دفترچه راهنمای فارسی
شیر دوش برقی
هايتك

مدل EBP - 3110

 مش

ا

فنی دستگاه :

 فاقد BPA
 عملکرد با کمترین صدا
 سیستم جلوگیری از بازگشت شیر ()anti- reflux Mechanism
 9 درجه تنظیم قدرت مکش
 دارای  2فاز ( ماساژ سینه – دوشیدن شیر)
 شبیه سازی مکش نوزاد
 کم حجم  ،سبک و قابل حمل

 ا ای دستگاه :

تعداد

دمای مرطوب

جنس

نام

شماره

1

˚-22~ 022c

PP

روکش جلوگیری نفوذ خاک

1

1

˚-22~ 202c

سیلیکو ژل
مایع

سری ماساژ دهنده سیلیکوژل

2

1

˚-22~ 022c

PP

سری متصل شونده به سینه

3

1

˚-22~ 022c

PP

قاب پایینی محافظ برگشت شیر

4

1

˚-22~ 202c

سیلیکو ژل
مایع

ژل محافظ برگشت شیر
سیلیکونی

5

1

˚-22~ 022c

PP

قاب باالیی محافظ برگشت شیر

6

1

1

˚-22~ 72c

PP

شلنگ

7

2

˚-22~ 222c

سیلیکون

دریچه ورود شیر به بطری

8

2

˚-22~ 022c

PP

پایه بطری

9

1

˚-22~ 022c

PP

بطری ()Ml150

11

1

˚-22~ 02c

ABS

دستگاه اصلی

11

1

˚-22~ 022c

PP

درب بطری

12

1

˚-22~ 222c

سیلیکوژل مایع

پستانک

13

1

˚-22~ 022c

PP

درب پیچی بطری

14

1

˚-22~ 022c

PP

درپوش بطری

15

1

----------

----

آداپتور برق

16

2

3

سره :رد :
نحوه
استفاده
نحوه
 )1سری ماساژ دهنده سیلیکو ژلی ❷ را درون سری شیپور شکل پمپ ❸ قرار دهید و از
محکم شدن آن مطمئن شوید  ( .مطابق شکل ) A

 )2محافظ برگشت شیر سیلیکو ژلی ❺ را درون قاب پایینی خود ❹ قرار داده و قاب باالیی ❻
را روی قاب پایینی پیچ کنید (مطابق شکل )B

4

 ) 3قاب های پیچ شده روی هم مرحله قبل را بصورت عمودی درون سوراخ واقع در باالی
سری شیپور شکل پمپ ❸ فرو کنید و آن را کمی ساعتگرد بچرخانید تا در جای خود
محکم شود  ( .مطابق شکل ) C

 )4دریچه سیلیکوژلی ورود شیر ❽ را به زیر سری پمپ ❸ فرو کنید .
( مطابق شکل )D

5

 ) 5شیشه شیر ❿ را به زیر پمپ شیر ❸ که در مرحله قبل سر هم کردید پیچ کنید.
(مطابق شکل )E

 )6یک سر شلنگ اتصال را درون سوراخ واقع در قاب باالی محافظ برگشت شیر فرو کرده و
سر دیگر آن را درون سوراخ واقع در کنار دستگاه وارد کنید( .مطابق شکل (F

6

 ) 7هنگامی که از دستگاه استفاده نمی کنید ،شیشه شیر را درون پایه ( )Baseخود قرار
دهید ( .مطابق شکل ) G

ا

ال به بر :

دوشاخه سیم آدابتور را به پریز برق متصل کرده و سر دیگر آن را درسوکت  DCواقع در کنار
دستگاه فرو کنید( .مطابق شکل )H

7

 و یحا صفحه نماي

و د مه ها :

8

 ( A1دکمه روشن  /خاموش
 ) A3سرعت مکش کمتر

 ) A2دکمه شروع  /ایست
 ) A4سرعت مکش بیشتر

) 9 (L1 – L9 )(B1 –B9سرعت مکش شیر
 : L1-L4حالت ماساژ سینه ،قدرت جذب پایین با ریتم سریع ،آماده کردن سینه برای مکش
شیر
 :L5-L9حالت مکش شیر ،شبیه سازی مکیدن نوزاد ،ریتم مکش کند با قدرت جذب باال
جهت مکش شیر به بهترین نحو

نحوه ار رد دستگاه :

 ) 1قبل از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید و از اتصال تمامی اجزای دستگاه اطمینان
حاصل کنید.
 ) 2روی یک صندلی راحت بنشینید بطوری که تحت هیچ فشاری نباشید( .قبل از شروع می
توانید با ماساژ دادن یا گذاشتن حوله داغ روی سینه ،نتیجه بهتری بگیرید) .
 ) 3نوک سینه خود را بطور کامل درون محفظه شیپور شکل شیر دوش قرار داده و با دست
دیگر خود سینه را درون محفظه جوری قرار دهید تا کامأل کیپ شده و هیچ هوایی از درون
محفظه نتواند خارج شود ( .مطابق شکل ①)

9

 ) 4دستگاه را روشن کنید تا وارد حالت  Stand byشود .صفحه نمایش ابتدا عددی را نشان
می دهد که آخرین بار روی آن عدد دستگاه را خاموش کرده باشید و پس از چند ثانیه از حالت
اول ( ) L1شروع به کار می کند .دستگاه بطور خودکار از  L1شروع به کار می کند و پس از
 45ثانیه به  L2پس از  45ثانیه به  L3و  45ثانیه بعد به  L4و  45ثانیه بعد به  L5می رود که
اولین حالت مکش عادی دستگاه شروع می شود( .مطابق شکل ②)

 ) 5در این حالت (مکش عادی) شما می توانید شدت مکش را از  L1-L9تغییر دهید .دستگاه
بصورت هوشمند شدت انتخابی شما را یاد گرفته و دفعه بعد که دستگاه را روشن کنید صفحه
نمایش همان شدت را نمایش خواهد داد ( .مطابق شکل ③ )

11

ن ا

م

:

 لطفأ قبل از استفاده دفترچه را بطور کامل مطالعه کنید.
 از آداپتورهای متفرقه به هیچ وجه استفاده نکنید.
 از شست وشوی سری سیر دوش در آب خودداری کنید.
از استریلیزه کردن  ،گره زدن و پیچیدن شلنگ اتصال خودداری کنید.
 می

رد دستگاه :

 ابتدا تمامی اجزایی که با سینه یا شیر تماس نداشته اند را از دستگاه اصلی جدا کنید.
 بالفاصله پس از استفاده این اجزا را بشویید تا از ایجاد باکتری جلوگیری شود.
 پس از شستن این اجزاء آنها را روی یک حوله قرار دهید تا خشک شوند.
 بطری ،سری برگشت شیر ،کاور محفظه  ،سری ماساژ دهنده و سری پستانک را درون
یک ظرف استریل بگذارید تا استریلیزه شوند.
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«شر ت فاره نماينده مح ولا هايتك انادا در ايرا »
برای دسترسی به اطلاعا بیشتر و ساير مح ولا
هايتك به سايت های زير مرا عه نمائید.
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