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Hướng dẫn sử dụng

Máy hút sữa điện rảnh tay
Ejoy S2
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Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm
Máy hút sữa 2 bên Phanpy E-joy thế hệ 3 là máy hút sữa hoạt động bằng điện giúp những người mẹ đang cho con
bú hút và trữ sữa.

Đối tượng sử dụng
Phụ nữ đang cho con bú

Đặc trưng sản phẩm

• Máy hút sữa bằng điện có thể mang theo thế hệ mới giúp mẹ rảnh tay và mang vào lập tức, thật sự hiện thực
hóa việc hút sữa mọi nơi mọi lúc

• Hình tròn và chính xác, nhỏ nhẹ, có thể mang theo, giúp mẹ rảnh tay và hút dễ dàng

• Chế độ massage mới được thêm, giúp việc hút sữa giống như đi spa, chăm sóc bầu ngực của mẹ

• Pin dung tích lớn 1500 mAh, tuổi thọ pin dài

• Chế độ được hiển thị rõ ràng, thao tác qua màn hình chạm, giúp việc hút sữa thoải mái hơn

• Được kèm theo màng chuyển đổi 20mm, đáp ứng yêu cầu khác nhau của mẹ

• Màng bảo vệ ngực có góc rộng 112 độ, bao bọc ngực trong mọi hướng, miệng màng bảo vệ có hình cong elipse,
giảm áp lực, vừa khít ngực, giúp việc hút sửa dễ dàng hơn

• Chỉ cần nhấn nút để ngừng, có thể ngửng trong trường hợp khẩn cấp, và trải nghiệm thân thiện với môi trường
hơn
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Thành phần

Máy hút chính x1

Cốc x1

Mối nối chữ T x1

Van mỏ vịt x2

Cáp sạc type-C

Màng bảo vệ 24mm x1

Túi khí silicon x1

Màng chuyển đổi 20mm x1

Tên Chất liệu Nhiệt độ tối đa

Cốc / mối nối chữ T

Túi khí silicon, máy hút/ van mỏ vịt/
màng chuyển đổi

Vỏ máy hút

PP

Silicone

ABS

120°C

220°C

90°C (không được rửa)
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Hướng dẫn hiển thị

Đèn chỉ chế độ
Giao diện hiển thị thời
gian thao tác/ độ hút

Nút nguồn | tạm dừng Nút chuyển chế độ

Nút giảm độ hút Nút tăng độ hút

Lỗ cắm sạc
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Nút tăng / giảm độ hút

Nút nguồn / tạm ngưng

Nút chuyển chế độ

Đèn chỉ chế độ

Nhấn để tăng/ giảm mức độv

Nhấn giữ trong 1 giây để mở/tắt, nhấn để dừng/ thoát
chế độ dừng

Nhấn để chuyển chế độ

Chế độ kích thích Chế độ hút sữa Chế độ massage

Hiển thị pin: Nếu pin ít hơn 20%, màn hình hiển thị Lo

Khi sạc pin: đèn chỉ chế độ nhấp nháy liên tục từ trái qua phải, có nghĩa là đang sạc.
Lưu ý: không thể dùng máy hút sữa khi đang sạc

Trong trường hợp này, màn hình
hiển thị Lo trong 3 giây, đèn báo
chế độ không sáng

Màn hình hiển thị trở lại bình
thường sau 3 giây

Sau 3 phút, màn hình tiếp tục
hiển thị Lo (low batttery), đèn
báo chế độ không sáng trong

vòng 3 giây

Hướng dẫn phím bấm
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Hướng dẫn lắp đặt

Gắn màng bảo vệ và đè vào đúng vị
trí (đảm bảo mép của màng bảo vệ
được đè vào đúng vị trí)

Gắn máy chính vào phần trên của cốc

Đặt mối nối T vừa gắn vào cốc
(Đường rãnh của túi khí silicon

hướng mặt ra ngoài)
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Hướng dẫn sử dụng

Xác định đường kính núm vú (kích
thước màng bảo vệ mặc định là
24mm, mẹ có núm vú nhỏ hơn có
thể dùng màng chuyển đổi 20mm

Nhấn nút nguồng để khởi độngmáy
và bắt đầu chế độ
kích thích (chế độ kích thích sẽ kéo
dài 2 phút, và tự động

Trong chế độ hút sữa, bạn có thể
kiểm tra lượng sữa bằng cách quan
sát mực đo bên phải của cốc

Nhẹ nhàng cúi xuống để đảm bảo
núm vú nằm giữa màn bảo vệ, để
màng bảo vệ ôm chặt vú hơn

Nếu sữa ra sớm, nhấn để chuyển
sang chế độ vắt

Cầm cốc theo hướng ngang và lấy
máy chính ra từ phía mặt bên

Sau khi gắn màn bảo vệ vào đúng
vị trí, mặc bra vào và giữ cơ thể
thẳng, máy chính hướng lên

Giữ cho màng bảo vệ nằm phía bên
của cốc, đặt nó trên mặt bàn (đừng
đặt lật up để tránh sữa chảy ra)

Nhấn hoặc để tăng / giảm độ
hút và điều chỉnh sao cho bạn thoải
mái
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Hướng dẫn sử dụng

Đổ sữa từ miệng cốc vào bình/ túi chứa sữa
(bạn có thể xem mức đo để xác định lượng
sữa được đổ ra)

Sau khi dùng, tháo và làm sạch bằng
cách ấn đáy cốc và rìa của màng bảo
vệ

Cách chọn màng bảo vệ đúng

Cảnh báo khi sử dụng

Núm vú tiến vào ống dẫn có không
gian bên trái và phải, thoải mái

Núm vú và quầng vú đều tiến
vào sâu trong ống dẫn sẽ bị đau

Núm vú nằm trọn trong ống dẫn,
sẽ bị đau khi hút

• Không đặt cốc lật ngược để tránh sữa chảy ra ngoài cốc và làm hại máy chính
• Ngừng hút, sau khi gỡ ra, đảm bảo màng bảo vệ hướng lên
• Khi cẩn đổ sữa ra sau khi hút, hãy đảm bảo là máy chính được tháo ra khỏi cốc
• Xác định đường kính núm vú của bạn trước khi dùng
• Chỉnh sửa tư thế phù hợp, không được nằm
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Chế độ vận hành

Chế độ kích thích
Sử dụng tần số cao để kích thích sự tiết sữa, có 8 mức để chọn, mức độ càng cao thì sự kích thích tiết sữa càng lớn
Chế độ vắt
Lực hút nhẹ nhàng và mạnh mẽ, sữa được hút ra hiệu quả, có 8 mức độ để chọn, mức độ càng cao thì lực hút càng
mạnh
Chế độ massage
Vắt sạch sữa khi hút và không đau như đi spa. Massage thông minh với 8 mức độ, mức độ càng cao thì lực massage
càng mạnh

Nếu máy hút không hoạt động, hãy kiểm tra xem pin có yếu không. Nếu giao diện hiển thị Lo khi mở máy thì có nghĩa
là pin yếu, hãy cắm sạc đúng lúc
Không thể sạc máy chính: kiểm tra xem cốc sạc có bị hư không, ban có thể sử dụng một cốc sạc với độ vol và loại
cắm thích hợp
Lực hút quá nhỏ hoặc không có lực hút
• Kiểm tra màng bảo vệ được gắn đúng chỗ chưa
• Kiểm tra túi khí silicon được gắn đúng chỗ chưa
• Kiểm tra van mỏ vịt gắn đúng chỗ chưa

Xử lí sự cố
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Làm sạch và khử trùng

Những phần có thể khử trùng
Túi khí silicon / Van mỏ vịt/ Màng bảo vệ/ Mối nối T/ Cốc/ Màng chuyển đổi
Vệ sinh
• Rửa tất cả các phần với một ít nước ấm (khoảng 30 độ C). Dùng chất tẩy trung tính có bán trên thị trường, khuyến
nghị dùng những chất không có mùi và màu nhân tạo

• Rửa sạch các phần với nước lạnh sạch (có thể uống được) (khoảng 20 độ C). Làm khô sau khi rửa
Khử trùng
• Trước khi sử dụng lần đầu và sau mỗi lần sử dụng cần được khử trùng
• Đặt túi khí silicon/van mỏ vịt/ màng bảo vệ/ mối nối T/ cốc/ màng chuyển đổi vào nước nóng khoảng 3-5 phút hoặc
sử dụng chất tẩy trung tính để rửa sạch trong nước ấm, và sử dụng sau khi khử trùng và làm khô (Đừng đặt những
phần trực tiếp vào nước sôi để tránh làm hư chúng vì nhiệt độ quá cao)

Làm khô
• Lau khô bằng vải sạch,hoặc đặt trên vải sạch để làm khô. Đặt những phần đã làm sạch vào
• túi chứa sạch hoặc môi trường sạch sẽ
• Đảm bảo làm khô và cất trữ sau khi làm khô
Lưu ý
• Đừng phun hay đổ chất lỏng trực tiếp vào máy chính
• Chỉ sử dụng nước sạch có thể uống để tẩy rửa
• Sau khi làm sạch, đảm bảo làm khô hơi ẩm xung quanh
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Hướng dẫn cất trữ cho sữa vừa mới vắt (thích hợp cho bé khỏe mạnh)

Nhiệt độ phòng
(16-25°C)

Ngăn mát tủ lạnh
(<4°C)

Ngăn đông tủ lạnh
(<-18°C)

Sữa đã rã đông

Sữa mẹ có thể được trữ tới 6 tiếng
trong điều kiện sạch sẽ

Sữa mẹ có thể được trữ tới 5
ngày trong điều kiện sạch sẽ

Sữa mẹ có thể được trữ tới
9 tháng trong điều kiện sạch sẽ

Tủ lạnh
Tối đa 24 tiếng

không làm đông lại

Tốt nhất là tới 4 tiếng Tốt nhất là tới 3 ngày Tốt nhất là tới 6 tháng
Nhiệt độ phòng

tốt nhất là tối đa 2 tiếng

Chú ý

Tips

• Những hướng dẫn bên trên là lời khuyên tham khảo. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với chuyên gia.
• Hãy trữ sữa ở nơi lạnh nhất trong tủ lạnh.
• Làm đông sữa trong bình nhựa hoặc túi đựng sữa. Đừng đổ quá đầy túi hoặc bình, làm đầy tối đa 3/4 bình,
chừa không gian để thể tích sữa nở ra sau khi đông

• Đánh dấu ngày và lượng sữa vào bình/ túi đựng sữa
• Đừng dùng sữa nếu bình hoặc bộ phận liên quan bị hư
• Bình nhựa và những thành phần trở nên giòn khi bị đông và có thể vỡ khi rơi
• Rã đông bình/ túi đựng sữa trong nước ấm không quá 37 độ C/ 98.6 độ F. Nhiệt độ cao không tốt cho sự duy
trì chất dinh dưỡng trong sữa

• Khuấy nhẹ bình/ túi đựng sữa để hòa chất béo đã tách vào sữa. Đừng lắc hay khuấy mạnh sữa

Đừng sử dụng lò vi sóng hoặc nước sôi để làm tan hoặc làm ấm sữa, nếu không sẽ không tốt cho việc duy trì
chất dinh dưỡng quan trọng và dễ cháy

Trữ và rã đông sữa
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• Vui lòng đọc hướng dẫn cẩn thận trước khi sử dụng sản phẩm
• Trước khi sử dụng lần đầu, đảm bảo đã sạc đầy
• Đừng rửa máy chính trong nước hoặc chất lỏng
• Đừng khử trùng máy chính trong nồi khử trùng bằng hơi
• Khi dùng cốc sạc, vui lòng chọn cốc mà số vol đầu vào và loại cắm phù hợp với máy
• Nếu máy chính hư bởi vì hoạt động không thích hợp, công ty chúng tôi sẽ trả phí tương ứng khi cần sửa chữa
• Pin lithium chỉ có thể được thay bởi Phanpy hoặc nhà cung cấp dịch vụ được cấp quyền. Thay pin sai loại có thể gây ra cháy nổ
• Thời gian sạc mỗi lần khoảng 2.5 tiếng, khi sử dụng thông thường, khi sạc đầy pin có thể dùng 7 lần, mỗi lần 30 phút
• Máy này không phải đồ chơi, vui lòng giữ xa tầm tay trẻ em
• Việc vứt pin đã sử dụng hoặc khay pin phải theo quy định môi trường quốc gia.
• Lưu ý: Để pin lâu ngày không dùng sẽ dẫn tới việc xả pin, gây ra lỗi, bạn cần cắm điện để kích hoạt nó, mất khoảng 10 phút để
màn hình sáng lên, nếu nó không được kích hoạt sau hơn nửa tiếng thì hãy hỏi dịch vụ CSKH

• Không sử dụng máy này như đồ khui sữa. Điều kiện để sử dụng máy này là có đủ sữa và tuyến sữa không bị tắt. Nên kiểm tra
ngực trước, đảm bảo sữa bình thường và không bị tắt trước khi dùng máy

• Không dùng máy hút sữa trong quá trình mang thai, vì việc hút có thể dẫn tới sảy thai
• Trong quá trình dùng máy, nếu có tiếng ồn bất thường hoặc quá nóng, hãy ngưng sử dụng ngay và liên hệ với nhân viên CSKH
•

Máy hút sữa bằng điện rảnh tay Phanpy E-joy S2

Chú ý

Tên sản phẩm

Đóng gói Số model

Điện áp định mức Công suất định mức

Điện áp đầu vào Dung lượng pin

Môi trường sử dụng
Khuyến khíchThời gian bảo hành

Số giấy phép

Tiêu chuẩn

Trong nhà
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