
คูมือการใชงานเคร่ืองปมนมดวยไฟฟา BY60

เรียนคุณลูกคา 

ขอขอบคุณท่ีเลือกสินคาของเรา เรามีช่ือเสียงเร่ืองคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยผานการทดสอบอยาง

ละเอียด อาทิเชน อุปกรณใหความอบอุน เคร่ืองช่ังน้ําหนัก เคร่ืองวัดความดัน เคร่ืองวัดอุณหภูมิ เคร่ือง

วัดออกซิเจนในเลือด เคร่ืองนวด อุปกรณดานความงาม อุปกรณสําหรับเด็ก และเคร่ืองกรองอากาศ 

โปรดอานคูมือโดยละเอียดกอนใชงาน และเก็บรักษาสําหรับการใชงานคร้ังตอไป

ขอแสดงความนับถือ

ทีมงานบอยเลอร

สิ่งที่บบรรจุในกลอง

• เครื่องปมน้ำนมพรอมจอแสดงผล

• ทอซิลิโคน

• ตัวเชื่อมปมที่มีเยื้อหุมและวาลวทำจากซิลิโคน

• ตัวรองกันกระแทกซิลิโคน 2 ชิ้น (ขนาดมาตราฐานและขนาดเล็ก)

• ขวด 180 มล.  2 ชิ้น

• ฝาขวด 2 ชิ้น

• จุกนมซิลิโคน

• ฝาขวดสำหรับจุกนม 2 ชิ้น

• ปมมือจับ (2 ระดับ)

• ที่วางขวดนม

• อุปกรณแปลงไฟ (สำหรับขวด Avent และ NUK) 2 ชิ้น

• กระเปาหิ้ว

• ปลั๊กไฟหลัก

• ถาน AA 4 กอน

• คูมือการใชงาน

1. สัญลักษณ

2. ทำความรูจักกับอุปกรณของคุณ

เครื่องปมน้ำนม Beurer BY 60 ชวยใหคุณแมลูกออนสามารถปมน้ำนมไดงายและสะดวก หากน้ำนม

แมไมเพียงพอ ซึ่งการที่คุณแมลูกออนนั้นไมสามารถรีดน้ำนมออกจากอกไดมากเพียงพออาจกอใหเกิด

ความเจ็บปวดจากการสะสมน้ำนมในหนาอกที่มากเกินไป กรณีเลวรายที่สุดจากการมีน้ำนมสะสมมาก

เกินไปคืออาจกอใหเกิดการอักเสบของหัวนมได (โรคเตานมอักเสบ) โดยการปองกันนั้นคือการใหน้ำนม

มีการถายเท ซึ่งเครื่องปมน้ำนมก็สามารถชวยทานได นอกจากนั้น เครื่องปมน้ำนมยังสามารถชวย

บรรเทาอาการเจ็บหัวนมหรือหัวนมแตกได ทานยังสามารถใชโหมดกระตุนของเครื่องปมน้ำนมในการ

ชวยดึงหัวนมสั้นหรือบอดใหอยูในลักษณะปกติได ซึ่งจะทำใหงายขึ้นในการปมน้ำนม เครื่องปมน้ำนมนี้

สามารชวยใหทานเก็บน้ำนมไวในขวดได ยกตัวอยางเชน ในกรณีที่ทานตองเดินทางหรือตองอยูหางจาก

บุตรของทานเปนระยะเวลานาน ซึ่งทารกที่ไมไดรับนมแมโดยตรงดวยเหตุผลดานสุขภาพบางประการ 

(เนื่องจากการคลอดกอนกำหนดหรือเพดานปากแหวง) ยังคงสามารถไดรับน้ำนมที่ปมเตรียมไวจาก

เครื่องปมน้ำนม

3. การใชงาน

เครื่องปมน้ำนมจะตองใชเฉพาะสำหรับการปมน้ำนมแม ไมไดใชปมน้ำนมในสัตว ที่ปมน้ำนมมีไวสำหรับ

ใชในบาน / ใชสวนตัวเทานั้นไมใชเพื่อการคา อุปกรณนี้สามารถใชเพื่อวัตถุประสงคที่ไดรับการออกแบบ

และในลักษณะที่ระบุไวในคำแนะนำสำหรับการใชงาน การใชอยางไมเหมาะสมอาจเปนอันตรายได ผู

ผลิตจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใชงานที่ไมเหมาะสมหรือไมระมัดระวัง

4. หมายเหตุ

      คำเตือนดานความปลอดภัย

• เก็บวัสดุบรรจุภัณฑใหหางจากเด็กๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสำลักติดคอ

• เก็บชิ้นสวนเล็กๆ ไวใหหางจากมือเด็ก

• ตรวจสอบใหแนใจวาเด็กๆ ไมสามารถเขาสวนตางๆ ของอุปกรณได

• ใชปลั๊กไฟหลักที่มาพรอมตัวเครื่องเทานั้น

• หามใหเด็กเลนกับตัวเครื่อง

• หามใหเด็กใชหรือทำความสะอาด เวนแตไดรับการดูแลจากผูใหญ

• หามดึง บิด หรือ งอปลั๊กไฟหลัก

• กอนใชงานเครื่องปมน้ำนมเปนครั้งแรก โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาชิ้นสวนประกอบ

กันถูกตอง

• กรุณาดึงปลั๊กไฟหลักออกจากตัวเครื่อง ในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดในการใชงาน, 

ตอนทำความสะอาดหรือเมื่อไมไดใชงาน

• หามใหเครื่องปมน้ำนมสัมผัสกับความรอนหรือสิ่งแหลมคม

• หามใชชิ้นสวนเพิ่มเติมใด ๆ หากไมไดรับการแนะนำหรือมอบใหจากผูผลิต

• เก็บคำแนะนำเหลานี้ไวเพื่อใชงานอยางปลอดภัยและทำใหผูใชทุกคนสามารถเขาถึงได

• ตรวจสอบใหแนใจวาคุณมีคำแนะนำเหลานี้สำหรับการใชงานเ มื่อมอบอุปกรณใหแกผูอื่น

• เพื่อความสะอาด เครื่องปมน้ำนมนี้ควรถูกใชโดยคนคนเดียวเทานั้น กรุณาอยาใชรวมกับผูอื่น 

• เครื่องปมน้ำนมตองใชกับเตานมของเพศหญิงเทานั้น

• หามใชที่เครื่องปมน้ำนมถาหากรูสึกงวงนอนหรือนอนอยู

• หามใชที่เครื่องปมน้ำนมขณะอาบน้ำ

• ในกรณีที่พบปญหา หามเปดหรือเขยาปมน้ำนมไมวาในกรณีใด ๆ กรุณาอานบทที่อางถึง " 8. ปญหา

และวิธีการแกไขปญหา" หากปญหาของคุณไมไดถูกอธิบายไวที่นั่น โปรดติดตอฝายบริการลูกคาหรือ

ตัวแทนจำหนาย

• เครื่องปมน้ำนมไมตองการการบำรุงรักษาใดๆ

• การซอมแซมจะตองดำเนินการโดยฝายบริการลูกคาหรือตัวแทนจำหนายที่ไดรับอนุญาตเทานั้น ไมวา

ในสถานการณใด คุณไมควรเปดหรือซอมเครื่องปมน้ำนมดวยตัวเองเนื่องจากจะทำใหการรับประกัน

สินคาเปนโมฆะ

• หามจุมเครื่องปมน้ำนมลงในน้ำเด็ดขาด

• หามสัมผัสเครื่องปมน้ำนมหากมือเปยกหรือชื้น

• หามยื่นมือไปเก็บเครื่องปมน้ำนมหากตัวเครื่องตกลงไปในน้ำและใหถอดปลั๊กทันที

• ขณะใชงานเครื่องปมน้ำนม โปรดวางบนพื้นผิวที่เรียบและมั่นคง

• คลี่สายไฟหลักจนสุดเพื่อหลีกเลี่ยงความรอนสูงเกินไป

• หามวางที่ปมนมหรือปลั๊กไฟหลักในไมโครเวฟ

• ถอดปลั๊กไฟหลักออกจากตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน หามปลอยใหเตานมเสียบทิ้งไวที่เครื่องปมน้ำนม

• หากสายปลั๊กไฟหลักของปมน้ำนมชำรุดตองทิ้งอยางถูกวิธี

• หามอุนนมแมในไมโครเวฟเพราะอาจอุนไดไมสม่ำเสมอและอาจลวกผิวหรือปากลูกคุณไดห

• เก็บสายไฟหลักใหหางจากพื้นผิวที่รอน

• เครื่องนี้ไมถูกออกแบบสำหรับผูใชที่มีรางกายหรือสภาวะจิตใจผิดปกติ รวมถึงคนที่ไมรูวิธีใชงานเบื้อง

ตนดวย เพราะฉะนั้นหากผูใชที่มีคุณลักษณะดังที่กลาวมา ควรมีบุคคลที่เปนผูดูแลและรับผิดชอบใน

ความปลอดภัยของผูใชอยู ณ ที่นั้นดวย

• เครื่องปมน้ำนมไมจำเปนตองทำการสอบเทียบ

• หามดัดแปลงเครื่องปมนมและอุปกรณเสริม

      สำคัญ

• หามใชน้ำทำใหตัวปมชุมดวยน้ำ เนื่องจากพื้นผิวของตัวปมไมไดถูกออกแบบมาเพื่อปองกันน้ำหรือของ

เหลวอื่นๆ

• หามใชเครื่องมือนี้ในที่ที่มีแรงไฟฟาสถิต เนื่องจากแรงไฟฟาสถิตอาจทำใหเครื่องมีปญหา

• ปองกันเครื่องปมนมไมใหอยในสถานที่ที่แสงอาทิตย ความรอน ความชื้น หรือสารปนเปอนจะสามารถ

สัมผัสกับตัวเครื่องไดโดยตรง

• หามดึงทอปมน้ำนม

•หามดึงสายไฟปลั๊ก หากตองการดึงปลั๊กไฟออกจากเครื่อง

      สำคัญ

คำแนะนำสำหรับการพกขวดนม

• เมื่อบรรจุน้ำนมแมในขวด ( เชนเมื่อเดินทาง ) ตรวจสอบใหแนใจวาขวดนั้นปดฝาเกลียวจะแนนเสมอ

      คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของเด็ก

• ใชสินคาภายใตการดูแลของผูใหญเทานั้น

• การใหนมจากจุกนมอยางตอเนื่องและเปนเวลานานอาจทำใหฟนผุ

• ใชจุกนมสำหรับปอนนมเทานั้น หามใชจุกนมปลอม

• ตรวจสอบอุณหภูมิของนมทุกครั้งกอนใหเด็กรับประทาน

• ตรวจสอบจุกนมกอนใชงานทุกครั้ง โดยการดึงจุกนมทั่วทุกทิศทาง

• ทิ้งจุกนมที่เริ่มมีความเสียหายหรือสึกหรอ

• อยาใหจุกนมสัมผัสกับแสงแดดโดยตรง และอยาทิ้งไวในน้ำยาฆาเชื้อ (”วิธีการฆาเชื้อ”) นานกวาที่

แนะนำ เนื่องจากอาจทำใหจุกนมเสียหายได

• อยาจุมจุกนมลงไปในสารที่ใหความหวาน เนื่องจากอาจทำใหเด็กฟนผุได

• ฆาเชื้อชิ้นสวนทั้งหมดที่สัมผัสกับน้ำนมแมเปนเวลาหานาทีในน้ำเดือด

• ทำความสะอาดกอนใชงานทุกครั้ง

• ตรวจสอบใหแนใจวาอุณหภูมิของของเหลวในขวดไมเกิน 50 ° C

       คำเตือน

หมายเหตุเกี่ยวกับการจัดการกับแบตเตอรี่

• หากผิวหนังหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวจากถานใหลางออกดวยน้ำและพบแพทยทันที

สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

 
คำเตือน
คำแนะนำเพื่อเตือนวาอุปกรณอาจเสี่ยงตอสุขภาพหรือความบาดเจ็บได

 
สำคัญ
คำแนะนำดานความปลอดภัยเนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะทำลายอุปกรณ/ชิ้นสวน

ขอสังเกต
สังเกตุรายละเอียดสำคัญ

อานคูมือกอนใชงาน

ความปลอดภัยทางไฟฟาชนิด BF

ระบบไฟฟากระแสตรง

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

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

ผูผลิต

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการเก็บ

อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการใชงาน

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



•  อันตรายจากการหายใจไมออก เด็กเล็กอาจกลืนหรือถานติดคอได โปรดเก็บแบตเตอรี่ใหหางจากมือ

เด็กเล็ก

• สังเกตขั้วบวก (+) และลบ (-) ของถานดวย 

• หากถานเกิดการรั่วไหล ใหสวมถุงมือปองกันและทำความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง

• ปองกันถานจากความรอน

• ความเสี่ยงจากการระเบิด หามโยนถานลงในกองไฟ

• หามชารจไฟ เนื่องจากถานเปนแบบใชแลวทิ้ง ไมสามารถนำกลับมาใชใหมได

• หากไมใชอุปกรณเปนระยะเวลานาน ใหนำถานออกจากชองใสถาน

• ใชถานชนิดเดียวกันหรือใกลเคียงเทานั้น

• เปลี่ยนถานใหมทั้งหมดพรอมๆ กันทุกครั้ง

• หามใชถานแบบชารจไฟได

• อยาแยกชิ้นสวนหรือบดถาน

5. คำอธิบายอุปกรณ

1. เครื่องปมน้ำนมพรอมจอแสดงผล    2. ตัวเชื่อมปมและวาลวทำจากซิลิโคน

3. ทอซิลิโคน   4. ขวด (180 มล.)

5. ฝาขวด   6. จุกนม

7. ฝาเกลียว   8. อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด Avent

9. อุปกรณแปลงไฟสำหรับขวด NUK  10. ตัวเชื่อมปมที่มีเยื้อหุมซิลิโคน

11. วาลวซิลิโคน              12. ตัวรองกันกระแทกซิลิโคน (ขนาดมาตราฐานและขนาดเล็ก)

13. ปมมือจับ (2ระดับ)  14. กระเปาหิ้ว

15. ที่วางขวด

สัญญาลักษณบนหนาจอแสดงผล

1. สถานะแบตเตอรี่   2. โหมดการปม

3. แสดงเวลา (จับเวลาสำหรับการกระตุน / ระยะเวลาในการปม)

4. ระดับการกระตุนหรือการปม 9 โหมด

5. โหมดการกระตุน (เพื่อกระตุนหัวนม/ไมปมน้ำนม)

6. ปุม + (เพิ่มระดับ)   7. ปุมเปด / ปด

8. ปุม – (ลดระดับ)   9. โหมด (เปลี่ยนโหมด)

6. การตั้งคาเริ่มตน

      ขอสังเกต

โปรดตรวจสอบวาบรรจุภัณฑของเครื่องปมน้ำนมมีทุกอยางครบถวน และไมไดเสียหายกอนใชงาน  

ลูกคาโปรดตรวจสอบตัวเครื่องปมและชิ้นสวนเพิ่มเติมวาไมไดมีความเสียหายที่เห็นไดชัดหรือวามีสวน

ประกอบของเครื่องขาดหาย และหากทานมีขอสงสัย กรุณาอยาเปดใชอุปกรณและติดตอผูที่ขายสินคา

ใหทานหรือทางทีมงานบอยเรอรไทยเสียกอน

6.1 วิธีประกอบเครื่องปมน้ำนม

หลังจากที่นำผลิตภัณฑออกมาแลว โปรดตรวจสอบภาชนะพลาสติกวามีรอยแตกที่ใด หรือไมเพื่อที่จะ

ไดแนใจวาสวนที่ประกอบดวยอิเล็กทรอนิกสจะไมโดนของเหลวโดยไมมีการปองกัน

6.2 วิธีการทำความสะอาดตัวปมน้ำนม

       คำเตือน

โปรดทำความสะอาดและทำการฆาเชื้อชิ้นสวนที่สัมผัสโดนน้ำนมโดยตรง (ยกเวนตัวเครื่อง และทอซิลิ

โคน) ชิ้นตอชิ้นทั้งกอนและหลังใช หามทำการฆาเชื้อตัวเครื่องเปนอันขาดเพื่อทำการทำความสะอาดและ

ฆาเชื้อตัวปมที่ถูกตอง โปรดปฏิบัติดังนี้

1. ถอดตัวเชื่อมปมออกจากขวด

2. ถอดทอซิลิโคนจากตัวเชื่อมปมและตัวเครื่อง

3. แยกตัวเชื่อมปมออกจากเยื้อหุมและวาลวซิลิโคน

4. ฆาเชื้อโรคขวดและตัวเชื่อมปม

(ที่มีเยื้อหุมและวาลวซิลิโคน)ในน้ำเดือดหรือเครื่องนึ่งฆาเชื้อและหามใชตัวปมจนกวาชิ้นสวนทุกชิ้นจะ

แหงสนิท นอกจากนั้น โปรดอยาใชผลิตภัณฑตานฤทธิ์ของแบคทีเรียเนื่องจากอาจสรางความเสียหายตอ

พลาสติกของตัวปมได

5. ทำความสะอาดตัวเครื่องปมดวยผาแหงหรือชุบน้ำหมาดๆ เทานั้นและหามใชผงซักฟอกหรือตัวทำ

ละลายในการทำความสะอาด ไมวาจะกรณีใดๆ หามเอาตัวเครื่องแชน้ำเนื่องจากน้ำอาจเขาตัวเครื่อง

และทำลายมันได และหากทานไมตองการใชเครื่องอีกสักระยะ โปรดถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง

7. การใชงาน

7.1 คำแนะนำสำหรับการไหลของน้ำนมที่ดีขึ้น

• เลือกสถานที่ที่ทานจะรูสึกสบายใจ/ผอนคลาย ที่จะใชเครื่องปม

• เลือกเวลาที่ทานจะรูสึกสบายใจ/ผอนคลาย ที่จะใชเครื่องปม

• การมีลูกหรือรูปลูกของทานอยูขางๆขณะการปมก็มีสวนชวยในการไหลเวียนของน้ำนม

• หากกำลังใหนมลูกโดยใชเตานมขางเดียว ใหใชที่ปมน้ำนมที่อกอีกขางไปพรอมกัน

• ความอุนและความรูสึกผอนคลายชวยเรื่องการไหลเวียนของน้ำนมเพราะฉะนั้นทานควรใชเครื่องปม

หลังอาบน้ำ

• หากทานรูสึกปวดหนาอกหรือหนาอกของทานมีอาการบวมใหวางผาอุนไวบนหนาอกซักพักโดยการวาง

ผาอุนจะชวยเรื่องการไหลเวียนของน้ำนม

• หากวาน้ำนมของทานไมออกมาภายในทันที ใหพยายามทำตัวผอนคลายเขาไวแลวคอยทำการปมอีก

ครั้ง

• หากวา 5 นาทีผานไปแลวน้ำนมของทานยังไมไหลออกมา โปรดหยุดใชเครื่องและหาโอกาสใชใหมใน

ครั้งหนา

• หากทานรูสึกเจ็บแปรบขณะการปมน้ำนม โปรดปรึกษาแพทย

7.2 วิธีการใชเครื่องปมน้ำนม

7.3 วิธีการใชปมมือจับ

 1. ถอดฝาครอบที่เชื่อมตอกับที่ปมน้ำนมออก และตอตัวปม

 มือจับรวมถึงเยื้อหุมซิลิโคน โดยกดเยื้อหุมซิลิโคนใหแนนบน

 ตัวยึดปมจนกวาจะคลิกเขาที่

 2. จากนั้นตัวรองปองกันเตานมดวยซิลิโคนเบาๆ ที่บริเวณ

 เตานม ตรวจสอบใหแนใจวาหัวนมนั้นปดสนิทและไมมี

 อากาศเขา เพื่อใหมีการทำงานที่เหมาะสม ตัวรองปองกันเตา

 นมตองดึงใหแนนบนเตานม ใชปมมือจับตามที่แสดงในภาพ

 3. คุณสามารถเปลี่ยนแปลงระดับของปมไดโดยเลือก

 ระหวาง MIN / MAX

1

23
4

5 6

7
7

9
8

10

11

12

13

14

4
1115

1 2 3

4
5

6

7

89

หมุนตัวเชื่อมปมใหลงล็อคกับขวด

โปรดตรวจสอบความแนนหนาเพื่อปองกัน

การรั่วไหลของของเหลว

ใสปลายทอซิลิโคลนลงในตัวเชื่อมปมและเครื่องปม

เชื่อมเครื่องปมกับสายเคเบิลและเสียบปลั๊กหลักเขากับเบาปลั๊ก

หากวาทานตองการใชเครื่องปมน้ำนมโดยการใชถานโปรด

ทำตามดังนี้; ถอดฝาครอบที่ใสถานทางดานหลังของตัวเครื่อง

และใสถาน AA 4 กอน (ใหมาพรอมสินคา) ลงไปโดยตรวจสอบ

ใหแนใจดวยวาใสถูกขั้ว ซึ่งทานสามารถตรวจสอบไดโดยการดู

สัญลักษณที่ใสถานหลังจากนั้นใหปดฝาจนกวาทานจะไดยิน

หรือรูสึกวาฝาไดเขาที่แลว ถาน AA 4 กอน สามารถใชงานได

มากสุดประมาณ 60 นาที

1. กอนใชเครื่องปมน้ำนม โปรดลางมือ และหนาอกของทานใหสะอาด

2. นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย ทาสามารถใชหมอนในการชวยการค้ำ

หลังได

3. นาบที่ปองกันหนาอกพรอมแผนลงซิลิโคนลงบนหนาอกเบาๆ และตรวจ

สอบใหมั่นใจวาหัวนมของทานถูกลอมรอบสนิท และไมมีฟองอากาศปรากฏ

อยู เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพที่ปองกันหนาอกควรถูกกดลงกับหนาอก

อยางแนบสนิท

4. กดปุม       เพื่อเปดเครื่องปมน้ำนม เครื่องปมจะเริ่มอยูที่โหมดกระตุนโดย

อัตโนมัติโดยหนาจอจะแสดงการจับเวลา 2 นาที ซึ่งในเวลา 2 นาทีนี้ หัวนม

ของทานจะถูกกระตุนเพื่อเตรียมพรอมสำหรับการปมน้ำนม กด            เพื่อ

เลือกความแรงในการกระตุน

5. หลังจาก 2 นาทีแลว สัญลักษณ       จะแสดงขึ้นบนหนาจอ โปรดกดปุม

        เพื่อเริ่มการปมนม และ กดปุม             เพื่อเลือกความแรงในการปม

ที่เหมาะสมสำหรับทาน และเมื่อน้ำนมของทานเต็มขวดนมครบ 180 ml 

โปรดหยุดการปม

6. กดปุม      หากทานตองการจะเปลี่ยนกลับไปเปนโหมดกระตุน

การกระตุนและการจับเวลา 2 นาทีจะเริ่มตนใหมอีกครั้ง    

       เครื่องปมน้ำนมเครื่องนี้มีความสามารถในการบันทึกความแรง

ในการปมหรือการกระตุนจากครั้งลาสุดที่ใชได

7. กดปุม      เพื่อปดเครื่องปมน้ำนม

ปุม ปด/เปด เครื่อง

ปุม เพิ่ม/ลด 
แรงกระตุน, แรงปม

ปุม เพิ่ม/ลด 
แรงกระตุน, แรงปม

ปุมโหมด สลับระกวาง
โหมดกระตุน และ โหมดปม

ปุมโหมด สลับระกวาง
โหมดกระตุน และ โหมดปม



 7.4 วิธีเก็บน้ำนม

น้ำนมที่ถูกปมออกมานั้นสามารถเก็บเอาไวในตูเย็นหรือตูแชแข็งไดในเวลาจำกัด

• ควรฆาเชื้อโรคที่ตัวปมและตัวเก็บกอนใชเสมอ

• เก็บน้ำนมที่ถูกปมออกมาเขาตูเย็นหรือตูแชแข็งทันที อยาทิ้งน้ำนมที่ปมออกมาไวในอุณหภูมิหอง

• หากทานแชน้ำนมในตูแชแข็ง ทางเราขอแนะนำใหทานเขียนวันที่ที่ทำการปมน้ำนมไวบนขวดดวย

      คำเตือน

คอยสังเกตชวงเวลาในการเก็บผานตารางนี้

 

7.5 วิธีใหน้ำนม

     คุณสามารถใชขวดที่ใหมาพรอมกับจุกนมซิลิโคนเพื่อใหน้ำนมดวย คุณสามารถมองเห็นปริมาณ

น้ำนมแมดวยขวด NUK หรือ Avent กอนปอนนม

• กอนการใหอาหารตองแนใจวาขวดนั้นถูกฆาเชื้อกอนที่จะเติมดวยน้ำนมแมที่เก็บไว

• เพื่อละลายน้ำนมแมเก็บไวในตูเย็นคางคืนเพื่อเก็บรักษาสารอาหาร เมื่อน้ำนมแมละลายน้ำแข็งแลวจะ

ตองใชภายใน 24 ชั่วโมง น้ำนมแมควรละลายในน้ำอุนโดยเฉพาะในกรณีเรงดวนโดยเฉพาะ

• หากน้ำนมมีกลิ่นไมพึงประสงคควรทิ้งทันที

• หามอุนน้ำนมในไมโครเวฟเนื่องจากอาจอุนไมสม่ำเสมอและอาจทำใหเกิดการลวกไหมเมื่อดื่ม

• หากอุนน้ำนมใหตรวจสอบอุณหภูมิกอนใหนมลูก

8.ปญหาและวิธีการแกไขปญหา

 

อุณหภูมิหอง

น้ำนมที่เพิ่ง

ถูกปมออกมา

เก็บได 6 ซม.

ตองทานทันที 10 ชม.

สามารถเก็บได 24 ชม. 

(อยาเก็บไวตรงสวนประตู

เนื่องจากสวนนั้นใหความ

เย็นไดไมเพียงพอ

เก็บได 3 เดือน

หามนำกลับไป

แชอีก

น้ำนมที่ละลายแลว

(หลังจากถูกแชแข็งมา)

ตูเย็น 

(ประมาณ 3-5 oC)

ตูแชแข็ง 

(ประมาณ -16oC)

9. คำแนะนำในการกำจัด

10. ขอมูลทางเทคนิค

ตองทิ้งแบตเตอรี่ที่แบนราบและวางเปลาผานกลองเก็บรวบรวมจุดรีไซเคิลที่กำหนดไวเปนพิเศษหรือผูคา

ปลีกอุปกรณอิเล็กทรอนิกส คุณตองถูกกฏหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่ รหัสดานลางนี้ถูกพิมพ

ลงบนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย: 

Pb = แบตเตอรี่มีสารตะกั่ว,

Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

เพื่อเหตุผลดานสิ่งแวดลอมหามทิ้งอุปกรณลงในถังขยะในครัวเรือนเมื่อสิ้นสุดอายุการใชงาน 

ทิ้งอุปกรณไวในจุดรวบรวมหรือจุดรีไซเคิลในทองถิ่นที่เหมาะสม กำจัดอุปกรณตามขอกำหนด

EC Directive - WEEE (อุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเสีย) หากคุณมีคำถามใดๆ 

โปรดติดตอหนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบเรื่องการกำจัดขยะ

 

 

ปญหา

เครื่องไมปม (ดูด)

น้ำนมไมยอมออก

รูสึกเจ็บจากการปมน้ำนม

มีน้ำนมไหลออกมาทางขางลาง

ของแผนซิลิโคน

หนึ่งในชิ้นสวนของเครื่องปม

น้ำนมมีการเปลี่ยนแปลงหรือ

เสียหาย

• ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตอง

• ตรวจสอบวาตัวเชื่อมปมนั้นวางบนหนาอกดีหรือยัง

• ตรวจสอบวาทอซิลิโคนเสียบถูกที่, ความแรงใน

การปมไมไดต่ำสุด, และเครื่องปมถูกเปดอยู

• ตรวจสอบวาไมมีน้ำนมเหลือ อยูในวาลวซิลิโคน และ

  ขัดขวางการไหลของน้ำนม

• พยายามผอนคลายแลวคอยลองปมอีกครั้ง เมื่อใช

  เครื่องปมบอยขึ้น ทานจะรูสึกดีขึ้นและสบายขึ้น

• ลดระดับความแรงในการปม

• ปรึกษาแพทยของทาน

• ถอดแผนซิลิโคนและใสเขาไปใหมโดยตองแนใจวาแผน

  ลองนั้นอยูถูกตำแหนงและติดกับตัวเชื่อมปมอยาง

  แนนหนา

• นั่งและเอนตัวไปขางหนาเล็กนอย

• อยาใชสารละลายหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์

  กัดกรอนหรือเปนกาซ

• อุณหภูมิที่แปรปรวนหรือขึ้นลงเร็วเกินไปอาจทำลาย

  พลาสติกของตัวปมได

• หากชิ้นสวนมีความเสียหาย โปรดเลิกใชเครืองปมน้ำ

  นมในทันที

เครื่องปมน้ำนมไมยอมเปด • ตรวจสอบวาชิ้นสวนของเครื่องประกอบถูกตองและ

  เครื่องปมเปดอยู

• ตรวจสอบวาปลั๊กหลักถูกเสียบอยูกับตัวปมถูกตอง

วิธีแกไขที่เปนไปได

รุนสินคา

ชนิด

BY60

BY40
แหลงจายไฟ ถาน AAA 1.5V x 4 กอน

 Voltage (input) 100-240V (AC~) 50/60 Hz

 Voltage (output) 6V (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-condensing), 700 – 1060 hPa ambient pressure

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

อายุการใชงาน 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) หนวยที่เหมาะสม
สำหรับการใชงานในกรณีที่ไมมีชั้นบรรยากาศที่มีออกซิไดซที่กาซระเบิดหรือกาซไนตรัสออกไซต

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา 
จ.ชลบุรี 20110
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 098-2805777
สำนักงานกรุงเทพฯ: รานยาฮอสโปร (Hospro) : 26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต 
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