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1.1 Breast Pump parts
Tube

Pump
body
lid

Hood

Cap

Wide neck
bottle
adapter

Sealing
disc

Nipple
(S size)

Inner cup

Detachable
power
adapter +
pin plug
USB
power cord

Bottle

Motor
pump unit

Funnel
Pump
body
Milk valve
Bottle stand /
Funnel cover

Quick start guide
Mode Switch
Press to switch between
stimulation and expression modes

Floral LED Indicators
Indicates mode and level
Stimulation Mode: Continuous movement of the light indicators
Expression Mode: Steady display of light at the respective level

Power ON/OFF
Press and hold to
turn on or oﬀ

Suction Level Control
Press to customize suction
power to desired level.

Switch on the pump by pressing the ON/OFF button. By default, it will be in the
stimulation mode. After 2 minutes of continuous pumping in the stimulation mode,
it will automatically switch to level 3 of the expression mode. You may switch to
the expression mode manually even before the 2 minute mark according to your
preference. The suction level can be adjusted to your level of comfort.
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1.2 Precautions for use

IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical products,
especially when children are present, basic safety precautions should always be
maintained, including the following:
PLEASE READ THIS BEFORE USING THE PUMP

1. THIS APPLIANCE IS NOT INTENDED FOR USE BY PERSONS (INCLUDING CHILDREN)
WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES, OR LACK OF
EXPERIENCE AND KNOWLEDGE, UNLESS THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR
INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE BY A PERSON RESPONSIBLE
FOR THEIR SAFETY. CHILDREN SHOULD BE SUPERVISED TO ENSURE THAT THEY DO
NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. 2. THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN
AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL,
SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF
THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE
APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN
SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL
NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION. 3. THE APPLIANCE IS ONLY TO
BE USED WITH THE POWER SUPPLY UNIT PROVIDED WITH THE APPLIANCE.
The following symbols indicate incorrect handling that can result in injuries or damage.

Warning

Instruction

Indicates incorrect handling that can
cause major injury or death.

Indicates incorrect handling that can
cause major injury or death.

Caution

Prohibited

Indicates incorrect handling
that can cause injury or
property damage.

Indicates incorrect handling that can
cause injury or property damage.

Danger: To reduce the risk of electrocution:

• Always unplug this product immediately after using. • Do not use while bathing. • Do not
place or store this product where it can fall or be pulled into a tub or sink. • Do not place
or drop pump into water or other liquid.
Warning: To reduce the risk of burns, electrocution, ﬁre, or injury to persons:
Close supervision is necessary when this product is used near children or invalids.
This product should never be left unattended when plugged in.
Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not
use attachments not recommended by the manufacturer.
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1.2

Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working
properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water.
Wipe thoroughly, if there is dust on the AC adapter attachment plug. Failure to
do so may cause ﬁre.

Do not insert or remove the AC adapter attachment plug with wet hands. Also
do not handle batteries with wet hands. Doing so may cause electric shock.
Be careful not to damage the AC adapter. (Do not scratch, modify, place near
a heater, bend excessively, twist, pull, place heavy objects on, or bundle it.)
Doing so may cause ﬁre, electric shock, or failure.

Precautions for use

Do not disassemble or modify the AC adapter and motor. Doing so may cause
ﬁre as a result of electric shock or contamination.

Never use an AC adapter other than the one provided. Doing so may cause ﬁre,
electric shock, or product failure.
Keep the cord away from heated surfaces.
Never use while sleeping or drowsy.
Never drop or insert any object into any opening or tubing.
Do not use this product if it is broken or any parts are missing.
Do not allow small children or pets to play with the pump unit,
AC adaptor, etc.
Do not use outdoors with the AC adapter or operate where aerosol spray
products are being used or where oxygen is being administered.

Caution
This breast pump is intended for use by
a single user only.
Do not use excessively or for continued
suction. Doing so may cause nipple pain.
Stop using the breast pump if your
nipples are sore. Continued use may
cause your symptoms to worsen.
Do not wipe with thinners, benzine, or
alcohol. Doing so will cause deformities
and damage.
Do not use detergents that contain
abrasives. Doing so will cause scratches
to the product.

Do not expose the pump to severe
shocks such as dropping or throwing.
Doing so may cause malfunction
or damage.
Do not express more than 160 ml of
liquid into the bottle. The expressed
breastmilk may overﬂow.
Prior to using the pump, check to make
sure there are no abnormalities such as
scratches, breaks, cracks, or deformities.
Clean your hands before expressing.
Wash and sterilize before using.

Do not leave it near an open ﬂame. Doing
so will cause deformities and damage.
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1.3 How to assemble the product
Please assemble the parts when they are completely
dry after washing and sterilizing

1

Attach the milk valve to
the pump body.

the inner cup into the
2 Insert
pump body.

Note
Please make sure that there is no
moisture or dust on the inner cup before
use. Moisture or dust on the inside of the
inner cup may cause malfunction.

Tip: Please make sure that the inner
cup is not turned inside out.

Inside Out

Thin line in the middle

Gap

Crosssectional
diagram

View from
diagonally
above

Correct Direction

the ∆ symbol on the pump body lid with the ∇ symbol on
3 Align
the pump body, insert it, and turn it clockwise until it stops.
Pump
body lid

Align and insert

Turn clockwise
until it stops
Pump body
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1.3

4 Attach the pump body to the bottle.

Pump
body

Twist
Attach

the funnel to the
5 Attach
pump body.

How to assemble the product

Bottle

Pump
body
Funnel

6 Press the bottle into the bottle stand.
Tip: Using the pump with the bottle stand
keeps it from toppling easily.

Bottle

Bottle stand

one end of the tube into the
7 Insert
pump body.

Tube

Pump body
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1.3

the tube with connector
8 Insert
into the motor.

Motor
Tube

How to assemble the product

the USB power cable to the power adapter and the micro-USB
9 Plug
cable to the motor. Secure the pin plug to the power adapter before
plugging into the socket.

Tip: Other than using the power adapter to supply power, you can also connect the
USB power cable to a portable power source (with output speciﬁcation of 5V, 2A).

Note
The power adapter sometimes heats up during use. It is not a malfunction.
Breast pump package comes in UK 3-pin plug for sale in Singapore.

Assembly completed

Power adapter
USB port
on the side

Motor
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1.4 How to use
Fitting the funnel properly

Funnel

• Centre the funnel over your nipple/papilla.
• Press the funnel ﬁrmly against your breast
so that air does not escape from the sides.
• You can create a good seal by using your
other hand to support your breast from below.

The nipple position is not centred.

Air escapes

Expression sequence
Expression mode

Gentle stimulation
rhythm

Select the preferred
suction pressure (5 levels)

suction pressure

Stimulation mode

Time
Power
Mode change
button

Tip
• The estimated duration for expressing
each breast is 10 minutes.
• The volume of breast milk expressed
varies with the condition of the breast
and the individual’s condition.
• Please observe your condition
while expressing.

Note
• Please observe your condition while
you adjust the suction pressure to
something that is right for you.
Suddenly increasing the suction
pressure may cause nipple pain.
• Do not over-express or express for
a prolonged period. Doing so may
cause nipple pain.
• The clicking sound emitted during
operation is the release of pressure
from the milk valve and is normal.

Increase/ decrease
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1.4

Stimulation mode
Gently stimulate your breast using a slow rhythm.
Breast milk starts expressing

How to use

Expression mode
Select the preferred suction pressure.
Stimulation mode – 1 Level
Long press the power button to
enter the Stimulation mode.
When breast milk starts
expressing, press the
button
to switch to the Expression
mode. It is recommended that
the Stimulation mode be used
for not more than 2 minutes.

Expression mode – 5 Levels
After entering the Expression
mode, press the
button
to select the preferred suction
pressure (5 levels). The suction
pressure increases for each
level. It is recommended to start
expressing using lower levels
of suction, then as your body
adapts, gradually set the suction
pressure to what is right for you.

Please wash after use.
(Refer to page 11-12)

How to operate the motor
1. Power
• Power On: Long press
• Power Oﬀ: Long press
※ Power cuts oﬀ automatically 30 minutes after the power is switched on.
2. Stimulation mode
• When the power is switched on, the pump automatically enters the
stimulation mode.
3. Expression mode
• Press
to enter the Expression mode. (After entering this mode, the
pump automatically switches to suction pressure Level 3.)
• Switching modes: Press
again to return to the Stimulation mode.
• Suction pressure: Press
to adjust the suction pressure.
Indicator lamp
• Stimulation mode: blinks from the ﬁrst ﬂoral indicator to the ﬁfth ﬂoral indicator.
• Expression mode: lights up from the ﬁrst to third ﬂoral indicator, then additional
ﬂoral indicator light up or go oﬀ as you press
.
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1.5 How to disassemble
Please disassemble the parts that were pre-assembled at the time of purchase.

Pump body
Tube

Pump
body lid

Pre-assembled at the
time of purchase

Inner cup

Pump
body

Milk valve

the end of the tube
1 Hold
2
and pull it out, then twist

Remove the inner cup.

and remove the pump
body lid.

3

Remove the milk valve
from the pump body.

Tube
Inner cup
Pull out

Twist

Remove

Milk valve
Pump
body
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1.6 How to store expressed breastmilk
Shelf life of breast milk
Please feed the expressed breast milk to your baby as soon as possible.
Do not store the breast milk for longer than the duration indicated below.
Refrigerator (≤4°C)

Freezer (about -18°C)

Fresh breast milk

24 hours

3 months

Thawed breast
milk (thawed in
the refrigerator
or submerged in
running water)

24 hours

Do not refreeze

※ Do not refreeze or refrigerate breast milk after heating
How to thaw frozen breast milk
Please use one of the following methods:
• Immerse in warm water (approximately 40°C).
• Place in the refrigerator.
※ Remove from the freezer and place it in the refrigerator.
Do not leave in the refrigerator for more than 24 hours.
• Place in running water.
Heating to a suitable temperature for feeding
Immerse in warm water (approximately 40°C).

※ It is normal for stored breast milk to become separated,
※

and does not aﬀect its nutrients. Please shake it gently to
mix well before feeding.
It is recommended that you bring along frozen breast milk
(in an unthawed state) when you go out for a brief duration.
Note
Do not boil or use boiling water or a microwave to thaw or heat chilled or frozen breast milk.
Doing so will destroy the nutrients in breast milk.
Do not thaw breast milk at room temperature.
Do not refreeze breast milk that has thawed.
Do not mix newly-expressed breast milk with the breast milk that has been stored.
The scale on the bottle is for reference only. If you need an accurate measurement, use a
measuring cup or a measuring spoon.
Please note that the temperature may vary with the frequency of opening and closing the
refrigerator door, as well as position in the refrigerator.
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1.7 How to wash and sterilize
Washing
Precautions
※ Please disassemble all parts before washing and sterilizing.
※ The motor, power adapter, USB power cord, and tube cannot
be washed and sterilized. Doing so may cause a malfunction.
Please wipe with a dry cloth.
• Be sure to wash and sterilize the product before the ﬁrst use.
• Please wash the product promptly after use. It is recommended to use
the “PIGEON Liquid Cleanser”.
• Be sure to sterilize each part after washing.
• The breast pump contains many small parts. Please be careful not to
lose the small parts during washing.
• Use a soft brush for washing.
• Parts made of silicone rubber may be damaged or scratched if they
are handled roughly. Please handle with care.
• If the pump body or tube become dirty, apply a diluted neutral detergent
to a cloth and wipe clean.

Sterilizing

Boiling sterilization
• Boil the thoroughly-washed parts in a pot of boiling
water for 5 minutes.
• Immerse the parts to be sterilized completely in water.
Do not allow them to come into contact with the sides of
the pot. Doing so will cause deformation or damage.
• Do not boil excessively. Doing so can shorten the lifespan
of the parts.
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1.7
How to wash and sterilize

Microwave sterilization
• Please use containers designed speciﬁcally
for microwave sterilizing.
• Do not place parts directly in the microwave
for sterilization.
• Please follow the operating instructions for
your microwave.
• Ensure the container is ﬁlled with water
during heating.
Steam sterilization
• It is recommended to use a PIGEON steam sterilizer
for steam sterilization.
• When using an electric steam sterilizer, please
follow its operating instructions.
Other sterilization methods
• Do not use dry heat, UV or a dishwasher/dryer to sterilize
the parts. Doing so may cause deformation or damage.

※ Parts are hot immediately after sterilizing. Please use caution to avoid injury.

Risk of
scalding

Please assemble the parts.
(Refer to pages 4-6)

1.8 About the bottle and nipple
How to assemble nipple and cap

Place the nipple
inside the cap
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Attach the cap and
nipple to the bottle

Fasten securely

Cover the nipple
with the hood

1.9 Troubleshooting
The funnel may not produce enough suction pressure immediately after being
pressed against the breast. Please continue to press it against the breast, then
check the following:
Is there suﬃcient
suction on the breast?
(Is the nipple/papilla
moving repeatedly?)

The volume of breast milk
expressed varies with the condition
of the breast and the body. There
are also individual diﬀerences.
Please set the suction pressure
to what is right for you.

Yes

No

Remove the funnel
and press it against
your palm for about
5 seconds. Do you
feel any suction?

Is the funnel (plastic)
assembled correctly?
(Refer to page 5)

No

Please assemble the parts correctly.
(Refer to pages 4-6)

Yes

The volume of breast milk
expressed varies with the
condition of the breast and the
body. There are also individual
diﬀerences. Please set the suction
pressure to what is right for you.
(Refer to pages 7-8)

Yes

Yes

Is the funnel pressed
ﬁrmly against the breast?
(Refer to page 7)

No

Are the parts
assembled correctly?
(Refer to pages 4- 6)

Yes

After replacing the spare
milk valve, remove the
funnel and press it against
your palm. Do you feel
any suction?

Yes

No

Please press the funnel ﬁrmly
against the breast.
(Refer to page 7)

The suction milk valve may be worn
or damaged. If necessary, please
contact the PIGEON customer service
department to purchase a replacement.
The motor or other parts may be
malfunctioning. Please contact
the PIGEON customer service
department.
Yes

Yes

Is there power in the
connected portable
power source?

No

No

Please switch to a diﬀerent portable
source or use the power adapter.
Please assemble the parts correctly.
(Refer to pages 4-6)
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2.0 Product speciﬁcations

Motor
Power

Power adapter
5W
(power adapter
or external portable
power source)

Input

AC100-240V
50/60Hz
0.2A Max

Output

DC5V1A

External portable power source speciﬁcations
Output current
Output voltage

1A
5V

Stimulation mode suction
pressure / -kPa
(Double pump)

10

Expression mode suction
pressure/-kPa
(Double pump)

15 ~ 34

Stimulation mode
frequency (times/min)

117

Expression mode
frequency (times/min)

32 ~ 85

Under License

4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com
Assembled in Indonesia
Assembled by: PT. Pigeon Indonesia
Jl. Raya Serang Km.68, Kawasan Industri Modern
Cikande Kav. 4, Serang - Banten 42186, Indonesia
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website for new mother and father!

GoMini
Electric
Breast Pump
TM

Single / Double
Buku Petunjuk

1.0 Penggunaan
1.1 Bagian-bagian pompa ASI .....................................................
1.2 Peringatan untuk penggunaan ...............................................
1.3 Cara merakit ...........................................................................
1.4 Cara menggunakan ................................................................
1.5 Cara mengurai ........................................................................
1.6 Cara menyimpan ASI perah ...................................................
1.7 Cara mencuci dan mensterilisasi ...........................................
1.8 Informasi botol dan dot ..........................................................
1.9 Pemecahan masalah ..............................................................

2.0 Spesiﬁkasi produk

16
17-18
19-21
22-23
24
25
26-27
27
28

......................................................... 29

ID

1.1 Bagian-bagian pompa ASI
Selang

Penutup
Botol

Kap

Keping pelindung
Penutup
badan pompa

Dot
(ukuran S)

Cangkir bagian
dalam

Adaptor
untuk
Botol
Wide
Neck

Adaptor +
Sambungan
yang dapat
dilepas

Kabel USB

Botol

Unit pompa
motor
Badan
pompa

Corong

Katup ASI
Dudukan botol /
penutup corong

Petunjuk penggunaan
Tombol Peralihan
Tekan tombol untuk beralih dari mode
stimulasi ke ekspresi dan sebaliknya

Indikator LED Berbentuk Bunga
Menandakan mode dan tingkatan
Mode Stimulasi: Indikator lampu akan bergerak
Mode Ekspresi: Indikator lampu menunjukkan tingkat yang digunakan

Tombol ON/OFF
Tekan dan tahan tombol untuk mengatur
ON dan OFF

Pengaturan Tingkat
Penghisapan
Tekan tombol untuk mengatur
kekuatan tingkat penghisapan
sesuai tingkat yang diinginkan

Nyalakan pompa dengan menekan tombol ON/OFF. Pada kondisi awal, pompa akan
berada pada mode stimulasi. Setelah 2 menit proses pemompaan pada mode stimulasi,
pompa akan secara otomatis beralih ke mode ekspresi tingkat 3. Anda dapat beralih ke
moda ekspresi secara manual sebelum 2 menit sesuai dengan keinginan Anda. Tingkat
hisapan dapat disesuaikan dengan tingkat kenyamanan saat menggunakannya.
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1.2 Peringatan untuk penggunaan

PERINGATAN PENTING Saat menggunakan produk elektrik,

khususnya saat di dekat anak-anak, tindakan pencegahan dasar untuk keamanan harus selalu
dipatuhi, termasuk yang berikut: HARAP MEMBACA INI SEBELUM MENGGUNAKAN POMPA

1. PERANGKAT INI TIDAK DITUJUKAN UNTUK DIGUNAKAN OLEH ORANG-ORANG (TERMASUK
ANAK-ANAK) DENGAN KEKURANGAN DALAM KEMAMPUAN FISIK, SENSORIK ATAU MENTAL,
ATAU KURANG PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN, KECUALI MEREKA MENDAPATKAN
PENGAWASAN ATAU PETUNJUK MENGENAI PENGGUNAAN PERANGKAT OLEH ORANG YANG
BERTANGGUNGJAWAB ATAS KESELAMATAN MEREKA. ANAK-ANAK HARUS DIAWASI UNTUK
MEMASTIKAN MEREKA TIDAK BERMAIN DENGAN PERANGKAT INI. 2. PERANGKAT INI DAPAT
DIGUNAKAN OLEH ANAK-ANAK MULAI USIA 8 TAHUN DAN LEBIH DAN ORANG-ORANG
DENGAN KEKURANGAN DALAM KEMAMPUAN FISIK, SENSORIK ATAU MENTAL ATAU KURANG
PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN JIKA MEREKA MENDAPATKAN PENGAWASAN ATAU
PETUNJUK MENGENAI PENGGUNAAN PERANGKAT SECARA AMAN DAN MEMAHAMI BAHAYA
YANG ADA DI DALAMNYA. ANAK-ANAK TIDAK DIANJURKAN BERMAIN DENGAN PERANGKAT
INI. PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH ANAK-ANAK TANPA
PENGAWASAN. 3. PERANGKAT INI HANYA DITUJUKAN UNTUK DIGUNAKAN DENGAN UNIT
PENYEDIA DAYA YANG TERSEDIA BERSAMA PERANGKAT INI.
Simbol-simbol berikut ini mengindikasikan penangan yang tidak tepat yang dapat
mengakibatkan cedera atau kerusakan.

Peringatan

Petunjuk

Mengindikasikan penanganan yang
tidak tepat yang dapat mengakibatkan
cedera parah atau kematian.

Perhatian

Mengindikasikan penanganan yang
tidak tepat yang dapat menyebabkan
cedera atau kerusakan peralatan.

Mengindikasikan penanganan yang
tidak tepat yang dapat mengakibatkan
cedera parah atau kematian.

Larangan

Mengindikasikan penanganan yang
tidak tepat dapat menyebabkan
cedera atau kerusakan peralatan.

Bahaya: Untuk mengurangi resiko tersetrum:

• Selalu cabut listrik produk ini segera setelah digunakan. • Jangan digunakan sambil mandi. • Jangan
diletakkan atau disimpan di tempat yang membuat perangkat ini mudah terjatuh ke dalam bak mandi
atau bak cuci. • Jangan meletakkan atau menjatuhkan pompa ke dalam air atau cairan lain.
Peringatan: Untuk mengurangi resiko luka bakar, tersetrum, terbakar atau cedera pada seseorang:
Pengawasan yang ketat diperlukan saat produk ini digunakan di dekat anak-anak atau orang
dengan disabilitas.
Produk ini tidak boleh ditinggalkan begitu saja saat sedang disambungkan ke sumber listrik.
Gunakan produk ini hanya untuk tujuannya seperti yang digambarkan di dalam buku petunjuk.
Jangan menggunakan tambahan yang tidak direkomendasikan oleh pabrik pembuat.
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1.2

Jangan pernah mengoperasikan produk ini jika mengalami kerusakan kabel atau colokan, jika
produk ini tidak berfungsi seperti seharusnya, jika produk ini pernah terjatuh atau rusak, atau
terjatuh ke dalam air.
Usapkan dengan kain sampai bersih, jika terdapat debu pada colokan tambahan adaptor AC.
Kegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan api.

Peringatan untuk penggunaan

Jangan melepaskan atau memodiﬁkasi adaptor AC dan motor. Melakukan hal tersebut dapat
menimbulkan api sebagai hasil dari kejutan listrik atau kontaminasi.
Jangan memasukkan atau mencabut colokan tambahan adaptor AC dengan tangan yang basah.
Juga jangan menyentuh baterai dengan tangan yang basah. Melakukan hal tersebut dapat
menimbulkan kejutan listrik.
Berhati-hati, jangan sampai merusak adaptor AC. (Jangan menggores, memodiﬁkasi, meletakkan
dekat pemanas, membengkokkan, memutar, menarik, menempatkan benda yang berat di
atasnya, atau membundel produk ini.).Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan api, kejutan
listrik atau kerusakan.
Jangan menggunakan adaptor AC selain dari yang disediakan. Melakukan hal tersebut dapat
menimbulkan api, kejutan listrik atau kerusakan produk.
Jauhkan kabel dari permukaan yang panas.
Jangan pernah menggunakan produk saat tidur atau mengantuk.
Jangan menjatuhkan atau memasukkan benda apapun ke dalam bagian terbuka dari pompa
atau selang.
Jangan menggunakan produk ini jika rusak atau ada bagian pompa ASI yang hilang.
Jangan membiarkan anak kecil atau hewan piaraan bermain dengan unit pompa, adaptor AC dll.
Jangan menggunakan pompa ini dengan adaptor AC di luar ruangan atau mengoperasikannya di
mana produk aerosol semprot digunakan atau di mana oksigen digunakan secara terbatas.

Perhatian
Pompa ASI ini ditujukan untuk digunakan
hanya oleh satu pengguna saja.
Jangan menggunakan pompa ini secara
berlebihan atau untuk penghisapan yang
berlanjut. Melakukan hal tersebut dapat
menimbulkan sakit pada puting.

Hentikan penggunaan pompa ASI jika
puting Anda terasa sakit. Jika dilanjutkan
dapat menimbulkan gejala yang
semakin memburuk.

Jangan mengelap pompa dengan bahan
pengencer (thinner), bensin atau alkohol.
Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan
kelainan bentuk dan kerusakan.

18

Jangan menggunakan deterjen yang
mengandung bahan yang mengikis.
Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan
goresan pada produk.

Jangan meninggalkan produk di dekat api.
Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan
kelainan bentuk dan kerusakan.

Jangan mengekspos pompa terhadap kejutan
yang besar seperti dijatuhkan atau dilempar.
Melakukan hal tersebut dapat menimbulkan
kegagalan fungsi atau kerusakan.

Jangan memompa ASI lebih dari 160 ml cairan
ke dalam botol. ASI perah dapat tertumpah.
Sebelum menggunakan pompa, periksalah
untuk memastikan tidak ada keanehan seperti
goresan, retakan, patah atau kelainan bentuk.

Bersihkan tangan Anda sebelum memompa ASI.
Cuci dan sterilisasi sebelum digunakan.

1.3 Cara merakit produk
Harap merakit bagian-bagian pompa ASI dalam keadaan
kering sepenuhnya setelah dicuci dan disterilisasi

1

Pasang katup ASI dengan
badan pompa.

cangkir bagian
2 Masukkan
dalam ke dalam badan pompa.
Tips: Pastikan cangkir bagian dalam
tidak dalam keadaan terbalik.

Arah yang Tepat

Terbalik
Celah

Diagram
Lintas
bagian

Tampak
diagonal
dari atas

Garis tipis di tengah

Catatan
Pastikan tidak ada cairan atau debu pada cangkir
bagian dalam sebelum digunakan. Cairan atau debu
di dalam cangkir bagian dalam dapat menimbulkan
kegagalan berfungsi.

symbol Δ pada tutup badan pompa dengan simbol ∇ pada badan
3 Sejajarkan
pompa, masukkan dan putar searah jarum jam hingga berhenti.
Penutup
badan
pompa

Sejajarkan dan masukkan

Putar searah jarum jam
hingga berhenti
Badan
pompa
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4 Pasang badan pompa ke botol.

Badan
pompa

Putar
Pasang

Botol

5 Pasang corong ke badan pompa.
Badan
pompa
Corong

6 Tekan botol ke dalam dudukan botol.
Tips: Menggunakan pompa dengan dudukan
botol menjaga botol agar tidak jatuh
karena hilang keseimbangan.

Botol

Dudukan botol

salah satu ujung selang ke
7 Masukkan
dalam badan pompa.
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Selang

Badan pompa

Motor

1.3

selang dengan konektor
8 Masukkan
ke dalam motor.
Selang

Cara merakit produk

kabel daya USB ke adaptor daya dan kabel mikro USB ke
9 Colokkan
motor. Kencangkan colokan ke adaptor daya sebelum dicolokkan ke
sumber listrik.

Tips: Selain menggunakan adaptor daya untuk memasok daya, Anda
dapat menghubungkan kabel daya USB ke sumber daya portable
(dengan spesiﬁkasi output 5V, 2A).
Catatan
Adaptor daya kadang terasa panas ketika digunakan. Ini bukan kegagalan berfungsi.
Paket Pompa ASI ini dijual di Singapura dengan colokan listrik versi UK 3 batang.

Perakitan selesai

Adaptor daya
Port USB
pada bagian
samping

Motor
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1.4 Cara menggunakan
Pasang corong dengan baik

Corong

• Paskan bagian tengah corong pada puting Anda.
• Tekan corong ke payudara Anda sehingga udara
tidak keluar dari sisi-sisinya.
• Anda dapat membuat perlindungan yang
baik menggunakan tangan Anda yang lain untuk
menyokong payudara Anda dari bawah.

Posisi puting tidak di tengah

Udara yang keluar

Urutan ekspresi
Mode Ekspresi

Ritme stimulasi
yang lembut

Pilih tekanan daya hisap
yang disukai (5 tingkatan)

Tekanan daya hisap

Mode Stimulasi

Waktu
Daya
Tombol untuk
berganti mode

Menambah/mengurangi
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Tips
• Waktu yang diperkirakan untuk
memerah masing-masing payudara
adalah 10 menit.
• Volume ASI yang diperah bervariasi
sesuai kondisi payudara dan orang
yang bersangkutan.
• Harap perhatikan kondisi kesehatan
Anda ketika memompa ASI.

Catatan
• Harap perhatikan kondisi kesehatan
Anda ketika Anda menyesuaikan
tekanan isap sesuai dengan kebutuhan
Anda. Menaikkan tekanan secara
tiba-tiba dapat menyebabkan rasa
sakit pada puting.
• Jangan berlebihan dalam memompa
ASI atau memompa ASI terlalu
lama. Melakukan hal tersebut dapat
menyebabkan rasa sakit pada puting.
• Suara klik yang timbul saat pompa
beroperasi disebabkan oleh lepasnya
tekanan dari katup dan hal ini normal.

1.4

Mode Stimulasi
Secara lembut menstimulasi payudara dengan ritme yang lambat.
ASI mulai diperah

Moda Stimulasi – 1 Tingkat
Tekan dan tahan tombol
daya untuk masuk ke moda
Stimulasi. Saat ASI mulai
diperah keluar, tekan tombol
untuk beralih ke mode Ekspresi.
Direkomendasikan mode
Stimulasi digunakan tidak lebih
dari 2 menit.

Moda Ekspresi – 5 Tingkat
Setelah memasuki moda Ekspresi, tekan
tombol
untuk memilih tingkat
tekanan hisap yang disukai (5 tingkat).
Tekanan hisap meningkat pada setiap
tingkatan. Direkomendasikan untuk
memulai memompa ASI di tingkat
ekspresi yang lebih rendah, supaya tubuh
Anda beradaptasi, lalu secara bertahap
menentukan tekanan yang tepat bagi Anda.

Cara menggunakan

Mode Ekspresi
Pilih tekanan hisap yang disukai.

Harap cuci setelah digunakan.
(Merujuk ke halaman 26-27)

Cara mengoperasikan motor
1. Daya
• Daya On: Tekan lama
• Daya Oﬀ: Tekan lama
※ Daya berhenti secara otomatis 30 menit setelah daya dinyalakan.
2. Moda Stimulasi
• Saat daya dinyalakan, pompa secara otomatis memasuki mode stimulasi.
3. Moda Stimulasi
• Tekan
untuk masuk ke mode Ekspresi. (Setelah masuk ke mode ini,
secara otomatis pompa beralih ke tekanan hisap Tingkat 3.)
• Beralih moda: Tekan
lagi untuk kembali ke moda Stimulasi.
• Tekanan hisap: Tekan
untuk mengatur tekanan hisap.
Lampu indikator
• Moda Stimulasi: Indikator LED pertama sampai kelima akan berkedip.
• Moda Ekspresi: Indikator LED pertama sampai ketiga menyala, lalu indikator
LED selanjutnya akan menyala atau mati saat Anda menekan
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1.5 Cara mengurai
Uraikan bagian-bagian pompa yang sudah dirakit pada saat pembelian.

Badan pompa
Selang

Penutup
badan
pompa

Sudah dirakit saat
pembelian

Cangkir
bagian dalam

Badan
pompa

Katup ASI

ujung selang
1 Pegang
dan tarik keluar, lalu

putar dan lepaskan
penutup badan pompa.
Selang
Tarik keluar

Putar

2

Keluarkan cangkir
bagian dalam.

3

Lepaskan katup ASI
dari pompa.

Cangkir
bagian dalam

Lepaskan

Katup ASI
Badan
pompa
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1.6 Cara menyimpan ASI perah
Masa simpan ASI
Berikan ASI perah kepada bayi Anda sesegera mungkin. Jangan
menyimpan ASI perah lebih lama dari jangka waktu di bawah ini.
Kulkas (≤4°C)

Freezer (kira-kira -18°C)

ASI segar

24 jam

3 bulan

ASI yang dicairkan
(cairkan di dalam
kulkas atau rendam
dalam air mengalir)

24 jam

Jangan bekukan kembali

※ Jangan bekukan atau dinginkan ASI perah setelah dipanaskan
Cara mencairkan ASI yang beku
Gunakan salah satu metode di bawah ini:
• Rendam di dalam air hangat (kira-kira 40°C).
• Simpan di dalam kulkas
※ Keluarkan dari freezer dan masukkan ke dalam kulkas
Jangan simpan di kulkas lebih dari 24 jam.
• Tempatkan pada air yang mengalir.
Panaskan hingga mencapai temperature yang sesuai untuk
diberikan ke bayi. Rendam di dalam air hangat (kira-kira 40°C).

※ Adalah normal jika ASI yang disimpan menjadi terpisah,

dan hal ini tidak mempengaruhi nutrisinya. Kocok perlahan
untuk mencampurkannya kembali sebelum diberikan.

※ Direkomendasikan untuk membawa ASI beku (dalam
keadaan belum dicairkan) saat Anda keluar sebentar.

Catatan
Jangan didihkan atau menggunakan air mendidih atau microwave untuk mencairkan atau memanaskan
ASI dingin atau beku. Melakukan hal tersebut dapat merusak nutrisi yang ada di dalam ASI.
Jangan mencairkan ASI pada suhu ruangan.
Jangan bekukan kembali ASI yang telah dicairkan.
Jangan mencampur ASI yang baru diperah dengan ASI yang sudah disimpan.
Skala pada botol hanya sebagai referensi. Jika Anda memerlukan pengukuran yang lebih akurat,
gunakan cangkir atau sendok pengukur.
Harap perhatikan suhu yang dapat berubah sesuai frekuensi membuka dan menutup pintu kulkas,
demikian pula dengan posisi menyimpan di dalam kulkas.
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1.7 Cara mencuci dan mensterilisasi
Mencuci
Pencegahan

※ Uraikan semua bagian-bagian pompa sebelum mencuci dan sterilisasi.
※ Motor, adaptor daya, kabel USB dan selang tidak dapat dicuci
dan disterilisasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan
kegagalan fungsi. Bersihkan dengan kain kering.

• Pastikan untuk mencuci dan mensterilisasi produk sebelum pertama kali digunakan.
• Segera cuci produk setelah digunakan. Direkomendasikan untuk menggunakan
“PIGEON Liquid Cleanser”.
• Pastikan untuk mensterilisasi setiap bagian setelah dicuci.
• Pompa ASI ini mengandung banyak bagian berukuran kecil. Harap berhati-hati jangan
sampai hilang saat proses pencucian.
• Gunakan sikat yang halus untuk mencuci.
• Bagian-bagian pompa yang terbuat dari karet silikon dapat rusak atau tergores jika
ditangani secara kasar. Harap berhati-hati.
• Jika badan pompa atau selang kotor, bersihkan dengan kain yang sudah dibasahi
dengan deterjen yang sudah dicairkan.
Sterilisasi

Sterilisasi dengan air mendidih
• Didihkan bagian-bagian pompa yang sudah dicuci di dalam
wadah berisi air mendidih selama 5 menit.
• Rendam sepenuhnya bagian-bagian pompa yang hendak
disterilisasi tersebut di dalam air. Jangan sampai bagianbagian pompa tersebut bersentuhan dengan sisi-sisi wadah.
Jika hal tersebut terjadi, maka akan menimbulkan perubahan
bentuk atau kerusakan.
• Jangan didihkan secara berlebihan. Melakukan hal tersebut
dapat mengurangi masa pakai bagian-bagian pompa ASI itu.
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Sterilisasi dengan Microwave
• Gunakan wadah yang dirancang khusus untuk sterilisasi
menggunakan microwave.
• Jangan meletakkan bagian-bagian pompa langsung di
dalam microwave untuk sterilisasi.
• Ikuti petunjuk mengoperasikan microwave Anda.
• Pastikan wadah terisi air selama dipanaskan.
Sterilisasi uap
• Direkomendasikan untuk menggunakan
PIGEON Steam Sterilizer untuk sterilisasi uap.
• Ketika menggunakan alat sterilisasi uap elektrik, harap
mengikuti petunjuk pengoperasiannya.
Metode sterilisasi lain
• Jangan menggunakan udara panas, UV atau pengering
/pencuci piring untuk mensterilisasi bagian-bagian
pompa. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan
kelainan bentuk atau kerusakan.

※ Bagian-bagian pompa tersebut akan menjadi panas setelah disterilisasi.
Harap berhati-hati untuk mencegah cedera.

Resiko Panas
Berlebihan

Merakit bagian-bagian pompa ASI.
(Merujuk ke halaman 19-21)

1.8 Informasi botol dan dot
Cara untuk merakit dot dan tutupnya

Letakkan dot di
dalam kap

Pasang kap dan
dot ke botol

Kencangkan
dengan baik

Lindungi dot
dengan tutupnya
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1.9 Pemecahan masalah
Bagian corong mungkin tidak menghasilkan tekanan hisap yang cukup setelah
ditempelkan pada payudara. Lanjutkan dengan menekan corong pada payudara,
lalu periksa hal-hal berikut ini:
Apakah ada hisapan
yang cukup pada
payudara? (apakah
puting/papilla bergerak
berulang?)

Volume ASI yang diperah berbedabeda sesuai dengan kondisi
payudara dan kondisi tubuh. Ada
juga perbedaan pada masingmasing orang. Tentukan tekanan
hisap yang tepat bagi Anda.

Ya

Tidak

Lepaskan corong lalu
tekan bukaan pada
badan pompa dengan
telapak tangan Anda
sekitar 5 detik. Apakah
Anda dapat merasakan
adanya hisapan?

Apakah corong (plastik)
sudah dirakit dengan benar?
(Merujuk ke halaman 20)

Tidak

Ya

Ya
Apakah corong sudah
terpasang dengan rapat
pada payudara?
(Merujuk ke halaman 22)

Apakah bagian-bagian
pompa sudah dirakit
dengan benar?
(Merujuk ke halaman
19-21)

Harap merakit bagian-bagian
pompa dengan benar.
(Merujuk ke halaman 19-21)

Ya

Ya

Volume ASI perah berbeda-beda
berdasarkan kondisi payudara
dan kondisi tubuh. Ada juga
perbedaan pada masing-masing
orang. Tentukan tekanan hisap
yang tepat bagi Anda.
(Merujuk ke halaman 22-23)

Tidak

Tekan corong dengan rapat pada
payudara. (Merujuk ke halaman 22)

Setelah mengganti katup
ASI cadangan, lepaskan
corong dan tekan pada
telapak tangan Anda.
Apakah Anda merasakan
adanya hisapan?

Ya

Katup ASI mungkin aus atau rusak.
Jika diperlukan, harap hubungi
departemen layanan pelanggan
PIGEON untuk membeli penggantinya.

Tidak

Motor atau bagian-bagian pompa
lain dapat mengalami kegagalan
fungsi. Harap hubungi departemen
layanan pelanggan PIGEON.

Apakah daya sudah
terhubung dengan
sumber daya portabel?

Tidak

Ya
Ya

Tidak
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Harap beralih ke sumber daya
portable lain atau gunakan
adaptor daya.
Harap merakit bagian-bagian
pompa dengan benar.
(Merujuk ke halaman 19-21)

2.0 Spesiﬁkasi produk

Motor
Daya

Adaptor daya
5W
(adaptor daya
atau sumber daya
portabel eksternal)

Input

AC100-240V
50/60Hz
0.2A Max

Output

DC5V1A

Spesiﬁkasi sumber daya eksternal portable
Tegangan keluaran
Voltase keluaran

1A
5V

Tekanan moda
stimulasi/ -kPa
(Pompa dobel)

10

Tekanan hisap mode
ekspresi/-kPa
(Pompa dobel)

15 ~ 34

Frekuensi mode
stimulasi (kali/menit)

117

Frekuensi mode
ekspresi (kali/menit)

32 ~ 85

Di bawah lisensi

4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com
Dirakit di Indonesia
Dirakit oleh: PT. Pigeon Indonesia
Jl. Raya Serang Km.68, Kawasan Industri Modern
Cikande Kav. 4, Serang - Banten 42186, Indonesia

Kunjungi situs web pendukung pemberian
ASI kami untuk ayah dan ibu yang baru!

Didistribusikan oleh: PT Multi Indocitra Tbk
Green Central City, Commercial Area Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 188,
Jakarta 11120, Indonesia.
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1.1 吸乳器零件
導管
吸乳器
本體罩

瓶帽

瓶罩
寬口連
接器

密封墊

奶嘴
(S尺寸)

矽橡膠杯

可分離式
轉接器 +
插頭
USB 電
源線

奶瓶
馬達

吸乳器
本體
吸乳閥

乳杯

奶瓶支架/
乳杯罩

快速操作指南
模式切換
按下可在刺激和吸乳模式間切換

花形指示燈
可顯示為刺激或吸乳模式
刺激模式：指示燈持閃爍
吸乳模式：在對應及保持點亮狀

電源開/關
按住開啟或關閉

吸乳調整按鈕
按下並自訂吸乳級

按下開/關按鈕，啟動吸乳器。依據預設值，會以刺激模式啟動。持續以刺
激模式啟動 2 分鐘後，會自動切換至第 3 級的吸乳模式。您可以依據喜好，
在 2 分鐘時間內手動切換至吸乳模式。吸乳強度可依據舒適度自行調整。
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1.2

使用注意事項

重要安全措施 重要安全措施 使用電動產品時，特別是兒童在場時，應始
終落實基本安全注意事項，包括以下信息：請在使用吸乳器前先閱讀

1. 此設備不適合由身障、感知或心理障礙或缺乏經驗和知識的人員使用(包括
兒童)，除非由負責安全的他人監控或由該人提供使用設備的指示。兒童使用
時因進行監督，以確保不會將設備作為玩具使用。2. 此設備可在他人監督或了
解涉及的風險的他人給予安全使用設備下，由 8 歲以上的兒童以及身障、感知
或心理障礙或缺乏經驗或知識的人士使用。兒童不應將設備作為玩具使用且在
無監督的情況下不得由兒童進行使用者維護。3. 設備僅可搭配隨設備所提供的
供電裝置使用 。
以下符號代表不正確處理時可能導致受傷或損壞。

警告

注意

代表不正確處理時可能導致重
傷或死亡。
代表不正確處理可能導致受傷
或財產損失。

指示

禁止事項

代表不正確處理可能導致重
傷或死亡。
代表不正確處理可能導致受
傷或財產損失。

危險：要降低觸電風險：
• 應在每次使用完畢後立即拔下插頭。• 請避免在沐浴時使用該產品。• 請勿
將產品置於或存放於可能摔落或可能掉到浴缸或水槽之處。• 請勿將吸乳器置
於或掉到水中或其他液體中。
警告：要降低燙傷、觸電、火災或受傷風險：
在兒童或其他身障心障人士附近使用時, 請密切監督。
插電時, 該產品不應放置在無人看管的地方。
僅可根據本手冊說明目的使用該產品。請勿使用非製造商建議的附件。
如果電線或插頭受損、未正常運作、曾掉落或損壞或掉落至水中, 請勿操作
產品。
如果 AC 轉接器附件插頭有灰塵，請完全擦淨。如果未擦淨, 可能導致火災。
請勿拆解或改裝 AC 轉接器或馬達。此舉可能因電擊或污染導致火災。
請勿使用濕手插入或移除 AC 轉接器配件插頭。同時請勿使用濕手處理電池。
此舉可能導致電擊。
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1.2

請小心，並且勿損壞 AC 轉接器。(請勿將其刮花、改裝、置於電熱器附
近、過度彎折、扭絞、拉扯、將重物置於其上或綑綁。) 此舉可能導致
火災、電擊或故障。
請勿使用非包裝隨附的 AC 轉接器。此舉可能導致火災、電擊或產品故障。

使用注意事項

將電線遠離發熱表面。
請勿在睡覺或頭昏時使用。
請勿將物體掉落或插入其開口或導管路中。
如果破損或缺少任何零件，請勿使用產品。
請勿讓幼小兒童或寵物將吸乳器、AC 轉接器等作為玩具玩耍。
請勿在戶外或使用氣熔膠噴霧產品處或正施用氧氣處，使用 AC 轉接器。

注意
此吸乳器僅可由單人使用。
請勿過度使用或持續吸乳。此舉可能導致奶頭疼痛。
如果奶頭疼痛，請停止使用吸乳器。持續使用可能導致症狀惡化。
請勿使用稀釋劑、汽油或醇。此舉可能導致變形和損壞。
請勿使用含磨砂成分的清潔劑。此舉可能導致產品出現刮痕。
請勿將其置於明火附近。 此舉會導致產品變形和損壞。
請勿重度搖晃吸乳器，例如跌落或投擲。
此舉可能導致產品故障或損壞。
請勿將超過160毫升的液體倒入瓶中。吸出的母乳可能會溢出。
使用吸乳器前，請確定沒有異常，例如刮痕、斷裂、裂縫或變形
吸乳前請清潔雙手。
使用前請清洗並消毒。
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1.3

如何組裝產品

請洗滌和消毒後確實乾燥，然後裝配零件

1

將吸乳閥連接到吸乳器本體上。

2 插入矽橡膠杯至吸乳器本體。
提示: 請確保矽膠橡膠杯未翻面。

由內外翻
間隙

中央細線

截面圖

從對角線
上檢視

正確方向

注意
使用前請確定矽橡膠杯沒有水分
或灰塵。矽橡膠杯內的水分或灰
塵可能導致故障。

3

將吸乳器本體罩上的△符號與吸乳器本體的 ▽ 符號對齊並插
入，然後順時針旋轉直至停止。

吸乳器
本體罩

對齊並插入
順時針轉動
直到停止

吸乳器
本體
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4 將吸乳器本體連接到奶瓶上。

吸乳器
本體

捲曲
連接

奶瓶

5 將乳杯連接到吸乳器本
體罩。

吸乳器
本體

6 將奶瓶壓入瓶架。

提示: 將吸乳器搭配瓶架使用，
預防傾塌。

乳杯

奶瓶

瓶架

7 將導管的一端插入吸乳器
本體罩。
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導管

吸乳器本體

馬達。

馬達

1.3

8 將連接連接器的導管插入至
導管

如何組裝產品

9

將USB 電源線插入電源轉接器並將 micro-USB纜線連接至馬
達。插入插座前，將插頭固定到電源轉接器。
提示: 除了使用電源轉接器供電外，您還可以連接 USB 電源線至可
攜式電源（輸出規格為 5V，2A）。
注意: 使用電源轉接器時可能會導致發熱。這不是故障。
您可以在新加坡購買到隨附英國 3 針插頭的吸乳器。
組裝完成

電源轉接器
一側的 USB
連接埠

馬達
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1.4 如何使用
正確安裝吸乳杯

• 將吸乳杯置於乳頭/乳暈上方。
• 將吸乳杯緊緊壓在乳房上，以防止空
氣從側面逸出。
• 您可使用另一隻手從下方支撐乳房，
創造完美密封空間。

乳頭位置未居中。

吸乳杯

空氣溢出

吸奶順序

時間
電力

模式更改按鈕

增加/減少
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提示
• 預估單邊乳房吸乳持續時間是10分鐘。
• 吸出母乳量隨乳房的狀況和個人的狀
況而不同。
• 吸乳時請注意自身情況。

吸乳模式
選擇需要的吸乳
壓力(5 級)

吸乳壓力

刺激模式
溫和刺激
節奏式

注意
• 調整吸乳到適當程度時，請注意自
身情況。突然增加吸乳壓力可能導
致乳頭疼痛。
• 請勿過度吸乳或長時間吸乳。此舉
可能導致乳頭疼痛。
• 操作期間發出的咔噠聲為從吸乳
閥釋放壓力的聲音，該現象非
常正常。

1.4

刺激模式
使用緩慢的節奏輕輕刺激您的乳房。
開始吸出母乳

如何使用

吸乳模式
選擇想要的吸乳壓力。
刺激模式 - 1級
長按電源按鈕，進入刺激
模式。開始吸出母乳時，
按下按鈕
切換到吸乳模
式。 建議使用刺激模式不
超過2分鐘。

吸乳模式 – 5 個等級
進入吸乳模式後，按下按鈕
，
選擇想要的吸乳壓力(5 級)。 吸乳壓
力逐級增加。 建議開始時使用較低
等級吸乳壓力，然後讓身體適應，然
後逐漸設定適合您的吸乳壓力。

請在使用後清洗。
(請參閱第 42 - 43 頁)

如何操作馬達

1.電源
•開機: 長按
•關機: 長按
※ 電源接通 30 分鐘後電源自動切斷。
2.刺激模式
•開啟電源時，吸乳器會自動進入刺激模式。
3.吸乳模式
•按下
進入吸乳模式。(進入該模式後，吸乳器將自動切換到吸乳
壓力等級 3。)
•切換模式: 再次按下
返回刺激模式。
•吸乳壓力: 按下
調整吸乳壓力。
指示燈
•刺激模式: 從第一個花形指示燈到第五個花形指示燈閃爍。
•吸乳模式: 從第一個到第三個花形指示燈亮起，然後按下
其他花形指示燈亮起或熄滅 。

時，

39

1.5 如何拆解
請拆卸購買時預組裝的零件。
吸乳器本體
導管
吸乳器
本體罩

握住導管的末端，
拉出然後扭曲並取
下吸乳器本體罩。

矽橡膠杯

吸乳器
本體

吸乳閥

1 握住導管的末端，拉出 2
然後扭曲 並取下吸乳
器本體罩。
導管
拔出

扭曲

取出矽橡膠杯 。

3

從吸乳器本體取出吸
乳閥 。

矽橡膠杯

取出

吸乳閥
吸乳器
本體
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1.6

如何存放吸出的母乳

母乳保固期

請盡快將吸出的母乳餵給寶寶食用。請勿將母乳存放超過下列時間。
冰箱(≤4℃)

冰櫃(約 -18℃)

新鮮母乳

24 小時

3 個月

已經解凍的母乳
(在冷藏室或浸在
水中解凍)

24 小時

請勿重新冷凍

※ 加熱後請勿重新冷凍或冷藏母乳

如何解凍冷凍母乳

請使用以下方法之一：
•浸入溫水(約40℃)。
•放入冷藏室。
※ 從冷凍室取出並放入冷藏室。
請勿在冷藏室放置超過 24 小時。
•放入流動的水中。
加熱到適當溫度進行餵食
浸入溫水(約40℃)。
※ 存放母乳出現乳水分離乃正常現象，不會影響營養
成分。 請在餵食前輕輕搖動，讓其充分混合。
※ 外出一段時間時，建議攜帶冷凍母乳
(未解凍狀態)。
注意
請勿煮沸或用沸水或微波爐解凍或加熱冷藏或冷凍母乳。此舉會破壞母乳的營養成分。
請勿在室溫解凍母乳。
請勿重新冷凍已解凍的母乳。
請勿將新吸出的母乳與已存放一段時間的母乳混合。
奶瓶的刻度僅供參考。 如果您需要準確的測量，請使用量杯或量匙。
請注意，溫度可能隨冰箱門開啟和關閉的頻率以及冷藏室的位置而不同。
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1.7 如何清洗和消毒
清洗

注意事項

※ 請在清洗和消毒前拆卸所有零件。
※ 馬達、電源轉接器、USB電源線和電動導管無法清
洗和消毒。此舉可能導致故障。請使用乾布擦拭。
•第一次使用前，請務必進行產品清洗和消毒。
•請在使用後立即清洗產品。 建議使用「貝親液態清潔劑」。
•清洗後務必進行每個零件消毒。
•吸乳器包含許多小零件。 清洗時請多加注意，並且勿遺失任何小零件。
•使用軟刷清洗。
•如果大意處理，矽膠製成的零件可能損壞或劃傷。 請小心處理。
•如果吸乳器本體或導管變髒，請將稀釋的中性清潔劑塗抹在布上並擦拭乾淨。

消毒

煮沸消毒
•將徹底清洗的零件放入煮沸水中 5 分鐘。
•將要消毒的零件完全浸入水中。
請勿與鍋壁接觸。此舉可能導致變形或損壞。
•請勿過度煮沸。此舉可能縮短零件的使用壽命。
微波殺菌
•請使用專門設計的容器，進行微波消毒。
•請勿將零件直接置於微波爐殺菌。
•請遵循微波爐操作說明。
•確保加熱時容器充滿水。
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蒸汽殺菌
•建議使用貝親蒸汽殺菌器，進行蒸汽殺菌。
•請在使用電動蒸汽殺菌器時，按照操作說明操作。
其他殺菌方法
•請勿使用烘乾、紫外線或洗碗機/乾衣機進行零件
消毒。此舉可能導致變形或損壞。

※ 消毒後的零件會非常燙手。 請小心，避免受傷。

燙傷
風險

請組裝零件。
(請參閱第 35 - 37 頁)

1.8 關於奶瓶和奶嘴
如何組裝奶嘴和瓶帽

將奶嘴置於
瓶帽中。

安裝瓶帽和奶嘴
至奶瓶上。

將其牢牢固定。

使用瓶帽蓋
住奶嘴。
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1.9 故障排查
緊貼乳房後，乳杯可能無法立即產生足夠的吸乳壓力。
請繼續按壓乳房，然後確認以下事項：
是否有足夠吸力？
(奶嘴/奶頭是否有
反覆移動？)

吸出的母乳量會因乳房和個
人狀況而有所不同。同時，
它也會出現個別差異。請設
定適合您的吸乳壓力。

是

否

拆下乳杯並向掌
心按壓5秒。 您
是否有感覺到
吸力？

是

乳杯的組裝是否
正確？
(請參閱第 36 頁)

否

是
乳杯是否緊緊按壓在
乳房上？
(請參閱第 38 頁)

零件是否有正確
組裝？(請參閱第
35 - 37 頁)

是

是

更換備用吸奶閥後，
拆下乳杯並向掌心按
壓。您是否有感覺到
吸力？

連接的可攜式電源是
否有充足的電？

是

吸出的母乳量會因乳房和個
人狀況而有所不同。同時，
它也會出現個別差異。請設
定適合您的吸乳壓力。
(請參閱第 42-43 頁)

否

請將乳杯緊緊按壓在乳房
上。(請參閱第 38 頁)

是

吸奶閥可能磨損或損壞。
如有需要，請聯絡貝親客戶
服務部門，購買替代商品。

否

否
否
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請正確組裝零件。
(請參閱第 35-37 頁)

馬達或其他零件可能故障。
請聯絡貝親客戶服務部門。
是
請切換到不同的可攜式設備
或使用電源轉接器 。
請正確組裝零件。
(請參閱第 35- 37 頁)

2.0

產品規格

馬達
功率

電源轉接器
5W
(電源轉接器或外接可
攜式電源)

輸入

AC100-240V
50/60Hz
最大0.2A

輸出

DC5V1A

外接可攜式電源規格
輸出電流
輸出電壓

1A
5V

刺激模式
吸乳壓力/ -kPa
(雙邊吸乳器)

10

吸乳模式
吸壓力/ -kPa
(雙邊吸乳器)

15 ~ 34

刺激模式
頻率(次/分)

117

吸乳模式
頻率(次/分)

32 ~ 85

獲得授權
瀏覽新科爸媽支持母乳餵養網站！
4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com

該產品是在印度尼西亞組裝

組裝：PT. Pigeon Indonesia
Jl. Raya Serang Km.68, Kawasan Industri Modern
Cikande Kav. 4, Serang - Banten 42186, Indonesia
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1.1

)Breast Pump Parts (AR
أﺟﺰاء ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺜﺪي

ﻣﻬﺎﻳﺊ ﻣﻨﻔﺼﻞ
 +ﻗﺎﺑﺲ

وﺻﻠﺔ
ﻟﻠﺮﺿﺎﻋﺔ
ذات اﻟﻌﻨﻖ
اﻟﻮاﺳﻊ

 USBﺳﻠﻚ

اﻟﻐﻄﺎء

اﳊﻠﻤﺔ
)ﻣﻘﺎس
ﺻﻐﻴﺮ(S

اﻟﻘﺮص
ﻗﺮص
اﻹﻏﻼق

أﻧﺒﻮب
ﻏﻄﺎء
اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ
ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻴﻠﻜﻮن
ﻣﻄﺎﻃﻲ

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
اﶈﺮك
اﻟﻔﻮﻫﺔ

اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ
ﺣﺎﻣﻞ رﺿﺎﻋﺔ

دﻟﻴﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ
زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ /إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻀﺨﺔ أو إﻳﻘﺎف ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ

أزرار ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺤﺐ
اﺿﻐﻄﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ درﺟﺔ اﻟﺴﺤﺐ

اﻟﺼﻤﺎم

زر اﻟﻮﺿﻊ
اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ ﺑﲔ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ووﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ

ﻣﺆﺷﺮات ﺿﻮﺋﻴﺔ
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ أو وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ
وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ :ﲢﺮك اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.
وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ :ﺿﻮء ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﺪد.

ﺷﻐﻠﻲ اﳌﻀﺨﺔ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ /إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﻀﺨﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺸﻜﻞ
اﻓﺘﺮاﺿﻲ ،وﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻀﺦ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ وﺿﻊ
وﳝﻜﻨﻚ أﻳﻀﺎً
ِ
ِ
ﳝﻜﻨﻚ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ ﻳﺪوﻳﺎً ﻗﺒﻞ ﻣﺮور اﻟﺪﻗﻴﻘﺘﲔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺗﻔﻀﻠﲔ.
اﻟﺴﺤﺐ.
ِ
ﺗﺸﻌﺮك ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ.
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ
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1.2

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام

إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ :ﻳﺠﺐ اﺗﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎً ﰲ
وﺟﻮد اﻷﻃﻔﺎل .ﻳُﺮﺟﻰ ﻗﺮاءة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻀﺨﺔ.
 1ﻫﺬا اﳉﻬﺎز ﻏﻴﺮ ﻣﺼﻤﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺷﺨﺎص )ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻃﻔﺎل( ذوي اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﳊﺴﻴﺔ أواﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﶈﺪودة  ،أو اﳌﻔﺘﻘﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﳋﺒﺮة واﳌﻌﺮﻓﺔ ،ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﲢﺖ إﺷﺮاف أو ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ
ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﺳﻼﻣﺘﻬﻢ .وﻳﺠﺐ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺪم ﻋﺒﺜﻬﻢ ﺑﺎﳉﻬﺎز 2- .ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳉﻬﺎز
ﲟﻌﺮﻓﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻤﺮﻫﻢ  8أﻋﻮام أو أﻛﺜﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺷﺨﺎص ذوو اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أو اﳊﺴﻴﺔ أو اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
اﶈﺪودة أو اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻘﺼﻬﻢ اﳋﺒﺮة واﳌﻌﺮﻓﺔ ،وذﻟﻚ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﻢ اﻹﺷﺮاف واﻹرﺷﺎدات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﳉﻬﺎز ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ آﻣﻦ وﻛﺎﻧﻮا ﻳﺪرﻛﻮن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ .وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﻌﺒﺚ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﳉﻬﺎز.
وﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻷﻃﻔﺎل ﺗﻨﻈﻴﻒ وﺻﻴﺎﻧﺔ اﳉﻬﺎز دون ﻣﺮاﻗﺒﺔ 3- .ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳉﻬﺎز إﻻ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪة
إﻣﺪاد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻌﻪ.
اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺎت أو ﺗﻠﻒ اﳉﻬﺎز.
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺔ أو ﺗﻠﻒ اﳉﻬﺎز
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺪوث إﺻﺎﺑﺔ أو ﺗﻠﻒ اﳉﻬﺎز

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﳑﻨﻮع

ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة أو اﻟﻮﻓﺎة
ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳋﺎﻃﺊ اﻟﺬي ﻗﺪ
ﻳﺆدي إﻟﻰ إﺻﺎﺑﺔ ﺧﻄﻴﺮة أو اﻟﻮﻓﺎة

ﲢﺬﻳﺮ

ﺗﻮﺟﻴﻪ

ﺧﻄﺮ :ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﻌﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ:
● اﻓﺼﻠﻲ اﳉﻬﺎز داﺋﻤﺎً ﻋﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎﺷﺮة ● ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳉﻬﺎز أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺤﻤﺎم
● ﻻ ﺗﻀﻌﻲ اﳉﻬﺎز وﻻ ﺗﺨﺰﻧﻴﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻳﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺴﻘﻮط ﰲ اﳌﻐﻄﺲ أو اﳊﻮض ● ﻻ ﺗﻀﻌﻲ اﳌﻀﺨﺔ ﰲ اﳌﺎء
أو أي ﺳﺎﺋﻞ آﺧﺮ
ﲢﺬﻳﺮ :ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﳊﺮوق أو اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺼﻮاﻋﻖ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ:
ﻳﻠﺰم اﻹﺷﺮاف اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل أو اﳌﻌﺘﻠﲔ.
ﻳﺠﺐ أﻻ ﻳﺘﺮك اﳌﻨﺘﺞ ﺑﺪون ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼ ً
ﻼ ﲟﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ ﻟﻸﻏﺮاض اﳌﺼﻤﻢ ﻷﺟﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ .ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﶈﻠﻘﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﳌﺼﻨﱢﻊ.
ﻻ ﺗﺸﻐﻠﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺘﺞ إذا ﺗﻠﻒ اﻟﺴﻠﻚ أو اﻟﻘﺎﺑﺲ أو إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أو إذا ارﺗﻄﻢ ﺑﺎﻷرض
أو ﺗﻠﻒ أو ﺳﻘﻂ ﰲ اﳌﻴﺎه.
ﻧﻈﻔﻴﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد ،وإﻻ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﰲ
ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ.
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ﻻ ﺗﻔﻜﻲ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد أو اﶈﺮك أو ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﻤﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ
ﳊﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻠﻮث.

ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﺤﺬر ﻣﻊ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻠﻒ) .ﻳﺠﺐ ﻋﺪم ﺧﺪﺷﻪ أو اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻪ أو وﺿﻌﻪ ﺑﺎﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﳌﺪﻓﺄة أو ﺛﻨﻲ اﻟﺴﻠﻚ أو إدارﺗﻪ أو ﺳﺤﺒﻪ أو ﻟﻔﻪ أو وﺿﻊ أﺷﻴﺎء ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ
ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ أو ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻄﻞ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎﻳﺊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﺮﻓﻖ ﺑﺎﳉﻬﺎز ،ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﻧﺸﻮب ﺣﺮﻳﻖ أو ﺣﺪوث
ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أو ﺗﻌﻄﻞ اﳉﻬﺎز.

اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻻ ﺗﻘﻮﻣﻲ ﺑﺘﻮﺻﻴﻞ ﻗﺎﺑﺲ ﻣﻬﺎﺋﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد ﰲ اﳌﻘﺒﺲ وﻻ ﻧﺰﻋﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻴﺪ ﻣﺒﻠﻠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﺪم إﻣﺴﺎك
اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﺑﻴﺪ ﻣﺒﻠﻠﺔ .ﻓﻘﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪوث ﺻﺪﻣﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ.

ﺿﻌﻲ اﻟﺴﻠﻚ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻷﺳﻄﺢ اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳉﻬﺎز ﰲ ﺣﺎل اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻨﻌﺎس.
ﻻ ﺗﻀﻌﻲ أي ﺷﻲء ﰲ ﻓﺘﺤﺔ اﳉﻬﺎز أو اﻷﻧﺒﻮب.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳉﻬﺎز إذا ﻛﺎن ﻣﻜﺴﻮراً أو إذا ﻛﺎن أي ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاﺋﻪ ﻣﻔﻘﻮداً.
ﻻ ﺗﺴﻤﺤﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎل أو اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻷﻟﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌﺒﺚ ﰲ وﺣﺪة اﻟﻀﺦ أو ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد وﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﰲ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ وﻻ ﺗﻀﻌﻴﻪ ﰲ ﻣﻜﺎن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺠﺎت
اﻷﻳﺮوﺳﻮل أو ﰲ ﻣﻜﺎن ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ اﻟﻌﻼج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻛﺴﺠﲔ.

ﺗﻨﺒﻴﻪ

ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺜﺪي ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺷﺨﺺ
واﺣﺪ ﻓﻘﻂ.

ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻲ اﳉﻬﺎز ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻟﻬﺐ ﻣﺸﺘﻌﻞ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﻮه اﳉﻬﺎز وإﺗﻼﻓﻪ.

ﻻ ﺗﻔﺮﻃﻲ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳉﻬﺎز أو ﰲ اﻟﺴﺤﺐ
اﳌﺘﻮاﺻﻞ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻟﻢ
ﰲ اﳊﻠﻤﺔ.

ﻻ ﺗُﻌﺮﺿﻲ اﳌﻀﺨﺔ ﻟﺼﺪﻣﺎت ﺣﺎدة ﻣﺜﻞ اﻟﺴﻘﻮط
واﻻرﺗﻄﺎم ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﳉﻬﺎز
أو إﺗﻼﻓﻪ.

ِ
ﺷﻌﺮت
ﺗﻮﻗﻔﻲ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺜﺪي إذا
ﺑﺄﻟﻢ ﰲ اﳊﻠﻤﺔ .اﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﰲ ﺗﺪﻫﻮر اﻷﻋﺮاض اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺘﻚ.

ﻻ ﺗﻀﺨﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  160ﻣﻞ ﰲ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ،ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﺘﺪﻓﻖ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم ﺧﺎرج اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.

ﻻ ﺗﻨﻈﻔﻲ اﳌﻀﺨﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ أو
اﻟﻜﺤﻮل ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﻮه اﳉﻬﺎز
وإﺗﻼﻓﻪ.
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﻨﻈﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻛﺎﺷﻄﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺧﺪش اﳉﻬﺎز.

ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻀﺨﺔ ،ﲢﻘﻘﻲ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد
أي ﺷﻲء ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻟﻮف ﻣﺜﻞ اﳋﺪوش أو اﻟﻜﺴﻮر أو
اﻟﺘﺼﺪﻋﺎت أو ﺗﺸﻮﻫﺎت.
ِ
ﻳﺪﻳﻚ ﻗﺒﻞ ﺳﺤﺐ اﳊﻠﻴﺐ.
ﻧﻈﻔﻲ
اﻏﺴﻠﻲ أﺟﺰاء اﳌﻨﺘﺞ وﻋﻘﻤﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
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ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﺘﺞ
ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ أﺟﺰاء اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻨﺪم ﲡﻒ ﲤﺎﻣﺎً ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ وﺗﻌﻘﻴﻤﻬﺎ.

1

أدﺧﻠﻲ اﻟﺼﻤﺎم ﰲ ﺟﺴﻢ اﳌﻀﺨﺔ

2

أدﺧﻠﻲ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺴﻴﻠﻜﻮن اﳌﻄﺎﻃﻲ ﰲ
اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد أي رﻃﻮﺑﺔ
أو ﻏﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻄﺎط اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن
ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺣﻴﺚ إﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ
ﰲ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﳉﻬﺎز.

ﻧﺼﻴﺤﺔ :ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﻘﻼب ﻗﻄﻌﺔ
اﳌﻄﺎط اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﳋﺎرج.

اﻻﲡﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻌﺔ
اﻟﺴﻴﻠﻜﻮن اﳌﻄﺎﻃﻲ
ﻣﻦ اﻷﻋﻠﻰ

ﺧﻂ رﻓﻴﻊ ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ

ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﳋﺎرج
ﻓﺠﻮة

رﺳﻢ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ

3

أدﺧﻠﻲ ﻏﻄﺎء اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻤﻞ اﻟﺮﻣﺰ ∆ ﰲ ﺟﺴﻢ اﳌﻀﺨﺔ ﲟﺤﺎذة اﳉﺰء اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ
اﻟﺮﻣﺰ ∇ ،ﺛﻢ أدﻳﺮي اﻟﻐﻄﺎء ﻣﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ.
ﻏﻄﺎء اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ
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اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

أدﺧﻠﻲ اﻟﻐﻄﺎء ﲟﺤﺎذاة اﻟﺮﻣﺰ
ﻗﻮﻣﻲ ﺑﺈدارﺗﻪ ﻣﻊ
ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻘﺎرب اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻮﻗﻒ

4

رﻛﺒﻲ اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.

5

ﺛﺒﺘﻲ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﰲ اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ.

6

ﺿﻌﻲ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﰲ ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
واﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

أدﻳﺮي
رﻛﺒﻲ

اﻟﻔﻮﻫﺔ

ﻧﺼﻴﺤﺔ:
اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻣﻊ اﳌﻀﺨﺔ ﳝﻨﻊ
اﻧﻘﻼﺑﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

7

أدﺧﻠﻲ أﺣﺪ ﻃﺮﰲ اﻷﻧﺒﻮب ﰲ اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ.

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
اﻷﻧﺒﻮب
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1.3

8

أدﺧﻠﻲ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻮب ﰲ
اﳉﺰء اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ ﺑﺎﶈﺮك.

اﶈﺮك

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳌﻨﺘﺞ

اﻷﻧﺒﻮب

9

أدﺧﻠﻲ ﺳﻠﻚ  USBﰲ اﳌﻬﺎﻳﺊ وﻣﻮﺻﻞ ﺳﻠﻚ  USBاﻟﺼﻐﻴﺮ ﰲ اﶈﺮك .ﺛﺒﺘﻲ اﻟﻘﺎﺑﺲ ﰲ
اﳌﻬﺎﻳﺊ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﳌﻘﺒﺲ.

ِ
ﳝﻜﻨﻚ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺳﻠﻚ  USBﰲ
ﻧﺼﻴﺤﺔ :إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻬﺎﻳﺊ ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﳉﻬﺎز ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ،
ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺤﻤﻮل )ﺗﻜﻮن ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﺨﺮج اﳌﺰود ﺑﻪ  5ﻓﻮﻟﺖ و2أﻣﺒﻴﺮ(
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺮﺗﻔﻊ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﻬﺎﻳﺊ أﺣﻴﺎﻧﺎً أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﺨﺪام ،وﻻ ﻳُﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻄ ً
ﻼ.
ﲢﺘﻮي ﻋﺒﻮة ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺜﺪي ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺑﺲ ذي  3ﺳﻨﻮن.

ﰎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ

ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر
اﳌﺘﺮدد

ﻣﻨﻔﺬ  USBﰲ
اﳉﻬﺔ اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ

اﶈﺮك
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1.4

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

وﺿﻊ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ

اﻟﻔﻮﻫﺔ

● ﺿﻌﻲ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﻓﻮق اﳊﻠﻤﺔ ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ.
● اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﻓﻮق اﻟﺜﺪي ﺑﺈﺣﻜﺎم ﺣﺘﻰ ﻻ
ﻳﺘﺴﺮب اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ.
ِ
ﳝﻜﻨﻚ إﺣﻜﺎم اﻟﻐﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻳﺪك اﻷﺧﺮى ﻟﺪﻋﻢ
●
اﻟﺜﺪي ﻣﻦ اﻷﺳﻔﻞ.

اﳊﻠﻤﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﰲ اﳌﻨﺘﺼﻒ

اﻟﻬﻮاء ﻳﺘﺴﺮب

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ

وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ

ﺣﺪدي ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﻲ
ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻬﺎ ) 5درﺟﺎت(

ﲢﻔﻴﺰ ﺑﺮﻓﻖ

ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ.

اﳌﺪة
زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ /إﻳﻘﺎف
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

زر ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻮﺿﻊ

ﻧﺼﻴﺤﺔ
● اﳌﺪة اﶈﺪدة ﻟﺴﺤﺐ اﳊﻠﻴﺐ ﻣﻦ
ﻛﻞ ﺛﺪي ﻫﻲ  10دﻗﺎﺋﻖ
● ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺴﺤﻮب
وﻓﻘﺎً ﳊﺎﻟﺔ اﻷم واﻟﺜﺪي.
● ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﳊﺎﻟﺘﻚ أﺛﻨﺎء
اﻟﺴﺤﺐ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ
● ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﺎﻟﺘﻚ أﺛﻨﺎء ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ ﲟﺎ
ِ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ ،ﻓﺎﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻔﺎﺟﺄة ﰲ ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ
ﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻷﻟﻢ ﰲ اﳊﻠﻤﺔ.
● ﻻ ﺗﻔﺮﻃﻲ ﰲ ﺳﺤﺐ اﳊﻠﻴﺐ وﻻ ﺗﻮاﺻﻠﻲ اﻟﺴﺤﺐ
ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄﻟﻢ
ﰲ اﳊﻠﻤﺔ.

● ﺻﻮت اﻟﻨﻘﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺪر أﺛﻨﺎء ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻮ ﺻﻮت
ﲢﺮر اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻟﺼﻤﺎم وﻫﻮ أﻣﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ.
زﻳﺎدة /ﺧﻔﺾ
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1.4

وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
ﺣﻔﺰي اﻟﺜﺪي ﺑﺮﻓﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺒﻄﻴﺌﺔ.

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻳﺒﺪأ ﺳﺤﺐ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺜﺪي
وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ
ﺣﺪدي درﺟﺔ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻬﺎ.
وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ  -ﺧﻤﺲ درﺟﺎت
ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ،اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ زر
ﻻﺧﺘﻴﺎر ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ اﻟﺬي ﺗﻔﻀﻠﻴﻨﻪ )5
درﺟﺎت( ﻳﺰداد ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻊ ﻛﻞ درﺟﺔ؛ ﻟﺬا
ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺤﻠﻴﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
أوﻻً ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻜﻴﻒ ﺟﺴﻤﻚ ﻣﻌﻬﺎ اﺿﺒﻄﻲ ﻗﻮة
اﻟﺴﺤﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ

وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ  -درﺟﺔ واﺣﺪة
اﺿﻐﻄﻲ ﻟﻤﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ .ﻋﻨﺪ ﺑﺪء
ﺳﺤﺐ اﻟﺤﻠﻴﺐ ،اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ زر
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ .ﻳﻮﺻﻰ
ﺑﺘﺸﻐﻴﻞ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ أوﻻً ﻟﻤﺪة
دﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

ﻳﺮﺟﻰ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام.
)اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺔ (59-58
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﶈﺮك

 .1اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
● اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﺿﻐﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
● إﻳﻘﺎف اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ :ﺿﻐﻄﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ
※ ﺗﻨﻘﻄﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  30دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
 .2وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
● ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻀﺨﺔ ،ﺗُﻀﺒﻂ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
 .3وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ
ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ) .ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ،ﺳﺘﻨﺘﻘﻞ اﳌﻀﺨﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎً
● اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ زر
إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ  3ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ(.
ﻣﺠﺪداً ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻰ وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ.
● ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻷوﺿﺎع :اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ زر
ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ.
● ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ .اﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻰ زر
ﺿﻮء اﳌﺆﺷﺮ
● وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ :ﻳﻮﻣﺾ اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮ اﻷول إﻟﻰ اﳋﺎﻣﺲ.
● وﺿﻊ اﻟﺴﺤﺐ :ﻳُﻀﻲء اﻟﻀﻮء ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮ اﻷول إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺛﻢ ﻳُﻀﻲء ﺿﻮء إﺿﺎﰲ أو ﻳُﻄﻔﺊ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻀﻐﻄﲔ ﻋﻠﻰ
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1.5

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻓﻚ اﳌﻀﺨﺔ

ﻳُﺮﺟﻰ ﻓﻚ اﻷﺟﺰاءاﻟﺘﻲ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎً.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﶈﺮك
أﻧﺒﻮب

اﻷﺟﺰاء اﳌﺠﻤﻌﺔ ﻣﺴﺒﻘﺎً

ﻏﻄﺎء
اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ
ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻴﻠﻜﻮن
ﻣﻄﺎﻃﻲ
اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

اﻟﺼﻤﺎم

1

اﻣﺴﻜﻲ ﺑﻄﺮف اﻷﻧﺒﻮب
واﺳﺤﺒﻴﻪ ﻟﻠﺨﺎرج ،ﺛﻢ أدﻳﺮي
ﻏﻄﺎء اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ
واﻧﺰﻋﻴﻪ.
أﻧﺒﻮب

اﻧﺰﻋﻲ

اﺳﺤﺒﻲ
ﻟﻠﺨﺎرج

2

اﻧﺰﻋﻲ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻄﺎط
اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن.

3

اﻧﺰﻋﻲ اﻟﺼﻤﺎم ﻣﻦ اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

ﻗﻄﻌﺔ ﺳﻴﻠﻜﻮن
ﻣﻄﺎﻃﻲ

أدﻳﺮي

اﳉﺴﻢ
اﳋﺎرﺟﻲ

اﻟﺼﻤﺎم
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1.6

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺰﻳﻦ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم اﳌﺴﺤﻮب

ﻋﻤﺮ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم

ﻳﺮﺟﻰ إرﺿﺎع ﻃﻔﻠﻚ ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ اﳌﺴﺤﻮب ﰲ أﻗﺮب وﻗﺖ ﳑﻜﻦ .ﻻ ﺗﺨﺰﻧﻲ اﳊﻠﻴﺐ ﳌﺪة أﻃﻮل ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ.
اﻟﻔﺮﻳﺰر ) 18-درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(

اﻟﺜﻼﺟﺔ ) 4درﺟﺎت ﻣﺌﻮﻳﺔ أو أﻗﻞ(

ﺣﻠﻴﺐ أم ﻃﺎزج

 3ﺷﻬﻮر

 24ﺳﺎﻋﺔ

ﺣﻠﻴﺐ اﻷم اﳌﺬاب )ﻣﺬاب
ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ أو ﻏﻤﺮه
أﺳﻔﻞ اﳌﻴﺎه اﳉﺎرﻳﺔ(

ﻻ ﻳُﻌﺎد ﲡﻤﻴﺪه

 24ﺳﺎﻋﺔ

※ ﻻ ﺗُﻌﻴﺪي ﲡﻤﻴﺪ أو ﺗﺒﺮﻳﺪ اﳊﻠﻴﺐ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺨﻴﻨﻪ
ﻃﺮﻳﻘﺔ إذاﺑﺔ ﺣﻠﻴﺐ اﻷم اﳌﺠﻤﺪ

ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع إﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
● اﻏﻤﺮي اﳊﻠﻴﺐ ﰲ ﻣﻴﺎه داﻓﺌﺔ ) 40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(.
● ﺿﻌﻲ اﳊﻠﻴﺐ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ.
※ أﺧﺮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮﻳﺰر وﺿﻌﻴﻪ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ .ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻴﻪ ﰲ اﻟﺜﻼﺟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 24ﺳﺎﻋﺔ.
● ﺿﻌﻴﻪ ﰲ وﻋﺎء ﻣﻠﻲء ﺑﺎﳌﺎء.
ﺗﺴﺨﲔ اﳊﻠﻴﺐ ﻟﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻺرﺿﺎع اﻏﻤﺮي اﳊﻠﻴﺐ ﰲ ﻣﻴﺎه داﻓﺌﺔ
) 40درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً(.
※ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﺣﻠﻴﺐ اﻟﺜﺪي اﳌﺨﺰن وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ .ﻳُﺮﺟﻰ رج اﳊﻠﻴﺐ ﺑﺮﻓﻖ ﻗﺒﻞ اﻹرﺿﺎع.
※ ﻳُﻮﺻﻰ ﺑﺤﻤﻞ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺠﻤﺪ )دون إذاﺑﺘﻪ( ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج ﳌﺪة ﻗﺼﻴﺮة.
ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﳌﺎء اﳌﻐﻠﻲ أو اﳌﻴﻜﺮووﻳﻒ ﻋﻨﺪ إذاﺑﺔ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺠﻤﺪ أو ﺗﺴﺨﻴﻨﻪ.ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ إﺗﻼف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﳊﻠﻴﺐ ﻳﺬوب ﰲ درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﻻ ﺗُﻌﻴﺪي ﲡﻤﻴﺪ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺬاب.
ﻻ ﺗﺨﻠﻄﻲ اﳊﻠﻴﺐ اﻟﺬي ﰎ ﺳﺤﺒﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎً ﺑﺎﳊﻠﻴﺐ اﳌﺨﺰن.
ِ
أردت ﻗﻴﺎﺳﺎت دﻗﻴﻘﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻛﺄس اﻟﻘﻴﺎس أو ﻣﻠﻌﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎس.
اﳌﻘﻴﺎس اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻓﻘﻂ .إذا
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄن درﺟﺔ اﳊﺮارة ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ واﻹﻏﻼق اﳌﺘﻜﺮر ﻟﺒﺎب اﻟﺜﻼﺟﺔ وﻣﻮﻗﻊ اﻟﺜﻼﺟﺔ أﻳﻀﺎً.
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1.7

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

اﻟﻐﺴﻞ

اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
※ ﻳﺮﺟﻰ ﻓﻚ ﺟﻤﻴﻊ أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻪ وﺗﻌﻘﻴﻤﻪ.
※ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻏﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﶈﺮك وﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد وﺳﻠﻚ  USBواﻷﻧﺒﻮب .ﻓﻘﺪ
ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﻋﻄﻞ .ﻳُﺮﺟﻰ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء ﺑﻘﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش ﺟﺎﻓﺔ.
● اﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ وﺗﻌﻘﻴﻢ اﳉﻬﺎز ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻷول ﻣﺮة.
● ﻳﺮﺟﻰ ﻏﺴﻞ اﳉﻬﺎز ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام "ﻣﻨﻈﻒ ﺑﻴﺠﻮن اﻟﺴﺎﺋﻞ".
● اﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻘﻴﻢ أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ.
● ﲢﺘﻮي ﻣﻀﺨﺔ اﻟﺜﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗُﻔﻘﺪ أﺛﻨﺎء اﻟﻐﺴﻞ.
● اﺳﺘﺨﺪﻣﻲ ﻓﺮﺷﺎة ﻃﺮﻳﺔ ﻟﻐﺴﻞ اﻷﺟﺰاء.
● ﻗﺪ ﺗﺘﻌﺮض اﻷﺟﺰاء اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎط اﻟﺴﻴﻠﻴﻜﻮن ﻟﻠﺘﻠﻒ أو اﳋﺪش إذا ﰎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻘﺴﻮة .ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ.
● إذا اﺗﺴﺦ اﳉﺴﻢ اﳋﺎرﺟﻲ أو اﻷﻧﺒﻮب ،ﻓﻀﻌﻲ ﻣﻨﻈﻒ ﻣﺨﻔﻒ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ ﻗﻤﺎش وﻧﻈﻔﻴﻬﻤﺎ ﺑﻬﺎ.
اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ

اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﻐﻠﻲ
● ﺿﻌﻲ أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﰲ وﻋﺎء ﻣﻠﻲء ﲟﺎء ﻣﻐﻠﻲ ﳌﺪة  5دﻗﺎﺋﻖ.
ً
● اﻏﻤﺮي ﻫﺬه اﻷﺟﺰاء ﰲ اﳌﺎء ﻟﺘﻌﻘﻴﻤﻬﺎ ﺟﻴﺪا .ﻻ ﺗﺪﻋﻲ اﻷﺟﺰاء ﲢﺘﻚ ﺑﺠﻮاﻧﺐ
اﻟﻮﻋﺎء ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﻮه أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز وإﺗﻼﻓﻬﺎ.
● ﻻ ﺗﻐﻠﻲ اﳌﺎء ﻛﺜﻴﺮاً ،ﻓﻘﺪ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻋﻤﺮ أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز
اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻜﺮووﻳﻒ
● ﻳﺮﺟﻰ اﺳﺘﺨﺪام أوﻋﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ ﰲ اﳌﻴﻜﺮووﻳﻒ
● ﻻ ﺗﻀﻌﻲ اﻷﺟﺰاء ﺑﺪون وﻋﺎء داﺧﻞ اﳌﻴﻜﺮووﻳﻒ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﻢ.
● ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻴﻜﺮووﻳﻒ اﳋﺎص ِ
ﺑﻚ.
● اﺣﺮﺻﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﺊ اﻟﻮﻋﺎء ﺑﺎﳌﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺴﺨﲔ.
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اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر
● ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر ﻣﻦ ﺑﻴﺠﻮن.
● ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺎز اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ،ﻳﺮﺟﻰ اﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.
ﻃﺮق اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﻷﺧﺮى
● ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﻌﺪات اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ اﳊﺮاري اﳉﺎف أو ﻣﻌﺪات اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﻓﻮق
اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻴﺔ أو ﻏﺴﺎﻟﺔ اﻷﻃﺒﺎق /اﳌﺠﻔﻒ ﻟﺘﻌﻘﻴﻢ أﺟﺰاء اﳉﻬﺎز ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺴﺒﺐ ..
ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺸﻮﻫﻬﺎ وإﺗﻼﻓﻬﺎ.

※

ﺗﺼﺒﺢ اﻷﺟﺰاء ﺳﺎﺧﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻘﻴﻢ .ﻳﺮﺟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ

ﺧﻄﺮ
اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺤﺮق

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺰاء
)اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  51إﻟﻰ (53

1.8

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ واﳊﻠﻤﺔ

ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﳊﻠﻤﺔ واﻟﻘﺮص

ﺿﻌﻲ اﳊﻠﻤﺔ داﺧﻞ
اﻟﻘﺮص
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رﻛﺒﻲ اﻟﻘﺮص
واﳊﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ

ﺛﺒﺘﻴﻬﻤﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم

اﺳﺨﺪﻣﻲ اﻟﻐﻄﺎء ﻟﻠﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻓﺔ اﳊﻠﻤﺔ

1.9

اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء وإﺻﻼﺣﻬﺎ

ﻗﺪ ﻻ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﺿﻐﻄﺎً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﻌﺪ وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺪي ﻣﺒﺎﺷﺮة .ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺪي،
ﺛﻢ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻵﺗﻲ:
ﻫﻞ ﻳُﺴﺤﺐ اﳊﻠﻴﺐ
ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي؟
)ﻫﻞ اﳊﻠﻤﺔ ﺗﺘﺤﺮك
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار؟(

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺴﺤﻮب وﻓﻘﺎً
ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺴﻢ واﻟﺜﺪي ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮدﻳﺔ .ﻳﺮﺟﻰ ﺿﺒﻂ ﻗﻮة
ِ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ.
اﻟﺴﺤﺐ ﲟﺎ

ﻧﻌﻢ ﻓﻌﻼ

ﻻ
اﻧﺰﻋﻲ اﻟﻔﻮﻫﺔ وﺿﻌﻴﻬﺎ
ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﻳﺪك ﻣﻊ
ﺛﻮان .ﻫﻞ
اﻟﻀﻐﻂ ﳌﺪة ٍ 5
ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ ﺑﺄي ﺳﺤﺐ؟

ﻧﻌﻢ
ﻫﻞ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻔﻮﻫﺔ
ﻓﻌﻼ
ﺑﺈﺣﻜﺎم؟
)اﻧﻈﺮي ﺻﻔﺤﺔ (52

ﻻ

ﻧﻌﻢ ﻓﻌﻼ
ﻫﻞ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﺗﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺪي ﺑﺈﺣﻜﺎم؟
)اﻧﻈﺮي ﺻﻔﺤﺔ (54

ﻫﻞ ﰎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺰاء
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ؟
)اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ
 51إﻟﻰ (53

ﻧﻌﻢ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﺼﻤﺎم
ﻓﻌﻼ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ،اﻧﺰﻋﻲ اﻟﻔﻮﻫﺔ
وﺿﻌﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ راﺣﺔ ﻳﺪﻳﻚِ
واﺿﻐﻄﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻫﻞ ﺗﺸﻌﺮﻳﻦ
ﺑﺄي ﺳﺤﺐ؟

ﻧﻌﻢ
ﻓﻌﻼ
ﻻ

ﻧﻌﻢ
ﻓﻌﻼ

ﻻ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺰاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ.
)اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ  51إﻟﻰ (53

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻴﺔ اﳊﻠﻴﺐ اﳌﺴﺤﻮب وﻓﻘﺎً
ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺴﻢ واﻟﺜﺪي ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺮدﻳﺔ .ﻳُﺮﺟﻰ ﺿﺒﻂ ﻗﻮة
ِ
ﻳﻨﺎﺳﺒﻚ.
اﻟﺴﺤﺐ ﲟﺎ
)اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺘﲔ (55-54
ﻳﺮﺟﻰ ﺿﻐﻂ اﻟﻔﻮﻫﺔ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ
اﻟﺜﺪي) .اﻧﻈﺮي ﺻﻔﺤﺔ (54

ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﻤﺎم اﻟﺴﺤﺐ ﺗﺎﻟﻔﺎً .إذا
ﺗﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ،ﺗﻮاﺻﻠﻲ ﻣﻊ ﻗﺴﻢ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻼء ﰲ ﺑﻴﺠﻮن ﻟﺸﺮاء ﻗﻄﻌﺔ ﻏﻴﺎر.
رﻛﺒﻲ اﻟﻘﺮص واﳊﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ
ﻧﻌﻢ ﻓﻌﻼ

ﻧﻌﻢ ﻫﻞ اﳉﻬﺎز ﻣﺘﺼﻞ ﲟﺼﺪر
ﻓﻌﻼ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻨﻘﻞ؟

ﻻ

ﻳﺮﺟﻰ وﺿﻊ اﳌﻬﺎﻳﺊ ﰲ ﻣﺼﺪر ﻃﺎﻗﺔ
ﻣﺘﻨﻘﻞ آﺧﺮ أو اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻬﺎﻳﺊ

ﻻ

ﻳﺮﺟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷﺟﺰاء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ) .اﻧﻈﺮي اﻟﺼﻔﺤﺎت ﻣﻦ
 51إﻟﻰ (53
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2.0

ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﳌﻨﺘﺞ

ﻣﻬﺎﻳﺊ اﻟﺘﻴﺎر اﳌﺘﺮدد
ﺗﻴﺎر ﻣﺘﺮدد  100-240ﻓﻮﻟﺖ
 60 /50ﻫﺮﺗﺰ
0.2A Max
DC5V1A

اﳌﻨﻔﺬ
ﻣﺨﺮج

اﶈﺮك
 5وات
)اﳌﻬﺎﻳﺊ أو ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﳌﺘﻨﻘﻞ اﳋﺎرﺟﻲ(

ﻗﻮة
اﶈﺮك

ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣﺼﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﻨﻘﻞ اﳋﺎرﺟﻲ
 1أﻣﺒﻴﺮ
 5ﻓﻮﻟﺖ
15 ~ 34

ﻗﻮة اﻟﺴﺤﺐ ﰲ وﺿﻊ
اﻟﺴﺤﺐ  /ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﺳﻜﺎل
)ﻣﻀﺨﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ(

10

32 ~ 85

ﺗﺮدد وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
)ﻋﺪد اﳌﺮات /اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(
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ﺗﻔﻀﻠﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ﺻﻔﺤﺔ دﻋﻢ
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
اﳌﺼﻤﻢ ﻟﻜﻞ أب وأم!

ﺗﻴﺎر اﳌﺨﺮج
ﻓﻮﻟﺘﻴﺔ اﳌﺨﺮج

ﻗﻮة ﺳﺤﺐ وﺿﻊ
اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ /ﻛﻴﻠﻮﺑﺎﺳﻜﺎل
)ﻣﻀﺨﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ(
ﺗﺮدد وﺿﻊ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ
)ﻋﺪد اﳌﺮات /اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ(

ﺑﺘﺮﺧﻴﺺ

4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com
www.pigeonarabia.com

ﰎ ﲡﻤﻴﻊ اﳉﻬﺎز ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ

ﰎ ﲡﻤﻴﻊPT. Pigeon Indonesia :
Jl. Raya Serang Km.68, Kawasan Industri Modern
Cikande Kav. 4, Serang - Banten 42186, Indonesia

61

GoMini
Breast Pump
TM

่ งปั๊ มน�านมระบบปั๊ มเดีย
เครือ
่ ว / คู่
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1.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครือ่ งปั๊ มน�านม
สายยาง

ฝาปิดข้อ
ต่อกรวย

ฝาครอบ
ขวดนม

ฝา
ครอบ
ฝาเกลียวสําหรับ
ใส่ขวดนมคอกว้าง

ฝาปิดซิลิโคน
จุ กนม
(ขนาด S)

ถ้วยยาง
ซิลิโคน

อุปกรณ์แปลง
ไฟชนิดถอด
ออกจากตัว
เครื่องได้ +
ปลั๊ก
สายไฟ

ขวดนม
มอเตอร์

ข้อต่อกรวย
กับขวด
วาล์ว

กรวยปั๊ ม

ฐานรอง
ขวดนม

คูม
่ ือการใช้งานเบื้องต้น
การปรับเปลี่ยนโหมดการทํางาน
กดปุ่มเพื่อสลับการทํางานระหว่างโหมด
กระตุ้นน�านมและโหมดปั๊ มน�านมได้

การ เปิด / ปิด เครื่อง
กดปุ่มค้างไว้เมื่อต้องการเปิด-ปิดเครื่อง

สัญญลักษณ์ไฟ LED รูปดอกไม้เป็นตัวแสดงโหมดการทํางานของเครื่อง
แสดงให้ทราบว่าขณะนั้นเครื่องกําลังทํางานอยู่ในโหมดกระตุ้นน�านม
หรือโหมดปั๊ มน�านม
โหมดกระตุ้นน�านม : สัญลักษณ์ไฟจะเคลื่อนไหวต่อเนื่องตลอดเวลา
โหมดปั๊ มน�านม: สัญลักษณ์ไฟจะนิง
ั ไว้
่ ามระดับความแรงในการดูดทีต
่ ้ง
่ อยู่กับทีต

ปุ่มปรับระดับความ
แรงในการดูด
กดปุ่มเพื่อเลือกระดับความ
แรงในการดูดได้ตามทีต
่ ้องการ

กดปุ่มเปิดเพื่อให้เครื่องทํางาน เครื่องจะตั้งค่าการใช้งานเริม
ิ ยู่ทโ่ี หมดกระตุ้นน�านม
่ ต้นอัตโนมัตอ
ก่อน หลังจากทําการกระตุ้นต่อเนื่องเป็นเวลา 2 นาที เครื่องจะเปลี่ยนเข้าสู่โหมดการปั๊ มน�านมใน
ระดับที่ 3 เองโดยอัตโนมัติ แต่ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถปรับเข้าสู่โหมดปั๊ มน�านมด้วยตัวเองก่อนเวลา 2
นาทีได้ตามความเหมาะสม นอกจากนีก
้ ็สามารถปรับระดับความแรงในการดูดได้เองตามทีต
่ ้องการ
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1.2 ข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

มาตรการสําคัญในการป้องกันความปลอดภัย ทุกครั้งเมื่อมีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะ
ที่มีเด็กอยู่ด้วย พึงปฏิบัติตาม “ข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน” ดังต่อไปนี้โดยเคร่งครัด
กรุณาอ่านก่อนการใช้งานเครื่องปั๊ มน�านมนี้

1. อุปกรณ์นม
ี่ ีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ (รวมทั้ง
้ี ิได้ออกแบบมาสําหรับผู้ทม
เด็ก) หรือขาดความรู้และประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ เว้นแต่จะมีผู้ใช้กํากับดูแลและให้คําแนะนํา
อย่างใกล้ชิด และควรกํากับดูแลไม่ให้เด็กนําอุปกรณ์นไี้ ปเล่นโดยเด็ดขาด 2. อุปกรณ์นส
ี้ ามารถใช้โดย
เด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป ทั้งนีผ
้ ู้มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์นี้ จะต้องมีผู้ใช้กํากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้คําแนะนําถึงวิธีการใช้
งานอย่างปลอดภัยและป้องกันจากอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย
ให้เด็กเล่น ทําความสะอาดหรือดูแลรักษาอุปกรณ์นโี้ ดยไม่มีผู้กํากับดูแลอย่างใกล้ชิด 3. เพื่อความ
ปลอดภัย พึงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทีม
่ าพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
สัญลักษณ์เหล่านีบ
้ ่งชี้ถึงการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจเป็นเหตุให้ผู้ใช้เกิดอันตราย บาดเจ็บ หรือได้
รับความเสียหายได้
คําเตือน

บ่งชี้ถึงการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจ
เป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงหรือเสียชีวต
ิ ได้

ข้อควรระวัง

บ่งชี้ถึงการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจ
เป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

ข้อแนะนํา

บ่งชี้ถึงการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจ
เป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บอย่าง
รุนแรงหรือเสียชีวต
ิ ได้

ข้อห้าม

บ่งชี้ถึงการใช้งานทีไ่ ม่ถูกต้อง อันอาจ
เป็นเหตุให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินได้

อันตราย : เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวติ จากการเกิดไฟช็อต

• ถอดปลั๊กทันทีทุกครั้งหลังการใช้งาน • ห้ามใช้อุปกรณ์นใี้ นขณะอาบน�า • ห้ามวางอุปกรณ์ในทีท
่ ี่
จะมีโอกาสตก / หล่นลงไปในถังน�าหรืออ่างล้างมือได้ • ห้ามจุ ม
่ อุปกรณ์นล
้ี งไปในน�าหรือของเหลว
ใดๆโดยเด็ดขาด

คําเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงอันอาจเกิดการไหม้ เสียชีวติ จากไฟช็อต ไฟไหม้ หรืออันตรายใดๆ ต่อตัวบุคคล
ในกรณีทเี่ ด็กหรือผู้ทม
ี่ ีสภาพไม่ปกติใช้อุปกรณ์นี้ จะต้องได้รับการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิดเท่านั้น
ต้องไม่ลืมถอดปลั๊กอุปกรณ์หลังการใช้งานทุก ครั้ง
ใช้งานตามทีร
่ ะบุไว้ในคู่มือเท่านั้น การใช้งานผิด ประเภทอาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานและเกิด
ความ เสียหายต่อเครื่องได้
ห้ามใช้งานอุปกรณ์นห
ี้ ากสายไฟหรือปลั๊กไฟ เสียหายหรือชํารุด รวมทั้งในกรณีทเี่ ครื่องทํางาน
ผิดปกติ ตกกระแทกพื้น เสียหาย หรือเปียก
ในกรณีมีฝุ่นเกาะทีอ
ิ ีปัดฝุ่นออกก็พอ
่ ุปกรณ์แปลงไฟฟ้า รวมทั้ง อุปกรณ์ทเี่ ชื่อมต่ออื่นๆ ใช้วธ
ไม่ ควรทําอะไรนอกเหนือจากนั้นอันอาจเป็นเหตุให้ เกิดไฟไหม้ได้
ห้ามถอดชิ้นส่วนหรือทําการดัดแปลงอุปกรณ์แปลง ไฟฟ้าและมอเตอร์ไม่ว่าในลักษณะใดๆทั้ง
สิ้น เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและ เกิดไฟช็อตได้
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1.2

ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟในขณะทีม
่ ือเปียก รวม ถึงการจับตัวแบตเตอรีด
่ ้วยมือทีเ่ ปียก
อันอาจเป็น เหตุให้เกิดไฟช็อตได้

ข้อพึงระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

โปรดระมัดระวังอย่าให้อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าเกิด ความเสียหาย (ไม่ว่าจะรอยขีดข่วน การ
ดัดแปลง การนําไปไว้ในทีท
ี่ ีความร้อน การดัดโค้ง บิด ดึง วางสิ่งของทีม
่ ม
่ ีน�าหนักมากทับ
หรือการมัด) ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดไฟช็อตหรือ อุปกรณ์ชํารุดได้
เพื่อป้องกันการเกิดไฟช็อตหรืออุปกรณ์เสียหาย ห้ามใช้งานกับอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิต
อื่นร่วมกับ ตัวเครื่องโดยเด็ดขาด
วางสายไฟให้หา่ งจากพื้นทีม
่ ีความร้อน
ห้ามใช้เครื่องในขณะง่วงหรือนอนหลับ
ห้ามนําวัตถุแปลกปลอมอื่นใดใส่ลงไปในชิ้นส่วน อุปกรณ์ รวมทั้งสายยางโดยเด็ดขาด
ห้ามใช้งานในกรณีทอ
ี่ ุปกรณ์เสียหายหรือไม่ครบ
ห้ามเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นอุปกรณ์นี้ รวมไปถึง อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
ไม่ใช้งานกลางแจ้งด้วยการเสียบปลั๊กไฟ รวมทัง
่ ้ืนทีบ
่ ริเวณดังกล่าวมี
้ ไม่ใช้ในขณะทีพ
การใช้สเปรย์ อัดแรงดัน หรือออกซิเจนอยู่

คําเตือน
เครื่องปั๊ มน�านมนีไ้ ด้รับการออกแบบ
สําหรับการใช้ งานเพียงผู้เดียวในแต่ละ
ครัง
้ เท่านัน
้

ห้ามโยนหรือทําอุปกรณ์นต
้ี กหล่นหรือ
กระแทกใน ลักษณะรุนแรง อันอาจเป็น
เหตุให้การทํางานของ เครื่องผิดปกติได้

ห้ามใช้งานเกินจําเป็นหรือดูดต่อเนื่องนาน
จนเกินไป เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
บาดเจ็บทีห
ั นมได้
่ ว

ปริมาณน�านมในขวดขณะทีป
่ ั๊ มต้องไม่
เกินกว่า 160 มล. มิฉะนั้นน�านมจะล้น
ออกมาได้

หยุดการใช้งานทุกครั้งเมื่อเริม
่ เจ็บบริเวณ
หัวนม เพราะหากยังคงใช้ต่อเนื่อง อาการ
บาดเจ็บอาจ ทวีความรุนแรงได้

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ตรวจสอบสภาพ
เครื่องเพื่อ ความมั่นใจว่าอยู่ในสภาพ
พร้อมสําหรับการใช้งาน เสมอ ไม่มีรอย
ถลอก แตก กะเทาะ หรือเสียรูปทรง อัน
อาจเป็นเหตุให้การใช้งานผิดปกติได้

ห้ามเช็ดอุปกรณ์ด้วยทินเนอร์ เบนซิน
หรือ แอลกอฮอล์ เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้
อุปกรณ์เสีย รูปทรงและชํารุดได้
ห้ามใช้น�ายาล้างทําความสะอาดทีม
่ ีฤทธิ์
กัดกร่อน เนื่องจากอาจเป็นเหตุให้อุปกรณ์
ชํารุดได้
ห้ามวางอุปกรณ์ใกล้เปลวไฟ เนื่องจาก
อาจเป็นเหตุให้ อุปกรณ์เสียรูปทรงและ
ชํารุดได้
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ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนใช้งาน
ล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุก
ครั้งก่อนใช้

1.3 วิธีการประกอบชิ้นส่วนเครือ่ งปั๊ มน�านม
หลังทําความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว ต้องให้ชิ้น
ส่วนเครื่องปั๊ มน�านมแห้งเสียก่อนจึงนํามาประกอบได้

1

ประกอบวาล์วเข้าไปในข้อต่อกรวยปั๊ม

2 ประกอบถ้วยยางซิลิโคนเข้าไปด้านในกรวยปั๊ มน�านม
ข้อแนะนํา : ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่า
ประกอบถ้วยยางซิลิโคนถูกด้านเสมอ

เส้นบางๆตรงกลาง

่ ลับด้าน
การประกอบทีก
ช่องว่าง

แผนภาพ
แนวนอน

มองจาก
แนวทแยง
มุมด้านบน

่ ก
การประกอบทีถ
ู ด้าน

หมายเหตุ
ตรวจสอบให้แน่ใจทุกครั้งว่าไม่มีความชื้นหรือฝุ่นเกาะ
บนผิวของถ้วยยางซิลิโคนก่อนใช้งาน เพราะความชื้น
และฝุ่นอาจเป็นเหตุให้การทํางานของเครื่องผิดปกติได้

มน�านมเข้ากับแกนกลาง จากนั้นให้หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด ซึ่งตําแหน่งของ
3 ประกอบกรวยปั๊
เครื่องหมาย ∆ บนกรวยปั๊ มน�านมจะตรงกับตําแหน่ง ∇ ทีอ
่ ยู่บนแกนกลางพอดี
ฝาปิดข้อ
ต่อกรวย

แนวการจัดวางและวิธีประกอบ

หมุนตามเข็มนาฬิกาจนสุด
ข้อต่อกรวย
กับขวด
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4 ประกอบข้อต่อกรวยเข้ากับขวดนม

ข้อต่อ
กรวยกับ
ขวด

หมุน / บิด
ประกอบ

ขวดนม

5 ประกอบกรวยปั๊ มน�านมเข้า
กับข้อต่อกรวย

ข้อต่อกรวย
กับขวด
กรวยปั๊ ม

6 กดขวดนมลงบนฐานรองขวดนม

ข้อแนะนํา : ฐานรองขวดนมช่วยทําให้ขวดนม
และชุดอุปกรณ์ตั้งได้อย่างมั่นคง ไม่ล้มง่าย

ขวดนม

ฐานรองขวดนม

7 ประกอบปลายสายยางด้านหนึ่งเข้ากับข้อ
ต่อกรวย
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สายยาง

ข้อต่อกรวยกับขวด

กับมอเตอร์

มอเตอร์

1.3

8 ประกอบสายยางอีกด้านทีม่ ีตัวต่อเข้า
สายยาง

ต่อสายไฟ USB สําหรับจ่ายไฟเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟฟ้า และต่อสาย USB
เส้นเล็กเข้ากับมอเตอร์ และเพื่อความปลอดภัย ควรตรวจสอบสายไฟว่าได้
ทําการต่อเข้ากับอุปกรณ์แปลงไฟเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วเสียก่อน จึงค่อยเสียบ
ปลั๊กทีเ่ ต้ารับทุกครั้ง
ข้อแนะนํา : นอกจากจะใช้กับไฟบ้านได้แล้ว ยังสามารถใช้ไฟจากอุปกรณ์แบตเตอรีส
่ ํารอง
แบบพกพาได้ (ทีม
่ ีขนาดกระแสไฟจ่ายออกอยู่ที่ 5V, 2A)

วิธีการประกอบชิ้นส่วนเครื่องปั๊ มน�านม

9

หมายเหตุ
อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าอาจมีความร้อนเกิดขึ้นได้ในบางครั้ง ซึ่งไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด
และสําหรับปลั๊กตัวผู้ของเครื่องปั๊ มน�านมรุ่นนีท
ี่ ด
ั จําหน่ายโดยประเทศสิงคโปร์ จะเป็นปลั๊ก 3 ขา
้ จ
ประกอบชิ้นส่วนทั้งหมดเข้ากันเสร็จสมบูรณ์

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า
ช่องเสียบสาย
USB ด้านข้าง

มอเตอร์
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1.4 วิธีการใช้งาน
ประกอบกรวยปั๊ มน�านมให้เรียบร้อย
• ขณะใช้งาน ให้ศน
ู ย์กลางของกรวยปั๊ มน�านมอยู่ในระดับเหนือหัวนม
• ครอบกรวยปั๊ มน�านมเข้ากับเต้านมให้กระชับ แนบสนิท เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีอากาศรั่วออกมาได้
• นอกจากนี้ เพื่อช่วยให้กรวยปั๊ มน�านมครอบเต้านมได้แนบสนิทยิ่ง
ขึ้น ไม่เกิดการรั่วไหลของอากาศ ให้ใช้มืออีกข้างช่วยประคองเต้านม
จากด้านล่างไว้ขณะทีป
่ ั๊ มน�านม

ตําแหน่งของหัวนมไม่ได้ศน
ู ย์กลาง

กรวยปั๊ ม

อากาศรั่วซึมออกมาภายนอกได้

ลําดับขั้นตอนการปั๊ มน�านม
โหมดปั๊ มน�านม

กระตุ้นเป็นจังหวะ
อย่างนุ่มนวล

เลือกระดับความแรงในการดูด
ได้ตามความพอใจ ( มี 5 ระดับ)

แรงดันในการดูด

โหมดกระตุน
้ น�านม

เวลา
ปุ่มพาวเวอร์
ปุ่มเปลี่ยนโหมด
การทํางาน

เพิ่มขึ้น / ลดลง
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ข้อแนะนํา
• เฉลี่ยระยะเวลาในการปั๊ มน�านมแต่ละข้างอยู่ที่
ประมาณ 10 นาที
• ระดับความเบา-แรงในการปั๊ มของแต่ละคนอาจแตก
ต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพของเต้านมและสภาพของ
แต่ละบุคคลเป็นสําคัญ
• ให้หมั่นสังเกตอาการตนเองขณะทีป
่ ั๊ มน�านมเสมอ

หมายเหตุ
• หมั่นสังเกตอาการของตัวเองเวลาทีป
่ รับระดับ
ความแรงในการดูด เพื่อดูว่าระดับไหนเหมาะทีส
่ ุด
สําหรับตน แต่ทั้งนี้ ควรระวังว่าการปรับระดับ
การดูดให้แรงยิ่งขึ้นแบบทันทีทันใด อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดการบาดเจ็บทีห
ั นมได้
่ ว
• ไม่ควรปั๊ มนมมากเกินไปหรือนานเกินไป เพราะ
อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บทีห
ั นมได้
่ ว
• ขณะทีเ่ ครื่องทํางานอาจมีเสียงซึ่งเกิดจากการ
ระบายแรงดันอากาศออกจากวาล์ว มิได้เป็นเรื่อง
ผิดปกติแต่อย่างใด

1.4

โหมดกระตุน
้ น�านม
กระตุ้นเป็นจังหวะอย่างนุ่มนวล

วิธีการใช้งาน

เริม
่ หลั่งน�านม
โหมดปั๊ มน�านม
เลือกระดับความแรงในการดูดตามต้องการ
โหมดกระตุน
้ น�านม - ระดับ 1
กดปุ่มพาวเวอร์ค้างไว้เพื่อเข้าสู่โหมด
กระตุ้นน�านม และเมื่อเริม
่ มีน�านม
หลั่งออกมา ให้กดปุ่ม
เพื่อสลับ
โหมดการทํางานมาเป็นโหมดปั๊ ม
น�านม แนะนําว่าระยะเวลาทีใ่ ช้ใน
โหมดกระตุ้นน�านมไม่ควรเกิน 2 นาที

โหมดปั๊ มน�านม – 5 ระดับ
หลังจากเข้าสู่โหมดการปั๊ มน�านมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม
เพื่อเลือกระดับ
ความแรงในการดูด (5 ระดับ) ระดับความแรง
จะเพิ่มขึ้นตามลําดับ แนะนําว่าควรเริม
่ ต้นจาก
ระดับเบาๆก่อนเพื่อการปรับตัว จากนั้นจึงค่อยๆ
ปรับเป็นระดับทีค
ิ ว่าเหมาะกับตัวเองทีส
่ ด
่ ุด

โปรดล้างทําความสะอาดเครื่อง
ทุกครั้งหลังการใช้งาน
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 74-75)

วิธีการใช้มอเตอร์
1. การเปิด-ปิดเครื่อง
• กดปุ่มพาวเวอร์
ค้างไว้ เมื่อต้องการเปิดเครื่อง
• กดปุ่มพาวเวอร์
ค้างไว้ เมื่อต้องการปิดเครื่อง
※ ไฟจะตัดอัตโนมัตหิ ลังเปิดใช้งานนาน 30 นาที

2. โหมดกระตุน
้ น�านม
• หลังจากเปิดเครื่อง เครื่องจะเข้าสู่โหมดกระตุ้นน�านมทันทีโดยอัตโนมัติ
3. โหมดปั๊ มน�านม
• กดปุ่ม
เพื่อเปลี่ยนเข้าสู่โหมดน�านม (หลังจากเข้าสู่โหมดการทํางานนี้ เครื่องจะทําการปรับ
ระดับความแรงในการดูดเป็นระดับ 3 โดยอัตโนมัต)ิ
• หากต้องการสลับไปทีโ่ หมดกระตุ้นน�านมอีกครั้ง ให้กดปุ่ม
เครื่องก็จะทําการสลับโหมดการ
ทํางานทันที
• ใช้ปุ่ม
ในการปรับระดับความแรงในการดูดตามทีต
่ ้องการ
สัญลักษณ์ไฟบ่งชี้ขั้นตอนการทํางาน
• โหมดกระตุ้นน�านม : ไฟจะกระพริบเรียงจากสัญลักษณ์ดอกไม้ดอกแรกไปยังดอกที่ 5 อย่างต่อ
เนื่องตลอดเวลา
• โหมดปั๊ มน�านม : ไฟจะแสดงทีด
่ อกไม้ดอกแรก
ถึงดอกที่ 3 โดยไม่มีการกระพริบ สามารถเปลี่ยนระดับความแรงในการดูดได้โดยการกดปุ่ม
ซึ่งตําแหน่งของสัญลักษณ์ไฟก็จะปรับเปลี่ยนไปตามระดับทีเ่ ลือกไว้
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1.5 วิธีการถอดชิ้นส่วนเครือ่ งปั๊ มน�านม
หลังจากซื้อ ให้ถอดชิ้นส่วนเครื่องปั๊ มน�านมแต่ละชิ้นแยกจากกัน

ข้อต่อกรวยกับขวด
สายยาง
ฝาปิดข้อต่อ
กรวย

ชิ้นส่วนทีป
่ ระกอบเบื้องต้น
หลังการซื้อ

ถ้วยยาง
ซิลิโคน

ข้อต่อกรวย
กับขวด

วาล์ว

1 จับส่วนปลายสายยางเพื่อดึง

สายยางออกมา จากนั้นหมุนบิด
กรวยปั๊ มนมเพื่อถอดชิ้นกรวย
ออกจากฝาปิดข้อต่อกรวย
สายยาง
ดึงออก

หมุน / บิด

2

แกะถ้วยยางซิลิโคนทีอ
่ ยู่
ด้านในข้อต่อกรวยออก

3

ดึงวาล์วออกจากข้อต่อกรวย

ถ้วยยาง
ซิลิโคน

ถอด

วาล์ว
ข้อต่อ
กรวยกับ
ขวด
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1.6 วิธีการจัดเก็บน�านม
อายุการจัดเก็บน�านมแม่
ให้ใช้น�านมทีป
่ ั๊ มได้ป้อนทารกโดยเร็วทีส
่ ุดเท่าทีจ
่ ะทําได้ ไม่ควรจัดเก็บไว้นานเกินกว่า
ระยะเวลาทีก
่ ําหนด ตามข้อมูลด้านล่างนี้
เก็บในตู้เย็น (≤4°C)

เก็บในช่องแช่แข็ง (ประมาณ -18°C)

น�านมทีส
่ ดใหม่

24 ชั่วโมง

3 เดือน

น�านมแช่แข็งทีน
่ ํามา
ละลาย (ทําให้ละลาย
โดยการนําลงมาแช่
ในตู้เย็นช่องธรรมดา
หรือนําไปวางให้น�า
ไหลผ่าน)

24 ชั่วโมง

ห้ามนําน�านมทีท
่ ําให้ละลายแล้วกลับ
ไปแช่แข็งซ�าอีก

※ ห้ามนําน�านมทีผ่ ่านการอุ่นมาแล้ว กลับไปเก็บในตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งอีก
วิธีการละลายน�านมแช่แข็ง
เลือกวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
• นํามาจุ ม
่ ในน�าอุ่น (อุณหภูมิอยู่ทป
ี่ ระมาณ 40°C).
• นํามาแช่ไว้ในช่องแช่เย็นธรรมดา

※ ไม่ควรเก็บน�านมทีน่ ําออกมาละลายในช่องแช่เย็นธรรมดานานเกินกว่า 24 ชั่วโมง
• นําไปวางให้น�าไหลผ่าน

ก่อนนํานมไปป้อนให้กับทารก ควรนําไปอุ่นโดยการจุ ม
่ ภาชนะลงใน
น�าอุ่น (อุณหภูมิประมาณ 40°C)

※ น�านมทีจ่ ดั เก็บอาจเกิดการแยกชั้นได้เป็นเรื่องปกติ ซึ่งไม่มีผลในด้านคุณค่า
ทางโภชนาการแต่อย่างใด ให้เขย่าขวดนมเบาๆเพื่อให้น�านมรวมตัวกันอีก
ครั้งก่อนใช้ป้อนทารก

※ ในกรณีทจ่ี ะออกไปข้างนอกในช่วงเวลาไม่นานมากพร้อมทารกน้อย แนะนํา
ให้พกเป็นน�านมทีอ
่ ยู่ในรูปแช่แข็ง (ยังไม่นํามาละลาย)
หมายเหตุ

ห้ามนําน�านมแช่แข็งไปทําการละลายโดยวิธีการต้ม หรือแช่ในน�าร้อน หรือนําไปอุ่นในไมโครเวฟโดย เด็ดขาด
วิธีการละลายในลักษณะเหล่านี้ จะทําลาย คุณค่าทางโภชนาการของน�านมแม่
ห้ามนําน�านมแช่แข็งมาละลายโดยการตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง

ห้ามนําน�านมที่นําออกมาละลายแล้ว กลับไปแช่ ช่องแช่แข็งซ�าอีก
ห้ามนําน�านมที่ปั๊มใหม่มาผสมรวมกับน�านมเก่าที่ จัดเก็บไว้

หน่วยวัดปริมาตรบนขวดนมเป็นแบบคร่าวๆเท่านั้น หากต้องการความแม่นยําในการตวงมากขึ้น ให้ใช้ เป็นถ้วยตวงหรือช้อนตวง
จะถูกต้องแม่นยํากว่า
อุณหภูมิของน�านมที่แช่ในตู้เย็นอาจแตกต่างกันไป ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความถี่ในการ เปิด-ปิดตู้เย็น รวมทั้งตําแหน่งของ
ภาชนะที่วางใน ตู้เย็นด้วย
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1.7 วิธีการทําความสะอาดเครือ่ งและการฆ่าเชื้อ
ข้อต่อกรวยกับขวด
คําเตือน
※ โปรดแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆก่อนนําไปล้างทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ
※ มอเตอร์ อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า สายไฟ และสายยาง ไม่สามารถนําไปล้างทําความ
สะอาดได้ เพราะอาจทําให้เครื่องทํางานผิดปกติ เช็ดทําความสะอาดโดยใช้ผ้าแห้งก็พอ
• ก่อนนํามาใช้เป็นครั้งแรก ให้ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์และฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยเสียก่อน
• ทําความสะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังการใช้งานทุกครั้ง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผลิตภัณฑ์สําหรับเด็ก พีเจ้น
• หลังการทําความสะอาด ให้นําอุปกรณ์ไปฆ่าเชื้อด้วยเสมอ
• เครื่องปั๊ มน�านมประกอบไปด้วยชิ้นส่วนขนาดเล็กหลายชิ้น พึงระวังไม่ให้ชิ้นส่วนใดๆหายในขณะนําไปล้าง
• ใช้แปรงนุ่มขัดทําความสะอาดอุปกรณ์ด้วยเสมอ
• ให้ใช้ความระมัดระวังในการล้าง โดยเฉพาะอุปกรณ์ทท
ี่ ําจากยางซิลิโคนทีอ
่ าจชํารุดหรือเกิดรอยขีดข่วนได้งา่ ย
• หากข้อต่อกรวยและสายยางสกปรก ให้ผสมน�ายาทําความสะอาดให้เจือจาง จากนั้นจึงใช้ผ้าสะอาดชุบน�ายาแล้ว
นําไปเช็ดภายนอกของอุปกรณ์เหล่านี้

การฆ่าเชื้อ

การต้มฆ่าเชื้อ
• นําอุปกรณ์ทัง
่ ้องการฆ่าเชื้อใส่ลงไปหม้อทีต
่ ้มน�าเดือด
้ หมดทีต
ปล่อยต้มราวๆ 5 นาที
• ในการหย่อนชิ้นส่วนลงในน�าเดือด ให้ระมัดระวังอย่าให้ช้ินส่วน
กระทบโดยตรงกับตัวหม้อด้านข้าง อันอาจเป็นเหตุให้ชิ้นส่วนเสีย
รูปทรงหรือชํารุดได้
• อย่าต้มฆ่าเชื้อนานเกินไป เพราะจะเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์เหล่านัน
้
มีอายุการใช้งานสั้นกว่าปกติได้
การฆ่าเชื้อโดยใช้เตาไมโครเวฟ
• ให้ใช้ภาชนะสําหรับใส่ชิ้นส่วนทีจ
่ ะนําไปฆ่าเชื้อทีอ
่ อกแบบมาเพื่อ
ใช้กับเตาไมโครเวฟโดยเฉพาะเท่านัน
้
• ห้ามนําชิ้นส่วนทีต
่ ้องการฆ่าเชื้อวางในเตาไมโครเวฟโดยตรง
อย่างเด็ดขาด
• ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําในการใช้งานเตาไมโครเวฟโดยเคร่งครัด
• ต้องมั่นใจทุกครัง
่ ะ
้ ว่าได้ใส่น�าลงไปในภาชนะสําหรับใส่ชิ้นส่วนทีจ
ฆ่าเชื้อเชื้อเป็นทีเ่ รียบร้อยก่อนนําไปต้มในไมโครเวฟเสมอ
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่ งนึ่งฆ่าเชื้อขวดนม
เครือ
• แนะนําให้ใช้เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมของพีเจ้น
• ปฏิบัตต
ิ ามคําแนะนําการใช้งานของเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขวดนมแบบ
ไฟฟ้าโดยเคร่งครัด
วิธีการฆ่าเชื้อในรูปแบบอื่นๆ
• ห้ามใช้วธ
ิ ีการฆ่าเชื้อโดยใช้ความร้อนแห้ง แสงยูวี เครื่องล้างจาน
หรือไดร์เป่าผม โดยเด็ดขาด เพราะอาจเป็นเหตุให้ช้ินส่วนอุปกรณ์
เหล่านีเ้ สียรูปทรงหรือชํารุดได้

※ ชิ้นส่วนของอุปกรณ์ทนี่ ําไปฆ่าเชื้อจะมีความร้อนสูง โปรดระมัดระวังในการใช้งาน
เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้

ความเสี่ยงใน
การโดนลวก

การประกอบชิ้นส่วน
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 67-69)

1.8 ขวดนมและจุ กนม
วิธีการประกอบจุ กนมและฝาเกลียว

ใส่จุกนมจาก
ด้านในของฝา
เกลียว

ประกอบฝาเกลียว
พร้อมจุ กนมเข้ากับขวด

หมุนปิดให้แน่น

ปิดจุ กนม
ด้วยฝาครอบ
ขวดนม
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1.9 การแก้ปัญหาเบือ้ งต้น
แรงดูดของกรวยปั๊ มน�านมอาจยังไม่เพียงพอในช่วงแรกทีเ่ ริม
่ ทําการปั๊ ม ให้พยายามปั๊ มต่อเนื่องไป
เรื่อยๆก่อน เพื่อตรวจสอบว่าได้ทําตามขั้นตอนเหล่านีถ
้ ูกต้องหรือไม่
ในขณะทีป
่ ั๊ ม มีแรงดูด
เพียงพอทีจ
่ ะกระตุ้นน�านม
หรือไม่ (หัวนมเคลื่อนไหว
อย่างต่อเนื่องหรือไม่)

ระดับความเบา-แรงในการปั๊ มของแต่ละ
คนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของเต้านมและสภาพของแต่ละบุคคล
เป็นสําคัญ จึงควรปรับใช้ในระดับทีค
ิ ว่า
่ ด
เหมาะกับการตัวเองทีส
่ ุด

ใช่

ไม่ใช่

หากแรงดูดยังไม่ดพ
ี อ ให้
ทดสอบโดยเอากรวยปั๊ ม
น�านมออกจากเต้านม
แล้วนํามาทาบบนฝ่ามือ
ไว้ประมาณ 5 วินาที เพื่อ
ดูว่ารู้สึกได้ถึงแรงดูด
หรือไม่

ใช่

การประกอบกรวยปั๊ มน�านมถูก
ต้องหรือไม่
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 68)

ใช่
กรวยปั๊ มน�านมครอบกระชับ
แนบสนิทกับเต้านมดีพอหรือไม่
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 70)

การประกอบชิ้นส่วน
อุปกรณ์ท้งั หมดถูกต้อง
และครบถ้วนหรือไม่
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า
67-69)

ไม่ใช่

ใช่

หลังจากเปลี่ยนวาล์วแล้ว ให้
ทดสอบโดยเอากรวยปั๊ มน�านม
ออกจากเต้านมแล้วนํามาทาบ
บนฝ่ามือไว้ประมาณ 5 วินาที
เพื่อดูว่ารู้สึกได้ถึงแรงดูดหรือไม่

ใช่

การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ถูกต้องหรือ
ไม่ (ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 67-69)

ระดับความเบา-แรงในการปั๊ มของแต่ละ
คนอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพ
ของเต้านมและสภาพของแต่ละบุคคล
เป็นสําคัญจึงควรปรับใช้ในระดับทีค
ิ ว่า
่ ด
เหมาะกับการตัวเองทีส
่ ุด (ดูรายละเอียด
ได้ทห
่ี น้า 70-71)

ไม่ใช่

กดกรวยปั๊ มน�านมให้กระชับ แนบสนิทกับ
เต้านมให้มากทีส
่ ุด
(ดูรายละเอียดได้ทห
ี่ น้า 70)

ใช่

วาล์วอาจชํารุดหรือฉีกขาด จนเป็นเหตุให้
ประสิทธิภาพในการปั๊ มน�านมไม่ได้ตามที่
ต้องการ หากจําเป็นต้องเปลี่ยน ให้ตด
ิ ต่อ
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของพีเจ้นเพื่อการสั่งซื้อ

ไม่ใช่

มอเตอร์ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์อ่ืนๆ หากมี
การทํางานทีผ
ิ ต่อ
่ ิดปกติไปจากเดิม ให้ตด
สอบถามฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของพีเจ้น
ใช่

ใช่
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ในกรณีทใี่ ช้ไฟจากอุปกรณ์
แบตเตอรีส
่ ํารองแบบพกพา ให้
ตรวจสอบว่ายังมีไฟอยู่หรือไม่

ไม่ใช่

ลองเปลี่ยนอุปกรณ์แบตเตอรีส
่ ํารอง
แบบพกพาตัวอื่น หรือไม่ก็เปลี่ยนมาใช้ไฟ
บ้านโดยตรง

ไม่ใช่

การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ท้งั หมดถูก
ต้องและครบถ้วนหรือไม่ (ดูรายละเอียด
ได้ทห
่ี น้า 67-69)

2.0 ข้อมูลจําเพาะของสินค้า

มอเตอร์
กําลังไฟ

อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า
5 วัตต์
(แหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์แปลง
ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์แบตเตอรี่
สํารองแบบพกพา)

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า

AC100-240V
50/60Hz
0.2A Max

แรงดันไฟฟ้าขาออก

DC5V1A

ข้อมูลจําเพาะของอุปกรณ์แบตเตอรีส
่ ํารองแบบพกพา
กระแสไฟฟ้าขาออก
แรงดันไฟฟ้าขาออก

1A
5V

แรงดูดของโหมดกระตุ้นน�านม
/ -kPa (ปั๊ มคู่)

10

โหมดปั๊ มน�านม
แรงดัน ในการดูด / -kPa (ปั๊ มคู่)

ความถีข
่ องโหมดกระตุ้นน�านม
(ครั้ง / นาที)

117

โหมดปั๊ มน�านม
ความถี่ (ครั้ง / นาที)

ภายใต้ลิขสิทธิ์

4-4, Nihonbashi Hisamatsu-cho, Chuo-ku,
Tokyo 103-8480 JAPAN www.pigeon.com

่ ระเทศอินโดนีเซีย
ประกอบชิ้นส่วนทีป

ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์นท
ี้ ี่ : PT. Pigeon Indonesia
Jl. Raya Serang Km.68, Kawasan Industri Modern
Cikande Kav. 4, Serang - Banten 42186, Indonesia

15 ~ 34

32 ~ 85

เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทีพ
่ ร้อมให้ข้อมูลเกีย
่ วกับ
เครื่องปั๊ มน�านมสําหรับคุณพ่อ-คุณแม่มือใหม่ได้เสมอ !

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร ศูนย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ 02-0208989
www.PigeonLittleMomentsClub.com
Mypigeonlittlemomentsclub
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