
09199-"NaturallyMe" pompa de san electrica , 0% BPA 

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare si pastrati-le pentru consultari viitoare. 

Pompa pentru san "NaturallyMe"este un dispozitiv medical de clasa aII-a, conform directivei europeene93/42/CEE, 
modificata de directiva 2007/47/CE, destinata extractiei laptelui matern, pentru eliberarea sanului si evitarea 
congestionarii mamare, pentru evitarea mastitei. 

Pompa pentru san este recomandata si in cazul iritatiei si durerii la nivelul mameloanelor. 

AVERTISMENT DE SECURITATE 

- ACEST APARAT ESTE DESTINAT NUMAI PENTRU UTILIZAREA DOMESTICA SI CONFORM MODALITATILOR 
DE UTILIZARE. Orice alt mod de utililizare este considerat incorect si periculos.Artsana nu poate fi considerata 
responsabila pentru avarii care decurg dintr-o utilizare improprie. 

- Aparatul este destinat utilizarii personale si nu poate fi oferit unui utilizator tert. 

Nu expuneti aparatul si componentele sale in lumina directa a soarelui in ploaie sau alti agenti atmosferici.  

-Daca aparatul este utilizat in exterior, va trebui sa fie alimentat de bateria interna. Nu il expuneti la soare, ploaie sau 
alti agenti atmosferici; aceasta ar putea expune utilizatorul la electrocutare. 

_ aceasta pompa nu este o jucarie si nu poate fi  utilizata de catre copii sau persoane care au capacitate mentala si 
senzoriala reduse sau care nu au cunostinta despre modalitatile de utilizare. Persoanele care utilizeaza produsul 
trebuie sa cunoasa si sa respecte instructiunile de utilizare si riscurile unei utilizari improprii. 

_ nu lasati la indemana copiilor aparatuL, adaptorul si cablul  de alimentare.Cablul  de alimentare dintre adaptor si 
motor si tubul de conexiune dintre motor si  kitul care executa suctiunea, pot prezenta risc de strangulare daca sunt 
lasate la indemana copiilor. Aparatul contine piese mici care pot fi inghitite si care pot asfixia copilul 

- asigurati-va ca nu se joaca copiii cu pompa sau cu adaptorul. 

- asezati intotdeauna aparatul pe suprafete plane si stabile, departe de patutul copilului 

- inainte de a bransa adaptorul la priza de curent asigurati-va ca datele tehnice de pe  adaptor corespund sectorului 
electric la care urmeaza sa fie bransat. 

- In caz de incompatibilitate, utilizati numai adaptoare recomandate/certificate sau cereti parerea unui personal tehnic 
certificat. 

- Bransati la o priza electrica la care nu are acces decat un adult. 

- Pentru a debransa de la priza electrica, debransati intai cablul din adaptor si apoi deconectati de la priza de curent 
electric. Cand debransati nu trageti  de cablu. 

- Executarea operatiunilor de curatare si intretinere trebuie efectuate conform instructiunilor descrise aici. 

-Pentru a evita proliferarea bacteriilor este necesar sa oferiti copilului laptele imediat dupa extractie ori sa il conservati 
conform modalitatilor de conservare. 

- Curatati si sterilizati  protectia din silicon(3), palnia(5) si valva(5), inainte de fiecare utilizare.Curatati si sterilizati 
biberonul(6) si accesoriile sale(7)-(8) conform indicatiilor de sterilizare. 

- inainte de fiecare utilizare verificati calitatea membranei si daca este deteriorata nu  mai utilizati produsul. 

Curatarea si sterilizarea  nu trebuie efectuate de catre copii sau persoane care au capacitate mentala redusa ori nu 
cunosc metoda de utilizare a produsului.  

Nu scufundati aparatul sau adaptorul in apa sau alte lichide si nu le puneti niciodata sub jetul de apa.Daca aparatul 
sau adaptorul au fost scufundate in lichide, nu le mai utilizati si contactati personalul  calificat tehnic inainte de a 
utiliza dinnou produsul.  

Daca pompa, adaptorul sau priza de curent electric prezinta semne de deteriorare, nu le mai utilizati.  Daca acestea 
prezinta risc de deteriorare contactati personalul tehnic calificat si cereti parerea, inainte de a utiliza produsul. 

Cablul dintre adaptor si corpul pompei nu poate fi inlocuit. In cazul in care acestea se defecteaza, adaptorul nu mai 
trebuie utilizat. 



AVERTISMENT: NU utilizati un alt tip de adaptor, utilizati numai modelul furnizat de ArtsanaS.p.A.-model 
LXCP12-006100BEH, fabricat de Shenzen Longxc Supply Co.LTD; altfel, aparatul nu va mai corespunde normelor si 
specificatiilor tehnice ale Directivei CE,  securitatii si integritatii.  

Nu incercati sa desfaceti si sa reparati aparatul sau adaptorul daca se afla in pana sau prezinta probleme de 
functionare. In cazul in care apar defectiuni de functionare, adresati-va unui personal tehnic calificat. Eventualele 
reparatii sau desfacerea produsului de catre cumparator, pot pune in pericol integritatea tertilor sau pot deteriora 
aparatul ireparabil - in plus, aparatul nu va mai beneficia de garantie. 

In cazul in care ambalajul produsului nu se afla in perfecta stare, verificati componentele acestuia. Daca sunt in buna 
stare, curatati-le bine inainte de utilizare, conform recomandarilor de la capitolul<<CURATARE>> 

Inainte de a utiliza produsul indepartati toate elemenetele care fac parte din ambalaj (pungi, ambalaje, snururi etc) si 
nu le lasati la indemana copiilor. 

Inainte de fiecare utilizare, asigurati-va ca pompa si elementele care fac parte din ea nu sunt deteriorate si nu lipsesc. 
In cazul in care aveti indoieli, nu o utilizati si adresati-va vanzatorului sau unui personal calificat. 

Inainte de utilizare si depozitare, asigurati-va ca se afla pe o suprafata plana si stabila -risc de rasturnare 

NU pozitionati aparatul pe suprafete delicate, sensibile la caldura si umezeala 

Nu utilizati aparatul in timpul dusului sau intr-un loc cu umiditate crescuta, langa bai, lavoare sau acolo unde ar putea 
patrunde lichide in el. Evitati contactul cu apa. 

Asigurati-va in timpul utilizarii ca  aparatul  este stabil si nu exista risc sa se rastoarne. 

Utilizarea aparatelor electrice implica respectarea unor reguli fundamentale: 

- Nu atingeti aparatul in timpul functionarii daca aveti mainile ude 

- Nu lasati aparatul langa surse de caldura 

- Nu atingeti aparatul daca a cazut accidental in apa-intrerupeti alimentarea cu curent electric si debransati-l de la 
priza. Nu mai utilizati aparatul , adresati-va unui personal calificat tehnic. 

- In cazul in care apar probleme de functionare al aparatului/adaptorului, opriti aparatul, debransati-l de la priza 
electrica si adresati-va unui personal tehnic calificat. 

- Aparatul trebuie curatat si uscat bine dupa fiecare utilizare 

- Daca aparatul nu este utilizat timp indelungat, inlaturati bateriile si apoi depozitati-l intr-un loc curat si uscat, ferit de 
lumina directa a soarelui si conform indicatiilor de depozitare si transport.  

Daca hotarati sa nu mai utilizati aparatul, inlaturati bateriile si faceti adaptorul neutilizabil extragand cablul de 
alimentare dupa ce a fost deconactat de la sursa de curent elecrtric. Nu eliminati impreuna cu deseurile alimentare ci 
conform directivei 2012/19/EU in vigoare pentru aparatele electrice, din tarile in care se vinde produsul. 

- Inlaturati intotdeauna bateriile alcaline daca nu utilizati aparatul timp indelungat. -Daca nu respectati aceasta 
recomandare, este posibil ca bateriile sa piarda lichid toxic si sa deterioreze aparatul. 

- Pentru a evita riscul incendiilor sau de electrocutare, nu lasati cablul dintre aparat si adaptor sa treaca pe sub 
covoare sau aproape de calorifere, sobe etc. 

- Utilizati aparatul la o temperatura de +5 - +40 ̊ ̊̊C. Utilizarea la temperaturi mai mici sau mai mari decat cele 
recomandate pot deteriora aparatul sau pot provoca arsuri. 

Aparatul nu prezinta protectii impotriva mediilor  bogate in oxigen sau atmosfera bogata in anestezice inflamabile 
(categorieAP) sau anestezice inflamabile bogate in oxidanti(categorie APG); va recomandam sa nu utilizati aparatul in 
astfel de medii, chiar si acasa daca se afla un pacient in terapie cu oxigen. 

- Aparatul a fost conceput pentru a functiona cu partile componente furnizate in pachet si cu un biberon de 150ml. 
Utilizarea altor componente sau biberoane cu alta capacitate, pot duce la functionare improprie, si nu la capacitatea 
declarata.  

Aparatul nu trebuie utilizat continuu mai mult de 30 min. Dupa utilizare este necesar un timp de repaos tot de 30 
minute.Depasirea timpului de utilizare maxim admis, chiar daca aparatul este dotat cu un sistem  automat de oprire 
dupa 40 minute, poate provoca supraincalzirea si deteriorarea. 



Caracteristicile produsului pot suporta modificari fara preaviz. 

In cazul in care aveti neclaritati in ceea ce priveste modalitatile de utiliare, contactati distribuitorul. 

 

ATENTIE: MONTAREA SI DEMONTAREA BATERIILOR 

Montarea/inlocuirea bateriilor se va face numai de catre un adult. 
Desfaceti surubul capacului compartimentului pentru baterii . Scoateti capacul, inlaturati bateriile uzate si introduceti 
bateriile noi respectand polaritatea dupa cum este indicat pe produs. Asezati la loc capacul.Nerespectarea polaritatii 
poate provoca supraincalzirea aparatului sau curgerea de lichid toxic din baterii si ar putea deteriora aparatul.  
Nu amestecati diferite tipuri de baterii sau baterii noi cu baterii consumate. 

Nu lasati bateriile sau surubelnita la indemana copiilor. 

Nu provocati scurtcircuit cu bornele de alimentare. 

Inlaturati bateriile consumate din produs pentru a evita ca eventuale curgeri de lichid toxic sa deterioreze jucaria. 

Inlaturati bateriile din pompa daca o perioada mai lunga nu o utilizati. 

Inlaturati bateriile din pompa inainte de a arunca produsul 

Nu aruncati bateriile consumate in foc sau in natura, depuneti-le la un centru de reciclare special amenajat. 

In cazul in care apar curgeri de lichid toxic din baterii va rugam sa le inlaturati din produs pe cele uzate , sa curatati 
bine compartimentul bateriilor si apoi sa montati alte baterii noi. In cazul in care ati avut contact cu lichidul toxic va 
rugam sa va curatati foarte bine mainile.  
Nu incercati sa incarcati bateriile care nu sunt reincarcabile deoarece ar putea exploda. 

Utilizarea acumulatorilor nu este recomandata deoarece aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a 
pompei. 

Acest produs nu a fost proiectat pentru a functiona pe baza bateriilor cu litiu.  

LEGENDA: 

 

Nr. Serie Cod de referinta in catalogul cu produse. 

Limite syperioare si inferioare de temperatura la care poate fi expus produsul Limita relativa superiara si 

inferioara de umiditate la care poate fi expus produsul Limita relativa superioara si inferioara de presiune 

atmosferica la care poate fi expus produsul. Instructiuni de utilizare Cititi si respectati 

instructiunile de utilizare inainte de a utiliza produsul. Aparat clasa II Destinat numai utilizarii in interior. 

pornit/oprit 

Parte aplicata tip BF aparat protejat impotriva patrunderii corpurilor solide sau lichide. Aparat protejat 
impotriva drenajului vertical 

 Conform directivei , 

Conform directivei europeene 2012/19/UE Polaritatea conexiunii adaptorului polaritate baterii.  



POMPA PENTRU SAN SI ALAPTAREA NATURALA 

Alaptarea este o perioada foarte importanta in viata bebelusului si a mamei. Pentru noul-nascut, alaptarea la san nu 
reprezinta doar satisfactia unei necesitati fiziologice primare, inainte de toate inseamna un moment foarte apropiat 
petrecut cu mama, moment bogat in emotii si perceptii senzoriale tactile, gustative si olfactive. Satisfacerea acestor 
necesitati emotionale, provoaca celor doi o stare de bine, liniste si echilibru. Laptele matern contine toti nutrientii 
necesari pentru satisfacerea necesarului nutrititiv si fiziolog al copilului. 

Pompa de san electrica ajuta la prelungirea alaptarii , in cazul in care exista surplus de lapte sau daca trebuie sa 
plecati si sa lasati copilului laptele necesar.In acest caz laptele poate fi extras si conservat pentru a fi oferit ulterior 
copilului.  

Pentru a garanta calitatea functionarii, pompa poate fi utilizata cu baterii alcaline de tip AA de 1,5 V (nu sunt furnizate) 
sau se poate conectata la curent electric, cu ajutorul unui adaptor model LXCP12-006100BEH, fabricat de Shenzen 
Longxc Power Supply Co., LTD 

COMPONENTE 

1-membrana 

2-Capac membrana 

3- membrana fina din silicon 

4- cupa 

5- valva 

6- BiberonNF 

7- tetina 0luni cu inel si capac 

8- capac ermetic 

9- bazza 

10- grup motor 

11- afisaj 

12- compartiment baterii 

13- buton pornit/oprit 

14- buton  crestere volum extragere/stimulare a laptelui 

15- buton diminuare volum extragere/stimulare 

16- buton stimulare /extragere 

17- furtun silicon 

18- alimentare 

19- conectaor cablu de alimentare 

20- indicator nivel baterii 

21- indicator nivel extractie/stimulare 

22- minutar 

23- indicator de stimulare 

24- indicator extractie 

PREGATIRE 

Inainte de a utiliza pentru prima data pompa,  desfaceti toate componentele, spalati-le si dezinfectati-le cu grija 
asa cum este precizat in capitolul Curatare si dezinfectare. 



Apoi asamblati pompa dupa cum urmeaza: 

Inserati valva 5 in conducta circulara situata in interiorul bazei cupei (4)  (fig 1) 

Nota: Montati de preferinta   valva cu langheta pozitionata in interiorul cupei. 

Impingeti marginea exterioara fara sa deteriorati valva si asigurati-va ca cele doua extremitati ale valvei se unesc. 
In caz contrar repozitionati valva si obtineti alinierea corecta. 

Pentru a spori confortul, puteti monta pe cupa (4) membrana din silicon (3), atasand bordura pe marginea 
cupei(fig2). presati membrana pentru a inlatura aerul care a ramas intre cupa si membrana. 

Asamblati membrana 1 si capacul 2(preasamblat) pe corpul cupei 4 (fig3) 

Insurubati bibronul NF(6) in  baza cu filet a corpului cupei(4) fig4 

Pentru a aseza produsul pe o suprafata plana, utilizati soclul practic(9) care imbunatateste stabilitatea produsului. 

Pentru utilizarea pompei cu adaptorul electric corespunzator,(18), fixati stecherul 19 in priza corpului motor(10)si 
apoi stecherul adaptorului in priza electrica(fig5) 

Pentru utilizarea pompei cu bateriile alcaline, desfaceti compartimentul bateriilor(12) si inserati cele 4 baterii 
alcaline tip AA de 1,5V(nefurnizate), respectand polaritatea notata pe produs. Inchideti compartimentul. Durata de 
functionare a bateriilor alcaline poate varia in functie de marca si starea lor de incarcare. 

Branzati furtunul din silicon (17) cu capacul membranei(2) (fig6) 

Inserati conectorul rigid al furtunul;ui (17) in spatiul prevazut pe corpul motorului(10)(fig. 7) 

Acordati atentie conectorului, fara acesta aparatul devine inutilizabil! 

UTILIZAREA POMPEI PENTRU SAN 

Inainte de utilizare sterilizati componentele(mai putin corpul motor10 si adaptorul electric 18 nici furtunul din 
silicon17) prin sterilizare la rece cu solutie dezinfectanta sau prin vaporizare sau fierbere timp de 5 minute, lasand 
apoi sa se racoreasca inainte de utilizare. 

Spalati bine mainile si asamblati pompa dupa cum e indicat in paragraful <<PREGATIRE>> 

Curatati corect sanul cu apa sau cu lavetele Chicco, special prevazute pentru igiena sanului. 

Pentru a  favoriza fluxul laptelui, puneti inainte de axtractie/alaptarea  o compresa calda pe san sau faceti un dus 
cald. 

Asezati-va intr-o pozitie confortabila si relaxata. 

Atasati cupa pe san, centrandu-l corect. Utilizarea se poate face cu sau fara membrana protectoare din 
silicon(3).Recomandam sa probati cele doua configuratii si s-o alegeti pe cea potrivita. 

Pentru a porni extractia, Apasati butonulpornit?oprit(13) de pe corpul motor (10), ecranul(11) se va lumina. 

Daca utilizati pompa alimentata de bateriile alcaline, , indicatorul de pe ecran va arata starea acestora(20). Daca 
pompa este alimentata prin adaptorul electric acest indicator nu va mai fi vizibil. Indicatorul bateriilor prezinta 4 nivele 
de incarcare a acestora 

NOTA: Pentru a garanta buna functionare, nu acoperiti orificiul din partea stanga a cupei(4). 

NOTA: Atunci cand porniti pompa, aceasta demareaza in mod Stimulare, pentru a usura extragerea laptelui, nivel 5. 
Stimularea este afisata pe ecran.(23) Dupa 2 minute de stimulare, aparatul trece automat la faza de extragere la 
nivelul5. Indicatorul de extractie (24)se va afisa pe ecran 

Puteti intrerupe modul stimulare si sa treceti direct la mod extractie, presand  butonul stimulare/extractie(16) 

Daca este necesar, repetati stimularea apasand iar butonul stimulare/extractie(16). Pentru a trece iar la mod extractie, 
apasati butonul stimulare/extractie(16) 

Presand butonul <<+>>(14) si <<->>(15), puteti regla extractia/stimularea la nivelul dorit sau stimularea/extractia, 
progresiv pana cand atingeti nivelul potrivit. 



Daca extractia/stimularea provoaca senzatie de jena sau durere, reduceti intensitatea pana la nivelul dorit, presand 
tasta<<->> (14) 

Puteti alterna extractia laptelui la cei doi sani. 

Pentru a opri functionarea pompei presati butonul Pornit/Oprit(13) 

Pentru a evita orice pericol rezultat din udarea cu lapte, va recomandam sa nu umpleti niciodata  biberonul mai mult 
decat limita maxima indicata  de scara gradata. 

Dupa fiecare utilizare curatati componentele dupa cum este descris in paragraful<<CURATARE>> 

Pentru a oferi copilului imediat laptele, extrageti biberonul din corpul pompei(4). Strangeti inelul cu tetina pe 
biberon(7)(sunt incluse in ambalaj)Veti obtine astfel un biberon Natural Feeling gata pentru a fi utilizat. 

Daca inchideti biberonul cu capacul ermetic(8)(inclus in ambalaj)puteti conserva laptele la frigider, la o temperatura de 
4 ̊C, timp de 48 ore si la congelator la o temperatura de -18̊C, timp de 3 luni. 

AVERTISMENTE: Atunci cand nu utilizati pompa pentru san, debransati-o de la sursa de curent electric. 

CURATAREA 

Inainte  de a efectua  orice operatiune de curatare, debransati daca este cazul, adaptorul de la sursa de curent si 
conectorul cablului (19)din corpul motor 

Separati toate componentele pompei. 

NOTA: indepartati valva(5) montata pe partea circulara a interiorului9 bazei cupei(4) tragand delicat de limba din  
lateral. 

AVERTISMENT: Inlaturati intotdeauna valva inainte de curatare si nu utilizati diferite ustensile pentru curatare 
deoarece se poate deteriora si aceasta va face pompa inutilizabila. 

NOTA: Pentru inlaturarea furtunului din silicon detasati intai membrana(1) si capacul ei din corpul cupei. Apucati 
extremitatea capacului si extrageti delicat.  

Spalati cu atentie toate componentele(mai putin corpul motor10 si adaptorul electric 18 nici furtunul din silicon17), cu 
apa calda si detergent normal pentru vase, clatiti abundent si uscati inainte de utilizare. 

Nu utilizati produse abrazive pentru curatarea componentelor pompei. 

Curatati piesele care nu pot fi scufundate in apa cu o laveta delicata, uscata. AVERTISMENT: Nu scufundati aparatul 
si nu udati corpul motor al pompei 

Furtunul poate fi clatit si uscat. Toate componentele mai putin corpul motor (10) si adaptorul electric(18)- valva(5), 
membrana(1) si membrana din silicon (3) si furtunul (17) pot fi spalate in masina pentru spalat vase utilizand un 
program delicat. Acest tip de spalare(mai agresiv) poate totusi uza produsul.  

Curatati si sterilizati biberonul(6) si accesoriile sale(7), (8) conform indicatiilor de sterilizare din modalitatile de 
curatare. 

Depozitati produsul intr-un loc uscat si curat, dupa fiecare spalare. 

ACCESORII 

Biberon NF 150 ml, cod 80711/80811 

Recipient pt lapte02257 

Cu aparatul este furnizat si un set de aparatoare san (cod 61770) , destinate sa absoarba surplusul de lapte Va 
recomandam sa NU utilizati alte accesorii inafara de cele recomandate de producator. 

 

 

Probleme Cauze Solutionari 

Pompa nu aspira sau aspira Clapeta nu este asamblata Asamblati corect clapeta 



prea putin sau e incorect asamblata 

Cupa si corpul motor incorect 
asamblate 

Verificati ca ati efectuat 
corect procedura descrisa la 
paragraful 
<<PREGATIRE>>. 
Asigurati-va ca furtunul din 
silicone solid bransat  atat in 
grupul motor cat si in capacul 
membranei. Verificati starea  
furtunului. NU rasuciti furtunul 
in timpul extractiei. 

Palnia nu adera bine la san 

Lipiti corect palnia de san 
asigurandu-va ca este bine 
centrat. Incercati cu si fara 
protectia din silicon. 

Reglarea intensitatii aspiratiei 
nu este potrivita 

Modificati nivelul de aspiratie 
pentru a gasi varianta cea 
mai potrivita pentru o 
stimulare si aspiratie  
confortabila, presand 
butoanele<<+>> si <<->> 

 

Baterii descarcate/prea putin 
incarcate 

Inlocuiti bateriile 

 

Extractia laptelui este 
dureroasa 

Nivel de extractie prea mare 

Modificati nivelul de aspiratie  
pana cand gasiti nivelul cel 
mai confortabil si potrivit, 
presand butoanele <<->> 

Pompa nu porneste 

Adaptor electric sau aparat in 
pana. 

Verificati prezenta curentului 
electric in retea.Verificati 
pozitionarea bateriilor in 
aparat. 

Bransare eronata 
Verificati toate 
bransamentele 

Baterii descarcate Inlocuirea bateriilor 

 

Daca oricare dintre operatiunile descrise mai sus nu rezolva problema pompei, adresati-va distribuitorului. 

SPECIFICATII TEHNICE 

09199-Pompa electrica Mod 06836 

Valoare maxima de vid in modalitate EXTRACTIE -0,35±0,03bar** 

(**valoare masurata cu cilindul esantion cu grad de siguranta  de 95%) 

Durata de viata : utilizare 500 ore 

Durata de viata accesorii: 2 ani 

Durata de viata stocare: 4ani 



Zgomot: 50dBA la distanta de 1m 

Tip aparat: functionare intermitenta, 30 min cu30 min pauza 

Greutate corp motor: 165 gr fara baterii 

Dimensiumi: 98X70X105mm 

Fabricata in China 

CONDITII STOCARE, CONSERVARE SI TRANSPORT 

Temperatura ambianta-20 ̊C la +60 ̊C 

Umiditate relativa: 10÷85% 

Presiune: 700÷1060hPa 

ALIMENTARE CU BATERII 

6Vd.c.-4x1,5V tip AA (LR06) 

ADAPTOR DE SECTOR 

Mod. LXCP12-006100BEH, fabricat de Shenzen Longxc Power Supply Co., LTD 

Intrare : 100-240V~50/60Hz.0,5A\ 

Iesire: 6,0V D.C.1,0A. 

Date de fabricatie: Data de fabricatie a produsului se extrage din codul lotului : LOT10AAMMXXXX (sau: AA=Anul; 
MM=luna; XXXX=numarul progresiv) 

TABLOU EMC 

Aceasta sectiune contine informatii specifice privind conformitatea produsului la norma EN60601-1-2. Pompa electrica 
Mod. 068336 REF00009199000000 este un dispozitiv electro-medical care necesita precautii particulare in materie de 
compatibilitate electromagnetica si care trebuie instalata si pusa in functiune conform indicatiilor electromagnetice 
furnizate. 

Aparatele de comunicatie cu RF portabile si mobile (telefoane portabile, emitatori-receptori etc)pot influenta 
functionarea aparatului. 

"NaturallyMe" pompa de san electrica , Mod 06836, REF00009199000000 este destinata 
functionarii in  mediul  electromagnrtic specificat mai jos.Utilizatorul va trebui sa garanteze 
utilizarea ei in conditiile ambientale descrise aici.  

Ghid si Declaratie fabricant-emisii electromagnetice 

Test emisii Conformitate Mediu electromagnetic - 
Ghid 

Emisii RF CISPR 11 Grupa 1 Pompa de san electrica , 
Mod 06836, 
REF0000919900000 
utilizeaza energie RF 
numai pentru 
functionarea sa 
interna.Emisiile ei RF 
sunt foarte slabe si nu 
provoaca nicio 
interferenta cu aparatele 
electronicve aflate in 
apropiere. 

Emisii RF CISPR 11 Clasa B Pompa de san electrica , 
Mod 06836, 
REF0000919900000 Emisii armonizate CEI Clasa A 



610-3-2 este adaptata sa 
functioneze in toate 
mediile  domestice  
bransate la reteaua 
publica de tensiune 
electrica 

Emisii de flutuatie a 
tensiunii/flicker IEC 
61000-3-3  

Conform 

 

Ghid de declaratie a fabricantului-imunitate electromagnmetica 

Proba de 
imunitate 

Nivel de incercare IEC 
60601 

Nivel de Conformitate Mediu 
electromagnetic-ghid 

Descarcare 
electromagnet
ica (ESD)IEC 
61000-4-2 

Prin contact ±6kV 

In aer ±8kV 

Prin contact ± 6kV 

In aer ± 8kV 

Solul trebuie sa fie 
acoperiyt de lemn, beton 
sau placi de 
ceramicadaca solul este 
acoperit cu materiale 
sintetice, atunci 
umiditatea relativa ar 
trebui sa fie  mai mica de 
30%  

Tranzistor/sec
venta 
impulsuri 
electroce 
rapide IEC 
6100-4-4 

±2 kV pentru liniile de 
alimentare 

±2kVpentru liniile de 
alimentare 

Calitatea tensiunii retelei 
trebuie sa fie cea tipica 
unui mediu comercial sau 
a unui spital. 

Tensiune CEI 
6100-4-5 

±1kV intre faze 

±2kV intre faze si 
pamant 

±1kV intre faze 

±2kV intre faze si 
pamant 

Lipsa 
tensiune, 
scurte 
intreruperi si 
variatii de 
tensiune pe 
liniile de 
intrare 
alimentare 
IEC CEI 
61000-4-11 

<5%Ut(>95% in Ut) 
pentru 0,5 cicluri 

40%Ut(60%inUt) 
pentru5 cicluri, 

70%Ut(30%in Ut) 
pentru 25 cicluri 

<5%Ut(>95% in Ut) 

In 5s 

<5%Ut(>95% in Ut) 
pentru 0,5 cicluri 

40%Ut(60%inUt) 
pentru5 cicluri, 

70%Ut(30%in Ut) 
pentru 25 cicluri 

<5%Ut(>95% in Ut) 

In 5s 

Camp 
magnetic cu 
frecventa de 
retea (50/60 
Hz) 

3 A/m 3 A/m Campurile magnetice cu 
frecventa de retea trebuie 
sa afiseze nivelele  
caracteristice ale  unui 
spatiu tipic comercial sau 
de spital 

REMARCA: Ut este tensiunea de retea inainte de aplicarea nivelului de proba 

RF Condus 

CEI 
61000-4-6 

3V eff 

150kHz la 80 MHz 

V1= 3V eff 

150kHz la 80 MHz 

 

RF Raze 3 V/m Et= 3V/m 



CEI 
61000-4-3 

De 80 MHz la 2,5 GHz De 80 MHz la 2,5 GHz  

(*1)Aparatele de comunicare cu RF, portabile sau mobile nu trebuie utilizate aproape de 
pompa electrica "NaturallyMe", Mod. 06836 REF.00009199000000 sau cablurile sale. Toate 
informatiile suplimentare referitoare la distanta fata de aceasta pot fi solicitate la Artsana 
S.p.A..  Pentru a reduce orice risc de interferenta, recomandam sa tineti pompa la o distanta 
adecvata (minim 1m) de orice aparat pentru aerosoli, telefoane portabile sau alte aparate care 
emit unde radio.  

NOTA:Este posibil ca aceste date sa nu fie aplicabile tuturor situatiilor. Propagarea 
electromagnetica este influentata de absorbtia de reflectia lor  in diferitele structuri, obiecte 
sau persoane. 

 

 

 Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi 
reciclate și reutilizate.  Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face obiectul Directivei 2012/19/EC și 
trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la 
prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății umane. Produsul dumneavoastră conține 
baterii care intră sub incidența obligațiilor de colectare selectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC și 
care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare.  În 
calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveți obligația de a participa în procesele de reutilizare, 
reciclare și valorificare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice prin colectarea selectivă a acestora și 
predarea către sistemele de colectare organizate.  Pentru informații detaliate despre programele de colectare și 
reciclare disponibile, vă rugăm să contactați biroul local, magazinul de unde ați achiziționat produsul sau rețelele de 
vânzare cu amănuntul. 
GARANTIE 
Acest produs  beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala  respectand 
recomandarile de utilizare descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni 
datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a evenimentelor accidentale. Durata garantiei  se aplica in conformitate 
cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul. Fabricat in China,Producator: Artsana SpA-Italia. 
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism SRL, Bucuresti, str. Ghe. Matac nr. 21-23, sector 2.tel: 0742.070.704; fax: 
021/231.06.26 

 
 

 

 

 

 

 

  

 


