
GB LANSINOH®

2in1 ELECTRIC BREAST PUMP

Instructions for Use

F  TIRE-LAIT ÉLECTRIQUE DE LANSINOH®

TR  LANSINOH® ELEKTRIKLI GÖĞÜS 
POMPASI

D  LANSINOH® 2IN1 ELEKTRISCHE 
MILCHPUMPE

NL  LANSINOH® 2IN1 ELEKTRISCHE 
BORSTKOLF

GR  LANSINOH® 2IN1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΤΡΟ 
ΑΝΤΛΙΑ

H  LANSINOH® 2IN1 ELEKTROMOS 
MELLSZÍVÓ

FIN  SÄHKÖINEN LANSINOH® 2IN1 
-RINTAPUMPPU

S  LANSINOH® 2IN1 ELECTRIC BRÖSTPUMP

DK  LANSINOH® 2IN1 ELEKTRISKE
N  BRYSTPUMPE

I  LANSINOH® 2IN1 TIRALATTE ELETTRICO

E  EXTRACTOR DE LECHE ELÉCTRICO 
LANSINOH® 2EN1

P  LANSINOH® BOMBA TIRA LEITE 
ELÉCTRICA 2 EM 1

PL  LANSINOH® 2 W 1 ELEKTRYCZNY 
LAKTATOR 

CZ  ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA 
MATEŘSKÉHO MLÉKA LANSINOH® 2IN1 

SK  ELEKTRICKÁ ODSÁVAČKA MLIEKA 
LANSINOH® 2 V 1 

SRB  LANSINOH® 2U1 ELEKTRONSKA PUMPA
HR  ZA IZDAJANJE

UA  ЕЛЕКТРИЧНИЙ МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧ 2 
В 1 LANSINOH® 

RUS  ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОЛОКООТСОС 
«LANSINOH»: ДВА В ОДНОМ, ТОРГОВАЯ 
МАРКА 

 LANSINOH® 2IN1 مضخة الثدي الكهربية  AR
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•∙∙ P“’a e∙u∙“dr avan–u∙us”“stav‘–enih∙“brazaca∙d“–en–a.
•∙∙ O‘a— ava∙”ri–e‘az∙sa∙d“–en–a∙na∙b“čicu∙i∙“brnut“.
•∙∙ P“tiče∙—“d∙d–eteta∙”“—ret∙–ezi—“’∙ u∙“b‘i—u∙va‘a .
•∙∙ P“tiče∙instin—tivn“∙sisan–e∙—“–e∙”rid“n“si∙”rir“dn“’∙razv“–u∙

usne∙ u”‘–ine.

1. Prihvaćanje
∙ Żsnice∙“tv“rene∙”re’a∙van∙i∙”rinesene∙na∙

are“‘u.

2. Peristaltički pokret jezikom
 Jezik, blagim pokretima „u obliku vala“ 

sti će∙bradavicu∙i∙izv‘ači∙’‘i–e—“.∙ź“∙”“tiče∙
”rir“dni∙razv“–∙usne∙ u”‘–ine,∙če‘–usti∙i∙‘ica.

 Činjenica:∙D–eč–i∙–ezi—∙”“nav‘–a∙”erista‘tič—e∙
pokrete oko 800 do 1000 puta tijekom samo 

–edn“g∙hran–en–a.

3. Gutanje
∙ Stra n–i∙di“∙–ezi—a∙d–eteta∙se∙”“di e,∙

us’–erava–ući∙’‘i–e—“∙u∙–edn–a—.

NaturalWave™ Peristaltička Duda dizajnirana je tako da 
potiče prirodni obrazac dojenja, što je i klinički dokazano.
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1.∙∙ żrh∙dude
∙ Di–ete∙—“ntr“‘ira∙”r“t“—∙’‘i–e—a.
2.∙∙ Me—an∙100%∙si‘i—“n
∙ Raste e∙se∙i∙savi–a∙za∙“”ti’a‘n“∙stis—an–e.
3.∙∙ Żnutarn–a∙“—“’ita∙“–ačan–a
∙ P“–ačava–u∙stru—turu∙dude,∙čine∙–e∙“t”“rn“’∙na∙s—u”‘–an–e.
4.∙∙ Jedinstveni∙diza–n∙”“stu”n“g∙nagiba
∙ O’“guću–e∙nes’etan“∙”erista‘tič—“∙—retan–e∙–ezi—a.
5.∙∙ Duda∙sa∙ ir“—a∙“sn“vic“’∙s∙te—stur“’
∙ Za∙‘a—“∙”rihvaćan–e∙i∙učin—“vit“∙sisan–e.
6.∙∙ AżS™
∙ S’an–u–e∙un“s∙zra—a,∙—“–i∙’“ e∙uzr“—“vati∙—“‘i—e.

Jednodijelna, pouzdana duda dostupna u verzijama sa 
sporim, srednjim i brzim protokom.
Ż∙”rvih∙6∙’–eseci∙ iv“ta∙d–eteta∙”re”“ruču–e∙se∙is—‘–učiv“∙d“–en–e.∙
Pri–e∙uv“đen–a∙b“čice∙i∙dude,∙d“–en–e∙i∙”ri‘iv∙’a–čin“g∙’‘i–e—“∙
treba–u∙biti∙čvrst“∙us”“stav‘–eni.

Upute za uporabu:∙Na”uniti∙”“trebn“’∙—“‘ičin“’∙te—ućine∙i∙
zategnuti∙”rsten∙s∙nav“–e’.∙Gri–an–e∙u∙’i—r“va‘n“–∙”ećnici∙se∙ne∙
”re”“ruču–e.∙A—“∙se∙“d‘učite∙za∙zagri–avan–e∙hrane∙u∙’i—r“va‘n“–∙
”ećnici,∙ne∙zatvara–te∙b“čicu.∙Ż—‘“nite∙dudu,∙”rsten∙s∙nav“–e’∙
i∙”“—‘“”ac∙a—“∙stav‘–ate∙u∙’i—r“va‘nu∙”ećnicu.∙Pr“tresite∙
dobro prije uporabe i uvijek prije hranjenja djeteta provjerite 

te’”eraturu.∙Neravn“’–ern“∙zagri–ana∙hrana∙’“ e∙“”eći∙
d–etet“va∙usta.∙L–uds—“∙’‘i–e—“∙ne∙stav‘–a–te∙u∙’i—r“va‘nu∙”ećnicu∙
–e∙n–ezini∙va‘“vi∙’i–en–a–u∙sastav∙’‘i–e—a.∙Pri–e∙”rve∙u”“rabe∙
“”erite∙”r“izv“d.∙Da∙bi∙“sigura‘i∙higi–enu∙”r“izv“da,∙dude∙i∙b“čice∙
sa svim sastavnim dijelovima prije uporabe prokuhajte 5 minuta 

u∙v“di.∙Kad∙n“site∙”unu∙b“čicu,∙”r“v–erite∙–e∙‘i∙d“br“∙zatv“rena,∙
s∙”“—‘“”ce’∙na∙sv“’∙’–estu,∙”azeći∙da∙–e∙vrh∙dude∙u∙sredini∙
”“—‘“”ca∙ ∙u∙t“’∙s‘uča–u∙d–e‘u–e∙sustav∙ ”r“tiv∙”r“‘i–evan–a .

Čišćenje: Prije prve uporabe prokuhajte proizvod u vodi 5 minuta, 

pustite da se ohladi i temeljito isperite sve sastavne dijelove 

b“čice.∙źa—“∙se∙“sigurava∙higi–ena.∙Kasni–e,∙b“čicu∙–e∙ta—“đer∙
’“guće∙“”rati∙na∙g“rn–“–∙”“‘ici∙”eri‘ice∙za∙”“suđe,∙a∙’“ e∙se∙
steri‘izirati∙(“tv“rena)∙bi‘“∙u∙’i—r“va‘n“–∙”ećnici,∙bi‘“∙”“’“ću∙
”“sebn“g∙a”arata∙za∙steri‘izaci–u.∙Żvi–e—,∙ne”“sredn“∙na—“n∙
u”“rabe∙“”erite∙sve∙sastavne∙di–e‘“ve∙”r“izv“da.∙O”erite∙t“”‘“’∙
v“d“’∙i∙deterd ent“’∙i∙d“br“∙is”erite.∙O”rati∙”ri–e∙sva—e∙u”“rabe.

Sklapanje:∙Na—“n∙te’e‘–it“g∙su en–a,∙dude∙”r“vucite∙—r“z∙g“rn–i∙
di“∙”rstena∙s∙nav“–e’.∙D“br“∙”ričvrstite∙”rsten∙s∙nav“–e’∙na∙
gr‘“∙b“čice.

Poklopac

Duda

Prsten 

B“čica

Postavite dudu na 

vrh prstena

Mjere opreza: Kad nije u uporabi, pohraniti na suhom i 

”“—riven“’∙’–est“.∙Ova–∙”r“izv“d∙uvi–e—∙—“ristite∙”“d∙nadz“r“’∙
“dras‘e∙“s“be.∙Ne’“–te∙čistiti,∙čuvati∙i‘i∙d“”ustiti∙da∙d“đe∙u∙
d“dir∙s∙“ta”a‘i’a∙i‘i∙agresivni’∙—e’i—a‘i–a’a∙-∙’“g‘“∙bi∙d“ći∙

d“∙“ tećen–a.∙Ne∙“stav‘–a–te∙”r“izv“d∙”“d∙izravn“’∙sunčev“’∙
sv–et‘“sti∙i‘i∙na∙t“”‘“’,∙—a“∙niti∙u∙dezinici–ensu∙( “t“”ini∙za∙
steri‘izaci–u )∙du e∙neg“∙ t“∙–e∙”re”“ručen“.∙Ne∙zagri–ava–te∙
te—ućinu∙”“stav‘–an–e’∙ a‘ice∙izravn“∙na∙”‘ins—i∙”‘a’eni—∙i‘i∙
e‘e—tričnu∙”‘“ču,∙”‘“če∙za∙zagri–avan–e,∙u∙e‘e—trične∙”ećnice∙i∙s‘.

UPOZORENJE za sigurnost i zdravlje Vašeg djeteta!∙Żvi–e—∙
—“ristite∙“va–∙”r“izv“d∙”“d∙nadz“r“’∙“dras‘e∙“s“be.∙Dudu∙za∙
b“čicu∙ni—ad∙ne∙—“ristite∙—a“∙dudu∙vara‘icu.∙K“ntinuiran“∙i∙
dug“tra–n“∙sisan–e∙te—ućine∙uzr“—u–e∙—ari–es.∙Pri–e∙hran–en–a∙uvi–e—∙
”r“v–erite∙te’”eraturu∙hrane.∙Sve∙sastavne∙di–e‘“ve∙“”re’e∙—“–e∙
ne∙—“ristite∙dr ite∙izvan∙d“hvata∙d–ece.∙Ne∙“stav‘–a–te∙di–ete∙sa’“∙
s∙“”re’“’∙za∙”i–en–e∙zb“g∙“”asn“sti∙“d∙gu en–a,∙d“∙—“–eg∙’“ e∙
d“ći∙zb“g∙”ada∙d–eteta∙i‘i∙rastav‘–an–a∙”r“izv“da.

UPOZORENJE:∙Zubni∙—ari–es∙’“ e∙se∙”“–aviti∙—“d∙’a‘e∙d–ece∙ča—∙
i∙“nda∙a—“∙se∙—“riste∙nezas‘ađene∙te—ućine.∙ź“∙se∙’“ e∙d“g“diti∙
ako se djetetu dopušta koristiti bocu/šalicu umjesto dude varalice, 

na∙du‘–e∙vri–e’e∙”re—“∙dana,∙a∙“s“bit“∙ti–e—“’∙n“ći,∙—ada∙–e∙d“t“—∙
s‘ine∙s’an–en.∙Ne∙“stav‘–a–te∙”r“izv“d∙”“d∙izravn“’∙sunčev“’∙
sv–et‘“sti∙i‘i∙na∙t“”‘“’,∙—a“∙niti∙u∙dezinici–ensu∙( “t“”ini∙za∙
steri‘izaci–u )∙du e∙neg“∙ t“∙–e∙”re”“ručen“∙–er∙t“∙’“ e∙“s‘abiti∙
dudu.∙Preg‘eda–te∙”ri–e∙sva—e∙u”“rabe.∙Bacite∙na∙”rvi∙zna—∙
“ tećen–a∙i‘i∙istr“ en“sti.∙Sva—ih∙7∙t–edana∙za’i–enite∙dude∙zb“g∙
sigurn“sti∙i∙higi–ens—ih∙raz‘“ga.∙Za∙”r“v–eravan–e∙is”ravn“sti∙
”“vucite∙dudu∙za∙b“čicu∙u∙svi’∙s’–er“vi’a.

POZOR:∙Ne—i∙s“—“vi∙’“gu∙si‘i—“n∙učiniti∙ne”r“zirni’.∙ź“∙ne∙
’i–en–a∙bi‘“∙—“–e∙sv“–stv“.∙Ne∙stav‘–a–te∙‘–uds—“∙’‘i–e—“∙u∙
’i—r“va‘nu∙”ećnicu∙–er∙’i—r“va‘“vi∙’i–en–a–u∙sastav∙’‘i–e—a.∙
Gri–an–e∙u∙’i—r“va‘n“–∙”ećnici∙’“ e∙stv“riti∙u∙ne—i’∙di–e‘“vi’a∙
vis“—e∙te’”erature.∙Budite∙”“sebn“∙“”rezni∙”ri‘i—“’∙gri–an–a∙u∙
’i—r“va‘n“–∙”ećnici.∙Zagri–anu∙hranu∙uvi–e—∙d“br“∙”r“’i–e a–te∙
—a—“∙biste∙t“”‘inu∙ravn“’–ern“∙ras”“redi‘i∙i∙”ri–e∙”“s‘u ivan–a∙
”r“v–erite∙te’”eraturu.

UPOZORENJE:∙Pa—iran–e∙ni–e∙di“∙”r“izv“da.∙Zb“g∙sigurn“sti∙
ża eg∙d–eteta∙”ri–e∙u”“rabe∙u—‘“nite∙i∙bacite∙svu∙a’ba‘a u,∙a‘i∙
”r“čita–te∙u”ute∙i∙sačuva–te∙za∙ubuduće.∙Ostaviti∙“tv“ren“∙u∙
’i—r“va‘n“–∙”ećnici.

07. Opcije napajanja

Pu’”a∙’“ e∙raditi∙u∙bi‘“∙—“–e’∙“d∙s‘–edećih∙re i’a∙na”a–an–aŠ

AC adapter (obuhvaćen)
S”“–ite∙AC∙ada”ter∙na∙”ri—‘–uča—∙—“–i∙se∙na‘azi∙sa∙desne∙strane∙
”u’”e.∙Ż—‘–učite∙AC∙ada”ter∙u∙d“stu”nu∙e‘e—tričnu∙utičnicu.

6 alkalnih baterija veličine AA (nisu obuhvaćene)
Provjerite jesu li baterije pravilno umetnute prema polaritetima 

(+)∙i∙(-)∙—a“∙ t“∙–e∙naznačen“.∙Zatv“rite∙”retinac∙n–e ni’∙”ritis—“’∙
na∙”“—‘“”ac.

Izvadite∙bateri–e∙a—“∙”u’”a∙ni–e∙u∙u”“rabi∙du i∙vre’ens—i∙”eri“d.∙
Za’i–enite∙sve∙bateri–e∙u∙ist“∙vri–e’e.∙I’a–te∙na∙u’u∙da∙”u’”a∙
ni–e∙diza–nirana∙da∙se∙—“risti∙s∙”un–ivi’∙bateri–a’a.

Ne’“–te∙’i–e ati∙stare∙i∙n“ve∙bateri–e.∙Ne’“–te∙’i–e ati∙a‘—a‘ne∙
i∙standardne∙(ug‘–i—-cin—)∙bateri–e.∙A—“∙su∙bateri–e∙u∙”u’”i,∙a‘i∙–e∙
AC∙ada”ter∙u∙u”“rabi,∙”u’”a∙će∙—“ristiti∙ada”ter∙za∙na”a–an–e∙
”u’”e,∙a∙ne∙bateri–e.∙Za∙na–is”‘ativi–u∙u”“rabu,∙”re”“ruču–e’“∙
da∙—“ristite∙sv“–u∙”u’”u∙s∙AC∙ada”ter“’∙—“–i∙d“‘azi∙uz∙n–u.∙ża ∙
AC∙ada”ter∙–e∙ti”a∙EŻ∙ada”ter∙sa∙”ri—‘–uč—“’∙za∙iz’–eničnu∙stru–u∙
i∙’“ e∙se∙—“ristiti∙za∙sustave∙“d∙100∙ż∙d“∙220∙ż∙s∙e‘e—trični’∙
’re a’a∙“d∙45Hz∙i∙65Hz.

Garancija

Izvornom kupcu ( “Kupac”) se garantuje da je ovaj proizvod bez 

nedostataka u materijalu i izradi koji nisu komercijalno prihvatljivi 

i∙garanci–a∙va i∙g“dinu∙dana∙“d∙datu’a∙—u”n–e∙na∙’ehaniza’∙
”u’”e∙i∙ş0∙dana∙na∙sve∙druge∙—“’”“nente∙”r“izv“da.∙Garanci–a∙
”resta–e∙a—“∙”r“date∙i‘i∙na∙drugi∙način∙”renesete∙“va–∙”r“izv“d∙
na∙drugu∙“s“bu.∙Ova∙garanci–a∙va’∙da–e∙“dređena∙za—“ns—a∙
”rava,∙a∙’“ ete∙i’ati∙i∙druga∙”rava,∙—“–a∙se∙raz‘i—u–u∙u∙“visn“sti∙
“d∙‘“—aci–e.

Pr“izv“đačŠ∙Lansin“h∙Lab“rat“ries∙Sag‘i—∙Gerec‘eri∙
źasari’∙San.źic.∙Ltd.∙Sti.
A.O.S.B∙-∙10006∙S“—.∙N“Š64∙35620∙Cig‘i∙/∙Iz’ir∙/∙źur—iye

UA Електричний молоковідсмоктувач 
2 в 1 Lansinoh®

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

Вітаємо!
Прилад призначений для годуючих мам, які бажають продовжувати 
грудне вигодовування своїх дітей, навіть якщо їм доводитися їх 
залишати, електричний молоковідсмоктувач Lansinoh® 2 in 1 безпечний, 
продуктивний і ефективний.

• Дозволяє зціджувати молоко як з однієї груді, так і з двох одночасно 
для економії вашого часу.

• Виберіть один з 3 режимів роботи, що можна налаштувати для 
комфортного та ефективного зціджування молока.

• Запатентована конструкція запобігає зворотньому потоку молока в 
трубку і насос. Простий в обслуговуванні і легко миється.

• Працює від електромережі або від батарейок, тому прилад можна 

використовувати в дорозі (батарейки в комплект не входять).
• Прилад невеликий, легкий і з відносно низьким рівнем шуму, в 

порівнянні з іншими молоковідсмоктувачами.

Зміст
1. Важливі запобіжніі заходи
2. Схема насоса
3. Деталі молоко відсмоктувача Lansinoh® 2 in 1
4. Інструкція з чищення
5. Зборка молоковідсмоктувача
6. Годування грудним молоком з перистальтичної соски марки 

NaturalWave™
7. Електроживлення

01. Важливі заходи безпеки
Електричний молоковідсмоктувач Lansinoh® 2 in 1 є предметом особистої 
гігієни та з метою дотримання правил гігієни, його не можна передавати 
іншим матерям або перепродавати.

Виконання будь-якої із цих дій анулює гарантію на прилад.
Якщо ви заражені вірусом гепатиту або ВІЛ, зціджування молока 
молоковідсмоктувачем не знижує ризик передачі вірусу дитині через 
ваше грудне молоко.

Прочитайте всі інструкції перед використанням приладу.
Небезпека:
Щоб знизити ризик ураження електричним струмом:
• Завжди відключайте прилад від мережі відразу після використання.
• Не використовуйте прилад під час купання.
• Не ставте і не зберігайте прилад там, де він може впасти або 

потрапити у ванну або раковину.
• Не розміщуйте і не кидайте молоковідсмоктувач у воду або в іншу 

рідину.
• Не чіпайте електроприлад, який впав у воду. Негайно відключіть його 

від мережі.

Попередження
Щоб знизити ризик одержання опіку, ураження електричним струмом, 
виникнення пожежі або заподіяння травми іншим людям:
• Ніколи не слід залишати цей прилад без нагляду, коли він 

підключений до мережі.
• Потрібно бути особливо уважним під час використання приладу поруч 

з дітьми і інвалідами.
• Використовуйте цей пристрій лише за прямим призначенням, 

як описано у цьому посібнику. Не використовуйте насадки, не 
рекомендовані виробником.

• Ніколи не використовуйте цей прилад, якщо пошкоджено шнур 
живлення або штепсельну вилку, якщо він некоректно працює, якщо 
його упустили або пошкодили, або якщо він упав у воду.

• Не використовуйте молоковідсмоктувач, якщо в трубці видна 
рідина або волога, а спочатку ретельно висушіть прилад перед 
експлуатацією, якщо є ознаки вологи.

• Не зберігайте мережевий шнур поруч з гарячими поверхнями.
• Ніколи не користуйтеся приладом у сонному або напівсонному стані.
• Ніколи не кидайте або вставляйте предмети в отвір або трубку 

приладу.
• Не використовуйте цей прилад, якщо він зламаний або відсутні деякі 

деталі.
• Не дозволяйте дітям або домашнім тваринам грати з 

молоковідсмоктувачем, адаптером змінного струму і т. д.
• Не використовуйте прилад поза приміщенням при підключенні 

адаптера змінного струму до мережі або в місцях розпилення 
аерозолів або там, де застосовується кисень.

Збережіть цю інструкцію разом із квитанцією на майбутнє.

ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНОГО 
МОЛОКОВІДСМОКТУВАЧА LANSINOH 2 in 1
Не мийте і не стерилізуйте трубку або трубний з’єднувач.

Для досягнення максимальної швидкості потоку молока, виконуйте 
наступні дії:

Малюнок 1
Режим роботи насосу

Малюнок 2
Рівні відсмоктування

Режим 1 Режим 2 Режим 3

02. Рівень відсмоктування (Дивіться додаток A) Основні елементи 
управління, індикація і характеристики
01   Мережа, кнопка вмикання/вимикання
02   Кнопка підсиленого рівня відсмоктування
03   Кнопка перемикача режиму роботи насоса  
04   РК-дисплей
05   Кнопка «Приплив» (стимуляція) для перемикання між фазою 

припливу і зціджування і назад  
06   Кнопка зменшення рівня відсмоктування
07   Індикатор фази стимуляції /зціджування Стимуляція (якщо 

відображається цей індикатор, це означає, що ви знаходитесь у фазі 
«припливу»)

08   Індикатор часу
09   Індикатор режиму роботи насоса, якщо відображається цей 

індикатор, це означає, що ви перебуваєте у фазі зціджування)
10   Індикатор живлення від мережі змінного струму
11   Індикатор живлення від батареї
12   Індикатор рівня відсмоктування
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Схема насоса (Дивіться додаток A)
13   Вхід для трубки
14   Батарейний відсік для батарейок типу АА (нижня частина насоса)
ПРИМІТКА: не рекомендується використовувати акумуляторні батареї.
15   Гніздо роз’єму адаптера змінного струму
16   Адаптер змінного струму

03. Деталі молоковідсмоктувача Lansinoh® 2 in 1 (Дивіться 
додаток B)
a  Трубка Lansinoh® 2 in 1:
a1   Силіконові трубки 300 мм (2)
a2   Силіконова трубка 600 мм
a3   Трубний з’єднувач Y
a4   Ремінь трубки
a5   Роз’єм насоса
b   Молоковідсмоктувач включає в себе:
b1   Насадка для грудей ComfortFit™ (2)
b2   Корпус насадки для грудей (2)
b3   Мембрана (2)
b4   Ковпачок мембрани (2)
b5   Білий клапан (2 + 2 додаткових)
b6   Контейнер 160 мл (2)
c   Кільце контейнера (2) і диск (2)
d   Мережевий шнур / адаптер змінного струму
e   Тримач пляшечки (2)

04. Інструкція з чищення
Перед початком використання молоковідсмоктувача, вимийте руки.

Стерилізація
1.  Перед першим використанням приладу, розберіть і прокип’ятіть 

протягом 10 хвилинвсі деталі молоковідсмоктувача, які контактують 
з грудним молоком. У комплект входять усі деталі, за винятком 
основи для насоса, заглушки, трубки і трубного з’єднувача.

• Примітка: Переконайтеся, що у вас достатньо води, щоб деталі 
плавали на поверхні під час кип’ятіння.

• Примітка: Не мити, не стерилізувати і не кип’ятити трубку і трубний 
з’єднувач.

2.  Витягніть всі деталі з води після того, як вода закипiла.
•  Примітка: Не повністю сухі деталі можуть негативно вплинути на 

роботу насоса, тому перед початком роботи, висушіть деталі до кінця.

Очищення
• Відкладіть в сторону трубку і трубний з’єднувач.
• Насадку для грудей і контейнери можна мити в посудомийній 

машині або вручну в гарячій воді з милом. Ми рекомендуємо 
використовувати щітку для миття дитячих пляшечок і щітку для 
сосок для чищення внутрішньої сторони насадки для грудей. НЕ 
використовуйте розчинники або абразивні матеріали. Промийте в 
гарячій, чистій воді.

• Всі інші деталі молоковідсмоктувача необхідно мити вручну.
• Примітка: Перед використанням молоковідсмоктувача, перевірте 

компоненти на наявність поламок, так як це може негативно 
вплинути на функціональність.

05. Збірка молоковідсмоктувача (Дивіться додаток C)
Ваш молоковідсмоктувач вже попередньо зібраний в упаковці фірми 
Lansinoh®. Вимийте деталі молоковідсмоктувача (крім труби і трубного 
з’єднувача), як описано в розділі «Інструкції по очистці». Після того 
як усі деталі вимиті і повністю висушені, зберіть молоковідсмоктувач 
наступним чином:

f   Ковпачок мембрани
g   Мембрана
h   Насадка для грудей ComfortFit™
i   Корпус насадки для грудей
j   Білий клапан
k    Контейнер для збору грудного молока об’ємом 160 мл

Під час грудного годування, діти починають смоктати груди з швидкістю, 
щоб стимулювати прилив молока і його потік. Після припливу грудного 
молока, дитина смокче молоко більш повільними і великими ковтками. 
Незважаючи на те, що неможливо в точності відтворити те, як дитина 
смокче груди, щоб імітувати природний ритм, молоковідсмоктувач 
Lansinoh® 2 in 1має дві фази - фаза стимуляції і фаза зціджування.

Фаза стимуляції (Прилив) являє собою більш швидкий ритм смоктання 
для стимуляції припливу і початку потоку грудного молока.

Теплі вологі компреси, прикладені до грудей і м’яке масажування їх 
круговими рухами до і під час зціджування молока, може сприяти 
стимуляції даного природного рефлексу.

У фазі зціджування (фаза 2) є 3 регульованих режими роботи насоса. 
Силу всмоктування можна налаштувати згідно вашим вимогам, що є 
унікальною особливістю молоковдсмоктувача Lansinoh® 2 in 1! Режими 
роботи насоса можна змінювати за допомогою кнопки перемикання 
режиму роботи насоса, щоб вибрати той ритм зціджування, який вас 
найбільше влаштовує. Натискання цієї кнопки дозволяє перемикатися між 
режимами 1, 2 і 3, як показано на малюнку 1.

Насос почне працювати в фазі припливу і через дві хвилини автоматично 
переключиться у фазу зціджування (фаза 2).

Якщо ви вважаєте за краще не задіювати задану двохвилинну фазу 
припливу або якщо ваше молоко приливає швидше, ніж через 
дві хвилини, натисніть кнопку «Приплив» для перемикання у фазу 
зціджування. Якщо під час зціджування потік грудного молока 
сповільниться або зупиниться, можна натиснути кнопку «Приплив» ще 

раз і повернутися у фазу припливу в надії, що вдасться досягти другого 
припливу грудного молока.

Натиснувши кнопки + і - як показано на малюнку 2, можна збільшити/
зменшити силу всмоктування до максимального рівня, при якому ви 
відчуваєте себе комфортно як у фазі припливу (стимуляція), так і у фазі 
зціджування.

Зціджування з однієї груді (Дивіться додаток D)
Зніміть одну трубку і закрийте трубний з’єднувач. Переконайтеся, що 
заглушка правильно розміщена на виході трубки і надійно вставлена. 
Потім виконуйте нижченаведені інструкції, починаючи з кроку 2.

Зціджування з двох грудей
1.  Переконайтеся, що всі трубки приєднані до трубного з’єднувача.
2.  Прикладіть молоковідсмоктувач до своїх грудей так, щоб сосок був 

направлений прямо в горловину насадки для грудей. Переконайтеся, 
що грудь повністю входить у насадку так, щоб усередині утворився 
вакуум і не було витоку повітря. Якщо ви відчуваєте тертя або 
дискомфорт сосків, можливо вам потрібна насадка іншого розміру. 
Молоковідсмоктувач і горловину насадки потрібно нахилити трохи 
вниз, щоб молоко саме стікало в пляшечку.

3.  Натисніть і утримуйте кнопку включення/ вимикання, щоб включити 
насос. Молоковідсмоктувач почне працювати в фазі припливу 
(стимуляція). Через дві хвилини молоковідсмоктувач увімкнеться 
з фази приливу (стимуляції) в режим молоковідсмоктувача 2 в фазі 
зціджування. Піктограма фази приливу зникне з РК-екрану і з’явиться 
піктограма фази зціджування.

4.  По закінченні сеансу зціджування, вимкніть молоковідсмоктувач, а 
дисплей вимкнеться через кілька секунд. Переконайтеся, що відсутнє 
будь-ке відчуття всмоктування сосків перед зняттям насадки з 
грудей. При необхідності, припиніть всмоктування, вставивши палець 
між насадкою та грудьми. Після припинення всмоктування, можна 
спокійно прибрати насадку.

 Зверніть увагу: Підсвічування РК-дисплея вимикається автоматично, 
якщо ні одну із кнопок управління не натискають протягом 20 секунд. 
Якщо молоковідсмоктувач залишили включеним і незадіяним більш, 
ніж на 60 хвилин, система управління автоматично відключить 
живлення.

06. Годування грудним молоком з перистальтичної соски марки 
NaturalWave™ 

Ця перистальтична соска марки NaturalWave™ розроблена 
спеціально такою, яка:
• Допомагає підтримувати усталені схеми годування груддю.
• З легкістю перемикається від грудей до пляшки і назад.
• Заохочує дитину до “хвилеподібного” відсмоктування.
• Забезпечує вплив інстинктивного відсмоктування на природний 

розвиток рота.

1. Схоплювання
 Губи відкриваються назовні і фіксуються на 

навколососковиому кружку.

2. Перистальтичні рухи язика
 Язик рухається гладким “хвилеподібним” рухом, 

щоб стиснути сосок і вилучити молоко. Це 
стимулює природний розвиток роту, щелеп і лиця.

 Факт: Язик немовля повторює перистальтичні рухи 
всього приблизно від 800 до 1000 разів за один 
сеанс годування дитини грудьми.

3. Ковтання
 Спинка язика дитини піднімається, відправляючи 

молоко в стравохід.

Перистальтична соска марки NaturalWave ™ була розроблена 
і клінічно випробувана для підтримки цієї природної схеми 
годування.
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1.  Порада щодо соски
 Потоком молока керує дитина.
2.  М’який 100%-ний силікон
 Розтягується і згинається для оптимального стиснення.
3.  Внутрішні вертикальні складки
 Зміцнюють структуру соски, що робить її стійкою від руйнування.
4.  Унікальний дизайн з поступовим нахилом
 Забезпечує плавні перистальтичні рухи язика.
5.  Широка, текстурна основа соска 
 Для легкого схоплювання та ефективного відсмоктування.
6.  AVS™
 Зменшує споживання повітря, потенційну причину коліків.

Одна частина, а саме сосок дуже простого дизайну існує для 
повільних, середніх та швидких потоків молока.
Рекомендується виключно грудне вигодовування протягом перших 6 
місяців життя дитини. Рішення про грудне вигодовування і виробництво 
грудного молока має бути прийняте до впровадження пляшечки і соски.

Інструкція до застосування: Залийте необхідну кількість рідини 
і закрутить гвинтову кришку. Підігрівати в мікрохвильовій печі не 
рекомендується. Якщо ви вирішили підігріти їжу в мікрохвильовій печі, 
то не закривайте горлечко пляшки. Видаліть соску, комір і кришку при 
користуванні мікрохвильовою піччю. Перед вживанням добре збовтуйте 
молоко і завжди перевіряйте температуру, перш ніж давати цю їжу дитині. 
Не нагрівайте грудне молоко у мікрохвильовій пічці, тому що мікрохвилі 
змінюють склад молока. Перед першим використанням почистіть цей 
виріб. Щоб забезпечити гігієну виробу, кладіть соску і пляшку з усіма її 
компонентами в киплячу воду на 5 хвилин перед використанням. Перш, 
ніж переносити наповнену пляшку, переконайтеся, що вона закрита і що 
її кришка знаходиться на місці, коли намагатиметеся розташувати сосок в 
центрі кришки, активуйте функцію “захисту від розхлюпування” в цьому 
виробі. Видаліть соску, комір і кришку при користуванні мікрохвильовою 
піччю. Перед вживанням добре збовтуйте молоко і завжди перевіряйте 
температуру, перш ніж давати цю їжу дитині. Не нагрівайте грудне молоко 
у мікрохвильовій пічці, тому що мікрохвилі змінюють склад молока. 
Перед першим використанням почистіть цей виріб. Щоб забезпечити 
гігієну виробу, кладіть соску і пляшку з усіма її компонентами в киплячу 
воду на 5 хвилин перед використанням. Перш, ніж переносити наповнену 
пляшку, переконайтеся, що вона закрита і що її кришка знаходиться на 
місці, коли намагатиметеся розташувати сосок в центрі кришки, активуйте 
функцію “захисту від розхлюпування” в цьому виробі.
Чистка: Перед першим використанням, покладіть цей виріб в киплячу 
воду на 5 хвилин, дайте охолонути і ретельно промийте всі компоненти 
пляшки. Це необхідно для забезпечення гігієни. Згодом пляшку можна 
буде мити на верхній полиці посудомийної машини і можна буде 
стерилізувати (відкритою) як у мікрохвильовій печі, так і за допомогою 
спеціальної стерилізувалної машини. Завжди мийте всі компоненти цього 
виробу мильною водою і старанно прополоскуйте. Чистіть цей виріб перед 
кожним використанням.

Збирання: Після повного висихання вставте соски для годування через 
верх коміра кришки, яка загвинчується. Надійно прикріпіть комір кришки, 
яка загвинчується, на горлечко пляшки.

Кришка

Соска

Комір

Пляшка

Вставте цю соску у 
верх коміра

Застереження: Коли ви не користуєтеся цим виробом, зберігайте 
його в сухому закритому місці. Ніколи не давайте користуватися 
цим виробом без нагляду дорослих. Не очищайте, не зберігайте і не 
допускайте контактів цього виробу з розчинниками або агресивними 
хімікатами. Це може призвести до його пошкодження. Не залишайте 
цей виріб під прямими сонячними променями або під вливом тепла, та 
не залишайте його в дезинфікуючому розчині (“методи стерилізації”) 
довше, ніж рекомендовано. Не розігрівайте рідину, поміщаючи чашку 
безпосередньо на газову або електричну конфорку, нагрівальну плиту, в 
електричну піч і т.д.

ПЕПЕРЕДЖЕННЯ стосовно вашої безпеки і здоров’я та безпеки і 
здоров’я вашої дитини! Ніколи не давайте користуватися цим виробом 
без нагляду дорослих. Ніколи не використовуйте соски для годування у 
якості соски-пустушки. Безперервне і тривале відсмоктування рідини 
може призвести до карієсу. Завжди перевіряйте температуру їжі перед 
годуванням. Зберігайте всі компоненти, якими ви не користуєтеся, в 
недоступному для дітей місці. Не залишайте дитину наодинці з питним 
обладнанням через ризик задухи, падіння дитини або якщо цей виріб 
розібраний.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Карієс у дітей раннього віку може мати місце навіть 
при споживанні несолодких рідин. Це може статися, якщо дитині 
дозволяється користуватися пляшкою / чашкою протягом тривалого 
часу вдень і особливо вночі, коли слиновиділення зменшується, або 
коли цей виріб використовується як пустушка. Не залишайте соску 
під прямими сонячними променями або під впливом тепла, та не 
залишайте її в дезинфікуючому розчині («методи стерилізації») довше, 
ніж рекомендовано, оскільки це може її пошкодити. Оглядайте її перед 
кожним використанням. Викиньте її при перших ознаках пошкодження 
або послаблення. Заміняйте соску кожні 7 тижнів з міркувань безпеки та 
гігієни. Потягайте соску для годування у всіх напрямках, щоб перевірити 
цей виріб.

УВАГА: Деякі соки є стерильними і розчини можуть зробити силікон 
непрозорим. Це зовсім не змінює його властивостей. Не користуйтеся 
мікрохвильовою піччю для підігріву грудного молока, бо мікрохвильова 
піч змінює склад молока. Підігрів в мікрохвильовій печі може створити 
локалізовані високі температури. Будьте особливо обережні при 
нагріванні мікрохвилями. Завжди перемішуйте підігріту їжу, щоб 
забезпечити рівномірний розподіл тепла, і перевіряйте її температуру 
перед тим, як давати малюкам.

УВАГА: Пакувальні матеріали не є частиною цього виробу. Для безпеки 
Вашої дитини, будь ласка, зніміть і викиньте всі пакувальні матеріали 
перед використанням цього виробу, але читайте і зберігайте інструкції 
для подальшого використання. Ставте в мікрохвильову пічь всі предмети 
відкритими.
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08. Електроживлення
Насос може працювати від наступних джерел електроживлення:

Адаптер змінного струму (входить в комплект)
Підключіть адаптер змінного струму до роз’єму підключення живлення, 
розташованого на правій стороні насоса. Підключіть адаптер змінного 
струму до вільної електричної розетки.

6 лужних батарейок типу АА(відсутні в комплекті)
Переконайтеся, що батареї вставлені правильно, відповідно до зазначеної 
полярності (+) і (-). Закрийте батарейний відсік, злегка натиснувши 
на кришку.

Якщо молоковідсмоктувач довго не використовується, вийміть 
батарейки. Замінюйте всі батарейки одночасно. Зверніть увагу, що 
молоковідсмоктувач не призначений для використання з перезарядними 
акумуляторами.
Не змішуйте старі та нові батарейки. Не змішуйте лужні і стандартні 
(вугільно-цинкові) батарейки. За наявності встановлених батарейок 
в молоковідсмоктувачі та підключеному до мережі адаптері, для 
роботи пристрою буде використовуватися адаптер, а не батарейки. Для 
найбільш економічної експлуатації, молоковідсмоктувач рекомендується 
використовувати разом з адаптером змінного струму, що поставляється. 
Ваш адаптер змінного струму оснащено штепсельною вилкою 
європейського зразка і може бути використаний в мережах з напругою від 
100 В до 220 В і з частотою від 45 Гц до 65 Гц.

Гарантія
Новому споживачу - покупцю (“Покупець”) гарантується, що цей 
виріб не містить бракованих матеріалів в збірці, які не є комерційно 
прийнятними, протягом одного року від дати покупки для механізму 
молоковідсмоктувача і протягом 90 днів для всіх інших деталей виробу. 
Дія гарантії припиняється, якщо Ви продаєте або яким-небудь іншим 
чином передаєте це виріб іншій особі. Ця гарантія надає вам певні 
юридичні права, і крім того, у вас можуть бути інші права, які змінюються, 
в залежності від місця проживання.

Виробник: Lansinoh Laboratories Saglik Gerecleri Tasarim San.Tic. Ltd. 
Sti.
A.O.S.B - 10006 Sok. No:64 35620 Cigli / Izmir / Turkiye

RUS ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОЛОКООТСОС 
«Lansinoh»: два в одном, торговая марка

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Поздравляем Вас с приобретением Устройства!
Электрический молокоотсос «Lansinoh®» торговой марки «Lansinoh® 2 
in 1» разработан для кормящих матерей, которые хотели бы кормить 
своих малышей собственным грудным молоком даже тогда, когда они не 
вместе. Прибор безопасен, производителен и эффективен.
• Одновременно, для экономии Вашего времени, можно производить 

одно или два сцеживания.
• Три различных режима обеспечивают удобное и эффективное 

сцеживание молока кормилицы.
• Патентованная конструкция устройства не позволяет молоку 

вернуться обратно в трубку или в насос. Молокоотсос прост в 
обращении и легко моется.

• Питание прибора может осуществляться как от сети, так и как от сети, 
так и от батареек (батарейки не входят в комплект поставки). Так что 
вы можете брать молокоотсос с собой.

• От других аналогичных устройств данный молокоотсос отличается 
компактностью, легким весом и низким уровнем шума.

Содержание
1. Важные сведения по технике безопасности
2. Схема молокоотсоса
3. Составные части молокоотсоса «Lansinoh® 2 in 1»
4. Инструкции по очистке
5. Сборка комплекта по сцеживанию молока
6. Грудное вскармливание с помощью перистальтической соски 

NaturalWave™
7. Опции питания устройства

01. Важные сведения по технике безопасности
Электрический молокоотсос «Lansinoh®» торговой марки «Lansinoh® 2 
in 1 » является предметом индивидуального пользования, и, согласно 
правилам личной гигиены, не подлежит обмену с другими матерями, 
либо перепродаже. Любое из данных действий приведет к аннулированию 
гарантии. 

Если Вы инфицированы гепатитом В или С или вирусом иммунодефицита 
человека ВИЧ, сцеженное молоко не уменьшает риска передачи вируса 
Вашему ребенку через Ваше грудное молоко. При использовании 
электроприборов, особенно в присутствии детей, необходимо соблюдать 
основные правила техники безопасности, включая следующие:

Перед применением внимательно прочитайте все инструкции.
Возможные опасности:
Для снижения риска поражения электротоком:
• Сразу после использования выключайте устройство из сети.
• Не пользуйтесь молокоотсосом во время приема ванны.
• Не кладите молокоотсос в места, откуда он может упасть или быть 

затянут в раковину или в ванну.
• Не кладите и не роняйте устройство в воду или в иную жидкость.
• Не касайтесь электрического устройства, которое упало в воду. 

Немедленно отключите его от сети.

Внимание
Для снижения рисков получения ожогов, поражения электротоком, 
возгорания или травмирования людей:
• Не оставляйте без внимания устройство,включенное в сеть.
• Необходимо обеспечить строгий контрольза устройством, когда им 

пользуются внепосредственной близости от детей и инвалидов.
• Разрешается использование молокоотсоса только по его прямому 

назначению, в соответствии с настоящим руководством. Не 
пользуйтесь вспомогательными устройствами, которые не 
рекомендованы изготовителем.

• Запрещается пользоваться молокоотсосом, если у него поврежден 
электрошнур или вилка,если он неправильно работает, если его 
роняли или он получил повреждения, а также, если он попадал в 
воду.

• Не пользуйтесь молокоотсосом, если в трубке видна жидкость или 
влага, сначала просушите его.

• Держите электрический шнур подальше от нагретых поверхностей.
• Не пользуйтесь устройством, если чувствуете сонливость или 

головокружение.
• Не роняйте и не вставляйте никаких предметов в любые отверстия 

или трубки устройства.
• Не пользуйтесь устройством, сломано, либо отсутствуют какие-либо 

компоненты.
• Не разрешайте маленьким детям или домашним животным играть с 

устройством, сетевым адаптером и пр.
• Не пользуйтесь устройством вне помещения, если оно питается от 

электрической сети, а также в местах, где применяются аэрозоли, 
либо работают с кислородом.

Храните эти инструкции вместе с чеком на покупку, они могут 
потребоваться Вам в дальнейшем.

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАШЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МОЛОКООТСОСА LANSINOH 2 in 1
Не мойте и не стерилизуйте трубку или коннектор трубки.

Для максимального сцеживания молока выполняйте следующие 
инструкции:
Молокоотсос запускается в фазе спуска, а через две минуты автоматически 
переходит в фазу сцеживания (2-я фаза).

Если Вы хотите пропустить двухминутную фазу спуска, либо если Ваше 
молоко появляется быстрее, чем за две минуты, нажмите кнопку спуска 
для перехода к фазе сцеживания. Если в ходе сцеживания течение молока 
замедлится, либо остановится, можно еще раз нажать кнопку спуска и 
вернуться в фазу спуска в расчете на второе сцеживание.

• Изменяя режимы сцеживания при помощи кнопки селектора 
режимов молокоотсоса, Вы можете подобрать наиболее комфортный 
для Вас режим. Нажимая данную кнопку, Вы можете выбирать 
режимы 1, 2 и 3, как показано на Рисунке 1.

• Вы можете повышать/понижать уровень всасывания до 
максимального уровня, на котором Вы будете чувствовать себя 
комфортно как в фазе спуска (стимулирования), так и в фазе 
сцеживания; для этого нужно нажимать кнопки + и - , как показано 
на Рисунке 2.

Рисунок 1
Режим сцеживания

Рисунок 2
Уровни сцеживания

Режим 1 Режим 2 Режим 3

Компания Lansinch готова помочь вам в период грудного кормления. Если 
у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам по 
телефону в Великобритании +44 (0) 113 205 4201 или help@lansinoh.co.uk, 
или свяжитесь с нашим дистрибьютором в вашей стране.

02. (Смотрите приложение А.)
Основные элементы управления, дисплей и свойства
01   Кнопка включения / выключения питания
02   Кнопка контроля повышения уровня сцеживания
03   Кнопка селектора режима сцеживания  
04   ЖК дисплей
05   Кнопка спуска (стимуляции) для перехода от фазы спуска к фазе 

сцеживания, и обратно  
06   Кнопка контроля понижения уровня сцеживания
07   Индикатор фазы стимуляции/сцеживания (если этот индикатор горит, 

Вы находитесь в фазе спуска
08   Дисплей времени
09   Индикатор режима сцеживания. Если этот индикатор горит, вы 

находитесь в фазе сцеживания
10   Индикатор электропитания (сеть переменного тока)
11   Индикатор заряда батареек
12   Индикатор уровня сцеживания

Схема молокоотсоса (Смотрите приложение А.)
13   Вход для трубки
14   Отделение для батареек АА (не входят в комплект)
ПРИМЕЧАНИЕ: не рекомендуется пользоваться перезаряжаемыми 
батареями.
15   Гнездо для подсоединения электрического шнура питания
16   Адаптер переменного тока

03. Запасные части и принадлежности молокоотсоса Lansinoh® 2 in 
1 (Смотрите приложение В)
a  Трубки Lansinoh® 2 in 1: №53403

a1   Силиконовые трубки 300 мм (2 шт)
a2   Силиконовая трубка 600 мм
a3   Трубный тройник №53405
a4   Ремешок для трубки №50417
a5   Коннектор молокоотсоса №53407
b   В комплект для сцеживания грудного молока входят:
b1   Воронка «ComfortFit»™ для удобного поддержания груди (2 шт) №50408
b2   Корпус воронки (2 шт) №53415
b3   Диафрагма (2 шт) №53402
b4   Колпачок диафрагмы (2 шт) №53410
b5   Клапан белого цвета (2 шт + 2 запасных) №53401
b6   Контейнер емкостью 160 мл (2 шт) №50414
c   Кольцо контейнера (2 шт) и Диск (2 шт) №50406
d   Адаптер переменного тока / электрический шнур
e   Держатель для бутылочек (2 шт) №53404

В комплект включены два дополнительных белых клапана. В продаже так 
же имеются воронки больших размеров. Для заказа запасных частей или 
больших воронок звоните +(0)113 205 4201 или посетите наш сайт www.
lensinoh.co.uk. Вы так же можете связаться с дистребьютором в Вашей стране.

Перед каждым использованием...
• Всегда мойте руки с мылом, прежде чем прикасаться к груди и 

деталям молокоотсоса.
• Разберите молокоотсос для чистки. Снимите трубку, так как ее не 

нужно мыть или стерилизовать.
• Не начинать работу с устройством, если в трубке визуально 

наблюдается жидкость или влага. Перед использованием устройства 
его необходимо полностью высушить.

04. Инструкции по очистке
Перед использованием прибора вымойте руки.

Стерилизация
1.  Перед первым использованием разобрать и прокипятить в течение 10 

минут все компоненты комплекта для сцеживания грудного молока, 
которые контактируют с материнским молоком. В комплект входят все 
компоненты, кроме основания молокоотсоса, пробки, трубки и трубного 
коннектора.

• Примечание: убедитесь, что воды при кипячении достаточно для 
поддержания компонентов на плаву.

• Примечание: Запрещается кипятить трубку и трубный коннектор.
2.  После кипячения быстро вынуть все детали из воды.
3.  Перед сборкой и последующим применением необходимо полностью 

высушить устройство.
• Примечание: Не полностью высушенные компоненты могут 

нарушить работу молокоотсоса, поэтому перед использованием 
компоненты необходимо полностью просушить.

Чистка
• Отложить в сторону трубку и трубный коннектор. Данные элементы 

не стоит мыть или стерилизовать, т.к. диафрагма предотвращает их 
прямой контакт с грудным молоком.

• Воронки для грудей и контейнеры можно мыть в посудомоечной 
машине либо вручную горячей водой с мылом. Мы рекомендуем 
применять щетку для детских бутылочек для чистки контейнера и 
зубную щетку – для чистки изнутри чаши воронки для грудей. НЕ 
ПРИМЕНЯЙТЕ растворители или абразивные материалы. 

• Промыть горячей чистой водой.
• Все остальные компоненты комплекта для сцеживания грудного 

молока следует мыть вручную. для продления их срока службы.
•  Для очистки молокоотсоса, протрите основание тряпкой смоченной 

водой или мягким мыльным раствором.
• Не следует мыть или стерилизовать трубку или трубный коннектор.
• Примечание: Для обеспечения наилучшей работы необходимо 

убедиться в том, что диафрагма полностью сухая.
• Примечание: перед использованием комплекта для сцеживания 

грудного молока проверьте компоненты комплекта на отсутствие 
повреждений, способных ухудшить функциональность устройства.

05. Сборка комплекта для сцеживания грудного молока
Приобретенный Вами комплект для сцеживания грудного молока 
поставляется в собранном виде в товарной упаковке «Lansinoh®». 
Промойте компоненты комплекта для сцеживания грудного молока 
(кроме трубки и коннектора трубки), следуя инструкциям раздела 
«Инструкции по очистке». После промывания и полного высушивания 
всех деталей, собрать комплект для сцеживания следующим образом: 
Смотрите приложение С.

f   Колпачок диафрагмы
g   Диафрагма
h   Воронки для грудей «ComfortFit™”
i   Корпус воронки для груди
j   Клапан белого цвета
k   Контейнер для сбора материнского молока емкостью 160 мл

1.  Поместите фиолетовую диафрагму на корпус воронки. Убедитесь в 
том, что диафрагма плотно сидит на корпусе воронок. Затем наденьте 
колпачек диафрагмы на корпус воронки для груди, закрывая 
диафрагму.

2.  Наденьте воронку ComfortFit на корпус воронки.
3.  Аккуратно закрепите белый клапан в основании корпуса воронки.
Примечание: Будьте осторожны при обращении и чистке малого 
белого клапана.
4.  Прикрутите контейнер к воронке.
5.  Прикрепите трубку к задней части колпачка диафрагмы.
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6.  Прикрепите коннектор трубки к устройству. Подсоедините конец 
трубки к молокоотсосу.

Ритм всасывания быстрее на стадии стимулирования (спуска) для того, 
чтобы инициировать течение молока кормилицы.
Для облегчения вызывания этого естественного рефлекса могут помочь 
теплые влажные компрессы на грудь и мягкий круговой массаж грудей до, 
и во время процесса отсасывания молока.

06. Сцеживание молока
Наиболее важной частью успешной откачки является возможность 
вызвать рефлекс выброса молока. в данном случае молоко течет 
самотеком. Помочь вызвать этот естественный рефлекс могут теплые 
влажные компрессы на грудь и мягкий круговой массаж грудей до, и во 
время процесса откачки молока. Мысли о Вашем ребенке, наблюдение 
за ним или его фото могут быть так же полезны. Вы так же можете 
попробовать терапию по стимуляции груди Lansinoh Therapean 3 в 1, 
которая может помочь вызвать выброс молока.

Некоторые кормилицы могут иметь несколько таких рефлексов выброса 
в процессе откачки молока. Вы можете иметь два и три рефлекса 
выброса, если вернетесь к фазе выброса (стимуляции) путем нажатия на 
соответствующую кнопку.

Продолжительность откачки
Если при использовании устройства Lansinoh® 2in1 откачка идет 
из одной груди, то при подключении двух молокоотсосов к одному 
насосу возможно вести откачку молока из двух грудей, что позволит 
сократить время затрачиваемое на откачку молока. Грудное молоко 
вырабатывается по принципу спроса и предложения, следовательно при 
его постоянном расходе, Ваш организм будет постоянно стимулироваться, 
а следовательно будет поддерживаться определенный обьем выработки 
молока. Так же как и с грудным вскармливанием, не обязательно 
расчитывать время откачки молока, несмотря на то, что у Вас будет 
лучшее ощущение времени, которое необходимо организму на откачку 
молокоотсосом.

Если у Вас имеются любые вопросы касательно грудного 
вскармливания или откачки молока, проконсультируйтесь со своим 
акушером, медицинским работником или другим медицинским 
работником или посетите наш сайт www.lansinoh.co.uk.

Сцеживание и вскармливание
• Вы можете сцеживать молоко с одной груди и кормить малыша 

другой. Это позволит максимально увеличить эффективность 
сцеживания, путем инициирования рефлекса выброса молока 
вызванного кормлением ребенка

• Вы можете производить сцеживание в любую емкость или контейнер 
с закручивающейся горловиной

• Если вы решили использовать бутылку Lansinoh со своей соской, 
пожалуйста, примите следующие меры предосторожности:

• Всегда проверяйте температуру той жидкости, которой кормите 
ребенка

• Не позволяйте ребенку брать бутылочку с собой в кровать или пить из 
нее самостоятельно без надзора

• Для устранения вероятности удушья, проверьте прочность соска 
потянув за надутую часть. Прекратите использование при появлении 
любого разрыва или трещины

• Вы также можете попробовать бутылочку Lansinoh mOmma®, 
вместе с соской NaturalWave ™ которая помогает детям сохранить 
установленый характер грудного вскармливания и дает вашему 
ребенку возможность перейти от груди к бутылочке и обратно

07. Применение электрического молокоотсоса «Lansinoh® 2in1» 
Электрический молокоотсос «Lansinoh® 2in1» позволяет Вам выбрать 
интенсивность сцеживания и отдельно подобрать настройки, которые 
наиболее комфортны для Вас. Для выбора режима сцеживания 
необходимо воспользоваться кнопкой выбора режима [картинка]. А затем 
настроить интенсивность сцеживания кнопками “+” и “-”.

Одиночное скачивание (Смотрите приложение D)
Удалите одну трубку и закрыть коннектор трубки. Убедитесь, что пробка 
правильно установлена в выходное отверстие трубки и вставлена плотно. 
Далее, следуйте инструкциям, начиная с шага 2.

Двойное скачивание
1.  Убедитесь, что все трубки подсоединены к коннектору.
2.  Прижмите устройство для сцеживания грудного молока к грудям, так, 

чтобы сосок был прямо направлен в канал для соска в грудной чаше. 
Убедитесь, что груди полностью заполнили воронки, что позволит 
создать вакуум и предотвратит подсос воздуха. Если Вы испытываете 
трение, либо неудобство в области сосков, то, возможно, Вам нужны 
воронки другого размера. Комплект для сцеживания грудного 
молока и канал для соска в грудной чаше должны быть слегка 
наклонены вниз, чтобы молоко могло естественным образом стекать 
в бутылочку.

3.  Для включения молокоотсоса нажмите и удерживайте кнопку 
Вкл/Выкл. При включении молокоотсос работает в фазе спуска 
(стимулирования). Через две минуты фаза спуска (стимулирования) 
автоматически переключится на фазу сцеживания, режим 2. На 
ЖК дисплее погаснет иконка фазы спуска и загорится иконка фазы 
сцеживания.

4.  После окончания процесса отсасывания молока следует выключить 
молокоотсос, при этом дисплей останется подсвеченным на 
несколько секунд. Прежде чем снять грудные чаши с грудей, 
убедитесь, что соски не испытывают всасывания. При необходимости, 
прервите всасывание, вставив палец между грудью и грудной 

чашей. После того, как всасывание прервано, можно безопасно снять 
грудную чашу.

 Помните: если в течение 20 секунд не нажимаются никакие кнопки 
управления, подсветка ЖК дисплея автоматически гаснет. Если 
молокоотсос оставлен без внимания включенным на время более 
60 минут, система управления автоматически выключит питание 
устройства.

08. Грудное вскармливание с помощью перистальтической соски 
NaturalWave™ 

Эта перистальтическая соска марки NaturalWave™ специально 
разработана, чтобы:
• Помочь поддерживать устоявшиеся схемы кормления грудью.
• С легкостью переключаться от груди к бутылочке и обратно.
• Поощрять ребенка к “волнообразному” отсасыванию.
• Обеспечивать инстинктивное отсасывание молока для правильного 

развития прикуса.

1. Схватывание
 Губы открываются наружу и фиксируются на 

околососковом кружке.

2. Перистальтические движения языка
 Язык движется гладким “волнообразным” 

движением, чтобы сжать сосок и изъять молоко. 
Это способствует правильному развитию прикуса, 
челюстей и лица.

 Факт: Язык младенца повторяет 
перистальтические движения примерно от 800 до 
1000 раз за один сеанс кормления ребенка грудью.

3. Глотание
 Спинка языка ребенка поднимается, отправляя 

молоко в пищевод.

Перистальтическая соска марки NaturalWave ™ была разработана 
и клинически испытана для поддержания этой природной схемы 
кормления.
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1.  Совет относительно соски потоком молока управляет ребенок.
2.  ММягкий 100% силикон растягивается и изгибается для 

оптимального сжатия.
3.  Внутренние вертикальные складки укрепляют структуру соски, делая 

ее устойчивой к разрушению.
4.  Уникальный дизайн с постепенным наклоном обеспечивает плавные 

перистальтические движения языка.
5.  Широкая текстурная основа соски для легкого схватывания и 

эффективного сосания.
6.  AVS™ Уменьшает потребление воздуха, что является возможной 

причиной колик.

Одна часть, а именно соска, имеет очень простой дизайн, и 
существует для медленных, средних и быстрых потоков молока.
Исключительно грудное вскармливание рекомендуется в течение первых 
6 месяцев жизни ребенка. Грудное вскармливание и производство 
грудного молока должно быть хорошо налажены к использованию 
бутылочки и соски.

Инструкция к применению: Залейте необходимое количество жидкости 
и закрутите крышку. Подогрев в микроволновой печке не советуется. 
Если Вы решите подогреть еду в микроволновой печке, не закрывайте 
бутылку крышкой. При пользовании микроволновой печкой заберите 
соску, воротник и крышку. Перед использованием хорошо взбалтывайте 
молоко и всегда проверяйте температуру молока перед тем, как давать 
его ребенку. Неравномерно подогретое молоко может обжечь рот 
ребенку. Не разогревайте грудное молоко в микроволновой печке, так как 
микроволны изменяют состав молока. Перед первым использованием 
почистите изделие. Чтобы обеспечить гигиену изделия, перед 
использованием положите соску и бутылку со всеми ее компонентами в 
кипящую воду на 5 минут. Прежде, чем переносить наполненную бутылку, 
убедитесь, что она закрыта и ее крышка находится на месте. Пытаясь 
расположить соску в центре крышки, включите функцию “защиты от 
протечек” в этом изделии.

Чистка: Перед первым использованием положите соску и бутылку в 
кипяченую воду на 5 минут, охладите и тщательно ополосните все части 
бутылочки. Это необходимо для гарантии гигиены. Соответственно, 
бутылочку можно помыть в верхнем отделении посудомоечной машины 
и стерилизовать (открытой) как в микроволновой печке, так и с помощью 
специальной sterilising machine. Всегда мойте все части бутылочки сразу 
после каждого использования. Мойте изделие в теплой мыльной воде и 
тщательно ополаскивайте. Мойте после каждого использования.

Сборка: После полного высыхания вставьте соски для кормления через 
верх воротника крышки, которая завинчивается. Надежно закрепите 
воротник колпачка на горлышке бутылки.

Крышка

Соска

Воротник

Бутылка

Вставьте соску в 
верх воротника

Меры предосторожности: Когда Вы не пользуетесь изделием, 
храните его в сухом темном месте. Всегда используйте это продукт 
под наблюдением взрослых. Не очищайте, не храните и не допускайте 
контакт этого изделия с растворителями или агрессивными химикатами. 
Это может привести к его повреждению. Не оставляйте это изделие 
под прямыми солнечными лучами или под влияние тепла, и не 
оставляйте его в дезинфицирующем растворе (“методы стерилизации”) 
дольше, чем рекомендуется. Не разогревайте жидкость, помещая 
чашку непосредственно на газовую или электрическую конфорку, 
нагревательную плиту, в электрическую печь и т.д.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ для безопасности и здоровья Вашего ребенка! 
Всегда используйте это продукт под наблюдением взрослых. Никогда 
не используйте соски для кормления в качестве соски-пустышки. 
Непрерывное и длительное сосание жидкостей может привести 
к развитию кариеса. Всегда проверяйте температуру пищи перед 
кормлением. Храните все компоненты, которыми Вы не пользуетесь, в 
недоступном для детей месте. Не оставляйте ребенка наедине с питьевым 
оборудованием из-за риска удушья, падение ребенка или в том случае, 
если изделие разобрано.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кариес у детей раннего возраста может возникать 
даже при потреблении несладких напитков. Это может произойти, 
если ребенку разрешается пользоваться бутылкой / чашкой в течение 
длительного времени днем и особенно ночью, когда слюноотделение 
уменьшается, или когда изделие используется как пустышка. 
Не оставляйте соску под прямыми солнечными лучами или под 
воздействием тепла, и не оставляйте ее в дезинфицирующем растворе 
(«методы стерилизации”) дольше, чем рекомендуется, поскольку это 
может ее повредить. Осматривайте ее перед каждым использованием. 
Выбросьте ее при первых признаках повреждения или ослабления. 
Заменяйте соску каждые 7 недель из соображений безопасности и 
гигиены. Для проверки соски растяните ее в разных направлениях.

ВНИМАНИЕ: Некоторые соки стерильные, и растворы могут 
сделать силикон непрозрачным. Это совсем не меняет его свойств. 
Не разогревайте грудное молоко в микроволновой печке, так как 
микроволны изменяют состав молока. Подогрев в микроволновке 
может создать локализованные высокие температуры. Будьте 
особенно осторожны при использовании микроволновой печки. Всегда 
перемешивайте подогретую пищу, чтобы обеспечить равномерное 
распределение тепла, и проверяйте ее температуру перед тем, как 
давать детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Упаковочные материалы не являются частью 
данного продукта. Для безопасности Вашего ребенка снимите и выбросьте 
все упаковочные материалы перед использованием этого изделия, но 
читайте и храните инструкции для последующего использования. При 
нагревании в микроволновой печке не используйте крышки.

07. Варианты питания устройства
Молокоотсос может быть запитан любым из следующих способов:

Адаптер переменного тока (входит в комплект поставки)
Подсоединить адаптер переменного тока к гнезду питания, 
расположенному с правой стороны молокоотсоса. Вставить адаптер 
переменного тока в электрическую розетку.

6 щелочных батареек АА (не входят в комплект поставки)
Убедитесь, что батарейки вставлены правильно, соблюдена полярность 
(+) и (-), как показано. Закройте отделение для батареек, мягко нажав на 
крышку, пока она со щелчком не встанет на свое место.

Если молокоотсос не планируется использовать длительное время, 
выньте батарейки. Заменяйте все батарейки одновременно. Помните, что 
устройство не предназначено для работы на перезаряжаемых батарейках.

Не используйте вместе новые и старые батарейки. Не используйте 
совместно щелочные и стандартные (углеродно-цинковые) батарейки. 
Если батарейки вставлены в устройство, но питание подается через 
адаптер переменного тока, то электроэнергия питает молокоотсос, а 
не подзаряжает батарейки. Наиболее экономичным является питание 
от адаптера переменного тока. Адаптер купленного Вами устройства 
отвечает требованиям ЕС к адаптерам переменного тока и может работать 
на напряжении от 100В до 220В при частоте 45 Гц и 65 Гц.

Гарантийные обязательства
Покупателю устройства представляется гарантия того, что приобретенный 
товар не имеет дефектов материалов и изготовления на период в один 
год с даты приобретения на механизм молокоотсоса и на 90 дней на все 
остальные компоненты устройства. При перепродаже или при передаче 
молокоотсоса другому лицу гарантия аннулируется. Настоящая гарантия 
предоставляет Вам определенные законные права, а также, возможно, и 
иные права, в зависимости от местного законодательства.
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