
Használati útmutató 
 
Termék neve: TWEE 

Termék típusa: MELLSZÍVÓ 

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.  

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu 

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan 

 

 

 

 

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és Lionelo-t választotta.  Termékeink a lehető legnagyobb gondossággal készülnek, hogy biztosítsák a kényelmet és 

mindenekelőtt a gyermek maximális biztonságát. A magas színvonalú anyagok és a modern technikák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy vásárolóinknak egy olyan 

terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon 

hozzánk:  

Fontos 

Kérjük olvassa el a használati útmutatót használat előtt, hogy tisztában legyen a termék minden funkciójával és rendeltetés szerűen tudja használni. 

1. Ne javítsa vagy módosítsa a készüléket. Kizárólag felhatalmazott szerviz végezhet javítást a terméken. 

2. Ne kapcsolja be a készüléket, ha bármilyen sérülést észlelt. Ez vonatkozik mind a vezetékre, mind a dugóra. 

3. Ne használja a készüléket, ha leesett vagy vízbe merült, erősen fel melegszik, elszíneződött vagy deformálódott, vagy ha más tünetek fordulnak elő. Vegye fel a kapcsolatot 

a gyártó hivatalos szervizközpontjával.  

4. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket. 

5. Ez az eszköz nem játék. Ne hagyja, hogy gyermekei játszanak vele. Tartsa a készüléket gyermekektől elzárva. 

6. Ne fogja meg a kábelt az eszköz húzásához vagy mozgatásához. Ne tegyen rá semmilyen tárgyat. Ne húzza a kábelt a falak és a bútorok éles szélein át, és ne csavarja be túl 

szorosan. 

7. Használja a készüléket hőforrástól, magas hőmérséklettől, forró felületektől, közvetlen napfénytől, gyújtóforrásoktól, nyílt lángtól, olajaktól és éles szélektől távol. 

8. Ne használja a készüléket gyúlékony, robbanásveszélyes vagy mérgező környezetben. 

9. A készülék tisztításához ne használjon vegyszereket. Ne mossa le vízzel a fő eszközt és a motort. 

10. Minden használat után kapcsolja ki a készüléket. 

11. Az adagoló kihúzásához mindig fogja a dugaljt, soha ne huzalt. 

12. Ne merítse a teljes készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne használja víz közelében. 

13. A készüléket ne használja más célokra, mint a tervezett. 

14. Ne használja a készüléket, és ne érintse meg az adagolót, ha nedves a keze. 

15. Mielőtt megkezdené a készülék tisztítását vagy mozgatását, kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból. 

16. Használat előtt óvatosan szárítsa meg az összes elemet 

17. Minden használat előtt és után mossa le és fertőtlenítse az összes olyan elemet, amely szorosan illeszkedik a testhez. 

18. Csak az eredeti (mellékelt) adagolót használja. 

19. Ha az emlőszivattyú kellemetlenséget vagy fájdalmat okoz, kapcsolja ki a készüléket, és azonnal hagyja abba a használatát. 

 

Az eszköz áttekintése 

1. Felső burkolat (anyag: PP) 

2. Szívó fúvóka (anyag: szilikon) 

3. Mellpumpa T-cső (anyag: PP) 

4. Tölcsér (anyag: szilikon) 

5. Porvédő fólia (anyag: PP) 

6. Tömítés (anyag: szilikon) 

7. Szívószelep (anyag: PP) 

8. Cumisüveg (anyag: PP) 

9. Adagoló kábel 

10. Fő eszköz (anyag: ABS) 

11. Cső (anyag: PVC) 

12. Foglalat (anyag: szilikon) 

13. Palack kupak (PP) 

14. Palack fedele (PP) 

15. Cső-fő eszköz csatlakozója 

16. Dupla csatlakozó 

17. Palack talpa (PP) 

 

 

 



Vezérlőpult 

1. Éjszakai megvilágítás 

2. Szívás és idő kijelzése 

3. Rendszeres szívó üzemmód (1-4. Szint: szoptatás stimulálása, 5-9. Szint: szívás) 

4. Lágy tej gyűjtési mód (6 szint) 

5. Megvilágítási kulcs 

6. Be / ki kapcsoló 

7. Szint emelés 

8. Szint csökkentés 

9. Üzemmód választó 

 

HOGYAN KELL HASZNÁLNI 

Össze szerelés 

1. Helyezze be a tömítést (6) a T-csőbe (3). 

2. Helyezze a szelepet (7) a T-csőbe (3). Ellenőrizze, hogy a szelep teljesen be van-e dugva. 

3. Helyezze a szívó fúvókát (2) a T-csőbe (3). 

4. Helyezze a szilikon tölcsért (4) a T-csőbe (3). Győződjön meg arról, hogy a tölcsér szárát rögzítette a T-cső éléhez. 

5. Helyezze a felső fedelet (1) a T-csőre (3) és rögzítse forgatással. 

6. Helyezze be a csövet (11) a felső fedél lyukába (1). 

 7. Csavarja a tejtároló palackot (8) a T-csőhöz (3). 



8. Helyezze be a cső második végét a csatlakozóba (15), és a csatlakoztassa a fő eszközhöz (10). 

9. Csatlakoztassa az adagoló kábel (9) végét a fő eszközhöz (10), és az adagoló kábelét a tápegységhez. 

10. Az eszköz készen áll. A használat befejezése után mozgassa újra a tejtárolót (8), és helyezze vissza a porvédő fedelet (5). 

11. Az egyes emlőszivattyú beszerelésének módja. 

12. A kettős emlőszivattyú csatlakoztatásához ismételje meg a fent említett műveleteket a második készlettel, és csatlakoztassa a csöveket a 

kettős emlőszivattyúhoz (16). 

 

Használat 

VIGYÁZAT 

A használat megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az emlőszivattyú megfelelően van-e felszerelve, és hogy a tejjel érintkező összes elemet fertőtlenítették-e. Mosson kezet, és 

ellenőrizze, hogy a mell tiszta-e. 

Használat közben nyomja megfelelően az emlőszivattyút a mellhez, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a levegő nem szívódik be. 

 

Be / ki kapcsolás 

A készülék bekapcsolásához röviden nyomja meg a be / ki kapcsoló gombot. Alapértelmezés szerint az emlőszivattyú a következőképpen működik: 

1. Az első szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig. 

2. Második szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig. 

3. Harmadik szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig. 

4. Negyedik szint a laktáció stimulálására - 45 másodpercig. 

5. Ötödik szint a rendszeres elszíváshoz. 

 

A szintek változása 

A - / + gombok célja a szintek megváltoztatása. Az 1-4. Szint stimulálja a laktációt, az 5-9. Szint pedig rendszeres, különféle intenzitású szívást hoznak létre. Az intenzitásszint 

az Ön kényelméhez igazítható. 

Minél kényelmesebb a használata, annál nagyobb a szívási hatékonyság. 

 

Módok 

Nyomja meg az üzemmódváltó gombot a lágytej-gyűjtés üzemmódba való átváltáshoz. Ez a mód 6 szinttel rendelkezik 

 

JEGYZET 

Használat közben üljön egyenesen. Ne hajoljon előre vagy hátra, ne feküdjön az oldalán vagy hátul, mert a tej nem fog megfelelően összegyűlni, és újra kifolyhat. 



Ellenőrizze, hogy a szilikon szívófej (2) és a csövek (11) teljesen szárazak-e, és nincs-e vízcsepp. Máskülönben a nedvesség beszívódhat a fő eszközhöz, és ez kárt okozhat! 

 

A tej tárolása és melegítése 

Tárolás 

1. Ne tárolja a tejet szobahőmérsékleten. 

2. A tejet legfeljebb 48 órán keresztül lehet hűtőszekrényben tárolni. 

3. A tejet a fagyasztóban 3-5 napig is lehet tárolni. 

 

Melegítés 

A leolvasztás vagy a hűtőből történő kiolvasztás után használja a melegítőt a tej felmelegítéséhez és kiszolgálásához. A tej melegítéséhez ne használjon mikrohullámú sütőt 

vagy forrásban lévő vizet, mivel az elveszítheti tápértékét. 

 

VIGYÁZAT 

1. A tej fagyasztásához töltsön ¾ tartályt, mert fagyáskor a tej tágul. 

2. A tej tápértékének megőrzése érdekében a leolvasztást először tegye a hűtőszekrénybe, majd meleg vízzel melegítse fel max. 37 ° C-on. 

3. Táplálás előtt óvatosan rázza meg a tejtartályt, hogy megfelelően összekeverje. 

4. Ne olvassza le a tejet a mikrohullámú sütőben vagy forrásban lévő vízben. 

5. Soha ne fagyassza le a már kiolvasztott tejet. 

6. Soha ne adjon hozzá friss tejet fagyasztott tejhez. 

 

FERTŐTLENÍTÉS 

VIGYÁZAT 

A fő eszközt és az adagoló kábelét nem szabad fertőtleníteni és vízzel megtisztítani. A fertőtlenítés kizárólag a tejfelvételhez szükséges kiegészítőkre vonatkozik. 

A fertőtlenítéshez az elemeket tegye forrásban lévő vízbe és tartsa ott 10 percig. Ellenőrizze, hogy az összes elemet vízbe merítették-e, és egyikük sem érintkezik a tartály 

száraz részével, mert az elemek megolvadhatnak. 

 

A kézikönyvben található képek csak illusztrációk, ezért eltérhetnek a tényleges terméktől. 

 


