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Почистване и дезинфекция
Преди първата употреба почистете и дезинфекцирайте всички части на помпата. Измивайте всички части всеки път, когато я използвате. Разглобете напълно помпата за кърма.
Бъдете внимателни, когато сваляте и почиствате клапана. Ако клапанът е повреден, помпата за кърма няма да работи правилно. Отстранете клапана, внимателно. Почистете всички компоненти с топла вода и малко веро и изплакнете обилно.
За да почистите вентила на клапана, моля, измийте го внимателно с топла вода и веро. Не вмъквайте какъвто и да е предмет във вентила, което може да причини повреда. Дезинфекцирайте всички компоненти с помощта на стерилизатор или потапяне във вряща вода за 5 минути.

Съхранение и затопляне на кърмата
Съхранение на кърмата. 
След като кърмата се събере в шишето, можете плътно да го затворите и да се съхранява в хладилник до 48 часа. Млякото може да се замразява до 3 месеца.
Затопляне на кърмата. 
Моля, използвайте топла вода, за да размразите млякото. Не използвайте микровълнова фурна или вряща вода за загряване на кърмата.
Внимание!
1. Ако искате да замразите кърмата, моля, не пълнете до горе шишето или плика с мляко. Около три четвърти от млякото във всяка бутилка или торбичка е достатъчно, за да остане място за разширяване.
2. Не поставяйте кърмата на вратата на хладилника, за да го съхранявате.
3. Оставете замразеното мляко на стайна температура и след това използвайте течаща топла вода, за да затоплите бутилката или пликчето, когато имате нужда. Така се запазва хранителното съдържание на кърмата.
4. Внимателно разклатете бутилката или пликчето така, че температурата да се разпредели равномерно.
5. Не затопляйте замразената кърма в микровълнова фурна или вряща вода, за да избегнете загуба на хранителни вещества и попарване на бебето.
6. Размразената кърма не може да се замразява отново. Моля, не смесвайте прясна кърма с размразена кърма.
Предупреждение! Този продукт е личен продукт. Моля, не споделяйте, за да бъдете здрави. Когато отстранявате или свързвате частите му, работете внимателно, не пренапрягайте, за да избегнете повреда. Този продукт не трябва да се излага на горещо слънце и трябва да се пази от деца.
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2, 4, 5, 7 – са от силикон, устойчив на температура 1500C
8 - е главния мотор, който не трябва да се мокри
1, 3, 6 са пластмасови части, устойчиви на температура 110°C
Описание на всеки компонент
6.	Шише за съхранение на мляко
7.	Биберон с капаче
8.	Управление
9.	USB кабел

1.	Корпус на помпата
2.	Силиконова диафрагма
3.	Цилиндрично капаче
4.	Силиконова тръба
5.	Клапан
1.	
1.	Съвети за успешно кърмене
Кърменето трябва да бъде в най-подходящото време. Например сутрин, когато майката има изобилие от кърма. Или кърменето трябва да бъде преди първото хранене на бебето или след това, или когато бебето не е довършило майчиното мляко. Ако сте на работа, можете да изцеждате кърма по време на работната почивка. Може да се наложи да опитате няколко пъти, за да успеете, защото използването на помпа за кърма изисква практика. За щастие, електрическата помпа за кърма е лесна за сглобяване и използване, бързо ще успеете да я използвате умело.
Преди първото използване, моля, запознайте се с работата и метода на помпата, когато сте свободни и няма да ви безпокоят. Вашите снимки могат да помогнат за насърчаване на лактационния рефлекс, а топлата среда също помага за изпомпването на кърмата. Или опитайте помпата за кърма след къпане или поставете топла кърпа няколко минути преди кърмене. Освен това може да ви е по-лесно да изцеждате кърмата, когато бебето суче другата гърда или след кърмене. Ако почувствате болка по време на изцеждане, спрете употребата и се консултирайте със специалист.
Кратка инструкция за работа
1.	Натиснете бутона за захранване (Свържете захранването.)
2.	Натиснете клавиша за конвертиране (Превключване напред и назад между масаж, кърмене и засмукване.)
3.	Режим на масаж (9 нива)
4.	Режим на кърмене (9 нива)
5.	Режим на засмукване (9 нива) 
[1. Времето за работа на помпата е 30 минути. В противен случай помпата за кърма ще се изключи автоматично. 2. Кърмата не трябва да се пълни над над клапана патешка човка.)
Процедура
1. Измийте добре ръцете си и поддържайте гърдите чисти. Отпуснете се и седнете на удобен стол (можете да поставите възглавница зад гърба, ако е необходимо). И не забравяйте да изпиете чаша вода.
2. Дръжте нежно гърдите, докато поставяте отвора на помпата за кърма до гърдите си и да гарантирате, че зърното е в центъра. Моля, изберете подходящата чашка според размера на вашите зърна.
3. Когато лампичката светне, режимът за кърмене е настроен да работи. След това докоснете бутона за преобразуване "M". Той може да се преобразува в режим на засмукване и в режим на масаж. С докосване на бутона +/ - можете да регулирате силата на режима на масаж, режима на стимулация и режима на засмукване. Забележка: Не е необходимо да използвате максималното засмукване, просто изберете засмукването, което ви кара да се чувствате комфортно.
4. След изцеждане изключете помпата за кърма и след това внимателно я отстранете от гърдите.
5. Развийте шишето за хранене от помпата за кърма, за да се подготвите за кърмене/съхранение. Почистете използваните компоненти на помпата за кърма според инструкциите в глава "почистване и дезинфекция".
6. Извадете щепсела от двигателя на помпата.
 Подготовка и сглобяване
Сглобяване на помпата
Забележка: Уверете се, че сте почистили и дезинфекцирали всички компоненти на помпата за кърма. Моля, измийте добре ръцете си, преди да докоснете почистените компоненти. Внимавайте, почистената част, която току-що е сварена, може да ви изгори.
Преди сглобяване, моля, дезинфекцирайте частите на помпата, измийте добре ръцете си.
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Съвет: Може да Ви бъде по-лесно да сглобите помпата, когато е влажна.
Моля, прочетете внимателно схемата за инсталиране
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3.Моля поставете силиконовата диафрагма в горния край на помпата и натиснете с пръсти, за да прилепне стабилно
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5. Свържи двете страни на USB кабела с източник на ток и мотора
4.Поставете защитното капаче върху силиконовата диафрагма. То е свързано чрез силиковата тръба с управлението на помпата.
1. Плътно поставете клапана в корпуса на помпата от долния край  
2. Свържете корпуса на помпата с шишето и завъртете 
докато напълно се фиксират 
 Кратко въведение
Електрическата помпа за кърма има уникален дизайн, който ви позволява да поддържате по-удобна поза за засмукване. Смукателният отвор във формата на венчелистче със стерео отпечатък е по-близо до майчината гърда, също така имитира естественото засмукване, оставяйки млякото да изтича тихо, удобно, нежно и бързо. Компактният дизайн на помпата за кърма е лесен за сглобяване и без BPA. Kомпонентите могат да се почистват в съдомиялна машина.
Точно както казват експертите по кърмене, кърмата е най-доброто хранително средство за бебе под една година. Бебето над шест месеца изисква кърмене и допълнително хранене. Кърмата е особено подходяща за нуждите на бебето, а антителата могат да предпазят бебето от инфекция и алергия.
Помпата за кърма може да ви помогне да удължите продължителността на кърменето. Можете да изпомпвате мляко и да го съхранявате в пликовете за съхранение, ако не можете да кърмите, удобно е бебето да се наслаждава на млякото. Освен това помпата за кърма е преносима по време на пътуване поради интелигентния си дизайн. Можете да го вземете със себе си и да изпомпвате мляко по всяко време.
Схема на управлението
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a.	On/OFF key
b.	Mode conversion key
c.	Decrease suction level
d.	Increase suction level
Common Problem Solving

Lack suction power
Check whether the breast pump components are correctly assembled and the duckbill valve is damaged or not (note do not rub hard when cleaning) Make sure that the silicone cylinder and the silicone cup are firmly attached to the main body of the breast pump to achieve the ideal state of seal.
Unable to suck milk
Ensure adequate suction and complete assembly of the breast pump. Relax and try again. After repeated attempts you may be able to squeeze milk. Please refer to succesful milk sucking tips.
Breast pain when pumping
It maybe caused by excessive forcing in sucking. You do not need to use the most powerful suction. Please pump the breast milk start over and find the most comfortable level. (More detail please read the chapter In" Operation Method".) Or you can also consult a healthy specialist or a breastfeelng specialist


