
คู่มือการใช้งาน
เครื่องปมนม

Model no: BY70

สำคัญ

1. เครื่องหมายและสัญลักษณ

2. ทำความรูจักกับอุปกรณ

สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

เรียนคุณลูกคา
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของเราถูกทด
ลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, อุณหภูมิของรางกาย,
ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยาง
ปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรดเก็บคูมือไวในที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร
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สารบัญ

สิ่งที่อยูในการจัดสง
• เครื่องปมนมไฟฟาแบบคู (ชุดมอเตอร)
• ทอซิลิโคนพรอมขอตอสำหรับการปมสองดาน
• ทอซิลิโคนสำหรับการปมดานเดียว
• ตัวยึดปม พรอมกับซิลิโคนเมมเบรนและวาลวซิลิโคน 2 ชิ้น
• แผนกรวยซิลิโคน 2 ชิ้น (ขนาดปกติ)
• ขวดใสน้ำนม 2 ขวด
• ฝาขวด 2 ชิ้น
• จุกนมซิลิโคน
• ฝาขวดสำหรับจุกนมซิลิโคน
• ที่ปมน้ำนมดวยตนเอง
• ที่วางขวดเล็ก 2 อัน
• อะแดปเตอร สำหรับขวด Avent และ NUK
• กระเปาเก็บรักษา
• ปลั๊กไฟ
• ถาน AAA 1.5V x 4 กอน
• คำแนะนำสำหรับการใชงาน

 
คำเตือน
คำแนะนำเพื่อเตือนวาอุปกรณอาจเสี่ยงตอสุขภาพหรือความบาดเจ็บได

 
สำคัญ
คำแนะนำดานความปลอดภัยเนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะทำลายอุปกรณ/ชิ้นสวน
ขอสังเกต
สังเตรายละเอียดสำคัญ

อานคูมือกอนใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟาชนิด BF

ประจุโดยตรง

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waswe Electrical and 
Electronic Equipment)

ทำการกำจัดตามขอกำหนด EC Directive-WEEE (Waswe Electrical and 
Electronic Equipment)

ผูผลิต

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บ

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการทำงาน

รหัสสินคา

เครื่องหมาย CE ที่รับรองผลิตภัณฑวาผานคุณสมบัติเครื่องมือการแพทยของ Directive
93/42/EEC

บรรจุภัณฑมีผลิตภัณฑที่สามารถสัมผัสอาหารไดซึ้งเปนไปตามระเบียบ (EC) ที่1935/2004

เลขสมุดแจงรายการสินคา (แค็ตตาล็อก) ของผูผลิต

ตัวเครื่องนั้นถูกปองกัน 2 ชั้นและเกี่ยวของกับการปองกันระดับ 2

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

Operating

Storage

IP 21

21

PAP

เครื่องปมน้ำนม บอยเลอร BY70 ผลิตออกมาเพื่อใหคุณแมลูกออนปมน้ำนมไดงายและสะดวกยิ่งขึ้น
 ซึ่งการที่คุณแมลูกออนนั้นไมสามารถรีดน้ำนมออกจากอกไดมากเพียงพออาจกอใหเกิดความเจ็บ
ปวดการการสะสมของน้ำนมในหนาอกที่มากเกินไป กรณีที่เลวรายที่สุดจากการมีน้ำนมสะสมมาก
เกินไปคืออาจกอใหเกิดการอักเสบของหัวนมได (โรคเตานมอักเสบ) โดยการปองกันนั้นคือการให
น้ำนมที่การถายเท ซึ่งเครื่องปมนมก็สามารถชวยทานไดนอกเหนือจากนั้น เครื่องปมนมยังสามารถ
ชวยบรรเทาอาการเจ็บที่หัวนมหรือหัวนมแตกไดทานยังสามารถใชโหมดกระตุนของเครื่องปมนมใน
การชวยดึงหัวนมสั้นหรือบอดใหอยูในลักษณะปกติไดซึ่งจะทำใหงายขึ้นในการปมน้ำนม เครื่องปม
น้ำนมนี้สามารถใหทานเก็บน้ำนมไวในขวดได ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ทานตองการเดินทางหรือตอง
อยูหางบุตรของทาน

3. วัตถุประสงคในการใชงาน

วัตถุประสงคในการใชงานของเครื่องปมน้ำนมเพื่อปมน้ำนมคุณแมลูกออนเทานั้น หามนำไปใชใชกับ
สัตวหรือเชิงพาณิชย และควรใชภายในบานหรือพื้นที่สวนตัวเทานั้น เครื่องมือนี้ควรถูกใชสำหรับการ
ปมน้ำนมตามคูมือนี้ไดกลาวไวเทานั้น ทางบริษัทขอไมรับผิดชอบหากผูใชผลิตภัณฑไดรับบาดเจ็บ
จากการไมดูแลและใชเครื่องมืออยางไมเหมาะสม เนื่องจากทางบริษัทไดแจงเตือนเบื้องตนไวในคูมือ
นี้ไวแลว

คำแนะนำในการใช

4. ขอสังเกตสำคัญ

• เก็บเครื่องมือหรืออุปกรณใหหางจากมือเด็กเพื่อปองกันอันตรายจากการสำลักติดคอ
• เก็บชิ้นสวนเล็กๆ ใหพนจากมือเด็ก
• ตรวจสอบใหแนใจวาเด็กไมสามารถเลนกับสายเชื่อมได
• ใชปลั๊กไฟที่มาพรอมตัวเครื่องเทานั้น
• หามเด็กเลนกับตัวเครื่อง
• หามใหเด็กใชหรือทำความสะอาดตัวเครื่อง เวนเสียแตอยูในการดูแลของผูใหญ
• หามงอ, บิด, หรือดึงปลั๊กหลัก
• กอนที่จะใชเครื่องปมน้ำนมเปนครั้งแรก โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาชิ้นสวนประกอบกันถูกตอง
• กรุณาดึงปลั๊กหลักออกจากตัวเครื่องหากเครื่องมีปญหา, ตอนทำความสะอาด, หรือระหวางที่
  เครื่องไมถูกใชงาน
• หามใหเครื่องปมน้ำนมสัมผัสความรอนหรือสิ่งแหลมคม
• หามใชชิ้นสวนเพิ่มเติมหากทางบอยเลอรไทยไมไดแนะนำหรือมอบให
• เพื่อความสะอาด เครื่องปมน้ำนมควรใชคนเดียว กรุณาอยาใชเครื่องปมน้ำนมนี้กับแมลูกอออน
   คนอื่น

• เครื่องปมนมตองใชกับเตานมเพศหญิงเทานั้น
• หามใชที่เครื่องปมน้ำนมถารูสึกงวงนอนหรือนอนหลับ
• ระหวางการใชงานในโหมดปมคู“ 2” โปรดเชื่อมตอทอเขากับอะแดปเตอรสำหรับ 2 ขวดขนาดเล็ก
• หามใชเครื่องปมน้ำนมขณะอาบน้ำ
• ในกรณีที่มีปญหา หามเปดและเขยาเครื่องปไมวาจะเหตุผลใดก็ตาม “หากมีปญหากรุณาติดตอทางทีม
   งานบอยเลอรไทยหรือตัวแทนจำหนาย”
• หากมีปญหา ควรสงเครื่องมือใหทางทีมงานบอยเลอรไทยแกเทานั้น ไมควรซอมแซมเครื่องปมน้ำนมนี้
  ดวยตัวเองเนื่องจากจะทำใหการรับประกันสินคาสิ้นสุดลง
• หามจุมเครื่องปมนมลงน้ำเปฌนอันเด็ดขาด
• หามจับเครื่องปมน้ำนมหากมือของทานชื้นหรือเปยก
• หามยื่นมือไปเก็บเครื่องปมนมหากตัวเครื่องไดตกน้ำไปแลวและใหถอดปลั๊กทันที
• โปรดวางเครื่องปมน้ำนมไวบนที่ราบและมั่นคงในขณะการใชงาน
• คลี่สายไฟหลักจนใหสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความรอนสูงเกินไป
• หามวางที่ปมนมหรือปลั๊กไฟหลักในไมโครเวฟ
• ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากซ็อกเก็ตเมื่อไมไดใชงานเครื่องปมนม อยาเสียบปลั๊กเครื่องปมนมไว
• หากสายไฟหลักของเครื่องปมน้ำนมชำรุดใหทิ้งทันที
• หามอุนนมในไมโครเวฟเนื่องจากอาจอุนไมสม่ำเสมอและอาจทำใหลูกของคุณไหมเมื่อดื่ม
• เก็บสายไฟหลักใหหางจากพื้นผิวที่รอน
• อุปกรณนี้ไมไดถูกออกแบบมาสำหรับผูใชที่มีรางกายหรือสภาวะจิตใจผิดปกติ รวมถึงคนที่ไมรูวิธีการใช
  งานเบื้องตนดวย เพราะฉะนั้นหากผูใชที่มีคุณลักษณะดัที่งกลาวมา ควรมีบุคคลที่เปนผูดูแลและรับผิดชอบ
  ในความปลอดภัยของผูใชอยู ณ ที่นั้นดวย
• ทานไมมีความจำเปนที่จะตองสอบเทียบเครื่องปมน้ำนม
• หามทำการแกไขอุปกรณ

• หามใชน้ำทำใหตัวปมชุมชื่นดวย เนื่องจากพื้นผิวของตัวปมนั้นไมไดถูกออกแบบมาเพื่อปองกันน้ำหรือ
  ของเหลวอื่นๆได
• หามใหเครื่องมือนี้อยูในที่ที่มีแรงไฟฟาสถิต เนื่องจากแรงไฟฟาสถิตอาจทำใหเครื่องมีปญหาได
• โปรดปองกันไมใหเครื่องปมน้ำนมอยูในสถานที่ที่มีแสงแดด, ความรอน, ความชื้น, หรือสารปนเปอนจะ
  สามารถสัมผัสกับตัวเครื่องไดโดยตรง
• หามดึงทอปมน้ำนม
• หามดึงสายปลั๊กหากตองการที่จะดึงตัวปลั๊กออกจากเครื่อง

สำคัญ
คำแนะนำสำหรับการพกขวดนม
• ครอบขวดนมดวยฝาทุกครั้งขณะเดินทาง
• ไมแนะนำใหใสขวดนมที่ยังมีน้ำนมเต็มอยูลงในกระเปาหรือกระเปาเดินทาง

คำเตือนคำเตือน
ความปลอดภัยของเด็ก
• ใชสินคานี้ภายใตการดูแลของผูใหญเทานั้น
• การดูดของเหลวนานจนเกินไปอาจทำใหฟนสึกหรอได
• หามใชจุกขวดนมแทนจุกนมปลอมสำหรับเด็กเปนอันขาด
• ควรตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารกอนรับประทานเสมอ
• ควรตรวจสอบจุกนมทุกครั้งกอนใชโดยการดึงจุกนมไปมาใหทั่วทุกทิศและหากเจอความผิดปกติหรือความ
  เสียในที่ใด โปรดทิ้งจุกนมนั้นภายในทันที
• อยาทิ้งจุกนมไวในที่ที่สามารถสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงหรือทิ้งไวในสารฆาเชื้อโรคนานจนเกินไปอาจทำ
  ลายคุณภาพของจุกนมได
• อยาใหหัวนมถูกแสงแดดโดยตรงหรือแหลงความรอนและอยาทิ้งน้ำยาฆาเชื้อ ("สารละลายฆาเชื้อ") นาน
  กวาที่แนะนำเพราะอาจทำใหจุกนมเสียหายได
• อยาจุมจุกนมไปในสารที่ใหความหวานเนื่องจากอาจทำใหเด็กฟนผุได
• หามใชตัวทำลายหรือสารขัดในการทำความสะอาด
• แนะนำใหทานนำอุปกรณที่ตองสัมผัสกับน้ำนมแชน้ำรอนประมาณ 5 นาที กอนใชทุกครั้งเพื่อสุขลักษณะ

อะไหลและชิ้นสวนสวมใส



• หากมีของเหลวจากตัวถานโดนผิวหรือตอของทาน กรุณารีบใชน้ำลางบริเวณที่โดนของเหลวโดยทันทีและ
  เขาพบแพทยหากรูสึกผิดปกติ
•      อันตรายจากการหายใจไมออก! เด็กเล็กอาจกลืนหรือถานติดคอได เพราะฉะนั้น กรุณาเก็บถานไวใน
       ที่ที่ไกลมือเด็กเล็ก
• สังเกตขั่วบวก (+) และขั่วลบ (-) ของถาน
• หากรูสึกถึงการรั่วไหลของถาน ใหทานใสถุงมือปองกันและทำความสะอาดสวนที่ไหลออกมาดวยผาแหง
• ปองกันแบตเตอรี่จากความรอนสูง
•      เสียงตอระเบิด: หามโยนถานลงในกองไฟไมวาจะในกรณีใดๆก็ตาม
• อยาชารจหรือใหไฟฟารัดวงจร
• หากไมควรใชอุปกรณเปนระยะเวลานานใหนำแบตเตอรี่ออกจากชองใสแบตเตอรี่
• ควรใชถานรุนเดียวกันหรือใกลเคียงเทานั้น
• เปลี่ยนถานใหมพรอมๆกันทุกครั้ง
• อยาใชแบตเตอรี่ชารจไฟ
• อยาทำการแยกชิ้นสวนถานหรือบดถาน

สำคัญ

5. คำอธิบายอุปกรณ 6. การตั้งคาเริ่มตน

7. การใชงาน

ตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของเครื่องปมน้ำนมมีทุกอยางครบถวนและไมไดเสียหายกอนใชงาน คุณ
ลูกคาโปรดตรวจสอบตัวเครื่องปมและชิ้นสวนเพิ่มเติมวาไมไดมีความเสียหายที่เห็นไดชัดหรือมีสวน
ประกอบของเครื่องขาดหาย และหากทานมีขอสงสัย กรุณาอยาเพิ่งเปดใชอุปกรณและติดตอผูที่ขาย
สินคาใหทานหรือทางทีมงานบอยเลอรไทยเสียกอน

หลังจากที่ทานนำผลิตภัณฑออกมาแลว โปรดตรวจสอบภาชนะพลาสติกวามีรอยแตกที่ใด หรือไม
เพื่อที่จะไดแนใจวาสวนที่ประกอบอิเล็กทรอนิกสจะไมโดนของเหลวโดยไมมีการปองกัน

คำเตือน
การจัดการแบตเตอรี่

3

10

171112

13

14

14

15 16

6

5

42
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7
8

8

1
4
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1. ที่ปมน้ำนมพรอมจอแสดงผล 10. จุกนม
2. ที่วางขวดเล็ก 11. ฝาขวด

12. ตัวแปลงไฟสำหรับขวด NUK3. ขวดเล็ก (180 มล.)

4. วาลวทำจากซิลิโคน 13. ตัวแปลงไฟสำหรับขวด AVENT

5. แผนรองทำจากซิลิโคน 14. สกรูปลั๊กสำหรับขวด
6. กระเปาเก็บรักษา
7. ตัวเชื่อมปมที่มีเยื้อหุมและวาลวทำจากซิลิโคน

15. ทอซิลิโคนสำหรับปมคูโหมด
16. อะแดปเตอรสำหรับหลอดซิลิโคนที่มีโหมดปมคู

7. เยื้อหุมทำจากซิลิโคน 17. ทอสำหรับสูบน้ำนมดานเดียว
9. ที่ปมมือแบบจับมี 2 ระดับ

สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล   

1. สถานะของถาน (สำหรับการทำงานโดยไมมีปลั๊กไฟ)

1 2 10 11

34

5

6

7

89

 7. ปุม เปด/ปดเครื่อง

2. โหมดการปม (เพื่อปมน้ำนม) 8. ปุม - (เพื่อลดระดับการกระตุนหรือแรงปม)

3. แสดงเวลา (จับเวลาสำหรับการกระตุน / ระยะเวลาการใชงาน
    สำหรับโหมดปม)

 9. ปุมหมด (เปลี่ยนระหวางโหมดกระตุนและโหมดปม)

4. ความแรงในการปมหรือการกระตุน 10. การตั้งคาสำหรับการปมดานเดียว (กด + และ - พรอมกัน)  

5. โหมดกระตุน (เพื่อกระตุนหัวนม - ไมมีการปมน้ำนม) 11. การตั้งคาสำหรับการปมสองดาน (กด + และ - พรอมกัน)  

6. ปุม + (เพื่อเพิ่มระดับการกระตุนหรือแรงปม  

 ขอสังเกต

6.1 วิธีประกอบเครื่องปมนม

ทำความสะอาดและฆาเชื้อชิ้นสวนแยกตางหากของปมน้ำนมที่สัมผัสโดยตรงกับน้ำนมแม (ยกเวนชุดมอ
เตอรและทอซิลิโคน) ทีละชิ้นกอนใชงานครั้งแรกและการใชงานอื่น ๆ หามทำหมันชุดมอเตอร เพื่อฆาเชื้อ
ที่ปมนมอยางถูกตอง
1. คลายสกรูยึดปมออกจากขวด
2. ถอดทอซิลิโคนออกจากตัวยึดปมและชุดมอเตอร
3. ถอดซิลิโคนเมมเบรนและวาลวซิลิโคนออกจากตัวยึดปม
4. ฆาเชื้อขวดและอุปกรณติดตั้งปม (ดวยซิลิโคนเมมเบรนและวาลวซิลิโคน) เปนเวลานานในน้ำเดือดหรือ
   ใชเครื่องนึ่งฆาเชื้อ อยาใชที่ปมน้ำนมจนกวาชิ้นสวนทั้งหมดจะแหงสนิท อยาใชผลิตภัณฑทำความสะอาด
   ตานเชื้อแบคทีเรียใด ๆ เพราะสิ่งเหลานี้อาจสรางความเสียหายใหกับพลาสติกบนที่ปมน้ำนม
5. ทำความสะอาดชุดมอเตอรอยางระมัดระวังโดยใชผาชุบน้ำหมาดๆ อยาใชสารทำความสะอาดไมควรถือ
    มอเตอรไวใตน้ำเพราะอาจทำใหเกิดของเหลวเขาและทำใหปมน้ำนมเกิดความเสียหาย หากคุณไมตอง
    การใชที่ปมนมเปนเวลานานใหถอดแบตเตอรี่ออก

• เลือกสถานที่ที่จะใชปมที่คุณสามารถผอนคลาย
• เลือกเวลาที่จะใชปมเมื่อคุณสามารถผอนคลาย
• การมีลูกของคุณอยูใกล ๆ หรือดูรูปลูกของคุณอาจสงผลดีตอการไหลของน้ำนม
• หากเลี้ยงลูกโดยใชเตานมขางเดียวใหใชที่ปมน้ำนมที่อกอีกขางพรอมกัน
• ความอบอุนและผอนคลายชวยกระตุนการไหลเวียนของน้ำนม ใชที่ปมน้ำนมหลังจากอาบน้ำหรืออาบน้ำ
• หากทรวงอกบวมหรือเจ็บใหวางผาเช็ดตัวอุนไวสักครู สิ่งนี้จะปรับปรุงการไหลของน้ำนม
• หากน้ำนมไมเริ่มไหลออกมาจากเตานมของคุณทันทีใหลองผอนคลายแลวลองอีกครั้งหลังจากนั้นสองสาม
  นาที
• หากที่ปมน้ำนมยังไมสกัดน้ำนมออกจากเตานมหลังจากผานไปหานาทีใหหยุดใชแลวลองอีกครั้งในภายหลัง
• หากคุณมีอาการปวดแหลมคมใด ๆ เมื่อใชที่ปมน้ำนมใหปรึกษาแพทย

6.2 วิธีทำความสะอาดตัวเครื่องปมน้ำนม

7.1 คำแนะนำสำหรับการไหลของน้ำนมที่ดีขึ้น

7.2 วิธีใชงานเครื่องปมนม (สำหรับการปมสองขาง)

1. หมุนตัวเชื่อมปมใหลงล็อคกับขวด 
    โปรดตรวจสอบใหแนใจวาความแนนหนาเพื่อกันการ
    รั่วไหลของของเหลว

2. ใสปลายทอซิลิโคนสำหรับการปมสองดานเขากับตัวเชื่อม
    ปมและเครื่องปม

3. สำหรับการปมดานเดียวใหใสทอซิลิโคนโดยไมตองมี
   อะแดปเตอรในตัวยึดปมและที่ปมน้ำนม

4. เชื่อมเครื่องปมกับสายเคเบิลและเสียบปลั๊กหลักเขาเบาปลั๊ก

5. หากทานตองการจะใชเครื่องปมน้ำนมโดยการใชถานโปรดทำตาม
    ดังนี้: ถอดฝาครอบที่ใสถานทางดานหลังของตัวเครื่องและใสถาน
    AA 4 กอน (ใหมาพรอมสินคา) ลงไปโดยตรวจสอบใหแนใจวาใส
    ถูกขาง ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยดูสัญลักษณที่ใสถาน หลัง
    จากนั้นใหปดฝาจนกวาจะไดยินหรือฝาไดเขาที่แลวถาน AA 4กอน
    สามารถใชงานไดนานสูงสุดประมาณ 60 นาที

1. กอนใชเครื่องปมน้ำนม โปรดลางมือและหนาอกของทานใหสะอาด   

• ทำความสะอาดกอนใชทุกครั้ง
• ตรวจสอบใหแนใจวาของเหลวในขวดนมไมมีอุณหภูมิเกิน 50 ° C



8. ปญหาและวิธีการแกไขปญหา

• ควรฆาเชื่อโรคตัวปมและขวดใสนมกอนใชเสมอ
• เก็บน้ำนมที่ถูกปมออกมาเขาตูเย็นหรือตูแชแข็งทันที อยาทิ้งน้ำนมที่ปมออกมาไวในอุณหภูมิหอง
• หากทานแชน้ำนมในตูแชแข็งทางเราขอแนะนำใหทานเขียนวันที่ที่ทำการปมน้ำนมไวขวดขวดดวย

7.5 วิธีเก็บน้ำนม

7.6 วิธีการใหนมลูกดวยนมแม

คำเตือน
คอยสังเกตชวงเวลาในการเก็บผานตารางนี้

น้ำนมที่ถูกปมออกมาน้ำสามารถเก็บเอาไวในตูเย็นหรือตูแชแข็งไดในเวลาจำกัด

คุณสามารถใชขวดที่ใหมาพรอมกับจุกนมซิลิโคนเมื่อใหน้ำนมดวย คุณสามารถแสดงน้ำนมแมดวยขวด
NUK หรือ Avent กอนใหอาหาร (รวมอะแดปเตอร NUK / Avent ที่เกี่ยวของไวในการจัดสง)
• กอนการใหอาหารตองแนใจวาขวดนั้นถูกฆาเชื้อกอนที่จะเติมดวยน้ำนมแมที่เก็บไว
• เพื่อละลายน้ำนมแมเก็บไวในตูเย็นคางคืนเพื่อเก็บรักษาสารอาหาร เมื่อน้ำนมแมละลายน้ำแข็งแลวจะ
  ตองใชภายใน 24 ชั่วโมง น้ำนมแมควรละลายในน้ำอุนโดยเฉพาะในกรณีเรงดวนโดยเฉพาะ
• หากน้ำนมมีกลิ่นไมพึงประสงคควรทิ้งทันที
• หามอุนน้ำนมในไมโครเวฟเนื่องจากอาจอุนไมสม่ำเสมอและอาจทำใหลูกของคุณไหมเมื่อดื่ม
• หากอุนน้ำนมใหตรวจสอบอุณหภูมิกอนใหนมลูก

 ขอสังเกต

1. กอนใชเครื่องปมน้ำนม โปรดลางมือและหนาอกของทานใหสะอาด

7.3 วิธีใชงานเครื่องปมนม (สำหรับการปมขางเดียว)

2. ใสปลายทอซิลิโคนสำหรับการปมสองดานเขากับตัวเชื่อม
    ปมและเครื่องปม

7.4 วิธีการใชมือปม

1. ถอดฝาปดที่เชื่อมตัวปมนมและตออุปกรณที่ปมน้ำนมแบบจับรวมถึงเมมเบรน
   ซิลิโคน โดยกดใหแนนลงอุปกรณ

2. นาบแผนรองซิลิโคนลงบนหนาอกเบาๆ และตรวจสอบใหแนใจวาหัวนมของ
    ทานปดสนิทและไมมีฟองอากาศอยู เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพที่ปองกัน
    หนาอกควรกดลงกับหนาอกอยางแนบสนิท

3. คุณสามารถปรับระดับการปมน้ำนมไดโดยเลือกเครื่องหมาย MIN / MAX 

2. ใสปลายทอซิลิโคนสำหรับการปมสองดานเขากับตัวเชื่อม
    ปมและเครื่องปม

3. นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย ทานสามารถใชหมอนในการชวยการค้ำ
    หลังได

4. นาบแผนรองซิลิโคนลงบนหนาอกเบาๆ และตรวจสอบใหแนใจวาหัวนมของ
    ทานปดสนิทและไมมีฟองอากาศอยู เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพที่ปองกัน
    หนาอกควรกดลงกับหนาอกอยางแนบสนิท

5. กดปุม       เพื่อเปดเครื่องปมน้ำนม เครื่องปมจะเริ่มอยูที่โหมดระดับ
    โดยอัตโนมัติหนาจอจะแสดงการจับเวลา 2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาที หัวนม
    ของทานจะถูกกระตุนเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปมน้ำนม กดปุม     /
    เพื่อเลือกความแรงในการกระตุน

 
6. หลังจาก 2 นาทีผานไปแลวสัญลักษณ       จะแสดงขึ้นบนหนาจอ โปรดกดปุม
         เพื่อเริ่มการปมน้ำนม และกดปุม      /       เพื่อเลือกความแรงในการปม
    ที่เหมาะสมสำหรับทาน และเมื่อน้ำนมของทานเต็มขวดครบ 180 ml โปรด
    หยุดการปม

 

7. กดปุม       หากทานตองการจะเปลี่ยนกลับเปนโหมดกระตุน การกระตุนและ
   การจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มตนใหมอีกครั้ง

เครื่องปมน้ำนมนี้มีความสามารถในการบันทึกความแรงในการปมหรือการ
กระตุนจากครั้งลาสุดที่ใชได

8. กดปุม      เพื่อปดเครื่องปมน้ำนม

ปุม เปด/ปดเครื่อง

ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)

ปุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุนหรือแรงปม

ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
กระตุน และโหมดปม)

ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)
ปุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุนหรือแรงปม

ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
กระตุน และโหมดปม)

 

 

 

4. นาบแผนรองซิลิโคนลงบนหนาอกเบาๆ และตรวจสอบใหแนใจวาหัวนม
    ของทานปดสนิทและไมมีฟองอากาศอยู เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพ
    ที่ปองกันหนาอกควรกดลงกับหนาอกอยางแนบสนิท

5. กดปุม       เพื่อเปดเครื่องปมน้ำนม เครื่องปมจะเริ่มอยูที่โหมดระดับ
          โดยอัตโนมัติหนาจอจะแสดงการจับเวลา 2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาที
   หัวนมของทานจะถูกกระตุนเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปมน้ำนม กดปุม
        /      เพื่อเลือกความแรงในการกระตุน

6. หลังจาก 2 นาทีผานไปแลวสัญลักษณ       จะแสดงขึ้นบนหนาจอ โปรด
    กดปุม     เพื่อเริ่มการปมน้ำนม และกดปุม      /       เพื่อเลือกความ
    แรงในการปมที่เหมาะสมสำหรับทาน และเมื่อน้ำนมของทานเต็มขวด
    ครบ 180 ml โปรดหยุดการปม

7. กดปุม       หากทานตองการจะเปลี่ยนกลับเปนโหมดกระตุน การกระ
   ตุนและการจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มตนใหมอีกครั้ง

เครื่องปมน้ำนมนี้มีความสามารถในการบันทึกความแรงในการปม
หรือการกระตุนจากครั้งลาสุดที่ใชได

8. กดปุม      เพื่อปดเครื่องปมน้ำนม

ปุม 
เปด/ปดเครื่อง

ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)

ปุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุนหรือแรงปม

ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
กระตุน และโหมดปม)

ปุม - (เพื่อลดแรงกระตุนหรือแรงปม)
ปุม + (เพื่อเพิ่มแรงกระตุนหรือแรงปม

ปุมโหมด (เพื่อเปลี่ยนระหวางโหมด
กระตุน และโหมดปม)

3. นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย ทานสามารถใชหมอนในการชวยการ
    ค้ำหลังได

อุณหภูมิหอง

น้ำนมที่เพิ่งถูกปมออกมา

น้ำนมที่ละลายแลว
(หลังจากถูกแชแข็งมา)

ตูเย็น
(ประมาณ 3-5°C)

ตูแชแข็ง
(ประมาณ - 16°C)

เก็บได 6 ชม.

 

 

ปญหา

เครื่องไมยอมปม (ดูด)

น้ำนมไมยอมออก

รูสึกเจ็บจากการปมน้ำนม

มีน้ำนมไหลออกมาทางขางลางของแผน
ซิลิโคน

หนึ่งในชิ้นสวนของเครื่องปมน้ำนมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย

• ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตอง
• ตรวจสอบวาตัวเชื่อมปมนั้นวางบนหนาอกดีหรือยัง

• ตรวจสอบวาทอซิลิโคนเสียบถูกที่, ความแรงในการปม
  ไมไดต่ำสุด, และเครื่องปมถูกเปดอยู
• ตรวจสอบวาไมมีน้ำนมเหลืองอยูในวาลวซิลิโคน และ
  ขัดขวางการไหลของน้ำนม

• พยายามผอนคลายแลวคอยลองปมอีกครั้ง เมื่อใช
  เครื่องปมบอยขึ้น ทานจะรูสึกดีขึ้นและสบายขึ้น
• ลดระดับความแรงในการปม
• ปรึกษาแพทยของทาน

• ถอดแผนซิลิโคนและใสเขาไปใหมโดยตองแนใจวาแผน
  ลองนั้นอยูถูกตำแหนงและติดกับตัวเชื่อมปมอยาง
  แนนหนา
• นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย

• อยาใชสารละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์
  กัดกรอนหรือเปนกาซ
• อุณหภูมิที่แปรปรวนหรือขึ้นลงเร็วเกินไปอาจทำลาย
  พลาสติกของตัวปมได
• หากชิ้นสวนมีความเสียหาย โปรดเลิกใชเครืองปมน้ำ
  นมในทันที

เครื่องปมน้ำนมไมยอมเปด • ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตองและ
  เครื่องปมเปดอยู
• ตรวจสอบวาปลั๊กหลักถูกเสียบอยูกับตัวปมถูกตอง

วิธีแกไขที่เปนไปได

สามารถเก็บได 24 ซม. (อยา
เก็บไวตรงสวนประตูเนื่องจาก
สวนนั้นใหความเย็นไดไมเพียง
พอ)

ตองทานทันที

สามารถเก็บได 3 เดือน

หามนำกลับไปแชแข็งอีก10 ชม.



9. คำแนะนำในการกำจัด

10. ขอมูลทางเทคนิค

8.1 อะไหลและชิ้นสวนสวมใส

ตองทิ้งแบตเตอรี่ที่แบนราบและวางเปลาผานกลองเก็บรวบรวมจุดรีไซเคิลที่กำหนดไวเปนพิเศษหรือผูคา
ปลีกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุณตองถูกกฏหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่ รหัสดานลางนี้ถูกพิมพ
ลงบนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย: 
Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว,
Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม
Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท
เพื่อเหตุผลดานสิ่งแวดลอมหามทิ้งอุปกรณลงในถังขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน 
ทิ้งอุปกรณไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในทองถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด
EC Directive - WEEE (อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเสีย) หากคุณมีคำถามใด ๆ 
โปรดติดตอหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ

รุนสินคา BY70
แหลงจายไฟ ถาน AAA 1.5V x 4 กอน 
Voltage (input) 100-240  V (AC~) 50/60  Hz
Voltage (output) 6 V (DC ) 1.0 A
ขนาด 168 x 100 x 53 มม.
น้ำหนัก 310 กรัม (ไมรวมถาน)
แรงดัดดูดสูงสุด 0.32 บาร
อุณหภูมิที่ทำงาน +5°C to +40°C, 30% to 85% relative humidity (non-con

densing), 700 – 1060 hPa ambient pressure
อุณหภูมิที่ใชเก็บ -20°C to +60°C, 10% to 95% relative humidity (non-con

densing), 700 – 1060 hPa ambient pressure
อายุการใชงานของถาน 500 ชั่วโมง
อุปกรณสำหรับการใชงานตอเนื่อง เวลาเปด 30 นาที / เวลาปด 30 นาที

ระดับการปองกัน อุปกรณไดรับการปองกันสองเทา

ความเขากันไดอิเล็กทรอนิกสตามมาตรฐาน EN 60601-1-2

ขอกำหนดดานความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 60601-1

การใชการดูแลเด็กและบทบาท - อุปกรณการดื่มตามมาตรฐาน EN 14350

หนวยการดูดนมแม

ระดับอุปกรณ (ฉนวนกันความรอนความปลอดภัย)

อุปกรณชนิด BF (หนวยกับเกรดที่เฉพาะเจาะจงของการปองกันอันตรายจากไฟฟา) หนวยที่เหมาะสมสำหรับการใชงานใน
กรณีที่ไมมีชั้นบรรยากาศที่มีออกซิไดซที่กาซระเบิดหรือกาซไนตรัสออกไซต

ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

อุปกรณนี้อยูในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังเปนพิเศษตาม electro
magnetic compatibiltiy (EMC) ระบบสื่อสาร HF แบบพกพาอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณนี้ 
หากมีขอสงสัย ทานสามารถถามฝายบริการลูกคาหรือคูมือการใชได

11. สวนสำคัญ

Model no. LXCP12  - 06
Input 100 – 240 V, 50 – 60 Hz 0.3 A max
Output 6 V DC, 1 A
ผูผลิต

ที่อยูอาศัยและปองกัน
ครอบคลุม

Shenzhen LongXC Power Supply Co., LTD

ขั้วของการเชื่อมตอแรงไฟฟากระแสตรง

ที่อยูอาศัยของชิ้นสวนหลักชวยปกปองผูใชจากการสัมผัส (เชนนิ้วมือ, เข็มตรวจสอบเบ็ด)
อยาสัมผัสกับผูปวยและขั่วตอการสงออกชิ้นสวนหลัก AC / DC ในเวลาเดียวกัน

ชั้นฉนวนกันความรอน / การปองกัน 2

ผู้นำเข้า: บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด สำนักงานใหญ่และคลังสินค้า: 15/117 หมู่ 3 
ซ.เก้ากิโล 23 ถ.เก้ากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 
ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942 

line: @cservice
line: @beurerthai

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม
fanpage : beurerthailand โทร. 038-314118

จำนวนรายการชิ้นสวน

953.15

163.719

163.720

163.721

163.722

163.723

ตัวเชื่อปมที่มีเยื่อหุมและวาลวทำจากซิลิโคน (มาตรฐานขนาด),
เมมเบรนซิลิโคน, วาลวซิลิโคน, ซิลิโคนหลอดขวด และฝาขวด

ฐานรองขวดนม

ตัวเชื่อมตัวปมแบบมือพรอมแผนรองที่ทำมาจากซิลิโคน

แผนรองที่ทำจากซิลิโคน (ขนาดเล็ก และขนาดมาตรฐาน)

อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด AVENT และ NUK

ขวดพรอมจุกนมและฝาขวด


