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■  

■ 
 

■ 
 

■ 
 

ُتعرض عند استخدام البطاريات.

ُتعرض عند استخدام محول التيار المتردد.

إذا كانت البطاريات منخفضة، قد ال   *
تستطيع تحقيق الشفط الكافي.

موصل األنبوب

محول التيار المتردد
المحرك

األنبوب

غطاء الجسم 
الرئيسي

الكأس اللين

الجسم الرئيسي
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احتياطات االستعمال
إجراءات وقائية هامة 

عند استخدام المنتجات الكهربائية، خاصة عند تواجد األطفال، ينبغي دائًما الحفاظ على احتياطات السالمة األساسية، بما في ذلك ما يلي:
يرجى قراءة هذه التعليمات قبل استعمال المضخة

تشير الرموز التالية إلى التعامل غير الصحيح الذي قد يؤدي إلى أضرار أو إصابات.

تحذير
يشير إلى تعامل غير صحيح مما قد يؤدي إلى 

تنبيهإصابات كبرى أو الوفاة.
يشير إلى تعامل غير صحيح مما قد يؤدي إلى 

إصابات أو أضرار في الممتلكات.

تشير الرموز التالية إلى تعليمات هامة ينبغي اتباعها.

تعليمات
يشير إلى الخطوات التي يجب اتخاذها.

ممنوع
يشير إلى األفعال الممنوعة.

خطر: للحد من مخاطر الصعق بالكهرباء:
• دائًما افصلي هذا المنتج على الفور بعد االستخدام.

• ال تستخدميه أثناء االستحمام.
• ال تضعي أو تخزني هذا المنتج في مكان حيث يمكن أن يسقط أو يتم سحبه في حوض أو بالوعة.

• ال تضعي أو تسقطي المضخة في الماء أو سائل آخر.
• ال تحاولي الوصول إلى منتج كهربائي قد سقط في الماء. افصلي القابس على الفور.

 تحذير: للحد من مخاطر الحروق، الصعق بالكهرباء، الحريق، أو إصابة األشخاص:
يلزم وجود إشراف دقيق عند استخدام هذا المنتج بالقرب من 

األطفال أو المعاقين. 
ال ينبغي أبًدا ترك هذا المنتج دون مراقبة عند توصيله بالتيار.

استخدمي هذا المنتج فقط للغرض المخصص له كما هو 
موضح في هذا الدليل. ال تستخدمي ملحقات غير موصى بها 

من قبل الشركة الُمصنعة.
ال ُتشّغلي هذا المنتج أبًدا إذا كان السلك أو القابس الخاص به 
تالف، إذا كان ال يعمل بشكل سليم، إذا كان قد سقط أو حدث 

به تلف، أو سقط في الماء. 
امسحي جيًدا، إذا كان هناك غبار على قابس توصيل محول 

التيار المتردد.
اإلخفاق في القيام بذلك قد يؤدي لحدوث حريق.

ال تقومي بتفكيك أو تعديل محول التيار المتردد والمحرك. 
القيام بذلك قد يؤدي لحدوث حريق كنتيجة للصدمة الكهربائية 

أو التلوث.
ال تقومي بإدراج أو نزع قابس توصيل محول التيار المتردد 

بيدين مبتلتين. كذلك ال تمسكي البطاريات بيدين مبتلتين. 
فالقيام بذلك قد يسبب صدمة كهربائية.

احرصي على عدم إتالف محول التيار المتردد. )ال تخدشيه، 
تعدليه، تضعيه بالقرب من مدفأة، تثنيه بإفراط، تجدليه، 

تسحبيه، تضعي أشياء ثقيلة عليه، أو تربطيه.( القيام بذلك قد 
يؤدي لحدوث حريق، صدمة كهربائية، أو خلل.

ال تستخدمي أبًدا محول تيار متردد غير ذلك المرفق. فالقيام 
بذلك قد يؤدي لحدوث حريق، صدمة كهربائية، أو خلل 

بالمنتج.
حافظي على السلك بعيًدا عن األسطح الساخنة.

ال تستخدميه أبدا أثناء النوم أو النعاس.

ال ُتسقطي أو تضعي أي شيء أبًدا في أي فتحة أو أنبوب.

ال تستخدمي هذا المنتج إذا كان مكسوًرا أو أي أجزاء منه 
مفقودة.

ال تسمحي لألطفال الصغار أو الحيوانات األليفة باللعب مع 
وحدة المضخة، محول التيار المتردد، الخ.

ال تستخدميه في الهواء الطلق باستخدام محول التيار المتردد 
أو تشغليه حيث تستخدم منتجات رذاذ األيروسول أو حيث يتم 

إعطاء األكسجين.

يلزم وجود إشراف دقيق عند استخدام هذا المنتج بالقرب من 
األطفال أو المعاقين. 

ال ينبغي أبًدا ترك هذا المنتج دون مراقبة عند توصيله بالتيار.

استخدمي هذا المنتج فقط للغرض المخصص له كما هو 
موضح في هذا الدليل. ال تستخدمي ملحقات غير موصى بها 

من قبل الشركة الُمصنعة.
ال ُتشّغلي هذا المنتج أبًدا إذا كان السلك أو القابس الخاص به 
تالف، إذا كان ال يعمل بشكل سليم، إذا كان قد سقط أو حدث 

به تلف، أو سقط في الماء. 
امسحي جيًدا، إذا كان هناك غبار على قابس توصيل محول 

التيار المتردد.
اإلخفاق في القيام بذلك قد يؤدي لحدوث حريق.

ال تقومي بتفكيك أو تعديل محول التيار المتردد والمحرك. 
القيام بذلك قد يؤدي لحدوث حريق كنتيجة للصدمة الكهربائية 

أو التلوث.
ال تقومي بإدراج أو نزع قابس توصيل محول التيار المتردد 

بيدين مبتلتين. كذلك ال تمسكي البطاريات بيدين مبتلتين. 
فالقيام بذلك قد يسبب صدمة كهربائية.

احرصي على عدم إتالف محول التيار المتردد. )ال تخدشيه، 
تعدليه، تضعيه بالقرب من مدفأة، تثنيه بإفراط، تجدليه، 

تسحبيه، تضعي أشياء ثقيلة عليه، أو تربطيه.( القيام بذلك قد 
يؤدي لحدوث حريق، صدمة كهربائية، أو خلل.

ال تستخدمي أبًدا محول تيار متردد غير ذلك المرفق. فالقيام 
بذلك قد يؤدي لحدوث حريق، صدمة كهربائية، أو خلل 

بالمنتج.
حافظي على السلك بعيًدا عن األسطح الساخنة.

ال تستخدميه أبدا أثناء النوم أو النعاس.

ال ُتسقطي أو تضعي أي شيء أبًدا في أي فتحة أو أنبوب.

ال تستخدمي هذا المنتج إذا كان مكسوًرا أو أي أجزاء منه 
مفقودة.

ال تسمحي لألطفال الصغار أو الحيوانات األليفة باللعب مع 
وحدة المضخة، محول التيار المتردد، الخ.

ال تستخدميه في الهواء الطلق باستخدام محول التيار المتردد 
أو تشغليه حيث تستخدم منتجات رذاذ األيروسول أو حيث يتم 

إعطاء األكسجين.

مضخة الصدر هذه مخصصة لالستخدام بواسطة مستخدمة 
واحدة فقط. 

ال تفرطي في استعماله أو تستعمليه في الشفط المستمر.   
القيام بذلك قد يسبب ألم الحلمة.

توقفي عن استخدام مضخة الصدر إذا كانت الحلمات ملتهبة. 
استمرار االستعمال في هذه الحالة قد يؤدي لتفاقم األعراض.

ال تمسحيها بالبنزين أو الكحول. فهذا سيؤدي لحدوث تشوهات 
وأضرار.

ال تستخدمي المنظفات التي تحتوي على مواد كاشطة. فهذا 
سيحدث خدوش على المنتج.

ال تتركي المضخة قرب لهب مكشوف. فهذا سيؤدي لحدوث 
تشوهات وأضرار.

ال تعرضي المضخة للصدمات الشديدة كالسقوط أو القذف. 
فهذا قد يؤدي الى اإلضرار بها أو تعطيلها.

ال تقومي باستخراج أكثر 
من 160 مل من السائل فى 
الرضاعة. فقد يفيض حليب 

الثدي المستخرج.

افحصي المضخة قبل استخدامها للتأكد من خلوها من العيوب 
كالخدوش أو الشروخ أو الكسور أو التشوهات.

نظفي يديك قبل استخراج الحليب.

اغسلي وعقمي المضخة قبل استعمالها.

اتجاه الكأس اللين

االتجاه الصحيح 
مقلوب من الداخل إلى 

الخارج 

منظر قطري 
من أعلى

تجويف بالداخلال يوجد تجويف بالداخل

رسم تخطيطي 
للمقطع 

العرضي
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قومي بتركيب الكأس اللين في الجسم الرئيسي.2أمسكي بقاعدة الصمام السيليكوني و ثبتيه بالجسم الرئيسي.1

قومي بتركيب غطاء الجسم الرئيسي بالجسم الرئيسي.3
قومي بمحاذاة الرمز  الموجود على الجسم الرئيسي مع 

الرمز  الموجود على غطاء الجسم الرئيسي ثم قومي باللف 
لتركيبه.

لفي الجسم الرئيسي على الرضاعة.4

5 Comfort ProperFitTM قومي بتوصيل غطاء الحافة
flange بالحافة.

قومي بتركيب الحافة في الجسم الرئيسي.6

قومي بتركيب األنبوب بالجسم الرئيسي.8اضغطي الرضاعة في حامل الرضاعة.7

قومي بتركيب موصل األنبوب بالمحرك.10قومي بتركيب موصل األنبوب باألنبوب.9

استخدام المضخة بواسطة البطاريات ■
انزعي غطاء البطارية من قاعدة المحرك وقومي بوضع أربع بطاريات 

.AA قلوية قياس
استبدلي البطاريات األربعة جميعا في نفس الوقت.  *

في حالة عدم استخدامك المنتج لفترة طويلة، انزعي البطاريات.  *
ال تستخدمي المنتج مع مزيج من البطاريات الجديدة والقديمة.  *

استخدمي بطاريات قلوية من أجل ضمان قوة شفط سلسة.   *

استخدام المضخة بواسطة محول التيار المتردد ■
قومي بوضع قابس محول التيار المتردد بإحكام في المقبس الموجود على 

المحرك، ثم قومي بوضع محول التيار المتردد في مأخذ التيار.
قد يصبح محول التيار المتردد دافئ أثناء االستخدام. هذه ليست مشكلة.  *

دائًما انزعي المحول من مأخذ التيار عند عدم استخدامه.  *

للتفكيك، اتبعي خطوات التجميع بشكل عكسي.

91012

34

56

78
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كيفية االستخدام

 
 وضعية التحفيز

 
وضعية االستخراج

1
قومي بتوسيط الحافة فوق ُحليمتك واضغطي عليها في مقابل صدرك. أغلقيها بإحكام بحيث ال 

يتسرب الهواء. يمكنك إحكام الغلق جيداً بواسطة استخدام يدك األخرى لدعم صدرك من األسفل.
إذا كانت الحلمة كبيرة وتلمس الغطاء، ننصح باستخدام الحافة الكبيرة.  *

2.  لوضعية التشغيل، اضغطي 
تبدأ “وضعية التحفيز” تلقائًيا ويبدأ المؤقت أيضا لتعقب وقت االستخدام عند تشغيلك الطاقة.

سوف تسمعين صوت نقر أثناء تشغيل المضخة. هذا هو صوت التشغيل الطبيعي للصمام الذي يتحكم فى   *
قوة الشفط.

3
وضعية التحفيز

تأكدي من أن الحلمة/الحليمة تتحرك وأنه يجري تطبيق الشفط.

يتحول العرض كما هو مبين أدناه في كل مرة تضغطين على الزر  بحيث يمكنك ضبط السرعة.

⬅➡
عندما يبدأ حليب األم بالخروج )أو بعد 1-2 دقيقة(، قومي بالتحويل إلى ‘‘وضعية االستخراج’’.

تتحول المضخة تلقائًيا إلى ‘‘وضعية االستخراج’’ بعد بدء ‘‘وضعية التحفيز’’ بدقيقتين.
إذا كنِت ترغبين في مواصلة استخدام ‘‘وضعية التحفيز’’، اضغطي  للتحويل رجوًعا إلى 

‘‘وضعية التحفيز’’.

4
وضعية االستخراج

. للتحويل إلى ‘‘وضعية االستخراج’’، اضغطي 
في ‘‘وضعية االستخراج’’، يمكنك ضبط قوة وسرعة الشفط.

. يتغير العرض الوامض كما هو مبين أدناه في كل مرة تضغطين على 

⬅➡

يومض يومض

لضبط قوة الشفط• 
أثناء وميض ‘‘POWER’’، اضغطي  أو  لضبط قوة الشفط )7 مستويات للقوة(.

ضعيف قوي

7 مستويات للقوة

لضبط السرعة• 
أثناء وميض ‘‘SPEED’’، اضغطي  أو  لضبط السرعة )4 سرعات(.

4 سرعات

بطيئة سريعة

 تنبيه

 

عندما تنتهين من االستخراج، اضغطي  إليقاف تشغيل الطاقة.5
عندما تتأكدين من أن الشفط قد توقف، انزعي الحافة بلطف من صدرك.

5

4

⬅➡

يومض يومض

ضعيف قوي

7 مستويات للقوة

4 سرعات

بطيئة سريعة

 
 وضعية التحفيز

 
وضعية االستخراج

1

2

3

⬅➡
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كيفية حفظ حليب األم المستخرج
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Quality indication
Parts name Material Heat resistance  Sterilization

method
 Main body / Flange /Main body cap /

Bottle stand / Hood / Cap
Polypropylene C˚120

 Boiling, Steam,
 Microwave,

Chemical

Bottle Polypropylene C˚110
 Comfort ProperFit™ flange / Soft cup /
 Tube / Silicone valve / Nipple / Sealing

 disk
Silicone rubber C˚120

Tube connector ABS resin —  Do not wash or
sterilizeMotor / AC adapter — —

Rated specifications
Motor )Power: DC 6 V )AC adapter or four AA alkaline batteries

)Dimensions: 60 mm )height) x 140 mm )width) x 120 mm )depth
)Weight: Approximately 315 g )without batteries

AC adapter  Input: AC100-240v 50/60Hz   Output: 6 VDC 1.2A

بيان الجودة
طريقة التعقيممقاومة الحرارةالمادةاألجزاء

الجسم الرئيسي / الحافة / غطاء الجسم الرئيسي / 
120 درجة مئويةبولي بروبيلينحامل الرضاعة / غطاء واق / غطاء

بالغلي، بالبخار، 
بالميكروويف، بالكيماويات

110 درجة مئويةبولي بروبيلينالرضاعة
 /  Comfort ProperFitTM flange حافة 
السيليكون /  األنبوب / صمام من   / اللين  الكأس 

الحلمة / قرص مانع للتسرب 
120 درجة مئويةمطاط سيليكوني

—راتينج ABSموصل األنبوب
ال تغسليهم أو تعقميهم

——المحرك / محول التيار المتردد

المواصفات المقررة
الطاقة: تيار مستمر 6 فولت )محول التيار المتردد أو أربع بطاريات قياس AA(المحرك

األبعاد: 60 مم )ارتفاع( × 140 مم )عرض( × 120 مم )عمق(
الوزن: حوالي 315 جم )بدون البطاريات(

الدخل: تيار متردد 100-240 فولت 60/50 هرتزمحول التيار المتردد
الخرج: 6 فولت تيار مستمر 1.2 أمبير 

بيان الجودة

المواصفات المقررة

Quality indication

Rated specifications
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