કારમ બ્રેસ્ટપંપને વાપરવા માટે માર્ગ દર્શિકા
Gujarati

Timer િાઈમર

Cycle adjustment
સાયકલમાાં ફેરફાર કરવા માિે

Power supply
connection

Switch from stimulation mode and
back again to expression mode

પાવર સપ્લાયનુ ાં નેક્શન

સ્ટિમ્યુલેશન મોડમાાંથી એક્ટપ્રેશન

LCD Light

મોડ બદલાવવા માિે

એલસીડી લાઈિ

On/Off
ઓન/ઓફ

ુ એડજેટિમેન્િ
વેક્યમ

PumpSet Connection



પાંપ સેિ જોડવા માિે

Vacuum and cycles can be adjusted, independently of each other, both in stimulation
and expression mode
ુ અને સાયકલમાાં ફેરફાર કરી શકાય છે . વેક્યમ
ુ અને સાયકલનાાં સ્ટિમ્યુલેશન અને
વેક્યમ
એક્સપ્રેશન મોડમાાં અલગ અલગ ફેરફાર થઈ શકે છે .



Gentle mode change can be made any time with the touch of a button
એક બિન દાબવાથી જ ગમે ત્યારે જેન્િલ મૉડ બદલી શકાય છે .



The background colours of the LCD screen change to distinguish between stimulation
mode, which is displayed in orange and expression mode in green
એલસીિી સ્ટિનના રાં ગ બદલાય છે જેથી ખબર પડે કે સ્ટિમ્યુલેશન મોડ છે જેનો ઓરેં જ કે
નારાં ગી કલર છે અને એક્સપ્રેશન મોડ જે લીલા રાં ગમાાં બદલાય છે



Sensitive program has been designed especially for mothers with sore or sensitive
nipples to directly pump without stimulation
જે માતાઓનાાં સત્નની ડીંિીમાાં પીડા થતી હોય કે સેન્ન્સિીવ હોય એના માિે સેન્ન્સિીવ પ્રોગ્રામ
છે જેથી સ્ટિમ્યુલેશન વગર પમ્પ થઈ શકે.



Two independent cylinders ensure double pumping without loss of suction
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બે અલગ અલગ સીલીંડર છે જેથી ખાતરી આપે છે કે ચ ૂસવાની પ્રક્રિયામાાં કાંઈ ખોિ ન આવે.
Technical Data િે ન્ક્નકલ ડેિા

Stimulation Mode
સ્ટિમ્યુલશ
ે ન મોડ

Vacuum
ુ
વેક્યમ
30-150 m બાર

Start Levels
ટિાિટ લેવલ્સ
Cycles સાયકલ્સ
72-120 દર મમમનિ

60mbar/90 cycles
per minute
60mબાર/90 સાયકલ્સ
દર મમમનિ
Start Levels

Expression Mode
એક્ટપ્રેશન મોડ

Vacuum
ુ
વેક્યમ
30 -330mbar
30 -330m બાર

Cycles
સાયકલ્સ
30-60 per minute
30-60 દર મમમનિ

ટિાિટ લેવલ
Stimulation vacuum
સ્ટિમ્યુલશ
ે ન
ુ +30mબાર/45
વેક્યમ
સાયકલ્સ
Start Levels
ટિાિટ લેવલ્સ
30mbar /30 cycles
per minute
30mબાર/30 સાયકલ

Sensitive
Programme
સેન્ન્સિીવ પ્રોગ્રામ

દર મમમનિે
Input Voltage
ઈનપુિ વોલ્િે જ
Weight
વજન

100-230 VAC, 50-60 Hz
3 kg (3.6kg) with battery
3 ક્રકલોગ્રામ (3.6 ક્રકલોગ્રામ) બેિરી સાથે
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Expressing with stimulation mode સ્ટિમ્યુલેશન મોડ વાપરવા માિે
Switch the unit on by pressing the
on/off
button. The breastpump displays a welcome
message for 2 seconds.
મશીનને ચાલુ કરવા માિે આ

ન્ટવચ દબાવો જે

ઓન/ઓફ બિન છે . બ્રેટિપાંપ 2 સેકાંડ માિે વેલકમ
મેસેજ બતાવે છે .
The LCD display has an orange background
indicating stimulation mode and the small droplet
icon is displayed.
સ્ટિનમાાં નારાં ગી બૅકગ્રાઉન્ડ છે જે બતાવે છે કે એ
સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર છે અને નાના િીપાાંની નીશાની
પણ બતાવેલ છે .
The pump automatically starts in stimulation
mode at 60 mbar and 90 cycles per minute, the
timer starts.
આ પાંપ આપોઆપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર શરૂ થાય છે જે
60 mબાર અને 90 સાયકલ દર મમમનિે હોય છે અને
િાઈમર શરૂ થાય છે .
The vacuum
can be adjusted, one level at a
time, by repeatedly pressing ▲ ▼ or by holding
down the ▲ ▼ button - minimum of 30mbar/
maximum 150mbar
ુ કે કે િલુાં ચ ૂસે છે એમાાં આ બિનથી
વેક્યમ

ફેરફાર

થઈ, એક એક લેવલ વધારી, ઘિાડી શકાય આ
દબાવાથી ▲ ▼ અથવા એને દાબી રાખવાથી ▲ ▼
ઓછામાાં ઓછાં 60mબાર/ વધારામાાં વધારે 130mબાર
The cycle
frequency can be adjusted, one
level at a time, by repeatedly pressing ▲ ▼ or by
holding down the ▲ ▼ button - minimum 72/
maximum 120 cycles per minute
સાયકલ

ક્રિક્વન્સી પણ બદલી શકાય છે , એમ

કરવા માિે આ બિન દબાવવાના ▲ ▼ અથવા એને
દાબી રાખવુ ાં ▲ ▼ - ઓછામાાં ઓછાં 72/ વધારામાાં
વધારે 120 સાયકલ્સ દર મમમનિે
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The pump automatically switches to expression
mode after two minutes.
બે મમમનિ પછી આ પાંપ ઓિોમેક્રિકલી એક્ટપ્રેશન મોડ
પર ઑન થાય છે .
NB press the droplet
the stimulation mode.

button once to return to

નોંધ િીપાાં દશાટ વતુ ાં બિન એક વખત દાબો

તો ફરી

સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર આવી જશે.
The LCD displays the green background for
expression mode and the larger droplet icon is
displayed.
સ્ટિન પર લીલા રાં ગનુ ાં બૅકગ્રાઉન્ડ હોય તો એક્ટપ્રેશન
મોડ અને મોટુાં િીપુ ાં બતાવેલ છે .
The breastpump is set at stimulation vacuum +
30mbar and reduced to 45 cycles per minute. The
levels are indicated on the bar charts to the right
and left of the screen.
બ્રેટિપાંપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર સેિ કરવામાાં આવ્યો છે .
ુ + 30mબાર અને એ સાયકલ ઓછાં કરવામાાં
વેક્યમ
આવ્યુ ાં છે 45 દર મમમનિે થાય છે . લેવલ કે િલુાં છે એ
બાર ચાિટ સ્ટિનની જમણી બાજુ દશાટ વેલ છે .
The vacuum and cycle can adjusted, one level at
a time, by repeatedly pressing ▲ ▼ or by holding
down the ▲ ▼ button.
ુ અને સાયકલમાાં ફેરફાર થઈ શકે. એક પછી એક
વેક્યમ
લેવલ બદલાવી શકાય ▲ ▼ આ બિન દબાવવાથી
અથવા રાખવાથી ▲ ▼ દાબી રાખવાથી.
Vacuum minimum 30mbar/maximum 330mbar.
Cycles minimum 30/maximum 60 cycles per
minute.
ુ ઓછામાાં ઓછાં 30mબાર/ વધારામાાં વધારે
વેક્યમ
330mબાર.સાયકલ ઓછામાાં ઓછાં 30/વધારામાાં વધારે
60 સાયકલs દર મમમનિે .
Press the

button when finished

વાપરી લીધા પછી આ

બિન દબાવો
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Sensitive Setting સેન્સસટીવ સેટીંર્
Switch on the unit by pressing the
on/off
button. The breastpump displays a welcome
message for 2 seconds.
ય ૂમનિને ચાલુ કરવાાં માિે આ

ઑન/ઑફ બિન

દબાવો. બ્રેટિપાંપ 2 સેકાંડ માિે વેલકમ મેસેજ બતાવે છે .
Immediately press the droplet
button and
the machine changes to sensitive mode
તરત જ િીપાાં દશાટ વતુ ાં

દબો અને મશીન સેન્ન્સિીવ

મોડ પર આવી જશે.
The LCD displays the green background for
expression mode and the larger droplet icon is
displayed.
સ્ટિન પર લીલા રાં ગનુ ાં બૅકગ્રાઉન્ડ હોય તો એક્ટપ્રેશન
મોડ અને મોટુાં િીપુ ાં બતાવેલ છે .
The vacuum is set at 30mbar and cycle is set at
30 cycles per minute, which provides a very
gentle setting to start, this is fully adjustable. The
levels are indicated on the bar charts to the right
and left of the screen.
ુ 30mબાર પર સેિ કરે લ છે અને સાયકલ દર
વેક્યમ
મમમનિમાાં 30 સાયકલ પર સેિ કરે લ છે . જે ધીમે ધીમે
શરૂ થાય છે અને એમાાં પ ૂરી રીતે ફેરફાર થઈ શકે. બાર
ચાિટ ની જમણી અને ડાબી બાજુ લેવલ બતાવેલ છે .
Repeat stimulation mode સ્ટિમ્યુલેશન મોડ ફરી કરવ ં

Press the droplet
િીપાાં દશાટ વતુ ાં

button
બિન દાબો

The LCD display has an orange background
indicating stimulation mode and the small droplet
icon is displayed.
સ્ટિનમાાં નારાં ગી બૅકગ્રાઉન્ડ છે જે બતાવે છે કે એ
સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર છે અને નાના િીપાાંની નીશાની
પણ બતાવેલ છે
The pump starts in stimulation mode at 60 mbar
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and 90 cycles per minute, the timer starts, then
automatically switches to expression mode after
two minutes
આ પાંપ આપોઆપ સ્ટિમ્યુલેશન મોડ પર શરૂ થાય છે જે
60 mબાર અને 90 સાયકલ દર મમમનિે હોય છે અને
િાઈમર શરૂ થાય છે . આપોઆપ બે મમમનિ પછી
એક્ટપ્રેશન મોડ શરૂ થાય છે
Timer operation ટાઈમર વાપરવ ં
To stop the timer press the
button when the
breastpump is running. The timer will remain
de-activated until it is restarted by pressing the
button again. The timer can be switched on and
off in either stimulation or expression mode.
િાઈમર બાંધ કરવા માિે બ્રેટિપાંપ ચાલુાં હોય ત્યારે આ
બિન દબાવો. એ િાઈમર બાંધ થઈ જશે અને ફરી
શરુાં કરવા માિે એ જ બિન દબાવો.
સ્ટિમ્યુલેશન કે એક્ટપ્રેશન મોડમાાં િાઈમર ખોલ બાંધ
કરી શકાય.
Backlight button સ્ક્સ્િનની લાઈટમાં ફેરફાર કરવો
Press the
button once to reduce the intensity
of the backlight. The dim function can be turned
on and off as required.
સ્ટિનની લાઈિમાાં ફેરફાર કરવા માિે આ

બિન એક

વખત દબાવો જેથી સ્ટિન ઝાાંખી થઈ જાય એ જ્યારે
જરૂર પડે ત્યારે વાપરી શકાય છે .
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