
คูมือการใชงาน
เครื่องปมน้ำนม 

Model no: BY 40

ขอขอบคุณที่เลือกหนึ่งในสินคาของเรา บริษัทบอยเลอรของเรามีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑที่มี
คุณภาพสูงที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดี โดยผลิตภันฑตางๆของเรานั้นสามารถครอบคลุมไดทั้ง
ความสะดวกสบายและสุขภาพของทาน ไมวาจะเปนแผนใหความรอน, เคร่ืองชางน้ำหนัก, 
เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย, เครื่องวัดชีพจร, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
รวมทั้งผลิตภัณฑดานความงามและเครื่องนวด กรุณาอานคูมือนี้ใหรอบคอบและเก็บมันไว
เพื่อใชในครั้งตอไปอยาลืมที่จะแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใชอุปกรณรวมกับทานและโปรดสนใจ
รายละเอียดในคูมือนี้ดวย

เรียน คุณลูกคา

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร

1. ขอมูลที่สำคัญ
สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

  

Oper ating

5°C

40°C

RH ≤85%

Stor age

-20°C

60°C

RH <95%

IP 21

SN  0483

คำเตือน คำแนะนำเพื่อเตือน
เพื่อเตือนวาอุปกรณอาจเสี่ยง ปลอดภัยเนื่องจากมีความเปน

สำคัญ คำแนะนำดานความ

ขอสังเกต
สังเกตรายละเอียดสำคัญ อานคูมือกอนใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟา, ประจุโดยตรง

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC 
ผูผลิต

อุณหภูมิที่เหมาะ อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับ

ปองกันไมใหน้ำหรือฝุนเขา
ปองกันไมใหโดนสิ่งแปลกปลอม

บรรจุภัณฑมีผลิตภัณฑที่

รหัสสินคา
เครื่องหมาย CE ที่รับรอง

เลขสมุดแจงรายการสินคา ตัวเครื่องนั้นถูกปองกัน 2 ชั้น 

ตอสุขภาพหรือความบาดเจ็บได ไปไดที่จะทำลายอุปกรณ / 
ชิ้นสวน

ชนิด BF

Directive-WEEE (Waste 
Electrical and Electronic 
Equipment)

สำหรับการเก็บ การงาน

ที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา
เทากับ 12.5 มม. และหยดน้ำ
ที่จะตกลงมาแนวตรง

สามารถสัมผัสอาหารไดซึ่งเปน
ไปตามระเบียบการ(EC) 
ที่ 1935/2004

ผลิตภัณฑวาผานคุณสมบัติ
เครื่องมือการแพทยของ 
Directive 93/42/EEC 

(แค็ตตาล็อก)ของผูผลิต และเกี่ยวของกับการปองกัน
ระดับ 2

2. รายละเอียดของอุปกรณ

3. วัตถุประสงคในการใชงาน
วัตถุประสงคในการใชงานของเครื่องปมน้ำนมนี้มีเพื่อปมน้ำนมคุณแมลูกออนเทานั้น หามนำไป
ใชกับสัตวหรือเชิงพาณิชย และควรใชภายในบานหรือพื้นที่สวนตัวเทานั้น เครื่องมือนี้ควรถูกใช
สำหรับการปมน้ำนมตามที่คูมือนี้ไดกลาวไวเทานั้น ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑ
ไดรับบาดเจ็บจากการไมดูแลและใชเครื่องมืออยางไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทได
แจงคำเตือนเบื้องตนไวในคูมือนี้แลว
4. ขอสังเกตสำคัญ
      คำเตือน
คำแนะนำในการใช
• เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณใหหางจากมือเด็กเพื่อปองกันอันตรายจากการสำลักติดคอ
• เก็บชิ้นสวนเล็กๆไวใหหางจากมือเด็ก
• ตรวจสอบใหแนใจวาเด็กไมสามารถเลนกับสายเชื่อมได
• ใชปลั๊กหลักที่มาพรอมตัวเครื่องเทานั้น
• หามใหเด็กเลนกับตัวเครื่อง
• หามใหเด็กใชหรือทำความสะอาดตัวเครื่อง เวนเสียแตอยูในการดูแลของผูใหญ
• หามงอ,บิด,หรือดึงปลั๊กหลัก
• กอนที่จะใชเครื่องปมน้ำนมเปนครั้งแรก โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาชิ้นสวนประกอบกันถูกตอง
• กรุณาดึงปลั๊กหลักออกจากตัวเครื่องหากเครื่องมีปญหา, ตอนทำความสะอาด, หรือระหวางที่
  เครื่องไมถูกใชงาน
• หามใหเครื่องปมน้ำนมสัมผัสกับความรอนหรือสิ่งแหลมคม
• หามใชชิ้นสวนเพิ่มเติมหากทางบอยเลอรไทยไมไดแนะนำหรือมอบให
• เพื่อความสะอาด เครื่องปมน้ำนมนี้ควรถูกใชโดยคนคนเดียว กรุณาอยาใชเครื่องปมน้ำนมนี้กับ
  แมลูกออนคนอื่น
• หามใชเครื่องปมน้ำนมหากกำลังรูสึกงวงนอนหรือนอนอยู
• หามใชเครื่องปมน้ำนมขณะอาบน้ำ
• ในกรณีที่มีปญหา หามเปดและเขยาเครื่องปมไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม กรุณาอานบทที่ 8 
  “ถาหากวามีปญหาหละ?”ในคูมือนี้ และหากวาปญหาของทานไมไดถูกกลาวถึง กรุณาติดตอ
  ทางทีมงานบอยเลอรไทยหรือตัวแทนจำหนาย
• หากมีปญหา ควรสงเครื่องมือใหทางทีมงานบอยเลอรไทยแกเทาน้ัน ไมควรซอมแซมเครื่อง
  ปมน้ำนมนี้ดวยตัวเองเนื่องจากจะทำใหการรับประกันสินคาสิ้นสุดลง
• หามจุมเครื่องปมน้ำนมลงน้ำเปนอันเด็ดขาด
• หามจับเครื่องปมน้ำนมหากมือของทานชื้นหรือเปยก
• หามยื่นมือไปเก็บเครื่องปมน้ำนมหากตัวเครื่องไดตกน้ำไปแลวและใหถอดปลั๊กหลักทันที
• โปรดวางเครื่องปมน้ำนมไวบนที่ราบและมั่นคงในขณะการใชงาน
• เครื่องนี้ไมไดถูกออกแบบมาสำหรับผูใชที่มีรางกายหรือสภาวะจิตใจผิดปกติ รวมถึงคนที่ไมรูวิธี
  การใชงานเบื้องตนดวย เพราะฉะนั้นหากผูใชที่มีคุณลักษณะดังที่กลาวมา ควรมีบุคคลที่เปนผูดู
  แลและรับผิดชอบในความปลอดภัยของผูใชอยู ณ ที่นั้นดวย 
• ทานไมมีความจำเปนที่จะตองสอบเทียบเครื่องปมน้ำนม
• หามทำการแกไขอุปกรณ
      สำคัญ

      สำคัญ

• หามใชน้ำทำใหตัวปมชุมชื่นดวยน้ำ เนื่องจากพื้นผิวของตัวปมนั้นไมไดถูกออกแบบมาเพื่อ
  ปองกันน้ำหรือของเหลวอื่นไดๆ
• หามใหเครื่องมือนี้ในที่ที่มีแรงไฟฟาสถิต เนื่องจากแรงไฟฟาสถิตอาจทำใหเครื่องมีปญหาได
• โปรดปองกันไมใหเครื่องปมน้ำนมอยูในสถานที่ที่แสงอาทิตย ความรอน ความชื้น หรือ
  สารปนเปอนจะสามารถสัมผัสกับตัวเครื่องไดโดยตรง

คำแนะนำในการพกขวดนม
• ครอบขวดนมดวยฝาทุกครั้งขณะเดินทาง
• ไมแนะนำใหใสขวดนมที่ยังมีน้ำนมเต็มอยูลงในกระเปาถือหรือกระเปาเดินทาง

คำเตือน

คำเตือน

คำแนะนำเกี่ยวกับการใชขวดนมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาพของลูกของทาน
• ใชสินคานี้ภายใตการดูแลของผูใหญเทานั้น
• หามใชจุกขวดนมแทนจุกนมปลอมสำหรับเด็กเปนอันเด็ดขาด (ไมไดรวมอยูใน BY40)
• การดูดของเหลวนานจนเกินไปอาจทำใหฟนสึกหรอได(ไมไดรวมอยูใน BY40)
• ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารกอนรับประทานเสมอ
• ควรตรวจสอบจุกนมทุกครั้งกอนใชโดยการดึงจุกนมไปมาใหทั่วทุกทิศและหากเจอความผิดปกติ
  หรือความเสียหายในที่ใด โปรดทิ้งจุกนมนั้นภายในทันที(ไมไดรวมอยูใน BY40)
• อยาทิ้งจุกนมไวในที่ที่สามารถสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือทิ้งไวในสารฆาเชื้อโรค(น้ำยา
  ฆาเชื้อโรค)นานเกินกำหนดเนื่องจากอาจทำลายคุณภาพของจุกนมได (ไมไดรวมอยูใน BY40)
• อยาจุมจุกนมลงไปในสารที่ใหความหวานเนื่องจากอาจทำใหเด็กฟนผุได(ไมไดรวมอยูใน BY40)
• หามใชตัวทำละลายหรือสารขัดในการทำความสะอาด
• แนะนำใหทานนำอุปกรณที่จะตองสัมผัสกับน้ำนมแชในน้ำรอนประมาณ 5 นาทีกอนใชทุกครั้ง
  เพื่อสุขลักษณะ
• ทำความสะอาดกอนใชทุกครั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาของเหลวในขวดนมไมมีอุณหภูมิเกิน 50 ํ

คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการกับถาน
• หากมีของเหลวจากตัวถานโดนผิวหรือตาของทาน กรุณารีบใชน้ำลางบริเวณที่โดนของเหลว
  โดยทันทีและเขาพบแพทยหากรูสึกผิดปกติ
•      อันตรายจากการหายใจไมออก : เด็กเล็กอาจกลืนถานหรือถานติดคอได เพราะฉะนั้น กรุณา
  เก็บถานไวในที่ที่ไกลมือเด็กเล็ก
• สังเกตขั้ว(+)และ(-)ของถานดวย
• หากรูสึกถึงการรั่วไหลของถาน ใหทานใสถุงมือปองกันและทำความสะอาดสวนที่ไหลออกมา
  ดวยผาแหง
• เอาถานไวใหไกลความรอน
•      เสี่ยงตอการระเบิด : หามโยนถานลงในกองไฟไมวาจะในกรณีใดๆก็ตาม
• เนื่องจากถานที่ใชกับเครื่องวัดความดันโลหิตนี้เปนแบบใชแลวทิ้ง ไมสามารถนำกลับมาใชได 
  จึงไมควรนำไปชารจไฟ
• อยาชารจหรือทำใหไฟฟารัดวงจร
• ควรใชถานรุนเดียวกันหรือใกลเคียงเทานั้น
• เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหมพรอมๆกันทุกครั้ง
• อยาทำการแยกชิ้นสวนถานหรือบดถาน

เครื่องปมน้ำนม บอยเลอร BY 40 ผลิตออกมาเพื่อใหคุณแมลูกออนปมน้ำนมไดงายและสะดวก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการที่คุณแมลูกออนนั้นไมสามารถรีดน้ำนมออกจากอกไดมากเพียงพออาจกอใหเกิด
ความเจ็บปวดจากการสะสมของน้ำนมในหนาอกที่มากเกินไป กรณีที่เลวรายที่สุดจาก
การมีน้ำนมสะสมมากเกินไปคืออาจกอใหเกิดการอักเสบของหัวนมได (โรคเตานมอักเสบ) 
โดยการปองกันนั้นคือการใหน้ำนมมีการถายเท ซึ่งเครื่องปมน้ำนมก็สามารถชวยทานได
นอกเหนือจากนั้น เครื่องปมน้ำนมยังสามารถชวยบรรเทาอาการเจ็บที่หัวนมหรือหัวนมแตกได 
ทานยังสามารถใชโหมดกระตุนของเครื่องปมน้ำนมในการชวยดึงหัวนมสั้นหรือบอดใหอยูใน
ลักษณะปกติได ซึ่งจะทำใหงายขึ้นในการปมน้ำนม เครื่องปมน้ำนมนี้สามารถใหทานเก็บน้ำนม
ไวในขวดได ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ทานตองเดินทางหรือตองอยูหางบุตรของทาน

เปนชวงเวลาหนึ่ง คุณสมบัติของเครื่องปมนี้จึงสามารถชวยเด็กที่มีปญหาดานสุขภาพ 
(เชน การคลอดกอนกำหนด หรือ มีภาวะปากแหวง) สามารถดื่มน้ำนมจากคุณแมไดดวยเชนกัน

• หามดึงทอปมน้ำนม
• หามดึงสายปลั๊กหากตองการที่จะดึงตัวปลั๊กออกจากเครื่อง

5. คำอธิบายอุปกรณ 5 6 7 2

41

3

8

9

9

10

1. เครื่องปมพรอมหนาจอ
2. ตัวเชื่อมปมที่มีเยื่อหุมและวาลวทำจากซิลิโคน
3. ทอซิลิโคน
4. ขวด (180ml)
5. ฝาครอบขวด
6. อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด NUK
7. อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด Avent

8. เยื่อหุมทำจากซิลิโคน
9. วาลวทำจากซิลิโคน
10. แผนรองที่ทำมาจากซิลิโคน



สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล
1. สถานะของถาน (สำหรับการทำงานโดยไมมีปลั๊กหลัก)
2. โหมดในการปม (เพื่อการปมน้ำนม) 
3. แสดงเวลา (ตัวจับเวลาสำหรับการกระตุน/
   ระยะเวลาในการใชในโหมดปม)
4. ความแรงในการปม หรือการกระตุน
5. โหมดในการกระตุน (เพื่อกระตุนหัวนม-
   ไมมีการปมน้ำนม)
6. ปุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุน หรือแรงปม)
7. ปุม เปด/ปดเครื่อง
8. ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)
9. ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมดกระตุน และโหมดปม)

1 2 3

4

5

6

7
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6. การตั้งคาเริ่มตน
      ขอสังเกต
โปรดตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของเครื่องปมน้ำนมมีทุกอยางครบถวน และไมไดเสียหาย
กอนใชงาน คุณลูกคาโปรดตรวจสอบตัวเครื่องปมและชิ้นสวนเพิ่มเติมวาไมไดมีความเสียหายที่
เห็นไดชัดหรือมีสวนประกอบของเครื่องขาดหาย และหากทานมีขอสงสัย กรุณาอยาเพิ่งเปดใช
อุปกรณและติดตอผูที่ขายสินคาใหทานหรือทางทีมงานบอยเรอรไทยเสียกอน
6.1 วิธีประกอบเครื่องปมน้ำนม
หลังจากที่ทานนำผลิตภัณฑออกมาแลว โปรดตรวจสอบภาชนะพลาสติกวามีรอยแตกที่ใด หรือ
ไมเพื่อที่จะไดแนใจวาสวนที่ประกอบดวยอิเล็กทรอนิกสจะไมโดนของเหลวโดยไมมีการปองกัน

1. หมุนตัวเชื่อมปมใหลงล็อคกับขวด 
   โปรดตรวจสอบความแนนหนาเพื่อกันการรั่วไหล
   ของของเหลว

2. ใสปลายทอซิลิโคนลงในตัวเชื่อมปมและเครื่องปม

3. เชื่อมเครื่องปมกับสายเคเบิลและเสียบปลั๊ก
   หลักเขาเบาปลั๊ก

4. หากวาทานตองการจะใชเครื่องปมน้ำนมโดย
   การใชถานโปรดทำตามดังนี้; ถอดฝาครอบที่ใสถาน
   ทางดานหลังของตัวเครื่องและใสถาน AA 4 กอน
   (ใหมาพรอมสินคา) ลงไปโดยตรวจสอบใหแนใจดวย
   วาใสถูกขาง ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยการดู
   สัญลักษณในที่ใสถาน หลังจากนั้นใหปดฝาจนกวา
   ทานจะไดยินหรือรูสึกวาฝาไดเขาที่แลว ถาน AA 4 
   กอนสามารถใชงานไดมากสุดประมาณ 60 นาที   

6.2 วิธีทำความสะอาดตัวปมน้ำนม
คำเตือน

โปรดทำความสะอาดและทำการฆาเชื้อชิ้นสวนที่สัมผัสโดนน้ำนมโดยตรง(ยกเวนตัวเครื่อง และ
ทอซิลิโคน)ชิ้นตอชิ้นทั้งกอนและหลังใช หามทำการฆาเชื้อตัวเครื่องเปนอันเด็ดขาด
เพื่อการทำความสะอาดและฆาเชื้อตัวปมที่ถูกตอง โปรดปฏิบัติดังนี้
1. ถอดตัวเชื่อมปมออกจากขวด
2. ถอดทอซิลิโคนจากตัวเชื่อมปมและตัวเครื่อง
3. แยกตัวเชื่อมปมออกจากเยื่อหุมและวาลวซิลิโคน

4. ฆาเชื้อโรคขวดและตัวเชื่อมปม(ที่มีเยื่อหุมและวาลวซิลิโคน)ในน้ำเดือดหรือเครื่องนึ่งฆาเชื้อ
   และหามใชตัวปมจนกวาชิ้นสวนทุกชิ้นจะแหงสนิท นอกจากนั้น โปรดอยาใชผลิตภัณฑ
   ตานฤทธิ์ของแบคทีเรียเนื่องจากอาจสรางความเสียหายตอพลาสติกของตัวปมได
5. ทำความสะอาดตัวเครื่องปมดวยผาแหงหรือชุบน้ำหมาดๆเทานั้นและหามใชผงซักฟอก
   หรือตัวทำละลายในการทำความสะอาด ไมวาจะในกรณีใดๆหามเอาตัวเครื่องแชน้ำเนื่องจาก
   น้ำอาจเขาตัวเครื่องและทำลายมันได และ หากทานไมตองการใชเครื่องอีกสักระยะ โปรดถอด
   ถานออกจากตัวเครื่องดวย
7. การใชงาน
7.1 คำแนะนำสำหรับการไหลของน้ำนมที่ดีขึ้น
• เลือกสถานที่ที่ทานจะรูสึกสบายใจที่จะใชเครื่องปม
• เลือกเวลาที่ทานจะรูสึกสบายใจที่จะใชเครื่องปม
• การที่มีลูกของทานหรือรูปของลูกของทานอยูขางๆขณะการปมก็มีสวนชวยในการไหลเวียน
  ของน้ำนม
• ความอุนและความรูสึกผอนคลายชวยเรื่องการไหลเวียนของน้ำนม เพราะฉะนั้นทานควรใช
  เครื่องปมหลังอาบน้ำ
• หากทานรูสึกปวดหนาอกหรือหนาอกของทานมีอาการบวม ใหวางผาอุนไวบนหนาอกซักพัก
  โดยการวางผาอุนนั้นจะชวยเรื่องการไหลเวียนของน้ำนม
• หากวาน้ำนมของทานไมออกมาภายในทันที ใหพยายามทำตัวผอนคลายเขาไวแลวคอย
  ทำการปมอีกครั้ง
• หากวา 5 นาทีผานไปแลวน้ำนมของทานยังไมไหลออกมา โปรดหยุดใชเครื่องและหาโอกาส
  ใชใหมในครั้งหนา
• หากทานรูสึกเจ็บแปรบขณะการปมน้ำนม โปรดปรึกษาแพทย
7.2 วิธีใชงานเครื่องปมน้ำนม

1. กอนใชเครื่องปมน้ำนม โปรดลางมือ และหนาอกของทาน
   ใหสะอาด

2. นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย ทานสามารถใชหมอนใน
   การชวยการค้ำหลังได

3. นาบที่ปองกันหนาอกพรอมแผนรองซิลิโคนลงบนหนาอกเบาๆ 
   และตรวจสอบใหมั่นใจวาหัวนมของทานถูกลอมรอบสนิท และ
   ไมมีฟองอากาศปรากฏอยู เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพ 
   ที่ปองกันหนาอกควรถูกกดลงกับหนาอกอยางแนบสนิท

4. กดปุม      เพื่อเปดเครื่องปมน้ำนม เครื่องปมจะเริ่มอยูที่
    โหมดกระตุน       โดยอัตโนมัติโดยหนาจอจะแสดงการจับเวลา 
    2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาทีนี้ หัวนมของทานจะถูกกระตุน
    เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปมน้ำนม กดปุม       /       เพ่ือ
    เลือกความแรงในการกระตุน

5. หลังจาก 2 นาทีไดผานไปแลว สัญลักษณ       จะแสดงขึ้น
   บนหนาจอ โปรดกดปุม      เพื่อเริ่มการปมน้ำนม และ
   กดปุม      /       เพื่อเลือกความแรงในการปมที่เหมาะสม
   สำหรับทาน และเมื่อน้ำนมของทานเต็มขวดนมครบ 180ml 
   โปรดหยุดการปม

ปุม เปด/
ปด เครื่อง

ปุุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุน หรือแรงปม)
ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)

ปุุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุน หรือแรงปม)
ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)

 ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวาง
โหมดกระตุน และโหมดปม)

6. กดปุม      หากทานตองการจะเปลี่ยนกลับไปเปนโหมดกระตุน 
   การกระตุนและการจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มตนใหมอีกครั้ง

    เครื่องปมน้ำนมเครื่องนี้มีความสามารถในการบันทึก
ความแรงในการปมหรือการกระตุนจากครั้งลาสุดที่ใชได

7. กดปุม      เพื่อปดเครื่องปมน้ำนม

 ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวาง
โหมดกระตุน และโหมดปม)

7.3 วิธีเก็บน้ำนม
น้ำนมที่ถูกปมออกมานั้นสามารถเก็บเอาไวในตูเย็นหรือตูแชแข็งไดในเวลาจำกัด
• ควรฆาเชื้อโรคตัวปมและตัวเก็บกอนใชเสมอ
• เก็บน้ำนมที่ถูกปมออกมาเขาตูเย็นหรือตูแชแข็งทันที อยาทิ้งน้ำนมที่ปมออกมาไว
  ในอุณหภูมิหอง
• หากทานแชน้ำนมในตูแชแช็ง ทางเราขอแนะนำใหทานเขียนวันที่ที่ทำการปมน้ำนมไว
  บนขวดดวย

คำเตือน 
คอยสังเกตชวงเวลาในการเก็บผานตารางนี้:

อุณหภูมิหอง ตูเย็น
(ประมาณ 3-5 ํC)

ตูแชแข็ง
(ประมาณ -16 ํC)

น้ำนมที่เพิ่งถูกปมออกมา เก็บได 6 ชม.
สามารถเก็บได 24 ชม. (อยาเก็บ 
ไวตรงสวนประตูเนื่องจากสวนนั้น
ใหความเย็นไดไมเพียงพอ) สามารถเก็บได 3 เดือน

น้ำนมที่ละลายแลว 
(หลังจากถูกแชแข็งมา) ตองทานทันที 10 ชม หามนำกลับไปแชแข็งอีก

7.4 วิธีใหน้ำนม
• กอนที่จะใหเด็กดื่มนม โปรดมั่นใจวาขวดนมนั้นไดถูกทำการฆาเชื้อมากอนที่จะเทน้ำนมลงไป
• หากทานตองการจะทำการละลายน้ำนม ควรยายน้ำนมที่ถูกแชแข็งมาไวในตูเย็นขามคืนกอน
  เพื่อที่จะรักษาสารอาหารเอาไว และหากในเวลารีบเรง ควรละลายน้ำนมในน้ำอุนเทานั้น
• ทิ้งน้ำนมทันทีหากน้ำนมมีกลิ่นผิดปกติ
• หามละลายน้ำนมดวยเตาไมโครเวฟเปนอันเด็ดขาด เนื่องจากน้ำนมอาจละลายไมเทานั้น และ
  อาจลวกคอบุตรของทานได
• หากทานทำใหน้ำนมอุนขึ้น โปรดตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำนมกอนที่จะใหบุตรของทาน
  รับประทาน
8. ปญหาและวิธีการแกปญหา

 

ปญหา วิธีแกไขที่เปนไปได
เครื่องไมยอมปม(ดูด) • ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตอง

• ตรวจสอบวาตัวเชื่อมปมนั้นถูกวางบนหนาอกดีหรือยัง
น้ำนมไมยอมออก • ตรวจสอบวาทอซิลิโคนเสียบถูกที่, ความแรงในการปม

  ไมไดต่ำสุด, และเครื่องปมถูกเปดอยู
• ตรวจสอบวาไมมีน้ำนมเหลืออยูในวาลวซิลิโคน และ
  ขัดขวางการไหลของน้ำนม

รูสึกเจ็บจากการปมน้ำนม • พยายามผอนคลายแลวคอยลองปมอีกครั้ง เมื่อใช
  เครื่องปมบอยขึ้น ทานจะรูสึกดีขึ้นและสบายขึ้น 
• ลดระดับความแรงในการปม
• ปรึกษาแพทยของทาน

มีน้ำนมไหลออกมาทางขางลาง
ของแผนซิลิโคน

• ถอดแผนซิลิโคนและใสเขาไปใหมโดยตองแนใจวา
  แผนลองนั้นอยูถูกตำแหนงและติดกับตัวเชื่อมปม
  อยางแนนหนา
• นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย





หนึ่งในชิ้นสวนของเครื่องปมน้ำนม
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย

• อยาใชสารละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
  กัดกรอนหรือเปนกาซ
• อุณหภูมิที่แปรปรวนหรือขึ้นลงเร็วเกินไปอาจทำลาย
  พลาสติกของตัวปมได
• หากชิ้นสวนมีความเสียหาย โปรดเลิกใชเครื่องปมน้ำนม
  ในทันที

เครื่องปมน้ำนมไมยอมเปด • ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตอง 
  และเครื่องปมเปดอยู
• ตรวจสอบวาปลั๊กหลักถูกเสียบอยูกับตัวปมถูกตอง

8.1 อะไหลและชิ้นสวนสวมใส
ชิ้นสวน จำนวนรายการ

ตัวเชื่อมปมที่มีเยื่อหุมและวาลวทำจากซิลิโคน
(มาตรฐานขนาด), เมมเบรนซิลิโคน, 
วาลวซิลิโคน, ซิลิโคนหลอดขวด และฝาขวด
ขวดพรอมจุกนมและฝาขวด
อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด Avent และNUK
แผนรองที่ทำมาจากซิลิโคน(ขนาดเล็ก และ
ขนาดมาตรฐาน)
ตัวเชื่อมตัวปมแบบมือพรอมแผนรอง
ที่ทำมาจากซิลิโคน
ฐานรองขวดนม

953.15

163.719
163.720
163.221

163.722

163.723

9. คำแนะนำในการกำจัด
ทานไมควรทิ้งถานลงในถังขยะทั่วไป ควรทิ้งในถังขยะที่จัดเตรียมไวพิเศษเพื่อทิ้งอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและถานโดยเฉพาะเทานัั้น ซึ่งในสวนสวนนี้เปนหนาที่ของผูใชที่จะเปนคนจัดการ 
ถานบรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายตอสภาพแวดลอม โดยผูใชสามารถสังเกตไดจากสัญลักษณ
ตอไปนี้:
Pb=มีตะกั่วเปนสวนผสม,
Cd=มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม,
Hg=มีปรอทเปนสวนผสม
กรุณาอยาทิ้งถานลงในขยะปกติและทิ้งตัวเครื่องในที่ที่เหมาะสม หรือ
ที่สามารถทำการรีไซเคิลไดเทานั้น มิเชนนั้นทานอาจสรางผลเสียตอ
สภาพแวดลอมได การทิ้งและการกำจัดเครื่องวัดความดันโลหิตนี้
ตองทำตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waste Electrical 
and Electronic Equipment) หากมีขอสงสัยโปรดติดตอหนวยงานในพื้นที่ของทาน 
10. ขอมูลทางเทคนิค 

BY 40

310 g (ไมรวมถาน)
0.32 บาร
+5°C to +40°C, 30% to 85% relative humidity (non
-condensing), 700 – 1060 hPa ambient pressure

รุนสินคา
แหลงจายไฟ
Voltage (output)
Voltage (input)
ขนาด
น้ำหนัก
ความดันดูดสูงสุด
อุณหภูมิที่ทำงาน

ถาน AAA 1.5V x 4 กอน 
100-240 V (AC~) 50/60 Hz
6V (DC       )1.0A
168 x 100 x 53 มม.

-20°C to +60°C, 10% to 95% relative humidity (non
-condensing), 700 – 1060 hPa ambient pressure
500 hours
30 min. ON/30 min. OFF.

การใชการดูแลเด็กและบทความ - อุปกรณการดื่มตามมาตรฐาน EN 14350
หนวยการดูดนมแม
หนวยสูญญากาศขนาดกลางและไหลต่ำ
ระดับอุปกรณ (ฉนวนกันความรอนความปลอดภัย)

อุณหภูมิที่ใชเก็บ

อายุการใชงานของถาน
อุปกรณสำหรับการใชงานตอเนื่อง
อายุการใชงานของอุปกรณเสริมภายใตเงื่อนไขของความสะอาดและการอนุรักษ

ขอกำหนดดานความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 60601-1
ความเขากันไดอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน EN 60601-1-2

หนวยที่เหมาะสมสำหรับการใชงานในกรณีที่ไมมีบรรยากาศที่มีออกซิไดซระเบิดกาซไนตรัสออกไซด
อุปกรณชนิด BF (หนวยกับเกรดที่เฉพาะเจาะจงของการปองกันอันตรายจากไฟฟา) หนวยที่
เหมาะสมสำหรับการใชงานในกรณีที่ไมมีชั้นบรรยากาศที่มีออกซิไดซที่กาซระเบิด 
หรือกาซไนตรัสออกไซด

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
อุปกรณตัวนี้นั้นอยูในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังแบบพิเศษตาม 
electromagnetic compatibiltiy (EMC) โปรดทราบวาเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาสามารถรบกวน
อุปกรณตัวนี้ได หากมีขอสงสัย ทานสามารถถามฝายบริการลูกคาหรือคูมือการใชได

11. สวนสำคัญ
Model number LXCP12-06
Input 100-240V, 50-60 Hz 0.3 A max
Output 6 V DC, 1A
ผูผลิต Shenzhen longxc power supply co., ltd

ขั้วของการเชื่อมตอแรงดันไฟฟากระแสตรง
ชั้นฉนวนกันความรอน / การปองกัน 2

ที่อยูอาศัยและการปองกันครอบคลุม ที่อยูอาศัยของชิ้นสวนหลักชวยปกปองผูใชจากการสัมผัส
(เชนนิ้วมือ, เข็มตรวจสอบเบ็ด) อยาสัมผัสกับผูปวย 
และขั้วตอการสงออกของชิ้นสวนหลัก AC / DC 
ในเวลาเดียวกัน
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