Mya Joy
Göğüs Pompası

TR Kullanım Talimatları

To find your local representative please consult www.ameda.com/distributors
or contact internationalsales@ameda.com
1200188-0620-TR

Ameda ailesine katıldığınız için tebrik ederiz!
Bebeğinizle yaşayacağınız emzirme yolculuğunuz boyunca emzirme hedeflerinize
ulaşmanıza yardımcı olacağımız için heyecanlıyız. Ameda göğüs pompası ve
HygieniKit® Süt Toplama Sistemimiz sayesinde sütünüzü güvenli ve etkili bir şekilde
sağabilir ve toplayabilirsiniz.
Ameda HygieniKit, pompadan ve hortumdan geçen havayı sütünüzle temas eden
pompa parçalarından ayrı tutan bir diyaframa sahip kapalı bir sistemdir, böylece
hortum kuru kalır. Diyafram, sütün hortuma geri gitmesini önler.
Emzirme, süt sağma veya Ameda ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi için
www.ameda.com adresini ziyaret edin. Daha fazla ürün bilgisi veya diğer
ülkelerdeki geri bildirimler için Birleşik Devletler dışındaki distribütörlerin bir
listesinin yer aldığı www.ameda.com adresini ziyaret edin.
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1. UYARILAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
ÖNEMLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
Elektrikli ürünleri kullanırken, özellikle yakınlarda çocukların bulunduğu
durumlarda, daima aşağıdaki temel güvenlik önlemlerine uyulmalıdır.

BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI
OKUYUN
TEHLİKE: Elektrik çarpması riskini azaltmak için:
•

Elektrikli ürünü kullandıktan hemen sonra mutlaka fişten çekin.

•

Banyo, duş ve yüzme esnasında KULLANMAYIN.

•

Ürünü küvete, duşa, lavaboya veya havuza düşebileceği ya da çekilebileceği
yerlere KOYMAYIN veya böyle yerlerde muhafaza ETMEYİN.

•

Ürünü suya veya başka sıvıya KOYMAYIN ya da DÜŞÜRMEYİN.

•

Suya düşmüş elektrikli ürünü almaya ÇALIŞMAYIN. Derhâl prizden çekin.

UYARI sembolü, uyulmaması halinde yaralanmayla veya göğüs pompasının
hasarıyla sonuçlanabilecek önemli güvenlik talimatlarını belirtir. Aşağıdaki
kelimelerle birlikte kullanıldığında uyarı sembolleri şunları ifade eder:

!
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!

UYARI Ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.

!
!

DİKKAT Hafif yaralanmaya neden olabilir.
ÖNEMLI Maddi hasara neden olabilir.

UYARI: Yangın, elektrik çarpması, ciddi
yanıklar veya yaralanmayı önlemek için:

•

Elektrik prizine takılı durumdayken ürünü ASLA gözetimsiz bırakmayın.

•

Ürün, çocukların yahut engelli kişilerin yanında yakın gözetim altında
kullanılmalıdır.

•

Ürünü bu Kullanım Talimatlarında tarif edildiği şekilde SADECE kullanım
amacına uygun olarak kullanın.

•

Üretici tarafından önerilmeyen parçalar KULLANMAYIN.

•

Kullanmadan önce güç adaptöründe hasar veya açık kablolar olup olmadığını
daima kontrol edin. Hasar ve/veya açık kablolar varsa güç adaptörünü
kullanmayın ve 1.866.992.6332 numaralı telefondan Ameda Müşteri
Hizmetleri ParentCare ekibini arayın.

•

Kablosu veya fişi hasar görmüşse; düzgün çalışmıyorsa; düşmüş, hasar görmüş
veya ıslanmışsa elektrikli ürünü ASLA çalıştırmayın.

•

Kabloyu ısınmış yüzeylerden uzak tutun.

•

Pilleri ters TAKMAYIN, şarj ETMEYİN, ateşe ATMAYIN veya diğer tip
pillerle KARIŞTIRMAYIN. Aksi takdirde piller patlayabilir veya sızıntı yaparak
yaralanmanıza neden olabilir. Tüm pilleri aynı zamanda değiştirin.

•

ASLA uyurken veya uykuluyken kullanmayın.

•

Herhangi bir açıklığın veya hortumun içine ASLA bir nesne koymayın veya atmayın.

Kullanımı Etkileyen Çevre Koşulları
•
•

Dışarıda elektrik kablosuyla KULLANMAYIN.
Oksijen veya aerosol sprey ürünlerinin kullanıldığı yerlerde KULLANMAYIN.

!

UYARI: Sağlık riskinden kaçınmak ve yaralanma 			
riskini azaltmak için:

Bu bir kişisel bakım ürünüdür ve sadece bir kullanıcı tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Bu ürün, kullanıcılar arasında paylaşılmamalı, bir kullanıcıdan
diğerine satılmamalı veya verilmemelidir. Sağmak anne sütü ile taşınan maddelerin
veya enfeksiyonların bebeğe geçmesini engellemez.

Not: Hasarlıysa kullanmayın. Ürünü bu kılavuzda tarif edildiği şekilde
sadece kullanım amacına uygun olarak kullanın.
•
•
•
•
•
•

•
•

Pompayı araç sürerken KULLANMAYIN.
Sağma işlemi doğumu tetikleyebilir; emzirme uzmanınız veya sağlık uzmanınız
onay vermedikçe hamileyken KULLANMAYIN.
İlk kullanımdan önce ve her kullanımdan sonra göğsünüzle ve anne sütüyle
temas eden tüm parçaları (flanş, diyafram, valf ve şişe) temizleyin.
Üretici tarafından önerilenler dışındaki bağlantı parçalarını KULLANMAYIN.
Göğüs pompası kaidesinde mekanik veya elektriksel değişiklikler YAPMAYIN.
Her kullanımdan önce tüm uygun pompa bileşenlerini kontrol edin.
Parçalarda çatlak, çentik, aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin.
KULLANMAYIN, 1.866.992.6332 numaralı telefondan derhâl Ameda
Müşteri Hizmetleri ParentCare ekibiyle iletişime geçin.
Art arda iki kez sağım yaptıktan sonra sonuç alamazsanız sağım yapmaya
devam ETMEYİN.
Donmuş anne sütünü mikrodalgada veya kaynar suda ISITMAYIN ya
da ÇÖZDÜRMEYİN. Mikrodalga sıvıları eşit biçimde ısıtmayabilir. Hem
mikrodalga hem de kaynar su yanıklara sebep olabilir.

BOĞULMA TEHLİKESİ: Hortumları ve kabloları çocukların erişemeyeceği
yerlerde saklayın.

TIKANMA TEHLİKESİ: Küçük parçalar içerir; 3 yaşından küçük çocuklar için
uygun DEĞİLDİR.
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DİKKAT: Hafif yaralanmaya neden olabilir.

•

Pompa kaidesinde pil takılıysa güç adaptörünü kullanmadan önce pilleri çıkarın.

•
•

Kabloyu adaptör gövdesinin etrafına DOLAMAYIN.
SADECE Ameda Mya Joy Göğüs Pompası için önerilen AC güç adaptörünü
kullanın.

•
•
•
•

Hortumu KISALTMAYIN veya göğüs pompası kitinde değişiklik YAPMAYIN.
Güç adaptörünün voltajı ile güç kaynağının uyumlu olduğundan emin olun.
AC güç adaptörünü duvar prizine takmadan önce pompa kaidesine takın.
Pompa kaidesinin dışını nemli bezle silmeden önce AC güç adaptörünü güç
kaynağından sökün ve pilleri çıkarın.
Toz, hav ve doğrudan güneş ışığından koruyun. Bunlar göğüs pompasında hasara
neden olarak hızının veya emiş gücünün azalmasına yol açabilir.

•

•

Sağım yaparken göğüs flanşını göğsünüzden çıkarmaya ÇALIŞMAYIN. Göğüs
pompasını kapatın ve parmağınızla göğüs flanşını göğsünüzden ayırın ve çıkarın.
Ürünü kullanırken pompayı DAİMA düz bir zemine yerleştirin.

•
•

Pompa açıkken pilleri DEĞİŞTİRMEYİN ve pil bölmesi kapağını AÇMAYIN.
Ürünü uzun süre saklayacaksanız pilleri çıkarın.

•

!

ÖNEMLİ: Maddi hasara neden olabilir.

•

Göğüs pompasında kalıcı hasara neden olabileceğinden elektrikli ürünü ASLA suya
veya sterilizatöre koymayın.

•

Göğüs pompasını veya göğüs pompası parçalarını temizlerken antibakteriyel veya
aşındırıcı temizleyiciler/deterjanlar KULLANMAYIN.

•

Plastik şişeler ve plastik göğüs pompası kiti parçaları donunca kırılgan hale gelebilir
ve düşünce kırılabilir.

•

Şişeleri fazla DOLDURMAYIN. Taşmadan önce şişeleri değiştirin.

•

Şişeler ve göğüs pompası kiti parçaları, yanlış kullanıldıklarında (ör. düşürme, fazla
sıkma veya devirme) hasar görebilir.

•

Sağım yapmadan önce şişeleri ve göğüs pompası kitinin parçalarını daima kontrol
edin. Şişeler veya göğüs pompası kitinin parçaları hasar görürse sütü atın.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN
2. KULLANIM AMACI
Ameda Mya Joy Göğüs Pompası, emzirme dönemindeki kadından bebeğe verilmek
üzere süt sağmak ve toplamak için tasarlanmıştır.
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3. KULLANILMAMASI GEREKEN DURUMLAR
Bu ürünün kullanılmamasını gerektiren bilinen bir durum yoktur.

4. ÜRÜN AÇIKLAMASI
Ameda Mya Joy ve HygieniKit
Süt Toplama Sistemi

İçerik
1. Ameda Joy Pompa Ünitesi
2. Güç Adaptörü
3. Hortum Adaptörü
4. Hortum
5. Adaptör Başlığı
Ameda HygieniKit Süt Toplama
Sistemi

6. Diyafram
7. Göğüs Flanşı (25,0 mm)
8. Silikon Valf
9. Şişe
10. Şişe Kilitleme Halkası Kapağı
11. Şişe Kilitleme Diski

Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.
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5. KURULUM TALİMATLARI
5.1 İlk Kullanımdan Önce: HygieniKit Temizliği
İlk kullanımdan önce, sağlık uzmanı tarafından farklı bir talimat
verilmedikçe ürünü aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:

1. Adaptör başlığını flanştan ÇIKARIN.
2. Adaptör başlığı, hortum ve hortum adaptörünü

BİR KENARA KOYUN— Bunları birbirinden
ayırmanıza gerek yoktur. Bu 3 parçanın ilk kullanımdan
önce veya her kullanımdan sonra yıkanması
GEREKMEZ— Bu parçalar sütle doğrudan temas etmez.

Adaptör başlığı,
hortum ve hortum
adaptörünü
YIKAMAYIN.

Kalan parçaları, diyaframı, flanşı, valfi ve kilitleme halkası ve kilitleme diski
dâhil olmak üzere süt saklama şişelerini parçalarına ayırın çünkü bunlar sağıma
başladığınızda sütle temas edebilecek parçalardır.
Ellerinizi DAİMA su ve sabunla iyice yıkayın.

Kaynatarak STERİLİZE ETME

!

ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara
koyun. Bu parçaların yıkanması GEREKMEZ. Kaynamakta olan parçaların
tencerenin tabanına değmesine müsaade ETMEYİN. Bu, parçaların hasar
görmesine neden olabilir.

!

UYARI: Kaynamakta olan parçaları gözetimsiz BIRAKMAYIN. Parçaları
kendinizi yakmamaya dikkat ederek kaynayan sudan alın. Kaynar su ve
kaynar sudan çıkan buhar ciddi deri yanıklarına neden olabilir, bu nedenle parçaları
kaynatırken ve kaynar sudan çıkarırken dikkatli olun.

Mikrodalgada STERİLİZE ETME: Buhar torbası üreticisinin
talimatlarına uyun.

!

ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara
koyun. Bu parçaların yıkanması GEREKMEZ.

• İlk olarak pompa parçalarını uygun şekilde temizleyin, aksi takdirde süt artıkları
parçalara “yapışarak” bakteri üremesi için ortam sağlar.
• Lütfen sterilize etme işleminden önce ve sonra pompa kiti parçalarında çatlak,
çentik, aşınma veya deformasyon olup olmadığını kontrol edin.

!

UYARI: Lütfen tedbirli davranın. Buhar torbasıyla ilgili en büyük
risk haşlanmadır, bu nedenle anneler ve bakımverenlerin torbayı
mikrodalgadan çıkarırken çok dikkatli olmaları gerekir.
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5.2 HygieniKit Süt Toplama Sisteminin Montajı
Pompa parçalarınız kuruduktan sonra ellerinizi yıkayın ve HygieniKit Süt Toplama
Sistemini (Pompa Kiti) monte edin.

1

Adaptör Başlığı
Diyafram

Göğüs Flanşı
Hortum

Valf

HortumAdaptörü

Şişe

2

Çerçeveden veya valfin kalın
yanlarından TUTUN.

3

Valfi iterek flanşın alt
kısmına TAKIN.

9

4

Şişeyi TAKIN ve SIKIN veya
süt saklama torbası takın.

6

Adaptör başlığını/başlıklarını,
“pat” sesi duyana kadar
flanş(lar)ın üst kısmına
bastırarak TAKIN.

8a

Tek pompa için MONTE

EDİLMİŞ HYGIENIKIT.

5

Diyaframı flanşın üst kısmına

YERLEŞTİRİN.

Hortum içerisinde nem
oluşmaması için diyaframın
iç kısmının tamamen kuru olması
önemlidir.

7

Hortumun hâlâ adaptör
başlığına/başlıklarına ve
hortum adaptörüne BAĞLI
olması gerekir. Bunları
öncesinde birbirlerinden
ayırdıysanız hortumu adaptör
başlığına/başlıklarına ve hortum
adaptörüne bağlayın.

8b

Çift pompa için MONTE

EDİLMİŞ HYGIENIKIT.
Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.
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6. SAĞIMDAN ÖNCE KONTROL

!

ÖNEMLİ: Ameda Mya Joy ve HygieniKit sistemini kullanmadan önce

parçalarda çatlak, çentik, aşınma veya yıpranma olup olmadığını kontrol edin.
Bunlar kitin fonksiyonunu etkileyebilir. Kusurlardan dolayı parça değişimi gerekirse
lütfen yerel distribütörünüzü veya pompayı aldığınız yeri arayın. Hasarlı parçaları
kullanmayın. Ülkenizdeki distribütörlerin listesi için lütfen www.ameda.com
adresini ziyaret edin.

7. ÇALIŞTIRMA TALİMATLARI
7.1 Güç Kaynağına Bağlama
Elektrik kaynağının seçimi ve kontrolü
AC GÜÇ ADAPTÖRÜ
				

!

UYARI: SADECE Ameda Mya Joy için
önerilen AC güç adaptörünü kullanın.

Avustralya, Birleşik Krallık veya Avrupa yahut
diğer uluslararası priz konfigürasyonlarına
sahip AC güç adaptörleri ABD veya Kanada’da
kullanıma uygun değildir.

!

UYARI: AC güç adaptöründe kabloların dolanması veya bükülmesi yahut
yıpranmış veya açık kablolar gibi hasarlar olup olmadığını mutlaka kontrol

edin. Hasarlıysa kullanmayı derhâl bırakın ve 1.866.992.6332 numaralı telefondan
müşteri hizmetlerini arayın.

1. Pompa kaidesine pil takılıysa AC güç adaptörü prizini kullanmadan önce pilleri
ÇIKARIN.

2. AC güç adaptörünün küçük ucunu, gösterildiği gibi pompa kaidesinin sol
tarafına İTİN.
3. Diğer ucu AC çıkışına TAKIN.
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İPUCU: Yeni premium piller (Energizer, Duracell vb.) KULLANIN ve gösterildiği
gibi doğru bir şekilde yerleştirin.

PİLLER

!

UYARI: Pilleri ters TAKMAYIN, şarj

ETMEYİN, ateşe ATMAYIN veya diğer tip pillerle
KARIŞTIRMAYIN. Aksi takdirde piller patlayabilir
veya sızıntı yaparak yaralanmanıza neden
olabilirler. Tüm pilleri aynı zamanda değiştirin.

1. Pompa kaidesinin altındaki pil bölmesini AÇIN.
2. Dört yeni AA pili gösterildiği şekilde YERLEŞTİRİN.
3. Pil bölmesini KAPATIN.

Düşük Pil Uyarısı
Piller düşük olduğunda LCD ekranda “Lo” uyarısı görüntülenir. Bu durumda tüm
pilleri değiştirebilir veya AC Güç Adaptörünü kullanabilirsiniz.

7.2 Buton Kontrolü

A. AÇMA/KAPAMA BUTONU
B. MOD SEÇME BUTONU

Uyarı Modu ve Sağım Modu arasında
geçiş yapar.

C. - / + ÇEKIŞ GÜCÜ SEVIYESI
Sağım sırasında emme gücünü
azaltır ya da artırır.
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A
B

C

7.3 LCD Simgeleri ve Modlar

A
B

C

D

A. ZAMANLAYICI GÖSTERGESI

Sağım zamanını takip eder. 45 dakika sonra otomatik olarak kapanır.

B. UYARI MODU

Süt akışını başlatmak için bebeğin yüksek hızda ve düşük güçteki emişini taklit
eder. Sağım Modunda bu simge kaybolur.
NOT: Manuel olarak daha önce geçmezseniz iki dakikanın ardından pompa
otomatik olarak Sağım Moduna geçecektir.

C. EMME GÜCÜ SEVİYESİ

Sağım sırasındaki emme gücü seviyesidir. Ameda Mya Joy, 2 fazlı ayarlanabilir
emme modlarına sahiptir:
- Uyarı Modu: 1 - 6 seviye
- Sağım Modu: 1 - 12 seviye
Seviyeyi düşürmek veya yükseltmek için
gücü seviyesini ayarlayın.

veya

butonuna basarak emiş

D. SAĞIM MODU

Daha nazikçe ve verimli bir şekilde süt elde etmek için bebeğin yavaş, sabit emişini
daha yavaş hızda ve yüksek emme gücü seviyesinde taklit eder. Uyarı Modunda bu
simge kaybolur.
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7.4 Sağıma Başlama
1. ADIM: GÜÇ ADAPTÖRÜNÜ BAĞLAYIN.
Güç adaptörünü pompa kaidesinin SOL
tarafına takın.

1

2. ADIM: HORTUMU TAKIN
Hortumu adaptöre ve adaptörü pompa kaidesinin
SAĞ tarafına takın, ardından bir yandan içeri doğru
iyice iterken diğer yandan hafifçe sağa çevirin
A. ÇİFT TARAFLI SAĞIM için:
Her iki hortumun da hortum
adaptörüne bağlanması gerekir.

2

B. TEK TARAFLI SAĞIM için:
Hortumlardan birini hortum
adaptöründen çıkarın ve bir
tarafı kapatın.

3. ADIM: FLANŞI GÖĞSÜNÜZE YERLEŞTİRİN
Flanşı göğsünüze yapışacak şekilde ORTALAYIN.

3

Göğüs flanşının oturup oturmadığını kontrol edin,
sağım rahatsızlık verirse daha büyük veya daha
küçük bir göğüs flanşı gerekebilir. Flanşınızı nasıl
uygun şekilde oturtacağınızla ilgili bölüme bakın.

4. ADIM: POMPAYI ÇALIŞTIRIN
Cihazı çalıştırmak için Güç butonuna basın.
Uyarı Modunda başlayacaktır.
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4

5. ADIM: ÇEKİŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ AYARLAYIN
Uyarı Çekiş Gücü Seviyesini 1 ila 6 arasında
tercih ettiğiniz konfor seviyesine ayarlayın. Asla
rahatsızlık veren bir seviyeye ayarlamayın.
İPUCU: Düşük emme gücüyle başlayın ve
ardından konfor s eviyenize göre emme gücünü
kademeli olarak artırın. Rahat olduğunuz emme
gücü seviyesi günden güne, gün içinde ve hatta
aynı sağım işlemi sırasında değişebilir.

NOT: Manuel olarak daha önce geçmezseniz
iki dakikanın ardından pompa otomatik
olarak Sağım Moduna geçecektir.

5

6

6. ADIM: MODU DEĞİŞTİRİN
Süt akışı başladığında Sağım Moduna geçmek
için Mod butonuna basın.


7. ADIM: ÇEKİŞ GÜCÜ SEVİYESİNİ AYARLAYIN
Sağımı Çekiş Gücü Seviyesini 1 ila 12 arasında
tercih ettiğiniz konfor seviyesine ayarlayın. Asla
rahatsızlık veren bir seviyeye ayarlamayın.

7

İPUCU: Düşük emme gücüyle başlayın ve
ardından konfor s eviyenize göre emme gücünü
kademeli olarak artırın. Rahat olduğunuz emme
gücü seviyesi günden güne, gün içinde ve hatta
aynı sağım işlemi sırasında değişebilir.

8. ADIM: SAĞIMI SONLANDIRIN
Sağımı bitirmek istediğinizde ilk olarak Güç
butonuna basın, ardından süt toplama kitini
göğsünüzden çekin.

8

İPUCU: Pompa kapatıldıktan sonra gerekirse
emişi kesmek için göğsünüz ile göğüs flanşı
arasına bir parmağınızı YERLEŞTİRİN.
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7.5 Flanşı Oturtma
Göğüs flanşının oturup oturmadığını kontrol edin, sağım rahatsızlık verirse daha
büyük veya daha küçük bir göğüs flanşı gerekebilir.

İYİ OTURUYOR

Sağım sırasında meme ucunuz
göğüs flanşı tünelinde
serbestçe hareket eder. Meme
ucunun etrafında boşluk
görürsünüz. Tünel içine Meme
ucuyla birlikte çok fazla
areola çekilmez.

FLANŞ ÇOK KÜÇÜK

Sağım sırasında, meme
ucunuzun bir kısmı veya
tamamı göğüs flanşı tünelinin
kenarlarına sürtünür.

FLANŞ ÇOK BÜYÜK

Sağım sırasında, daha fazla
areola meme ucunuzla birlikte
göğüs flanşı içine çekilir.
Areolanız, göğüs flanşı tünelinin
kenarına sürtünebilir.

7.6 Süt Saklama Önerileri
NOT: Donmuş sütü çözdürürken, tamamen çözüldüğünde (yani, içinde buz kristali kalmadığında) çözülmüş olarak etiketleyin .
Kabul edilebilir kullanım süresini belirlerken sütün dondurucudan alındığı zamanı değil tamamen çözüldüğü zamanı temel alın.
Anne Sütü
Taze Sağılmış

Oda Sıcaklığında
En fazla 6 saat

Buzdolabında
En fazla 5 gün

Dondurucuda
İdeal süre: 3 ay
Optimum: En fazla 6 ay
Kabul edilebilir: Derin
dondurucuda en fazla
12 ay (-20o veya daha
düşük sıcaklıkta)
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Dondurulduktan sonra buzdolabında
çözdürülmüş ancak ısıtılmamış

En fazla 4 saat

En fazla 24 saat

Dondurmayın

Önceden dondurulmuş ve oda
sıcaklığına getirilmiş

Beslenme tamamlanana
kadar - oda sıcaklığında
bir saat içinde tüketilmeli
ve sonrasında atılmalıdır

En fazla 4 saat

Dondurmayın

Bebek beslenmeye başladı

Beslenme tamamlanana
kadar ve sonrasında en
fazla 4 saat buzdolabında
saklanabilir

En fazla 4 saat

Dondurmayın

Dondurulduktan sonra çözdürülmüş
pastörize donör anne sütü

En fazla 4 saat

En fazla 48 saat

Dondurmayın

Derin dondurucuda dondurulmuş
pastörize donör anne sütü

Geçerli Değil

Geçerli Değil

Sağım tarihinden
itibaren 9 – 12 ay

Kaynak: 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

8. HYGIENIKIT TEMİZLİĞİ
Her Kullanımdan Sonra: HygieniKit Temizliği
1. Adaptör başlığını flanştan ÇIKARIN.
2.

Adaptör başlığı, hortum ve hortum
adaptörünü BİR KENARA KOYUN — Bunları
birbirinden ayırmanıza gerek yoktur. Bu 3 parçanın
ilk kullanımdan önce veya her kullanımdan sonra
yıkanması GEREKMEZ— Bu parçalar sütle doğrudan
temas etmez.

Kalan parçaları, diyafram(lar)ı, flanş(lar)ı, valfi ve kilitleme
halkası ve kilitleme diski dâhil olmak üzere süt saklama
şişelerini parçalarına ayırın çünkü bunlar sağıma
başladığınızda sütle temas edebilecek parçalardır.

Adaptör başlığı,
hortum ve hortum
adaptörünü
YIKAMAYIN.

Ellerinizi DAİMA su ve sabunla iyice yıkayın.

TEMIZLEME: Ilık, sabunlu suyla temizleme
Her kullanımdan sonra sağlık uzmanınız tarafından farklı bir talimat verilmedikçe,
ürünü aşağıdaki şekilde kullanıma hazırlayın:

!

ÖNEMLİ: Hortum, adaptör başlığı ve hortum adaptörünü bir kenara
koyun. Bu parçaların yıkanması GEREKMEZ.

1

Pompa
parçalarındaki tüm
sütü soğuk suyla

DURULAYIN.

2

Hortum, adaptör
başlığı ve hortum
adaptörü dışındaki
tüm parçaları ılık
sabunlu suyla
elinizde YIKAYIN.
Yıkarken valfin
içerisine herhangi
bir şey sokmayın.

3

Ilık, temiz
suyla IYICE

DURULAYIN.

4

Her parçayı temiz
bir yüzeye koyarak
kendi kendine

KURUMAYA
bırakın.

*Ameda, temizlik için valflere ve geri
akış koruyucularına herhangi bir şey
sokulmasını önermez, ancak bir fırça
veya sterilize edici buhar torbası
kullanmak istiyorsanız kullanımdan
önce ve sonra çatlak, çentik, aşınma
veya deformasyon olup olmadığını
kontrol etmeniz çok önemlidir.
Pompa parçaları değişiklik gösterebilir.
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!

ÖNEMLİ: Flanşlar ve süt saklama kapları standart, ev tipi bulaşık

makinesinin üst rafında da yıkanabilir. Çözücü veya aşındırıcı KULLANMAYIN.
Temiz bir yüzeyde kendi kendine kurumaya bırakın. Parçaları, Buharlı Biberon
Sterilizatörlerine veya Mikrodalga Sterilizatör Torbalarına KOYMAYIN.
Pompanın temizlenmesi: Göğüs pompasını ve güç adaptörünü temiz, nemli bir bezle
silmeden önce fişinin çekildiğinden emin olun.

9. BAKIM
Göğüs pompası kaidesi gerekli olduğunda pillerin değiştirilmesi dışında herhangi
bir servis veya bakım gerektirmez.

9.1 Göğüs Pompası Valf Kontrolü
Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin. Sağımdan
önce tüm hasarlı valfleri değiştirin. Her temizleme işleminde valfleri
yıkayın. Valflere şişe fırçası veya benzer şeyler sokmayın. Yaklaşık her
8–12 haftada bir valflerin değiştirilmesini tavsiye ediyoruz, ancak bu
süre temizleme ve kullanıma göre değişiklik gösterebilir.

9.2 Saklama ve Taşıma
Ürünü taşımadan veya saklamadan önce HygieniKit’i ve güç adaptörünü
pompadan sökün. Ürünü, bu talimatlarda açıklanan koşullarda saklayın. Ürünü
uzun süre saklayacaksanız pilleri çıkarın. Ürünü taşırken dikkatli olun.
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10. SORUN GIDERME
YAVAŞ SÜT AKIŞI,
DÜZENSİZ EMİŞ VEYA
EMİŞİN OLMAMASI

VALF KONTROLÜ
Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin.
Sağımdan önce tüm hasarlı valfleri değiştirin.
Her temizleme işleminde valfleri yıkayın. Valflere şişe fırçası
veya benzer şeyler sokmayın.
Yaklaşık her 8–12 haftada bir valflerin değiştirilmesini
tavsiye ediyoruz, ancak bu süre temizleme ve kullanıma
göre değişiklik gösterebilir.
BAĞLANTI KONTROLÜ
Montajın doğru olup olmadığını ve bağlantı noktalarının sıkı
bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
•
Hortum adaptörü ve hortum giriş yeri bağlantısı
•
Hortum adaptörü ve hortum bağlantısı
Adaptör başlığının göğüs flanşına bağlı olup olmadığını
kontrol edin. Adaptör başlığını çıkarıp göğüs flanşına
yeniden takmak faydalı olabilir.
DİYAFRAM VE FLANŞ/ŞİŞE KONTROLÜ
Diyaframlarda aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol
edin. Sağımdan önce tüm hasarlı diyaframları değiştirin.
Flanşlarda, adaptör başlığında veya şişelerde çentik,
çatlak, kırık veya başka herhangi bir hasar olup olmadığını
kontrol edin. Sağımdan önce tüm hasarlı flanşları/adaptör
başlıklarını/şişeleri değiştirin.
GÖĞÜS FLANŞI OTURMA KONTROLÜ
•
İyi Oturuyor: Meme ucu flanş tünelinde serbestçe
hareket ediyor.
•
Çok Küçük: Meme ucu flanş tüneline sürtünüyor.
•
Çok Büyük: Areola flanş tüneline çekiliyor.

TISLAMA SESİ VEYA
HAVA KAÇAĞI
DUYULMASI

VALF KONTROLÜ
Valflerde aşınma veya delinme olup olmadığını kontrol edin.
Sağımdan önce tüm hasarlı valfleri değiştirin.
Her temizleme işleminde valfleri yıkayın. Valflere şişe fırçası
veya benzer şeyler sokmayın.
Yaklaşık her 8–12 haftada bir valflerin değiştirilmesini
tavsiye ediyoruz, ancak bu süre temizleme ve kullanıma
göre değişiklik gösterebilir.
BAĞLANTI KONTROLÜ
Montajın doğru olup olmadığını ve bağlantı noktalarının sıkı
bir şekilde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
•
Hortum adaptörü ve hortum giriş yeri bağlantısı
•
Hortum adaptörü ve hortum bağlantısı
Adaptör başlığının göğüs flanşına bağlı olup olmadığını
kontrol edin. Adaptör başlığını çıkarıp göğüs flanşına
yeniden takmak faydalı olabilir.

Hâlâ sorularınız veya sorunlar varsa lütfen 1.866.992.6332 numaralı telefondan
Ameda yetkili müşteri hizmetleri ParentCare ekibini arayın.
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GÜÇ KAYNAĞI

AC GÜÇ ADAPTÖRÜ
Ameda Mya Joy, AC Güç Adaptörü ile kullanım için optimize
edilmiştir. AC güç adaptörünün pompa kaidesinin yan
tarafına tam olarak bağlı olduğundan emin olun. Pompa
kaidesinde pil olmadığından emin olun. Pompayı açmak için
emiş kadranını yukarı çevirdiğinizden emin olun. Pompanızı
farklı bir elektrik prizinde deneyin.
AA PILLER
Göğüs pompası kaidesindeki pil bölmesine pillerin
gösterildiği gibi doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
Yeni premium piller (Energizer, Duracell vb.) kullanın. AC
güç adaptörü pompa kaidesinin yan tarafına takılıyken pilleri
kullanmayın. Sorun devam ederse başka bir pilli cihazda
pillerin çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz.

LCD Ekranda “Lo” Uyarısı

AA piller düşük olduğunda LCD ekranda “Lo” uyarısı
görüntülenir. Bu durumda tüm pilleri değiştirebilir veya
AC Güç Adaptörünü kullanabilirsiniz.

LCD Ekranda “ERR” Uyarısı

• Güç adaptörünün doğru voltaj özelliklerinde
(Onaylı Ameda güç adaptörü) olduğundan emin olun.
• Güç adaptörünü değiştirin.
• 1.866.992.6332 numaralı telefondan Ameda ile
iletişime geçin.

FCC BEYANI
Bu cihaz; FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır:
(1) Bu cihaz; zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına
neden olabilecek parazit dâhil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.
Dikkat: Ameda tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar,
kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.
Not:
Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital cihazın
sahip olması gereken sınırlara uyduğu görülmüştür. Bu sınırlar, evde kurulum durumunda
zararlı parazite karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo
frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlarda belirtildiği şekilde kurulmaması ve
kullanılmaması durumunda radyo iletişiminde zararlı parazite yol açabilir. Ancak, belirli bir
kurulumda parazit oluşmayacağının garantisi yoktur. Bu ekipmanın, radyo veya televizyon
alıcılarında zararlı parazite neden olması durumunda (ekipmanı kapatıp açarak tespit
edilebilir) kullanıcının paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya birden fazlasını uygulayarak
düzeltmeye çalışması önerilir:
- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Ekipman ile alıcı arasındaki mesafeyi artırmak.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki prize takmak.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine danışmak.
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11. GARANTİ
AMEDA GARANTİSİ KİŞİLER ARASINDA DEVREDİLEMEZ. AMEDA MYA JOY
ELEKTRİKLİ GÖĞÜS POMPASININ (“ÜRÜN”) GARANTİSİ, YALNIZCA ASIL
KULLANICI (“İLK KULLANICI”) (KURUM VEYA KİŞİ OLABİLİR) İÇİN GEÇERLİDİR.
Ameda Company, Inc. (“Ameda”), Ürün için Bireysel Kullanıcıya, Bireysel Kullanıcının
bu ürünü satın alma tarihinden itibaren malzeme veya işçilik kusurlarına karşı pompa
mekanizması için iki yıl ve göğüs pompası valfleri hariç diğer pompa bileşenleri için
90 gün garanti verir. Ameda’nın bu sınırlı garanti kapsamındaki tek yükümlülüğü,
Ameda tarafından kusurlu olduğu ve söz konusu kusurun bu açık sınırlı garanti
kapsamında olduğu tespit edilen Ürünün Ameda’nın tercihine bağlı olarak onarılması
veya yenisiyle değiştirilmesidir. Bu sınırlı garanti kapsamında onarım veya değiştirme,
İlk Kullanıcı için tek ve yegane çözümdür.
GARANTİ HİZMETİNDEN FAYDALANABİLMEK İÇİN ÜRÜNÜN GARANTİ
SÜRESİNİN DEVAM ETTİĞİNİ GÖSTEREN FİŞ VEYA SATIŞ FATURASI GİBİ BİR
SATIN ALMA BELGESİ SUNULMALIDIR. Bu sınırlı garanti, Ameda tarafından
SADECE İlk Kullanıcıya verilir ve başkasına verilemez veya devredilemez. Garanti
hizmeti için 1.866.992.6332 numaralı telefondan Ameda ile iletişime geçin.
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARCA YASAKLANAN DURUMLAR HARİCİNDE, BU
ÜRÜNÜN PAZARLANABİLİRLİĞİ VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUĞUYLA İLGİLİ
HER TÜRLÜ ZIMNİ GARANTİ İŞBU BELGEYLE REDDEDİLMEKTEDİR. AMEDA,
ÜRÜNE VERİLEN BU AÇIK SINIRLI GARANTİNİN VEYA KANUN MUCİBİNDE
DOĞAN TÜM ZIMNİ GARANTİLERİN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İHLALİ İLE
İLGİLİ ARIZİ, NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN, ÖZEL VEYA CEZAİ ZARARLAR İÇİN
YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR. YUKARIDA BELİRTİLEN AÇIK SINIRLI GARANTİNİN
DIŞINDA BU ÜRÜNE İLİŞKİN BAŞKA HİÇBİR GARANTİ YOKTUR VE TÜM SÖZLÜ,
YAZILI VEYA DİĞER TÜRLÜ BEYANLAR İŞBU BELGEYLE REDDEDİLMEKTEDİR.
GARANTİNİN UYGULANAMAMASI
Garantiyle ilgili yukarıda ele alınan diğer sınırlamalara ek olarak, aşağıdakilerden birinin
gerçekleşmesi garantinin sona ermesine veya geçersiz olmasına neden olacaktır:
(i) Üründeki hasarın yanlış kullanımdan kaynaklanması.
(ii) Pompa motorunun açılması, modifikasyonlar, yetkisiz onarım veya bu
kılavuzdaki talimatların dışında kullanım garantiyi geçersiz kılar.
(iii) Ameda tarafından Bireysel Kullanıcının Ürüne uygun şekilde bakım
yapmadığının belirlenmesi.
(iiii) Ameda tarafından Ürünle birlikte Ameda onayı olmayan aksesuarların veya
yedek parçaların kullanıldığının tespit edilmesi.
Yukarıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Ameda, Üründe ve
parçalarda meydana gelen hasarlardan veya doğrudan veya dolaylı olarak bunlardan
kaynaklanan yaralanmalardan sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilen garanti şartları,
satın alınan Ürüne ilişkin yazılı ve başka türlü tüm önceki garantilerin yerini alır.
Birleşik Devletler Dışında: Yerel distribütörünüzü veya Ürünü aldığınız yeri arayın.
Ülkenizdeki distribütörlerin listesi için lütfen www.ameda.com adresini ziyaret edin.
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12. TEKNİK BİLGİLER
12.1 Teknik Özellikler
Ürün Açıklaması

Elektrikli Göğüs Pompası

Model

Ameda Mya Joy

Emiş Gücü

Uyarı modu: Yaklaşık -40 ~ -170 mmHg
Sağım modu: Yaklaşık -50 ~ -250 mmHg

Çekiş Gücü
Seviyeleri

Uyarı modu: 6 Seviye

Dakikadaki
Devir Sayısı

Uyarı modu: 80 ~ 120 DDS

Göğüs Kalkanı
Boyutları

25 mm

Güç Kaynağı

Tıbbi AC Adaptör - Çıkış gücü: 6,0 VDC/1 A, 1000 mA
Giriş gücü: 100 – 240 VAC 50/60 HZ

Sağım modu: 12 Seviye
Sağım modu: 20 ~ 65 DDS

Dört adet 1,5 V alkali AA pil (ÜRÜNE DÂHİL DEĞİLDİR)

Pil Ömrü

Yaklaşık 1,5 saat; farklı pil türleri pil ömrünü etkileyebilir

Ek Fonksiyon

45 dakikadan sonra otomatik Güç Kapama

Ünite Ağırlığı

Yaklaşık 232,6 g (8,2 oz) - pil hariç
Yaklaşık 328,4 g (11,6 oz) - pil dâhil

Ünite Boyutları

110 x 93 x 55 mm (U x G x Y)

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 5oC ~ 40oC (41oF ~ 104oF)
Nem Oranı: %15 ~ 93 Bağıl Nem
Basınç: 70 kPa ~ 106 kPa

Saklama Ortamı
Taşıma

Sıcaklık: -20oC ~ 55oC (-4oF ~ 131oF)

Beklenen Kullanım
Ömrü

Cihazınız, olabilecek en yüksek düzeyde özenle
tasarlanmış ve geliştirilmiştir ve 400 saatlik bir kullanım
ömrüne sahiptir.

Giriş Koruması
Derecesi

IP22

Sınıflandırma

Dâhilî Güç Kaynaklı Ekipman, Tip BF

Koruma Sınıfı

II. Sınıf /Çift Yalıtımlı

Nem Oranı: ≤%93 Bağıl Nem

Teknik özelliklerin önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.
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12.2 Elektromanyetik Uyumluluk
Bu cihaz aşağıdaki standartlara uygundur:
IEC 60601-1-11 Elektrikli tıbbi ekipman —Kısım 1-11: Temel güvenlik ve gerekli
performans için genel kurallar– Yardımcı Standart: Elektrikli tıbbi ekipman ve
evde sağlık bakımı ortamında kullanılan elektrikli tıbbi sistemler için gereklilikler;
IEC 60601-1-2 (EMC), AAMI/ANSI ES60601-1 (Güvenlik) standartları
gerekliliklerine uygundur. Üretici, ISO 13485 belgelidir.
TABLO 1
Elektromanyetik emisyonlara ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır.
Müşteri veya cihaz kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
Emisyon testi

Uygunluk

Elektromanyetik
ortam - kılavuz

Işınan emisyon
CISPR 11

Grup 1, sınıf B

Cihaz, RF enerjisini sadece
dâhilî işlevi için kullanır.
Bu nedenle emisyonları
çok düşüktür ve yakındaki
elektronik ekipmanlarla
herhangi bir parazite neden
olma ihtimali düşüktür.

İletilen emisyon
CISPR 11

Grup 1, sınıf B

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj dalgalanmaları/
kırpışma emisyonları
IEC 61000-3-3

Uygun

Cihaz, evsel ortamlar ve
konut amacıyla kullanılan
binaları besleyen kamuya
açık düşük voltajlı güç
kaynağı şebekelerine
doğrudan bağlı olanlar
da dâhil tüm ortamlarda
kullanılmaya uygundur.
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TABLO 2
Elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
(Evde sağlık bakımı ortamı için)
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri
veya cihaz kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
BAĞIŞIKLIK testi

IEC 60601 test
seviyesi

Uygunluk seviyesi

Elektromanyetik
ortam-kılavuz

Elektrostatik deşarj

± 8 kV

± 8 kV

Zeminlerin ahşap,

(ESD) IEC 61000-4-2

temas

temas

beton veya seramik

±2 kV, ±4 kV,

±2 kV, ±4 kV,

fayans olması gerekir.

±8 kV,

±8 kV,

Zeminler sentetik

±15 kV hava

±15 kV hava

materyal ile kaplıysa
bağıl nemin en az %30
olması gerekir.

Elektrostatik geçici

±2 kV,

±2 kV,

Şebeke elektriği

rejim/patlama

100 kHz, AC güç

100 kHz, AC güç portu

kalitesi, tipik bir ticari

IEC 61000-4-4

portu için

için

ortam veya hastane
ortamındaki gibi
olmalıdır.

Dalgalanma

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

Şebeke elektriği

IEC EN 61000-4-5

(diferansiyel mod)

(diferansiyel mod)

kalitesi, tipik bir ticari
ortam veya hastane
ortamındaki gibi
olmalıdır.

Güç kaynağı giriş

%0 UT;

%0 UT;

Şebeke elektriği

hatlarındaki voltaj

0,5 devir

0,5 devir

kalitesi, tipik bir ticari

düşüşleri, kısa süreli

0°, 45°, 90°,

0°, 45°, 90°,

ortam veya hastane

kesintiler ve voltaj

135°, 180°, 225°,

135°, 180°, 225°,

ortamındaki gibi

değişimleri

270° ve 315°’de

270° ve 315°’de

olmalıdır.

IEC 61000-4-11

%0 UT; 1 devir ve

%0 UT; 1 devir ve

%70 UT;

%70 UT;

25/30 devir Tek faz:

25/30 devir Tek faz:

0°’de

0°’de

%0 UT;

%0 UT;

250/300 devir

250/300 devir

30 A/m; 50 Hz veya 60 Hz

30 A/m; 50 Hz veya 60 Hz

Güç frekansı

Güç frekansı manyetik

(50/60 Hz)

alanlarının tipik bir ticari

manyetk alan

ortam veya hastane

IEC 61000-4-8

ortamındaki tipik bir
konum için normal
olacak seviyelerde
olması gerekir.
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TABLO 3
Elektromanyetik bağışıklığa ilişkin kılavuz ve üretici beyanı
(Evde sağlık bakımı ortamı için)
Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanım için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz
kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanılmasını sağlamalıdır.
BAĞIŞIKLIK

IEC 60601 test

Uygunluk

Elektromanyetik ortam -

testi

seviyesi

seviyesi

kılavuz

İletilen RF IEC/
EN 61000-4-6

0,15 – 80 MHz için
3 V; 0,15 ila 80 MHz
arasındaki
ISM ve amatör radyo
bantları için 6 V

0,15 – 80 MHz
için 3 V; 0,15 ila 80
MHz arasındaki
ISM ve amatör
radyo bantları
için 6 V

Taşınabilir ve mobil RF iletişim
ekipmanları, kablolar da dâhil olmak
üzere cihazın hiçbir kısmına tavsiye
edilen ve vericinin frekansı için
geçerli olan denklemle hesaplanan
ayrım mesafesinden daha yakın
olarak kullanılmamalıdır.

Yayılan RF
IEC 610004-3

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

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

Tavsiye edilen ayrım mesafesi:
80 MHz ila 800 MHz
800 MHz ila 2,7 Ghz
Bu denklemde P, vericinin üreticisi
tarafından belirtilen Watt (W)
cinsinden maksimum çıkış gücünü ve
d, metre (m) cinsinden tavsiye edilen
ayrım mesafesini belirtir.
Elektromanyetik alan incelemesiyle
belirlenen sabit RF vericilerinin alan
güçleri olan a değerinin her frekans
aralığındaki uygunluk seviyesinden
daha az olması gerekir.
Aşağıdaki sembolü taşıyan ekipmanın
yakınında parazitlenme oluşabilir:

40 MHz, 5500 HZ,
5785 MHz
9 V/m
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TABLO 4
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları ve cihaz arasında bulunması
tavsiye edilen ayrım mesafeleri (Evde sağlık bakımı ortamı için)
Cihaz, yayılan parazitlerin kontrol edildiği bir elektromanyetk ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır.
Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı (vericiler) ile ürün arasında,
iletişim cihazının maksimum çıkış gücüne göre aşağıda tavsiye edilen minimum ayrım mesafesini
koruyarak elektromanyetik parazitin önlenmesine yardımcı olabilir.
Vericinin maksimum
anma çıkış gücü
W

Verici frekansına göre ayrım mesafesi m
80 MHz ila 800 MHz

800 MHz ila 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
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Yukarıda sıralananların dışındaki maksimum anma çıkış gücüne sahip vericiler için metre (m)
cinsinden tavsiye edilen ayrım mesafesi olan d, vericinin frekansına uygulanan denklem kullanılarak
hesaplanabilir; bu denklemde P değeri, vericinin üreticisi tarafından belirtilen watt (W) cinsinden
maksimum çıkış gücü değeridir.
NOT 1: 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığına ait ayrım mesafesi geçerlidir.
NOT 2: Bu kurallar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım yapıların, nesnelerin ve
insanların neden olduğu emilim ve yansımalardan etkilenir.

12.3 Ürün Bertarafı
Bu ürün, elektrikli ve elektronik donanım içermektedir.
1. Bu ürünün iç bileşenleri zararlı maddeler içerebilir. Bu ürünü, yerel veya
bölgesel atık yönetim sistemleri ve düzenlemelerine göre bertaraf edin.
2. Ayrılmamış kentsel atık olarak bertaraf etmeyin.
3. Bu ürünün çevresel performansıyla ilgili daha fazla bilgi için lütfen
www.ameda.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
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13. ÇALIŞTIRMA VE SAKLAMA KOŞULLARI

41ºF
5ºC

106

90

104ºF
40ºC

%
15

131ºF

93

55ºC

70

Çalıştırma Koşulları

kPa

-4ºF
-20ºC

Taşıma/Saklama Koşulları

14. SEYAHAT VEYA ULUSLARARASI KULLANIM

!

UYARI: SADECE Ameda Mya Joy Göğüs Pompası için önerilen AC güç
adaptörünü kullanın. Avustralya, Birleşik Krallık, Avrupa veya diğer uluslararası
priz konfigürasyonlarına sahip AC güç adaptörleri Kuzey Amerika’da kullanıma
uygun değildir.
Ameda Mya Joy göğüs pompanızı satın aldığınız ülkenin dışına seyahat ediyorsanız
seyahatinizde göğüs pompanızı kullanabilmeniz için pil veya seyahat ettiğiniz
bölgeye özel Ameda Mya Joy AC güç adaptörü kullanmanız gerekir.

!

	UYARI: Kendinize ciddi biçimde zarar verebilir veya göğüs pompasına
hasar verebilirsiniz.
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15. AMEDA AKSESUARLAR VE YEDEK PARÇALAR
BAZI POMPALARDA ŞU AKSESUARLARDAN BAZILARI BULUNABILIR:

Ayrıca bu aksesuarları veya yedek parçaları online olarak, yerel bir Ameda bayisinden veya
Ameda sigortalı bir tedarikçiden sipariş edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ameda.com
adresini ziyaret edin.

Cool‘N
Carry Süt
Saklama
Çantası

Soğutma
Elemanı

AC Güç
Adaptörü

Minnie
Çanta

Dottie
Çanta

Anne Sütü
Saklama
Şişeleri

Store‘N
Pour
Torbalar

Şişe
Tutucular

Tek Elle
Kullanılan
Göğüs
Pompası

, mm
30.5

, mm
36.0

, mm
28.5
, mm
32.5

21,0 mm
25,0 mm
Flexishield™ Areola Göğüs
Uyarıcı
Flanşı

Valf
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Diyafram

Hortum

28,5 mm
Göğüs
Flanşları

32,5/36,0 mm
28,5 mm
Geçme/30,5 mm Göğüs Flanşı
Göğüs Flanşı

Hortum
Adaptörü

Adaptör
Başlığı

Kilitleme
Halkası

Kilitleme
Diski

