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I Úvod 
 
Pump In Style® Advanced  
 
Mateřské mléko je ta nejlepší strava pro Vaše miminko. Odsávačka Pump In Style® 
Advanced Vám poskytne tu nejlepší podporu během celého období kojení. Moderní 
design odsávačky umístěné v praktickém batohu je vhodný pro aktivní a pracující 
maminky, které se rozhodly kojit tak dlouho, jak to bude možné. 
 
 

Elektrická dvoufázová odsávačka Pump In 
Style® Advanced byla navržena na principu 
dvoufázového odsávání mateřského mléka, 
které věrně napodobuje sací rytmus 
miminka. V první stimulační fázi odsávání 
dochází ke stimulaci tvorby mateřského 
mléka. Následná odsávací fáze napodobuje 
pomalejší hlubší sání, které maximalizuje 
průtok mléka v co nejkratším čase. 
Odsávání je tak jemné, přirozené a rychlé. 
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II Použití 
• Umožňuje uchování mléka při odsávání v zaměstnání nebo když nemůžete být 

s dítětem. 
• Uchovává tvorbu mléka, je-li kojení dočasně přerušeno. 
• Uvolňuje nalitá prsa. 
• Pro použití doma a na cestách. 

 
III Důležitá bezpečností upozornění 
 
Během používání elektrického přístroje vždy dodržujte následující instrukce: 
Před použitím čtěte všechny instrukce. 
 

• Ihned po ukončení používání odpojte přístroj ze zásuvky. 
• Odpojení přístroje od elektrického vedení je možné pouze vytažením adaptéru 

odsávačky ze zásuvky. 
• Nepoužívejte během koupání nebo sprchování. 
• Nikdy nevkládejte motor do vody nebo do jiných tekutin.  
• Nepoužívejte ani neuchovávejte přístroj ve vlhkém prostředí. 
• Nikdy elektrický přístroj nepoužívejte v případě poškozeného kabelu nebo 

zástrčky, v případě špatné funkčnosti jednotky, kontaktu s vodou nebo 
poškození. 

• Udržujte adaptér mimo rozehřáté/horké povrchy. 
• Ujistěte se, že napětí adaptéru je kompatibilní s napětím v síti. 
• Vždy používejte pouze originální adaptér k odsávačce Pump In Style® 

Advanced. 
• Nejprve zapojte adaptér do odsávačky Pump In Style® Advanced a až poté do 

zásuvky.  
• Je-li přístroj zapojen do zásuvky, neměl by být ponechán bez dozoru. 
• Zkontrolujte odsávací set, zda není opotřebován či poškozen. 
• Používejte pouze originální příslušenství Medela. 
• Přístroj používejte pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu. 
• Při používání přístroje v blízkosti dětí je nutný dohled. 
• V případě výskytu problémů nebo bolesti, kontaktujte laktačního odborníka 

nebo lékaře. 
• Zařízení není vhodné pro použití za přítomností hořlavých anestetických směsí 

se vzduchem, kyslíkem nebo s kysličníkem dusným. 
• Přenosná a mobilní zařízení mohou ovlivnit funkčnost odsávačky. 
• Odsávačka Pump In Style® Advanced vyžaduje speciální bezpečnostní 

opatření dle EMC (elektromagnetické kompatibility) a potřebuje být 
servisována dle EMC informací uvedených v tomto návodu. 

 
TENTO NÁVOD PEČLIVĚ USCHOVEJTE. 
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IV Montáž 
 
 
    

Bílou membránku připevněte na žlutý 
ventil tak, aby seděla těsně na ventilu. 

 
 

 
Nasaďte ventil na prsní nástavec. Dodržte 
poloho uvedenou na obrázku. 

 
 
 
 

Našroubujte láhev na prsní nástavec. 
 
 
 
 

Transparentní konec hadičky vložte do 
otvoru k prsním nástavci. 

 
 
     
 

Druhý konec hadičky vložte do zdířky 
umístěné v krytu motoru.  

 
 
 

Jestliže odsáváte pouze z jednoho prsu, 
nevyužitou zdířku utěsněte (viz obrázek). 
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IV Montáž 
 

Elektrický provoz 
Konektor síťového adaptéru nebo kabel „BatteryPak“u 
zasuňte  do zdířky motoru. 
Síťový adaptér zastrčte do standardní elektrické zásuvky. 

 
Provoz na baterie 
Odstraňte bateriový kryt, správně vložte baterie (viz vnitřní 
část „Battery Pak“u). Pět baterií musí být umístěno na 
každé straně „Battery Pak“u. Nasaďte bateriový kryt. 
„Baterry Pak“ byl navržen pro bezpečné použití při 
umístění ve speciálním obalu. Speciální obal lze umístit do 
hlavní tašky nebo tašky motorové jednotky spolu 
s adaptérem. 

„BatteryPak“ funguje s 10 AA alkalickými nebo nabíjecími bateriemi. Každá sada 
baterií umožňuje asi 3 hodiny odsávání. Doporučujeme výměnu nebo nabití baterií 
mezi 10. a 12. odsávací sekcí 
V Odsávání 

 
Pohodlně se usaďte a uvolněte se. Během odsávání nebo kojení si podložte 
chodidla. Nadzvednutí chodil Váš sed uvede do správné polohy, čímž se sníží tlak 
na spodní stranu zad a hráz. 

 
Prsní nástavce umístěte na prsy tak, aby byly bradavky ve 
středu nástavce. 
• Během odsávání láhve nenaklánějte ani nepřeplňujte. 
• Dbejte na to, aby se Vám během odsávání nezamotaly 
hadice. 
 
 
Zapnutím odsávačky dojde k zahájení stimulační fáze. 
Nastavte rychlost stimulace otáčením regulátoru rychlosti ve 
směru hodinových ručiček tak, jak je Vám to pohodlné. 
 
 
Stimulační fáze přejde automaticky po dvou minutách do fáze 
odsávání. Jestliže cítíte uvolnění mléko dříve než po dvou 
minutách, můžete fázi odsávání zahájit stlačením „let-down“ 
tlačítka (viz obrázek). Nastavte úroveň odsávání dle Vašeho 
pohodlí. Jakmile ukončíte odsávání, vypněte odsávačku, 
odpojte ji od napájení a odpojte také odsávací set. Uzavřete 
láhev a uschovejte ji na další použití.  
Použitím stojánku předejdete převrácení odsávačky. 
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VI Ruční odsávání 
 

Následujte kroky 1 – 3 na straně 4: 
 

Nasaďte gumové těsnění na píst. Strana s větším průměrem směřu
k držáku. Po montáži píst pevně držte a otočte pístem, abyste se 
ujistili, že těsnění sedí správně. 
 
 
 
 
Zastrčte píst do cylindru. 
 
 
 
 
 
Cylindr našroubujte na prsní kryt tak, aby byl těsný. 
 
 
 
 
 
Vakuum může být regulováno od MIN do MAX. Vždy začněte na MIN 
a zvyšujte vakuum dle Vašeho pohodlí. 
 
 
 
 

VII Odstranění a připevnění krytu motoru 
 
V případě potřeby čištění, odstraňte kryt motoru. Detailní informace o údržbě 
odsávačky naleznete na straně 7. 
Odstranění krytu motoru 

• Odsávačku vypněte a odpojte od zdroje. 
• Odstraňte hadičky (viz instrukce montáž). 
• Sejměte kryt pomocí boční úchytky. 

 
 
Připevnění krytu motoru 
Nasaďte zpět kryt motoru, dokud zcela nezaklapne. 
Poznámka: Kryt musí na všech místech pevně a těsně sedět, jinak není zaručeno 
adekvátní vakuum a optimální výkon odsávačky. 
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VIII Čištění a hygiena 
 
Důležité: Před čištěním a sterilizací všechny díly rozmontujte. Především odstraňte 
ventil z prsního nástavce a oddělte bílou membránu z ventilu. 
 
Před prvním použitím a následně 1x denně: Rozmontujte, umyjte a opláchněte 
všechny části odsávací sady, které přišly do kontaktu s prsy a mlékem. Vložte díly do 
dostatečně velkého hrnce, naplňte jej studenou vodou tak, aby byly díly zcela pod 
vodou, zahřejte a nechte vařit po 3 minuty. Poté vodu vylijte,  nechte díly vychladnout 
a osušit na čistém ručníku. Možnost čištění dílů v myčce na nádobí.  
 
Po každém použití: Rozmontujte a omyjte všechny díly, které přišly do kontaktu 
s prsy nebo mlékem, v mýdlové vodě, opláchněte je ve studené čisté vodě a nechte 
je osušit na vzduchu na čistém ručníku. Nepoužité díly uschovejte. Po každém 
používání otřete batoh a přední desku vlhkým hadříkem. 
 
Upozornění: Není doporučována sterilizace v mikrovlnné troubě. Možnost 
poškození dílů. 
 
Sražené mléko v hadičkách: Nechte odsávačku běžet poté, co jste skončila 
odsávání, s připojenými hadičkami po dobu 1 až 2 minut nebo dokud nevyschnou. 
Opatrně zkontrolujte hadičky, zda jsou v nich ještě mléčné tečky. Jestliže se mléko 
dostane do hadiček, postupujte v čištění dle instrukcí „Před prvním použití  a 
následně 1x denně.“ 
 
Hygiena: 
Dříve než se dotkneme prsů a lahví, omyjte si ruce mýdlem a vodou. Nedotýkejte se 
vnitřní strany lahví nebo víček. Prsa a okolí by měly být očištěny vlhkou tkaninou. 
Používání mýdla nebo alkoholu na pokožku kolem bradavek vysušuje pokožku a 
způsobuje rozpraskání bradavek. 
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IX. Skladování mateřského mléka 
• Nenechávejte mléko v pokojové teplotě. 
• V chladničce: Abyste zabránila množení bakterií, skladujte mléko, které 

ihned nespotřebujete, v chladničce při cca. 4°C, nebo ho zmrazte, 
skladujete-li jej na více než 24 hodin. 

• V mrazáku ledničky: Mateřské mléko může být skladováno 6 měsíců při 
teplotě cca.-16°C. 

• Hluboké zmražení: Mateřské mléko může být skladováno 12 měsíců při 
teplotě cca. -18°C. 

• Při zmrazení mléka neplňte láhve do více než ¾ láhve, protože mléko zvětší 
svůj objem, nebo použijte Medela skladovací sáčky. Označte láhve a sáčky
datem odsávání.  

• V chladícím zařízení Pump In Style® AdvancedTM 
Odsávačka Pump In Style® Advanced je vybavena speciálním chladícím 
zařízením. Po ukončení odsávání umístěte láhve s mlékem do přihrádky 
v chladícím zařízení. Mléko zůstane chladné, po návratu domů jej přemístěte 
do ledničky nebo mrazáku.  

Rozmrazování mléka 
• Mléko rozmrazíte umístěním láhve/ sáčku pod studenou nebo teplou vodu 

(37°C) nebo umístěním na 12 hodin do ledničky. 
• Jemně mléko protřepte, aby došlo ke smíšení tuků. 

Upozornění:  
• Nikdy mléko nerozmrazujte v mikrovlnné troubě nebo v hrnci s vařící vodou. 
• Rozmražené mléko znovu nezmrazujte. 

 
X. Odstraňování závad 
Jestliže je odsávání nedostatečné nebo žádné, ujistěte se: 

1. prsní nástavce jsou těsně přiloženy k prsu. 
2. odsávací set je řádně smontován (viz instrukce k montáži). 
3. bílá membránka je nepoškozená, čistá a je správně přiložena na ventilu (viz 

instrukce k montáži). 
4. kryt motoru správně těsní. 
5. správné zapojení hadiček. 
6. utěsnění druhého portu, odsáváte-li pouze z jednoho prsu. 

Když dojde k přetečení mléka: 
Jestliže se mléko dostane do hadiček nebo do přístroje: 

1. Vypněte odsávačku a odpojte ji od zdroje výkonu. 
2. Vyjměte přední desku. 
3. Následujte instrukce pro čištění „Sražené mléko v hadičkách.“ 
4. Na otření přední desky a batohu použijte vlhkou (nikoli mokrou) tkaninu. 
5. Jestliže jsou jednotlivé díly úplně suché, znovu smontujte odsávačku 

a příslušenství. 
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X. Záruka 
 
Tento produkt je určen pouze pro jednoho uživatele. Používání více osobami může 
způsobit zdravotní rizika a zneplatňuje záruku.   
Záruka 2 roky od data nákupu, mimo odsávací sadu, batoh a chladící zařízení.  
Výrobce nezodpovídá za poškození a následné poškození způsobené nesprávnou 
manipulací, nesprávným užitím nebo použitím neoprávněnými osobami.  
 
X. Likvidace zařízení 

 
Zařízení musí být ekologicky zlikvidováno dle místních předpisů o likvidaci 
o elektroodpadu. Nesprávná likvidace  může mít negativní dopad na životní prostředí 
a veřejné zdraví. 
 

X. Seznam dílů 
 

a. Láhev na mléko (150 ml)   811.7009 
b. Chladící zařízení    800.0675 
c. Přední deska motoru (EURO, UK,AUS/NZ) 600.7084 
c2. Přední deska motoru (US/JP)   600.7083 
d1. Pevný šroubovací uzávěr   810.7057 
d2. Šroubovací Uzávěr    810.7062 
d3. Víčko     810.0473 
e1. Battery Pak (EURO, UK,AUS/NZ)  901.7006 
e2. Battery Pak (US/JP)   901.7004 
f1. Síťový adaptér (EURO)   920.7044 
f2. Síťový adaptér (UK)   920.7043 
f3. Síťový adaptér (AUS/NZ)   920.7042 
f4. Síťový adaptér (US/JP)   920.7041 
g. Lactina píst/cylindr    800.0652 
h. Zástrčka portu.    820.7042 
i. Hadice     800.0758 
j. Stojánek láhve    810.0462 
k. Prsní nástavec    810.0131 
l. Ventil     810.0475 
m. Membránka bílá    820.7013 
 

X. Technické údaje 
Vakuum: -50 mm Hg……..-250 mm Hg MAX 
Napájení: 230/240 V, 50/60 Hz, 10 W příkon, 120 V, 60 Hz, 15 W příkon 
9 V DC, 1 A výkon 
Car adaptér 12 V DC, číslo zboží: 928.7001 (prodáváno samostatně). 
10 x 1,5 V alkalická baterie AA nebo velikost LR6 
nebo 10 x 1,2 V Ni Mh nebo Ni Cd znovunabíjecí baterie AA nebo velikost LR6 
Rozměry: 395 x 280 x 165 cm,Váha: 4,1 kg 
Teplota °C: Používání: +5/+40, skladování: +50/ -20 
RH %: Používání: 80/ 20, Transport/ Skladování: 95/ 20 
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