
Θήλαστρο Ηλεκτρικό Μονής Άντλησης 
BF103

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
• Εάν είστε μητέρα που έχει μολυνθεί από Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C ή Ιό Ανθρώπινης Ανοσοανεπάρκειας (HIV), 
   η άντληση μητρικού γάλακτος δεν θα μειώσει ή αποτρέψει τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στο μωρό μέσω του μητρικού γάλακτος.
• Τα ηλεκτρικά θήλαστρα που είναι σχεδιασμένα για αποκλειστικά έναν χρήστη δεν πρέπει να δανείζονται 
   ή να χρησιμοποιούνται από κοινού με άλλα άτομα.
• Δεν πρέπει να ενεργοποιείτε το θήλαστρο όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνο.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
• Εάν νιώσετε ενόχληση, μπορείτε να διακόψετε την αναρρόφηση βάζοντας το δάχτυλο σας μεταξύ της θηλής και της χοάνης. 
• Εάν ο ερεθισμός ή η ενόχληση συνεχιστεί, σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.
• Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε οπτικά κάθε εξάρτημα για ρωγμές, σχισμές ή βλάβες. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί βλάβη στη συσκευή,  
   σταματήστε τη χρήση μέχρι να αντικατασταθούν τα συγκεκριμένα εξαρτήματα.
• Ελέγξτε τους σωλήνες. Αν παρατηρήσετε συμπύκνωση στον σωλήνα αέρα, πλύνετε και στεγνώστε τον κατευθείαν ή αντικαταστήστε τους  
   σωλήνες. Εάν παρατηρήσετε μητρικό γάλα στους σωλήνες ή στον σύνδεσμο των σωλήνων μην επιχειρήσετε να πλύνετε, καθαρίσετε ή  
   αποστειρώσετε τους σωλήνες- επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Dr. Brown’s. Εάν βρίσκεστε εκτός των ΗΠΑ 
   και του Καναδά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το Ηλεκτρικό θήλαστρο μονής άντλησης Natural Flow ® της Dr.Brown’s είναι ένα ηλεκτρικό θήλαστρο που προορίζεται για χρήση από 
θηλάζουσες γυναίκες για άντληση και συλλογή γάλακτος από τους μαστούς τους. Το θήλαστρο προορίζεται για ένα μόνο χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το Ηλεκτρικό θήλαστρο μονής άντλησης Natural Flow ® της Dr.Brown’s είναι ένα ηλεκτρικώς τροφοδοτούμενο θήλαστρο για μονή άντληση 
και παρέχεται για προσωπική χρήση. Η παρούσα συσκευή τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή τροφοδοσίας εναλλασσόμενου ρεύματος 
(AC) και παρέχεται μη αποστειρωμένη.
 Το Ηλεκτρικό θήλαστρο μονής άντλησης αποτελείται από την μονάδα θηλάστρου, τις χοάνες, τους σωλήνες, τη βαλβίδα duckbill και άλλα 
σχετικά αξεσουάρ. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι η σιλικόνη (Χοάνες σιλικόνης SoftShape™, θηλές, μεμβράνες, βαλβίδες duckbill), 
πολυπροπυλένιο (σώμα θηλάστρου και δοχεία μπιμπερό) και ακριλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο (μονάδα θηλάστρου). H μονάδα οδηγού 
του ηλεκτρικού θηλάστρου χρησιμοποιεί μια αντλία κενού διαφράγματος, η οποία τροφοδοτείται από έναν κινητήρα συνεχούς ρεύματος 
(DC) και επιτηρείται από εάν μικροελεγκτή. Ο μικροελεγκτής ελέγχει την ταχύτητα του κινητήρα (δημιουργία κενού) και το σωληνοειδές 
(απελευθέρωση κενού).
Το θήλαστρο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και προορίζεται για απευθείας επαφή με τον χρήστη σε οικιακό περιβάλλον. Το θήλαστρο  
παρέχει προστασία για αναρροές και υπερχειλίσεις. Το θήλαστρο δεν πρέπει να αποστειρώνεται .
Επιπλέον παράμετροι: Η μέγιστη πίεση αναρρόφησης χωρίς τον έλεγχο λογισμικού είναι-295 mmHg. Η διάρκεια ζωής του θηλάστρου είναι 2 
χρόνια. Το θήλαστρο συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές ασφαλείας IEC 60601-1 και IEC 60601-1-11.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ BF103 ΕΧΕΙ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:
1. Λειτουργία Μασάζ Διέγερσης– Χρησιμοποιείται  για τη διέγερση  της έκκρισης γάλακτος από τον μαστό σας. 
    Αυτή η λειτουργία έχει γρήγορη ταχύτητα κύκλου και βοηθά να ενεργοποιηθεί το αντανακλαστικό που ενεργοποιείται όταν τα νεύρα 
    του μαστού σας διεγείρονται (συνήθως όταν θηλάζει το μωρό σας).
2. Λειτουργία Άντλησης 1- Χρησιμοποιείται έπειτα από τη διέγερση του στήθους για την έκκριση γάλακτος σε μέτρια ταχύτητα.
3. Λειτουργία Άντλησης 2- Χρησιμοποιείται έπειτα από τη διέγερση του στήθους για την έκκριση γάλακτος σε αργή ταχύτητα κύκλου.

ΜΗΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

Εάν έχετε προβλήματα με το θήλαστρο  της Dr.Brown’s, επικοινωνήστε με την σχετική ομάδα 
της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών στο 1-833-224-7675. 

Για τις περιοχές εκτός Η.Π.Α. και Καναδά, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε ΟΛΟΚΛΗΡΟ το εγχειρίδιο οδηγιών προκειμένου να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες  του προϊόντος πριν τη 
χρήση. Η μη ορθή χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβες στο προϊόν και στην προσωπική σας ιδιοκτησία, καθώς και σοβαρό τραυματισμό. 
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Μην προσπαθήσετε να το αποσυναρμολογήσετε ή να το χρησιμοποιήσετε με μη 
συμβατά εξαρτήματα. Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες ασφαλείας, λειτουργίας και συντήρησης. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε και να 
ακολουθήσετε τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του εγχειριδίου πριν από τη ρύθμιση ή χρήση προκειμένου να εξασφαλίσετε την ορθή 
λειτουργία και να αποφύγετε τυχόν βλάβες ή σοβαρά τραύματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ- Για την μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας:
- Να αποσυνδέετε πάντα το ηλεκτρικό προϊόν από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν κάνετε μπάνιο
- Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε το προϊόν σε σημείο που μπορεί να πέσει ή να τραβηχτεί μέσα σε μπανιέρα ή νεροχύτη.
- Μην τοποθετείτε ή ρίχνετε το προϊόν στο νερό ή σε άλλο υγρό.
- Μην προσπαθήσετε να ανακτήσετε το προϊόν εάν έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Για να αποφύγετε την φωτιά, την ηλεκτροπληξία ή τον τραυματισμό:
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Διατηρήστε στεγνή τη συσκευή! 
   Μην βυθίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή άλλα υγρά! Μην ρίχνετε νερό στο θήλαστρο.
• Το θήλαστρο και τα αξεσουάρ δεν είναι ανθεκτικά στην θερμότητα: 
   Απομακρύνετε το προϊόν από καλοριφέρ, γυμνές φλόγες και το φως του ήλιου.
• Κρατήστε τον  μετασχηματιστή ρεύματος μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
• Μην προσπαθήσετε να ανακτήσετε το προϊόν εάν έχει πέσει στο νερό. Αποσυνδέστε αμέσως από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείστε το προϊόν σε εξωτερικό χώρο ή σε χώρο που χρησιμοποιούνται 
   προϊόντα αερολύματος (σπρέι) ή σε χώρο που  χορηγείται οξυγόνο.
• Πρέπει πάντα να παρακολουθείτε το θήλαστρο όταν είναι συνδεδεμένο σε μια πηγή τροφοδοσίας

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
- Ποτέ μην ενεργοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή εάν υπάρχουν φθορές στο καλώδιο, στο βύσμα ή στη συστοιχία μπαταριών, 
   εάν δεν λειτουργεί ορθά, εάν έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη ή έχει πέσει στο νερό. Εάν διαπιστωθεί βλάβη, σταματήστε αμέσως τη χρήση  
   του μετασχηματιστή ρεύματος ή της συστοιχίας μπαταριών ή επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα.
- Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο όταν κάνετε μπάνιο ή ντους.
- Η στενή επιτήρηση είναι απαραίτητη όταν το θήλαστρο χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά για την αποφυγή στραγγαλισμού 
   από το καλώδιο μετασχηματιστή ρεύματος ή των σωλήνων.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας  8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές 
   ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες  
   σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους σχετικούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
   συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Ακολουθήστε τα βήματα για την ενεργοποίηση του θηλάστρου με την σειρά που αναφέρεται 
   στην σελίδα 13 αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.
- Για την επαναφόρτιση της μπαταρίας, να χρησιμοποιείτε μόνο τον μετασχηματιστή ρεύματος που παρέχεται με το θήλαστρο.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση  του μετασχηματιστή ρεύματος είναι συμβατή με την τάση της πρίζας.
- Η συγκεκριμένη συσκευή περιέχει μπαταρίες που δεν αντικαθίστανται.

ΠΡΟΣΟΧΗ – Για την αποφυγή του κινδύνου μικροτραυματισμών:
• Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό πριν ακουμπήσετε το θήλαστρο, το κιτ και τους μαστούς σας 
   και μην ακουμπάτε το εσωτερικό των δοχείων ή τα καπάκια.
• Διαχωρίστε και πλύνετε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα αμέσως μετά τη χρήση προκειμένου 
   να μην ξεραθούν τα υπολείμματα γάλακτος και αναπτυχθούν βακτήρια. Να ελέγχετε πάντα εάν η χοάνη σιλικόνης SoftShape™, 
   ο σύνδεσμος, η βαλβίδα, η μεμβράνη και οι σωλήνες είναι καθαροί πριν από τη χρήση.
• Χρησιμοποιήστε μόνο καλής ποιότητας πόσιμο εμφιαλωμένο νερό ή νερό βρύσης για τον καθαρισμό του θηλάστρου και των εξαρτημάτων.
• Χρησιμοποιείστε το θήλαστρο μόνο για την προοριζόμενή χρήση που περιγράφεται στο εγχειρίδιο.
• Μην χρησιμοποιείτε το θήλαστρο όταν κοιμάστε ή εάν είστε πολύ νυσταγμένος.
• Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για έναν χρήστη. Η χρήση από περισσότερα από ένα άτομα ενδέχεται 
   να προκαλέσουν κίνδυνο για την υγεία.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μην οδηγείτε κατά την άντληση μητρικού γάλακτος.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το προϊόν όταν είστε έγκυος, καθώς η άντληση ενδέχεται να προκαλέσει συσπάσεις τοκετού. 
• Καθαρίστε και απολυμάνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον μαστό σας και με το μητρικό γάλα έπειτα από την πρώτη χρήση.
• Πλύνετε όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον μαστό σας και με το μητρικό γάλα έπειτα από κάθε χρήση.
• Μην αποθηκεύετε βρεγμένα ή νωπά τα εξαρτήματα, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα.
• Ελέγξτε όλα τα βασικά εξαρτήματα του θηλάστρου πριν από κάθε χρήση.
• Μην ενεργοποιείτε ποτέ το θήλαστρο με υγρό μέσα στους σωλήνες, καθώς θα δημιουργηθούν βλάβες στον κινητήρα.
• Η χρήση του θηλάστρου μπορεί να προκαλέσει ενοχλήσεις κατά την πρώτη χρήση, ωστόσο δεν πρέπει να σας προκαλεί πόνο.
• Εάν νιώσετε ενοχλήσεις στην βάση της θηλής σας λόγω της τριβής του μαστικού ιστού με τη χοάνη, σταματήστε τη χρήση 
  και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον σύμβουλο θηλασμού.
• Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον σύμβουλο θηλασμού για να σας βοηθήσει με το κατάλληλο σχήμα 
  και εφαρμογή της χοάνης στον μαστό σας.
• Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον σύμβουλο θηλασμού σε περίπτωση που μπορείτε να αντλήσετε μόνο μια μικρή ποσότητα 
  γάλακτος ή καμιά ποσότητα ή σε περίπτωση που η άντληση σας προκαλεί πόνο.
• Μην προσπαθήσετε να αντλήσετε σε πολύ υψηλό επίπεδο κενού που σας προκαλεί ενοχλήσεις (πόνο). 
  Ο πόνος σε συνδυασμό με ενδεχόμενο τραυματισμό στον μαστό και στη θηλή, ενδέχεται να μειώσει την παραγωγή γάλακτος.
• Μην αποψύχετε το μητρικό γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε μαγειρικό σκεύος με καυτό νερό.
• Μην ζεσταίνετε το μητρικό γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων. Η θέρμανση του γάλακτος με μικροκύματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρά  
  εγκαύματα στο στόμα του μωρού από καυτά σημεία που προκαλούνται στο γάλα κατά την θέρμανση. (Η θέρμανση με μικροκύματα 
  μπορεί επίσης να αλλοιώσει τη σύσταση του μητρικού γάλακτος). 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
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             ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

1x Χοάνη σιλικόνης 
SoftShape™, 25mm

1x Σύνδεσμος 
θηλάστρου

1x Βαλβίδα
Duckbill

1x Εξαρτήματα 
μπιμπερό Dr. Brown’s

1x Προσαρμογέας 
στενού λαιμού σε 
φαρδύ λαιμό*

1x Δοχείο μπιμπερό 
με φαρδύ λαιμό

1x Καπάκι ταξιδιού/
αποθήκευσης για  
φαρδύ λαιμό

1x Συρμάτινη 
βούρτσα καθαρισμού

Εγχειρίδιο οδηγιών θηλάστρου & Οδηγίες χρήσης μπιμπερό

* Ο Προσαρμογέας στενού λαιμού σε φαρδύ 
λαιμό προορίζεται για χρήση με μπιμπερό 

με φαρδύ λαιμό της Dr.Brown’s

1x Κάλυμμα 
μεμβράνης

1x Σωλήνωση

1x Μεμβράνη
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1X ΗΛΕΚΤΡΊΚΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΜΟΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

Μονάδα κινητήρα

Λαβή

Θύρα σωλήνα Θύρα ρεύματος

1x Μετασχηματιστής 
ρεύματος



             ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ
Καθαρίστε και αποστειρώστε όλα τα εξαρτήματα του θηλάστρου που έρχονται σε επαφή με το γάλα:

ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ!
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ  ΓΑΛΑ:
1. Αποσυναρμολογήστε το θήλαστρο ακολουθώντας τις οδηγίες της σελίδας 10. 
2. Ξεπλύνετε τα υπολείμματα γάλακτος από τα εξαρτήματα με κρύο τρεχούμενο νερό.
3. Μην τοποθετείτε τα εξαρτήματα απευθείας στον νεροχύτη. Μουλιάστε τα σε ζεστό τρεχούμενο νερό και σαπούνι για αρκετά λεπτά.
4. Χρησιμοποιείστε ένα πανί ή μια απαλή βούρτσα, που προορίζεται μόνο για τον καθαρισμό σκευών σίτισης βρέφους, 
    για να καθαρίσετε όλα τα εξαρτήματα.
5. Ξεπλύνετε  τα εξαρτήματα σε ζεστό τρεχούμενο νερό μέχρι να αφαιρεθεί πλήρως το σαπούνι, 
    προσέχοντας να μην καεί ή ερεθιστεί το δέρμα από τη θερμοκρασία του νερού.
6. Εναλλακτικά, πλύνετε όλα τα εξαρτήματα στο πάνω καλάθι του πλυντηρίου πιάτων.
    Τοποθετήστε τα μικρά αντικείμενα σε ένα καλάθι με κλειστό κάλυμμα ή σε μια δικτυωτή θήκη. 
    Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων επιλέγοντας χρήση ζεστού νερού και κύκλο στεγνώματος με θερμότητα/αποστείρωσης.
7. Τοποθετείστε τα εξαρτήματα σε μια καθαρή χάρτινη πετσέτα ή σε ψηλό ράφι για να στεγνώσουν φυσικά. 
    Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να είναι εντελώς στεγνά προτού αποθηκευτούν προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηρίων και  μούχλας.  
    Αποθηκεύστε τα καθαρά, στεγνά εξαρτήματα σε μια θήκη ή κουτί αποθήκευσης μέχρι την επόμενη χρήση.
8. Αποστειρώστε πριν από κάθε χρήση. (Ο φούρνος μικροκυμάτων και ο ηλεκτρικός αποστειρωτής ατμού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
    για την αποστείρωση των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το γάλα.)
9. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά μαντηλάκια για τον καθαρισμό των εξαρτημάτων του θηλάστρου όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι.  
    Ωστόσο, όλα τα εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι ή στο πλυντήριο πιάτων πριν από την επόμενη άντληση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Να καθαρίζετε όλα τα αξεσουάρ σύμφωνα με τις οδηγίες καθαρισμού πριν από κάθε χρήση.
- Αφήστε τα εξαρτήματα να κρυώσουν αφού τα πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων ή τα αποστειρώσετε. Να τα μεταχειρίζεστε με προσοχή.
- Μην χρησιμοποιείτε πάνινες πετσέτες για να στεγνώσετε τα εξαρτήματα του θηλάστρου καθώς ενδέχεται να περιέχουν μικρόβια και βακτήρια,  
   τα οποία είναι βλαβερά για το μητρικό γάλα και το μωρό σας.
- Προσπαθήστε να μην ακουμπήσετε το εσωτερικό των εξαρτημάτων που έρχονται σε επαφή με το μητρικό γάλα.
- Διαβάστε τις  ξεχωριστές οδηγίες για τον καθαρισμό και την συναρμολόγηση του μπιμπερό.

Χοάνη σιλικόνης SoftShape™

Σύνδεσμος θηλάστρου

Μεμβράνη

Βαλβίδα Duckbill

Δοχείο μπιμπερό

Προσαρμογέας στενού λαιμού σε φαρδύ λαιμό
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             ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΓΑΛΑ:
Τα ακόλουθα εξαρτήματα δεν έρχονται σε επαφή με το γάλα και πρέπει να καθαρίζονται μόνο αν είναι απαραίτητο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ:

1. Η σωλήνωση δεν έρχεται σε επαφή με το γάλα και πρέπει να πλένεται μόνο εάν είναι βρώμικη ή εάν παρουσιάζεται συμπύκνωση.
2. Εάν η συμπύκνωση έχει προκύψει από κάποια προηγούμενη διαδικασία πλυσίματος, δεν υπάρχει ανάγκη να επαναλάβετε το πλύσιμο.
3. Πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
4. Αφήστε το νερό να στραγγίξει εντελώς από τον σωλήνα μετά από το πλύσιμο.
5. Ανακινήστε έτσι ώστε να φύγουν και οι τελευταίες σταγόνες και αφήστε να στεγνώσει φυσικά.
6. Μην χρησιμοποιείτε τους σωλήνες μέχρι να στεγνώσουν πλήρως.*
*Επιτρέπεται να υπάρχει ένα μικρό ποσό συμπύκνωσης. Ωστόσο, ένας σωλήνας που περιέχει σταγονίδια νερού 
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβες στον κινητήρα του θηλάστρου.

ΜΗΝ ΒΥΘΊΖΕΤΕ ΤΟΝ ΚΊΝΗΤΗΡΑ 
ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΝΕΡΟ! 
ΣΚΟΥΠΊΣΤΕ ΜΕ ΕΝΑ ΥΓΡΟ ΠΑΝΊ 
ΜΟΝΟ ΕΠΕΊΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.

Κάλυμμα μεμβράνης

Σωλήνωση



             ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:
Η χοάνη σιλικόνης SoftShape™/ Κιτ συλλογής γάλακτος σας παρέχεται προ-συναρμολογούμενη. 
Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το γάλα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, να πλυθούν και να αποστειρωθούν πριν από την 
πρώτη χρήση.

Τραβήξτε την χοάνη σιλικόνης SoftShape™ 
για να την αφαιρέσετε από τον σύνδεσμο 
του θηλάστρου.

Γυρίστε το κάλυμμα
της μεμβράνης κατά ¼
της στροφής και τραβήξτε
προς τα επάνω για 
να το αφαιρέσετε.

Σηκώστε τη μεμβράνη 
από την άκρη για να 
την αφαιρέσετε από τον 
σύνδεσμο του θηλάστρου.

Τραβήξτε το γλωσσίδι για να αφαιρέσετε τη 
βαλβίδα από τον σύνδεσμο του θηλάστρου.
ΜΗΝ ΤΡΑΒΗΞΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΧΜΗΡΗ ΑΚΡΗ 
ΤΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ.

Περιστρέψτε το δοχείο μπιμπερό για να το 
αφαιρέσετε από τον σύνδεσμο του θηλάστρου.
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             ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕΤΕ 
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ.
Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το γάλα πρέπει να αποσυναρμολογηθούν, να πλυθούν 
και να αποστειρωθούν πριν από την πρώτη χρήση.

1

2

Τοποθετήστε το κάλυμμα 
της μεμβράνης στην 
σωστή θέση και γυρίστε το 
κατά ¼ της στροφής για να 
προσκολληθεί.

Ωθήστε τον λαιμό της χοάνης σιλικόνης 
SoftShape™ στον σύνδεσμο του 
θηλάστρου. Βεβαιωθείτε ότι οι δύο 
δακτύλιοι είναι συνδεδεμένοι.

Τοποθετήστε μέσα  τη μεμβράνη 
και πιέστε τις άκρες προς τα κάτω 
για να την ασφαλίσετε

Στρέψτε το δοχείο μπιμπερό ώστε να 
συνδεθεί με τον σύνδεσμο του θηλάστρου.

Στην κάτω πλευρά ταυ συνδέσμου, 
πιέστε την βαλβίδα duckbill σταθερά 
στο κυλινδρικό μέρος στο εσωτερικό 
του συνδέσμου του θηλάστρου.



             ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΣΩΛΗΝΩΣΗ:

Συνδέστε με το κάλυμμα
της μεμβράνης

Συνδέστε 
με το θήλαστρο
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             ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Προκειμένου να αποφύγετε τις βλάβες στο 
καλώδιο του μετασχηματιστή ρεύματος, να 
κρατάτε πάντα το σώμα του μετασχηματιστή 
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Δεν πρέπει ποτέ να τραβάτε το καλώδιο 
για να το αποσυνδέσετε.
Να αποσυνδέετε πάντα τον μετασχηματιστή 
από το θήλαστρο πριν την αποθήκευση.

Διπλώστε το καλώδιο, μην το τυλίγετε.
Το τύλιγμα του καλωδίου μπορεί να σπάσει τα σύρματα. 

6 VDC



Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη Ισχύος

             ΜΠΑΤΑΡΊΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Το Hλεκτρικό θήλαστρο μονής άντλησης Natural Flow® της Dr.Brown’s διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία προς διευκόλυνσή σας. 
Με μια φόρτιση η μπαταρία διαρκεί σχεδόν 1,5 ώρα ή αρκεί για 6 φορές άντλησης διάρκειας 15 λεπτών η καθεμία.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΖΩΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ:
Όταν χρησιμοποιείτε το θήλαστρο χωρίς να είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, ελέγξτε την ένδειξη επιπέδου μπαταρίας 
στην οθόνη απεικόνισης για να δείτε πόσο φορτισμένη είναι η μπαταρία.

Προκειμένου να φορτίσετε τη μπαταρία του θηλάστρου σας, συνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος σύμφωνα με την σελίδα 13. Κατά τη 
διάρκεια τη φόρτισης, η οθόνη απεικόνισης θα σας υποδείξει την ένδειξη ισχύος και την ένδειξη επιπέδου μπαταρίας. Η μπαταρία είναι πλήρως 
φορτισμένη όταν ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας δείχνει τέσσερις μπάρες.

13
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             ΧΡΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

Πριν ξεκινήσετε την άντληση, πλύνετε καλά τα χέρια σας με ζεστό νερό και σαπούνι. Ελέγξτε εάν είναι καθαρά όλα τα εξαρτήματα του 
θηλάστρου. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΥΜΕΝΑ, ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 8. Ελέγξτε προσεκτικά τη χοάνη σιλικόνης, τη μεμβράνη και 
τη βαλβίδα duckbill για ενδείξεις φθοράς ή βλάβης. Η αναρρόφηση ενδέχεται να μειωθεί εάν τα εξαρτήματα παρουσιάζουν βλάβη ή εάν δεν 
έχουν συναρμολογηθεί σωστά. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα για να ζητήσετε αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Μην προσπαθήσετε να αντλήσετε γάλα εάν το επίπεδο κενού σας προκαλεί πόνο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός στη θηλή 
και/ή στον μαστό και δυσκολίες με την άντληση. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον σύμβουλο θηλασμού σε περίπτωση που μπορείτε να 
αντλήσετε μόνο μια μικρή ποσότητα γάλακτος ή σε περίπτωση που η άντληση σας προκαλεί πόνο.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ:

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

Σύμβολο ένδειξης λειτουργίας Απεικόνιση επιπέδου κενού

Αύξηση επιπέδου κενού

Επιλογή λειτουργίας

Λειτουργία μασάζ διέγερσης Λειτουργία άντλησης 1 Λειτουργία άντλησης 2

Λειτουργίας χρονικής διάρκειας

Μείωση επιπέδου κενού

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση



             ΧΡΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ:
Η Λειτουργία διέγερσης χρησιμοποιείται για να προσομοιώσει την έκκριση γάλακτος από τον μαστό σας. 
Αυτή η λειτουργία μιμείται τον γρήγορο τρόπο που θηλάζει το μωρό σας όταν ξεκινάει η διαδικασία του θηλασμού, ο οποίος 
ενεργοποιεί το αντανακλαστικό καθόδου μητρικού γάλακτος.

Οι Λειτουργίες άντλησης 1 και 2  χρησιμοποιούνται έπειτα από την κάθοδο του γάλακτος και την έκκριση του από την θηλή. 
Αυτή η λειτουργία προσομοιώνει τον πιο αργό ρυθμό θηλασμού του μωρού που συμβαίνει μόλις αρχίσει η εκροή γάλακτος και η 
άντληση του από το μαστό γίνεται πιο βαθειά. Η λειτουργία άντλησης 1 διενεργείται με ενδιάμεση ταχύτητα κύκλου και η  λειτουργία 
άντλησης 2 διενεργείται με αργή ταχύτητα κύκλου.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ:
1. Τοποθετήστε το συναρμολογημένο κιτ συλλογής γάλακτος στον μαστό, σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας 17.
2. Πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ για να ενεργοποιηθεί η μονάδα.
3. Το θήλαστρο θα απεικονίσει αυτόματα την λειτουργία μασάζ διέγερσης στο επίπεδο κενού που χρησιμοποιήθηκε την τελευταία φορά 
    και το χρονόμετρο θα ξεκινήσει.
4. Μπορείτε να αλλάξετε στο επιθυμητό επίπεδο κενού έναρξης με την χρήση των κουμπιών ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ 
    και ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ. Υπάρχουν πέντε επίπεδα κενού για να επιλέξετε.
5. Η λειτουργία μασάζ διέγερσης θα αλλάξει αυτόματα στη λειτουργία άντλησης 1  έπειτα από δύο λεπτά. 
    Δείτε την λειτουργία χρονικής διάρκειας στην οθόνη απεικόνισης. Για να επιλέξετε νωρίτερα την λειτουργία άντλησης 1, 
    πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
    Μπορεί να χρειαστούν πολλές φορές άντλησης μέχρι να ανακαλύψετε πιο επίπεδο κενού 
    είναι το πιο άνετο και παραγωγικό για εσάς.

    Μόλις η κάθοδος γάλακτος ξεκινήσει (μπορείτε να δείτε το γάλα να εκκρίνεται από τις θηλές),  ενεργοποιείστε τη λειτουργία άντλησης.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 1:
1. Πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Το σύμβολο ένδειξης λειτουργίας άντλησης 1 θα εμφανιστεί. 
    Το θήλαστρο θα διενεργήσει αυτόματα την λειτουργία άντλησης 1 στο επίπεδο κενού που επιλέχτηκε την προηγούμενη φορά.
2. Μπορείτε να αλλάξετε στο επιθυμητό επίπεδο κενού με την χρήση των κουμπιών ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ 
    και ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ. Υπάρχουν οκτώ επίπεδα κενού για να επιλέξετε.
3. Για να επιστρέψετε στη λειτουργία διέγερσης, επιλέξτε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.

ΧΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ 2:
1. Για να επιλέξετε την λειτουργία άντλησης 2 από όποια λειτουργία και αν είστε, πατήστε το ΚΟΥΜΠΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
    και κρατήστε το πατημένο για δύο δευτερόλεπτα. Το σύμβολο ένδειξης της λειτουργίας άντλησης 2 θα εμφανιστεί. 
    Το θήλαστρο θα διενεργήσει αυτόματα την λειτουργία άντλησης 2 στο επίπεδο κενού που επιλέχτηκε την προηγούμενη φορά.
2. Μπορείτε να αλλάξετε στο επιθυμητό επίπεδο κενού με την χρήση των κουμπιών ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ 
    και ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΕΝΟΥ. Υπάρχουν οκτώ επίπεδα κενού για να επιλέξετε.
 
    Μπορεί να χρειαστούν πολλές φορές άντλησης μέχρι να ανακαλύψετε τον πιο άνετο και παραγωγικό κύκλο 
    καθώς και τα κατάλληλα επίπεδα κενού για εσάς.
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             ΧΡΗΣΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ:
Τοποθετήστε τη χοάνη σιλικόνης SoftShape™ στον μαστό σας και κατευθύνετε τη θηλή προς το κέντρο του λαιμού της χοάνης. 
Η θηλή σας δεν πρέπει να ακουμπάει ή να έρχεται σε τριβή με τα τοιχώματα της χοάνης. Ελέγξτε την θέση της θηλής μόλις ξεκινήσει 
η λειτουργία του θηλάστρου, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει επαφή με τα τοιχώματα. Σε αντίθετη περίπτωση, δοκιμάστε την 
επανατοποθέτηση. Ο μαστός σας θα πρέπει να γεμίζει πλήρως την χοάνη σιλικόνης SoftShape™, έτσι ώστε να  εξασφαλιστεί μια σφράγιση 
και να επιτευχθούν τα κατάλληλα επίπεδα κενού.

Παρόλο που ενδέχεται να νιώσετε κάποιες ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της πρώτης άντλησης, δεν πρέπει να νιώσετε πόνο. Επιλέξτε 
χαμηλότερα επίπεδα κενού για  να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο άνεσης και ροής γάλακτος.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
Χαλαρώστε! Δημιουργείστε ένα  άνετο και χαλαρωτικό περιβάλλον για την άντληση.

Μείνετε ενυδατωμένη. Πιείτε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της μέρας και πάρτε και ένα ποτήρι νερό μαζί σας για να πίνετε 
κατά τη διάρκεια της άντλησης.

Δημιουργείστε μια ρουτίνα. Φτιάξτε ένα πρόγραμμα για τον εαυτό σας για την άντληση γάλακτος την ίδια ώρα κάθε μέρα, έτσι ώστε να 
δημιουργηθεί μια ρουτίνα. Προσπαθήστε να πραγματοποιήσετε τη διαδικασία άντλησης κάθε πρωί μετά από το μπάνιο ή το απόγευμα ενώ 
βλέπετε την αγαπημένη σας σειρά στην τηλεόραση.

Σκεφτείτε το μωρό σας! Απλά και μόνο η σκέψη του θηλασμού μπορεί να βοηθήσει στη διέγερση του αντανακλαστικού καθόδου γάλακτος. 
Εάν είστε μακριά από το σπίτι σας, μερικές μητέρες έχουν παρατηρήσει ότι μια φωτογραφία του μωρού ή μια ηχογράφηση του κλάματος τους 
βοηθάει.

Μασάζ. Μια δοκιμασμένη και αποδεδειγμένη μέθοδος- το μασάζ των μαστών πριν από την άντληση-μπορεί να επιταχύνει τη διέγερση. 
Επαναλάβετε το μασάζ όταν δείτε ότι το γάλα σας σταματάει προκειμένου να αντληθεί η πλήρης ποσότητας γάλακτος από τον μαστό σας.



             ΒΟΗΘΕΊΑ ΓΊΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της λειτουργίας διέγερσης και της λειτουργίας άντλησης; 
Η λειτουργία διέγερσης βοηθά στη διέγερση της καθόδου γάλακτος (έκκρισης γάλακτος από τον μαστό). Η λειτουργία άντλησης 
χρησιμοποιείται αμέσως μετά τη λειτουργία διέγερσης- όταν το γάλα ρέει ορατά από τη θηλή-προκειμένου να αντληθεί από τον μαστό και να 
συλλεχθεί.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των επιπέδων κύκλου και κενού;
Τα επίπεδα κενού αναπαριστούν την ποσότητα αναρρόφησης. Τα επίπεδα κύκλου αναπαριστούν την ταχύτητα της ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης κύκλου αναρρόφησης.

Πώς βρίσκω τον επιθυμητό κύκλο και επίπεδα κενού;
Κάθε μητέρα αντιδρά διαφορετικά στα επίπεδα κύκλου και κενού. Ξεκινήστε με χαμηλά επίπεδα και  ανεβείτε σταδιακά  σε ένα παραγωγικό 
και άνετο επίπεδο. Μπορεί να χρειαστούν μερικές διαδικασίες άντλησης προκειμένου να βρείτε τις ιδανικές ρυθμίσεις, οι οποίες μπορεί να 
αλλάξουν με το πέρασμα το χρόνου. Οι ρυθμίσεις του Ηλεκτρικού θηλάστρου μονής άντλησης της Dr.Brown’s™ μπορούν να προσαρμοστούν 
πλήρως στις προτιμήσεις σας έτσι ώστε να έχετε την τέλεια εμπειρία άντλησης κάθε φορά!

Τι κάνω εάν μπει γάλα στους σωλήνες;
Πλύνετε τους σωλήνες σύμφωνα με τις οδηγίες της σελίδας 9 αυτού του εγχειριδίου. Οι σωλήνες πρέπει να είναι πλήρως στεγνοί πριν από τη 
χρήση- το νερό στους σωλήνες ενδέχεται να βλάψει τον κινητήρα. Εάν εμφανιστεί μούχλα στους σωλήνες, απορρίψτε και αντικαταστήστε τους.

Τι να κάνω εάν υπάρχει η αναρρόφηση είναι χαμηλή/ δεν υπάρχει αναρρόφηση;
Ελέγξτε εάν οι σωλήνες είναι σφιχτά συνδεδεμένοι. Αποσυναρμολογήστε και ελέγξτε τα εξαρτήματα για βλάβες. Συναρμολογήστε ξανά 
και βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι ορθά συνδεδεμένα και ότι δημιουργείται μια επαρκής σφράγιση για το κενό. Κατά τη διάρκεια της 
άντλησης, βεβαιωθείτε ότι ο μαστός σας δημιουργεί επίσης μια σφράγιση γεμίζοντας πλήρως τη χοάνη.

Γιατί το θήλαστρο απενεργοποιείται έπειτα από ένα διάστημα χρήσης;
Το θήλαστρο έχει μια λειτουργία ασφαλείας που το απενεργοποιεί έπειτα από 30 λεπτά.

Εάν έχω κάποιο πρόβλημα, μπορώ να πάω το θήλαστρο μου σε ένα τοπικό κέντρο επισκευών;
Όχι. Επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας διανομέα για περισσότερες πληροφορίες.

Έπειτα από κάθε χρήση
• Αποθηκεύστε με ασφάλεια το γάλα. Σφραγίστε το δοχείο συλλογής γάλακτος ή την σακούλα συλλογής γάλακτος, προσθέστε μια ετικέτα 
   με την ημερομηνία και την ώρα και τοποθετήστε αμέσως στο ψυγείο, καταψύκτη ή σακούλα ψύξης μαζί με πακέτα πάγου. Διαβάστε τις  
   «Οδηγίες αποθήκευσης ανθρώπινου γάλακτος» της σελίδας 19 για περισσότερες λεπτομέρειες.
• Σκουπίστε το θήλαστρο με μια καθαρή απαλή πετσέτα και απολυμάνετε την περιοχή άντλησης.
• Αφαιρέστε τους σωλήνες του θηλάστρου και διαχωρίστε όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τον μαστό/μητρικό γάλα.
• Πλύνετε τα εξαρτήματα  του θηλάστρου που έρχονται σε επαφή με το στήθος/ μητρικό γάλα ξεπλένοντας τα 
   κάτω από τρεχούμενο νερό για την απομάκρυνση υπολειμμάτων γάλακτος.
• Καθαρίστε τα εξαρτήματα του θηλάστρου που έρχονται σε επαφή με το μαστό/μητρικό γάλα όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά την άντληση.  
   Ακολουθήστε τα βήματα καθαρισμού της σελίδας 8.
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             ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΊ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΊΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για την αποθήκευση του μητρικού γάλακτος.

Ακολουθώντας τις προτεινόμενες τεχνικές αποθήκευσης και προετοιμασίας, οι θηλάζουσες μητέρες και οι κηδεμόνες των βρεφών και παιδιών,  
μπορούν να διατηρήσουν την ασφάλεια και ποιότητα του αντλούμενου μητρικού γάλακτος  για την υγεία του μωρού. Πρόκειται για γενικές 
οδηγίες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος σε διαφορετικές θερμοκρασίες. Διάφοροι παράγοντες (όγκος γάλακτος, θερμοκρασία δωματίου 
κατά τη διάρκεια άντλησης του γάλακτος, διακυμάνσεις θερμοκρασίας στο ψυγείο και καταψύκτη και καθαριότητα περιβάλλοντος) μπορούν να 
επηρεάσουν την ασφαλή αποθήκευση του μητρικού γάλακτος. Να διατηρείτε πάντα το γάλα καλυμμένο κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.

Οδηγίες αποθήκευσης μητρικού γάλακτος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC): 
https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

Προσαρμογή από το «Κλινικό πρωτόκολλο ABM Αρ.8: Πληροφορίες αποθήκευσης ανθρώπινου γάλακτος
για οικιακή χρήση για τελειόμηνα βρέφη», Τροποποίηση 2017

Τοποθεσίες και θερμοκρασίας αποθήκευσης

Τύπος
μητρικού γάλακτος

Πάγκος
25°C  (77°F)

ή πιο κρύα θερμοκρασία
(θερμοκρασία δωματίου)

Ψυγείο
4°C  (40°F)

Καταψύκτης
-18°C  (0°F)

Φρέσκια έκκριση
ή άντληση Έως 4 ώρες Έως 4 ημέρες

Ιδανικά 
ως 6 μήνες
Επιτρέπεται

έως 12 μήνες

Απόψυξη ή
προηγούμενη άντληση

1-2 ώρες Έως 1 ημέρα
(24 ώρες)

Χρησιμοποιείστε εντός 2 ωρών
από την ολοκλήρωση σίτισης του μωρού.

Ποτέ μην
επιστρέφετε

στον καταψύκτη  
ανθρώπινο γάλα

που έχει αποψυχθεί.

Οδηγίες αποθήκευσης ανθρώπινου γάλακτος

Υπολείμματα
θηλασμού

(Το μωρό δεν τελείωσε όλο
το περιεχόμενο του μπιμπερό)



             ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΊ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΜΗΤΡΊΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
• Αποθηκεύστε το μητρικό γάλα σε σακούλες αποθήκευσης που προορίζονται για κατάψυξη ανθρώπινου γάλακτος ή σε καθαρά γυάλινα δοχεία  
   ή σε δοχείο από σκληρό πλαστικό χωρίς BPA (δισφαινόλη Α) με σφιχτά καπάκια. Μην χρησιμοποιείτε δοχεία που φέρουν τον αριθμό 7, τα  
   οποία ενδέχεται να περιέχουν BDA. Μην χρησιμοποιείτε δοχεία θηλάστρων μιας χρήσης ή άλλες πλαστικές σακούλες για να αποθηκεύσετε 
   το μητρικό γάλα.
• Τοποθετείστε ετικέτα στο γάλα με την ημερομηνία και το όνομα του μωρού εάν πρόκειται να το παραδώσετε σε υπηρεσία παιδικής μέριμνας.
• Μετά από κάθε διαδικασία άντλησης μπορείτε να:
 • Διατηρήσετε το μητρικό γάλα σε θερμοκρασία δωματίου. Το μητρικό γάλα είναι ασφαλές έως 4ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 
    (έως 25°C ή 77°F) μετά την άντληση.
 • Τοποθετήσετε το μητρικό γάλα στο ψυγείο, όπου μπορεί να διατηρηθεί έως τέσσερεις ημέρες.
 • Τοποθετήσετε το μητρικό γάλα στον καταψύκτη. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το γάλα εντός τεσσάρων ημερών 
    από την ημέρα άντλησης, τοποθετείστε το αμέσως στον καταψύκτη.
 • Χρησιμοποιείστε πακέτα πάγου. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το μητρικό γάλα σε μονωμένο ψύκτη με παγωμένα πακέτα πάγου 
    για 24 ώρες μετά την άντληση. Αποθηκεύστε σε ψυγείο ή καταψύκτη μετά από 24 ώρες.
 • Μην αποθηκεύσετε το γάλα στην πόρτα του ψυγείου ή του ψύκτη.
• Να καταψύχετε το γάλα σε μικρές ποσότητες 59 έως 118 ml(2-4 oz) για να αποφύγετε το ξεχείλισμα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης.
• Το μητρικό γάλα επεκτείνεται κατά τη διάρκεια της κατάψυξης. Αφήστε λίγο χώρο στην κορυφή του δοχείου σας. 
   Περιμένετε μέχρι το γάλα να παγώσει πλήρως και συσφίξτε το καπάκι.

ΑΠΟΨΥΞΗ
• Πάντα να αποψύχετε και να χρησιμοποιείτε πρώτα το πιο παλιό γάλα.
• Αποψύξτε το γάλα κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό, μέσα σε δοχείο με ζεστό νερό, μέσα στο ψυγείο κατά τη διάρκεια της νύχτας 
  ή σε συσκευή θέρμανσης μητρικού γάλακτος.
• Ποτέ μην αποψύχετε το γάλα σε φούρνο μικροκυμάτων. Τα μικροκύματα καταστρέφουν τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται το μωρό 
  και τα καυτά σημεία που δημιουργούνται στα μικροκύματα μπορεί να κάψουν το στόμα του μωρού.
• Χρησιμοποιείστε το γάλα εντός 24 ωρών από την στιγμή απόψυξης.
• Χρησιμοποιείστε το γάλα που έχει αποψυχθεί ή θερμανθεί εντός δύο ωρών.
• Ποτέ μην επανατοποθετείτε στην κατάψυξη γάλα που έχει αποψυχθεί.

ΣΙΤΙΣΗ
• Για να ζεστάνετε το γάλα, τοποθετείστε το σφραγισμένο δοχείο κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό, μέσα σε δοχείο 
  με ζεστό νερό ή σε συσκευή θέρμανσης μητρικού γάλακτος.
• Μην ζεσταίνετε το γάλα στα μάτια της κουζίνας ή στον φούρνο μικροκυμάτων.
• Ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν τη σίτιση του μωρού ρίχνονταν μερικές σταγόνες στο χέρι σας. 
• Ανακατέψτε το γάλα έτσι ώστε το λίπος να ανακατευτεί καλά μέσα στο γάλα.
• Το γάλα που περισσεύει δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μετά από δύο ώρες.
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40ºC

5ºC

85%

15%

%
106 kPa

70 kPa

             ΤΕΧΝΊΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ

Εύρος κενού:  Ταχύτητα κύκλου:  Τρόπος λειτουργίας:  Βάρος:

Συνθήκες λειτουργίας

Περιβάλλον μεταφοράς/ αποθήκευσης:

Ηλεκτρική τροφοδοσία

Μετασχηματιστής AC: Είσοδος: 100-240 VAC 5060 Hz 0,8A Max
                                                Έξοδος: 6 VDC, 2,0A
Μοντέλο  μετασχηματιστή AC: YMK-12W060200

Μπαταρία

Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου: 3,7 V/800 mAh

Θερμοκρασία

Θερμοκρασία

Υγρασία

Υγρασία

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

-35 έως -230 mmHg 40-63 cpm   Συνεχής    340g

50ºC

-20ºC

95%

10%

%
106 kPa

50 kPa



             ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΊΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

To Ηλεκτρικό θήλαστρο μονής άντλησης Natural Flow® της Dr.Brown’s, προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που 
καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης του θηλάστρου θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η χρήση γίνεται σε αντίστοιχο περιβάλλον.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές 

Εκπομπές                Συμμόρφωση                     Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 

Εκπομπές αρμονικών 
ραδιοσυχνοτήτων IEC 61000-3-2

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων/σπινθηρισμού 

IEC 61000-3-3

Ομάδα 1

Κλάση Β

Κλάση A

Δεν ισχύει

Το θήλαστρο χρησιμοποιεί τη δημιουργία υποπίεσης μόνο για την εσωτερική λειτουργία 
του. Επομένως, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων της συσκευής είναι πολύ χαμηλές και δεν 

είναι πιθανό να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Το θήλαστρο είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και εκείνων που συνδέονται απευθείας 
με το δημόσιο δίκτυο παροχής ρεύματος χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί 

κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Ηλεκτροστατική
εκφόρτιση (ESD)

IEC 61000-4-2

Ηλεκτρικές ταχείες αιφνίδιες 
μεταβολές/κορυφώσεις

IEC 61000-4-4

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Πτώσεις τάσης, σύντομες 
διακοπές και μεταβολές τάσης 

στις γραμμές εισόδου του 
δικτύου ηλεκτροδότησης IEC 

61000-4-11

επαφή ± 6 kV
αέρας ± 8 kV 

επαφή ± 6 kV
αέρας ± 8 kV 

Το δάπεδο πρέπει να είναι από ξύλο, τσιμέντο 
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν τα δάπεδα έχουν 

επιστρωθεί με συνθετικά υλικά, τότε η σχετική 
υγρασία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Συχνότητας ισχύος (50 / 60Hz) 
μαγνητικό πεδίο
IEC 61000-4-8 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος της κεντρικής παροχής ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.

3 A/m 3  A/m

± 2 kV για γραμμές παροχής 
ρεύματος 

± 1 kV για γραμμές εισόδου / 
εξόδου 

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Δεν ισχύει

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού 
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη του 

ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού 
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνη του 

ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

±1 kV από γραμμή(ες)
σε γραμμή(ες) και από 
γραμμή(ες) σε γείωση

Η ποιότητα του ρεύματος του κεντρικού 
δικτύου θα πρέπει να είναι ίδια με εκείνην 
του ρεύματος που παρέχεται σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον. Αν ο 
χρήστης του θηλάστρου χρειάζεται συνεχή 
λειτουργία κατά τις διακοπές ηλεκτρικού 

ρεύματος, συνιστάται το θήλαστρο να 
τροφοδοτείται με ρεύμα από πηγή 

αδιάλειπτης παροχής ή από μπαταρία.

<5 % UT (>95 % βύθιση σε UT ) 
για 0,5 κύκλους 

40 % UT (60 % βύθιση σε UT )
για 5 κύκλους

70 % UT (30 % βύθιση σε UT ) για 
25 κύκλους 

<5 % UT (>95 % βύθιση σε UT ) 
για 5 δευτερόλεπτα 

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας ισχύος θα 
πρέπει να φτάνουν στα χαρακτηριστικά 

επίπεδα μιας τυπικής θέσης σε ένα τυπικό 
εμπορικό ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

∆οκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής 
ΙEC 60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον - οδηγίες
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             ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΊΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Αγόμενες ραδιοσυχνότητες
IEC 61000-4-6

Ακτινοβολούμενες 
ραδιοσυχνότητες

IEC 61000-4-3 

3 V rms
150 kHz έως 80 MHz

3 V/m
 80 MHz έως 2,5 GHz

Δεν ισχύει

3 V/m

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Αυτές οι οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας επηρεάζεται από την αναρρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικείμενα και άτομα.

a) Οι τιμές ισχύος πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμούς βάσης για ραδιοτηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και φορητά ασύρματα τηλέφωνα, 
ερασιτεχνικούς ραδιοπομπούς, εκπομπές ραδιοφώνου AM και FM και τηλεοπτικές εκπομπές δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν θεωρητικά με 
ακρίβεια. Για να εκτιμήσετε το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, πρέπει να εξετάσετε το 
ενδεχόμενο διεξαγωγής μιας έρευνας ηλεκτρομαγνητισμού χώρου. Εάν η μετρούμενη ισχύς πεδίου στην τοποθεσία που χρησιμοποιείται το 
θήλαστρο υπερβαίνει το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης, το θήλαστρο θα πρέπει να παρακολουθείται για να επαληθευτεί η κανονική 
λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται επιπλέον ενέργειες, όπως ο επαναπροσανατολισμός ή η 
αλλαγή θέσης του θηλάστρου. 

b) Οι τιμές ισχύος πεδίου θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz. 

∆οκιμή ατρωσίας Επίπεδο
δοκιμής 

Επίπεδο 
συμμόρφωσης 

Ηλεκτρομαγνητικό 
περιβάλλον - οδηγίες

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών 
με ραδιοσυχνότητες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη από τη 
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού, από 
οποιοδήποτε τμήμα του θηλάστρου, 
συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων του. Η 
απόσταση διαχωρισμού υπολογίζεται βάσει της 
εξίσωσης που αφορά τη συχνότητα του πομπού. 
Η προτεινόμενη απόσταση είναι 

d = 1,2 √ P 
d = 1,2 √ P 80MHz έως 800MHz 
d = 2,3 √ P 800MHz έως 2,5GHz 

όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος 
εξόδου του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με 
τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η 
προτεινόμενη απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα 
(m).

Οι τιμές ισχύος πεδίου των σταθερών πομπών 
ραδιοσυχνοτήτων, όπως καθορίζονται από μια 
έρευνα ηλεκτρομαγνητισμού χώρου, θα πρέπει 
να είναι μικρότερες από το επίπεδο 
συμμόρφωσης σε κάθε εύρος συχνοτήτων. 
Μπορεί να προκύψουν παρεμβολές πλησίον 
εξοπλισμού που φέρει ως σήμανση το σύμβολο:



             ΕΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΥΣΗ

∆εν
υπάρχει
ρεύμα

∆εν υπάρχει
αναρρόφηση

Χαμηλή
αναρρόφηση

Pain

Μετασχηματιστής

Νεκρή μπαταρία

Σωλήνες

Σωλήνες

Λάθος
συναρμολόγηση

Βαλβίδα duckbill

Χοάνη σιλικόνης
SoftShape™

Μεμβράνη
σιλικόνης

Πολύ έντονη
αναρρόφηση

Δυσλειτουργία
Μπαταρίας

Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας
δεν είναι συνδεδεμένο

ή εάν παρουσιάζει βλάβη.

Ελέγξτε τους σωλήνες
για τρύπες ή ρωγμές.

Ελέγξτε εάν η συναρμολόγηση
των εξαρτημάτων του κιτ συλλογής

γάλακτος είναι χαλαρή.

Ελέγξτε για βλάβη.
Η Χοάνη σιλικόνης SoftShape™

καλύπτει πλήρως τον μαστό.

Ελέγξτε για πιθανή βλάβη.

Check the vacuum level.

Αντικαταστήστε
σε περίπτωση βλάβης.

Πιέστε πιο σταθερά
στην περιοχή του μαστού.

Αντικαταστήστε τη μεμβράνη
σε περίπτωση βλάβης.

Ελέγξτε για πιθανή βλάβη.
Αντικαταστήστε την βαλβίδα

εάν έχει βλάβη

Αποσυναρμολογήστε και
συναρμολογήστε εκ νέου.
Να συσφίξετε το κάλυμμα

της μεμβράνης.

Επιλέξτε το χαμηλότερο
επίπεδο κενού ή

συμβουλευτείτε τον γιατρό σας
ή τον σύμβουλο θηλασμού.

Επιβεβαιώστε ότι έχουν
πραγματοποιηθεί οι συνδέσεις.

Επιβεβαιώστε ότι υπάρχει σύνδεση σε εντοιχισμένη 
πρίζα που δεν είναι χαλασμένη και με τη θύρα 
τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του θηλάστρου

Αφήστε την μπαταρία να φορτίσει 
ή χρησιμοποιείστε το θήλαστρο 

συνδεδεμένο σε πρίζα.

Θα πρέπει να αγοράσετε νέα συσκευή 
ή εάν το θήλαστρο καλύπτεται ακόμα 
από την εγγύηση, να επικοινωνήσετε 

με τον τοπικό σας διανομέα.

Συνδέστε τον μετασχηματιστή 
ρεύματος στην πρίζα και 

ενεργοποιείστε τον κινητήρα. Η οθόνη 
πρέπει να ανάβει και η ένδειξη 

επιπέδου μπαταρίας να εμφανίζεται
Πραγματοποιήστε τα βήματα ελέγχου για 

τη «νεκρή μπαταρία». Εάν δεν λυθεί το 
πρόβλημα, τότε είναι πιθανό η μπαταρία 
να έχει φτάσει στο τέλος της διάρκειας 

ζωής της (σχεδόν 2 έτη).

Αντικαταστήστε τους σωλήνες εάν υπάρχουν 
ρωγμές στη μέση του μήκους τους. Εάν 

υπάρχουν φθορές στις άκρες του σωλήνα, 
απομακρύνετε τις άκρες, αφαιρέστε τα 

φθαρμένα μέρη  του σωλήνα και 
επανατοποθετήστε την άκρη του σωλήνα.

Ελέγξτε εάν υπάρχει σύνδεση με το 
κάλυμμα της μεμβράνης και με τη θύρα στο 
πίσω μέρος του κινητήρα του θηλάστρου.
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             ΣΗΜΑΝΤΊΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται
μαζί με μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις διεθνείς προδιαγραφές
για προστασία από ηλεκτροπληξία.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει  ότι ο  μετασχηματιστής ρεύματος αποτελεί συσκευή κλάσης ΙΙ.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει  ότι ο μετασχηματιστής ρεύματος προορίζεται
αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντολο-
γικής προστασίας για τα προϊόντα που πωλούνται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει πόλωση του συνδέσμου συνεχούς ρεύματος (D.C.). 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει εναλλασσόμενο ρεύμα.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει συνεχές ρεύμα.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να διατηρείται στεγνή.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει  ότι ο χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τις οδηγίες χρήσης.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή ανήκει στην ταξινόμηση IP22.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την χρονολογία κατασκευής της συσκευής.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει την ημερομηνία κατασκευής της συσκευής.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον σειριακό αριθμό του κατασκευαστή
για αναγνώριση της συσκευής.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει  ότι απαιτείται μια συγκεκριμένη ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας
για την σύνδεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην κύρια γραμμή τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει  τον αριθμό καταλόγου του κατασκευαστή.

C

REF

LOT

SN
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τον αριθμό παρτίδας του κατασκευαστή
για αναγνώριση της παρτίδας.



             ΑΠΟΡΡΊΨΗ

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΘΗΛΑΣΤΡΟΥ
Το θήλαστρο κατασκευάζεται από ένα συνδυασμό πλαστικού και μετάλλου και περιέχει μπαταρία λιθίου. 
Η απόρριψη θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με του τοπικούς, κρατικούς και εθνικούς νόμους.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Τα σκληρά, πλαστικά εξαρτήματα του κιτ συλλογής μπορούν να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα μέρη, όπως περιγράφονται στη σελίδα 6.
• Κάλυμμα μεμβράνης
• Σύνδεσμος θηλάστρου
• Δοχείο μπιμπερό

Τα μαλακά κομμάτια σιλικόνης του κιτ συλλογής δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν. Αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη, όπως 
περιγράφονται στη σελίδα 6.
• Χοάνη σιλικόνης SoftShape™
• Μεμβράνη
• Σωλήνες
• Βαλβίδα duckbill

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΜΠΙΜΠΕΡΟ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ OPTIONS+™ ΤΗΣ DR.BROWN’S®
Τα σκληρά, πλαστικά αξεσουάρ και εξαρτήματα του μπιμπερό μπορούν να ανακυκλωθούν σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα, όπως περιγράφονται στη σελίδα 6 και στις χωριστές οδηγίες μπιμπερό .
• Καπάκια
• Δακτύλιοι
• Σωλήνας ροής
• Καπάκι αποθήκευσης/ταξιδιού
• Προσαρμογέας στενού λαιμού σε φαρδύ λαιμό

Τα μαλακά εξαρτήματα σιλικόνης του μπιμπερό και της βούρτσας καθαρισμού μπιμπερό δεν γίνεται να ανακυκλωθούν. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα εξαρτήματα, όπως περιγράφονται στη σελίδα 6.
• Θηλή
• Βάση σωλήνα ροής
• Βούρτσα καθαρισμού μπιμπερό

Αποκλειστικός διανομέας για Ελλάδα-Κύπρο: 
ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. Λεωφ. Κηφισού 132 Τ.Κ. 12131 Περιστέρι. Τηλ. Κέντρο: 210 5199200 Fax: 210 5144279
Κωδ. 20 /BF103

DR. BROWN’S y todas las demás marcas registradas son propiedad o se usan 
bajo licencia de Handi-Craft Company.

Handi–Craft Company
St. Louis, Missouri 63116 USA/EE.UU.
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