
NÁVOD K OBSLUZE 

Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI EXPERT 

Profesionální ochrana laktace 

 

 Před použitím si pozorně přečtěte návod k obsluze. Uchovejte návod k pozdějšímu užití. 

ÚVOD 

 
Díky vestavěné lithium-iontové baterii lze odsávačku mateřského mléka použít kdykoliv a 
kdekoliv. Nevyžaduje běžné baterie (např. Typ AA) nebo trvalý přístup k elektrické síti. 
Vestavěná baterie vydrží přibližně 3 hodiny nepřetržitého provozu a může se znova nabít. 
 
Na základě přirozených sacích rytmů je profesionální odsávačka mateřského mléka 
vybavena 2 cykly odsávání: fáze stimulace a hlubokého sání. 
 
Každá ze dvou fází může pracovat až na devíti úrovních v závislosti na individuálních 
potřebách a preferencích uživatele. 
 

 

Fáze stimulace – kopíruje rychlé sací pohyby dítěte, které povzbuzují produkci a vytékání 
mléka. 
 
Fáze hlubokého sání – simuluje volnější, hlubší sání dítěte. Mléko již vytéká a dítě se 
nemusí tak namáhat s jeho vysáním. Pomalu se stává hustší, sytější a tempo sání se 
zpomaluje. 
  

 
Další komponenty obsažené v sadě umožňují užití elektronické odsávačky mateřského 

mléka LOVI EXPERT také manuálním způsobem pumpováním. 

V případě zdravotních problémů ihned vyhledejte pomoc lékaře. 

 

 

 

 
(Odsávačka XN-2219MB/XH) 
 
Dvoufázová elektronická odsávačka mateřského mléka LOVI EXPERT, dále jen odsávačka, 
je určena k odsávání mléka kojících matek. Odsávačka umožňuje odsátí mléka pro pozdější 
užití a nakrmení dítěte v nepřítomnosti matky. 

 

✓ Odsávačka je předmětem osobní potřeby. Používání odsávačky více osobami může 
způsobit zdravotní potíže.  

✓ Na odsávačku se poskytuje zákonná záruka v délce trvání 24 měsíců. Nevyhazujte 
doklad o pořízení. 

✓ Před použitím se seznamte s návodem k použití a dodržujte zásady bezpečného 
používání. 

✓ Návod k obsluze uchovejte pro případné pozdější použití. 



✓ Předpokládaná životnost výrobku je 5 let. Silikonové díly podléhají trvalému 
odbarvení. Tyto díly vyměňte za nové po jejich odbarvení nebo před uplynutím 
životnosti. 

NA ŠKODY VZNIKLÉ POUŽITÍM ODSÁVAČKY V ROZPORU S NÁVODEM 
K POUŽITÍ NENESE VÝROBCE ZODPOVĚDNOST A NEMOHOU BÝT 
PŘEDMĚTEM REKLAMACE NEBO ZÁRUČNÍ OPRAVY. JAKÉKOLIV 
OPRAVY NEBO ZÁSAHY DO VÝROBKU NEAUTORIZOVANÝMI OSOBAMI 
MAJÍ ZA NÁSLEDEK ZTRÁTU NÁROKU NA ZÁRUKU A MOHOU 
OHROZIT ZDRAVÍ A ŽIVOT UŽIVATELE. 
 

 

 

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY 

Při používání elektrických zařízení je třeba přijmout zvláštní bezpečnostní opatření, včetně: 
 
UPOZORNĚNÍ: K ochraně proti úrazu elektrickým proudem neponořujte kabel, síťový adaptér nebo 
ovládací panel zařízení do vody nebo jiné kapaliny. Chraňte zařízení před vodou a se zařízením 
NIKDY nemanipulujte s mokrýma rukama. 
Před prvním připojením zařízení zajistěte, aby napětí bylo kompatibilní s napájecím zdrojem, a to 
kontrolou typového štítku na základně hlavního tělesa. Správné napětí pro odsávačku LOVI EXPERT 
je 100-240V. 
Přístroj připojte pouze k bezpečnému a chráněnému zdroji proti přepětí. 
 Prodlužovací šňůry mohou být používány, pokud jsou během jejich používání dostatečně chráněny 
a jsou pod příslušným dohledem. 
Pokud se používají prodlužovací kabely: 
1) Označené elektrické napětí prodlužovacího kabelu by mělo být kompatibilní s elektrickým 
napětím uvedeným na zařízení. 
2) Prodlužovací kabel musí být přizpůsoben elektrickému zatížení zařízení podle informací 
uvedených na typovém štítku. 
3) Prodlužovací kabel musí být opatřen označením CE. 
4) Prodlužovací kabel nemůže vykazovat žádné poškození. 
5) Šňůra by měla být uspořádána tak, aby se nepokrčila přes desku nebo stolní desku, kde by ji děti 
mohly táhnout nebo se neúmyslně zapletly. 
Pokud má zařízení uzemňovací zástrčku, prodlužovací kabel musí být tří žilový typ kabelu s 
uzemňovacím kolíkem. 
Nenechávejte přístroj bez dozoru po připojení. 
Při vyjímání zástrčky ze zásuvky držte její obvod. Nikdy neodpojujte zástrčku ze zásuvky vytáhnutím 
kabelu. 
Nepokládejte napájecí kabel pod nábytek nebo jiné překážky. 
NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti horkého plynu nebo elektrického hořáku nebo ve vyhřívané troubě. 
Ujistěte se, že napájecí šňůry jsou mimo dosah horkých povrchů, radiátorů a potrubí pro ústřední 
topení. Nenechávejte přístroj na přímém slunečním světle. 
Před čištěním zařízení vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. 
VAROVÁNÍ! Nepracujte s žádným zařízením s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou, pokud přístroj 
nefunguje správně nebo pokud byl nějakým způsobem poškozen. 
Nikdy nepoužívejte neúplné / nedostatečné spotřebiče. Poškozené nebo opotřebované prvky musí 
být okamžitě vyměněny za součásti dodané výrobcem. 
Dodržujte správné používání samotného spotřebiče, jakož i různých příslušenství prsní odsávačky. 
Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými 
nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod 
dohledem nebo nedodržují pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich 
bezpečnost. 
Je-li jakýkoli spotřebič používán osobou se zdravotním postižením nebo v blízkosti dětí, je 



nutná pečlivá kontrola. 
VŽDY udržujte spotřebič mimo dosah dětí, pokud jej nepoužíváte. 
VŽDY odpojte prsní pumpičku od elektrické zásuvky, pokud ji nepoužíváte. 
Nepoužívejte střídavý adaptér střídavého proudu k napájení jiných zařízení, stejně jako 
připojování prsní odsávačky k jinému síťovému adaptéru, než je ten, který poskytuje 
výrobce. 
Pokud je napájecí adaptér poškozen, musí být nahrazen jiným, zakoupeným u výrobce 
přístroje, aby se předešlo nebezpečí. 
Všechny opravy by měly být prováděny pouze výrobcem nebo distributorem. 
Opravy nebo úpravy výrobku neoprávněnými osobami způsobí ztrátu záruky a může 
způsobit ohrožení života a zdraví. 
Výrobce si vyhrazuje právo změnit konstrukční složení výrobku. 
 
 
VAROVÁNÍ! NEDODRŽENÍ POKYNŮ V TÉTO PŘÍRUČCE MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ OSOBNÍ ZRANĚNÍ, 
ZTRÁTU ŽIVOTA NEBO ŠKODY NA TOMTO ZAŘÍZENÍ. 
 
 
1. Přístroj by měl být používán pouze v souladu s jeho určeným použitím, jak je popsáno v této 
příručce. Jiné použití porušují podmínky záruky. 
2. Před každým použitím zkontrolujte zařízení. Nikdy nepoužívejte, pokud je přístroj poškozen. 
Namísto toho se obraťte na výrobce nebo distributory. 
3. Nikdy nepoužívejte výrobek, který byl upuštěn nebo spadl na tvrdou podlahu. V takovém 
případě musí být výrobek vrácen zpět do servisu, aby mohl být zkontrolován. 
4. Je zakázáno používat zařízení při koupeli. 
5. Je zakázáno používat výrobek v místech vystavených kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami, 
např. u van, myček, kuchyňských dřezů nebo sprchových koutů. 
6. NEDOTÝKEJTE se zařízení, pokud spadne do vody nebo jiné kapaliny. Ihned odpojte přístroj od 
elektrické zásuvky. 
7. Je zakázáno používat zařízení během spánku nebo ve stavu nadměrné únavy. 
8. Je zakázáno ponořovat ovládací panel a napájecí zařízení do vody nebo čistěte vlhkou houbou 
nebo vlhkým materiálem. 
9. Nesprávné použití může zařízení zničit. 
10. Doba nabíjení baterie by neměla překročit 6 hodin s ohledem na životnost baterie. 
11. Skutečnost, že po 6 měsících používání bude kratší pracovní doba baterie, je normální. Je to 
způsobeno vlastnostmi baterie. 
12. Používejte pouze uvnitř. NEPOUŽÍVEJTE venku. 
13. Přístroj je určen pouze pro domácí použití. 
14. Pokud byl spotřebič přepravován při nízkých teplotách, měl by být před použitím aklimatizován 
na okolní teplotu. 
15. Před zapnutím zařízení se ujistěte, že bylo správně sestaveno. 
16. Chcete-li odsávačku během cyklu zastavit, znovu stiskněte tlačítko ON / OFF a odpojte 
odsávačku od sítě. 
17. K čištění výrobku nepoužívejte žádná rozpouštědla ani chemikálie. 
18. Výrobek není hračkou. Použijte a ukládejte odsávačku a všechny jeho části mimo dosah dětí. 
19. Nezasahujte do útrob výrobku. 
20. Do přístroje je vložena lithium-iontová baterie. Nikdy ji sami navytahujte.  
21. NEPOUŽÍVEJTE napájecí zdroj ani baterie, které nebyly připojeny k zařízení. 
22. Je zakázáno přepracovat a měnit výrobek. Jakékoli opatření, které je v rozporu s těmito 
pokyny, zneplatní prohlášení o shodě WEEE. 
23. Pokud máte pochybnosti o bezpečnosti produktu, obraťte se na distributora nebo výrobce. 
            24. Informace obsažené v této příručce mohou být předmětem příslušných změn po 
technické stránce. 
  
 

 



Tento symbol znamená, že výrobek nemůžete likvidovat společně s domácím 

odpadem. Likvidací výrobku v souladu s předpisy předcházíte eventuálnímu 

negativnímu vlivu na přírodní zdroje a zdraví lidí, které by mohlo nastat 

v případě nesprávného nakládání s těmito odpady. Pro další informace 

kontaktujte místní orgány, vývozce odpadu nebo výrobce. Nařízení  WEEE 

2012/19 / EU. 

  

 

 

Výrobce prohlašuje, že výrobek je v souladu se směrnicemi Evropské unie a 

harmonizovanými normami. Výsledkem posouzení této shody je toto označení 

výrobku.  

Výrobek splňuje požadavky směrnice pro zařízení určená pro použití v určitých 

limitech napětí (LVD) 2014/35 / EU, směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 

(EMC) 2014/30 / EU, směrnice RoHS 2011/65 / EU. 

 

Výrobek spadá do II. třídy ochrany. 

  

Výrobek není hračka. Všechny díly uchovávejte mimo dosah dítěte. Informace o 

výrobku uchovejte pro případné pozdější použití. Číslo série a datum spotřeby je 

uvedeno na obalu. 

 

 

TECHNICKÁ DATA 

Napájení na baterie 

Napájení ze sítě  

Maximální výkon                                                               

Hmotnost výrobku s adaptérem 

(bez baterií) 

lithium-iontová baterie 

100-240 V / 50/60 Hz / 0,4A max; výstup: =10V / 1,5A 

84 W 

1100g 

 

PRAKTICKÉ RADY 

Důležité bezpečnostní informace: 
 
• Během těhotenství nikdy nepoužívejte odsávačku, protože může dojít k porodním 
bolestem. 
• Pokud máte problémy s kojením nebo kojení způsobuje bolest, je nutné vyhledat lékařskou 
pomoc. 
 
Před použitím zkontrolujte, zda byla odsávačka demontovaná, umytá a dezinfikovaná. 
Demontujte, omyjte a dezinfikujte komponenty odsávačky, které přicházejí do kontaktu s 
mateřským mlékem, vždy před a po každém použití. 
 
OVLÁDACÍ PANEL A SÍŤOVÝ ADAPTÉR NEOMÝVEJTE ANI NEDEZINFIKUJTE 
 
• Zajistěte celkovou čistotu produktu. Zabraňte usazování prachu a jiných nečistot, které by 
mohly nepříznivě ovlivnit práci s produktem. 
• Zvláštní péče o hygienu je důležitá pro zajištění bezpečnosti matky a dítěte. 
• Prvky zařízení, které nejsou určeny k čištění, musí být chráněny proti vodě a vlhkosti. 
 
POZNÁMKA! Nedostatečné sání může vést k menšímu množství mléka, ale příliš vysoké 
sání může způsobit bolest a snížit produkci mléka. Pokud zjistíte tento typ poruchy, měli 
byste upravit sací výkon (viz ÚROVEŇ VÝKONU). 
 

 



 

Obr. 1 – DÍLY ODSÁVAČKY 
1. Odsávací jednotka 
2. Síťový adaptér 
3. Silikonová hadička pro spojení odsávačky 

s odsávací jednotkou:  
3A) Silikonová hadička  
3B) Spojka 

4. Odsávačka 
5. Sada k uchovávání pokrmu 

a. Šroubovací víčko 
b. Těsnící disk 
c. Víčko/hrníček 
d. Utěsňovací kroužek  

6. Díly odsávačky pro manuální použití  
a. Násadka s regulátorem podtlaku 
b. Silikonový měchýř 
c. Upevnění  
d. Rukojeť 

7. Náhradní díly 
a. Krytka – 1 ks 
b. Konektor hadice – 1 ks 
c. Hadice  – 1 ks 
d. Membrána elektronické odsávačky – 2 ks 

8. Kufřík na odsávačku 
9. Jednorázové vložky do podprsenky LOVI – 

10 ks 
 
 

Obr. 2 – KOMBINOVANÁ SADA ODSÁVAČKY 
A. Kryt 
B. Uzávěr krytky 
C. Silikonový trychtýř (pro elektrickou odsávačku) 
D. Uzávěr proti prachu 
E. Silikonová masážní vložka 
F. Plastová opěrka 
G. Tělo odsávačky 
H. Ventil  
I. Membrána ventilu 
J. Adaptér na láhev 
K. Láhev 
L. Stojánek na láhev 

 
Obr. 3 – OVLÁDACÍ PANEL 

1. LCD display 
2. Tlačítko ke zvýšení sací síly 
3. Tlačítko ke snížení sací síly 
4. Tlačítko pro změnu fáze 
5. Zapínání/vypínání 
6. Vstup pro konektor hadice 
7. Napájení síťového adaptéru 
8. Zapínaní/vypínaní síťového adaptéru 

 
Obr. 4 – DISPLAY 

1. Indikátor napájení baterie 
2. Indikátor fáze stimulace 
3. Indikátor fáze sání 
4. Indikátor úrovně nasávání 
5. Indikátor času  

 

Obrázek 1 
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Obrázek 3 

 
 

Obrázek 4 
 
Wyświetlacz 

 
 

 

NÁVOD K ČIŠTĚNÍ 

 

Před prvním a každým dalším použitím rozmontujte všechny díly odsávačky, které se 
dostávají do kontaktu s mlékem, umyjte v horké vodě za použití jemného čistícího prostředku. 
Poté je usušte a vydesinfikujte dle instrukcí níže.  
 
Před prvním použitím: 
Před prvním použitím dezinfikujte všechny součásti, které přicházejí do styku s mateřským 
mlékem (silikonová masážní vložka (obr. 2E), tělo odsávačky (obr. 2G), těleso ventilu 
(obr.2H), membrána ventilu (obr. 2C, 1.6b), vnitřní uzávěr víčka (obr. 1.6a), lahvičku (obr. 2J), 
láhev (obr. 2K) tak, že je vložíte do vroucí vody po dobu 5 minut je vyvařujete.  POZNÁMKA 



Nenechávejte součásti na dně hrnce. Během dezinfekce promíchejte vodu, aby nedošlo k 
poškození součástí. 
✓ Nezapomeňte použít dostatek vody. V průběhu vyvařování musí být všechny díly trvale 

ponořeny. 
✓ Nevyvařujte části, které nepřijdou do styku s mateřským mlékem a elektrické části. 

(1.1; 1.2). 
✓ Ihned po vyvaření vyjměte všechny díly z vody. 
 
Před každým použitím dezinfikujte všechny výše uvedené prvky odsávačky a lahvičku nalitím 
vroucí vody nebo umístěním do elektrického nebo mikrovlnného parního sterilizátoru. Je to 
nutné pro zajištění hygieny.  
 
VAROVÁNÍ! Nejsou zde žádné elementy odsávačky, které by mohly být sterilizovány ve 
sterilizátoru do mikrovlnné trouby.  
 
Před montáží a použitím všechny díly důkladně osušte. K osušení použijte čistý ručník. 
Osušené díly uchovávejte v uzavřeném pouzdru nebo sáčku. Můžete také použít čistý ručník.  
 

✓ Nenalévejte vodu na trychtýř (obr. 2A). Pokud zjistíte, že voda je na nebo v uzávěru, 
vytáhněte zátku (obr. 2b) a nechte oba prvky vyschnout, aby voda nevstoupila do 
hadičky a jednotky čerpadla. 

✓ Upozornění! Nedezinfikovat silikonové hadice s konektory (obr. 1.3), plastovou 
opěrkou (obr. 2F), kryt  (obr. 2A) a elektrické prvky (obr. 1.1, 1.2). Nevkládejte 
tyto prvky do vody. Otřete dezinfekčním prostředkem. 

 

VAROVÁNÍ! Nedostatečně osušené díly odsávačky mohou negativně ovlivnit funkci 
odsávačky. Proto se před použitím ujistěte, že všechny díly jsou důkladně osušeny.  
 

 

Pokyny k umývání: 
 

✓ Vytáhněte z odsávačky silikonovou hadičku se spojkou. Tento díl není potřeba 
umývat, protože se nedostává do kontaktu s mlékem. 

✓ Všechny díly odsávačky myjte v souladu s instrukcemi. 
✓ Nepoužívejte silné detergenty ani ostré čisticí prostředky, které mohou poškrábat 

povrch jednotlivých dílů. 
✓ Vypláchněte čistou horkou vodou. 
✓ Neumývejte silikonovou hadičku se spojkou, protože spojuje elektrické díly.  
✓ Používáte-li elektrický sterilizátor, postupujte podle pokynů výrobce.   

 

 

VAROVÁNÍ!  Ventilovou membránu vždy demontujte (obr. 2I) tak, že ji uchopíte v blízkosti 

"závěsu" dvěma prsty. Nikdy neohýbejte hrany membrány, protože by se mohly poškodit a v 

důsledku toho snížit sací sílu.  

 

VAROVÁNÍ!  Před každým použitím zkontrolujte stav všech prvků, protože jejich poškození 

může ovlivnit účinnost zařízení  

Jak dezinfikovat trychtýř? 

Před prvním a následným použitím umyjte prsní trychtýř teplou vodou a poté ho vložte do 

vroucí vody po dobu 5 minut. Vyčistěte před každým použitím. Nepoužívejte žádné 

antibakteriální přípravky! Před každým použitím důkladně zkontrolujte stav nástavce, zvláště 

pokud má dítě zuby. Neupevňujte pojistný kroužek láhve, protože by mohlo dojít k narušení 

jeho větrání. Vždy zkontrolujte, zda nedošlo k úniku. Nikdy nezvětšujte otvory průtoku prsní 

objímky žádným způsobem, protože by mohlo dojít k poškození.. Nenechávejte prsní objímku 

na přímém slunečním světle, v blízkosti zdroje tepla nebo v dezinfekčních prostředcích 

(sterilizační roztok) déle, než je doporučeno. Doporučuje se vyměnit max. po 2 měsících 

používání k zajištění bezpečnosti a hygieny. 

Po použití vyčistěte láhev a prsní objímku od zbytků jídla, opláchněte a poté důkladně umyjte 



teplou vodou; nevyvařujte. Láhev je možno umývat v myčce (max. teplota 65 ° C). 

Neumývejte prsní objímku v myčce, protože čisticí prostředky mohou způsobit poškození 

výrobku. 

 

VÝSTRAHA! Pro vaši bezpečnost a zdraví dětí! Vždy používejte tento výrobek pod 
dohledem dospělého. Nikdy nepoužívejte trychtýř jako dudlík. Nepřetržité a dlouhodobé 
kojení může způsobit zhoršení zubů. Vždy kontrolujte teplotu jídla před podáváním. 
Ohřev v mikrovlnné troubě může mít za následek lokální vysokou teplotu. Pokud ohříváte 
mléko v mikrovlnné troubě, nezapomeňte nechat otevřenou lahvičku. Při ohřevu v 
mikrovlnné troubě buďte zvlášť opatrní. Vždy rozmíchejte mléko, abyste zajistili 
rovnoměrné rozložení teploty a zkontrolujte teplotu kapaliny před servírováním. Tento 
výrobek není hračka. Uchovávejte všechny součásti mimo dosah dětí, když je 
nepoužíváte.        

 

 

 
POKYNY PRO MONTÁŽ 

 

Umístěte silikonový masážní trychtýř (obr. 2E) do 

plastové výztuhy (obr.2F). Zatlačte úzkou část trychtýře 

na úzký krk plastové výztuhy. Poté umístěte připojené 

prvky na tělo pumpy (obr.2G). 

Důležité! Ujistěte se, že okraje polštářku se rovnoměrně 

vyrovnají s okraji plastové výztuhy. Uvědomte si, že oba 

prvky jsou profilované a měly by být správně navzájem 

propojeny. 

Silikonový trychtýř lze rychle a snadno umístit do 

umělohmotné nálevky na prachový kryt (obr. 2D), který 

by měl být po montáži odstraněn. 

 

 

Umístěte silikonovou membránu (obr. 2C) do pohárku 

tělesa pumpy. Ujistěte se, že uzávěr (obr. 2A) má 

uzávěr víka (obr. 2B). Poté umístěte na těleso čerpadla 

a otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, aby otvor 

pro hadicový konektor byl umístěn na opačné straně 

trychtýře.  

  

 

Umístěte membránu ventilu (obr. 2) do otvoru ventilu 

(obr. 2H). Poté umístěte ventil s membránou uvnitř těla 

odsávačky (obr. 2G). 

Důležité! Ujistěte se, že membrána těsně přiléhá k 

otvorům ventilu a všechny součásti jsou propojeny. 
  



 

Na lahvičku umístěte adaptér (obr. 2J) (obr. 2K). 

Našroubujte tento set na tělo odsávačky (obr. 2G). 

Kompletní sadu lze umístit do stojanu na lahve. (obr. 

2L) 

 

 

Připojte hadici (obr. 1.3a) s 

konektory (obr. 1.3b) umístěním 

jejich tenčích konců do hadiček. 

zkontrolujte, že prvky k sobě 

těsně navzájem přiléhají. 

rysunek 

Připojte hadičku k odsávačce 

(obr. 1.4) a k jednotce čerpadla 

(obr. 1.1) 

Jeden konec vložte do otvoru 

trychtýře (obr. 2A) a druhý do 

otvoru (obr. 3.6) umístěném na 

ovládacím panelu. Přitlačením 

konektorů zajistěte, aby těsně 

zapadly do otvorů. 

 

  

MOŽNOSTI NAPÁJENÍ 
Odsávačka může být napájená dvěma způsoby. 

 
Prostřednictvím síťového adaptéru – součást balení 

Vložte koncovku síťového adaptéru (obr. 1.2) do zdířky ovládacího 

panelu (obr. 3.) a poté zapněte do sítě. 

Z bezpečnostních důvodů může být odsávačka napájena pouze 
prostřednictvím přiloženého síťového adaptéru. Použití jakéhokoli 
jiného adaptéru může způsobit poškození výrobky a bezprostředně 
ohrozit jeho uživatele. 

UPOZORNĚNÍ! Zástrčka adaptéru odsávačky se může lišit podle 

země použití.  

Prostřednictvím  Li-ion baterie 

Odsávačka  může být napájena vestavěnou Li-ion baterií. Nabíjení 

akumulátoru je prováděno pomocí AC / DC adaptéru (obr. 1.2) 

 VAROVÁNÍ Před prvním použitím baterie zcela nabijte. 

Pokud je odsávačky napájena baterií, na displeji se zobrazí aktuální 

stav nabití. . Po připojení napájení se spustí nabíjení a 

+ rysunek z elementami 

podłączania zasilacza 

 



aktuální stav nabití baterie se zobrazí . Když je baterie 

vybitá, uslyšíte pípnutí a ikona bude blikat . 

Doporučujeme provést proces nabíjení před procesem odsávání. 

Napájecí adaptér (obr. 1.2) připojený k jednotce odsávačky (obr. 1.1) 

nabije akumulátor bez ohledu na to, zda je přepínač (obr. 3.8) na 

odsávačce nastaven na ON nebo OFF. Pokud je přepínač nastaven 

na ON a adaptér střídavého proudu není připojen k jednotce 

čerpadla, bude automaticky pracovat s vestavěnou baterií. 

Chcete-li dobít baterii, připojte síťový adaptér na odsávačku, pokud se 

nepoužívá. Nabíjení úplně vybité baterie trvá přibližně. 4 hodiny. Když 

je baterie plně nabitá, přeruší se nabíjení, aby nedošlo k jejímu 

poškození. Chcete-li prodloužit životnost zařízení a snížit spotřebu 

energie baterií, nenabíjejte baterii déle než 6 hodin. 

Baterie v odsávačce lze dobít přibližně 500 krát. Jedno plné nabití 

baterie umožňuje, aby odsávačka pracovala cca. 3 hodiny. Když je 

baterie vybitá, uslyšíte pípnutí a ovládací panel se automaticky vypne 

během dalších 10 sekund 

Pokud není odsávačka používána, přepněte spínač (obr. 3.8) do 

polohy OFF (vypnuto). To pomůže šetřit energii baterie a prodloužit 

její životnost. Pokud se přístroj delší dobu nepoužívá, dobíjejte baterii 

jednou za měsíc. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

VAROVÁNÍ! Během montáže a demontáže odsávačky buďte velmi opatrní, abyste zabránili poškození 

součástí. 

 

Před každým použitím: 

• Než začnete používat odsávačku důkladně si umyjte ruce. 

• Přesvědčte se, že odsávačka je umytá a vysušená. Pokud ne, pokračujte dle níže uvedeného návodu. 

• Ujistěte se, že v silikonové hadičce se nenachází žádná tekutina ani známky vlhkosti. Nikdy nezapojujte 
odsávačku do sítě, pokud se v silikonové hadičce nachází voda. 

 

Upozornění! Neprofukujte hadičku ústy, abyste ji zbavili vody! 

 

 

VAROVÁNÍ! Před začátkem odsávání zkontrolujte stav nabití 
baterie. Pokud je baterie vybitá, zapojte síťový adaptér (obr. 
1.2) do portu na odsávačce (obr. 3.7) a nechte baterii dobít. 
Nezapomeňte, že při nabíjení baterie se nedoporučuje odsávat 
mateřské mléko. 
  
Připojte hadičku k odsávačce (obr. 1.4) a jednotce odsávačky 
(obr. 1.1). Jeden konec vložte do otvoru trychtýře (obr. 2A) a 
druhý do otvoru (obr. 3.6) umístěném na ovládacím panelu. 

 



Přitlačením konektorů zajistěte, aby těsně zapadly do otvorů. 
 
VAROVÁNÍ! Zajistěte, aby v silikonové hadici nebyla žádná kapalina nebo 
vlhkost. (např. voda zbývající po posledním umytí). 

 
Pokud je baterie nabitá, přepněte spínač (obr. 3.8) z polohy OFF do polohy 
ON a spusťte proces odsávání mléka. 
VAROVÁNÍ! Nezapomeňte, že pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, 
nastavte přepínač do polohy OFF, čímž ušetříte životnost baterie. 

 

Přiložte odsávačku k prsu tak, aby se bradavka nacházela hluboko 
v trychtýři odsávačky (ideálně uprostřed). 
 
Upozornění! Důležité je, aby silikonová masážní vložka těsně 
přiléhala k prsu. Jinak dochází ke snížení sací síly. 

 

 

Odsávačka je vybavena dotykovým panelem. 

Zapněte tlačítko On/Off  a začněte odsávat. Uslyšíte zvuk 

pípnutí (k tomu dojde při každé změně nastavení na ovládacím 

panelu.) Současně odsávačka spustí 30 minut odpočítávání. 

Když časovač dosáhne 0 minut, vypne se motor a přepne se do 

pohotovostního režimu s vypnutým podsvícením (není zobrazen 

stav baterie). 

Pokud se během odsávání dotknete ikony ON / OFF , odsávačka 

se vypne. Druhé stisknutí ikony začne znovu odpočítávat. 

  

 

Po zapnutí odsávačka začne pracovat na fázi stimulace a na úrovni 

sací síly "1". 

 



Chcete-li nastavit sílu sání podle vašich potřeb, upravte její úroveň 

ve fázi stimulace dotykem ikon (+) nebo (-). 

 

Ve stimulační fázi je k dispozici 9 úrovní sací síly. 

 

Po 2 minutách se cyklus stimulace automaticky nastaví fázi na 

úroveň sání "3" bez ohledu na sací sílu nastavenou během fáze 

stimulace. Na displeji se objeví ikona. 

 

Pokud dáváte přednost vynechání fáze stimulace () nebo když 

mléko začne vytékat dříve než dvě minuty od začátku, klepnutím na 

ikonu () změňte fázi. Fáze hlubokého sání se automaticky spustí na 

úrovni sání "3". 

Můžete se vrátit z fáze hlubokého sání () do fáze stimulace () 

dotykem stejné ikony na odsávačce. 

 

Bez ohledu na aktuální sílu sání po zapnutí fáze stimulace bude 

odsávačky vždy automaticky nastavovat úroveň sací síly "1" ve fázi 

stimulace a úroveň "3" ve fázi hlubokého sání 

 



Chcete-li přizpůsobit sílu sání podle vašich potřeb, můžete ji nastavit 

dotykem ikon (+) nebo (-). 

 

Je k dispozici 9 úrovní sací síly. 

 

Pokud potřebujete přestat odsávat, jednoduše se dotkněte ikony 

ON / OFF a vypněte odsávačku. 

Upozornění! Od prsu odkládejte pouze vypnutou odsávačku bez 
sací síly. Pokud je nutné odložit odsávačku během odsávání, vložte 
mezi trychtýř a prs prst (stejně, jako odstavuje dítě od prsu).   
 
Upozornění! Odsávačka se automaticky vypne po 30 minutách. 

 

SÍLA SÁNÍ 
Po dokončení odsávání a po opětovném zapnutí odsávačky se začne pracovat v poslední zapamatované fázi 
(pod podmínkou, že spínač umístěný na čerpací jednotce (obr. 3.8) nebude nastaven na OFF. Pokud přepnete 
do polohy ON, odsávačka začne běžet z výchozího nastavení). 
 
Při každém dalším použití odsávačka automaticky nastaví sílu sání dle předchozího použití.  

 

Sílu sání nastavíte: 
 

1. Ve fázi stimulace nastavte sílu sání stisknutím nahoru (+) nebo dolů (-). 

2. Ve fázi hlubokého odsávání nastavte sílu sání rovněž stisknutím nahoru (+) nebo dolů  
 

Pokud se mléko dostává pod silikonovou masážní vložku, snižte sílu sání tak, aby mléko vtékalo do 
láhve. 

 

 

 

 
MANUÁLNÍ ODSÁVÁNÍ MLÉKA 



ZMĚNA NA MANUÁLNÍ ODSÁVAČKU MATEŘSKÉHO MLÉKA 
 

 
Sada obsahuje prvky umožňující ruční odsávání mléka. Pomocí těchto prvků se elektronická odsávačka 
snadno změní na ruční. 
 
Chcete-li sestavit a správně používat ruční pumpa, přečtěte si níže uvedené pokyny. 
 

Umístěte silikonový masážní trychtýř (obr. 2E) do plastové 

výztuhy (obr.2F). Zatlačte úzkou část trychtýře na úzký krk 

plastové výztuhy. Poté umístěte připojené prvky na tělo pumpy 

(obr.2G). 

Důležité! Ujistěte se, že okraje polštářku se rovnoměrně 

vyrovnají s okraji plastové výztuhy. Uvědomte si, že oba prvky 

jsou profilované a měly by být správně navzájem propojeny. 

Silikonový trychtýř lze rychle a snadno umístit do umělohmotné 
nálevky na prachový kryt (obr. 2D), který by měl být po montáži 
odstraněn. 
 

        

Držte silikonový trychtýř  (obr. 1.6b) v jedné ruce (konkávní 

stranou dolů) vložte vnitřní uzávěr víčka (obr. 1.6a) přes 

trychtýř tak, aby se široký konec zátky stal základem trychtýř. 

                               

                                     
Umístěte trychtýř se zátkou dovnitř pohárku těla odsávačky 
(obr. 2G). Zatlačte okraje trychtýře, odstraňte veškeré 
nepravidelnosti. Ujistěte se, že trychtýř těsně přiléhá k okraji. 

 

                            

Potom umístěte držák rukojeti (obr. 1.6c) na tělo odsávačky 

(obr. 2G) a otáčejte ve směru hodinových ručiček tak, aby 

závěs rukojeti byl umístěn na opačné straně trychtýře. 

 

 

Rukojeť (obr. 1.6d) položte na závěs tak, aby zátka vnitřního 

víka (obr. 1.6a) prošla otvorem umístěným na horní straně 

rukojeti. Pak zatlačte na dutinu, dokud neuslyšíte zvuk kliknutí. 

 

 

Do otvoru ventilu (obr. 2H) umístěte membránu ventilu (obr. 

2I). Poté umístěte ventil s membránou dovnitř těla odsávačky 

(obr. 2G). 

Důležité! Ujistěte se, že membrána těsně přiléhá k otvorům 

ventilu a všechny součásti jsou propojeny. 

Na lahvičku umístěte adaptér na láhev (obr. 2J) (obr. 2K). 

Našroubujte tento set na tělo odsávačky (obr. 2G). Kompletní 

sadu lze umístit do stojanu na lahve. (obr. 2L) 

 
 

 

 

Pro demontáž manuální odsávačky postupujte podle pokynů výše uvedeného v opačném pořadí. 



 

UCHOVÁVÁNÍ ODSÁTÉHO MLÉKA 

1. Vzhledem k aktivním biochemickým a mikrobiologickým procesům, které se vyskytují v 
mléce, je důležité udržovat konstantní teplotu skladování. 

2. Mléko lze skladovat v lahvičce nebo v zásobnících na mléko. 
3. Označte datem každé uskladnění odsátého mléka. 
4. Zmrazujte pouze čerstvě odsáté mléko. Láhev nikdy nenaplňujte po okraj, aby se mohl 

zvětšit objem mléka při zmrazování.  
5. Mléko může být ohříváno stejným způsobem jako jakýkoli jiný pokrm (ale nikdy v mikrovlnné 

troubě, protože to může zničit cenné živiny a protilátky).  
6. Zmražené mléko můžete rozmrazovat přes noc v ledničce a pak ho ohřát v ohřívači nebo 

horké vodě. 
7. Mléko protřepejte, abyste promíchali oddělený tuk. 
8. Neuchovávejte mléko ve dveřích lednice. 

9. NIKDY znovu nezmrazujte. 
10. NIKDY nemíchejte čerstvě odsáté mléko s rozmraženým mlékem. 
11. NIKDY nemíchejte čerstvě odsáté mléko se zmraženým mlékem. 
12. Zmražené mléko nepřevařujte ani neohřívejte v mikrovlnné troubě. 
13. Vždy zkontrolujte teplotu podávaného pokrmu. 
14. Nespotřebované rozmražené mléko více nepoužívejte. 
15. Nespotřebované mléko po krmení vyhoďte. 

 

 

Mléko Teplota (0C) Doporučení doba skladování 

Čerstvě odsáté mléko 

+4  do 96 hodin 

od +4 do +15 maximálně 24 hodin 

+190C až +250 C (pokojová 

teplota) 
optimálně 4 hodiny 

od +25 do +37 optimálně 4 hodiny 

Zmražené mléko 
 

-20 

 

optimálně 3-6 měsíců 

 

Rozmražené mléko 

+4 do 24 hodin 

 (dokud nerozmrzne) 

od +25 do +37 maximálně 4 hodiny 

 

Odsávačka je předmětem osobní potřeby, nepodléhá výměně ani vrácení. Na odsávačku se 

vztahuje zákonná záruka, v případě poruchy kontaktujte prodejnu, ve které jste odsávačku 

zakoupili nebo přímo distributora. Nezapomeňte, že podkladem k uplatnění reklamace je 

předložení dokladu o nákupu a orazítkovaný záruční list. 

KAŽDÝ MODEL ODSÁVAČKY MATEŘSKÉHO MLÉKA JE PŘED UVEDENÍM NA TRH 

TESTOVÁN. 



Nezapomeňte, že pokud narazíte na problémy s laktací, které vedou k tomu, že vaše dítě 

nemůže vyprázdnit prsa, může se ukázat, že i odsávaní pomocí odsávačky je také neúčinné.  

DŮLEŽITÉ! 

• Není dovoleno používat odsávačku k jiným účelům, než jsou uvedeny v 
návodu k použití. 

• Nenechávejte výrobek v blízkosti tepelných zdrojů a ohně. 

• Před použitím zkontrolujte, že všechny díly byly správně složeny. 

• Pokud cítíme v průběhu odsávání nepříjemný pocit v prsou, okamžitě 
přestaňte odsávačku používat. 

• Před každým použitím si důkladně umyjte ruce. 

• Uchovávejte mimo dosah dítěte. 

• Chraňte výrobek před nárazem a pádem. 

• Nedotýkejte se vyvařených dílů holýma rukama.  

• Nepřeprodávejte své zařízení. 

 

VYŘEŠTE SAMA JEDNODUCHÉ PROBLÉMY 

 

 

Při používání odsávačky se můžete potkat s několika drobnými problémy. Pokuste se je 

odstranit sama, než budete odsávačku reklamovat. Tady je pár tipů. 

 

Snížení síly sání: 

Pokud pozorujete snížení síly sání: 
✓ Vytáhněte silikonovou hadičku z ovládacího panelu a přiložte palec na zdířku. 
✓ Pokud cítíte podtlak, ovládací panel funguje. Pokud problém přetrvává, zapněte 

adaptér do jiné síťové zásuvky  
✓ Ujistěte se, že je odsávačka správně složená. 
✓ Zkontrolujte, zda je membrána ventilu pevně umístěna, zda není plochá a zda 

není poškozená. Tento prvek je zásadní pro dosažení správné sací síly. Pokud je 
tento prvek poškozen, vyměňte jej za nový. Do soupravy jsou přibaleny náhradní 
membrány. 

✓ Zkontrolujte, že membrána je nasazena správně, mezi držákem membrány a 
membránou nejsou žádné netěsnosti. 

✓ Ujistěte se, že držáku membrány je nasazeno těsnění a že držák membrány je 
správně umístěná v trychtýři odsávačky. 

✓ Ujistěte se, že prs těsně přiléhá k odsávačce. 
✓  

Mléko se hromadí v silikonové masážní vložce: 

 

✓ Pokud mléko vytéká z prsu příliš rychle a nestačí vtékat do láhve, snižte sílu sání. 

✓ Ujistěte se, že odsávačku držíte správně. Láhev se musí nacházet ve svislé 

poloze. 

 

Vracení mléka 

Pokud je mléko nebo voda v silikonovém trychtýři nebo hadičce, očistěte je podle pokynů. 

Dodržujte zásadu "úplně vysušte před použitím” 

Zkontrolujte, zda není silikonový trychtýř poškozen. 

 

Problém s napájením: 
Pokud v průběhu používání odsávačky nastane problém s napájením, proveďte následující 
úkony: 

Baterie se nenabíjí 

✓  Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér správně připojen k čerpací jednotce. 
✓ Změňte elektrické zásuvky. 

 



Nemůžete spustit čerpací jednotku 

✓ Zkontrolujte, zda je spínač na základně v poloze ON (Zapnuto). 
✓ Zkontrolujte stav nabití baterie. 

 
LED displej 

Pokud se na LED displeji objeví E1 nebo E2, znamená to, že je vnitřní baterii zkrat. 

Kontaktujte prosím prodejce nebo místo nákupu. Zařízení nepoužívejte. 

 

Rádiové vlny: 
Toto zařízení může rušit přístroje přijímající rádiové vlny. Pokud není používáno dle návodu, 
může rušit jiné přístroje nacházející se v jeho blízkosti. Zkuste: 

✓ Změňte polohu nebo nasměrování rušeného přístroje. 
✓ Zvětšete vzdálenost mezi odsávačkou a rušeným přístrojem. 
✓ Zapněte adaptér odsávačky do jiného obvodu sítě, než ve kterém je zapnut 

rušený přístroj. 
✓ Konzultujte problém s výrobcem nebo servisním technikem. 
✓ Není zaručeno, že rušení přístrojů se opět nedostaví. Zařízení splňující 

požadavky elektromagnetické kompatibility vždy vytváří minimální poruchy v 
normálním rozsahu. Neexistují žádná zařízení, která by nevytvářely zkreslení. 
 

 

 

 
DEKLARACE VÝROBCE 

Výrobce s plnou odpovědností prohlašuje, že výrobek splňuje základní požadavky směrnic 

nového přístupu a vede k označení CE. Pro potvrzení je vydáno prohlášení o shodě. 

 


