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Καλώς ήρθατε στην οικογένεια της Ameda! 

Χαιρόμαστε πολύ που σας βοηθάμε να πετύχετε τους στόχους σας όσον αφορά 
στον θηλασμό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού θηλασμού που θα κάνετε με το μωρό 
σας. Με το θήλαστρο και το σύστημα συλλογής μητρικού γάλακτος HygieniKit® 
της Ameda, μπορείτε να αντλείτε και να συλλέγετε το γάλα σας με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα. 

Το HygieniKit της Ameda είναι ένα κλειστό σύστημα με διάφραγμα, το οποίο κρατά 
τον αέρα μακριά από την αντλία και ο σωλήνας του είναι χωριστός από τα εξαρτήματα 
της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το γάλα σας, έτσι ο σωλήνας μένει στεγνός. 
Αυτό το διάφραγμα προλαμβάνει την αναρροή γάλακτος στον σωλήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θηλασμό, την άντληση 
μητρικού γάλακτος ή τα προϊόντα Ameda, επισκεφτείτε τον ιστότοπο 
www.ameda.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή σχόλια 
και παρατηρήσεις σε άλλες χώρες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ameda.com, 
όπου θα βρείτε μια λίστα των διανομέων εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. 

Απόβλητα ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Περιορισμοί υγρασίας κατά τη χρήση

Περιορισμοί πίεσης κατά τη χρήση

Περιορισμοί θερμοκρασίας κατά τη 
μεταφορά/αποθήκευση

Περιορισμοί υγρασίας κατά τη 
μεταφορά/αποθήκευση

Περιορισμοί θερμοκρασίας κατά τη 
χρήση

Γλωσσάρι εικονιδίων

Προσοχή!

Εύθραυστο
Προστατεύετε 
από το ηλιακό 
φως 
Διατηρείτε 
στεγνό

Προειδοποίηση!!

Σημαντικό!

Κατασκευαστής

Αριθμός καταλόγου

Μονάδα μέτρησης

REF

UoM

Αριθμός σειράς

106

70 kPa

104ºF
40ºC

41ºF
5ºC

Λήξη

Κατηγορία II/Διπλή μόνωση

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα 
τύπου BF

Οδηγία 
πλυσίματος

Ναι

Όχι

Συμβουλευτείτε 
τις οδηγίες 
χρήσης

EC REP
Αυτό το προϊόν πληροί τους 
ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
και τελεί υπό την επίβλεψη 
κοινοποιημένου οργανισμού.

Εξουσιοδοτημένος 
εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

IP22 Ταξινόμηση προστασίας 
έναντι εισχώρησης στερεών 
σωματιδίων/υγρών

%

90

15
%
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1.  ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ 

ΣΗΜΑΝΤΊΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ
Κατά τη χρήση ηλεκτρικών προϊόντων, ειδικά εάν είναι παρόντα παιδιά, θα 
πρέπει πάντα να ακολουθούνται οι παρακάτω βασικές προφυλάξεις ασφαλείας.

ΔΊΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΊΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΊΝ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΕΤΕ 
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ 
ΚΊΝΔΥΝΟΣ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας:

• Αποσυνδέετε πάντα το ηλεκτρικό προϊόν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

• ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε ενώ κάνετε μπάνιο, ντους ή κολύμπι.

• ΜΗΝ τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε σημείο όπου μπορεί 
να πέσει ή να παρασυρθεί μέσα σε μπανιέρα, ντους, νεροχύτη ή πισίνα.

• ΜΗΝ τοποθετείτε ή ρίχνετε το προϊόν μέσα σε νερό ή άλλο υγρό.

• ΜΗΝ προσπαθείτε να πιάσετε ένα ηλεκτρικό προϊόν που έχει πέσει σε νερό. 
Αποσυνδέστε το αμέσως από την ηλεκτρική πρίζα.

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αποφυγή πυρκαγιάς,  
 ηλεκτροπληξίας, σοβαρών εγκαυμάτων ή τραυματισμού: 

• Μην αφήνετε ΠΟΤΕ το προϊόν ανεπιτήρητο όταν είναι συνδεδεμένο σε 
ηλεκτρική πρίζα.

• Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά ή άτομα με αναπηρίες, 
απαιτείται στενή επιτήρηση.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν ΜΟΝΟ σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση, 
όπως περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
• Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντα τον προσαρμογέα ρεύματος για τυχόν 

ζημιά ή εκτεθειμένα σύρματα. Εάν βρεθεί ζημιά ή εκτεθειμένα σύρματα, 
μη χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα ρεύματος και καλέστε την εξυπηρέτηση 
πελατών ParentCare της Ameda στο 1.866.992.6332.

!

Το σύμβολο ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗΣ υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που, 
εάν δεν τηρηθούν, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο θήλαστρο. Τα 
σύμβολα προειδοποίησης, όταν χρησιμοποιούνται με τις παρακάτω λέξεις, σημαίνουν:

ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ Μπορεί να προκληθεί σοβαρός 
τραυματισμός ή θάνατος.

ΠΡΟΣΟΧΗ Μπορεί να προκληθεί ελαφρύς τραυματισμός.

ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ Μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά.

!

!

!



5

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνου προς   
 την υγεία και τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού: 
Αυτό το προϊόν είναι ένα είδος προσωπικής φροντίδας και προορίζεται για χρήση 
μόνο από ένα άτομο. Αυτό τον προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από 
κοινού μεταξύ ατόμων ή να επαναπωλείται ή να παραχωρείται από έναν χρήστη 
σε άλλο. Η άντληση δεν προλαμβάνει τη μετάδοση ουσιών ή λοιμώξεων που 
μεταφέρονται μέσω του μητρικού γάλακτος στο μωρό.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. 
Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για την προβλεπόμενη χρήση, όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το θήλαστρο ενώ οδηγείτε.
• Η άντληση μπορεί να προκαλέσει τοκετό, ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε εάν 

είστε έγκυος, εκτός εάν έχετε την έγκριση του συμβούλου θηλασμού ή του 
γιατρού που σας παρακολουθεί.

• Πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση, καθαρίζετε όλα 
τα εξαρτήματα (χοάνη, διάφραγμα, βαλβίδα και φιάλη) που έρχονται σε 
επαφή με τον μαστό σας και το μητρικό γάλα.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε προσαρτήματα διαφορετικά από αυτά που συνιστά 
ο κατασκευαστής.

• ΜΗΝ κάνετε μηχανικές ή ηλεκτρικές τροποποιήσεις στη βάση του θηλάστρου.
• Ελέγχετε όλα τα κατάλληλα εξαρτήματα του θηλάστρου πριν από κάθε 

χρήση. Ελέγχετε τα εξαρτήματα για ρωγμές, ραγίσματα, σχισίματα ή φθορά. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε αμέσως με την εξυπηρέτηση πελατών 
ParentCare της Ameda στο 1.866.992.6332.

• ΜΗΝ συνεχίζετε την άντληση για περισσότερες από 2 διαδοχικές 
περιόδους, εάν δεν υπάρχουν αποτελέσματα.

• ΜΗΝ θερμαίνετε ή αποψύχετε κατεψυγμένο μητρικό γάλα σε φούρνο 
μικροκυμάτων ή βραστό νερό. Η χρήση μικροκυμάτων μπορεί να θερμάνει 
τα υγρά ανομοιόμορφα. Τα μικροκύματα και το βραστό νερό μπορεί 
να προκαλέσουν πιθανά εγκαύματα.

ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΣΤΡΑΓΓΑΛΊΣΜΟΥ: Κρατήστε τον σωλήνα και τα καλώδια μακριά 
από παιδιά.
ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΠΝΊΓΜΟΥ: Μικρά εξαρτήματα, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για παιδιά κάτω 
των 3 ετών.

!

• Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ ένα ηλεκτρικό προϊόν: εάν το καλώδιο ή το 
βύσμα του έχει ζημιά, εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει πέσει, υποστεί 
ζημιά ή βραχεί.

• Κρατάτε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
• ΜΗΝ τοποθετείτε μπαταρίες με αντίθετη φορά, μη φορτίζετε, μην πετάτε 

στη φωτιά και μην αναμιγνύετε με άλλους τύπους μπαταρίας. Μπορεί να 
προκληθεί έκρηξη ή διαρροή, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Αντικαθιστάτε 
όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.

• Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ ενώ κοιμάστε ή εάν αισθάνεστε υπνηλία.
• Μην εισάγετε ή ρίχνετε ΠΟΤΕ οποιοδήποτε αντικείμενο σε οποιοδήποτε 

άνοιγμα ή στον σωλήνα.
Περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν τη χρήση
• ΜΗΝ το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους με το ηλεκτρικό καλώδιο.
• ΜΗΝ το θέτετε σε λειτουργία σε περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται 

οξυγόνο ή προϊόντα ψεκασμού αερολυμάτων.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκληθεί ελαφρύς  
 τραυματισμός:
• Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη βάση του θηλάστρου, αφαιρέστε τις μπαταρίες 

πριν από τη χρήση του προσαρμογέα ρεύματος.
• ΜΗΝ τυλίγετε το καλώδιο γύρω από το σώμα του προσαρμογέα.
• Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον προσαρμογέα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που 

συνιστάται για το θήλαστρο Mya Joy της Ameda.
• ΜΗΝ κονταίνετε τον σωλήνα ή τροποποιείτε το κιτ του θηλάστρου.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση του προσαρμογέα ρεύματος είναι συμβατή με την πηγή ρεύματος.
• Συνδέστε τον προσαρμογέα AC στη βάση του θηλάστρου πριν το συνδέσετε 

στην επιτοίχια πρίζα.
• Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα AC από την πηγή ρεύματος και αφαιρέστε τις 

μπαταρίες πριν σκουπίσετε το εξωτερικό της βάσης του θηλάστρου με υγρό πανί 
για να την καθαρίσετε.

• Κρατάτε το θήλαστρο μακριά από σκόνη, χνούδι και άμεσο ηλιακό φως, καθώς 
μπορεί να υποστεί ζημιά, με μείωση της ταχύτητας και της αναρρόφησης.

• ΜΗΝ επιχειρείτε να αφαιρέσετε τη χοάνη από τον μαστό σας κατά τη διάρκεια 
της άντλησης. Απενεργοποιήστε το θήλαστρο και ανοίξτε με το δάχτυλό σας 
το κενό αέρος που δημιουργείται μεταξύ του μαστού σας και της χοάνης. 
Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη χοάνη από τον μαστό σας.

• Τοποθετείτε ΠΑΝΤΑ το θήλαστρο σε οριζόντια, επίπεδη επιφάνεια όταν το χρησιμοποιείτε.
• ΜΗΝ αλλάζετε μπαταρίες ή ανοίγετε το κάλυμμα της μπαταριοθήκης όταν 

το θήλαστρο είναι ενεργοποιημένο.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

!

 ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Μπορεί να προκληθεί υλική ζημιά.

• Μην τοποθετείτε ΠΟΤΕ ένα ηλεκτρικό προϊόν σε νερό ή σε αποστειρωτή, καθώς 
μπορεί να προκληθεί ζημιά στο θήλαστρο.

• ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αντιβακτηριδιακά ή ισχυρά καθαριστικά/απορρυπαντικά 
κατά τον καθαρισμό του θηλάστρου ή των εξαρτημάτων του.

• Όταν οι πλαστικές φιάλες και τα πλαστικά εξαρτήματα του θηλάστρου είναι 
παγωμένα, μπορεί να γίνουν εύθρυπτα και να σπάσουν εάν πέσουν.

• ΜΗΝ γεμίζετε υπερβολικά τις φιάλες. Αντικαθιστάτε τις φιάλες πριν υπερχειλίσουν.
• Οι φιάλες και τα εξαρτήματα του κιτ θηλάστρου μπορεί να υποστούν ζημιά 

σε περίπτωση κακού χειρισμού, π.χ. πτώση, υπερβολικό σφίξιμο ή ανατροπή.
• Ελέγχετε πάντα τις φιάλες ή τα εξαρτήματα του κιτ θηλάστρου πριν από την 

άντληση. Απορρίψτε το μητρικό γάλα εάν οι φιάλες ή τα εξαρτήματα του κιτ 
θηλάστρου έχουν υποστεί ζημιά.

 
         ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΊΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Το θήλαστρο Mya Joy της Ameda προορίζεται για την άντληση και τη συλλογή 
μητρικού γάλακτος από τους μαστούς μιας θηλάζουσας γυναίκας για τη σίτιση 
ενός βρέφους.

!
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4.  ΠΕΡΊΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Mya Joy και σύστημα συλλογής γάλακτος  
HygieniKit της Ameda

3.  ΑΝΤΕΝΔΕΊΞΕΊΣ ΧΡΗΣΗΣ
 
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις χρήσης για αυτό το προϊόν. 

Τα εξαρτήματα του θηλάστρου μπορεί να διαφέρουν

Περιεχόμενα

1. Μονάδα άντλησης Joy της Ameda

2. Προσαρμογέας ρεύματος

Σύστημα συλλογής γάλακτος 
HygieniKit της Ameda

3. Προσαρμογέας σωλήνα

4. Σωλήνας 

5. Πώμα προσαρμογέα

6. Διάφραγμα

7. Χοάνη (25,0 mm)

8. Βαλβίδα σιλικόνης

9. Φιάλη

10. Δακτυλιοειδές πώμα ασφάλισης φιάλης

11. Δίσκος ασφάλισης φιάλης
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5.  ΟΔΗΓΊΕΣ ΠΡΟΕΤΟΊΜΑΣΊΑΣ

5.1 Πριν από την πρώτη χρήση: Καθαρισμός του HygieniKit

Πριν από την πρώτη χρήση, εκτός εάν έχετε διαφορετικές  
οδηγίες από τον γιατρό σας, προετοιμάστε το προϊόν για  
χρήση ως εξής:
1. ΑΠΟΣΠΑΣΤΕ το πώμα του προσαρμογέα από τη χοάνη. 
2. ΑΦΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ το πώμα του προσαρμογέα, τον  

σωλήνα και τον προσαρμογέα σωλήνωσης. Δεν  
χρειάζεται να τα αποσυνδέσετε μεταξύ τους. Αυτά τα  
3 εξαρτήματα ΔΕΝ χρειάζεται να πλυθούν πριν από την  
πρώτη χρήση ή μετά από κάθε χρήση. Το γάλα δεν  
έρχεται σε άμεση επαφή με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα.

Αποσυναρμολογήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα, το διάφραγμα, 
τη χοάνη, τη βαλβίδα και τις φιάλες αποθήκευσης γάλακτος, συμπεριλαμβανομένου 
του δακτυλίου ασφάλισης και του δίσκου ασφάλισης, καθώς αυτά τα εξαρτήματα 
μπορεί να έρθουν σε επαφή με το μητρικό γάλα μετά την έναρξη της άντλησης.

 Πλένετε ΠΑΝΤΑ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ με βρασμό

 ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Αφήστε στην άκρη τον σωλήνα, το πώμα του προσαρμογέα 
και τον προσαρμογέα σωλήνωσης. Αυτά τα εξαρτήματα ΔΕΝ χρειάζονται 

πλύσιμο. ΜΗΝ αφήνετε τα εξαρτήματα που βράζουν να έρθουν σε επαφή με τον 
πάτο του σκεύους. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στα εξαρτήματα. 

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΜΗΝ αφήνετε τα εξαρτήματα που βράζουν ανεπιτήρητα. 
Αφαιρείτε τα εξαρτήματα προσεκτικά από το βραστό νερό για την αποφυγή 

εγκαυμάτων. Το βραστό νερό και ο ατμός από το βραστό νερό μπορεί να προκαλέσουν 
σοβαρά δερματικά εγκαύματα, συνεπώς απαιτείται προσοχή κατά τον βρασμό 
εξαρτημάτων σε νερό και την αφαίρεση των εξαρτημάτων από βραστό νερό.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ με μικροκύματα: Ακολουθείτε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για τα σακουλάκια απολύμανσης με ατμό.

 ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Αφήστε στην άκρη τον σωλήνα, το πώμα του   
 προσαρμογέα και τον προσαρμογέα σωλήνωσης. Αυτά τα εξαρτήματα 
ΔΕΝ χρειάζονται πλύσιμο. 
• Καθαρίζετε πρώτα καλά τα εξαρτήματα του θηλάστρου, διαφορετικά τα 
υπολείμματα γάλακτος θα «ψηθούν» πάνω στα εξαρτήματα και θα δημιουργήσουν 
ένα υπόστρωμα βακτηριακής ανάπτυξης.
• Ελέγχετε τα εξαρτήματα του κιτ θηλάστρου για ρωγμές, ραγίσματα, σχισίματα 
ή παραμόρφωση πριν και μετά τη διαδικασία απολύμανσης.

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Λαμβάνετε προφυλάξεις. Ο βασικός κίνδυνος με τα  
 σακουλάκια αποστείρωσης με ατμό είναι το ζεμάτισμα, συνεπώς, 
οι μητέρες και οι φροντιστές θα πρέπει να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή όταν 
αφαιρούν το σακουλάκι από τον φούρνο μικροκυμάτων.

!

!

!

!

ΜΗΝ πλένετε το πώμα 
του προσαρμογέα, 
τον σωλήνα και τον 
προσαρμογέα του 
σωλήνα.
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5.2 Συναρμολόγηση του συστήματος συλλογής 
γάλακτος HygieniKit

Αφού τα εξαρτήματα του θηλάστρου στεγνώσουν, πλύνετε τα χέρια σας και 
συναρμολογήστε το σύστημα συλλογής γάλακτος HygieniKit (κιτ θηλάστρου).

2 

ΚΡΑΤΗΣΤΕ από το χείλος 
ή τις φαρδύτερες πλευρές της 
βαλβίδας.

3 

ΠΊΕΣΤΕ τη βαλβίδα στο κάτω 
μέρος της χοάνης. 

Προσαρμογέας 
σωλήνα

Σωλήνας

Πώμα προσαρμογέα

Διάφραγμα

Χοάνη

 Βαλβίδα

Φιάλη

1 
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8α 

Τα εξαρτήματα του θηλάστρου μπορεί 
να διαφέρουν.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ 
HYGIENIKIT για μονή 
άντληση.

8β

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟ 
HYGIENIKIT για διπλή άντληση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΤΕ το/τα 
πώμα/τα του προσαρμογέα 
πιέζοντάς το/τα στο πάνω 
μέρος της χοάνης, μέχρι 
να ακούσετε ένα «κλακ».

Η σωλήνωση θα πρέπει να είναι 
ακόμη ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ στο/
στα πώμα/τα του προσαρμογέα 
και στον προσαρμογέα 
σωλήνωσης. Εάν τα έχετε 
αποσυναρμολογήσει, προσαρτήστε 
τον σωλήνα στο/στα πώμα/τα του 
προσαρμογέα και τη σωλήνωση 
στον προσαρμογέα σωλήνωσης.

7 6 

4 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΤΕ και 
ΣΦΊΞΤΕ τη φιάλη ή 
προσαρτήστε το σακουλάκι 
αποθήκευσης γάλακτος.

5

ΕΊΣΑΓΑΓΕΤΕ το διάφραγμα 
στο πάνω μέρος της χοάνης. 
Είναι σημαντικό το εσωτερικό 
του διαφράγματος να είναι 
τελείως ΣΤΕΓΝΟ για την 
πρόληψη του σχηματισμού 
υγρασίας μέσα στον σωλήνα.
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6.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΊΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 

 
 ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Πριν χρησιμοποιήσετε το Mya Joy και το σύστημα HygieniKit 
της Ameda, ελέγχετε τα εξαρτήματα για ρωγμές, ραγίσματα, σχισίματα ή φθορά. Μπορεί 
να επηρεάσουν τη λειτουργία του κιτ. Εάν κάποια εξαρτήματα χρειάζονται αντικατάσταση 
λόγω ελαττωμάτων, καλέστε τον τοπικό διανομέα σας ή το κατάστημα από το οποίο 
έχετε αγοράσει το θήλαστρο. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που φέρουν ζημιές. Για μια 
λίστα των διανομέων στη χώρα σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ameda.com.

7.  ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ 

7.1 Σύνδεση σε πηγή ρεύματος

Επιλογή και έλεγχος της ηλεκτρικής πηγής

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AC 

  ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε
 ΜΟΝΟ τον προσαρμογέα AC που 
συνιστάται για το Mya Joy της Ameda. Οι 
προσαρμογείς AC με διαμόρφωση βύσματος για 
χρήση στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ευρώπη ή άλλες χώρες διεθνώς δεν ενδείκνυνται  

    για χρήση στις ΗΠΑ ή στον Καναδά.

  ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Ελέγχετε πάντα τον προσαρμογέα AC για ζημιές,  
  όπως αναδίπλωση ή συστροφή των καλωδίων ή θραύση ή έκθεση 

συρμάτων. Σε περίπτωση ζημιάς, διακόψτε αμέσως τη χρήση και καλέστε την 
εξυπηρέτηση πελατών στο 1.866.992.6332.

1. Εάν υπάρχουν μπαταρίες στη βάση του θηλάστρου, ΑΦΑΊΡΕΣΤΕ τις 
μπαταρίες πριν από τη χρήση του βύσματος του προσαρμογέα AC.

2. ΠΊΕΣΤΕ το μικρό άκρο του προσαρμογέα AC στην αριστερή πλευρά της 
βάσης του θηλάστρου, όπως φαίνεται στην εικόνα.

3. ΣΥΝΔΕΣΤΕ το άλλο άκρο στην πρίζα AC.

!

!

!
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ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: ΜΗΝ τις 
τοποθετείτε με αντίθετη φορά, μη φορτίζετε, 
μην πετάτε στη φωτιά και μην αναμιγνύετε με 
άλλους τύπους μπαταρίας. Μπορεί να προκληθεί 
έκρηξη ή διαρροή, με αποτέλεσμα τραυματισμό. 
Αντικαθιστάτε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα. 

1. ΑΝΟΊΞΤΕ την μπαταριοθήκη στο κάτω μέρος της βάσης του θηλάστρου.

2. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ τέσσερις καινούριες μπαταρίες AA όπως φαίνεται στην εικόνα. 

3. ΚΛΕΊΣΤΕ την μπαταριοθήκη.

Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταριών 
Όταν η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή, εμφανίζεται στην οθόνη LCD 
η ειδοποίηση Lo (Χαμηλή). Τότε, μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις μπαταρίες 
ή να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα AC. 

A. ΚΟΥΜΠΊ ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ/
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗΣ

B. ΚΟΥΜΠΊ ΕΠΊΛΟΓΗΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ
Κάνει εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας 
διέγερσης και λειτουργίας άντλησης

Γ. -/+ ΕΠΊΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ
Μειώνει ή αυξάνει τη δύναμη αναρρόφησης κατά τη διάρκεια της άντλησης

!

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΕ καινούριες μπαταρίες καλής ποιότητας 
(π.χ., Energizer, Duracell), τοποθετημένες σωστά όπως φαίνεται στην εικόνα.

7.2 Κουμπί ελέγχου

Α

Β Γ
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A. ΕΜΦΑΝΊΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ
Παρακολουθεί τον χρόνο άντλησης. Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 45 λεπτά. 

B. ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ STIMULATION (ΔΊΕΓΕΡΣΗ)
Μιμείται το μοτίβο γρήγορης αναρρόφησης του βρέφους με υψηλή ταχύτητα 
και χαμηλή αναρρόφηση για να ξεκινήσει η ροή του γάλακτος. Αυτό το εικονίδιο 
εξαφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Expression (Άντληση).

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μετά από δύο λεπτά, το θήλαστρο μεταβαίνει αυτόματα σε 
λειτουργία Expression (Άντληση), εκτός εάν έχετε κάνει άλλη ρύθμιση νωρίτερα.

Γ. LEVEL (ΕΠΊΠΕΔΟ) ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ
Επίπεδο δύναμης αναρρόφησης κατά τη διάρκεια της άντλησης. Το Mya Joy της 
Ameda έχει δύο λειτουργίες αναρρόφησης προσαρμοζόμενων φάσεων:
    - Λειτουργία Stimulation (Διέγερση): 1–6 επίπεδα
    - Λειτουργία Expression (Άντληση): 1–12 επίπεδα

Ρυθμίστε το επίπεδο αναρρόφησης πατώντας το κουμπί         ή          για να το 
μειώσετε ή να το αυξήσετε.

Δ. ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑ EXPRESSION (ΑΝΤΛΗΣΗ)
Μιμείται το μοτίβο αργής, σταθερής αναρρόφησης του βρέφους, με χαμηλότερη 
ταχύτητα και υψηλότερη αναρρόφηση για την άντληση περισσότερου 
γάλακτος, ήπια και αποτελεσματικά. Αυτό το εικονίδιο εξαφανίζεται όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία Stimulation (Διέγερση).

7.3 Εικονίδια και λειτουργίες LCD

Α

Β Γ Δ
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7.4 Έναρξη άντλησης 

ΒΗΜΑ 1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Τοποθετήστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην 
ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά της βάσης του θηλάστρου.

ΒΗΜΑ 2: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ 
Τοποθετήστε τον σωλήνα στον προσαρμογέα 
στη ΔΕΞΙΑ πλευρά της βάσης του θηλάστρου 
και, στη συνέχεια, περιστρέψτε ελαφρώς προς 
τα δεξιά, με ταυτόχρονη σταθερή πίεση. 

A. Για ΔΊΠΛΗ ΑΝΤΛΗΣΗ: Θα πρέπει 
να είναι προσαρτημένοι στον 
προσαρμογέα και οι δύο σωλήνες.

B. Για ΔΊΠΛΗ ΑΝΤΛΗΣΗ: 
Αφαιρέστε τον έναν σωλήνα από 
τον προσαρμογέα και κλείστε 
τη μία πλευρά. 

ΒΗΜΑ 3: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΟΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 
ΜΑΣΤΟ
Κεντράρετε τη χοάνη στον μαστό για να 
δημιουργήσετε σφράγιση. 
Ελέγξτε την εφαρμογή της χοάνης. Εάν 
η άντληση προκαλεί ενόχληση, μπορεί να 
χρειάζεται χοάνη μεγαλύτερου ή μικρότερου 
μεγέθους. Δείτε την ενότητα σχετικά με τη 
σωστή εφαρμογή της χοάνης σας.

 ΒΗΜΑ 4: ΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ
Πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.Θα ξεκινήσει στη 
λειτουργία Stimulation (Διέγερση).

1 

2 

3 

4 
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ΒΗΜΑ 5:  ΡΥΘΜΊΣΗ ΕΠΊΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ
Ρυθμίστε το Level (Επίπεδο) κενού διέγερσης από 
1 έως 6, ανάλογα με το επίπεδο που προτιμάτε 
για να νιώθετε άνετα. Μην το ρυθμίζετε ποτέ 
σε επίπεδο που να σας προκαλεί ενόχληση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε με χαμηλή 
αναρρόφηση και, στη συνέχεια, αυξήστε 
σταδιακά την αναρρόφηση έως το επίπεδο  που 
αισθάνεστε άνετα. Μπορεί να διαπιστώσετε ότι 
το επίπεδο αναρρόφησης στο οποίο αισθάνεστε 
άνετα διαφέρει από μέρα σε  μέρα, κατά τη 
διάρκεια της ίδιας μέρας ή ακόμη κατά τη 
διάρκεια της ίδιας περιόδου άντλησης.
 
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μετά από δύο λεπτά, το θήλαστρο
μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία 
Expression (Άντληση),.εκτός εάν έχετε κάνει 
άλλη ρύθμιση νωρίτερα.

ΒΗΜΑ 6: ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ
Αφού ξεκινήσει η ροή του γάλακτος πατήστε 
το κουμπί λειτουργίας (M) για να αλλάξετε 
τη λειτουργία σε Expression (Άντληση). 

 
ΒΗΜΑ 7: ΡΥΘΜΊΣΗ ΕΠΊΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ
Ρυθμίστε το Level (Επίπεδο) κενού άντλησης από 
1 έως 12, ανάλογα με το επίπεδο που προτιμάτε 
για να νιώθετε άνετα. Μην το ρυθμίζετε ποτέ 
σε επίπεδο που να σας προκαλεί ενόχληση.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Ξεκινήστε με χαμηλή 
αναρρόφηση και, στη συνέχεια, αυξήστε 
σταδιακά την αναρρόφηση έως το επίπεδο  που 
αισθάνεστε άνετα. Μπορεί να διαπιστώσετε 
ότι το επίπεδο αναρρόφησης στο οποίο 
αισθάνεστε άνετα διαφέρει από μέρα σε  μέρα, 
κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας ή ακόμη κατά 
τη διάρκεια της ίδιας περιόδου άντλησης.

ΒΗΜΑ 8: ΛΗΞΗ ΠΕΡΊΟΔΟΥ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
Όταν θέλετε να σταματήσετε την άντληση, 
πρώτα πατήστε το κουμπί τροφοδοσίας και, 
στη συνέχεια, αφαιρέστε το κιτ συλλογής 
γάλακτος από τον μαστό σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Μετά την απενεργοποίηση του 
θηλάστρου, εάν χρειάζεται, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ 
ένα δάχτυλο μεταξύ του μαστού και της χοάνης 
για να διακόψετε την αναρρόφηση.

7 

6 

5 

8 
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7.6  Οδηγίες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος

7.5 Εφαρμογή της χοάνης

Ελέγξτε την εφαρμογή της χοάνης. Εάν η άντληση προκαλεί ενόχληση, μπορεί 
να χρειάζεται χοάνη μεγαλύτερου ή μικρότερου μεγέθους.

Μητρικό γάλα Θερμοκρασία 
δωματίου Χρόνος στο ψυγείο Χρόνος στην 

κατάψυξη

Γάλα που μόλις αντλήθηκε Κάτω από 6 ώρες Κάτω από 5 ημέρες Ιδανικός: 3 μήνες
Βέλτιστος: κάτω από 
6 μήνες
Αποδεκτός: κάτω 
από 12 μήνες σε 
βαθιά κατάψυξη 
(-20o ή χαμηλότερη 
θερμοκρασία)

Γάλα που έχει προηγουμένως 
καταψυχθεί, αποψυχθεί σε 
ψυγείο, αλλά όχι θερμανθεί

Κάτω από 4 ώρες Κάτω από 24 ώρες Μην 
επανακαταψύχετε

Γάλα που έχει προηγουμένως 
καταψυχθεί και περιέλθει σε 
θερμοκρασία δωματίου

Για την ολοκλήρωση 
του ταΐσματος - 
έως και μία ώρα 
σε θερμοκρασία 
δωματίου και στη 
συνέχεια απόρριψη

Κάτω από 4 ώρες Μην 
επανακαταψύχετε

Το βρέφος έχει αρχίσει να τρώει Για την ολοκλήρωση 
του ταΐσματος και 
στη συνέχεια ψύξη 
σε κάτω από 4 ώρες

Κάτω από 4 ώρες Μην 
επανακαταψύχετε

Αποψυγμένο παστεριωμένο 
μητρικό γάλα από δωρεά που 
έχει προηγουμένως καταψυχθεί

Κάτω από 4 ώρες Κάτω από 48 ώρες Μην 
επανακαταψύχετε

Κατεψυγμένο παστεριωμένο 
μητρικό γάλα από δωρεά σε 
βαθιά κατάψυξη

δεν εφαρμόζεται δεν εφαρμόζεται 9–12 μήνες από την 
ημερομηνία άντλησης

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: κατά την απόψυξη κατεψυγμένου γάλακτος, επισημάνετε με ετικέτα ως αποψυγμένο όταν έχει αποψυχθεί 
τελείως (δηλ. δεν υπάρχουν κρύσταλλοι). Ως βάση για τα αποδεκτά χρονικά όρια χρήσης, λαμβάνετε τον χρόνο πλήρους 
απόψυξης και όχι τον χρόνο αφαίρεσης από την κατάψυξη.

Πηγή: 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

ΚΑΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Κατά τη διάρκεια της άντλησης, 
η θηλή σας κινείται ελεύθερα στο 
κανάλι της χοάνης. Βλέπετε κενό 
χώρο γύρω από τη θηλή. Δεν 
εισέρχεται στο κανάλι μεγάλο 
μέρος της άλω μαζί με τη θηλή.

ΠΟΛΥ ΜΊΚΡΗ ΧΟΑΝΗ 
Κατά τη διάρκεια της άντλησης, 
μέρος ή ολόκληρη η θηλή σας 
πιέζεται στα τοιχώματα του 
καναλιού της χοάνης.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΑΝΗ
Κατά τη διάρκεια της άντλησης, 
εισέρχεται στο κανάλι 
μεγαλύτερο μέρος της άλω μαζί 
με τη θηλή σας. Η άλως σας 
μπορεί να πιέζεται στο τοίχωμα 
του καναλιού της χοάνης. 
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8.  ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΤΟΥ HYGIENIKIT

Μετά από κάθε χρήση: Καθαρισμός του HygieniKit
1. ΑΠΟΣΠΑΣΤΕ το πώμα του προσαρμογέα από τη χοάνη. 
2. ΑΦΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ το πώμα του προσαρμογέα, 

τον σωλήνα και τον προσαρμογέα σωλήνωσης. Δεν 
χρειάζεται να τα αποσυνδέσετε μεταξύ τους. Αυτά τα 
3 εξαρτήματα ΔΕΝ χρειάζεται να πλυθούν πριν από 
την πρώτη χρήση ή μετά από κάθε χρήση. Το γάλα δεν 
έρχεται σε άμεση επαφή με τα συγκεκριμένα εξαρτήματα.

Αποσυναρμολογήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα, το/τα 
διάφραγμα/τα, τις χοάνες, τη βαλβίδα και τις φιάλες 
αποθήκευσης γάλακτος, συμπεριλαμβανομένου του 
δακτυλίου ασφάλισης και του δίσκου ασφάλισης, καθώς 
αυτά τα εξαρτήματα μπορεί να έρθουν σε επαφή με το 
μητρικό γάλα μετά την έναρξη της άντλησης.

 Πλένετε ΠΑΝΤΑ καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό.

ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ: Καθαρισμός με ζεστό νερό και σαπούνι 
Μετά από κάθε χρήση, εκτός εάν έχετε διαφορετικές οδηγίες από τον γιατρό 
σας, προετοιμάστε το προϊόν για χρήση ως εξής:

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αφήστε στην άκρη τον σωλήνα, το πώμα του 
προσαρμογέα και τον προσαρμογέα σωλήνωσης. Αυτά τα εξαρτήματα ΔΕΝ 
χρειάζονται πλύσιμο.

!

2 3 4

ΠΛΥΝΕΤΕ με 
το χέρι όλα τα 
εξαρτήματα, εκτός 
από τον σωλήνα, 
το πώμα του 
προσαρμογέα και 
τον προσαρμογέα 
του σωλήνα, με 
ζεστό νερό και 
σαπούνι. Κατά 
τη διάρκεια του 
καθαρισμού, μην 
εισάγετε τίποτα 
μέσα στη βαλβίδα.

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ 
καλά  με ζεστό, 
καθαρό νερό.

ΣΤΕΓΝΩΣΤΕ όλα 
τα εξαρτήματα 
σε μια καθαρή 
επιφάνεια.

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ 
το γάλα από τα 
εξαρτήματα του 
θηλάστρου με 
κρύο νερό.

1

*Η Ameda δεν συνιστά την 
εισαγωγή οποιουδήποτε 
αντικειμένου στις βαλβίδες και στα 
προστατευτικά αναρροής για τον 
καθαρισμό, αλλά εάν επιθυμείτε 
να χρησιμοποιήσετε βούρτσα 
ή σακουλάκια απολύμανσης με 
ατμό, τότε είναι πολύ σημαντικό 
να ελέγξετε για ρωγμές, ραγίσματα, 
σχισίματα ή παραμόρφωση πριν 
και μετά τη χρήση.

Τα εξαρτήματα του θηλάστρου 
μπορεί να διαφέρουν.

ΜΗΝ πλένετε το πώμα 
του προσαρμογέα, 
τον σωλήνα και τον 
προσαρμογέα του 
σωλήνα.
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 ΣΗΜΑΝΤΊΚΟ: Οι χοάνες και τα δοχεία αποθήκευσης γάλακτος μπορούν επίσης 
να πλυθούν στην επάνω σχάρα ενός τυπικού πλυντηρίου πιάτων οικιακής χρήσης. ΜΗΝ  
χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά μέσα. Αφήστε να στεγνώσουν στον αέρα, πάνω 
σε μια καθαρή επιφάνεια. ΜΗΝ τοποθετείτε τα εξαρτήματα σε αποστειρωτές μπιμπερό 
με ατμό ή σακουλάκια αποστείρωσης σε φούρνο μικροκυμάτων.

Καθαρισμός του θηλάστρου: Πριν σκουπίσετε το θήλαστρο και τον προσαρμογέα ρεύματος 
με ένα καθαρό, υγρό πανί, βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένα από την πρίζα.

!

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 
Η βάση του θηλάστρου δεν απαιτεί σέρβις ή συντήρηση, εκτός από την αλλαγή 
μπαταριών, εάν χρειάζεται.

9.1 Έλεγχος βαλβίδας θηλάστρου

Ελέγξτε τις βαλβίδες για σχισίματα ή οπές. Αντικαταστήστε τις βαλβίδες 
που έχουν υποστεί ζημιά πριν από την άντληση. Πλένετε τις βαλβίδες 
ανά τμήμα καθαρισμού. Μην εισάγετε βούρτσες καθαρισμού φιαλών 
ή παρόμοια εργαλεία στις βαλβίδες. Συνιστάται η αντικατάσταση των 
βαλβίδων περίπου κάθε 8–12 εβδομάδες, αλλά αυτό το διάστημα 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον καθαρισμό και τη χρήση.

9.2 Αποθήκευση και μεταφορά

Αποσυνδέετε το HygieniKit και τον προσαρμογέα ρεύματος από το θήλαστρο πριν 
από τη μεταφορά ή την αποθήκευση του προϊόντος. Κατά την αποθήκευση του 
προϊόντος, εξασφαλίζετε τις συνθήκες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες. 
Αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν αποθηκεύσετε το προϊόν για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα. Κατά τη μεταφορά του προϊόντος απαιτείται προσεκτικός χειρισμός.
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10.  ΑΝΤΊΜΕΤΩΠΊΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΑΡΓΗ ΡΟΗ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 
ΑΝΟΜΟΊΟΜΟΡΦΗ 
Η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΊΔΩΝ
Ελέγξτε τις βαλβίδες για σχισίματα ή οπές. Αντικαταστήστε 
τις βαλβίδες που έχουν υποστεί ζημιά πριν από την άντληση.
Πλένετε τις βαλβίδες ανά τμήμα καθαρισμού. Μην 
εισάγετε βούρτσες καθαρισμού φιαλών ή παρόμοια 
εργαλεία στις βαλβίδες.
Συνιστάται η αντικατάσταση των βαλβίδων περίπου 
κάθε 8–12 εβδομάδες, αλλά αυτό το διάστημα μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με τον καθαρισμό και τη χρήση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση είναι σωστή και 
τα σημεία σύνδεσης είναι καλά προσαρτημένα.
• Προσαρμογέας σωλήνα σε θύρα σωλήνα
• Προσαρμογέας σωλήνα σε σωλήνα
Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του προσαρμογέα είναι 
προσαρτημένο στη χοάνη. Μπορεί να χρειάζεται 
να αφαιρέσετε το πώμα του προσαρμογέα και να το 
επαναπροσαρτήσετε στη χοάνη.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΊΑΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΊ ΧΟΑΝΩΝ/ΦΊΑΛΩΝ
Ελέγξτε τα διαφράγματα για σχισίματα ή οπές. 
Αντικαταστήστε τα διαφράγματα που έχουν υποστεί ζημιά 
πριν από την άντληση.
Ελέγξτε τις χοάνες, τα πώματα του προσαρμογέα ή τις 
φιάλες για ραγίσματα, ρωγμές, σπασίματα ή άλλη ζημιά. 
Αντικαταστήστε τις χοάνες/τα πώματα προσαρμογέα/τις 
φιάλες που έχουν υποστεί ζημιά πριν από την άντληση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΟΑΝΗΣ
• Καλή εφαρμογή: Η θηλή κινείται ελεύθερα στο 

κανάλι της χοάνης.
• Πολύ μικρή: H θηλή πιέζεται στο κανάλι της χοάνης.
• Πολύ μεγάλη: Η άλως εισέρχεται στο κανάλι της χοάνης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΟΣ 
ΣΥΡΊΓΜΟΣ Η 
ΔΊΑΡΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΛΒΊΔΩΝ
Ελέγξτε τις βαλβίδες για σχισίματα ή οπές. Αντικαταστήστε 
τις βαλβίδες που έχουν υποστεί ζημιά πριν από την άντληση.
Πλένετε τις βαλβίδες ανά τμήμα καθαρισμού. Μην 
εισάγετε βούρτσες καθαρισμού φιαλών ή παρόμοια 
εργαλεία στις βαλβίδες.
Συνιστάται η αντικατάσταση των βαλβίδων περίπου 
κάθε 8–12 εβδομάδες, αλλά αυτό το διάστημα μπορεί 
να διαφέρει ανάλογα με τον καθαρισμό και τη χρήση. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση είναι σωστή και 
τα σημεία σύνδεσης είναι καλά προσαρτημένα.
• Προσαρμογέας σωλήνα σε θύρα σωλήνα
• Προσαρμογέας σωλήνα σε σωλήνα
Βεβαιωθείτε ότι το πώμα του προσαρμογέα είναι προσαρτημένο 
στη χοάνη. Μπορεί να χρειάζεται να αφαιρέσετε το πώμα του 
προσαρμογέα και να το επαναπροσαρτήσετε στη χοάνη.

Εάν εξακολουθείτε να έχετε ερωτήσεις ή προβλήματα, καλέστε την πιστοποιημένη 
ομάδα εξυπηρέτησης πελατών ParentCare της Ameda στο 1.866.992.6332.



20

ΠΗΓΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AC
Το Mya Joy της Ameda είναι βελτιστοποιημένο για χρήση 
με τον προσαρμογέα AC. Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας 
AC είναι τοποθετημένος μέχρι μέσα στο πλαϊνό μέρος 
της βάσης του θηλάστρου. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 
μπαταρίες στη βάση του θηλάστρου. Βεβαιωθείτε ότι 
έχετε περιστρέψει το περιστρεφόμενο κουμπί για να 
ενεργοποιηθεί το θήλαστρο. Δοκιμάστε το θήλαστρο σε 
μια άλλη ηλεκτρική πρίζα. 

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ ΑΑ
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά, 
όπως φαίνεται στο εσωτερικό της μπαταριοθήκης που 
βρίσκεται στη βάση του θηλάστρου. Χρησιμοποιείτε 
καινούριες μπαταρίες καλής ποιότητας (π.χ., Energizer, 
Duracell). Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες όταν ο 
προσαρμογέας AC είναι συνδεδεμένος στο πλαϊνό μέρος 
της βάσης του θηλάστρου. Εάν το πρόβλημα παραμένει, 
μπορείτε να ελέγξετε εάν οι μπαταρίες λειτουργούν σε μια 
άλλη συσκευή που τροφοδοτείται από μπαταρίες.

Ειδοποίηση Lo (Χαμηλή) 
στην οθόνη LCD

Όταν η στάθμη των μπαταριών ΑΑ είναι χαμηλή, 
εμφανίζεται στην οθόνη LCD η ειδοποίηση Lo (Χαμηλή). 
Τότε, μπορείτε να αντικαταστήσετε όλες τις μπαταρίες ή 
να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα AC. 

ΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ ERR 
(Σφάλμα) στην οθόνη LCD

• Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας ρεύματος έχει τη σωστή 
(εγκεκριμένος προσαρμογέας ρεύματος της Ameda).
• Αντικαταστήστε τον προσαρμογέα ρεύματος.
• Επικοινωνήστε με την Ameda στο 1.866.992.6332.

ΔΗΛΩΣΗ FCC
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανόνων της Ομοσπονδιακής 
Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC ) των ΗΠΑ. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες δύο 
προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή 
η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των 
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία.
Προσοχή: αλλαγές ή μετατροπές σε αυτή τη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την 
Ameda μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να χρησιμοποιεί τη συσκευή.

Σημείωση:
Αυτός ο εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα 
όρια για τις ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των κανόνων της 
FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης προστασίας από επιβλαβείς 
παρεμβολές σε οικιακό περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός δημιουργεί, χρησιμοποιεί 
και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές 
σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται εγγύηση ότι δεν θα υπάρξουν παρεμβολές 
σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές σε ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές λήψεις, οι οποίες μπορούν να διαπιστωθούν 
με απενεργοποίηση και ενεργοποίησή του, ο χρήστης συνιστάται να επιχειρήσει να 
αποκαταστήσει τις παρεμβολές λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:
- Αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης της κεραίας λήψης.
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα που βρίσκεται σε διαφορετικό κύκλωμα από εκείνο στο 
οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/
τηλεοράσεων για βοήθεια.
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11.  ΕΓΓΥΗΣΗ

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ AMEDA ΕΊΝΑΊ ΜΗ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΊΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΤΟΜΩΝ. 
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ MYA JOY ΤΗΣ AMEDA («ΠΡΟΪΟΝ») ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΊ 
ΑΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΟΝΟ ΓΊΑ ΤΟΝ ΑΡΧΊΚΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΕΊΤΕ ΠΡΟΚΕΊΤΑΊ ΓΊΑ 
ΊΔΡΥΜΑ ΕΊΤΕ ΓΊΑ ΑΤΟΜΟ («ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ»).
Από την ημερομηνία της αγοράς αυτού του προϊόντος από τον Μεμονωμένο 
χρήστη, η Ameda Company, Inc. («Ameda») καλύπτει με εγγύηση το Προϊόν προς τον 
Μεμονωμένο χρήστη έναντι ελαττωμάτων στο υλικό ή στην κατασκευή για περίοδο 
δύο ετών για τον μηχανισμό του θηλάστρου και 90 ημερών για άλλα εξαρτήματα του 
θηλάστρου, εκτός από τις βαλβίδες του θηλάστρου. Η μόνη υποχρέωση της Ameda 
δυνάμει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, 
κατ' επιλογή της Ameda, οποιουδήποτε Προϊόντος που κρίνεται ως ελαττωματικό 
από την Ameda και καλυπτόμενο από την παρούσα ρητή περιορισμένη εγγύηση. Η 
επισκευή ή η αντικατάσταση δυνάμει της παρούσας περιορισμένης εγγύησης είναι η 
μοναδική και αποκλειστική αποζημίωση του Πρώτου χρήστη. 
ΓΊΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΊΣ ΒΑΣΕΊ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΊΣΤΕΊ 
ΑΠΟΔΕΊΞΗ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟΥ ΤΊΜΟΛΟΓΊΟΥ Η 
ΔΕΛΤΊΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΕΚΜΗΡΊΩΝΕΊ ΟΤΊ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΊΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση παρέχεται από 
την Ameda ΜΟΝΟ στον Πρώτο χρήστη και δεν είναι εκχωρήσιμη ή μεταβιβάσιμη. 
Για σέρβις βάσει εγγύησης, επικοινωνήστε με την Ameda στο 1.866.992.6332.
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. 
Η AMEDA ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ, ΘΕΤΙΚΕΣ, ΕΥΛΟΓΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ 
ΕΙΔΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΑΛΛΩΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ 
ΚΑΘΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΓΡΑΠΤΗ Η ΑΛΛΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.

ΜΗ ΊΣΧΥΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Εκτός από οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς στην εγγύηση που περιγράφεται 
ανωτέρω, η εγγύηση θα λήξει και δεν θα ισχύει σε περίπτωση επέλευσης 
οποιουδήποτε από τα κατωτέρω:
 (i) η ζημιά στο Προϊόν οφείλεται σε ακατάλληλο χειρισμό ή χρήση.
 (ii) άνοιγμα του κινητήρα του θηλάστρου, τροποποιήσεις, επισκευή από τον χρήστη 

ή χρήση εκτός των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου καθιστά την εγγύηση άκυρη.
 (iii) το Προϊόν δεν συντηρείται κατάλληλα από τον Μεμονωμένο χρήστη, 

όπως ορίζεται από την Ameda.
 (iv) χρησιμοποιούνται με το Προϊόν μη εγκεκριμένα από την Ameda 

παρελκόμενα ή ανταλλακτικά, κατά την κρίση της Ameda. 
Εάν συμβεί οποιοδήποτε από τα παραπάνω, η Ameda δεν θα είναι υπεύθυνη 
για ζημιά στο Προϊόν, τα εξαρτήματά του ή τραυματισμούς που προκύπτουν 
από αυτά, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Οι όροι της εγγύησης που ορίζονται ανωτέρω 
αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες εγγυήσεις όσον αφορά το Προϊόν που έχει 
αγοραστεί, είτε είναι έγγραφες είτε άλλως.
Εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών: Καλέστε τον τοπικό διανομέα ή το σημείο 
από όπου αγοράσατε το Προϊόν. Για μια λίστα των διανομέων στη χώρα σας, 
επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ameda.com.

http://www.ameda.com
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12.  ΤΕΧΝΊΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Περιγραφή 
προϊόντος

Ηλεκτρικό θήλαστρο

Μοντέλο Mya Joy Ameda
Αναρρόφηση Λειτουργία Stimulation (Διέγερση):  Περ. -40~-170 mmHg

Λειτουργία Expression (Άντληση):  Περ. -50~-250 mmHg

Επίπεδα κενού Λειτουργία Stimulation (Διέγερση):  6 επίπεδα
Λειτουργία Expression (Άντληση):  12 επίπεδα

Κύκλοι ανά λεπτό Λειτουργία Stimulation (Διέγερση): 80~120 σ.α.λ.
Λειτουργία Expression (Άντληση): 20~65 σ.α.λ.

Μέγεθος χοάνης 25 mm
Πηγή ρεύματος Προσαρμογέας AC για ιατρική χρήση - Έξοδος: 

6,0 VDC/1A, 1000 mA 
Είσοδος: 100–240 VAC 50/60 HZ
Τέσσερις μπαταρίες AA, 1,5 V αλκαλικές (ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ)

Διάρκεια μπαταρίας Περίπου 1,5 ώρα - οι διαφορετικοί τύποι μπαταρίας 
μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια μπαταρίας

Επιπλέον λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 45 λεπτά
Βάρος μονάδας Περ. 232,6 g - χωρίς τις μπαταρίες

Περ. 328,4 g - με τις μπαταρίες
Διαστάσεις 
μονάδας

110 x 93 x 55 mm (Μ x Π x Υ)

Περιβάλλον 
λειτουργίας

Θερμοκρασία:  5oC~40oC
Υγρασία:  15~93% σχετ. υγρασία
Πίεση:  70 kPa~106 kPa

Περιβάλλον 
αποθήκευσης/
μεταφοράς

Θερμοκρασία:  -20oC~55oC
Υγρασία: ≤93% σχετ. υγρασία

Αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής

Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί 
με τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και έχει αναμενόμενη 
διάρκεια ζωής 400 ωρών.

Κατηγορία 
προστασίας έναντι 
εισχώρησης

IP22

Ταξινόμηση Εξοπλισμός με εσωτερική τροφοδοσία, τύπος BF  
Κατηγορία 
προστασίας

Κατηγορία II/Διπλή μόνωση

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

12.1 Προδιαγραφές
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Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα: 
IEC 60601-1-11 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός – Μέρος 1-11: Γενικές 
απαιτήσεις βασικής ασφάλειας και ουσιαστικής απόδοσης – Συμπληρωματικό 
πρότυπο: Απαιτήσεις για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό και ιατρικά ηλεκτρικά 
συστήματα που χρησιμοποιούνται σε οικιακό περιβάλλον υγειονομικής 
περίθαλψης και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 60601-1-2 
(Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), AAMI/ANSI ES60601-1 (Ασφάλεια). Επίσης, ο 
κατασκευαστής είναι πιστοποιημένος κατά ISO 13485.

ΠΊΝΑΚΑΣ 1

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η 
συσκευή χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον – οδηγίες

Ακτινοβολούμενες 
εκπομπές CISPR 11

Ομάδα 1, κατηγορία B Η συσκευή χρησιμοποιεί 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
μόνο για την εσωτερική 
της λειτουργία. Συνεπώς, 
οι εκπομπές της είναι 
πολύ χαμηλές και δεν είναι 
πιθανό να προκαλέσουν 
παρεμβολές σε παρακείμενο 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Αγόμενες εκπομπές 
CISPR 11

Ομάδα 1, κατηγορία B Η συσκευή είναι 
κατάλληλη για χρήση σε 
όλες τις εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των 
οικιακών εγκαταστάσεων 
και αυτών που συνδέονται 
απευθείας με το δημόσιο 
δίκτυο παροχής ισχύος 
χαμηλής τάσης, το οποίο 
τροφοδοτεί κτίρια 
που χρησιμοποιούνται 
ως κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών, 
IEC 61000-3-2

Κατηγορία A

Διακυμάνσεις τάσης/
ασταθείς εκπομπές 
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται

12.2 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
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ΠΊΝΑΚΑΣ 2

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
(Για οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης)

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται 
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι 
η συσκευή χρησιμοποιείται σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ΑΤΡΩΣΊΑΣ Επίπεδο δοκιμής 

IEC 60601
Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον – 
οδηγίες

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD) 
IEC 61000-4-2

±8 kV
μέσω επαφής
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV μέσω αέρα

±8 kV
μέσω επαφής
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV,
±15 kV μέσω αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει 
να είναι από ξύλο, 
τσιμέντο ή κεραμικά 
πλακίδια. Εάν τα 
δάπεδα καλύπτονται 
από συνθετικό υλικό, 
η σχετική υγρασία 
θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 30%.

Ηλεκτροστατική 
μετάβαση/ριπή 
IEC 61000-4-4

±2 kV,
100 kHz, για θύρα AC

±2 kV,
100 kHz, για θύρα AC

Η ποιότητα της 
κεντρικής παροχής 
ρεύματος θα πρέπει 
να είναι αυτή ενός 
τυπικού εμπορικού 
ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος.

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV
(διαφορική λειτουργία)

±0,5 kV, ±1 kV
(διαφορική λειτουργία)

Η ποιότητα της 
κεντρικής παροχής 
ρεύματος θα πρέπει 
να είναι αυτή ενός 
τυπικού εμπορικού 
ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος.

Πτώσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 
και μεταβολές τάσης 
στις γραμμές εισόδου 
ηλεκτρικής παροχής
IEC 61000-4-11

0% UT,
0,5 κύκλος
σε γωνία 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270° και 315°
0% UT, 1 κύκλος και
70% UT,
25/30 κύκλοι Μονή 
φάση: σε γωνία 0°
0% UT,
250/300 κύκλοι

0% UT,
0,5 κύκλος
σε γωνία 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°
270° και 315°
0% UT, 1 κύκλος και
70% UT,
25/30 κύκλοι Μονή 
φάση: σε γωνία 0°
0% UT,
250/300 κύκλοι

Η ποιότητα της 
κεντρικής παροχής 
ρεύματος θα πρέπει 
να είναι αυτή ενός 
τυπικού εμπορικού 
ή νοσοκομειακού 
περιβάλλοντος.

Συχνότητα ρεύματος 
(50/60 Hz)
μαγνητικό πεδίο
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50 Hz ή 60 Hz 30 A/m, 50 Hz ή 60 Hz Τα επίπεδα των 
μαγνητικών πεδίων 
συχνότητας ισχύος 
θα πρέπει να είναι τα 
χαρακτηριστικά επίπεδα 
μιας τυπικής τοποθεσίας 
σε ένα τυπικό εμπορικό 
ή νοσοκομειακό 
περιβάλλον.
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ΠΊΝΑΚΑΣ 3

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
(Για οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης)

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. 
Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον.

Δοκιμή 
ΑΤΡΩΣΊΑΣ

Επίπεδο δοκιμής 
IEC 60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες

Αγόμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες 
IEC 61000- 4-3

3 V για 0,15–
80 MHz, 6V σε 
ζώνες ISM και 
ερασιτεχνικών
ραδιοφωνικών 
εκπομπών 
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

1720 MHz, 
1845 MHz, 
1970 MHz
28 V/m

2450 MHz,  
28 V/m

240 MHz, 
5500 MHz, 
5785 MHz
9 V/m

3 V για 0,15–
80 MHz, 6V σε 
ζώνες ISM και 
ερασιτεχνικών
ραδιοφωνικών 
εκπομπών 
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,  
1845 HZ, 
1970 MHz
28 V/m

2450 MHz, 
28 V/m

40 MHz, 
5500 MHz, 
5785 MHz
9 V/m

Φορητός και κινητός εξοπλισμός 
επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες δεν 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά 
σε οποιοδήποτε μέρος της συσκευής, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, 
σε απόσταση διαχωρισμού μικρότερη από 
τη συνιστώμενη, η οποία υπολογίζεται με 
την εξίσωση που ισχύει για τη συχνότητα 
του πομπού.

Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού
80 MHz έως 800 MHz
800 MHz έως 2,7 GHz
όπου Ρ είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή 
ρεύματος εξόδου του πομπού σε watt 
(W) ανάλογα με τον κατασκευαστή 
του πομπού και d είναι η συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).

Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς 
πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως 
καθορίζεται από ηλεκτρομαγνητική 
μελέτη του χώρου, θα πρέπει να είναι 
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης 
σε κάθε εύρος συχνοτήτων.

Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές 
κοντά σε εξοπλισμό που επισημαίνεται με 
το παρακάτω σύμβολο:
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ΠΊΝΑΚΑΣ 4

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες
και της συσκευής (Για οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης)

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές 
ραδιοσυχνοτήτων διά ακτινοβολίας είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής μπορεί 
να συμβάλει στην πρόληψη ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση 
μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες (πομποί) και της συσκευής, 
όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με το μέγιστο ρεύμα εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Μέγιστη ονομαστική 
τιμή ρεύματος εξόδου 
του πομπού
W

Απόσταση διαχωρισμού σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού, m

80 MHz έως 800 MHz
 

800 MHz έως 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

Για πομπούς με ονομαστική τιμή στη μέγιστη τιμή ρεύματος εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, 
η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με την εξίσωση που 
ισχύει για τη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ρεύματος εξόδου του 
πομπού σε watt (W) σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο 
εύρος συχνοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η ηλεκτρομαγνητική 
διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.

Αυτό το προϊόν περιέχει ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
1.  Τα εσωτερικά στοιχεία αυτού του προϊόντος μπορεί να περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες. Απορρίψτε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τα τοπικά 
ή περιφερειακά συστήματα και κανονισμούς διαχείρισης αποβλήτων.

2. Μην το απορρίπτετε ως αδιαχώριστο αστικό απόβλητο.
3.  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική απόδοση 

αυτού του προϊόντος, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας, www.ameda.com. 

12.3 Απόρριψη προϊόντος
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Συνθήκες λειτουργίας Συνθήκες μεταφοράς/αποθήκευσης

14.  ΧΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΊΑΡΚΕΊΑ ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΗΣ Η ΤΑΞΊΔΊΟΥ 
ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΊΚΟ

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τον προσαρμογέα AC 
που συνιστάται για το θήλαστρο Mya Joy της Ameda. Οι προσαρμογείς AC 
με διαμόρφωση βύσματος για χρήση στην Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ευρώπη ή άλλες χώρες διεθνώς δεν ενδείκνυνται για χρήση στη Βόρεια Αμερική.

Εάν ταξιδεύετε εκτός της χώρας από όπου έχετε προμηθευτεί το θήλαστρο Mya 
Joy της Ameda, θα χρειαστεί να χρησιμοποιείτε μπαταρίες ή έναν προσαρμογέα 
AC Mya Joy της Ameda ειδικό για τη συγκεκριμένη περιοχή, προκειμένου 
να μπορείτε να χρησιμοποιείτε το θήλαστρό σας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μπορεί να προκαλέσετε σοβαρό τραυματισμό στον  
 εαυτό σας ή ζημιά στο θήλαστρο.!

106

70 kPa

104ºF
40ºC

41ºF
5ºC

13. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΊΤΟΥΡΓΊΑΣ ΚΑΊ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

90

15
%

!

!
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15.  ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΊ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΊΚΑ AMEDA
ΟΡΊΣΜΕΝΕΣ ΑΝΤΛΊΕΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΕΡΊΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΊ ΟΡΊΣΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:  
Ενδέχεται επίσης να έχετε επίσης τη δυνατότητα να παραγγείλετε αυτά τα πρόσθετα παρελκόμενα 
ή ανταλλακτικά μέσω διαδικτύου, τοπικού λιανοπωλητή της Ameda ή καλυπτόμενου από ασφάλιση 
της Ameda παρόχου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.ameda.com.

Τσάντα 
αποθήκευσης 
Cool ‘N Carry

Προσαρμογέας 
AC

Παγοκύστη Φιάλες 
αποθήκευσης 

μητρικού 
γάλακτος

Σακουλάκια 
Store ‘N 

Pour 

25,0 mm
Χοάνη

Εξάρτημα 
θηλάστρου 
για χειρισμό 

με το ένα χέρι  

28,5 mm 
Ένθετο/30,5 mm

Χοάνη

32,5/36,0 mm
Χοάνη

21,0 mm
Κεφαλή άλω Flexishield™ 

για διέγερση της 
παραγωγής

Τσάντα 
Minnie

Τσάντα 
Dottie

30  mm

28  mm

36  mm

32  mm

Δακτύλιος 
ασφάλισης

Δίσκος 
ασφάλισης

Προσαρμογέας 
σωλήνα

Διάφραγμα Σωλήνας Πώμα 
προσαρμογέα

Βαλβίδα

28,5 mm
Χοάνες

Εξαρτήματα 
συγκράτησης 

φιαλών  




