
S3
Powered Breast Pump

BUKU PANDUAN
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BUKU PANDUAN

City Square Business Park Blok F-08,

Jalan Peta Selatan, Jakarta Barat 11840

Indonesia

Phone: 021-22520325

Fax: 021-22520271

SPESIFIKASI PRODUK

GARANSI TERBATAS

CUSTOMER SERVICE CIMIFLO

Produk : Powered Breast Pump  

Model : Cimiflo S3

Tujuan : Mengeluarkan ASI dari Payudara                                         

Jumlah dan Tanggal Pembuatan : Terdapat Pada Kotak       

Penggunaan dan Tindak Pencegahan : Lihat Buku Panduan                         

Berat : 880g (1 unit)

Tipe Perlindungan : Kelas II a, Tipe BF                                                          

Adaptor : Pemakaian - AC 100-240V, 50/60Hz 

                Jumlah Total - DC 12V      2A(MAX)

Konsumsi Daya : 0.6A

Produsen : Cimilre Co., Ltd.

Alamat : #202, Sagimakgol-ro 148, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel. : +82-31-723-0941 E-Mail : cimilre@cimilre.kr

 

Produk Ini dirancang untuk penggunaan tunggal. Penggunaan selain pemilik aslinya menghadirkan

resiko kesehatan dan resiko cedera dan membatalkan garansi produk.

Garansi 2 tahun dari tanggal pembelian. Garansi tahun pertama adalah garansi produk dimana gratis

sparepart dan jasa servis. Garansi tahun kedua adalah garansi maintenance dimana gratis jasa servis.

Garansi ini tidak mencakup produk yang telah mengalami penyalahgunaan, perlakuan kasar, perawatan

dan perubahan oleh orang yang tidak berwenang atau koneksi ke sumber listrik yang tidak benar.

Bagian barang konsumsi tidak tercakup dalam garansi.

Untuk memeriksa dan memperbaiki, buat klaim di mana Anda membeli dengan membawa Kartu Garansi.

Pembeli menanggung semua biaya untuk pengembalian produk.

Sebagai alat kesehatan, pengembalian dan pengembalian dana tidak diterima setelah dibuka dan digunakan.

※ Bagian barang konsumsi harus diganti secara reguler kecuali untuk unit mesin.

※ Hanya komponen asli dan aksesoris Cimiflo yang harus digunakan.

※ Desain dan warna bagian barang konsumsi bisa diubah oleh pabrikan.



I. Perlindungan Penting

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI.

Bila menggunakan produk listrik, tindakan pencegahan dasar harus selalu diikuti.

Untuk mengurangi risiko kesetrum listrik:

Untuk mengurangi risiko luka bakar, kesetrum, kebakaran atau cedera

kepada orang-orang:

1. Tidak menggunakan saat mandi.

2. Tidak menempatkan atau menyimpan produk di mana dapat jatuh ke dalam bak atau tenggelam.

3. Tidak menempatkan atau menjatuhkan ke air atau cairan lainnya. 

4. Tidak menyentuh produk yang telah jatuh ke dalam air. Cabut produk dari stopkontak

     listrik segera.

5. Tidak membersihkan alat di microwave oven, tidak pernah mencelupkan mesin ke dalam air.

6. Selalu cabut produk listrik segera setelah digunakan.

1. Tidak meninggalkan produk tanpa pengawasan ketika dicolokkan ke stopkontak listrik.

2. Pengawasan diperlukan bila produk ini digunakan dekat bayi, anak-anak atau penyandang cacat.

3. Gunakan produk ini hanya untuk digunakan seperti yang dijelaskan dalam panduan ini. Jangan

    menggunakan lampiran tidak direkomendasikan oleh produsen, CIMILRE CO., LTD.

4. Jangan pernah mengoperasikan produk ini jika memiliki kerusakan kabel atau steker, jika tidak

    bekerja dengan benar. 

5. Jauhkan kabel dari permukaan dipanaskan.

6. Jangan gunakan saat tidur atau saat mengantuk.

7. Jangan gunakan di luar ruangan atau dioperasikan pada saat produk aerosol sedang disemprot

    dan oksigen sedang diberikan.

8. Jangan membongkar atau memodifikasi produk. Ketika dibongkar oleh orang yang tidak berhak,

    itu membatalkan garansi.

9. Jangan membungkus kabel power adapter / charger sekitar colokan.

10. Jangan cabut adaptor / charger dengan menarik kabelnya.

11. Cuci bagian yang tepat dari pompa sebelum digunakan.

12. Jangan menghirup atau menelan bagian-bagian kecil.

13. Reaksi alergi dapat terjadi.

14. Benang, debu, cahaya (termasuk sinar matahari), dll tidak dapat diterima dan mempengaruhi

       keamanan dan kinerja esensial.

15. Jika Anda merasa sakit pada payudara atau puting, putar pompa dan lepaskan dari payudara

       Anda segera. Dan berkonsultasi  pada profesional kesehatan Anda.
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XI. Panduan Mengatasi Masalah

Kondisi

Tidak Bekerja

Tidak Ada

Penyedotan

Sedotan Lemah

Kesakitan

Kemungkinan Penyebab

Adaptor

Selang Udara

Katup

Membran

Tutup Udara

Level Sedotan

Kesalahan

Pemasangan Alat

Corong

Katup

Kesakitan

Periksa

Periksa apakah kabel listrik

tidak terhubung atau

telah rusak.

Periksa selang udara

terhubung ke mesin.

Periksa apakah terhubung

ke corong dengan benar.

Periksa apakah backflow

protector dirakit dengan benar.

Periksa apakah tutup

udara ditutup.

Periksa apakah ada tingkat

vakum rendah pada katup

regulator vakum atau jika ada

suara abnormal.

Periksa sambungan ke alat.

Periksa apakah ada masalah

dengan corong.

Periksa apakah ada kerusakan

di katup.

Periksa tingkat sedotan.

Solusi

Colokkan ke stopkontak. Jika tidak

rusak, kontak pabrikan atau pusat

layanan atau tempat Anda membeli.

Sambungkan selang udara ke mesin.

Membongkar dan memasang

kembali dengan benar.

Membongkar dan memasang

kembali dengan benar.

Menutup tutup udara.

Hubungi lokasi tempat Anda

membeli produk atau pabrikan.

Membongkar dan memasang

kembali.

Membeli dan mengganti corong.

Menganti katup.

Diatur ke tingkat hisap terendah

dan berkonsultasi konsultan laktasi

atau dokter.
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- Selalu pastikan untuk memeriksa tanggal pada wadah susu sebelum menggunakannya.

   Jangan gunakan susu yang tidak bertanggal atau yang telah menyimpan terlalu lama.

- Mencairkan susu beku dalam lemari es atau susu yang dingin dengan air yang mengalir.

- Menghangatkan susu di bawah air hangat yang mengalir, dan memutarkan wadah untuk

   mencampur susu. 

- Jika air hangat tidak tersedia, panaskan panci air di atas kompor. Setelah air hangat, tidak

   mendidih, angkat panci dari kompor dan menempatkan wadah susu dalam panci. Jangan

   pernah menghangatkan wadah susu langsung di atas kompor.

- Jangan pernah memasukkan ASI ke dalam oven microwave karena dapat menyebabkan luka

   bakar pada bayi anda.

- Selalu menguji suhu susu di bagian dalam pergelangan tangan Anda sebelum menyusui. Susu

   harus terasa hangat, tidak panas.

- Setelah mencairkan ASI, ASI harus disimpan di kulkas selama tidak lebih dari 24 jam.

- Jangan pernah membekukan ASI yang sudah dicairkan. Buang ASI beku sebelumnya yang tidak

   digunakan dalam waktu 24 jam.

IX. Bagaimana Cara Mencairkan dan Menggunakan ASI Disimpan?

X. Sebelum Menggunakan Dot

- Dot yang didapatkan adalah untuk tahap bayi dengan ukuran S. (Berusia 0 ~ 3 bulan)

- Sebelum menggunakan dot untuk pertama kali, sterilkan dot pada air mendidih selama sekitar

   5 menit dan setelah itu dikeringkan.

- Periksa apakah dot silikon rusak sebelum digunakan pada bayi sehingga dapat merusak gigi

   dan gusi si bayi. Jika dot ditemukan rusak, segera membuangnya dan gunakanlah dot baru

   untuk menghindari berbagai macam resiko. 

- Jangan biarkan bayi untuk berjalan atau berlari selama dot di dalam mulut si bayi.

- Waktu yang disarankan dalam penggunaan dot adalah 3 bulan.

II. Simbol Perlindungan

General Action Sign Danger, Warning
General Prohibition 
Sign

Power ON
Power OFF

Battery State

kPa

Date of 
Manufacture

Manufacturer

Transport/
Storage/
Operation Humidity

Transport/Storage/
Operation Temerature

Fragile Keep Dry

Serial Number
This product should not 
be mixed with other 
commercial wasted for 
disposal.

Do not pile

Good Manufacturing 
Practice Logo

III. Penggunaan Yang Dimaksudkan

Produk ini dirancang untuk digunakan oleh seorang ibu yang menyusui bayinya. Ini membantu

wanita yang memiliki waktu sulit selama menyusui, serta mereka yang memiliki kelebihan susu

dengan secara otomatis mengeluarkan semua sisa susu dari payudara ibu.

Hal ini membantu kasus payudara yang membesar dan susu perlu dikeluarkan, kasus puting yang

datar atau terbalik dan tidak mudah untuk menyusui secara langsung, dan dalam jumlah kasus ASI

kurang dan perlu menyimpannya terlebih dahulu.

Cimiflo S3 (0.88kg) adalah pompa payudara listrik yang menghasilkan sedikit kebisingan

di bawah 45dB.

DC

PERINGATAN!
Ini dirancang untuk penggunaan tunggal. Jangan berbagi pompa ASI antara pengguna selain pemilik

aslinya untuk menghindari risiko kesehatan dan mengurangi risiko cedera. (Jika demikian, ini

membatalkan garansi). Saat membuka pertama kali, periksa apakah semua komponen disertakan.

Semua bagian kecuali mesin adalah bersifat barang konsumsi atau harus diganti, artinya tidak diizinkan

untuk digunakan dengan orang lain.
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IV. Komponen dan Cara Memasang

①Corong      ②Katup      ③Botol      ④Penutup Atas (Backflow Protector) Pencegah ASI Masuk

Ke Mesin      ⑤Membran (Backflow Protector)      ⑥Penutup Bawah (Backflow Protector)      

⑦Selang      ⑧Mesin Utama      ⑨Penutup Botol      ⑩Dot      ⑪Tutup Dot      ⑫Piringan      

⑬Adaptor

1. Komponen

2. Bagaimana Cara Memasang

1) Tempatkan ② Ke ulir corong ① dan pasang pada ③. 

2) Memasang Backflow Protector ④+⑤+⑥ dan sambungkan ke ① dan ⑦.

3) Hubungkan ⑦ Ke lubang udara ⑧ dan memasangkan ⑬.

     (Jika isi baterai masih cukup, kamu tidak perlu memasangkan adaptor.)

4) Untuk memompa ganda (double pumping), lepaskan penutup udara yang satunya ⑧ dan

     hubungkan pada corong lainnya ke lubang udara.

     (Jika tidak double pumping, maka pastikan untuk menutup lubang udara yang satunya.

      Bila tidak, pompa tidak akan bekerja.)

①

②

③

⑤
⑦

⑧

⑥

⑪

⑫

⑬

⑩

⑨

Lubang udara

Penutup Lubang udara

④

VIII. Berapa Lama ASI Dapat Disimpan?
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VIII. Berapa Lama ASI Dapat Disimpan?

Dalam Suhu Ruangan

Di Dalam Kulkas

Di Dalam Ruangan Beku

Sumber: Breastfeeding Made Easier at Home and Work, womenshealth.gov1 

Suhu

15˚C (60˚F)

26˚C (79˚F)

30˚C (86˚F)

Waktu Penyimpanan

24 Jam

4 sampai 6 Jam

4 Jam

Suhu

0˚C ~ 4˚C (32˚F ~39˚F)

Waktu Penyimpanan

Sampai 8 Hari

Waktu Penyimpanan

Sampai 2 Minggu

3 Sampai 4 Bulan

6 Sampai 12 Bulan

Tipe

Ruangan Kulkas

Ruangan Beku

Ruangan Beku dengan suhu
tetap -17˚C(0˚F)
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3. Bagaimana Memasang Backflow Protector

Ini melindungi mesin dari aliran balik ASI dan udara yang terkontaminasi.

Ketika ada arus balik pisahkan setiap bagian, cuci dan keringkan sebelum digunakan.

(Untuk membongkar, mengikuti arah dalam urutan terbalik.)

1. Masukkan membran pada penutup bagian bawah seperti gambar di atas.

2. Masukkan penutup atas pada membran yang sudah dipasang. 

1) Cuci tangan sebelum menyentuh pompa payudara dan usap payudara dengan kain lembab

     hangat. (Alkohol tidak diperbolehkan.) 

2) Tekan tombol       untuk menghidupkan. Layar akan menyala dan akan mulai beroperasi pada

     pengaturan terakhir yang Anda tetapkan. 

3) Periksa tingkat vakum pada LCD dan pusatkan corong ke payudara Anda. Jika terjadi

     pemompaan ganda, letakkan corong kedua di tengah juga.

 ** corong harus diposisikan dengan benar sebelum dipompa untuk menghindari rasa sakit yang

     bisa disebabkan oleh menggosok atau memutar puting susu Anda ke sisi lubang corong. 

4) Tekan tombol        untuk menggunakan Massage Mode agar lebih cepat mengalir.

     (     tanda menyala) Hal ini membuat pemompaan lebih mudah setelah 2 menit pijat. 

5) Tekan tombol       untuk beralih ke Expression Mode begitu susu Anda mulai mengalir.

     (     tanda mati)

6) Sesuaikan tingkat vakum untuk kenyamanan menggunakan tombol       ,      .

    (Jangan mengatur tingkat vakum terlalu tinggi karena dapat menyebabkan ketidaknyamanan)

7) Tekan tombol       untuk mematikan dan mengeluarkan corong dari payudara.

     Setelah 30 menit penggunaan, mesin akan mati demi kenyamanan.

8) Lepaskan pelindung backflow dari corong. Angkat corong dari botol susu dan tutup botol

     dengan erat dengan tutup botol dan simpan dengan aman. 

※ Tips untuk memompa

- Pijat payudara Anda secara perlahan atau oleskan kompres hangat dari bagian belakang

   payudara ke arah puting sebelum menggunakannya. 

- Keluarkan ASI dari masing-masing payudara selama 10-15 menit dan lebih baik dilakukan

   secara bergantian. Ini lebih efektif dan lebih baik untuk payudara saat Anda secara berkala

   memompa daripada memompa sekali untuk waktu yang lama. (Setiap 2-3 jam, 8 kali sehari)

- Walaupun saat Anda menggunakan pompa ASI, berikan ASI kepada bayi Anda kapan pun

   Anda bisa.

V. Memompa

VI. Cara Bersihkan dan Disinfeksi

1. Mesin dan Adaptor

    - Jangan dicuci. Cukup bersihkan dengan lap kering.

2. Selang

    - Jangan dicuci. Jika kusam atau kotor, sebaiknya diganti. (Barang konsumsi)

3. Backflow Protector, Corong, Valve, Botol, Tutup dan Disk

    - Pertama kali digunakan

    Sebelum menggunakan pompa ASI untuk pertama kalinya, desinfektan pada corong dalam air

    mendidih. Pisahkan semua bagian yang bersentuhan dengan payudara dan ASI. Cuci bagian

    dalam dengan air sabun, bilas dan letakkan di dalam air mendidih selama sekitar 5 menit.

    - Setelah digunakan

    Lepaskan dan cucilah semua bagian yang bersentuhan dengan payudara dan ASI.

    Semua bagian untuk corong aman untuk dicuci.

    Bilas dengan air bersih dan keringkan dan ditutup bila tidak digunakan.

    Desinfektan secara teratur dalam air mendidih sangat dianjurkan.

    Menggunakan alat sterilisasi UV juga efektif, selain desinfektan dalam air mendidih.

4. Jangka waktu pemakaian bagian yang perlu diganti adalah 1 ~ 3 bulan. Hal ini dapat berubah

    sesuai dengan cara penggunaannya. 

VII. Bagaimana Cara Menyimpan ASI?

- Pastikan tangan Anda bersih dan kering sebelum memompa.

- Jika pompa ASI Anda tidak dapat mengumpulkan ASI dalam satu wadah, mulailah dengan

   menuangkan ASI ke dalam wadah yang dirancang untuk menyimpan ASI di lemari es atau

   dibekukan. Cobalah untuk tidak menyentuh bagian dalam wadah penyimpanan.

- Anda mungkin ingin menyimpan ASI dalam ukuran dari 60 ml sampai 120 ml.

- Simpan wadah dengan tutup padat dan beri label setiap wadah dengan tanggal susu dipompa. 

- ASI yang akan dibekukan harus memiliki setidaknya satu inci antara ASI dan tutup wadah. Susu

   akan mengembang saat membeku.

- Menyimpan ASI di kulkas utama atau ruangan beku, jauh dari pintu kulkas, untuk menghindari

   ASI yang daya bekunya tidak merata yang disebabkan oleh perubahan suhu.

- Gunakan ASI yang diletakkan terlebih dahulu di kulkas atau freezer (FIFO/First In First Out)
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