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DVOUFÁZOVÁ MANUÁLNÍ ODSÁVAČKA MATEŘSKÉHO MLÉKA
MODEL GM-20
NÁVOD K OBSLUZE
Děkujeme vám za nákup manuální odsávačky mateřského mléka Dr. Frei® GM-20.
Jsme si jisti, že po zvážení kvality a spolehlivosti tohoto zařízení se stanete uživatelem
produktů Dr. Frei®.
Před prvním použití odsávačky prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Užívání v
souladu s tímto návodem zajistí dlouhodobé bezchybné fungování odsávačky.
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CZ
Seznam dílů
3

1. Měkká prsní přísavka
2. Trychtýř
3. Regulátor zdvihu
4. Membrána
5. Táhlo
6. Protiprachový kryt
7. Přepínač funkcí
8. Páka
9. Redukční kroužek
10. Láhev
11. Jednocestná membrána
12. Stojan na láhev
13. Víčko láhve
14. Uzávěr láhve
15. Kroužek na láhev
16. Savička
* Z důvodů vylepšení funkce se může změnit
vzhled některých dílů bez předchozího
upozornění.
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JAK SESTAVIT MANUÁLNÍ ODSÁVAČKU

1. Vložte silikonovou prsní přísavku (1) tak, aby obvod dobře dosedl okolo trychtýře (2).
2. Vložte táhlo (5) do silikonové membrány (4).
3. Našroubujte regulátor zdvihu (3) do táhla (5).
4. Vložte silikonovou membránu (4) do trychtýře (2) dle obrázku.Vkládejte tyto dva díly
společně jako celou sestavu.
5. Nasaďte táhlo (5) do vidlice páky (8), a pak zacvakněte páku do otočného čepu na
sestavě trychtýře (2).
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6. Nasuňte jednocestnou membránz (11) do sestavy pumpy (2).
7. Našroubujte láhev (10) s redukčním kroužkem (9) na sestavu pumpy (2).
8. Umístěte na láhev (10) stojánek (12).
* Ubezpečte se, že všechny díly jsou složeny správně dle obrázku.

POUŽITÍ
1. Všechny díly odsávačky mohou být vyvařeny. Před složením si umyjte ruce,
složte všechny díly tak, aby se zabránilo úniku podtlaku z odsávačky.
2. Před odsáváním mléka si jemně masírujte prsa nebo použít teplý ručník
ke stlačení prsu, je to užitečné pro vysátí mateřského mléka.
3. Sedněte si na židli, uvolněte se a nakloňte tělo mírně dopředu.
image 1
4. Přitiskněte prsní přísavku jemně přes bradavku prsu.
Dbejte, aby okolo silikonové přísavky nevnikal vzduch..
5. Nejprve otočte knoflík na páce do polohy «simulace» « » a stiskněte
několikrát páku pro stimulaci odsávání mléka (obrázek 1). Pak otočte
přepínač funkcí do polohy na «sání»« » a stiskněte páku pro účinné a
rychlé odsátí mléka (obr. 2). (image 2).
image 2
6. Podle svého pocitu otočte nastavitelnou knoflíkem, ve směru hodinových
ručiček zesiluje sací síla, proti směru hodinových ručiček klesá. (obr. 3).
7. Pro sání použijte přiměřenou sílu na páku odsávačky.
8. Po použití sejměte láhev z odsávačky a vložte ji do stojanu. Předejdete
tak případnému převrácení lahve.
image 3
9. Po použití odsávačku rozeberte a vyčistěte všechny části.
UPOZORNĚNÍ: Pokud nemůžete po pěti minutách provozu vysát žádné mléko z prsu,
přestaňte a pokuste se o to později.
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Dvoučinná funkce
V souladu s fyziologií kojení tato odsávačka pracuje ve dvou režiech:
Fáze «stimulace»
Otočte knoflík volby reřimu do « »
a stiskněte páku pro stimulaci
a uvolnění mléka dříve, než začnete odsávat.
Fáze «sání»
Otočte knoflík volby režimu do «
a opakovaně tiskněte páku pro
efektivní a rychlé odsátí mléka.

»

Poznámky
1. Všechny části by měly být vyčištěny a vyvařeny nebo sterilizovány v parním sterilizátoru.
Uchovávejte všechny části odsávačky v suchu a čistotě.
2. Nepoužívejte zařízení, pokud jeví známky poškození.
3. Nevystavujte žádný z dílů přímému slunečnímu záření
4.Jestliže cítíte během použití nějakou bolest nebo nepřirozené nepohodlí, konzultujte
tento problém v laktační poradně nebo s lékařem.
5. Určeno k použití jednou osobou, použití více osobami může způsobit zdravotní riziko.

TIPY, RADY
Kdy byste měly odsávačku používat?
1. Když je nedostatečný odběr mateřského mléka, použijte odsávačku ke stimulaci sání
miminka odsáváním pro podporu tvorby mléka..
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2. Při nadměrné tvorbě mateřského mléka použijte odsávačku pro odsátí přebytečného
mléka.
3. V případě bolesti prsou odsajte nadměrné mléko.
4. Použijte odsávačku pro vysátí mléka na nakrmení miminka později.

Jak používat odsávačku mateřského mléka efektivně?
1. Vyberte si čas, kdy je pravděpodobné, že nebudete vyrušena.
2. Pohled na své dítě během používání napomáhá vysátí mléka.
3. Před použitím si jemně masírujte prsa nebo přiložte na několik minut teplý ručník k
prsu, pomůže to vylučovat mléko.
4. Uvolnění a teplo jsou užitečné rady pro vylučování mateřského mléka; můžete zkusit
používat odsávačku po sprše.
5. Při odsávání a krmení pravidelně střídejte obě prsa.

Uchování mateřského mléka
V případě, že mateřské mléko nespotřebujete ihned, musí být uloženo v uzavřené lahvi
v chladničce. Pokud potřebujete skladovat mateřské mléko delší dobu, doporučujeme
konzultovat tuto záležitost s lékařem nebo laktačním specialistou, kteří poskytnou více
informací o přesném způsobu uchování mateřského mléka.

Závěrem
Moderní lidé vědí, že kojení má mnoho jedinečných výhod a přispívá ke zdravému
vývoji miminka. Odsávačka mateřského mléka může pomoci prodloužit doby kojení a
může být použita pro pozdější podávání mateřského mléka v rámci denního režimu
matky. Upřímně doufáme, že využijete ruční odsávačku k plné spokojenosti.
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Boneco CR, s.r.o.
- Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které
distribuuje (dále jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám.
- Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad.
- Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití.
- Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto
zařízení.
Záruka se nevztahuje na:
a) části vystavené přirozenému opotřebení
b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem
c) poškození a závady způsobené:
- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování
- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny
- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem
- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc
(povodeň, oheň nebo blesky atd.)
d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením Záruka poskytnutá na
Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním střediskem nebo
Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace poškození
pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení informací,
které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné
osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky.
- Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu
nahlásit odhalení vady Zařízení.
- Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo
přímo u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u
Ručitele (kontaktní údaje jsou níže).
- Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u
Ručitele. Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy.
- Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení
do servisu Ručitele.
- O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel.
- V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné
vybavení nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele.
- Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět
na vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní,
kalibrace atd.)
- V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a
kontrolou.

- Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené
v soupravě). K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje
právo účtovat příjemci náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na
servis.Cena je ekvivalentní jedné pracovní hodině servisního zaměstnance.
- Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně
razítka obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování;
Autorizované údaje; jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které
neobsahují žádný z prvků uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny
nedostatky.
- Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku.
- Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za
vady prodaného zboží.
Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky

…………………………………………………………………………………….
Podpis kupujícího

Datum poslední revize: 11. 2. 2020

Distributor pro ČR a SR:
BONECO CR, s.r.o.
Na Podhoře 185
588 13 Polná
Výrobce:
Zhejiang Huilun Infant And Child Articles Co., Ltd.
No.1 Sheng'an Road, Shangsheng Village
Li'ao Town, Ohai District
Wenzhou City, Zhejiang Province
P.R.China.
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tel: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz
info@boneco-cr.cz

