
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HANDLEIDING 
 

Dubbele Elektrische Borstkolf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introductie 
De slimme oplaadbare geheugenpomp heeft een uniek ontwerp waarmee u een 
comfortabelere positie kunt behouden tijdens het kolven. Het ontwerp van het zachte 
massagekussen zorgt voor een warm gevoel en bootst de zuigbeweging van de baby na, 
waardoor de melk rustig en pijnloos naar buiten kan stromen. De borstkolf is compact, 
eenvoudig te monteren, duurzaam, en alle componenten in de vaatwasser worden gereinigd. 

  

Ouderschapsexperts zeggen dat moedermelk de beste voeding is voor zuigelingen jonger 
dan een jaar. Nadat de baby zes maanden is geboren, kan hij doorgaan met borstvoeding en 
geleidelijk wat aanvullende voeding toevoegen. Moedermelk is bijzonder geschikt 
voor de behoefte van uw baby. De antilichamen die de melk bevat, beschermd baby's van 
infectie en allergieën. 

  

Een borstkolf kan u helpen de borstvoedingstijd te verlengen. U kunt melk kolven en 
bewaren. Zelfs als u op het gewenste tijdstip niet in de positie bent om borstvoeding kunt 
geven, kan uw baby nog steeds van uw melk genieten.  

 

  

Dienstpaneel  
a. Aan/uit 
b. Hardere zuigkracht 
c. Lagere zuigkracht 
d. Mode kiezen 

e. Stand van zuigen 

f. Massage, Vibratie en zuigkracht 
g. Batterij 

  

 

 

 

 Borstkolf set 

1. Stofkap 

2. Massage Borstschild 

3. Borstkolf Lichaam 

4. Drukregelaar 
5. Deksel 
6. Siliconen Slang 

7. Anti-reflux Klep 

8. Drinkfles 

9. Fles speen 

10. Dienstpaneel 
11. USB Oplaad Kabel 

 

  
 
 
 
 
 
 
 



Het installeren 
Voor eerste gebruik alle delen ontsmetten en schoonmaken! Ook na elke sessie dient u de 
artikelen schoon te maken, zo voorkomt u bacteriën en behoudt u een langere levensduur 
van uw aankoop.  

 

 
 
 
Stap 1: Bevestig de klep aan de onderkant van het borstkolf lichaam. 
U dient hierbij enige druk te gebruiken.  
  

  

 

 

 Stap 2: Draai het borstkolf lichaam op de fles. 

  

  

 

 

Stap 3: Plaats het siliconen diafragma op het borstkolf lichaam. U 
dient hierbij enige druk te gebruiken. Check of het goed aansluit op 
alle kanten. 

  

  

 

Stap 4: Verbind de deksel en de siliconen slang met 
elkaar, oefen druk uit totdat het op zijn plek glijdt. 
Verbind het andere eind van de siliconen slang met 
het dienstpaneel. 

  

 

   
  Stap 5: Plaats het massage borstschild op       
  het borstkolf lichaam. Duw het binnenste van    
  het massage schild zo ver mogelijk naar  
  beneden, zodat het nauw aansluit aan alle  
  kanten. Oefen druk uit op de kloven, waardoor de    
  lucht verwijdert wordt. 

 

 

 

 

 

  



Dienstpaneel Instructies 
 

• Houdt de ‘aan/uit’ knop 2 seconden ingedrukt. (Om automatisch het kolven te starten, 
drukt u nogmaals de knop in gedurende 2 seconden). 

• Druk de ‘mode’ knop om te wisselen tussen de 3 verschillende opties:  
 

 Stimuleert uw melk productie voordat u gaat kolven. Dit gebeurt door middel van een 
subtiele massage.  
 

Het daadwerkelijke kolven van melk. U heeft keuze uit 9 verschillende standen. 
 

Kolven en massage in één. De kolf zuigt na elke 5 massages. Deze stand is 
voornamelijk aan te raden als u bijna klaar bent met kolven. Zo krijgt u effectief ook 
de laatste melk nog gekolfd.  

 

• Bij het drukken van +/- knop wisselt u van zuigniveaus. 

• Standaard werktijd van de borstkolf is 30 minuten. Het apparaat sluit automatisch af. 
Het herinnert uw voorkeur van mode en zuigniveau voor de volgende keer.  

 

  
Borstkolf Instructies 

12. Was uw handen en zorg dat uw borsten ook schoon zijn. Neem plaats op een 
comfortabele plek.  

13. Houdt uw borst voorzichtig vast en plaats het massage borstschild over uw 
tepel. Check extra goed of de tepel in het midden van het schild zit.  

14. Druk op de ‘aan/uit’ knop – uw dienstpaneel verlicht. De borstkolf begint 
automatisch bij de massage stand (Prolactine stand). Met de +/- kunt u de 
kracht van de massage bepalen.  

15. Wanneer het melk begint te stromen, schakelt u met de ‘modus’ knop over 
naar de kolf modus en begint de borstkolf te zuigen.  
 
Tip! Het is niet nodig om de hoogste zuigkracht te selecteren, het is belangrijk    
dat u een stand kiest waar u zich comfortabel bij voelt! 
 

16. Indien u klaar met kolven bent, schakelt u deze uit (indien deze nog pompt). 
Verwijder voorzichtig de kolf van uw borst. 

17. Draai de fles van het borstkolf lichaam om veilig op te bergen of voor te 
bereiden als voeding.  

18. Koppel het dienstpaneel en de slangen los. 

  
 
Belangrijk! 
  
Dit is een persoonlijk artikel, deel dit dan ook niet met andere personen. Het 
delen van dit product kan gezondheidsproblemen veroorzaken.  
  
Wanneer u na de kolfsessie de onderdelen weer loskoppelt, dient dit gedaan te 
worden met aandacht! Gebruik niet teveel druk en kracht om schade te 
voorkomen.  
  
Dit product dient uit de zonlicht en het bereik van kinderen te blijven. 
  



Aan het begin van elke kolfsessie dient u het product te reinigen en aan het 
eind dient u deze grondig schoon te maken! Alle onderdelen zijn geschikt voor 
de vaatwasser. 
  
Wij wensen u veel plezier van uw aankoop. Mocht u verdere vragen hebben, 
schroom dan niet contact op te nemen met de klantenservice op het volgende 
e-mail adres: sb-commerce@outlook.com 

 


