
ÚVOD 

ARIA, Mii ™ Single Elektrická odsávačka mateřského mléka, je v nemocnici kvalitní odsávačka 

navržena pro pohodlí, výkon a přenositelnost. Kvalitní technika je ARIA bezpečná možnost pro 

maminky přes 100% bezpečné stráže bez křížové kontaminace. Vybaven Flutter Vent Flex ™ měkké 

košíčky vyrobené ze 100% silikonu potravin, aby delší a pohodlné čerpadla zabráněním poškození 

bradavek oblasti. ARIA ovládací prvky jsou schopny regulovat produkci mléka a simulaci dítěte 

stravovací návyky přes sací síly, sací rychlost a časové nastavení. ARIA získal své jméno díky své lehké 

a tiché funkce jako jediný nemocniční elektrické odsávačky. 

PODROBNÝ SEZNAM DÍLŮ 

ARIA ELEKTRICKÉ odsávačka mateřského mléka: 

) Soft Cup Brace 

B) silikonové Cup 

C) Připojení ventilu 

D) Skladovací kontejner připojení 

E) ventil + klapky 

F) Soft Tube 

G) Mii Skladovací kontejner 

H) Láhev stojan 

I) Hlavní Připojení 

J) Hlavní stroj 

MONTÁŽ 

Před prvním použitím zkontrolujte, zda spojovací součásti (např. poháry, konektory, ventily + klapky, 

a hlavní stroje), aby se ujistil, že jsou správně připojeny. Zkontrolujte potrubí a skladovací kontejner, 

aby byl volný, a zda kolektor je čistý. 

Před čerpání, použijte teplou i mokrý ručník první čisté prsu. Masáž prsu a kořen bradavky, uvolnit 

tělo a zmírnění bolesti zvětšené prsa, pokud existuje. 

Zapněte napájení, pozadí LCD svítí, je zařízení pohotovostním režimu. 

Při čerpání normálně, zvolte sací rychlost při nízkých otáčkách (S grade), centrum Cup s Soft Cup 

Ortéza na bradavky, stiskněte jemně proti sání. Můžete si vybrat vhodnou sací rychlost a intenzitu dle 

Vašich potřeb a pohodlí. 

Pokud narazíte na problémy, jako je obstrukce mlékovodů nebo zapadlé bradavky, nastavte sání na 

maximální stupeň (H). 



OVLÁDACÍ PANEL 

SÁNÍ VELOCITY NASTAVENÍ 

Zapněte napájení, Hlavní stroj běží v nízkých otáčkách (S grade) automaticky. Stiskněte tlačítko 

"rychlost +" / "rychlost," nastavte sací rychlosti. K dispozici jsou 2 nastavitelné stupně podle vašeho 

pohodlí. 

Stiskněte tlačítko "intenzitu +" / "intenzitou" upravit sání. K dispozici jsou 3 nastavitelné stupně podle 

vašeho pohodlí. 

TIMER 

Během pracovní doby, stroj se zastaví sání dočasně po 20 min. Stroj je v pohotovostním režimu. 

Pokud potřebujete restartovat sání, stačí stisknout tlačítko "ON / OFF" tlačítko znovu. 

Stiskněte tlačítko "ON / OFF" tlačítko pro spuštění nebo zastavení sání. 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Všechny součásti přicházející do přímého styku s mateřským mlékem je třeba rozebrat a vyčistit před 

dalším použití: Číše, ventil, skladovací kontejner, trubky, atd. neponořujte hlavní zařízení pro čištění 

vody. Nepoužívejte mikrovlnnou žádné díly. 

Prosím očistěte všechny díly pomocí detergentu (pro bezpečnost dítěte a nejlepších výsledků, 

použijte Mii Organics ™ kuchyňského saponátu). Sterilizace všechny díly umístěním do vařící vody 

(všechny části musí být demontován dobře a vařit čas nesmí přesáhnout 15 min.). 

Prosím, mějte vyčištěné díly samostatně bez kontaktování mateřského mléka. Ujistěte se, umýt 

všechny hadičky, láhve a láhve stojan před každým použitím. Hlavní stroj je možné čistit vlhkým 

hadříkem (použijte Mii Organics ™ Multi-Purpose Cleaner pro nejbezpečnějších a nejlepších 

výsledků). 

Po čerpání, zkontrolujte, zda není mléko kolektoru poháru a měkké trubky. Je-li mléko v kolektoru a 

měkké trubky, měli byste vypnout počítač najednou. Kolektor a měkké trubky by měly být být znovu 

použity po zaschnutí. 

 

PRÁVO struků pro vaše dítě 

Flutter Flex pomalý průtok Dudlík ™ 

Flutter Flex střední průtok Dudlík ™ 

Flutter Flex rychlý průtok struků ™ 

Flutter Flex Y-Cut ™ struků 

 

TIPY pro maminky 



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM DŮVOD ŘEŠENÍ 

Slabé sání Únik vzduchu z různých spojovacích dílů (pohár, konektor, ventil, klapka a Collector) 

Air potrubí z hlavního stroje zablokován, například řasy a ohybu trubky Soft nedbale, drobnosti v 

měkké trubky nebo Single-konektor Zkontrolujte každých spojovací části, sestavte znovu 

Čistit a uklízet 

Ne Sací Non-nastavení nebo nesprávné nastavení klapky, nebo klapka je zdeformovaný nebo 

poškozený 

Plastové díly jsou transmutace poškozen pytláctví dezinfekce skříň, mikrovlnná trouba, sporák tlačil 

Nainstalujte kryt 

Vyměňte novou část 

Nelze zapnout 

na stroji adaptér do zásuvky ve zdi nebo do konektoru stejnosměrného napětí hlavního stroje 

montuje nesprávně. 

Použití nesprávného adaptéru (výstup z originálu je 9V 1,5 A, konektor Ř2.1) znovu připojte 

Umístěte správně 

Mléko back-flow Matky s dostatkem mléka, nesprávně zvolit intenzitu sání třídy "H" nebo "M" 

Matky s hustou mateřského mléka, nesprávně zvolit rychlost sání vysokorychlostní třídy (F) 

Non-vstup do kolektoru nebo příliš mnoho mléka a nebyly vyčištěny. 

Příliš mnoho kapičky v měkké trubky nebo voda proudí do trubky během ponoření čištění. 

Během sání, mateřského mléka přesahuje 100 ml v lahvi ošetřovatelství a nevyměňuje prázdnou 

láhev. Vyberte si správnou značku 

Použití kolektoru 

Nenamáčejte měkké trubky do vody 

Vyměňte pohotovostní měkké trubky 

Vyměňte prázdnou láhev kojící 
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