
 
 

 

  



 . ضمانات مهمة1

 المحاذير واإلحتياطات

 عند استخدام المنتجات الكهربائية ، خاصة عند وجود األطفال ، يجب دائًما اتباع االحتياطات األساسية للسالمة. 

ي ) B. إذا كنت أم مصابة بالتهاب الكبد 1 وس العوز المناعي البشر ي أو فير
( ، فإن ضخ حليب الثدي HIVأو التهاب الكبد الوبائ 

وس إىل طفلك عير حليب الثدي.   لن يقلل أو يزيل خطر نقل الفير

ي 2
 
ا عن الشقوق أو الرقائق أو الدموع أو تغير اللون أو التدهور. ف

ً
. قبل كل استخدام ، قم بفحص المكونات الفردية برصًيا بحث

 م استبدال األجزاء. حالة مالحظة تلف الجهاز ، يرجر التوقف عن االستخدام حتى يت

 اقرأ كل االرشادات قبل األستعمال. 

 عند استخدام المنتجات الكهربائية ، يجب دائًما اتباع االحتياطات األساسية للسالمة. 

 لمعالجة خطر الصعق بالكهرباء: 

 . ال تستخدم أثناء االستحمام. 1

 . ال تضع أو تخزن المنتج حيث يمكن أن يسقط أو يسحب. 2

ي الماء أو سائل آخر.  . ال تضع أو 3
 تسقط ف 

ي الماء ، افصل المنتج عىل الفور. 4
 . ال تصل إىل المنتج الذي سقط ف 

ي الماء. . 5
ا الجسم الرئيسي ف 

ً
ي فرن الميكروويف ، وال تغمر أبد

 ال تقم بتعقيم المجموعة ف 

 لتقليل خطر الحروق أو الصعق بالكهرباء أو الحريق أو إصابة األشخاص: 

ي 1
 ترك هذا المنتج بدون مراقبة عند توصيله. . ال ينبغ 

ورة عند استخدام هذا المنتج بالقرب من األطفال الرضع أو األطفال. 2 اف عند الرص   . أغلق اإلشر

كة 3 ي هذا الدليل. ال تستخدم المرفقات غير الموىص بها من قبل شر
. استخدم هذا المنتج فقط لالستخدام المقصود كما هو موضح ف 

uzinmedicare . 

ي 4
ا بتشغيل هذا المنتج إذا كان به سلك أو سلك تالف. إذا كان ال يعمل بشكل صحيح ، إذا تم إسقاطه أو تلفه. سقطت ف 

ً
. ال تقم أبد

 الماء ، أو إذا كانت أي أجزاء مكسورة أو مفقودة. 

 . الحفاظ عىل الحبل بعيدا عن سطح ساخن. 5

 . ال تستخدم أبدا أثناء النوم أو النعاس. 6

. . ال تس7 ي الهواء الطلق أو تعمل حيث رذاذ الهباء الجوي. يتم استخدام المنتجات أو حيث يتم إعطاء األكسجير 
 تخدم ف 

ي عندما ال يكون قيد االستخدام. 8
 . يجب فصل سلك الطاقة من مأخذ التيار الكهربائ 

 . ال تقم بفك أو تعديل المنتج عند فكه ، خدمة ما بعد البيع غير متوفرة. 9

ي الرعاية الصحية )يمكن كش الشفط عن طريق إذا شعرت ب
ي الثدي أو الحلمة ، فقم بإيقاف المضخة عن الثدي. استشر أخصائ 

ألم ف 

 إدخال اإلصبع بير  درع الثدي والثدي أو إيقاف المضخة(

ة. 10  . ال تستنشق أو تبتلع أجزاء صغير

 . قد تحدث الحساسية. 11

ي ذلك ضوء ا12
. . الوبر والغبار والضوء )بما ف   لشمس( ، وما إىل ذلك يمكن أن يؤثر بشكل غير مقبول عىل السالمة واألداء األساسي

 لفصل الوضع أثناء االستخدام. 13
ا
دد سهًل دد / التيار الميى  . يجب أن يكون محول التيار الميى

ي الثدي أو الحلمة ، فقم بإيقاف المضخة أو توصيل المحول وإزالته من الثدي. 
 إذا شعرت بألم ف 

ي الرعاية الصحية )يمكن كش الشفط عن طريق إدخال اإلصبع بير  درع الثدي والثدي أو عن طريق إيقاف المضخة( استشر 
 أخصائ 

  



 . الرموز المهمة2

 عالمة العمل العام
 خطر ، تحذير

 عالمة الحظر العام

 Ⅱ فئة  BF DCنوع 

 الصانع دليل المستخدم الرجوع إىل تشغيل / إيقاف

 عملية الضغط الجوي درجة حرارة التشغيل التخزين / عملية الرطوبة النقل / 

 الرقم التسلسىلي  حافظ عىل الجفاف قابل للكش

ي خلط هذا المنتج مع  تاري    خ التصنيع
ال ينبغ 

 .النفايات التجارية األخرى للتخلص منه
اكم  ال تيى

ي  نظام الجودة  CE شعار شهادة التمثيل األوروئر

 تحذير! 

تعتير مجموعة درع الثدي منتًجا مستخدًما فردًيا ، وقد يؤدي استخدام أي شخص آخر غير المالك األصىلي إىل مخاطر صحية ، مما 

 يؤثر عىل سالمة األداء. 

 . دواعي اإلستعمال3
 الحليب. تم تصميم هذا المنتج لمساعدة األمهات بلطف عىل ضخ 

 . دليل الضخ4

1 . خاء وتحفير 
 ( االسيى

ي من الثدي باتجاه الحلمة قبل االستخدام. ( قم 2
 بتدليك ثدييك بلطف أو ضع كمادات دافئة من الجزء الخلف 

 دقيقة.  15-10( ضخ الحليب من كل ثدي لمدة 3

ة.   مالحظة: للحصول عىل الحد األقىص من ضخ الحليب ، نوىصي بالضخ بشكل متكرر ولكن بزيادات قصير

ي اليوم( 8-7، ساعات  3-2دقيقة لكل ثدي ، كل  10-15)
 مرات ف 

 مالحظة: حتى عند استخدام مضخة الثدي ، إرضغي طفلك كلما أمكنك ذلك. 

  



 . المكونات5

 

ي الماء المغىلي لمدة  Spectraقبل استخدام مضخة الثدي من سلسلة 
 دقائق.  5ألول مرة ، قم بتطهير طقم درع الثدي ف 

ي األجزاء إذا غليها 
 دقائق.( 5ألكير من )قد تنحت 

 دقائق ، ألن األجزاء قد تصبح مشوهة.  5مالحظة: ال تغىلي لمدة تزيد عن 

(ترتيب تجميع الملحقات   : )من اليسار إىل اليمير 

ي  -3االنبوب  -2وحدة الضخ  -1
 درع الثدي -4حامي التدفق الخلف 

 الحلمة -8الغطاء  -7زجاجة الحليب  -6صمام السيلكون  -5

 محول الكهرب -11القرص  -10كاب   -9

 



  . ي
 كيفية تجميع حامي التدفق الخلف 

 

  .كيفية تجميع المضخة 

 
 

  



 . كيفية استخدام المضخة6
 . تنظيف المجموعة وتوصيل الطاقة. 1

ي الثدي.  . توصيل األنبوب بدرع الثدي و 2
ى
 تركيب الزجاجة عىل واف

 أقل موضع.  . اضبط قوة الشفط عىل3

ي وسط درع الثدي وقم بتشغيل الوحدة.  . ضغي 4
 
 الحلمة ف

 . ضبط قوة الشفط بشكل صحيح. 5

 . إيقاف المجموعة بعد االستخدام. 6

 

 . شاشة العرض و وحدة التحكم7

 

 . معلومات البطارية 8
ي هذا الجهاز 

 
 لخطر نشوب حريق أو حرق مواد كيميائية إذا لم يتم استخدامها بشكل صحيح. قد تتعرض البطارية المستخدمة ف

ي النار. 
 
 ال تقم بتفكيك الجهاز أو تسخينه أو حرقه أو التخلص منه ف

 ليثيوم بوليمر 11.1V 2000mAhالبطارية: 

طة مؤشر البطارية عىل الشاشة 4 :  أشر ي
 ساعات 3وقت التشغيل المتبفى

يط مؤشر البطارية  1 :  عىل الشاشةشر ي
 ساعة 1وقت التشغيل المتبفى

:  يومض مؤشر البطارية ي
 دقيقة يحتاج البطارية الشحن 30وقت التشغيل المتبفى



 . التنظيف والتطهي  9

 ( استخدام ألول مرة1

ي تالمس الثدي وحليب الثدي.   Spectraقبل استخدام مضخة الثدي 
 ألول مرة ، قم بتفكيك وغسل جميع األجزاء التى

 

 عد كل استخدام( ب2

ي الثدي ، صمام ① 
ى
ي تتالمس مع الثدي وحليب الثدي )طقم واف

قم بتفكيك وغسل جميع أجزاء مجموعة المضخة التى

  وصابون. 
 
ي ماء داف

 
 السيليكون ، الحلمة ، الغطاء ، القرص والغطاء( ف

ي غسالة الصحون. 
 
ي مجموعة المضخة آمنة ف

 
 جميع األجزاء ف

 اشطف بالماء النظيف. ② 

 يف وتغطية األجزاء عندما ال تكون قيد االستعمال. تجف③ 

 

 : للقضاء عىل التكثيف أو الحليب عىل األنابيب ، اغسله وجففه عىل الفور. مالحظة

 لتنظيف الجسم الرئيسي ، امسح الجسم الرئيسي بقطعة قماش مبللة ونظيفة. 

 فحص األنابيب للتكثيف أو الحليب. 

ي 
 األنابيب ، فقم بغسله وتجفيفه عىل الفور أو استبدال األنبوب. إذا تم مالحظة أي تكثيف أو حليب ف 

ي تخزين حليب الثدي؟10
 . متى يمكنت 

ي درجة حرارة الغرفة: 
 ف 

 وقت التخزين درجة الحرارة

 ساعة 24 (℉ 60) ℃ 15

 ساعات 6 إىل 4 (℉ 79) ℃ 26

 ساعات 4 (℉ 86) ℃ 30

 

ي الثالجة: 
 ف 

 وقت التخزين درجة الحرارة

 ايام 8إىل  (℉ 39~  ℉ 32) ℃ 4~  ℃ 0

 

ي ال
 : فريزر ف 

 وقت التخزين نوع

 أسابيع 2تصل إىل  المقصورة الموجودة داخل الثالجة

ي ، فريزر علوي ، جنًبا إىل جنب ، أو فريزر 
أسفل ذائى
 مستقل

 أشهر 4إىل  3

 شهر 12اىل  6من  (℉ 0) ℃ 17الفريزر العميق مع درجة حرارة ثابتة 

ل والعمل ، المصدر ي المي  
 womenshealth.gov: الرضاعة الطبيعية أصبحت أسهل ف 

 



ي إذابة واستخدام حليب الثدي المخزن؟11
 . كيف يمكنت 

 دائًما عىل التحقق من التاري    خ عىل حاوية الحليب قبل االستخدام.  احرىصي • 

ة طويلة.   ال تستخدم الحليب غير المؤرخ ، أو الحليب الذي تم تخزينه لفيى

ي الثالجة أو تحت ماء بارد وجري. ذ• 
 
 وبان الحليب المجمد ف

ن الوعاء برفق لخلط الحليب. •    الجاري ، ثم دوِّ
 
 قم بتسخير  الحليب تحت الماء الداف

  ، قم بتسخير  قدر من الماء عىل الموقد. • 
 
ي حالة عدم توفر الماء الداف

 
 ف

ا ، أخرج المقالة م
ً
ا وليس غليان

ً
ة عىل بمجرد أن يصبح الماء دافئ ي المقالة. ال تسخن وعاء الحليب مباشر

 
ن الموقد وضع وعاء الحليب ف

 الموقد. 

ة قد تؤدي إىل حروق. •   ال تقم بتسخير  حليب الثدي بواسطة الميكروويف ألن الموجات الصغرية يمكن أن تسبب بقًعا ساخنة خطير

 اختير دائًما درجة حرارة الحليب داخل معصمك قبل إطعامها للطفل. • 

ا وليس حاًرا.  يجب
ً
 أن يكون اللير  دافئ

ي الثالجة لمدة ال تزيد عن • 
 
 ساعة.  24بعد الذوبان ، يجب تخزين الحليب ف

ا والذي ال يستخدم خالل • 
ً
 ساعة.  24ال تقم بتجميد الحليب المذاب. تخلص من الحليب المجمد مسبق

 . استكشاف األخطاء وإصالحها12

 حل التحقق من األسباب المحتملة الظروف

ي  ال طاقة
ك كهربائ  تحقق مما إذا كان سلك الطاقة  مشيى

 غير متصل أو تالف
قم بتوصيل المحول. إذا كان 

كة  ا ، فاتصل بالشر
ً
تالف

عة أو مركز الخدمة أو 
ّ
المصن

يت منه  المكان الذي اشيى

إذا لم يتم الشحن ، فاتصل  تحقق بعد الشحن بطارية فارغة
كة المصنعة أو مركز  بالشر

أو المكان الذي الخدمة 
يت منه  اشيى

تحقق من توصيل األنابيب  أنبوب الهواء ال طاقة
 .بالجسم الرئيسي 

ربط أنبوب الهواء إىل الجسم 
 .الرئيسي 

تحقق ما إذا كانت متصلة درع  صمام
 .الثدي بشكل صحيح

تفكيكها وإعادة تجميعها 
 .بشكل صحيح

تحقق مما إذا كان غطاء الهواء  غطاء الهواء
ا
ً
 .مغلق

 .إغالق غطاء الهواء

تحقق مما إذا كان هناك  مستوى الضخ انخفاض شفط
ي 
مستوى ضخ منخفض ف 

صمام منظم الضخ أو إذا كان 
 هناك ضجيج غير طبيغي 

يت  اتصل بالموقع الذي اشيى
كة المصنعة  منه المنتج أو الشر

 هاتفكيك وإعادة تجميع تحقق من اتصال المجموعة مجموعة أدوات غير فعالة

تحقق مما إذا كانت هناك  درع الثدي
ي درع الثدي

 مشكلة ف 
اء واستبدال درع الثدي  شر

تحقق مما إذا كان هناك تلف  صمام
ي رأس الصمام

 ف 
 استبدال الصمام

اضبط عىل أدئ  مستوى  تحقق من مستوى الشفط شفط عالية جدا الم
شفط واستشر استشاري 

 الرضاعة أو الطبيب. 



 االستخدام والتخزينبيئة . 13

 

 . المواصفات14

ا   Plus 9الموديل: سبكيى

 Ⅱنوع الحماية: فئة 

 جم 280الوزن: 

 240V~ 50/60Hz 500mA-100  دخول: -كهرب

 9V=1.4Aخروج: -كهرب

 7.4V = 900mAhالبطارية:  ليثيوم بوليمر 

 

  






