
Converter/Oplader (LEES MIJ)

Belangrijk
● Gebruik de borstkolf niet tijdens het baden of douchen. Voorkom elk contact met water.
● Zorg ervoor dat u de verbindingsbuis niet verdraait of knoopt.
● Grijp niet naar een product dat in het water is gevallen. Als de stekker in het stopcontact 

zit, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
● De componenten die in direct contact komen met moedermelk kunnen niet worden 

gedeeld tussen gebruikers. Ze worden beschouwd als producten voor persoonlijke 
verzorging en om hygiënische redenen wordt het afgeraden om ze te delen.

● Zorg ervoor dat de borstkolf, inclusief de USB-kabel, stroomomvormer, niet wordt 
blootgesteld aan extreme hitte of in direct zonlicht wordt geplaatst.

● Als het product of de stroomomvormer beschadigd is, moet het worden behandeld of 
vervangen door de fabrikant of soortgelijke professionals om gevaar te voorkomen.

● Houd de pompmotor uit de buurt van vuur of hitte om gevaarlijke explosies te 
voorkomen.

● Plaats de pompmotor en voedingsadapter niet in een vloeistof, zoals water, benzine, 
dranken, enz.

● Niet gebruiken, opladen of ontladen in de buurt van een vuurbron of in een omgeving 
waar de temperatuur hoger is dan 45°C.

● Laat kinderen niet met het product spelen.

Voorzichtigheid
● Laad de batterij op om het product voor de eerste keer te activeren. Gebruik geen 

converters of opladers die niet zijn geleverd of goedgekeurd door de fabrikant. Gebruik 
alleen de meegeleverde oplader.

● Reinig en steriliseer de accessoires voor gebruik; Reinig de onderdelen en droog ze 
direct na gebruik; de pompmotor en stroomomvormer kunnen niet met water worden 
gereinigd en gesteriliseerd.

● Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. 
Bewaar het apparaat op een plaats waar kinderen of huisdieren het niet kunnen pakken.

● Kantel de borstkolf nooit wanneer de melk de maximale lijn op de fles heeft bereikt.
● Als u stopt met het gebruik van het product, schakel dan altijd eerst de stroom uit om 

schade te voorkomen.
● Zorg er bij het monteren voor dat u elk onderdeel in de juiste volgorde van montage 

monteert. Let er bij het demonteren en schoonmaken op dat u geen kleine onderdelen 
per ongeluk verliest of vernietigt.

 Reinigingsinstructies
● Reinig en steriliseer onderdelen die in contact komen met moedermelk voor en na 

gebruik.
● Dompel de pompmotor, USB-kabel en voedingsadapter niet onder in water. Veeg het 

apparaat af met een schone, vochtige doek.
● Was de siliconenslangen niet met water en steriliseer ze, dit onderdeel mag niet in 

contact komen met moedermelk.
● Veeg indien nodig met een schone, vochtige doek op het oppervlak (water in de buis zal 

permanente schade aan de pompmotor veroorzaken).
● Siliconenmembraan, klep is een draagbaar onderdeel.
● Om veroudering of vervorming te voorkomen, niet langdurig op hoge temperatuur 

desinfecteren.
● De volgende onderdelen kunnen worden gereinigd met een sterilisator: de fles, het 

massagekussen, de trechter, het pompdeksel, het siliconenmembraan, de dop en het 
ventiel en andere accessoires. Uitzonderingen zijn de motor, USB-kabel, adapter en 
siliconenslang. Zorg er bij het monteren voor dat u elk onderdeel in de juiste volgorde 
monteert.

● Was tijdens het reinigen voorzichtig de siliconenklep en het siliconenmembraan, enz. Als 
het beschadigd is, zal dit de zuigkracht schaden. Dit heeft invloed op uw melkstroom.

● De motor van de borstkolf mag niet in de magnetron worden geplaatst voor hittesterilisa-
tie.

Voorzorgsmaatregelen voor lithiumbatterijen:
● Gebruik alleen de originele converter om op te laden.

● De lithiumbatterij niet demonteren, stoten, pletten of in vuur steken.

● Plaats de lithiumbatterij niet in een omgeving met hoge temperaturen.

● Niet verder gebruiken als de lithiumbatterij ernstig opzwelt.

● Probeer de batterij niet zelf te vervangen, u kunt de batterij beschadigen, wat kan leiden 
tot oververhitting, brand en persoonlijk letsel.

● Haal de batterij niet uit elkaar. Sommige componenten in de lithiumbatterij zijn ontvlam-
baar en schadelijk, wat letsel, brand, barsten of explosies kan veroorzaken.

● De lithiumbatterij niet demonteren, openen, hakken of doorboren.

● Laad de lithiumbatterij niet langer op dan nodig is.

● Verwijder de batterij uit het apparaat voordat u het weggooit.

● Lithiumbatterijen kunnen alleen worden vervangen door geautoriseerde serviceproviders. 
Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij wordt vervangen door een batterij die niet 
compatibel is; wanneer de batterij wordt verwijderd, moet het apparaat worden 
uitgeschakeld.

● Gooi gebruikte lithiumbatterijen weg in overeenstemming met de nationale 
milieuvoorschriften.

Bovenstaande symbolen geven aan dat uw product en/of batterij gescheiden van 
huishoudelijk afval weggooien in overeenstemming met de nationale wetgeving 
en regelgeving. Gescheiden inzameling en recycling van uw producten en/of hun 
batterijen helpen natuurlijke hulpbronnen te sparen en zorgen voor recycling in 
een manier die de menselijke gezondheid en het milieu beschermt.
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Paneel beschrijving:

Pause

Omgekeerde tepelcorrectiemodus

Rustgevende modus
Geheugenmodus-indicator
Stimulatie modus indicator
Expressiemodus-indicator

Modus indicator
Niveau omlaag knop

Rustgevende modus indicator
Omgekeerde tepelcorrectie-indicator
Batterijvermogen
Modusselectieknop
Werkduur
Niveau omhoog
Aanknop

Aan/uit-knop — Aan/uit-knop Houd de aan/uit-knop ingedrukt om het apparaat in/uit te 
schakelen. (Voor de eerste keer, gelieve op te laden en te activeren; Houd de aan / 
uit-knop 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen; na 30 minuten niet-gebruik 
wordt het automatisch uitgeschakeld.)

Pauze — Klik op de pauzeknop, de motor pauzeert; klik nogmaals, de motor blijft werken.

Componenten Beschrijving

Rustgevende modus — Klik op de rustgevende knop om de rustgevende modus te starten 
tijdens de expressiemodus of stimulatiemodus.

Correctiemodus voor omgekeerde tepels — Geschikt voor postpartum moeders met platte 
of ingetrokken tepels die hun kind niet rechtstreeks kunnen voeden. Deze modus is 
instelbaar met 1-3 niveaus, die zachtjes uit de tepel kunnen zuigen en de moeder met 
platte of ingetrokken tepels helpen borstvoeding te geven. Dit kan zowel in de expressie-
modus als in de stimulatiemodus.

Moduskeuzeknop — De borstkolf gaat standaard in de afkolfmodus na 2 minuten 
stimulatiemodus. Druk op de modusselectieknop om de stimulatiemodus en expressiemo-
dus te wijzigen. Houd de modusselectieknop ingedrukt om de geheugenmodus te openen 
die het stimulatie- en expressieniveau van de vorige keer kan registreren.

Knop voor niveau omhoog — selectie van zuigkracht van 1-9 niveaus, één keer drukken, 
zuigniveau met één verhogen.

Knop Niveau omlaag — selectie van zuigkracht van 1-9 niveaus, één keer drukken, 
zuigniveau met één verlagen.

Specificaties
Item Expressie frequentieDual Efficient 

Smart 3.0 35-85 cycles/min

73-315 mmHg

75-125 cycles/min

52-165 mmHG

The Netherlands
Shanghai China
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Assemblagemethode voor stroomomvormer
● Sluit de Micro USB met de originele converter aan op de pompmotor en steek vervolgens 

de stekker in het stopcontact. Het apparaat kan alleen worden opgeladen als het is 
uitgeschakeld. Gebruik alleen de oplader/converter die bij het product is geleverd om 
schade aan het product te voorkomen.

● Plaats het massagekussen in de pomptrechter en druk op de rand om ervoor te zorgen 
dat deze perfect is afgedicht. (afb.1)

● Plaats het siliconenmembraan in het pomphuis en druk op de rand om ervoor te zorgen 
dat deze perfect is afgedicht. (afb.2)

● Bedek vervolgens het bovendeksel van de pomp zodat het bovendeksel van de pomp in 
het siliconenmembraan wordt gedrukt. (afb.3)

○ Steek bij dubbel pompen twee siliconenslangen in de luchtinlaatopeningen van de 
motor.

○ Steek bij enkelvoudig pompen een siliconenslang in de luchtinlaatopeningen van 
de motor. (Een andere luchtinlaat kan worden aangesloten)

○ Controleer voor gebruik of alle componenten correct zijn gemonteerd om een 
perfecte afdichting te garanderen.

● Installeer de klep stevig onder het pomphuis. (afb.4)

● Dek het pompdeksel af. Schroef de fles in de bodem van het pomplichaam om vacuüm 
te kunnen creëren. (Verwijder het pompdeksel wanneer u het gebruikt en plaats het op 
wanneer u het opbergt). (afb.5)

● Steek het ene uiteinde van de siliconenslangen in de connector van het bovenste deksel 
en steek het andere uiteinde van de siliconenslang in de luchtinlaat van de motor. (afb.6)

Assemblagemethode voor stroomomvormer

Probleemoplossing

● Ontspan in een comfortabele stoel, licht voorovergebogen. Druk de gemonteerde pomp 
tegen uw borst. Zorg ervoor dat je tepel gecentreerd is, zodat het massagekussen een 
luchtdichte afsluiting vormt.

● Houd de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt om de borstkolf in te schakelen. Het zal de 
eerste keer opstarten in de modus stimulatieniveau 1. U kunt het simulatieniveau 
aanpassen door op de knoppen "          ""          "niveau omhoog en omlaag" te drukken. 
(Er zijn 9 stimulatieniveaus.)

● Zodra uw melk begint te stromen, kunt u op de modusselectieknop "          " drukken om 
over te schakelen naar de afkolfmodus. Na 2 minuten gaat de borstkolf automatisch in de 
afkolfmodus. Na 30 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld als het niet 
wordt gebruikt.

● Houd tijdens de bewerking de knop "          " ingedrukt. Het "M"-pictogram wordt op het 
scherm weergegeven, wat aangeeft dat de geheugenfunctie is geactiveerd en dat de 
veelgebruikte niveaus kunnen worden opgeslagen.

● Na het aanzetten van de melkstroom zuigen de meeste baby's tussen de 30-60 cycli per 
minuut rond een zuigkracht van 200-220 mmhg. Dit komt overeen met de expressiemo-
dus in niveau 6-8. Werkelijke cycli per minuut en zuigkracht (mmhg) zijn afhankelijk van 
de individuele behoeften van elke moeder.

● Hoe u uw persoonlijke comfortafzuiging kunt vinden: Verhoog de afzuiging geleidelijk tot 
u een licht ongemak voelt (geen pijn), en verminder dan de afzuiging iets. Borstkolven 
mag GEEN pijn doen.

● Nadat u klaar bent met kolven, drukt u op de aan/uit-knop om de borstkolf uit te 
schakelen. Trek vervolgens de stekker uit het stopcontact en koppel de voedingsadapter 
los van de pompmotor.

● Demonteer en reinig alle accessoires met betrekking tot dit apparaat na gebruik. 
(Behalve de motor, adapter, laadkabel en verbindingsbuis.)

Probleem Oplossing

Pijn in het 
borstgebied 
bij het kolven

Pomp reageert niet

●   Masseer de borst zachtjes met een warme doek gedurende 5 
minuten voordat u het apparaat gebruikt.

● Verhoog het expressieniveau vanaf niveau één totdat u zich 
een beetje ongemakkelijk (niet pijnlijk) voelt, en verlaag dan 
iets om het juiste expressieniveau te vinden.

● Als bovenstaande oplossingen niet werken, stop dan en 
raadpleeg uw borstvoedingsadviseur.

● Batterij-indicator knippert wanneer de batterij onvoldoende is.
● Gebruik a.u.b. (begeleide) omvormer om de batterij op te laden.
● Als bovenstaande oplossingen niet werken, neem dan contact 

op met uw plaatselijke dealer of aangewezen servicepunt.

Problem Oplossing

Gebrek aan 
zuigkracht

Er wordt geen 
melk afgekolfd 
wanneer 
vacuümzuiging 
is ingeschakeld

● Zorg ervoor dat de dop, het membraan en het aflaatmas-
sagekussen stevig en vast op de pomptrechter zitten en dat er 
een perfecte afdichting ontstaat.

● Zorg ervoor dat de siliconenslang stevig is aangesloten op de 
dop en de pompmotor.

● Controleer of de klep kapot is.

● Zorg ervoor dat de papil is uitgelijnd met het borstschild 
zonder tussenruimte.

● Druk het pomplichaam tegen uw borst en zorg ervoor dat de 
tepel gecentreerd is.

● Gebruik de stimulatiemodus meerdere keren op laag niveau. 
Ontspan en probeer het opnieuw.

Instructies voor het bewaren van moedermelk

dit formulier is voor normale gezonde baby's en is alleen ter 
referentie. Vraag het ziekenhuis om relevante informatie.

Vers afgekolfde 
moedermelk

Kamertemperatuur

Koelkast vriezer

19°C-26°C

<4°C

4-6 hours (ideally)

72 hours - 8 days (ideaal)

Enkele deur koelkast vriezer -15°C 2 weeken

Dubbeldeurs koelkast met vriesvak -18°C 3-6 maanden

Bewaartijd

Speciale vriezer -20°C 6-12 maanden

●  Vul het melkreservoir niet, maar reserveer 1/4 van de ruimte voor uitbreiding.

●  Schrijf de datum waarop de moedermelk is afgekolfd op het melkreservoir.

●  Om verlies van voedingsstoffen in de moedermelk te voorkomen, ontdooit u de bevroren 
moedermelk in stromend warm water (de watertemperatuur mag niet hoger zijn dan 
37°C). De ontdooide moedermelk mag maximaal 50°C in water worden opgewarmd. 
(Aanbevelen om babymelkverwarmer te gebruiken voor het ontdooien van moedermelk.)

●  Gebruik de magnetron niet om de bevroren moedermelk te ontdooien, doe de melk ook 
niet in kokend water.

●  Schud de melkopslagcontainer voor het voeden voorzichtig, zodat de afgescheiden melk 
opnieuw wordt gemengd.

Double Electric 
Breast Pump

● Stel het afkolfniveau in op basis van uw fysieke gesteldheid en voltooi het borstkolven 
met comfortabele zuigkracht. Borstkolven mag GEEN pijn doen.

● Haal het product uit elkaar om het te steriliseren. Koel de productonderdelen na 
sterilisatie ongeveer 20 minuten voordat u ze monteert, om ervoor te zorgen dat ze niet 
vervormen. Anders kunnen de producten blijvend beschadigd raken.

● Als je in een vroeg stadium van de borstvoeding een elektrische borstkolf wilt gebruiken, 
raadpleeg dan een lactatiekundige of een borstvoedingsspecialist.

● Druk de moedermelk niet te veel af om borstletsel te voorkomen.
● Als u last heeft van het gebruik van dit product, neem dan onmiddellijk contact op met uw 

zorgverzekeraar. Borstkolven mag GEEN pijn doen.
● Wanneer moeders aan hun lactatieperiode beginnen, hebben ze soms geblokkeerde 

melk of onvoldoende melk. Het uitgangspunt van de borstkolf is om voldoende melk en 
gladde borsten te hebben, daarom is het aan te raden om eerst de borsten te 
inspecteren. Na bevestiging van gladde borsten en voldoende melk kan het product 
worden gebruikt.

● Onderdelen van de borstkolf die in direct contact komen met moedermelk zijn voor 
persoonlijk gebruik en mogen niet worden gemengd.

Controleer de hoeveelheid van de inhoud voordat u het product gebruikt. Als er items 
ontbreken, neem dan contact op met de verkoper

Volgens een studie van Lawrence & Lawrence, 1999¹ wordt aanbevolen om de borst te masseren en te 
stimuleren met een hoge frequentie en met een zacht zuigvacuüm (70-120 cycli per minuut en 38 tot 195 
mmhg) terwijl in de stimulatiemodus om de melk te activeren uitgave. Het apparaat schakelt na 2 minuten over 
naar de expressiemodus. Na de melkstroom stimuleren de meeste baby's zuigen tussen 30-60 cycli per minuut 
rond een zuigkracht van 200-220 mmhg. Dit komt overeen met de expressiemodus in niveau 6-8. Werkelijke 
cycli per minuut en zuigkracht (mmhg) zijn afhankelijk van de individuele behoeften van elke moeder. Deze 
resultaten zijn geen aanbevelingen of adviezen van Clavium/NurtureGoods. 
¹Lawrence RA Laurens RM. Borstvoeding: een gids voor de medische professional 1999; Mosby, 
Maryland Heights; pagina 289ff

● Gebruik alleen de oplader die bij het product is geleverd om schade aan het product te voorkomen.
● Laad de batterij op om het product voor de eerste keer te activeren. Gebruik geen 

converters die niet door de fabrikant zijn geleverd of goedgekeurd. Dit kan leiden 
tot defecten aan het product.

No. Name Material Material 
No.

Temperature 
Range Quantity Note

Let op: 

Garantie
Activeer jouw garantie en download geheel gratis ons kolfdagboek op de 
NurtureGoods website: Https://www.nurturegoods.nl.

Kennisgeving:
● Geniet van 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum. Houd er rekening 

mee dat de buitenste plastic schaal niet binnen de garantie valt.
● Productcomponenten en reserveonderdelen vallen niet onder de garantie.
● Bij de aanvraag van de reparatieservice dien je jouw garantie te activeren en 

het aankoopbewijs of de factuur te tonen. 
● Bij gebruik van dit product zijn de verkopers niet aansprakelijk voor mediale of 

andere soorten schade of letsel.
● Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de machine of 

de lichtslang.
● U kunt geen aanspraak maken op de garantie in geval van nalatigheid en 

onjuist gebruik van het product.
● De garantievoorwaarden kunnen in de loop van de tijd veranderen. Hierdoor 

zijn alleen de meest recente garantievoorwaarden geldig om aanspraak te 
maken op uw garantie. De meest recente voorwaarden zijn te vinden op de 
website van NurtureGoods.

Geen garantie
● Onjuist gebruik, of misbruik, en door de mens veroorzaakte schade
● Als u zich niet online aanmeld voor de garantie. 
● Schade door natuurrampen en andere oorzaken van overmacht.
● De losse onderdelen kunnen niet geretourneerd of vergoed worden. Deze zijn 

los te bestellen op de NurtureGoods website. 

Bedankt voor het gebruik van onze producten. We zijn 
toegewijd om de beste ervaring voor onze klanten te bieden.

U kunt ons gratis e-boek over borstkolven downloaden van de 
NurtureGoods-website. Verzorg met liefde!

Website: www.nurturegoods.nl

Dutch

Moedermelk zal opzwellen na het invriezen.


