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ÖNEMLİ

Ürünü kullanmadan önce
talimatları dikkatlice okuyunuz
ve ileride tekrar başvurmak için
saklayınız.
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Tebrikler,

Corelife Yeni Nesil 3 in 1 fonksiyonel Elektrikli Süt pompasını seçerek 
sizin ve bebeğinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için özel olarak 
tasarlanmış üstün kaliteli  bir ürün satın almış oldunuz.

Bebeğinize anne sütünden daha sağlıklı verebileceğiniz başka bir gıda 
yoktur.

Corelife Yeni Nesil Elektrikli Süt pompası istediğiniz sürece ve mümkün 
olan en kolay şekilde  size yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sessiz ve 
portatif ergonomik tasarımı ile gittiğiniz her yere yanınızda götürmenizi 
ve herhangi bir elektrik ve pile ihtiyaç duymadan şarjlı olarak kullanım 
imkanı sunar. Temizlenmesi ve montajı basit ve kolaydır. Bebeğiniz 
yanınızda olmadığı zamanlarda anne sütünüzü biriktirerek bebeğinizin 
ihtiyaçlarını karşılayabilir ya da anne sütünden geçici bir kesilme olduysa 
süt akışını süt pompasıyla tekrar sağlayabilirsiniz.

Ayrıca basit pompalama işlemi ile göğüs büyümelerini ve sarkmalarını 
engelleyebilirsiniz. Ultra sessiz özelliği sayesinde çevrenizdeki kişilere 
karşı rahatsızlık vermeden konforlu bir şekilde süt sağımı yapabilirsiniz. 
Tamamen annelerin rahatlığı için bir çok sağlık kuruluşu ve anketler 
sonucunda en iyi verimi sunmak için tasarlanmış ve siz anneler için 
üretilmiştir. Corelife Yeni Nesil 3 in 1 fonkisyonel  Süt pompasını şarjlı 
olarak, elektrikli olarak ve manuel olarak kullanabilirsiniz. 

2 farklı süt sağım kademesi, 9 farklı emme gücü seviyesi  ve ergonomik 
tasarımı ile dünya çapında annelerin tercih ettiği ve sağlık uzmanların 
onayladığı bir üründür. 
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Ürün Özellikleri

• 3 özellik bir arada, Şarjlı, elektrikli ya da manuel kullanım kolaylığı.
• Bebeklerin emme hareketlerini taklit edebilen Ultra Soft motor
• Yumuşak silikon masaj başlığı ile emzirir gibi doğal sağım
• Silika masaj yastığı sayesinde ağrı ve sızı duymadan konforlu bir
 sağım yapmayı sağlar.
• Doğal yoldan hızlı ve daha fazla süt sağımı sağlayan 2 kademeli
 fonksiyon.
• Ayarlanabilir 9 farklı emme gücü seviyesi
• Pilsiz ve adaptörsüz 10-15 gün arasında kullanım imkanı
• Pratik, hızlı ve kolay kullanım
• Emme gücü seviyesin takip edebileceğiniz LCD ekran.
• Ultra sesiz motor 
• Her yere kolayca taşınabilir özellik
• Acil durumlar için manuel kullanım sağlayan başlık
• 210 ml anne sütü haznesi
• Kullanımı ve temizlenmesi basit ve kolay
• Ergonomik şık tasarım.

Teknik Özellikler

Batarya Voltaj 3.7 VDC

Batarya Kapasitesi 850 mAh

Batarya Şarj Standartları

Input AC115V-230V

Output 4.5 VDC, 0.4 A

Şarj Süresi 2,5- 3 Saat
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Kullanım Önceci Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Akıllı pompa haricindeki tüm parçalar kullanmadan önce temizlenmeli ve 
sterilize edilmelidir. Ilık sabunlu su ile yıknamalı ve durulanmalıdır.

Asla akıllı pompa mekanizmasını su değdirmeyin ve darbelerden koruyun. 
Temizlenmesi gerekirse yumaşak nemli bir bez ile silebilirsiniz. Detarjan 
ve ya kimyasal madde ile temizlemeyin.

Göğüs Pompası her kullanımdan önce temizlenmeli ve dezanfekte 
edilmelidir. Kullanılmadığı zamanlar kuru bir yerde saklanmalıdır. Bu 
ürün kişisel kullanım için tasarlanmıştır. 
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Sterilize Etme Yöntemleri

• Starilizatör satın alarak göğüs pompası parçalarını daha kolay ve
 hızlı bir şekilde sterilize edebilirsiniz. 

• En etkili yöntemlerden biri olan buharlı sterilizasyon
 uygulayabilirsiniz. Bir kaba belirli bir miktar su koyduktan sonra
 kaynama derecesine ulaştığında ocağın altı kapatılarak içerisine
 ürün parçalarını kaynar suda 10 dakika bekletilerek sterilize
 edebilrisiniz.

Göğüs pompası parçalarını kaynatmayınız. Sık sık emziren ve 
göğüs pompası kullanmak zorunda kalan anneler için (2-3 saatte 
bir emziren anneler için) çok fazla sterilizasyon yapmak ürünün 
ve parçaların ömrünü yıpratır ve azaltır. Bundan dolayı bir kez 
sterilize edilmesi yeterlidir. Gün içerisinde ki diğer kullanımlarda 
nemli bir bezle ve ılık sabunlu su ile yıkanarak dezenfekte edebilir.

• Ürünün şarj ederken şarj süresinden fazla elektrikte tutmayınız.
 Ürünün şarj süresi ortalama 2,5 saattir.

• Ürün ile beraber gelen adaptörü kullanınız.
 Bunun haricinde adaptör kullamayınız.

• Ürünü darbelerden koruyunuz.

• Akıllı motor kısmına su ve süt kaçırmamaya dikkat ediniz. 

• Ürünü yetkili servis haricinde açmayınız.

• Ürünü her kullanımdan sonra temizleyiniz. 
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Süt Pompası Parçaları

1. Göğüs Kalkanı (Masaj Özellikli Silikon Pad)
2. Destek Kalkanı
3. Pompa Başlığı
4. Silika jel Valf
5. Süt Haznesi
6. Pompa Başlığı Kapağı
7. Silikon Vakum Diyaframı
8. Silika Jel Hava Tüpü
9. Motor ve kumanda paneli
10. Göğüs Pompası ayaklığı

Diğer Yardımcı Ürünler

1. Manuel Kullanım için Pompa Başlığı
2. Hazne Kapağı
3. Süt saklama aparatı
4. Adaptör
5. Kullanma Kılavuzu

1
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Ürün Montajı

Silikon başlığın destek kalkanın iyice 
yerleştiğine emin olunuz!

Göğüs kalkanı ve pompa başlığını 
birleştiriniz!

Birleştirilen destek kalkanı kalkan 
gövdesi ile birleştirilir.

Silikon vakum diyaframını pompa 
başlığına yerleştiriniz!

Anne sütü haznesini pompa başlığına 
monte edin!

Valfin pompa başlığının altına yerleştiriniz. 
Doğru yerleştiğinden emin olunuz!

1 4

2 5

3 6
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Kullanmadan önce şarjı kontrol ediniz, eğer şarjda azalma varsa şarj 
edebilirsiniz. Ya da direk olarak elektrikli olarak kullanabilirsiniz.

Pompa başlığı kapağını yerleştiriniz! Hava tüpünün içerisinde buharlaşma 
veya su damlacıkları kalmadığına özen 
gösteriniz!

Pompa başlığı kapağını yerleştiriniz!

Pompa başlığı kapağını yerleştiriniz! Parçaların doğru takıldığına emin 
olunuz!

Ürün kullanıma hazır hale gelmiştir.

Silika jel hava tüpünü önce pompa 
başlığına daha sonra cihaza yerleştiriniz!

7.1 8

7.2 9

7.3 10
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Nasıl Kullanılır?

Ellerinizi ve göğsünüzün temiz olduğundan emin olun. Tıkanıklık olmasını 
engellemek için meme ucunu hafifçe sıkarak süt gelmesini sağlayın.

Göğüs pompasının sterilize edildiğinden ve tam kuru olduğundan emin 
olun.

Bir koltuğa sakince oturunuz ve vücudu hafifçe öne doğru itiniz. (sırtınızı 
destekleyecek bir minder kullanabilirsiniz.)

Start (@) düğmesini basınız. Lcd ekranda güç seviyesi göstergesi 
gözükecektir.

Göğüs kalkanı (silikon masaj padi) göğsünüze konumlandırın ve 
hava almayacak şekilde bastırın. Hava alması durumunda süt akışı 
gerçekleşmez.

+ işaretine basarak uygun olan başlangıç seviyesini seçiniz. Start 
düğmesine bastığınızda en düşük seviyeden pompalama başlayacaktır. 1-4 
seviye arası 1. Kademe emme gücü seviyesidir. Süt akışkanlığı başladıktan 
sonra verimli süt düğmesine basarak süt akışkanlığı artırabilirsiniz

5-9 kademelerde süt akışkanlığını arttıracak farklı bir emme fonksiyonuna 
geçer. + ve – butonlarına basarak en uygun Ağrı ve acı duymayacağınız 
seviyeye kadar artırabilirsiniz.

 UYARI
Eğer süt hemen gelmez ise endişelenmeyin. Rahat olun ve pompalamaya 
devam edin. Eğer bu süreç içerisinde ağrı oluşursa derhal pompalamayı 
durdurun. (eğer hiçbir sonuç elde edilmemişse 5  (beş) dakikadan fazla 
pompalamaya devam etmeyin. Gün içerisinde farklı bir zamanda tekrar 
deneyin.

 UYARI
Ortalama olarak 120 ml süt elde etmek için 8 dakika civarında pompalamak 
yeterlidir. Fakat bu süre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Eğer düzenli 
olarak tek seansta 120 ml ve üzerin süt sağımı oluyorsa daha büyük bir 
anne sütü haznesi kullanabilirsiniz.
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En Uygun Vakum Ayarı

Pompalama işlemi esnasında en verimli süreç kısa sürede en fazla sütü 
elde etmektir. Her annenin en uygun vakum seviyesi farklıdır. Kişisel 
olan en uygun vakum ayarını bulmak daha verimli pompalama sürecini 
de beraberinde getirecektir. Bu ayar dışa vurum aşamasında yapılacaktır. 
Adımlar;

1. Ürünü çalıştırınız!
Öncelikli olarak ürünü önceki sayfalarda anlatıldığı üzere uygun 
şekilde uyarma aşamasında çalıştırınız. (Ürünü Açma/Kapama 
düğmesine basarak açtığınızda otomatik olarak uyarma aşamasında 
çalışacaktır.)

2. Dışa vurum aşamasına geçiniz!
Uyarma aşaması 1-4 kademe olup, burada istenilen seviye artırılabilir. 
Süt gelmeye başladığında süt akışını artırmak için 2 mod olan düğmeye 
basınız. 5 -9 seviye olan bu modda istenilen seviyeye kadar artırabilirsiniz.

3. Kişisel vakum seviyenizi belirleyiniz!
En uygun vakum seviyesi hala rahat hissettiğiniz ve canınızın 
yanmadığı en yüksek vakum hızı seviyesidir. Kişisel vakum seviyenizi 
bulmak için pompalama işlemi sizi hafifçe rahatsız etmeye başlayana 
dek (asla acı verici değil) hızı arttırma düğmesine basarak arttırınız ve 
yavaşça hızı azaltınız. 
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Göğüs Pompası Ne Zaman Kullanılmalı

• Eğer mümkünse bebek doğduktan 4 haftalık olana kadar yeterli süt
 sağımı varsa normal yollardan emzirilmelidir.
• Aşağıdaki durumlarda, her zaman göğüs pompası kullanabilirsiniz.
• Emzirme haricinde göğüslerde süt kalıyorsa ve bu ağrıya veya
 rahatsızlığa yol açıyorsa göğüs pompası kullanabilirsiniz.
• Meme uçlarında çatlama ve ağrı varsa, meme uçlarının düzelene
 kadar göğüs pompası kullanabilirsiniz.
• Emzirmenin bebek sağlığı için problem olabileceği durumlarda (meme
 uçlarının iltihaplanması gibi) göğüs pompası kullanabilirsiniz.
• Bebeğinize süt biriktirmek için kullanılabilir.
• Çalışan anneler için evden uzakta kaldıkları zaman bebeğin
 beslenmesine devam edebilmesini sağlamak için göğüs pompası
 kullanılabilir.
• Basit pompalama işlemi ile göğüs büyümesini ve göğüs sarkmalarını
 engellemek için göğüs pompası kullanabilirsiniz.
• Süt kesilme problemlerinin önüne geçmek için göğüs pompasını
 kullanabilirsiniz.

Anne Sütü Saklama Koşulları

Sütü saklama poşetine koyunuz. (Saklama poşeti için Corelife Süt
Saklama Poşetlerini tercih ediniz.) Saklama poşetinin havasını aldıktan
sonra fermuarını kapatınız. Süt, buzdolabı veya dondurucu bölmesinde,
sütün tazeliğine etkileme riski olan sıcaklık değişikliklerine karşı
buzdolabı kapısına uzak bir yerde muhafaza edilmelidir.

• Süt sağıldıktan sonra biberonda 4 saat kalabilir.
• Oda sıcaklığında 19-25 C 10 saat kalabilir.
• Buzdolabı rafında 48 saat saklanabilir.
• Derin dondurucuda 3 ay saklanabilmektedir.

 DİKKAT 
Derin dondurucuya koymadan önce 2 saat buzdolabında süt soğutulmalıdır. 
Süt kullanılırken en eski tarihli olandan başlanılmalıdır.
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Donmuş Sütün Çözdürülmesi

Dondurulmuş süt kullanımdan önce buzdolabı rafında birkaç saat
bekletilmelidir. Bebeği beslemeden önce süt oda sıcaklığına gelinceye
kadar süt sıcak su altında tutulmalıdır. Sütün yağı ayrıştığında iyice
çalkalanmalıdır.

 DİKKAT 
Çözülmüş süt asla tekrar dondurulmamalıdır. Arta kalan süt atılmalıdır. 
Donmuş süt mikrodalga fırında çözdürülmemelidir.

Sorun Giderme Rehberi

 DİKKAT
Akıllı Pompa mekanizmasını suyla temasından kaçınınız. Sütün
akma ve motora dolma tehlikesi olduğundan kesinlikle yatarak sağım
yapmayınız. Sağım işlemi bittikten sonra anne sütü haznesini çıkartıp
kapağını kapatınız.

Emme Gücü Eksikliği

• Bütün pompa parçalarının doğru takılıp takılmadığını ve valfin iyice
 monte edildiğini kontrol ediniz.
• Destek kalkanı ile silikon kalkan kılıfını sıkıca monte edildiğine ve
 göğse konumlandırılırken hava almamasına dikkat ediniz.

Süt Gelmiyorsa

• Emiş gücünün olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer emiş gücü yoksa
 montaj yönergelerini tekrar izleyin.
• Rahat olun, tekrar deneyin, 5 dakikadan fazla süt gelmiyorsa süt
 sağımını bırakın, farklı bir zamanda tekrar deneyin.
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Göğüs Bölgesinde Ağrı Oluşursa

• Yüksek emiş gücü kullanıyor olabilirsiniz
• “+” , “-“ butonlarına basarak sizin için en uygun olan emiş seviyesini
 ayarlayın.
• Ağrı devam ediyorsa profesyonel yardım alınız

Süt Silikon Masaj Kılıfından Dökülürse

• Silikon masaj kılıfını çıkartıp destek kalkanı içerisine iyice oturmasını 
 sağlayın ve iyice sıkıştırın.
• Biraz öne eğilerek süt sağımı yapınız.

Göğüs Pompasının Temizlenmesi

• Ürünü aşındırıcı deterjan ya da temizleyici maddelerden uzak tutunuz.
Corelife Yeni Nesil Elektirkli Süt pompası kişisel kullanım için uygundur.
Ürünün sökğlebilen kısımlarını sabunlu suyla ve sıcak suyla yıkayabilirsiniz. 
Her kullanımdan sonra sabunlu ılık su ile yıkayınız. Temiz bir havlu ile 
kurulanmalı ve kullanılmadığı sürece parçların üstü örtülmelidir.

Motoru ve adaptörü su ile temas ettirmeyiniz. Gerekli görüldüğünde nemli 
bir bez ile silinebilir. 

Hava akım tüpü her pompalama işleminden sonra terleme ya da 
buharlaşmaya karşı kontrol edilmelidir. Tüp içerisinde terleme ve 
buharlaşma olduysa pompalama işlemi bittikten sonra 1-2 dakika 
buharlaşma veya terleme kuruyuncaya dek çalıştırmaya devam ediniz.

 DİKKAT
Bulaşık makinesinde yıkanabilir fakat yiyeceklerde kalan renklendiriciler 
ürününün rengine zarar verebilir. Yüksek ısı değişiklikleri şişelerde 
çatlamalara yol açabilir. Bundan dolayı ılık su ile temizlenmesine özen 
gösteriniz. Kullanma kılavuzundaki sterilize önerilerini gözden geçiriniz.
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Garanti Koşulları

• Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır
• Garanti uygulaması sırasında değiştirilen ürünün garanti süresi satın
 alınan ürünün garanti süresi ile sınırlıdır.
• Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti
 kapsamındadır.
• Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde
 geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş
 günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
 istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentesi,
 temsilciliği, ithalatçısı 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde
 imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar
 benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis
 etmek zorundadır.
• Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj
 hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen 
 parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
 ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
• Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi
 içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla
 tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi
 veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının
 altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan
 yararlanamamayı sürekli kılması,
• Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
 halinde sırayla satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
 imalatçısı –üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
 tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında,
 tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya kusur
 oranında bedel indirimi talep edebilir.
• Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından
 kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
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Garanti

Garanti hizmetinden faydalanabilmek için ürünün tarihli satın alma
belgesi veya garanti belgesi ile yetkili servise ulaştırılması gerekmektedir.
Bu garanti kaza, yanlış kullanım, hatalı tamir veya yetkili olmayan kişiler
tarafından yapılan modifikasyon, kötü kullanım ve yanlış güç kaynağı ile
kullanım durumlarında meydana gelen hasar ve arızları kapsamaz. Bu
gibi arızlarda ücret talep edilir. Bu garanti yukarıda bahsi geçen konular
dışındaki arızaları garanti kapsamı dışında tutar.
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