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STEP- UP -Pompa de san electrica portabila  cod. 02328 
Pompa pentru san electrica Step Up  ofera tot confortul de care are nevoie orice mama in perioada delicata a  alaptarii. 
Pompa electrica, va permite sa extrageti laptele in acelasi ritm cu cel al bebelusului in timpul suptului, stimuland astfel productia de lapte matern. 
Mama poate alege:  Intensitatea de extragere a laptelui , cea mai potrivita exigentelor fiziologice ale sanului dumneavoastra  
Utilizand butoanele “+” si “-“ puteti seta ritmul aspiratiei  
Gratie functiei Memorie atunci cand porniti pompa aceasta va functiona conform ultimei setari a dumneavoastra in ceea ce priveste intensitatea suctiunii. 
Palnia cu profil special, mare, se adapteaza perfect oricarei dimensiuni a sanilor. Membrana  din silicon a palniei permite fixarea perfecta pe san si realizeaza un masaj delicat al acestuia. Sanul trebuie golit complet pentru a preveni aparitia obstructiei glandelor galactofore.  
Biberonul inovativ Step Up 1 inclus in pachetul pompei de san va permite sa hraniti copilul imediat. Daca atasati biberonului capacul etans  puteti depozita laptele in frigider (72 ore) sau in congelator (max 3 luni) pastrand in acest fel calitatile nutritive naturale ale acestuia.  
Pentru a garanta maxima functionalitate, Pompa de san electrica Step Up functioneaza fie cu ajutorul bateriilor alcaline 1.5 V de tip AA ( nu sunt incluse) fie prin conectare la priza electrica utilizand adaptorul inclus in pachet.  

ATENTIE 
Pompa de san electrica Step Up nu este un dispozitiv medical si de aceea nu are caracteristici medicale, nu poate fi folosita in tratarea unor boli.  

ATENTIE 
1 Pompa de san electrica Step Up este destinata doar uzului domestic . Orice alte utilizari sunt considerate improprii si potential periculoase. Artsana isi declina orice responsabilitate in cazul unor deteriorari cauzate de o utilizare improprie si incorecta. 

2  Inainte de a utiliza produsul indepartati toate elemenetele care fac parte din ambalaj (pungi, ambalaje, snururi etc) si nu le lasati la indemana copiilor. 
3 Acest produs nu este o jucarie. Nu lasati la indemana copiilor aparatul si adaptorul deoarece pot deveni surse de potential pericol. 
4 Copiii trebuie supravegheati pentru a nu se juca cu aparatul 
5 Dispozitivul nu este proiectat pentru utilizare de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati psihice si mentale reduse,sau fara o pregatire in ceea ce priveste utilizarea aparatului;decat daca se afla sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranta 

lor, sau daca au fost instruite in ceea ce priveste modalitatea de utilizare.  
6 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. 
7 Inainte de a conecta aparatul la o priza electrica va rugam sa verificati corespondenta voltajului.  
8 Conectati stecherul la o priza de curent electric usor accesibila doar unui adult. 
9 Nu  asezati  pompa pe suprafete calde , umezede sau aproape de caldura directa  
10 Asezati pompa pe suprafete stabile si plane  la care copiii nu au acces 
11 Intotdeauna deconectati aparatul de la priza electrica cand acesta nu eset utilizat sau cand nu este supravegheat. 
12 In cazul defectarii cablului adaptorului, acesta nu poate fi inlocuit, in acest caz  nu mai trebuie utilizat si trebuie inlocuit cu un adaptor identic  ATENTIE: nu utilizati un adaptor diferit celui furnizat de Artsana SpA (model UE06WCP-030200SPA 

REF20012061000). Utilizarea unui adaptor diferit duce la pierderea garantiei produsului si compromite siguranta fi functionalitatea acestuia. Pentru inlocuirea adaptorului contactati reprezentantul producatorului.  
13 Asigurati-va ca pompa este deconectata de la priza de curent electric/ inlaturati bateriile alcaline de cate ori doriti s-o mutati, curatati/intretine si intre utilizari. 
14 Nu realizati operatiunile de curatare/ mentenanta cand pompa este in functiune, cand schimbati bateriile alcaline ( nu sunt incluse) sau cand este conectata la o priza electrica prin intermediul adaptorului.  
15 Nu utilizati decat piesele componente din pachet sau unele de acelasi tip recomandate de catre producator. 
16 In cazul unor reparatii va rugam sa va adresati unui personal calificat sau reprezentantului Artsana SpA. 
17 Utilizarea oricarui aparat electric presupune respectarea unor reguli fundamentale cum ar fi: 
- Nu atingeti adaptorul cu mainile ude in cazul in care aparatul nu este conectat la priza de curent electric. 
- Niciodata nu extrageti aparatul din priza tragand de cablul electric. 
- Nu lasati aparatul si adaptorul expus agentilor atmosferici :ploaie, soare etc 
- Nu lasati in aproprierea surselor de caldura adaptorul si cablul acestuia 
- Nu scufundati aparatul, cablul de alimentare sau adaptorul in lichide. Nu udati aparatul. 
- Nu atingeti aparatul si adaptorul daca au cazut in apa in timp ce sunt conectate la priza de curent. Debransati-l de la sursa de curent si adresati-va imediat unui personal calificat 
- In cazul unei pane sau a proastei functionari a aparatului sau a adaptorului, opriti pompa si deconectati-o de la sursa de curent electric. Nu incercati s-o reparati si adresati-va unui personal tehnic calificat si competent. 

18 Dupa fiecare utilizare a aparatului acesta trebuie curatat si sters bine . 
19 Daca aparatul nu este utilizat o perioada lunga de timp, trebuie depozitat conform instructiunilor din capitolul: Curatare si dezinfectare.  
20 Daca  aparatul nu mai este utilizat va rugam sa il depozitati in locurile special amenajate : scoateti bateriile alcaline si faceti ca aparatul sa nu mai poata fi utilizat prin inlaturarea adaptorului (dupa ce a fost deconectat de la priza electrica) si taierea cablului de 

alimentare.  
21 Daca nu utilizati o perioada mai lunga de timp aparatul inlaturati bateriile alcaline.  
22 Aruncati aparatul in locurile special amenajate conform Directivelor CE aflate in vigoare.  
23 Pentru a evita incendiile sau electrocutarea nu amplasati firul electric sub covoare sau in aproprierea unor surse de caldura directa ( radiatoare, aragaze, aparate de incalzire.  
24 Utilizati aparatul intr-un mediu a carei temperatura inconjuratoare este intre +10 grade Celsius si +40 grade Celsius 
25 Daca aparatul nu mai functioneaza nu incercati sa il reparati dumneavoastra. Nu exista parti componente pe care sa le schimbati dumneavoastra; toate reparatiile trebuie facute de o persoana autorizata sau de reprezentantul Artsana SpA. 
26 Reparatiile facute de catre o persoana necalificata risca sa provoace defectiuni aparatului, poate provoca accidentari utilizatorului si duce la pierderea garantiei acordate de catre producator.  
27 Caracteristicile acestui produs pot fi modificate oricand , fara o informare prealabila.  
28 Daca aveti neclaritati cu privire la instructiunile cuprinse in acest manual va rugam sa va adresati importatorului.  

 

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. 
- Utilizati tipul de baterii recomandat de producator(1,5 V tip AA , nu sunt incluse) 
- 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 jucarie pe cele uzate , sa curatati bine compartimentul bateriilor si apoi sa montati alte baterii noi. In cazul in care ati venit in 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 deaorece aceasta ar putea reduce capacitatea de functionare a jucariei. 
- Acest produs nu a fost proiectat pentru a functiona pe baza bateriilor cu litiu.  

Componente 
1. Membrana din silicon fin 
2. Cupa anatomica 
3. Unitatea Motorului 
4. Valva de reglare a fluxului 
5. Panou de comanda 
6. Compartimentul bateriilor  
7. Cablu electric de conectare la priza 
8. Inel de conexiune intre biberon si pompa 
9. Valve antireflux 
10. Biberon Step-Up 1 - 150ml 
11. Tetina Step Up 1  
12. Inelul biberonului 
13. Capac etans 
14. Baza 
15. Adaptor 
16. Steckerul cablului de alimentare  
 
PREGATIRE PENTRU UTILIZARE 
Inainte de a utilize pentru prima data pompa,  desfaceti toate componentele, spalati-le si dezinfectati-le cu grija (exceptand unitatea motorului -3- si adaptorul 15)  asa cum este precizat in capitolul Curatare si dezinfectare. 
Apoi asamblati pompa.  
Asamblarea pompei  
Fixati corect valva antireflux(9)  

Atentie: Pentru o functionare corecta trebuie fixate  bine valvele antireflux.  
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Fixati foarte bine Unitatea motorului(3) in cupa anatomica(2) conform fig.1 
Utilizarea Biberonului Step Up (inclus)  
Insurubati inelul de conexiune(8) in cupa anatomica(2).Insurubati biberonul StepUp si apoi pozitionati-l in baza (14) pentru a preveni rasturnarea sa.  
 Utilizarea biberonului Well Being (nu este inclus) 
Insurubati biberonul  in cupa anatomica(2) 
 

Pentru un confort maxim este recomandata montarea membranei din silicon(1) in cupa anatomica(2) 
Pentru utilizarea pompei cu ajutorul  adaptorului trebuie sa conectati stecherul cablului de alimentare(16) la cablul electric de conectare (7)si apoi sa conectati celalalt capat la priza.  
Pentru a utiliza Pompa cu baterii alkaline trebuie sa indepartati capacul compartimentului bateriilor(6), sa montati 2 baterii alkaline 1.5 V tip AA ( nu sunt incluse) si apoi sa fixati capacul compartimentlui bateriilor la loc.  

 Atentie: In momentul in care aparatul functioneaza prin conectare la o sursa de curent electric este recomandat sa inlaturati bateriile din aparat.  
Cum utilizati pompa de san portabila Step Up  
Spalati sanii cu apa si sapun sau utilizati un servetel dezinfectant pentru san Chicco.Nu este necesar sa va spalati sanii daca utilizati tampoanele pentru san Chicco. Asezati-va intr-o pozitie confortabila si relaxanta. Poate fi util sa va masati usor sanii cu miscari concentrice 
ale degetelor din partea inferioara catre aureola.Aceste miscari ajuta la stimularea canalelor galactofore si ajuta ca laptele sa fie extras mai usor. Pozitionati cupa anatomica(2) pe san.  
Pentru a porni pompa apasati butonul ON/OFF (fig 2a) situat pe panoul de comanda. Daca uitilizati pentru prima data pompa aceasta va fi setata standard.  
Viteza succtiunii poate fi reglata din panoul de comanda  
Pentru inceput, este recomandat sa setati pompa de san pe modul stimulare tinand apasat pentru 2 secunde butoanele “+” sau “-“ de pe panoul de comanda (fig 2C si 2B): pompa de san va simula actiunea de extragere a laptelui exact cum o face bebelusul si Led-ul C (fig 
2) va fi pornit (ON).  
Cand laptele incepe sa fie extras puteti seta pompa in modul “extragere” ajustand ritmul succtiunii in functie de necesitatile dumneavoastra. Pentru a creste ritmul suctiunii apasati butonul”+”( fig 2C) iar pentru a micsoara ritmul suctiunii apasati butonul “-“ ( fig 2B)  
astfel veti regla pompa in functie de necesitatile dumneavoastra.  
Daca mentineti aceste setari pentru o perioada de cel putin 8 secunde acestea vor fi memorate  iar de fiecare data cand porniti pompa aceasta va actiona asa cum a fost setata. In timpul extragerii laptelui Led-ul b(fig 2) va fi aprins(ON).  
Utilizati valve de reglare a succtiunii(4) pentru a regla viteza suctiunii 
Daca utilizati pentru prima data Pompa de san, este recomandat sa setati valva la viteza minima si apoi sa o cresteti gradual pana ajungenti la intensitatea necesara dumneavoastra 
Pentru maximizarea eficientei utilizatii Pompei va recomandam:  
• In timpul fazei de stimulare :  viteza mare si  flux scazut  
• In timpul fazei de extragere:  viteza mica si flux mare  
Daca nivelul suctiunii (viteza si flux) selectat va cauzeaza o senzatie de iritare este recomandat sa reduceti setarile astfel incat sa va simtiti confortabil.  
Puteti alterna extragerea laptelui de la un san la celalalt pana cand extrageti laptele din amandoi.  
Pentru a opri pompa (oFF) apasati butonul ON/OFF pentru 2 secunde si apoi decuplati adaptorul de la priza electrica daca pompa a functionat prin cuplare la priza. 
Daca utilizati Pompa cu baterii , LEDul A(fig2)de pe panoul de comanda va indica cat de incarcate sunt bateriile:  
• Verde: bateriile sunt complet incarcate 
• Portocaliu: pompa mai poate functiona aproximativ 15 minute pe baza bateriilor 
• Rosu: bateriile sunt descarcate 
Timpul de functionare a bateriilor variaza in functie de marca acestora. 
Daca doriti sa hraniti bebelusul imediat, montati pe biberonul Step Up inelul si tetina acestuia. Astfel veti avea un biberon Step Up 1 gata de a fi utilizat.  
Curatare si Sterilizare 

Atentie, Inainte de a face orice operatiune de curatare a Pompei, inlaturati unitatea motorului de pe cupa anatomica, deconectati adaptorul de la priza de curent electric , inlaturati bateriile din compartiment.  
Inainte de a extrage laptele, sterilizati la rece toate componentele , exceptand unitatea motorului (3), utilizand o solutie dezinfectanta, sau la cad cu ajutorul unui sterilizator care utilizeaza proprietatile vaporilor de apa sau prin fierbere.  
Pentru a curata corect toate componentele, dezasamblati pompa astfel:  
Dezasamblarea Pompei :  
I. Tineti in mana ferm biberonul si unitatea motorului 
II. Trageti in sus unitatea motorului , aplicand o presiune usoara, pana aceasta se desprinde de cupa anatomica. Nu fortati.  
Utilizarea biberonului Step Up (inclus in pachet)  
Desurubati si separati cele 3 componente: cupa anatomica (2) , inelul de conexiune (8) si biberonul(10).  
Utilizarea Biberonului Well Being ( nu este inclus in pachet)  
Desurubati biberonul din cupa anatomica(2)  
III. Inlaturati usor valvele antireflux (9) 
IV. Inlaturati membranele din silicon(1) 
Dupa fiecare utilizare spalati foarte bine cupa anatomica (2) pentru a elimina toate reziduurile de lapte.  
Depozitati produsul intr-un loc curat si uscat.  
Specificatii tehnice  
Cod 000 02328 000 000 Pompa de san portabila 
Mod 06667 3V…………2.0A 
Nivel zgomot: mai mic de 60db 
Greutate:165 g + 107 g adaptor 
Dimensiuni 98x70x105h mm 
Conditii de depozitare:  
Temperature ambientala: intre  -15  si  +50 grade Celsius 
Temperatura pentru functionare: intre  +15  si + 40 grade Celsius  
Umiditate : intre 10-90% 
Adaptorul :  
 

      100-240V-50/60 Hz, 200 mA 
       / 3V , 2.0A 
Declaratie EC Conformitate :  
Artsana S.p.A declara ca produsul Chicco Pompa san portabila , Model 06667 indeplineste cerintele dispozitiilor pertinente stipulate de directiva 2004/108/CE(compatibilitate electromagnetica) si 2006/95/CE (siguranta electrica) . Pentru a obtine o copie a acestei declaratii va 
rugam sa contactati Artsana S.p.A Via S. Catelli 1-22070 Grandate (Co) Italy. 
Simboluri:  

Echipament conform Directivelor Europene  Inainte de a utiliza aparatul cititi cu atentie aceste instructiuni ATENTIE!   Dubla izolare utilizare in spatiu inchis 
 

 ATENTIE: Simbolul de pe pubela taiata cu semnul in cruce care se afla pe  echipament, indica faptul ca la sfarsitul ciclului de viata al produsului , nu trebuie aruncat in pubela de gunoi ca  un rest menajer. Depuneti-l intr-un loc de colectare special amenajat pentru 

echipamente electrice sau electronice in conditiile legii. 

 Acest produs este conform Directivei UE 2002/96/EC 
Semnul in cruce de pe pubela arata ca, la sfarsitul utilizarii acestui produs, echipamentul trebuie aruncat la un punct de   colectare special pentru echipamente electrice si electronice sau trebuie predat unui dealer in momentul in care achizitionati un alt produs nou, echivalent. 
Utilizatorul este responsabil de aruncarea la un punct de colectare special sau de predarea echipamentului avariat. Pentru mai multe informatii legate de punctele de colectare adresati-va magazinului de unde a fost achizitionat produsul. Colectarea si reciclarea echipamentului in 

centre speciale in conformitate cu normele in vigoare ajuta la evitarea unor eventuale efecte negative asupra sanatatii sau a mediului inconjurator. 
Producator: Artsana SpA - Italia 
Importator si distribuitor:  Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, sector 2, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; te l/fax: 021/231.06.26 

 


