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VOOR ELK GEBRUIK:
1) Zet de splitter in elkaar.
2) Draai de dop en de speen van de S-fles.
3) Plaats het melkventiel op de fles en draai
vervolgens de splitter op de fles.
4) Sluit de melkslang aan de voorzijde van
		 de splitter aan, bij ‘melk’.
5) Sluit de luchtslang aan op bovenzijde
		 van de splitter, bij ‘lucht’.
6) Sluit buitenste borstschelp aan op
		 de melkslang.
7) Plaats de S-fles op de pomp.
8) Kies juiste maat binnenschelp en klik
		 deze in de buitenste borstschelp.
9) Sluit de adapter aan op de pomp
		 en plaats in stopcontact of plaats
		 4 AA batterijen onder in de pomp.
10)		Plaats de borstschelp in beha.
11)		 Druk op start ‘ ‘.
12)		Selecteer de zuigstand.
13)		Druk nog een keer op start, om
		 fase 1 van de kolfsessie te beginnen.
14) Druk op de toeschietknop ‘ ‘
		 wanneer fase 1 verkort of
		 verlengd moet worden
		 (automatisch 3 minuten
		 fase 1 daarna fase 2).

Na elk gebruik:
1) Druk een paar seconden op start ´ ´, om de kolfsessie te beëindigen.
2) Haal de binnenschelp uit de buitenschelp en was deze af.
3) Koppel de melkslang los van de S-fles. Laat de buitenschelp aan de
melkslang zitten en gebruik deze als trechter om de melkslang onder
de kraan door te spoelen. Spoel eerst met sop en daarna met schoon
water.
4) Steriliseer 1 x per dag de onderdelen.
5)		 Start direct met voeden uit de S-fles of bewaar de moedermelk in de
koelkast of vriezer.
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* 		 800 Watt, max 3 minuten
** Door het reinigen van de schelp in de machine kan de zachte rand verkleuren

Tips:
• Wanneer er meer zuigkracht gewenst is, kan het
S-fles ventiel vervangen worden door bijgeleverd
blauw gesloten ventiel.
• Gebruik de bewaarbakjes of -zakjes van Difrax om
je moedermelk in de vriezer te bewaren.
• Je kunt ook direct in de Difrax bewaarbakjes kolven.
Lees voor gebruik ALTIJD de gebruikershandleiding
en kijk op difrax.com voor nog meer tips.
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