Dubbelzijdige
Elektrische Borstkolf

Gebruiksaanwijzing

Gefeliciteerd met de geboorte van uw baby. Uw baby borstvoeden is een waardevolle
ervaring. Moedermelk geeft uw baby de meest geschikte voedingsstoffen voor een
gezonde ontwikkeling.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing

1 Belangrijke veiligheidsmaatregelen
Bij het gebruik van elektrische producten moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden genomen
vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Onderstaande vetgedrukte woorden verwijzen naar belangrijke veiligheidsinstructies. Het niet in
acht nemen van deze instructies kunnen leiden tot letsel of schade aan de borstkolf of uzelf.
Wanneer gebruikt in combinatie met de volgende tekst, staan de gedefinieerde iconen voor:
WAARSCHUWING: Kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
VOORZICHTIG: Kan leiden tot licht letsel.
OPMERKING: Kan materiële schade veroorzaken.
T

TIP: Nuttige of belangrijke informatie die geen verband houdt met veiligheid.

WAARSCHUWING: Om brand, elektrocutie of ernstige brandwonden te voorkomen:
• Koppel het elektrische product altijd onmiddellijk na gebruik los, behalve tijdens het opladen.
• Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of gootsteen kan worden getrokken
of vallen.
• De borstkolf en accessoires zijn niet hittebestendig: blijf uit de buurt van verwarmde oppervlakken of open
vuur.
• Niet gebruiken in de buurt van brandbare materialen.
• De borstkolf mag nooit onbeheerd worden achtergelaten wanneer deze op een voedingsbron is aangesloten.
• Gebruik een elektrisch apparaat nooit als het een beschadigde kabel of stekker heeft, niet goed werkt of als
het gevallen of beschadigd is. Als er schade wordt opgemerkt, stop dan onmiddellijk met het gebruik.
• Gebruik geen stopcontact dat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, waaronder:
- Niet gebruiken tijdens het baden of douchen.
- Nooit in water of andere vloeistoffen plaatsen of laten vallen.
- Laat geen water over de borstpomp lopen.
- Als een apparaat is blootgesteld aan water of andere vloeistoffen, raak het apparaat dan niet aan, verwijder
de stekker uit het stopcontact, schakel het apparaat uit en neem contact op met de fabrikant.

WAARSCHUWING: Om gezondheidsrisico's te voorkomen en het risico op letsel te verminderen:
• Dit is een product voor één gebruiker. Gebruik door meer dan één persoon kan een gezondheidsrisico
veroorzaken en laat de garantie vervallen.
• Dit apparaat kan niet onderhouden of gerepareerd worden. Repareer het niet zelf. Breng geen wijzigingen
aan het apparaat aan.
• Gebruik de borstkolf alleen voor het beoogde gebruik zoals beschreven in deze handleiding.
• Inspecteer alle kolfonderdelen op gebreken voor elk gebruik.
• Gebruik geen magnetron of kook geen moedermelk. Microgolven kunnen ernstige brandwonden in de mond
van de baby veroorzaken door hotspots die zich tijdens het verwarmen in de melk ontwikkelen.
(Verhitten kan ook de samenstelling van moedermelk veranderen)
• Reinig en ontsmet alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk voorafgaand aan het eerste
gebruik.
• Was alle delen die in contact komen met uw borst en moedermelk na elk gebruik.
• Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer de borstkolf of accessoires in de buurt van kinderen worden gebruikt.

2 Onderdelen
Uw borstkolf bevat
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

- Stofkap
- Borstschild-24mm
- Connector
- Diafragma kap
- Diafragma
- Ventiel
- Melkfles
- Flesstandaard
- AC Adapter
- USB Kabel
- Kolfmotor
- Slang

Power in: 110-240V 50-60Hz
Power Out: 5V 1A
Accu Capaciteit-Type: 3.7V 1400mAh Li-ion

I

Display iconen:
Stimulatiemodus
Afkolfmodus

Vacuumniveau

Toeschietreflexmodus
Accupercentage

Duur

Modus veranderen
Vacuum meerderen

Vacuum minderen
Aan/Uit knop

Aan / uit-knop: Druk

2 seconden om de borstkolf te starten of uit te schakelen. Tik op

om de modus

te veranderen.U kunt kiezen uit 3 modi.
Initiële set-up: de initiële stimulatiemodus verandert automatisch na 2 minutenin de afkolfmodusmodus

.

Digitaal display geheugenfunctie en timer voor eenvoudig volgen en opslaan van kolfinstellingen. Indien
ingeschakeld, gebruikt het geheugen van de kolf automatisch de vacuuminstellingen van de vorige kolfsessie.
De pomp schakelt automatisch uit na 30 minuten gebruik.
Vacuumniveau:

zuigkracht verhogen

zuigkracht verminderen

(Stimulatiemodus: L1-L5 Afkolfmodus: L1-L9 TSR-modus: L1-L5)
Accupercentage:
Sessieduur:

geeft de resterende batterijduur aan. Laad de borstkolf op wanneer de batterij bijna leeg is.

geeft de tijdsduur van uw kolfsessie aan. De pomp schakelt automatisch uit na 30 minuten

gebruik.
Vacuumniveau:

toont het niveau aan dat u momenteel hebt gekozen.

3 Starten
NB
Voordat u uw borstkolf voor het eerst gebruikt:
1. Sluit de borstkolf aan op een externe stroombron. Laad de accu 2 uur op.
2. Haal alle onderdelen van de afkolfset uit elkaar voordat u ze schoonmaakt.
3. Reinig de pomp - zie paragraaf 5

Draai de melkfles los
van de connector

Verwijder het ventiel
uit de connector

Verwijder de stofkap en
haal het borstschild van
de connector

Verwijder de diafragmakap
en het diafragma van de
connector

4 Schoonmaakoverzicht
Wassen en ontsmetten zijn twee verschillende activiteiten. Ze moeten afzonderlijk worden gedaan om u en
uw baby te beschermen en de prestaties van uw borstkolf te onderhouden.
Wassen - Onderdelen reinigen door het fysiek verwijderen van vervuiling.
Ontsmetten - Levende organismen, zoals bacteriën of virussen doden die op de afkolfset aanwezig kunnen.

Borstschild

Borstkolfonderdelen

melkfles

Wanneer reinigen
Wassen
Ontsmetten

Wassen
Ontsmetten

Wassen
Ontsmetten

Na elk gebruik

Wassen

Wassen

Wassen

Eens per dag

Ontsmetten

Ontsmetten

Ontsmetten

Voor het 1e gebruik

NB
Kolfmotor, laadkabel en AC adapter kunnen niet in water worden gewassen of ontsmet.

5 Schoonmaakinstructies

5A

Let op

Benodigheden:

Mild afwasmiddel
Schone theedoek
Schoon drinkwater

Onderdelen te reinigen/ontsmetten
Borstschild
Melkfles
Connector
Ventiel
Membraankap
Membraan
Stofkap

1. Wassen

Voor het eerste gebruik en na gebruik

Gootsteen

5

minuten

Stap 1 - Spoel alle afzonderlijke delen die in
contact komen met moedermelk af in koud
water om melkresten te verwijderen.
Stap 2 - Laat 5 minuten weken in warm water
met afwasmiddel. Daarna wassen en spoelen.
Stap 3 - Laat onderdelen aan de lucht drogen.
Sla droge onderdelen op een kiemvrije plaats
wanneer niet in gebruik.

5B

Benodigde onderdelen:
Kolfmotor

Benodigdheden:
Mild afwasmiddel
Schone theedoek

Waarschuwing
Dompel de kolfmotor niet onder in water.
Laat geen water over de kolfmotor lopen.
Gebruik een vochtige, zachte doek met mild
afwasmiddel voor het reinigen van het display
van de kolfmotor. Andere reinigingsmiddelen of
ruwe doeken kunnen de weergaveprestaties van
het display beinvloeden.

Haal alle onderdelen, die blootgesteld zijn
aan moedermelk, na gebruik uit elkaar. Dit
helpt om melkresten te verwijderen en
voorkomt groei van ziektekiemen.
Gebruik voor reiniging alleen kraanwater van
drinkkwaliteit of flessenwater.
Gebruik bij het reinigen van de ventielen geen
kleine voorwerpen zoals borsteltjes. Wees
voorzichtig om het ventiel niet te beschadigen.
Demonteer, was en spoel alle onderdelen van
de afkolfset, die in contact met moedermelk
komen, behalve kolfmotor.

2. Ontsmetten

Vóór het eerste gebruik en eenmaal per dag

Fornuis

10

minuten

Stap 1 - Vul de pan met ruim water zodat
alle onderdelen onder water staan. Breng
het water aan de kook.
Stap 2 - Leg onderdelen 10 minuten in kokend
water voor. Zorg dat de onderdelen niet klem
liggen tegen de wand van de pan.
Stap 3 - Laat onderdelen aan de lucht drogen.
Sla droge onderdelen op een kiemvrije plaats
op wanneer niet in gebruik.

6 Uw kolf samenstellen
Benodigde onderdelen:
Kolfmotor
Borstschild
Melkfles
Diafragma
Connector
Ventiel
Slang
Diafragmakap

T

Duw het borstschild op de connector.

Druk het diafragma en diafragmakap
op de connector.

Tip

Controleer vóór gebruik de
onderdelen van de afkolfset
op slijtage of beschadiging.
Vervang indien nodig.
Inspecteer vóór gebruik
altijd alle onderdelen of ze
zuiver zijn.
Om schade aan de
borstkolf te voorkomen,
moeten alle onderdelen
voor gebruik volledig
droog zijn.

T

2

1

3

4

Plaats het ventiel in de connector. Draai
de melkfles strak op de connector door
rechtsom te draaien.

Druk een zijde van de slang in de
diafragmakap en de andere zijde in de
kolfmotor. Plaats twee slangen als u
kiest om dubbelzijdig te kolven. Tik op
het scherm om de kolfmotor te starten.

Tip Sluit de Y slang aan zoals hieronder afgebeeld

Enkel kolven

Dubbel kolven

7 Uw borstkolf opladen
7A. Oplaadbare batterij
• Laad voor het eerste gebruik de batterij van de borstkolf 2 uur
op door de motor via USB op een voedingsbron aan te sluiten.
Wanneer het opladen is voltooid, zal het accupictogram
als ‘volledig opgeladen’ worden weergegeven op het display.

• Ga verder naar Hoofdstuk 8 ‘Uw borstkolf bedienen’ om te
beginnen met uw kolfsessie.

7B. Accu onderhoud
Uw borstkolf bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij.

T

Tip
U kunt, tijdens het opladen van de accu, uw borstkolf gebruiken. De accu wordt opgeladen zodra de
borstkolf is aangesloten op een stroombron. Het laadt niet op terwijl de pomp draait.
Bewaar uw pomp op een koele plaats.
Laad de accu volledig op voordat u uw kolfmotor voor langere tijd opbergt.
Laad de accu op voordat deze helemaal leeg is. Dit is beter voor de levensduur van de accu.
Als uw borstkolf op een warme plek opgeborgen is geweest, werkt deze mogelijk niet goed op accu.
Om de normale accufunctie te hervatten, moet u de borstkolf een uur laten afkoelen.

Accu statuscodes:
Batterij bijna leeg, moet worden opgeladen

(knippert)
Laadstatus van de accu: de batterijbalk knippert tijdens het opladen

(knippert)
Volledig opgeladen

7C. Reizen buiten Europese landen
Als u internationaal reist, raden we u aan een universele stekkeradapter aan te schaffen (niet inbegrepen).
Neem contact op met het land dat u bezoekt om erachter te komen welk type adapter het zal beste werken.
Deze borstkolf heeft een Lithium ION-batterij. Raadpleeg het land dat u bezoekt om erachter te komen of
dat er eventuele beperkingen zijn die betrekking hebben op reizen met Lithium ION.

8 Uw borstkolf bedienen
1

2

Steek het ongebruikte
slanguiteinde in de
splitter wanneer u
enkelzijdig wilt kolven.

T
1

Houd het borstschild en
de connector met uw
duim en wijsvinger op
uw borst. Ondersteun
je borst met de palm
van je hand.

3

4

Plaats de borstschilden
op uw borsten zodat uw
tepels goed in het midden
van de tunnels zitten.

Schakel de borstkolf in
door op de aan/uit-knop
te tikken en kies de
gewenste modus en
kolfinstelling.

Tip

Uw borstkolf begint in de stimulatiefase
bedieningselementen
Stimulatiefase

. Pas het vacuumniveau aan met behulp van de

om een comfortabel niveau te vinden.

: een snel kolfritme dat het natuurlijke zuigpatroon van de baby nabootst om

de melkstroom te stimuleren.
2

Na 2 minuten schakelt uw kolfmotor automatisch over naar de afkolfmodus
Pas het vacuumniveau aan met behulp van de bedieningselementen

.
om het, voor u, maximale

comfortabele vacuüm te vinden.
Als uw melk binnen 2 minuten begint te stromen, drukt u op de knop

om over te schakelen naar

de afkolfmodus.
De afkolfmodus

: een langzamer kolfritme voor een zachte en efficiënte melkopvang nadat

de melk is begonnen te stromen.
3

Als u eenmaal in de afkolfmodus pompt, verhoogt u het vacuüm

totdat het kolven enigszins

ongemakkelijk (niet pijnlijk) aanvoelt om vervolgens iets verminderen
4

Let-down Phase

in vacuum.

: Aan het einde van een kolfsessie wanneer de borst leeg raakt.

9 Producteigenschappen
Slimme instellingen

5 stimulatieniveaus + 5 TSR niveaus + 9 afkolfniveaus
2-Fase Technologie: stimulatie / expressie.
4 slimme instellingen: stimulatie / expressie / automatisch / geheugen.

Anti-back Flow ontwerp voor hygiëne

Gesloten systeem om te voorkomen dat moedermelk terugloopt naar de motor, om infectie te voorkomen
en de melk schoon te houden.

Superzacht silicone borstschild

Het flexibele, ultrazachte silicone borstschild voelt comfortabel aan, vermindert druk en stimuleert de borst
toe te schieten voor een optimale melkstroom.

Stil en lichtgewicht

De stille borstkolf maakt discreet kolven overal mogelijk.
De superlichte, draagbare pomp is ontworpen voor moeders die onderweg zijn en meerdere keren per dag kolven.

Gemakkelijk schoon te maken en te monteren

Nieuw ontwikkeld borstschild uit één stuk, waardoor het zeer eenvoudig te monteren, schoon te maken en te
gebruiken is.

Slimme touchscreen-technologie

Het digitale display beschikt over een geheugenknop en een timer om de kolfsessie eenvoudig te volgen en
instellingen op te slaan.

USB oplaadbare accu

Micro-USB-poort met standaard USB-kabel voor aansluiting op stroombron.
De duurzame lithiumbatterij heeft een batterijlevensduur van 90 minuten.

BPA-vrij materiaal

Kolf en accessoires zijn gemaakt van BPA-vrije materialen. De kolfset is compatibel met de meeste standaard
brede nek babyflesjes.

10 Problemen oplossen
De borstkolf gaat niet aan
Als de borstkolf niet werkt na
het tikken op de aan / uit-knop

• Controleer of de borstkolf is aangesloten op een werkend stopcontact.
• Als er geen stroom is, licht het display niet op en verschijnt er geen foutmelding.
• Zorg ervoor dat u de borstkolf heeft ingeschakeld.
• Zorg ervoor dat de borstkolf is aangesloten en / of opgeladen.
• Controleer of alle aansluitingen van de borstkolf en de afkolfset goed vast zitten.
• Demonteer de afkolfset en controleer of alle onderdelen schoon en niet beschadigd zijn.

Geen of weinig vacuüm

• Monteer de afkolfset zoals aangegeven in Uw borstkolf monteren (hoofdstuk 6).
• Zorg er tijdens het kolven voor dat de borstschilden goed aansluiten op de borst (geen
kleding ertussen).
• Controleer bij enkelzijdig kolven of het ongebruikte slanguiteinde correct in de Y slang
is opstoken.
• Schakel de borstkolf uit en haal de stekker uit het stopcontact.
• Gebruik een vochtige (niet natte) doek om de borstkolf af te vegen.

Als melk terugloopt richting
de motor

• Als er melk in de slang zit: Verwijder de slang van de kolfmotor en van de kolfset.
Reinig zoals aangegeven in hoofdstuk 5.
• Controleer het diafragma op beschadigingen
• Zet alle onderdelen weer in elkaar als ze droog zijn.

11 Langdurig opbergen
Uw borstkolf bevat een oplaadbare accu. Om uw borstkolf te beschermen, wanneer die langdurig ongebruikt is, zal het
automatisch overschakelen naar de opslagmodus.
Om de opslagmodus te deactiveren, sluit u uw borstkolf volledig aan op een externe voedingsbron en laad u de batterij
maximaal 2 uur op.

Denk eraan voordat u uw borstkolf langere tijd opbergt:

De borstkolfset te reinigen
(Sectie 5)

De kolfmotor te reinigen
(Sectie 5)

De batterij van de borstkolf
volledig is op te laden

12 Technische specificatie
Stimulatiemodus

L1

L2

L3

L4

L5

Vacuum (mmHg)

109

121

142

154

164

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

L8

L9

152

161

191

213

231

253

282

302

322

Afkolfmodus
Vacuum (mmHg)

Vacuum (mmHg)

L2

L1

TSR modus
Snel
113

Traag
224

Snel
113

Traag
256

Snel
113

Traag
287

L5

L4

L3
Snel
113

Traag
299

Snel
113

Traag
318

13 Garantie
Stichting Moedermelk Netwerk garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is van gebreken inmateriaal en de
uitvoering daarvan gedurende de periode van 1 jaar voor pompmechanisme en 90 dagen voor anderedelen en toebehoren
vanaf de aankoopdatum indien toegepast overeenkomstig het bedoelde gebruik hiervan, zoals in de productinformatie
beschreven, en mits alle gebruikers- en onderhoudsinstructies nauwkeurig in acht worden genomen.
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