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ÖNEMLİ

Ürünü kullanmadan önce
talimatları dikkatlice okuyun
ve ileride tekrar başvurmak için
saklayanız.
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GİRİŞ

Bebeğinizin beslenmesinde anne sütü çok önemlidir. Fakat bazı 
durumlarda bebeğinizi anne sütüyle beslemenin sakıncaları 
olabilir. Günümüzde çalışan anneler içinde bebeklerini
beslemek oldukça sıkıntılı bir durumdur. İşte böyle durumlar için göğüs 
pompası kullanarak bebeğinizi vaktinde beslenmesini sağlayabilirsiniz.

Özellikler

Corelife Manuel Göğüs Pompası silika jel başlığı sayesinde bebeğin emme 
hareketini  taklit ederek nazik ve fazla süt üretmenizi sağlar. Göğüs Pompası 
elle sağım yaparken en iyi verimi almanız için özel olarak tasarlanmıştır.  
Ergonomik tasarımı sayesinde hızlı süt sağımı yapabilirsiniz. Hassas 
silikon masaj başlığı sayesinde göğüslerinizi ağrıtmadan kolay bir şekilde 
süt sağımı yaparsınız. Ara sıra kullanım için idealdir.

Parçalar

Üst kapakEmiş gücü seviye ayarı

Göğüs Kalkanı

Silikon Masaj Kılıfı

Gövde Başlığı

Valf Başlığı

Anne Sütü Haznesi

Vakum Silika Jel

Kullanma kolu

Hazne Kapağı
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Montaj

•	 Vakumlu	Silika	Jel	ile	Emiş	gücü	seviye	ayarını	birleştirin.
 (Bu montaj birleşmiş olarak gelir.)
•	 Silika	jel	gövde	başlığına	iyice	yerleştirerek	sıkın.
•	 Başlığa	kullanma	kolunu	takın.
•	 Üst	kapağı	takın.
•	 Silikon	masaj	kılıfını	göğüs	kalkanına	yerleştirin	ve	iyice	sıkıştığından
 emin olun.
•	 Göğüs	kalkanını	gövde	başlığına	takın.
•	 Valfi	başlığa	iyice	monte	edin.
•	 Başlığı	anne	sütü	haznesi	ile	birleştirin

Kullanım Talimatı

•	 Tüm	göğüs	pompası	parçalarını	sterilize	ediniz.		Ilık	sabunlu	su	ile
	 temizleyebilirsiniz.	Sterilize	etmek	için	kaynamış	suyun	içerisine
 koyarak dezenfekte edebilirsiniz.

  Dikkat > Asla ürün parçalarını kaynatmayın!

•	 Ellerinizin	ve	göğsünüzün	temiz	olduğundan	emin	olun.	Daha	sonra
 montaj bölümündeki yönergeleri izleyerek montajı tamamlayın.
•	 Başlamadan	önce	göğsünüze	hafif	nemli	bir	havlu	ile	masaj	yapınız
 Biraz öne eğilerek süt sağımına başlayınız. 
•	 Göğüs	kalkanın	göğsünüze	hava	almayacak	şekilde	yerleştiriniz.	
•	 Kullanma	kolunu	ileri	geri	hareket	ettirerek	pompalamaya	başlayın.
	 Süt	sağımı	bitene	kadar	pompalamaya	devam	ediniz.
•	 Her	kullanımdan	önce	ve	sonra	göğüs	pompası	parçalarını	sterilize
 ediniz.
•	 Ürünü	bulaşık	makinesinde	yıkayabilirsiniz.	Fakat	yemek	boyar
 maddeleri ürünün rengini değiştirebilir. Eğer buhar sterilizasyonu
 kullanacaksanız asla kaynatarak dezenfekte etmeyiniz. 
•	 Kullanmadan	önce	emiş	seviyesini	ayarlamak	için	deneme	yapın.	En
 uygun ve rahat edebileceğiniz emiş seviyesini ayarlayın.
•	 Rahatsızlık	derecesi	kişiden	kişiye	farklılık	gösterir.	Sizin	için	en	ideal
 olan ayarlamayı yapınız.
•	 Çocukların	ulaşamayacağı	yerde	saklayınız.
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	 Radyatör	gibi	ısı	kaynakların	yanına,	güneşe	ürünü	koymayınız.	Emme
 eksikliği sorunu olursa çözmek için aşağıdaki adımları izleyiniz.

 1 Göğüs kalkanın gövde başlığına iyice monte edildiğinden emin olunuz.
 2	 Silika	jelin	ana	gövdeye	iyice	yerleştiğine	emin	olunuz.
 3	 Valfin	doğru	ve	sağlam	takıldığına	emin	olunuz.
 4	 Tüm	parçaların	iyi	bir	şekilde	montajının	yapıldığına	emin	olunuz.

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.

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;
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•	 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	 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.
 



GARANTİ BELGESİ

ÜRÜNÜN Cinsi // Manuel Göğüs Pompası

MARKASI	//	CORELIFE

MODELİ // CL-A10

MÜŞTERİNİN 

ADI	//	SOYADI ...........................................................................................

TEL ...........................................................................................................

GSM ..........................................................................................................

E-POSTA ..................................................................................................

SATICI FİRMANIN 

ÜNVANI ....................................................................................................

..................................................................................................................

ADRESİ .....................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

TEL	//	FAKS ..............................................................................................

FATURA	TARİH	//	N0 ................................................................................

KAŞE	//	İMZA ...........................................................................................



İTHALATÇI FİRMA

DEPPOMED	SAĞLIK	ÜRÜNLERİ
Vatan	Mah	9073	SOK	NO:	15	/	A	Karabağlar	/	İZMİR
TEL	0	232	231	11	05	//	info@deppomed.com
www.corelife.com.tr


