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ElEKtricKÁ ODSÁVAČKA MATEŘSKÉHO MLÉKA
mODEl Gm-30
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám za nákup elektrické odsávačky mateřského mléka Dr. Frei®. 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

	   O ODSÁVAČCE
Kojení je nejlepší a přirozenou volbou pro růst miminka. Novorozenci získávají imunitu z 
mateřského mléka. Mnohdy nastanou situace, kdy není možné krmit své dítě přímo 
nebo kdy je nutné odsát nadbytek mléka. Naše odsávačka je ideální přístroj, který může 
napodobit rytmus sání dítěte a její měkké silikagelové nástavce dají vašim prsům 
masáž, zmírní bolest a může předcházet zánětům prsů. 

UPOZORNĚNÍ: Všechny bezpečnostní instrukce jsou obsaženy v tomto návodu k 
použití. Prosím Věnujte plnou pozornost správnému pochopení funkce.

Upozornění
Předejděte možným nepříjemnostem nebo problémům dodržováním těchto pravidel:
• Nepoužívejte k jiným účelům než jak je uvedeno v této příručce
• Nevhazujte do ohně..
• Sestavte všechny díly správně. Nesprávné sestavení může vést k problémům s 
odsáváním nebo k poškození odsávačky.
• Prosím, zastavte okamžitě sání a poradit se s lékařem, když máte neobvyklý pocit na 
prsní bradavce nebo prsu.
• Nadměrné užívání může způsobit bolest.
• Prosím, přestaňte používat při bolesti prsní bradavky nebo prsu.
• Před odsáváním si dobře umyjte ruce.
• Rozebranou odsávačku skladujte mimo dosah dětí, zabráníte tím vdechnutí nebo 
spolknutí drobných dílů.
• Chraňte před pádem a nárazem, vyloučíte tím poškození.
• Při vyváření manipulujte s díly opatrně.
• Jednotlivé díly nadměrně nevyvářejte, abys se zabránilo stárnutí materiálu.

Poznámka
Odsávačka není zařízení pro spuštění tvorby mléka. Může pomoci maminkám zmírnit 
otoky nebo předejít zánětům prsů a prodloužit dobu kojení. Předpokladem správného 
používání je spuštěná a dostatečná tvorba mateřského mléka a zdravá prsa. 
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Věnujte maximální pozornost správnému sestavení této odsávačky. Dobře se seznamte 
s funkcí jednotlivých dílů.

Seznam dílů

* Z důvodů vylepšení funkce se může změnit vzhled některých dílů bez předchozího 
upozornění.

Kryt baterie

Motor

Knoflík nastavení sání

Tlačítko uvolnění

Kryt láhve

Dudlík

Redukce
na láhev

Silikonová
přísavka

Sací vyrovnávací díl

Sací trychtýř

Těsnící kroužek

Napájecí adaptér
Láhev

Stojan láhve
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POuŽITÍ
• Před použitím si pečlivě umyjte ruce.
• Prosím, po čištění a strilizaci sestavte odsávačku správně dle tohoto návoudu. Pokyny 
pro rozebrání, čištění a dezinfekce naleznete v jiné části tohoto návoudu.
• Vložte baterie nebo připojte napájecí adaptér (obr. 1)
• Pohodlně se posaďte a sejměte prachotěsný kryt odsávačky..
• Přiložte sací trychtýř odsávačky na prsní bradavku těsně, aby se vyloučilo přisávání 
nebo úniku vzduchu. Polohu prsu případně jednou rukou korigujte tak, aby odsávačka 
dobře dosedla. (obr. 2)
• Zapněte odsávačku posuvným vypínačem. (obr. 3)
• Nastavte sání otočným knoflíkem, sání uvolněte stiskem tlačítka. Najděte si vhodný 
rytmus sání a uvolnění. (obr. 4)

Možné příčiny komplikací
•Zkontrolujte srávné 

přiložení k prsu.
(obr. 1)

•Zkontrolujte 
správné 
sestavení 
odsávačky 
(obr.2)
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• Zkontrolujte, zda je těsnící kroužek v pořádku a správně nasazen (obr. 3)C
• Zkontrolujte spránost zapojení napájecího adaptéru.
• Zkontrolujte spránou polaritu baterií, přesvědčte se, že použité baterie nejsou vybité a 
mají dostatečnou kapacitu pro provoz tohoto zařízení.
• Zapněte odsávačku na cca 30 vteřin, jestliže je teplota nižší než 15 oC.

UPOZORNĚNÍ
• Přerušte odsávání, pokud cítíte nějaké nepohodlí nebo bolest.
• Neodsávejte, pokud není mléko.
• Nasazená odsávačka na lahvi s mateřským mlékem může způsobit únik mléka z 
lahve. Chcete-li mléko skladovat, sejměte odsávačku a láhev uzavřete.

	 	 SESTAVENÍ

Vložte sací
vyrovnávací díl do
trychtýře.

Vložte silikonovou
přísavku

Nasaďte motor do trychtýře
a zasuňte ho.

Nasaďte těsnící
kroužek.
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ČIŠTĚNÍ
• Přesvědčte se, že před použitím je zařízení čisté a vydesinfikované.
• Prosím po použití omyjte díly teplou vodou, aby se zabránilo infekci způsobené 
bakteriemi.
• Očistěte povrch navlhčeným měkkým hadříkem nebo hobičkou. Použijte měkké 
materiály, aby se zabránilo poškrábání. 
• Důkladně očistěte všechny silikonové díly.
• Motor nenamáčejte do vody a žádných kapalin!
• Poté díly dobře vysuště a nechte vyschnout.

Sestavte láhev se sestavou
trychtýře s motorem. Postavte láhev do stajanu.

Vložte baterie do
prostou baterií a
uzavřete krytem
baterií. Provoz na
baterie je vhodný pro
práci mimo domov.

Napájecí adaptér je
vhodný pro domácí použití.

Baterie
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   stErilizaCE

Vyváření
• Při vyváření dílů dbejte opatrnosti, aby nedošlo k opaření.
• Vyvářejte díly v dostatečně velké nádobě s dostatkem vody, aby se díly nedotýkaly 
dna nádoby.
• Díly vyvářejte asi 2 - 3 minuty.
• Díly vyjměte z vdy opatrně, aby nedošlo k popálení nebo opaření. 

sterilizace pomocí čistidel
• Rozeberte odsávačku a díly vyčistěte vhodným antiseptickým čistidlem
• Čitěte podle pokynů na přípravku. Zkontrolujte vhodnost použitého přípravku pro 
použití na předměty přicházející do styku s potravinami.

mikrovlná sterilizace
• Rozeberte odsávačku na jednotlivé díly a sterilizujte podle pokynů mikrovlnné trouby 

nebo elektrického mikrovlnného sterilizátoru.

	 	 	 	 	 	 	 ZÁRUKA
Tato záruka se vztahuje na elektrickou část odsávačky a trvá po dobu 2 roky od data 
nákupu. Záruka se nevztahuje na škody způsobené mechanickým poškozením, 
škodami z nehod, na pokusy o neodborné pravy nebo změny provedené na zařízení, na 
závady způsobené neodborným zacházením nebo při použití zařízení k jinému účelu 
nebo jinak, než je uvedeno v tomto návodu k obsluze.
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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.

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.

Distributor pro ČR a SR:
BONECO CR, s.r.o.
Na Podhoře 185
588 13 Polná

tel: +420 774 162 396
www.boneco-cr.cz
info@boneco-cr.cz
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Razítko




