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Úvod
Spole!nost Philips Avent vám blahop"eje ke koupi a vítá vás! Chcete-li pln# vyu$ívat v%hod, které 
nabízí spole!nost Philips Avent, zaregistrujte v%robek na adrese www.philips.com/welcome.

Manuální odsáva!ka Philips Avent má jedine!n% design, kter% vám umo$&uje p"i odsávání zaujmout 
co pohodln#j'í polohu. M#kk% masá$ní pol'tá"ek* je navr$en tak, aby byl na dotyk m#kk% a tepl% a 
imitoval sání dít#te, abyste dosáhla rychlého proud#ní mléka – ti'e, pohodln# a jemn#. Odsáva!ka 
je kompaktní, snadno se skládá a v'echny její sou!ásti je mo$né m%t v my!ce na nádobí a $ádná 
!ást neobsahuje BPA. Odborníci na zdraví "íkají, $e mate"ské mléko (po 'esti m#sících $ivota dít#te 
zkombinované s pevnou stravou) je pro d#ti v prvním roce jejich $ivota tou nejvhodn#j'í stravou. 
Va'e mate"ské mléko má speciální slo$ení odpovídající pot"ebám va'eho dít#te a obsahuje 
protilátky, které ho pomáhají chránit p"ed infekcemi a alergiemi. Odsáva!ka vám m($e pomoci kojit 
déle. Mléko m($ete odsát a uschovat, aby va'emu dít#ti bylo k dispozici, i kdy$ nejste p"ítomna. 
Jeliko$ je odsáva!ka kompaktní a její pou$ití je diskrétní, m($ete si ji vzít kamkoli, mléko odsávat, 
kdy$ se vám to hodí, a udr$et si tvorbu mléka.

* Masá$ní pol'tá"ek dodávan% s touto odsáva!kou byl navr$en tak, aby byl pohodln% pro v#t'inu 
matek. V p"ípad# pot"eby ale m($ete samostatn# dokoupit masá$ní pol'tá"ek pro v#t'í bradavky.

Obecn! popis (obr. 1)
1 Rukoje)
2 Silikonová membrána se stopkou
3 T#lo odsáva!ky
4 Masá$ní pol'tá"ek
5 Kryt
6 Bíl% ventil
7 Lahev Philips Avent Natural (krom# SCF330/13)
8 Uzáv#r (krom# SCF330/40)
9 Zaji')ovací krou$ek
10 Dudlík (krom# SCF330/40)
11 T#snicí ví!ko (krom# SCF330/13)
12 Ví!ko úlo$ného pohárku (SCF330/13, pouze SCD221/00)
13 Úlo$n% pohárek Philips Avent (SCF330/13, pouze SCD221/00)
14 Adaptér (SCF330/13, pouze SCD221/00)
15 Sá!ky na mate"ské mléko (pouze SCF330/50)

Zam!"lené pou#ití
Manuální odsáva!ka Philips Avent je ur!ena k odsávání a sb#ru mléka z prs( kojících $en.  
P"ístroj je ur!en pro jednoho u$ivatele.

D$le#ité bezpe%nostní informace
P"ed pou$itím odsáva!ky si pe!liv# p"e!t#te tuto u$ivatelskou p"íru!ku a uschovejte ji pro  
budoucí pou$ití.

Kontraindikace
 - Odsáva!ku nepou$ívejte v t#hotenství, proto$e odsávání m($e vyvolat porod.
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Varování
 - Osoby (v!etn# d#tí) s omezen%mi fyzick%mi, smyslov%mi nebo du'evními schopnostmi nebo 

nedostatkem zku'eností a znalostí by nem#ly s odsáva!kou manipulovat, pokud nebyly o pou$ívání 
v%robku p"edem pou!eny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpov#dné za jejich bezpe!nost.

 - Dohlédn#te na to, aby si s odsáva!kou nehrály d#ti.

 - P"ed ka$d%m pou$itím zkontrolujte, zda odsáva!ka nevykazuje známky po'kození. Nepou$ívejte 
odsáva!ku, pokud nefunguje správn#.

 - Odsáva!ku nepou$ívejte, pokud jste ospalá nebo velmi unavená.

 - Nevystavujte odsáva!ku extrémnímu teplu a chra&te ji p"ed p"ím%m slune!ním svitem.

 - Pokud jste matka naka$ená hepatitidou typu B nebo C nebo virem HIV, odsávání mléka nesní$í 
ani neeliminuje riziko naka$ení va'eho dít#te tímto virem prost"ednictvím mate"ského mléka.

 

Úlo!né pohárky Philips Avent, lahev Natural, ví"ko, 
zaji#$ovací krou!ek a dudlík

Pro bezpe"nost a zdraví va#eho dít%te 

VAROVÁNÍ!
 - Tento v%robek v$dy pou$ívejte pod dozorem dosp#lé osoby.

 - Trvalé a dlouhodobé sání kapalin zp(sobuje zubní kaz.

 - P"ed krmením v$dy zkontrolujte teplotu pokrmu.

 - Nedovolte d#tem, aby si hrály s mal%mi !ástmi nebo aby p"i pou$ívání lahví a hrne!k( chodily 
nebo b#haly.

 - Pokud lahev spadne, m($e se rozbít.

 - Pro sklen#né lahve: Sklen#né lahve mohou prasknout.

 - Nepokládejte lahve nebo úlo$né pohárky do rozeh"áté trouby nebo na jak%koli jin% hork% povrch.

 - Krmicí dudlíky nepou$ívejte k uklid&ování dít#te, nebo) hrozí nebezpe!í zadu'ení.

 - P"ed ka$d%m pou$itím zkontrolujte lahev a krmicí dudlík a natáhn#te dudlík ze v'ech stran, aby 
nemohlo dojít k udu'ení. V p"ípad# jak%chkoli známek po'kození nebo opot"ebení jej vyho*te.

 - Neponechávejte krmicí dudlík na p"ímém slunci, nevystavujte jej horku ani nenechávejte 
v dezinfek!ním p"ípravku (steriliza!ní roztok) po del'í ne$ doporu!enou dobu. Mohlo by to vést 
k opot"ebení dudlíku.

 - V'echny !ásti, které nepou$íváte, udr$ujte mimo dosah d#tí.

 - P"ed ka$d%m pou$itím díly o!ist#te a vydezin+kujte.

Sá"ky na mate&ské mléko Philips Avent (pouze SCF330/50)
Varování pro zabrán'ní poran'ní d'tí: 
 - Sá!ky na mate"ské mléko uchovávejte mimo dosah d#tí.

 - P"ed krmením dít#te v$dy zkontrolujte teplotu mléka.

 - Abyste zabránili p"eh"átí mléka, nerozmrazujte mate"ské mléko v sá!cích v mikrovlnné troub#,  
ve vroucí vod# nebo v oh"íva!i lahví.

Varování pro zabrán'ní otrav' a kontaminaci a pro zaji"t'ní (ádné hygieny:
 - Sá!ky na mate"ské mléko jsou ur!eny pouze na jedno pou$ití.

 - P"ed pln#ním a vyprazd&ováním sá!k( na mate"ské mléko si d(kladn# umyjte ruce.

 - Nikdy nezmrazujte mate"ské mléko dvakrát a nep"idávejte !erstvé mate"ské mléko do 
zmra$eného mate"ského mléka.

 - Mate"ské mléko m($ete skladovat v chladni!ce a$ po dobu 48 hodin (nikoli ve dve"ích) nebo 
v mrazni!ce a$ po dobu 3 m#síc(.
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Upozorn%ní
 - Odsáva!ka je ur!ena pouze pro opakované pou$ívání jedinou osobou.

 - Do $ádného otvoru nestrkejte $ádné cizí p"edm#ty.

 - Nikdy nepou$ívejte p"íslu'enství nebo díly od jin%ch v%robc( nebo takové, které nebyly 
doporu!eny spole!ností Philips Avent.

 - P"ed ka$d%m pou$itím umyjte, opláchn#te a vydezin+kujte v'echny díly odsáva!ky.

 - Na !i't#ní odsáva!ky nepou$ívejte antibakteriální ani brusné !isticí prost"edky.

 - Pokud se vám neda"í $ádné mléko odsát, nepokra!ujte v odsávání déle ne$ p#t minut najednou.

 - Pokud je vznikl% tlak nep"íjemn% nebo bolestiv%, p"eru'te prstem t#sn#ní mezi prsem a t#lem 
odsáva!ky a odsáva!ku z prsa sundejte.

P(íprava k pou#ití
P"ed prvním pou$itím "ádn# (viz ',i't#ní a dezinfekce') o!ist#te a vydezin+kujte v'echny sou!ásti 
odsáva!ky. V'echny sou!ásti také !ist#te po ka$dém pou$ití a p"ed ka$d%m pou$itím  
je vydezin+kujte.

Sestavení odsáva%ky
Poznámka: Nezapome&te v'echny p"íslu'né sou!ásti odsáva!ky vy!istit a dezin+kovat.  
P"ed manipulací s vy!i't#n%mi sou!ástmi si d(kladn# umyjte ruce.

Varování: Dávejte pozor, proto#e vy%i"t'né %ásti mohou b!t stále horké.  
Odsáva%ku za%n'te sestavovat, a# kdy# vy%i"t'né sou%ásti vychladnou.

Tip: Odsáva!ka se m($e snadn#ji sestavovat, kdy$ je vlhká.

1 Vlo$te bíl% ventil zespodu do t#la odsáva!ky. Ventil zasu&te co nejdále (obr. 2).

2 T#lo odsáva!ky na'roubujte ve sm#ru hodinov%ch ru!i!ek na lahev (obr. 3) nebo úlo$n%  
pohárek (obr. 4), dokud nebude pevn# uta$ené. 

Poznámka: V p"ípad# pou$ití úlo$ného pohárku musíte na pohárek nejprve (obr. 4)  
na'roubovat adaptér.

3 Do t#la odsáva!ky vlo$te shora silikonovou membránu. Zatla!te ji prsty dol( tak, aby kolem 
okraje odsáva!ky dokonale t#snila (obr. 5).

4 Na membránu se stopkou nasa*te rukoje) tak, $e otvor v rukojeti zaháknete za konec stopky. 
Rukoje) zatla!te na t#lo odsáva!ky, dokud nezaklapne (obr. 6).

5 Umíst#te masá$ní pol'tá"ek do trycht%"ovité !ásti t#la (obr. 7) odsáva!ky. Zatla!te vnit"ní !ást 
masá$ního pol'tá"ku co nejdále a ujist#te se, $e dokonale t#sní kolem celého okraje t#la (obr. 8) 
odsáva!ky. Zmá!knutím mezi v%stupky uvoln#te p"ípadn% zachycen% vzduch (obr. 9).

Poznámka: Na masá$ní vlo$ku nasa*te kryt, aby odsáva!ka z(stala !istá, ne$ se p"ipravíte  
na odsávání.

Varování: Odsáva%ku pou#ívejte v#dy jen s masá#ním pol"tá(kem.
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Pou#ívání odsáva%ky
Kdy odsávat mléko
Jestli$e se vám da"í kojit, doporu!uje se (pokud vám léka" nebo odborník na kojení nedoporu!í 
jinak) p"ed zahájením odsávání po!kat, a$ se ustálí tvorba mléka a !asov% plán kojení  
(obvykle minimáln# 2 a$ 4 t%dny po porodu).

V%jimky:

 - Pokud se vám kojení ze za!átku neda"í, m($e pravidelné odsávání p"isp#t k zahájení a udr$ení 
tvorby mléka.

 - Pokud odsáváte mléko pro dít#, kter%m se bude krmit v nemocnici.

 - Pokud máte nalité prsy (bolestivé nebo oteklé), m($ete p"ed nebo mezi kojením odsát malé 
mno$ství mléka, aby do'lo k úlev# od bolesti a aby se dít# snadn#ji p"isálo.

 - Pokud máte bolavé nebo popraskané bradavky, m($ete mléko odsávat, dokud se nezahojí.

 - Pokud jste od dít#te odd#lena a po jeho návratu chcete v kojení pokra!ovat, m#la byste mléko 
pravideln# odsávat, abyste stimulovala jeho tvorbu.

Je nutné si pro odsávání mléka najít optimální !asy b#hem dne, nap"íklad t#sn# p"ed nebo po prvním 
ranním kojení, kdy máte plné prsy, nebo po kojení, pokud dít# oba prsy nevyprázdnilo. Pokud jste se 
vrátila do zam#stnání, m($ete odsávat b#hem p"estávky. Pou$ívání odsáva!ky vy$aduje trochu cviku a 
mo$ná bude t"eba ho n#kolikrát vyzkou'et, ne$ ho úpln# zvládnete. Manuální odsáva!ka mate"ského 
mléka Philips Avent se na't#stí snadno sestavuje a pou$ívá, tak$e si na odsávání s ní brzy zvyknete.

Tipy
 - P"ed prvním pou$itím se s odsáva!kou a jejím ovládáním dob"e seznamte.

 - Zvolte si dobu, kdy nesp#cháte a nikdo vás nebude ru'it.

 - Fotogra+e va'eho dít#te m($e podpo"it spou't#cí re-ex.

 - Pomoci m($e také teplo: zkuste odsávat po koupeli nebo spr'e nebo si na prs na pár minut  
p"ed zahájením odsávání p"ilo$te teplou ut#rku !i Philips Avent Thermopad.

 - Odsávání m($e b%t snadn#j'í, zatímco dít# saje z druhého prsu nebo ihned po kojení.

 - Pokud za!ne b%t odsávání bolestivé, p"esta&te a pora*te se s odborníkem na kojení nebo 
s léka"em.

Ovládání odsáva"ky
1 D(kladn# si umyjte ruce a dbejte na to, abyste m#la !isté prsy.

2 Usa*te se do pohodlného k"esla (m($ete pou$ít pol'tá"e k podlo$ení zad). Po ruce si nachystejte 
sklenici vody.

3 P"ilo$te si sestavené t#lo odsáva!ky k prsu. Bradavka musí b%t uprost"ed, aby masá$ní pol'tá"ek 
mohl vzduchot#sn# p"ilnout.

Poznámka: Ujist#te se, $e masá$ní pol'tá"ek (obr. 10) na va'í bradavce správn# sedí. Nem#l by 
b%t p"íli' t#sn%, je d(le$ité, aby se bradavka mohla p"i odsávání mléka (obr. 11) voln# pohybovat. 
Masá$ní pol'tá"ek by nem#l b%t p"íli' velk%, proto$e to m($e p(sobit bolest nebo sní$it ú!innost 
odsávání (obr. 12). Pokud pol'tá"ek nemá správnou velikost pro va'e bradavky, m($ete si 
samostatn# zakoupit pol'tá"ek jiné velikosti. Jsou k dispozici dv# velikosti pol'tá"k(: 19,5 mm 
a 25 mm. Velikost pol'tá"ku (19,5 nebo 25 mm) je uvedena na pol'tá"ku (obr. 13).

4 Jemn# za!n#te stla!ovat rukoje), dokud na prsu (obr. 14) neucítíte sání. Pak rukoje) nechte vrátit 
do základní polohy.

Poznámka: Rukoje) nemusíte stla!it zcela, ale pouze tak, jak je to pohodlné. Mléko za!ne brzy 
téct, i kdy$ nevyu$ijete cel% podtlak, kter% doká$e odsáva!ka vytvo"it.
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5 P#tkrát nebo 'estkrát rychle opakujte 4. krok, aby do'lo k vyvolání spou't#cího re-exu.

Varování: Pokud se vám neda(í #ádné mléko odsát, nepokra%ujte v odsávání déle 
ne# p't minut najednou. Zkuste odsávat v jinou %ást dne.

6 P"ejd#te na pomalej'í rytmus tak, $e rukoje) stla!íte a podr$íte ji stla!enou a$ 3 sekundy, ne$ ji 
vrátíte do základní polohy. Tímto zp(sobem pokra!ujte, dokud mléko te!e. Pokud se vám unaví 
ruka, zkuste k ovládání odsáva!ky pou$ít druhou nebo si pa$i p"i odsávání z prot#j'ího prsu 
op"ete o t#lo.

Poznámka: Pokud mléko neza!ne ihned téct, ned#lejte si starosti. Uvoln#te se a pokra!ujte 
v odsávání. Pro stimulaci toku mléka m($e pomoci, kdy$ ob!as zm#níte polohu odsáva!ky na prsu.

7 Pr(m#rn# je na získání 60–125 ml mate"ského mléka z jednoho prsu pot"eba odsávat 10 minut. 
Jde v'ak jen o orienta!ní hodnotu, která se u r(zn%ch $en li'í.

8 Po skon!ení odsávání odsáva!ku opatrn# odd#lte od prsu a od'roubujte lahev nebo úlo$n% 
pohárek od t#la odsáva!ky. Mléko je nyní p"ipraveno ke krmení nebo uskladn#ní. Vy!ist#te 
ostatní pou$ité !ásti odsáva!ky.

Poznámka: Pokud pravideln# b#hem jednoho pou$ití p"ístroje odsáváte více ne$ 125 ml, m($ete 
zakoupit a pou$ívat lahev Philips Avent s objemem 260 ml a zabránit tak p"epln#ní a rozlití mléka.

Po pou#ití
Skladování mate&ského mléka
Varování: Uchovávejte pouze mate(ské mléko získané pomocí %isté a dezin)kované 
odsáva%ky.

Mate"ské mléko lze skladovat v chladni!ce (nikoli v jejích dve"ích) po dobu a$ 48 hodin. Odsáté 
mléko je t"eba dát ihned chladit. Pokud v chladni!ce skladujete mléko, ke kterému chcete b#hem 
dne p"idat dal'í, p"idávejte pouze mléko odsáté do !isté a vydezin+kované lahve nebo nádoby 
na mate"ské mléko. Mate"ské mléko lze skladovat v mrazáku po dobu a$ t"í m#síc(, pokud je ve 
vydezin+kovan%ch lahvích uzav"en%ch vydezin+kovan%m zaji')ovacím krou$kem a t#snicím ví!kem 
nebo ve vydezin+kovan%ch úlo$n%ch pohárcích s vydezin+kovan%m ví!kem. Lahev jasn# ozna!te 
datem a !asem odsátí a nejprve v$dy spot"ebujte star'í mléko.

Pokud chcete dít# krmit odsát%m mlékem do 48 hodin, m($ete mléko skladovat v chladni!ce 
v sestavené lahvi nebo skladovacím pohárku Philips Avent. Od'roubujte lahev nebo úlo$n% pohárek 
od t#la odsáva!ky.

1 Vlo$te vydezin+kované t#snicí ví!ko do vydezin+kovaného zaji')ovacího krou$ku a na'roubujte 
tuto sestavu na lahev (obr. 15). Uzav"ete dudlík pomocí uzáv#ru.

2 Na lahev (obr. 16) nebo úlo$n% pohárek nasa*te vydezin+kovan% dudlík a zaji')ovací krou$ek 
podle samostatn%ch pokyn( dodávan%ch s lahví nebo s pohárkem a uzav"ete dudlík pomocí 
uzáv#ru.

3 Pokud je s manuální odsáva!kou dodáván úlo$n% pohárek, na'roubujte na n#j ví!ko.  
Ujist#te se, $e je správn# uzav"en, aby nevytekl (obr. 17).

ANO
 - Odsáté mléko v$dy dejte ihned chladit nebo zmrazit.

 - Uchovávejte pouze mléko získané pomocí vy!i't#né a vydezin+kované odsáva!ky a jen ve 
vy!i't#n%ch lahvích.

NE
 - Rozmrazené mléko znovu nezmrazujte.

 - Ke zmrazenému mléku nep"idávejte mléko !erstvé.
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Krmení dít%te odsát'm mate&sk'm mlékem
Dít# m($ete mate"sk%m mlékem krmit pomocí lahví nebo úlo$n%ch pohárk( Philips Avent:

1 Zmrazené mléko nechte p"ed oh"átím zcela rozmrazit.

Poznámka: V naléhavém p"ípad# m($ete mléko rozmrazit v míse teplé vody.

2 Lahev nebo skladovací pohárek s rozmrazen%m nebo chlazen%m mate"sk%m mlékem oh"ejte 
v míse teplé vody nebo v oh"íva!ce lahví.

3 Odstra&te zaji')ovací krou$ek a t#sn#ní z lahve nebo ví!ko ze skladovacího pohárku.

4 Pokud pou$íváte úlo$n% pohárek, na'roubujte na n#j adaptér.

5 Na lahev nebo na pohárek s adaptérem na'roubujte vydezin+kovan% zaji')ovací krou$ek 
s vydezin+kovan%m dudlíkem.

ANO
 - P"ed krmením dít#te v$dy zkontrolujte teplotu mléka.

 - Mléko, které zbyde po krmení, v$dy vylijte.

NE
 - Neoh"ívejte mléko v mikrovlnné troub#, proto$e by mohlo dojít k nerovnom#rnému oh"átí mléka 

a mohou vzniknout p"eh"átá místa. Mohlo by také dojít ke znehodnocení v%$ivn%ch látek v mléce.

 - Zmrazen% úlo$n% pohárek nedávejte do va"ící vody, proto$e by mohl prasknout.

 - Úlo$n% pohárek nikdy nepl&te vroucí vodou. Ne$ vodu nalejete do úlo$ného pohárku, nechte ji 
20 minut vychladnout.

&i"t'ní a dezinfekce
Upozorn#ní: Ne$ za!nete pracovat s vydezin+kovan%mi p"edm#ty, d(kladn# si umyjte ruce a 
zajist#te, aby byl povrch, na n#j$ je pokládáte, !ist%.

V'echny sou!ásti odsáva!ky p"ed prvním pou$itím o!ist#te a vydezin+kujte. V'echny sou!ásti také 
!ist#te po ka$dém pou$ití a p"ed ka$d%m pou$itím je vydezin+kujte.

1 Odsáva!ku kompletn# rozeberte. Také vyjm#te bíl% ventil.

Upozorn#ní: P"i vyjímání bílého ventilu a jeho !i't#ní bu*te opatrní. Pokud dojde k jeho 
po'kození, odsáva!ka nebude správn# fungovat. Pro vyjmutí bílého ventilu jemn# zatáhn#te za 
vroubkovan% jaz%!ek na stran# ventilu.

2 ,ist#te v'echny sou!ásti v horké vod# s trochou jemného !isticího prost"edku a poté je d(kladn# 
opláchn#te. Sou!ásti m($ete rovn#$ m%t v my!ce (pouze na horní polici). Nepokládejte na n# 
$ádné dal'í p"edm#ty.

Poznámka: Ventil !ist#te jemn%m t"ením mezi prsty v teplé vod# s p"ídavkem mycího 
prost"edku. Nevkládejte do ventilu p"edm#ty, mohlo by dojít k jeho po'kození.

3 V'echny !ásti vydezin+kujte v parním sterilizátoru Philips Avent nebo p"eva"ením po dobu 
5 minut. Pro p"eva"ení napl&te hrnec dostate!n%m mno$stvím vody, aby byly v'echny sou!ásti 
zcela pono"ené. P"ive*te vodu k varu. Umíst#te sou!ásti do hrnce a 5 minut je va"te. B#hem 
dezinfekce va"ící vodou nedovolte, aby se lahev a jiné sou!ásti dot%kaly strany hrnce. Mohlo by 
dojít k nevratné deformaci produktu nebo po'kození, za které spole!nost Philips nem($e b%t 
odpov#dná. Nechte vodu vychladnout a opatrn# sou!ásti z vody vyjm#te. Umíst#te sou!ásti na 
!istou papírovou ut#rku nebo na !ist% odkapáva! a nechte je uschnout na vzduchu. Nepou$ívejte 
k osu'ení sou!ástí látkové ut#rky, proto$e na nich mohou b%t bakterie 'kodlivé pro va'e dít#.

Poznámka: Nepou$ívejte abrazivní nebo antibakteriální !isticí prost"edky.

Poznámka: Nadm#rná koncentrace !isticích p"ípravk( m($e zp(sobit popraskání plastov%ch !ástí. 
V takovém p"ípad# je ihned vym#&te.

Poznámka: Potravinová barviva mohou zp(sobit zm#nu barev jednotliv%ch sou!ástí.

Poznámka: Lahve a úlo$né pohárky Philips Avent jsou vhodné pro v'echny metody dezinfekce.
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Skladování
Odsáva!ku nevystavujte p"ímému slune!nímu svitu, proto$e po del'í dob# m($e dojít ke zm#n# 
zabarvení. Odsáva!ku a p"íslu'enství skladujte na bezpe!ném a suchém míst#.

Kompatibilita
Manuální odsáva!ka Philips Avent je kompatibilní s lahvemi Philips Avent v na'í "ad# a úlo$n%mi 
pohárky Philips Avent. P"i pou$ívání jin%ch lahví Philips Avent pou$ijte stejn% typ dudlíku, jak% byl 
dodán s danou lahví. Podrobnosti ohledn# skládání dudlíku a obecné pokyny pro !i't#ní naleznete 
v !ástech „Krmení dít#te odsát%m mate"sk%m mlékem“ a „,i't#ní a dezinfekce“.

 - Náhradní dudlíky jsou k dispozici samostatn#. Ujist#te se, $e p"i krmení svého dít#te pou$íváte 
dudlík se správn%m pr(tokem.

 - Nekombinujte sou!ásti a dudlíky antikolikov%ch lahví Philips Avent se sou!ástmi lahví Philips 
Avent Natural. Nemusí do sebe zapadat a mohlo by dojít k vytékání nebo jin%m problém(m.

 - Vysoce kvalitní plastová lahev Philips Avent Natural je kompatibilní s v#t'inou odsáva!ek, 
hubi!ek, t#snicích ví!ek a ví!ek na pohárky Philips Avent.

Objednávání p&íslu#enství
Chcete-li koupit p"íslu'enství nebo náhradní díly, nav'tivte adresu www.philips.com/ 
parts-and-accessories nebo se obra)te na prodejce v%robk( Philips. Také se m($ete obrátit  
na st"edisko pé!e o zákazníky spole!nosti Philips ve své zemi.

Podpora
Pokud pot"ebujete dal'í informace nebo podporu, nav'tivte adresu www.philips.com/support.
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*e"ení problém$
Tato kapitola shrnuje nejb#$n#j'í problémy, se kter%mi se m($ete u manuální odsáva!ky 
mate"ského mléka setkat.Pokud se vám nepoda"í problém vy"e'it pomocí následujících informací, 
nav'tivte web www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpov#di na nej!ast#j'í dotazy,  
nebo kontaktujte st"edisko pé!e o zákazníky ve své zemi.

Problém *e"ení

Pou$ívání odsáva!ky je 
bolestivé.

P"esta&te odsáva!ku pou$ívat a pora*te se s odborníkem na kojení. 
Pokud nejde t#lo odsáva!ky od prsu snadno odd#lit, m($e b%t nutné 
p"eru'it vakuum zasunutím prstu mezi prs a masá$ní pol'tá"ek nebo 
mezi prs a trubici odsáva!ky.

Necítím $ádné sání. Ujist#te se, $e jste odsáva!ku slo$ili správn# (viz 'P"íprava k pou$ití'). 
Ujist#te se, $e masá$ní pol'tá"ek je ut#sn#n kolem okraje trubice a $e 
bíl% ventil je bezpe!n# na svém míst#.

Odsáva!ka vydává 
pískav% zvuk.

Ujist#te se, $e jste odsáva!ku mate"ského mléka správn# sestavili a $e 
je p"i sestavování její rukoje) navlh!ená.

Odsáva!ka je 
po'krábaná.

V p"ípad# pravidelného pou$ívání je mírné po'krábání normální a 
nep"edstavuje $ádn% problém. Pokud je v'ak !ást odsáva!ky siln# 
po'krábaná nebo pokud praskne, p"esta&te odsáva!ku pou$ívat 
a obra)te se na st"edisko pé!e o zákazníky Philips nebo nav'tivte 
obchod na adrese www.philips.com/parts-and-accessories a kupte 
si náhradní díl. Kombinace !isticích prost"edk(, steriliza!ního roztoku, 
zm#k!ené vody a teplotních v%kyv( m($e za ur!it%ch okolností 
zp(sobit prasknutí plastu. Nepou$ívejte brusné a antibakteriální 
prost"edky, proto$e by mohly plast po'kodit.

Odsáva!ka m#ní barvy. Odsáva!ku m($ete stále pou$ívat. Pokud chcete získat náhradní díly, 
obra)te se na st"edisko pé!e o zákazníky spole!nosti Philips ve své 
zemi nebo nav'tivte web www.philips.com/parts-and-accessories.
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