Gujarati
Calypso operating instructions and pumpset assembly.
કલિપ્સોને વાપરવા માટેની સ ૂચનાઓ અને પંપસેટ કેવી રીતે જોડવ.ં
Side 1 – Assembling the PumpSet
સાઈડ 1 – પંપસેટને જોડવ ં
1. Attach the white lip valve, by holding it on its side, to the base of the
breast shell.
ધોળા રં ગનાં િીપ વાલ્વને જોડવા માટે એને સાઈડેથી પકડીને સ્તનની શૅિના
આધાર સાથે જોડવો.
2. Take the breast milk collection bottle and screw it onto the breast shell.
સ્તનનાં દધને ભેગા કરવાની બોટિ િો અને સ્તનની શૅિ પર તેને ફિટ કરો.
3. Place the flexible membrane pot, smooth side out, in the top of the
breast shell and press down firmly
િવચીક મેમબ્રેન પોટની હળવી બાજ બહાર રહે તે રીતે સ્તનની શૅિ પર ઉપર
મ ૂકો અને ચસ્ત રીતે દબાવો
4. Attach one end of the silicone tube to the lid. Line up the central mark
on the lid with the mark on the breastshell, and gently turn half a
centimetre to the right
સસલિકોન ટય ૂબનો એક છે ડો ઢાંકણાં પર ફિટ કરો. ઢાંકણાનો વચિો માકક અને
સ્તનની શૅિ પરના માકક સાથે ભેગો કરો અને પછી ધીમેથી અડધો સેન્ટીસમટર
જમણી બાજ િેરવો
5. Attach the other end of the silicone tube to the dual connector. If single
pumping, ensure that the 2nd part of the connector is sealed with the
stopper. If double pumping, leave out the stopper and connect the
second pumpset to the tube connector.

સસલિકોન ટય ૂબનો અન્ય છે ડો ડયઅિ કનેક્ટર સાથે જોડો. જો સસિંગિ પંમ્પિંગ
કરવાન ં હોય તો, ખાતરી કરો કે કનેક્ટરનો બીજો ભાગ સ્ટોપરથી બંધ કરે િો
હોય. જો ડબિ પંમ્પિંગ કરવાન ં હોય તો, સ્ટોપરને છોડી દો અને બીજા
પંપસેટને ટય ૂબ કનેક્ટર સાથે જોડો.
6. Insert the tube connector into the pump and you are ready to start
expressing.
ટય ૂબ કનેક્ટર પંપમાં દાખિ કરો અને હવે તમે દબાવીને દૂ ધ કાઢવાન ં શરૂ
કરવા તૈયાર છો.
Side 2– Operating the Calypso Breastpump
બીજી સાઈડ– કલિપ્સો બ્રેસ્ટપંપને વાપરવા માટે માગકદશકન

7. પાવર સપ્િાય બ્રેસ્ટપંપ સાથે જોડો.

8. કલિપ્સો પંપને ઑન કરવા માટે ઑન/ઑિ મસ્વચ દબાવો – િીિી િાઈટ દે ખાશે – વેક્ય ૂમ અને
સાયકિ િેવિ િઘત્તમ તીવ્રતા પર હોય છે અને તેને વ્યમક્તગત રીતે બદિી શકાય છે .

9. વેક્ય ૂમ વધારવા માટે (ડાબી બાજનો િોટો) અને સાયકિ (જમણી બાજનો િોટો) વધારવા માટે
ઉપર તરિન ં તીર દબાવો અને સ્તર(રો) ઓછાં કરવા માટે નીચેની તરિન ં તીર દબાવો. પ્રત્યેક
સ્પશકથી સ્તરમાં એક પગિાં કે ટિો વધારો/ઘટાડો થાય છે . જ્યારે બાળક ધાવવાન ં શરૂ કરે

ત્યારે શરૂઆતમાં એકદમ ઝડપથી દૂ ધ ચ ૂસે અને પછી ધીમે ધીમે ચ ૂસે – આનાથી સ્તન બાળક
માટે દૂ ધ મક્ત કરવા માટે ઉત્તેજીત થાય છે . વધારે સાયકિના સ્તરને શરૂ કરીને અને નબળાં
વેક્યમ (સ્સ્ટ્યિેશન મોડ)ને પસંદ કરીને આ અસરન ં પનરાવતકન કરી શકાય છે . જ્યારે
સ્સ્ટ્યિેશન મોડનો ઉપયોગ કરો ત્યારે તમને અનકૂળ િાગે તેવાં વેક્યમ અને સાયકિનાં સ્તર
પસંદ કરો.

10. જ્યારે દૂ ધનો સ્ત્રાવ થાય ત્યારે તમને સૌથી વધારે અનકૂળ સ્તર ન આવે ત્યાં સધી સાયકિ
ઓછી કરો અને વેક્ય ૂમ વધારો.

દૂ ધનાં પ્રવાહને જાળવી રાખવા અને સ્વસ્થતા અનભવવા માટે સાયકિ અને વેક્યમ સ્તરોમાં િેરિાર કરો
કારણ કે બાળકની કદરતી રીતે દૂ ધ ચ ૂસવાની િયની નકિ આ મશીન કરે છે .
આડો મેડીકિ લિસમટે ડ

WHO CODE પ્રત્યેની પોતાની સંપ ૂણક પ્રસતબદ્ધતા જાહેર કરતાં ગવક અનભવે

છે .

જો તમને વધારે મદદ જોઈએ તો કૃ પા કરીને કલિપ્સોની વપરાશકતાક માગકદસશિકા જઓ.

