaa lievän loukkaantumisen.

• Jos pumpun pohjassa on paristoja, poista ne ennen virtasovittimen käyttöä.
• ÄLÄ kiedo johtoa sovittimen rungon ympärille.
• Käytä VAIN Ameda Mya Joy -rintapumpulle suositeltua virtasovitinta.
• ÄLÄ lyhennä letkuja äläkä tee muutoksia rintapumppusarjaan.
• Varmista, että virtasovittimen jännite on yhteensopiva virtalähteen kanssa.
• Kytke virtasovitin pumpun pohjaan, ennen kuin kytket sen pistorasiaan.
• Irrota virtasovitin virtalähteestä ja poista paristot, ennen kuin pyyhit pumpun 

pohjan ulkopuolelta kostealla liinalla.
• Suojaa pölyltä, nukalta ja suoralta auringonpaisteelta, sillä rintapumppu saattaa 

vaurioitua siten, että sen nopeus ja imukyky heikkenevät.
• ÄLÄ yritä poistaa imukartiota rinnastasi pumppaamisen aikana. Sammuta 

rintapumppu ja irrota sormellasi yhteys rinnan ja imukartion väliltä. Irrota vasta 
sitten imukartio rinnastasi.

• Aseta AINA rintapumppu vaakasuuntaiselle, tasaiselle pinnalle tuotetta 
käyttäessäsi.

• ÄLÄ vaihda paristoja tai avaa paristolokeron kantta, kun pumppu on käynnissä.
• Poista paristot ennen laitteen pitkäaikaista varastointia.

!

 TÄRKEÄÄ: Voi aiheuttaa materiaalivaurioita.

• ÄLÄ KOSKAAN laita sähkötuotetta veteen tai sterilointiaineeseen, sillä se voi 
vaurioittaa rintapumppua pysyvästi.

• ÄLÄ käytä antibakteerisia tai hankaavia puhdistusaineita/pesuaineita rintapumpun 
tai sen osien puhdistukseen.

• Kun muovipullot tai muoviset pumppusarjan osat pakastetaan, ne voivat haurastua 
ja hajota pudotettaessa.

• ÄLÄ ylitäytä pulloja. Vaihda pullot, ennen kuin ne täyttyvät yli.
• Pullot ja rintapumppusarjan osat voivat vaurioitua, jos niitä käsitellään väärin, esim. 

pudotetaan, kiristetään liikaa tai kaadetaan kumoon.
• Tarkista aina pullot ja rintapumppusarjan osat ennen pumppaamista.  

Heitä äidinmaito pois, jos pullot tai rintapumppusarjan osat vaurioituvat.
 
         SÄÄSTÄ NÄMÄ OHJEET

2. KÄYTTÖTARKOITUS

Ameda Mya Joy -rintapumppu on tarkoitettu äidinmaidon pumppaamiseen  
ja keräämiseen imettävän naisen rinnasta, jotta kerätty maito voidaan  
syöttää lapselle.

!
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4.  TUOTTEEN KUVAUS

Ameda Mya Joy ja HygieniKit- 
maidonkeräysjärjestelmä

3.  VASTA-AIHEET
 
Tämän tuotteen käyttöön ei liity tunnettuja vasta-aiheita. 

Pumpun osat voivat vaihdella

Sisältö

1. Ameda Joy -pumppuyksikkö

2. Virtasovitin

Ameda HygieniKit- 
maidonkeräysjärjestelmä

3. Letkusovitin

4. Letku 

5. Sovitinkansi

6. Kalvo

7. Imukartio (25,0 mm)

8. Silikoniventtiili

9. Pullo

10. Pullon lukitusrenkaan korkki

11. Pullon lukituslevy
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5.  KOKOAMISOHJEET

5.1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa:  
 HygieniKitin puhdistaminen

Ellei hoitaja tai lääkäri ole antanut muita ohjeita,  
valmistele tuote käyttöön ennen ensimmäistä  
käyttökertaa seuraavasti:

1. IRROTA sovitinkorkki imukartiosta. 

2. SIIRRÄ SYRJÄÄN sovitinkorkki, letku ja letkusovitin.  
Niitä ei tarvitse irrottaa toisistaan. Näitä kolmea osaa  
EI tarvitse pestä ennen ensimmäistä käyttökertaa eikä  
jokaisen käyttökerran jälkeen, koska maito ei pääse  
suoraan kosketuksiin näiden osien kanssa.

Siirrä syrjään muut osat, kalvo, imukartio, venttiili ja maidon säilytyspullot, mukaan 
lukien lukitusrengas ja lukituslevy, sillä nämä osat saattavat olla kosketuksissa 
maitoon pumppauksen aloittamisen jälkeen.

 Pese AINA kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä.

DESINFIOINTI keittämällä
 TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin.  
 Näitä osia EI tarvitse pestä. ÄLÄ anna kiehuvien osien päästä 
kosketuksiin kattilan pohjan kanssa. Se saattaa vaurioittaa osia. 

 VAARA: ÄLÄ jätä kiehuvia osia valvomatta. Ota osat varovasti pois  
 kiehuvasta vedestä välttääksesi palovammat. Kiehuva vesi ja kiehuvasta 
vedestä syntyvä höyry voivat aiheuttaa vakavia ihon palovammoja. Noudata siis 
varovaisuutta, kun keität osia vedessä ja poistat osia kiehuvasta vedestä.

DESINFIOINTI mikroaaltouunissa: Noudata höyrytyspussin 
valmistajan ohjeita.

 TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin.  
 Näitä osia EI tarvitse pestä. 
• Puhdista pumpun osat ensin huolellisesti, koska muutoin maitojäämät 
”höyrystyvät” kiinni osiin ja tarjoavat kasvualustan bakteereille.
• Tarkista pumppusarjan osat halkeamien, lohkeamien, repeytymien tai 
epämuodostumien varalta ennen desinfiointikäsittelyä ja sen jälkeen.

 VAARA: Ole varovainen. Höyrytyspusseihin liittyy suuri palovammariski,  
 joten käyttäjien on oltava hyvin varovaisia ottaessaan pussin pois 
mikroaaltouunista.

!

!

!

!

ÄLÄ pese 
sovitinkorkkia, letkuja 
ja letkusovitinta.



9

5.2 HygieniKit-maidonkeräysjärjestelmän kokoaminen

Kun pumpun osat ovat kuivuneet, pese kätesi ja kokoa HygieniKit-
maidonkeräysjärjestelmä (pumppusarja).

2 

TARTU venttiiliin kehyksestä  
tai paksuimmista reunoista.

3 

PAINA venttiili imukartion pohjaan. 

Letkusovitin

Letku

Sovitinkansi

Kalvo

Imukartio

 Venttiili

Pullo

1 
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8a 

Pumpun osat voivat vaihdella.

KOOTTU HYGIENIKIT 
yksittäiseen pumppaukseen.

8b

KOOTTU HYGIENIKIT 
kaksoispumppaukseen.

LIITÄ sovitinkansi/(-kannet) 
painamalla osa rintakartion/
(-kartioiden) päälle, kunnes 
kuulet poksahduksen.

Letkujen pitäisi yhä olla 
KYTKETTYINÄ sovitinkansiin 
ja letkusovittimeen.  
Jos olet irrottanut ne toisistaan,  
liitä letku sovitinkanteen/
(-kansiin) ja letku letkusovittimeen.

7 6 

4 

LIITÄ ja KIRISTÄ pullo tai 
liitä maidonsäilytyspussi.

5

ASETA kalvo  
imukartion yläosaan.  
On tärkeää, että kalvon 
sisäpuoli on täysin KUIVA, 
jotta voidaan välttää kosteuden 
muodostuminen letkuihin.
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6.  TARKASTUS ENNEN PUMPPAUSTA 

 
 TÄRKEÄÄ: Ennen kuin käytät Ameda Mya Joy -rintapumppua ja 
HygieniKit-järjestelmää, tarkasta osat halkeamien, lohkeamien, repeytymien 
tai kulumisen varalta. Ne voivat vaikuttaa tuotteen toimintaan. Jos osia on 
vaihdettava vikojen vuoksi, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai pumpun 
ostopaikkaan. Älä käytä vaurioituneita osia. Listaus maasi jälleenmyyjistä on 
osoitteessa www.ameda.com.

7.  KÄYTTÖOHJEET 

7.1 Kytke virtalähteeseen

Sähkölähteen valinta ja tarkastus

VIRTASOVITIN 
      
 VAARA: Käytä VAIN Ameda  
 Mya Joy -rintapumpulle suositeltua 
virtasovitinta. Australian, Ison-Britannian,  
Euroopan tai muiden maiden 
pistokekonfiguraatioilla varustettuja 
virtasovittimia ei saa käyttää Yhdysvalloissa 
tai Kanadassa.

 VAARA: Tarkasta aina virtasovitin vaurioiden, kuten johtojen kiertymisen  
 tai vääntymisen tai kuluneiden tai näkyvien johdinten varalta. Jos se on 
vaurioitunut, lopeta sen käyttö välittömästi ja soita asiakaspalveluun numeroon 
1.866.992.6332.

1. Jos pumpun pohjassa on paristoja, POISTA paristot ennen virtasovittimen  
pistokkeen käyttöä.

2. TYÖNNÄ virtasovittimen pieni pää pumpun pohjan vasemmalle puolelle  
kuvan osoittamalla tavalla.

3. KYTKE toinen pää pistorasiaan.

!

!

!

http://www.ameda.com
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PARISTOT

 VAARA: ÄLÄ asenna paristoja väärinpäin,  
heitä tuleen tai sekoita niitä muiden 
paristotyyppien kanssa. Seurauksena voi olla 
räjähdys tai vuoto ja loukkaantuminen. Vaihda 
kaikki paristot kerralla. 

1. AVAA pumpun pohjassa oleva paristolokero.

2. ASENNA neljä uutta AA-paristoa kuvan osoittamalla tavalla. 

3. SULJE paristolokero.

 
Paristojen alhaisen varauksen ilmoitus  
Kun paristojen varaus on alhainen, LCD-näyttöön tulee ”Lo”-ilmoitus. Vaihda tällöin  
kaikki paristot tai käytä virtasovitinta. 

A. VIRTAPAINIKE

B. TILANVALINNAN PAINIKE
Vaihtaa stimulaatiotilan ja  
pumppaustilan välillä

C. IMUTASO –/+
Pienentää tai suurentaa imun  
voimakkuutta pumppauksen aikana

!

VINKKI: KÄYTÄ uusia ensiluokkaisia paristoja (kuten Energizer, Duracell)  
ja asenna ne oikein kuvan osoittamalla tavalla.

7.2 Hallintapainikkeet

A

B C
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A. AJASTINNÄYTTÖ
Seuraa pumppausaikaa. Katkaisee laitteesta virran automaattisesti  
45 minuutin kuluttua. 

B. STIMULAATIOTILA
Jäljittelee vauvan nopean ja pienen imun rytmiä, jotta maitoa alkaisi virrata.  
Tätä kuvaketta ei näytetä, kun pumppaustila on valittuna.

HUOM.: Kahden minuutin kuluttua pumppu siirtyy automaattisesti 
pumppaustilaan, ellei sitä ole jo valittu manuaalisesti.

C. IMUVOIMAKKUUDEN TASO
Imuvoimakkuuden taso pumppauksen aikana. Ameda Mya Joy -rintapumpussa  
on kaksivaiheiset säädettävät imutilat:
    – Stimulaatiotila: tasot 1–6
    – Pumppaustila: tasot 1–12

Imutasoa voi säätää suuremmaksi tai pienemmäksi painikkeilla          ja          .

D. PUMPPAUSTILA
Jäljittelee vauvan hidasta ja tasaista imurytmiä hitaalla mutta voimakkaammalla 
imulla, jolloin laite lypsää enemmän maitoa hellävaraisesti ja tehokkaasti.  
Tätä kuvaketta ei näytetä, kun stimulaatiotila on valittuna.

7.3 LCD-kuvakkeet ja tilat

A

B C D
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7.4 Pumppauksen aloittaminen 

VAIHE 1: KYTKE VIRTASOVITIN
Liitä virtasovitin pumpun pohjan  
VASEMMALLE puolelle.

VAIHE 2: LIITÄ LETKU 
Liitä letkusovitin pumpun pohjan OIKEALLE 
puolelle ja kierrä sitten hieman oikealle samalla, 
kun painat lujasti sisään. 

A. KAKSOISPUMPPAUS: 
Molemmat letkut pitää liittää 
letkusovittimeen.

B. YKSITTÄINEN PUMPPAUS: 
Poista yksi letku letkusovittimesta 
ja sulje toinen puoli. 

VAIHE 3: ASETA IMUKARTIO RINTAAN
Keskitä imukartio rintaan siten, että niiden välille 
syntyy tiivis kosketus. 

Tarkista imukartion sopivuus: jos pumppaus 
tuntuu ikävältä, saatat tarvita pienemmän tai 
suuremman kartion. Katso osio, jossa käsitellään 
imukartion sovittamista.

 VAIHE 4: KYTKE PUMPPUUN VIRTA
Kytke pumppuun virta painamalla virtapainiketta. 
Käynnistettäessä valittuna on stimulaatiotila.

1 

2 

3 

4 
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VAIHE 5:  SÄÄDÄ IMUTASOA
Aseta stimulaation imutasoksi 1–6 oman 
mieltymyksesi mukaan. Älä koskaan aseta  
sitä epämiellyttävälle tasolle.

VINKKI: Aloita matalalta imutasolta ja 
suurenna imuasetusta sitten vähitellen omalle 
 mukavuustasollesi. Miellyttävä imutaso voi 
vaihdella eri päivinä, päivän  aikana tai jopa 
saman pumppauskerran aikana.
 
HUOM.: Kahden minuutin kuluttua pumppu
siirtyy automaattisesti pumppaustilaan,
ellei sitä ole jo valittu manuaalisesti.

VAIHE 6: VAIHDA TILAA
Kun maitoa alkaa virrata, siirry pumppaustilaan 
painamalla tilapainiketta. 

 
VAIHE 7: SÄÄDÄ IMUTASOA
Aseta pumppauksen imutasoksi 1–12 oman  
mieltymyksesi mukaan. Älä koskaan aseta sitä 
epämiellyttävälle tasolle.

VINKKI: Aloita matalalta imutasolta ja 
suurenna imuasetusta sitten vähitellen omalle 
 mukavuustasollesi. Miellyttävä imutaso voi 
vaihdella eri päivinä, päivän  aikana tai jopa 
saman pumppauskerran aikana.

VAIHE 8: LOPETA PUMPPAUS
Kun haluat lopettaa pumppaamisen,  
paina ensin virtapainiketta ja poista sitten  
maidonkeräysjärjestelmä rinnastasi.

VINKKI: Kun pumpun virta on katkaistu,  
VIE tarvittaessa sormi rinnan ja imukartion  
väliin imun katkaisemiseksi.

7 

6 

5 

8 
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7.6 Äidinmaidon säilytysohjeet

7.5  Imukartion sovittaminen

Tarkista imukartion sopivuus: jos pumppaus tuntuu ikävältä, saatat tarvita pienemmän  
tai suuremman kartion.

Äidinmaito Huonelämpötila Aika jääkaapissa Aika pakastimessa

Vasta pumpattu Alle 6 tuntia Alle 5 päivää Ihanteellinen:  
3 kuukautta
Optimaalinen:  
alle 6 kuukautta
Hyväksyttävä: alle  
12 kuukautta 
pakastimessa (–20 oC:ssa 
tai kylmemmässä)

Aiemmin pakastettu, jääkaapissa  
sulatettu, mutta ei lämmitetty

Alle 4 tuntia Alle 24 tuntia Älä pakasta uudelleen

Aiemmin pakastettu ja 
huonelämpötilaan laitettu

Syöttämisen loppuun  
saakka: enintään tunti 
huonelämpötilassa, 
minkä jälkeen 
hävitettävä

Alle 4 tuntia Älä pakasta uudelleen

Lapsi on aloittanut syömisen Syöttämisen loppuun 
saakka, minkä jälkeen  
voidaan laittaa 
jääkaappiin enintään 
4 tunnin ajaksi

Alle 4 tuntia Älä pakasta uudelleen

Sulatettu, aiemmin pakastettu, 
pastöroitu luovutettu rintamaito

Alle 4 tuntia Alle 48 tuntia Älä pakasta uudelleen

Pakastettu, pastöroitu luovutettu  
rintamaito pakastimessa

– – 9–12 kuukautta 
pumppauspäivämäärästä

HUOM.: Kun pakastettu maito on sulanut kokonaan, merkitse pakkaukseen sulamisajankohta (maidossa ei ole jääkiteitä). 
Käytä täydellisen sulamisen ajankohtaa arvioidessasi hyväksyttävää aikarajaa maidon käytölle. Älä käytä tähän aikaa, jolloin 
maito otetaan pakastimesta.

Lähde: Jones, F. Best Practice for Expressing, Storing and Handling Human Milk in Hospitals, Homes and Child Care Settings. 
Forth Worth, TX: Human Milk Banking Association of North America, 2019

SOPIVA KOKO 
Pumppaamisen aikana nännisi 
liikkuu vapaasti imukartion 
tunnelissa. Näet nännin 
ympärillä olevan tilan. Pumppu 
ei ime tunneliin liian paljon 
nännipihasta.

LIIAN PIENI IMUKARTIO 
Pumppaamisen aikana osa 
nännistäsi tai koko nänni 
hankautuu imukartion  
tunnelin reunoihin.

LIIAN SUURI IMUKARTIO
Pumppaamisen aikana 
suurempi osa nännipihasta 
imeytyy imukartioon nännisi 
mukana. Nännipiha saattaa 
hankautua imukartion tunnelin 
reunoja vasten. 
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8.  HYGIENIKITIN PUHDISTAMINEN

Jokaisen käyttökerran jälkeen: HygieniKitin puhdistaminen
1. IRROTA sovitinkorkki imukartiosta. 

2. SIIRRÄ SYRJÄÄN sovitinkorkki, letku ja letkusovitin.  
Niitä ei tarvitse irrottaa toisistaan. Näitä kolmea osaa 
EI tarvitse pestä ennen ensimmäistä käyttökertaa 
eikä jokaisen käyttökerran jälkeen— maito ei pääse 
suoraan kosketuksiin näiden osien kanssa.

Siirrä syrjään muut osat, kalvo(t), imukartiot, venttiili ja 
maidon säilytyspullot, mukaan lukien lukitusrengas ja 
lukituslevy, sillä nämä osat saattavat olla kosketuksissa 
maitoon pumppauksen aloittamisen jälkeen.

 Pese AINA kätesi huolellisesti saippualla ja vedellä.

PUHDISTUS: Puhdistus lämpimällä saippuavedellä  
Valmistele tuote jokaisen käyttökerran jälkeen seuraavaa käyttöä varten seuraavia 
ohjeita noudattaen, ellei terveydenhuollon ammattilainen ole antanut muita ohjeita:

 TÄRKEÄÄ: Siirrä syrjään letku, sovitinkorkki ja letkusovitin. Näitä osia EI 
tarvitse pestä.
!

2 3 4

PESE kaikki 
osat – letkua, 
sovitinkorkkia 
ja letkusovitinta 
lukuun ottamatta –  
käsin lämpimällä 
saippuavedellä. 
Älä työnnä 
mitään venttiiliin 
puhdistuksen 
aikana.

HUUHTELE 
huolellisesti 
lämpimällä 
puhtaalla vedellä.

Anna KAIKKIEN 
OSIEN KUIVUA 
puhtaalla alustalla 
huoneilmassa.

HUUHTELE 
mahdollisesti 
pumpun osiin 
jäänyt maito 
viileällä vedellä.

1

*Ameda ei suosittele 
työntämään venttiileihin ja 
takaisinvirtaussuojuksiin mitään 
esinettä puhdistusta varten, 
mutta jos haluat käyttää harjaa  
tai desinfioinnin höyrytyspusseja,  
on erittäin tärkeää tarkistaa  
tuote halkeamien, lohkeamien, 
repeytymien tai epämuodostumien  
varalta ennen käyttöä ja sen jälkeen.

Pumpun osat voivat vaihdella.

ÄLÄ pese 
sovitinkorkkia, letkuja 
ja letkusovitinta.
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 TÄRKEÄÄ: imukartiot ja maidon säilytysastiat voidaan pestä 
myös tavallisen kodin astianpesukoneen ylätasolla. ÄLÄ käytä hankaavia 
puhdistusaineita tai liuottimia. Anna kuivua puhtaalla alustalla huoneilmassa.  
ÄLÄ laita osia pullojen höyrysterilointilaitteisiin tai mikroaaltosterilointipusseihin.

Pumpun puhdistaminen: Varmista, että pumppu on irrotettu sähköverkosta, ennen 
kuin pyyhit rintapumpun ja virtasovittimen puhtaalla, kostealla liinalla.

!

9. YLLÄPITO
 
Rintapumpun pohja ei tarvitse huoltoa tai ylläpitoa mahdollista paristojen vaihtoa 
lukuun ottamatta.

9.1 Rintapumpun venttiilin tarkistus

Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda mahdollisesti 
vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta. Pese venttiilit 
puhdistusosion ohjeiden mukaisesti. Älä työnnä pulloharjaa tai mitään 
vastaavaa venttiileihin. Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon  
välein, mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan.

9.2 Varastointi ja kuljetus

Irrota HygieniKit ja virtasovitin pumpusta ennen tuotteen kuljetusta tai 
varastointia. Varastoi tuote näissä ohjeissa kuvatuissa olosuhteissa. Poista  
paristot ennen laitteen pitkäaikaista varastointia. Noudata varovaisuutta  
tuotteen kuljettamisessa.
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10.  VIANMÄÄRITYS 

HIDAS MAIDON 
VIRTAUS, 
EPÄTASAINEN IMU 
TAI EI LAINKAAN 
IMUA

VENTTIILIN TARKISTUS
Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda 
mahdollisesti vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta.
Pese venttiilit puhdistusosion ohjeiden mukaisesti.  
Älä työnnä pulloharjaa tai mitään vastaavaa venttiileihin.
Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon välein, 
mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan.

LIITÄNTÖJEN TARKISTUS
Tarkista, että kokoonpano on suoritettu oikein ja että kaikki 
liitoskohdat on tukevasti kiinnitetty.
• Letkusovitin letkuliitäntään
• Letkusovitin letkuihin
Tarkista, että sovitinkorkki on liitetty imukartioon.  
Saattaa kannattaa poistaa sovitinkorkki ja liittää se  
takaisin imukartioon.

KALVON JA KARTION/PULLON TARKISTUS
Tarkista kalvo kulumien tai reikien varalta. Vaihda 
mahdolliset vaurioituneet kalvot ennen pumppausta.
Tarkista kartiot, sovitinkorkki tai pullot lohkeilun, 
halkeamien, repeämien tai muiden vaurioiden varalta. 
Vaihda mahdolliset vaurioituneet kartiot/sovitinkorkit/
pullot ennen pumppausta.

IMUKARTION SOPIVUUDEN TARKISTUS
• Sopiva koko: Nänni liikkuu vapaasti kartion tunnelissa.
• Liian pieni koko: Nänni hankautuu kartion tunnelia vasten.
• Liian suuri koko: Nännipiha imeytyy kartion tunneliin.

VOIMAKAS 
SIHISEVÄ ÄÄNI TAI 
ILMAVUOTO

VENTTIILIN TARKISTUS
Tarkista venttiilit repeytymien tai reikien varalta. Vaihda 
mahdollisesti vaurioituneet venttiilit ennen pumppausta.
Pese venttiilit puhdistusosion ohjeiden mukaisesti.  
Älä työnnä pulloharjaa tai mitään vastaavaa venttiileihin.
Suosittelemme venttiilien vaihtamista 8–12 viikon välein, 
mutta aika voi vaihdella puhdistuksen ja käytön mukaan. 
 
LIITÄNTÖJEN TARKISTUS
Tarkista, että kokoonpano on suoritettu oikein ja että kaikki 
liitoskohdat on tukevasti kiinnitetty.
• Letkusovitin letkuliitäntään
• Letkusovitin letkuihin
Tarkista, että sovitinkorkki on liitetty imukartioon. Saattaa 
kannattaa poistaa sovitinkorkki ja liittää se takaisin imukartioon.

Jos sinulla on edelleen kysyttävää tai ongelmia, soita Amedan valtuutetulle 
ParentCare-asiakaspalvelutiimille numeroon 1.866.992.6332.
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VIRTALÄHDE VIRTASOVITIN
Ameda Mya Joy on optimoitu käytettäväksi virtasovittimen 
kanssa. Varmista, että virtasovitin on kytketty kokonaan 
pumpun pohjan kylkeen. Varmista, että pumpun pohjaan 
ei ole asennettu paristoja. Varmista, että kytket pumpun 
päälle kääntämällä imun valitsinta. Kokeile pumppua 
toisessa sähköpistorasiassa. 

AA-PARISTOT
Varmista, että paristot on asennettu oikein kuvan 
osoittamalla tavalla rintapumpun pohjan paristolokeroon. 
Käytä uusia ensiluokkaisia paristoja (kuten Energizer, 
Duracell.) Älä käytä paristoja, jos virtasovitin on kytketty 
pumpun pohjan kylkeen. Jos ongelma jatkuu, voit testata, 
toimivatko paristot toisessa paristokäyttöisessä laitteessa.

”Lo”-ilmoitus LCD-näytössä Kun AA-paristojen varaus on alhainen, LCD-näyttöön  
tulee ”Lo”-ilmoitus. Vaihda tällöin kaikki paristot tai  
käytä virtasovitinta. 

”ERR”-ilmoitus  
LCD-näytössä

• Varmista, että virtasovittimen jänniteluokitus on oikea 
(hyväksytty Ameda-virtasovitin).
• Vaihda virtasovitin.
• Ota Amedaan yhteys soittamalla numeroon 
1.866.992.6332

FCC:N LAUSUNTO
Tämä laite on FCC:n sääntöjen osan 15 määräysten mukainen. Käyttöön sovelletaan 
seuraavaa kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen 
on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa 
epätoivottua toimintaa.
Muistutus: muutosten tai muokkausten tekeminen tähän laitteeseen ilman Amedan 
nimenomaista hyväksyntää voi mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom.:
Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen B-luokan digitaalilaitteita 
koskevien rajoitusten mukainen. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullinen 
suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä 
radiotaajuusenergiaa. Jos sitä ei ole asennettu tai sitä ei käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioviestintään. Ei kuitenkaan ole takeita siitä, että tietyssä 
asennuksessa ei esiintyisi häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai 
televisiovastaanotolle, mikä voidaan todeta katkaisemalla laitteesta virta ja kytkemällä  
virta uudelleen, ongelman voi yrittää poistaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista:
– Suuntaa tai sijoita vastaanottoantenni uudelleen.
– Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.
– Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
– Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-teknikolta.
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11.  TAKUU

AMEDAN TAKUUTA EI VOI SIIRTÄÄ TOISELLE HENKILÖLLE. SÄHKÖTOIMISEN 
AMEDA MYA JOY -RINTAPUMPUN (”TUOTE”) TAKUU ON MYÖNNETTY 
AINOASTAAN ALKUPERÄISELLE KÄYTTÄJÄLLE – JOKO INSTITUUTIOLLE  
TAI YKSITTÄISELLE KÄYTTÄJÄLLE (”ENSIMMÄINEN KÄYTTÄJÄ”).
Siitä päivästä lukien, jolloin yksittäinen käyttäjä on ostanut tämän tuotteen, 
Ameda Company, Inc. (”Ameda”) myöntää yksittäiselle käyttäjälle takuun tuotteen 
materiaali- tai valmistusvirheiden varalta kahden vuoden ajaksi pumppumekanismin 
osalta ja 90 päiväksi muille pumpun komponenteille rintapumpun venttiileitä 
lukuun ottamatta. Amedan ainoa velvoite tämän rajoitetun takuun puitteissa on 
Amedan oman harkinnan mukaan sellaisen tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen, 
jonka Ameda on määrittänyt vialliseksi ja todennut sisältyvän tähän nimenomaiseen 
rajoitettuun takuuseen. Tähän rajoitettuun takuuseen sisältyvä korjaus tai vaihto on 
ensimmäisen käyttäjän ainoa ja yksinomainen oikeus. 

TAKUUPALVELUN SAAMISEKSI ON ESITETTÄVÄ OSTOTODISTUKSENA 
KUITTI TAI MYYNTILASKU, JOSTA KÄY ILMI, ETTÄ TUOTTEEN TAKUUKAUSI 
ON VOIMASSA. Ameda myöntää tämän rajoitetun takuun VAIN ensimmäiselle 
käyttäjälle. Sille ei voi nimetä muita edunsaajia eikä sitä voi siirtää eteenpäin.  
Jos tarvitset takuupalvelua, soita Amedalle numeroon 1.866.992.6332.

PAITSI NIISSÄ TAPAUKSISSA, JOISSA SOVELLETTAVAT LAIT SEN ESTÄVÄT, 
MITÄÄN IMPLISIITTISIÄ TAKUITA TUOTTEEN KAUPAKSI KÄYMISESTÄ 
TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN EI TÄTEN ANNETA. 
AMEDA EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, VÄLILLISISTÄ, 
ERITYISISTÄ TAI RANKAISEVISTA VAHINGONKORVAUKSISTA, JOTKA 
JOHTUVAT MINKÄÄNLAISESTA TUOTTEEN NIMENOMAISEN RAJOITETUN 
TAKUUN RIKKEESTÄ TAI MINKÄÄN LAKIIN PERUSTUVAN TAKUUN 
RIKKEESTÄ. TÄSSÄ MÄÄRITETYN NIMENOMAISEN RAJALLISEN TAKUUN 
LISÄKSI TÄHÄN TUOTTEESEEN EI LIITY MITÄÄN MUITA TAKUITA, JA 
KAIKKI SUULLISET, KIRJALLISET TAI MUUT VÄITTÄMÄT SULJETAAN TÄTEN  
TAKUUN ULKOPUOLELLE.

TAKUUN RAUKEAMINEN
Muiden edellä mainittujen takuun rajoitusten lisäksi takuu raukeaa ja sen 
voimassaolo ja vaikutus päättyvät missä tahansa seuraavissa tilanteissa:
 (i) tuotteen vaurioituminen johtuu virheellisestä käsittelystä tai käytöstä
 (ii) pumpun moottori on avattu, on tehty muutoksia, omia korjauksia tai laitetta 

on käytetty tämän oppaan ohjeita noudattamatta
 (iii) yksittäinen käyttäjä ei ole ylläpitänyt tuotetta asianmukaisesti Amedan 

antamien ohjeiden mukaan
 (iiii) Ameda toteaa, että muita kuin Amedan hyväksymiä lisätarvikkeita tai 

varaosia on käytetty tuotteen kanssa. 
Missä tahansa edellä mainituista tilanteista Ameda ei ole suorasti eikä epäsuorasti 
vastuussa tuotteelle tai sen osille aiheutuvista vaurioista eikä niistä aiheutuvista 
loukkaantumista. Edellä mainitut takuuehdot korvaavat kaikki aikaisemmat 
ostettuun tuotteeseen liittyvät takuut, kirjalliset tai muut.

Yhdysvaltojen ulkopuolella: Soita paikalliselle jälleenmyyjällesi tai tuotteen 
ostopaikkaan. Listaus maasi jälleenmyyjistä on osoitteessa www.ameda.com.

http://www.ameda.com
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12.  TEKNISET TIEDOT

Tuotteen kuvaus Sähkötoiminen rintapumppu
Malli Ameda Mya Joy

Imu Stimulaatiotila:  Noin –40~–170 mmHg

Pumppaustila:  Noin –50~–250 mmHg

Imutasot Stimulaatiotila:  6 tasoa

Pumppaustila:  12 tasoa

Sykliä minuutissa Stimulaatiotila: 80~120 sykliä/min

Pumppaustila: 20~65 sykliä/min

Rintasuojien koot 25 mm

Virtalähde Lääketieteellinen vaihtovirtasovitin – lähtö: 6,0 VDC / 1 A,  
1 000 mA 
Tulo: 100–240 VAC 50/60 Hz
 Neljä AA-paristoa, 1,5 V, alkali (EI MUKANA)

Paristojen kesto Noin 1,5 tuntia, erityyppisten paristojen käyttö voi 
vaikuttaa paristojen kestoon

Lisätoiminto Automaattinen virrankatkaisu 45 minuutin jälkeen

Laitteen paino Noin 232,6 g – ilman paristoja
Noin 328,4 g – paristojen kanssa

Laitteen mitat 110 × 93 × 55 mm (P × L × K)

Käyttöympäristö Lämpötila:  5 oC ~ 40 oC

Kosteus:  15~93 % suhteellinen kosteus

Paine:  70 kPa ~ 106 kPa

Varastointi- ja 
kuljetusympäristö

Lämpötila:  –20 oC ~ 55 oC

Kosteus: ≤ 93 % suhteellinen kosteus

Odotettu käyttöikä Laite on suunniteltu ja valmistettu mahdollisimman 
huolellisesti, ja sen odotettu käyttöikä on 400 tuntia.

Kotelointiluokitus IP22

Luokitus Laite, jossa on sisäinen virtalähde, tyyppi BF

Suojausluokka Luokka II / kaksoiseristetty

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

12.1 Tekniset tiedot
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Tämä laite on seuraavien standardien mukainen: 
IEC 60601-1-11 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – Osa 1-11: Yleiset vaatimukset 
turvallisuudelle ja olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä standardi: Vaatimukset 
terveydenhuollon kotiympäristössä käytettäville sähkökäyttöisille lääkintälaitteille 
ja sähkökäyttöisille lääkintäjärjestelmille. Täyttää standardien IEC 60601-1-2 
(sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja AAMI/ANSI ES60601-1 (turvallisuus) 
vaatimukset. Valmistaja on ISO 13485 -sertifioitu.

TAULUKKO 1

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt

Laite on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.
Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen 
ympäristö – ohjeet

Säteilypäästö 
CISPR 11

Ryhmä 1, luokka B Laite käyttää 
radiotaajuusenergiaa vain 
sen sisäisiin toimintoihin. 
Siksi sen päästöt ovat 
hyvin vähäistä, eikä se 
todennäköisesti aiheuta 
häiriötä lähellä sijaitseville 
sähkölaitteille.

Johtuvat päästöt 
CISPR 11

Ryhmä 1, luokka B Laite soveltuu käytettäväksi 
kaikissa laitoksissa, mukaan 
lukien kotikäyttö sekä 
käyttöympäristöt, jotka on 
kytketty suoraan julkiseen 
pienjänniteverkkoon, 
joka syöttää virtaa 
kotitalouskäyttöön.

Harmoniset yliaallot  
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt  
IEC 61000-3-3

Yhdenmukainen

12.2 Sähkömagneettinen yhteensopivuus



24

TAULUKKO 2

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettisten häiriöiden sieto
(terveydenhuollon kotiympäristö)

Laite on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.  
Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

HÄIRIÖNSIETOTESTI IEC 60601 -testitaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen 
ympäristö – ohjeet

Sähköstaattiset 
purkaukset (ESD)  
IEC 61000-4-2

±8 kV
kontakti
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV ilma

±8 kV
kontakti
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV ilma

Lattioiden tulee olla 
puuta, betonia tai 
keraamista laattaa. 
Jos lattiat peitetään 
synteettisellä 
materiaalilla, 
suhteellisen kosteuden 
pitää olla vähintään 
30 %.

EFT-transientti/purske 
IEC 61000-4-4

±2 kV,
100 kHz, 
vaihtovirtaliitäntä

±2 kV,
100 kHz, 
vaihtovirtaliitäntä

Verkkovirran laadun 
pitää vastata tavallista 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä.

Ylijänniteaalto
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV
(eromuotoinen)

±0,5 kV, ±1 kV
(eromuotoinen)

Verkkovirran laadun 
pitää vastata tavallista 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä.

Jännitteen laskujen, 
lyhyiden katkosten 
ja verkkojännitteen 
vaihtelujen sieto
IEC 61000-4-11

0 % UT;
0,5 jakson ajan
0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° ja 315°
0 % UT; 1 jakson ajan ja
70 % UT;
25/30 jakson ajan; 
yksivaiheinen: 0°
0 % UT;
250/300 jakson ajan

0 % UT;
0,5 jakson ajan
0°, 45°, 90°,
°135°, 180°, 225°,
270° ja 315°
0 % UT; 1 jakson ajan ja
70 % UT;
25/30 jakson ajan; 
yksivaiheinen: 0°
0 % UT;
250/300 jakson ajan

Verkkovirran laadun 
pitää vastata tavallista 
kaupallista tai 
sairaalaympäristöä.

Verkkotaajuuden 
(50/60 Hz)
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

30 A/m; 50 Hz tai 
60 Hz

30 A/m; 50 Hz tai 60 Hz Käyttötaajuuden 
magneettisten kenttien 
pitää olla tasoilla, jotka 
vastaavat tavallista 
sijaintia tyypillisessä 
kaupallisessa tai 
sairaalaympäristössä.
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TAULUKKO 3

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettisten häiriöiden sieto
(terveydenhuollon kotiympäristö)

Laite on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa ympäristössä.  
Asiakkaan tai laitteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta käytetään tällaisessa ympäristössä.

HÄIRIÖNSIETOTESTI IEC 60601 -testitaso Yhdenmukaisuustaso Sähkömagneettinen 
ympäristö – ohjeet

Johtuva radiotaajuus 
IEC 61000-4-6

Säteilevä radiotaajuus 
IEC 61000-4-3

3 V taajuudella 
0,15–80 MHz; 6 V 
ISM- ja
amatööriradiokaistoilla 
taajuudella  
0,15–80 MHz

385 MHz, 27 V/m

450 MHz, 28 V/m

710 MHz, 745 MHz, 
780 MHz
9 V/m

810 MHz, 870 MHz, 
930 MHz
28 V/m

1 720 MHz, 
1 845 MHz, 
1 970 MHz
28 V/m

2 450 MHz, 28 V/m

240 MHz, 5 500 MHz, 
5 785 MHz
9 V/m

3 V taajuudella 
0,15–80 MHz; 6 V 
ISM- ja
amatööriradiokaistoilla 
taajuudella  
0,15–80 MHz

385 MHz, 27 V/m

450 MHz, 28 V/m

710 MHz, 745 Hz,  
780 MHz
9 V/m

810 MHz, 870 Hz, 
930 MHz
28 V/m

20 MHz, 1 845 Hz, 
1 970 MHz
28 V/m

2 450 MHz, 28 V/m

40 MHz, 5 500 Hz, 
5 785 MHz
9 V/m

Kannettavia ja siirrettäviä 
radiotaajuutta käyttäviä 
viestintälaitteita ei saa 
käyttää lähettimen 
taajuuteen perustuvan 
yhtälön mukaan laskettua 
suositusetäisyyttä 
lähempänä laitteen  
mitään osaa (kaapelit 
mukaan lukien).

Suositusetäisyys
80 MHz – 800 MHz
800 MHz – 2,7 Ghz
jossa P on lähettimen 
valmistajan ilmoittama 
suurin lähettimen 
lähtöteholukema 
watteina (W) ja d on 
suositusetäisyys  
metreinä (m).

Kiinteiden 
radiotaajuuslähetinten 
kentänvoimakkuuksien, 
jotka on määritetty 
käyttöpaikan 
sähkömagneettisessa 
tutkimuksessa, 
a:n tulisi jäädä 
yhdenmukaisuustason 
alapuolelle jokaisella 
taajuusalueella.

Häiriöitä voi tapahtua 
seuraavalla symbolilla 
merkittyjen laitteiden 
läheisyydessä:
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TAULUKKO 4

Suositellut erotusetäisyydet kannettavien ja siirrettävien radiotaajuutta käyttävien
viestintälaitteiden ja laitteen välillä (terveydenhuollon kotiympäristö)

Laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, joissa säteileviä 
radiotaajuushäiriöitä valvotaan. Asiakas tai laitteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisia 
häiriöitä noudattamalla vähimmäisetäisyyttä kannettavien ja siirrettävien radiotaajuuksia käyttävien 
viestintälaitteiden (lähetinten) ja laitteen välillä jäljempänä suositellulla tavalla, viestintälaitteen 
suurimman lähtötehon mukaisesti.

Lähettimen suurin 
nimellislähtöteho
W

Etäisyys lähettimen taajuuden mukaan m

80 MHz – 800 MHz
 

800 MHz – 2,7 GHz
 

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

Niiden lähetinten osalta, joiden suurin nimellislähtöteho ei ole oheisessa luettelossa, suositusetäisyys 
d metreinä (m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen perustuvaa yhtälöä, jossa P on 
lähettimen valmistajan ilmoittama lähettimen suurin lähtöteho watteina (W).

HUOMAUTUS 1: Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz noudatetaan suuremman taajuusalueen etäisyyttä.

HUOMAUTUS 2: Nämä ohjeet eivät välttämättä ole voimassa kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisten 
aaltojen etenemiseen vaikuttaa imeytyminen ja heijastuminen rakenteista, esineistä ja ihmisistä.

Tämä tuote sisältää sähköisiä ja elektronisia osia.
1. Tämän tuotteen sisäiset komponentit saattavat sisältää 

haitallisia materiaaleja. Hävitä tuote paikallisten tai alueellisten 
jätteenkäsittelyjärjestelmien ja -asetusten mukaisesti.

2. Älä hävitä lajittelemattomana kunnallisjätteenä.
3.Lisätietoja tämän tuotteen ympäristöominaisuuksista on sivustolla  

www.ameda.com. 

12.3 Tuotteen hävittäminen

http://www.ameda.com
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Käyttöolosuhteet Kuljetus- ja varastointiolosuhteet

14.  MATKUSTUS TAI KÄYTTÖ ULKOMAILLA

 VAARA: Käytä VAIN Ameda Mya Joy -rintapumpulle suositeltua 
virtasovitinta. Australian, Ison-Britannian, Euroopan tai muiden maiden 
pistokekonfiguraatioilla varustettuja virtasovittimia ei saa käyttää  
Pohjois-Amerikassa.

Jos matkustat Ameda Mya Joy -rintapumpun ostomaan ulkopuolelle, sinun 
on käytettävä paristoja tai matkustusmaahan tarkoitettua Ameda Mya Joy 
-virtasovitinta, jotta voit käyttää rintapumppua matkustamisen aikana.

 VAARA: Voit aiheuttaa vakavaa vahinkoa itsellesi tai  
 vaurioittaa rintapumppua.

!

!

106

70 kPa

104ºF
40ºC

41ºF
5ºC

13. KÄYTTÖ- JA VARASTOINTIOLOSUHTEET

90

15
%
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15.  AMEDA-LISÄTARVIKKEET JA -VARAOSAT

JOIDENKIN PUMPPUJEN MUKANA VOIDAAN TOIMITTAA JOITAKIN 
SEURAAVISTA LISÄTARVIKKEISTA:  
Voit myös tilata näitä lisätarvikkeita tai varaosia verkossa, paikallisella Ameda-jälleenmyyjältä  
tai Ameda-vakuutuksen tarjoajalta. Lisätietoja on osoitteessa www.ameda.com.

Cool‘N Carry-
maidonsäilytyskassi

virtasovitin

Jäähdytyselementti Rintamaidon 
säilytyspullot

Store‘N 
Pour-
pussit 

25,0 mm
Imukartio

Yhden 
käden 

rintapumppu  

28,5 mm:n 
sisäke /  

30,5 mm:n
imukartio

32,5 / 36,0 mm:n
imukartio

21,0 mm
Flexishield™- 

nännipihastimulaattori

Minnie-
kassi

Dottie-kassi

Lukitusrengas Lukituslevy LetkusovitinKalvo Letku SovitinkansiVenttiili

28,5 mm
Imukartiot

Pullonpidikkeet  

28,5 mm

30,5 mm

32,5 mm

36,0 mm

http://www.ameda.com



