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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Mô tả sản phẩm

Đối tượng sử dụng

Đặc trưng sản phẩm

Máy hút sữa 2 bên Phanpy Yishu thế hệ 3 là máy hút sữa hoạt động bằng điện 
giúp những người mẹ đang cho con bú hút và trữ sữa.

Phụ nữ đang cho con bú

• Với thiết kế chế độ cá nhân hóa cải tiến, giúp mang lại nhiều sự quan tâm hơn tới 
những người mới làm mẹ. Mẹ có thể cài đặt chế độ hút riêng dựa trên nhu cầu hút 
của bản thân
• Thiết kế máy hút 2 van giúp rút ngắn thời gian hút và thời gian ngừng, tăng dung 
tích sữa và khiến việc hút sữa không còn đau đớn
• Chế độ Tần số có thể thay đổi giúp kích thích sự tiết sữa, tăng dung tích sữa đáng 
kể, giúp việc hút sữa thêm hiệu quả
• Với 4 chế độ để chọn - Stimulation/Expression/Massage/Variable Frequency, mỗi 
chế độ có 10 mức độ, có thể điều chỉnh mức độ thích hợp
• Chế độ Massage cải tiến-- việc massage liên tục giúp kích thích bầu sữa, giúp sữa 
chảy ra, tăng dung tích sữa và giúp quá trình vận chuyển sữa trơn tru.
• Thiết kế màng chắn bảo vệ ngực góc rộng 106 độ, xoay tự do trong tất cả mọi 
hướng, bao bọc ngực với diện tích lớn hơn, ôm sát ngực của bạn
• Màng chắn bảo vệ ngực với đường viền tròn màu trắng mềm mại, bao bọc ngực 
trong tất cả mọi hướng, giảm áp lực.
• Màn hình chạm, dễ thao tác; hình cỏ 4 lá trượt, hiển thị trạng thái làm việc hiện tại 
tốt hơn
• Áp dụng công nghệ hút tân tiến để mang lại trải nghiệm hút sữa không tiếng ồn 
và ổn định, giải quyết vấn đề tiếng ồn máy móc truyền thống, hút sữa 
thoải mái và yên tĩnh, hiện thực hóa cảm giác yên tĩnh trong suốt quá trình hút sữa
• Thiết kế chương trình ghi nhớ, tự động ghi nhớ mức độ hút trước đó trong chế độ 
tiếp theo
• Thiết kế tiết kiệm năng lượng. Sau khi ấn nút pause (dừng), nếu không quay lại 
trong 5 phút, máy hút sữa sẽ tự động tắt 



BỘ SẢN PHẨM

Silicone

Vỏ ngoài trên x2

Túi khí silicon x2

Mối nối chữ T x2

Phần cầm tay

Bình trữ sữa

Màng chắn bảo vệ ngực
24mm x2

Màng chắn bảo vệ ngực
28mm x2

Màng chuyển đổi kích cỡ
20mm x2

Van mỏ vịt x3

Nắp bình x2 Ống dẫn x2 

Máy hút chính x1

Cáp sạc type-c x1
Chai đựng x2

Vỏ ngoài trên/ mối nối T/ nắp chai
/màng chắn 24 mm+28mm

Viền của màng chắn bảo vệ

Phần ống nối

Túi khí silicon/ van mỏ vịt
đĩa niêm phong/ màng chuyển đổi 20mm

Bình đựng

Ống dẫn

Máy hút chính (Không được rửa)



Nút tăng/ giảm lực hút

Nút tăng/ giảm lực hút
Nhấn để ngừng, và hình ảnh cỏ 4 lá trượt nhấp 
nháy. Sau 5 phút ngừng, máy sẽ tự động tắt. Nếu 
nhấn lại trong vòng 5 phút, máy sẽ làm việc tiếp

Tăng hoặc giảm mức độ hút tùy theo độ thoải mái 
của bạn

Hướng dẫn hiển thị

Hướng dẫn nút bấm

Hiển thị màn hình

Chế độ vắt (hút sữa)

Chế độ kích thích

Hiển thị cấp độ

Chế độ làm việc

Chế độ massage
Chế độ tần số thay đổi 

Hiển thị pin

Chế độ cá nhân hoá 

Hiển thị thời gian

Nút nguồn Lỗ cắm sạc type C Lỗ kết nối ống dẫn

Nút nguồn Nhấn giữ để mở máy hút sữa. Chế độ mặc định là chế độ kích thích,
và đồng thời sẽ mở đèn. Nhấn giữ lần nữa để tắt máy hút sữa



Nút tăng/ giảm lực hút

Nút chế độ cá nhân

Nhấn để thay đổi giữa 4 chế độ
(Khi chạy chế độ tùy chỉnh, nhấn nút này để thoát 
chế độ tùy chỉnh)

Nhấn nút này trong lần đầu tiên để vào mức độ ban 
đầu. (Chế độ kích thích mặc định là mức độ 2 trong 
2 phút, chế độ vắt là mức 3 trong 20 phút, chế độ 
massage là mức 3 trong 8 phút, thích hợp cho 
những người mới làm mẹ)

Bạn có thể thay đổi mức độ ban đầu và tùy chỉnh tùy theo nhu cầu của bạn. Trong quá trình sử dụng chế 
độ tùy chỉnh, nhấn nút này để vào/thoát chế độ tùy chỉnh.

Cách cài đặt chế độ cá nhân

1. Nhấn giữ      để vào chế độ cá 
nhân, lúc này      và      nhấp nháy, 
    luôn sáng, điều này có nghĩa là 
đang vào giai đoạn 1 của chế độ 
cá nhân

2. Nhấn      để chọn chế độ và 
nhấn     để xác nhận

3. Lúc này nút hiển thị mức độ sẽ 
nhấp nháy, nhấn nút            để 
điều chỉnh mức độ hút, 
nhấn     để xác nhận mức độ của 
bước 1

4. Lúc này nút hiển thị thời gian 
nhấp nháy, nhấn +/- để chọn thời 
gian
ở giai đoạn này, nhấn     để xác 
nhận thời gian của giai đoạn 1

5. Cài đặt giai đoạn 2,3 tương tự 
như trên
(trong quá trình hoạt động của 
chế độ tùy chỉnh, nếu lực hút quá 
lớn hoặc quá nhỏ,
bạn có thể nhấn +/- để điều chỉnh 
lực hút, trong TH khẩn cấp, có thể 
nhấn       để ngừng thiết bị)

6. Sau khi cài đặt 3 giai đoạn 
xong, chế độ tùy chỉnh sẽ tự 
động chạy

Ví dụ giai đoạn 1

Lời khuyên cho quá trình cài đặt cá nhân
1. Nhấn giữ P trong 1 giây có nghĩa là vào/ thoát chế độ cài đặt cá nhân
2. Ở bất kì chế độ cài đặt cá nhân, tất cả chế độ sẽ thoát ra bằng cách nhấn 
giữ P. Nhưng sau khi nhấn p để xác nhận,  cài đặt sẽ được lưu, và không thể 
thay thế với cài đạt lần trước
3. Để đạt được trải nghiệm hút tốt nhất, tổng thời gian hút cá nhân không 
được vượt quá 30 phút



Hướng dẫn lắp đặt

Gắn túi khí silicon và đè nó vào vị trí
(đảm bảo kín không kẽ hở)

Gắn nắp trên và đè vào vị trí
(đảm bảo kín không kẽ hở)

Gắn van mỏ vịt và đè vào vị trí
(đảm bảo kín không kẽ hở)

Gắn màng bảo vệ ngực vào mối 
nối T

Gắn chặt bình chứa vào mối 
nối T

Khi được sử dụng 1 bên
Gắn chặt một đầu của ống nối vào 
máy hút chính, và nối đầu còn lại 
vào mối nối T

Khi được sử dụng 2 bên
Gắn hai ống vào máy hút chính 

Gắn 1 đầu của ống silicon vào 
cổng gài của nắp trên



Trong quá trình hút, bạn có thể 
nhấn      để vào chế độ
massage hoặc chế độ tần số có thể 
thay đổi, nhanh chóng kích thích 
sữa chảy ra và vắt sạch sữa. Trong 
quá trình hút, bạn có thể nhấn     để 
vào chế độ massage hoặc chế độ 
tần số thay đổi, nhanh chóng kích 
thích sữa chảy ra và vắt sạch sữa.

Hướng dẫn sử dụng

Chọn màng chắn thích hợp
Nếu đường kính núm vú khá nhỏ, bạn có thể gắn 
thêm màng chuyển đổi 20mm vào màng bảo vệ 
24mm, đảm bảo màng bảo vệ vừa khít ngực.

Màng bảo vệ hình trái xoan có thể xoay và đặt vào 
vị trí mong muốn để thoải mái nhất cho bạnMàng 
bảo vệ hình trái xoan có thể xoay và đặt vào vị trí 
mong muốn để thoải mái nhất cho bạn

Giữ màng bảo vệ sát ngực bằng ngón trỏ và ngón 
cái. Đỡ ngực của bạn bằng lòng bàn tay. Giữ màng 
bảo vệ sát ngực bằng ngón trỏ và ngón cái. Đỡ 
ngực của bạn bằng lòng bàn tay

Nhấn giữ nút      để khởi động máy hút sữa và chế 
độ mặc định là hút 2 bên

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

Tăng/ giảm độ hút bằng +/- để 
điều chỉnh theo trạng thái thoải 
mái nhất

Tiếp tục hút, kiểm tra lượng sữa 
để đảm bảo nó không tràn.
Sau khi hút, nhấn giữ     để tắt 
máy hút sữa

Lấy bình chứa sữa ra, đậy nắp



Chế độ kích thích sữa

Dùng tần số cao để kích thích sự tiết sữa, có 10 mức độ để chọn, mức độ càng 
cao sự kích thích tiết sữa sẽ càng mạnh

Chế độ vắt sữa

Lực hút nhẹ nhàng và mạnh mẽ, sữa được hút ra một cách hiệu quả, có 10 mức 
độ để chọn, mức độ càng cao thì lực hút càng mạnh

Chế độ massage

Massage để vét sạch sữa và hút trong cùng lúc, giúp chảy sữa nhanh và vắt sạch 
sữa. Có 10 mức độ để chọn, mức độ càng cao thì lực hút càng mạnh

Chế độ tần số thay đổi

Dùng chế độ tần số thay đổi để kích thích ngực sâu và  làm sạch hiệu quả phần 
sữa sau. Có 10 mức độ lực hút để chọn, mức độ càng cao thì lực hút càng lớn

1. Máy hút chính không khởi động: kiểm tra xem lượng pin còn không, khi máy hút 
chính mở và tự động tắt ngay khi đèn nhấp nháy, có nghĩa là pin yếu, vui lòng hãy 
sạc máy
2. Không thể sạc máy chính: kiểm tra xem cốc sạc có bị hư không, bạn có thể sử 
dụng một cốc sạc với độ vol và loại cắm thích hợp
3.Lực hút quá nhỏ hoặc không có lực hút
• Đảm bảo túi khí silicon tạo thành màng bao kín xung quanh mối nối T
• Đảm bảo màng bảo vệ được gắn đúng vị trí. 
• Kiểm tra xem màng bảo vệ có vừa khít ngực của bạn không
• Kiểm tra xem van mỏ vịt có đặt đúng vị trí chưa
• Kiểm tra xem hai đầu ống dẫn có gắn đúng vị trí chưa
• Kiểm tra hai đầu ống nối có lỏng không, nếu bị lỏng thì cắt đầu lỏng (bề mặt cắt 
nên càng nhẵn/ phẳng càng tốt), sau đó gắn vào mối nối để sử dụng
• • Khi sử dụng 1 bên, kiểm tra đầu cắm có được bọc kín hay chưa

Các chế độ hoạt động

Xử lí sự cố



Những phần có thể rửa và khử trùng

Túi khí silicon - Nắp trên- Mối nối T- van mỏ vịt
Màng chắn ngực- Bình đựng sữa- Nắp đậy - Màng chuyển đổi

Những phần cấm tẩy rửa và khử trùng

Dây dẫn (Phần này không tiếp xúc với sữa, không được khử trùng. Khử trùng sẽ 
làm hư hại máy chính)

Làm sạch

Rửa sạch tất cả những phần với nước lạnh sạch (nước uống được) (khoảng 20 độ 
C), làm khô sau khi rửa
Dùng chất tẩy trung tính trên thị trường, khuyến khích sử dụng những loại không 
có mùi và màu nhân tạo

Khử trùng

Đặt những phần có thể khử trùng 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)
Lau khô bằng khăn sạch, đặt vào khăn sạch để làm khô. Đặt những phần sạch 
vào túi chứa sạch hoặc nơi sạch sẽ.

Lưu ý 

Đừng phun hoặc đổ chất lỏng trực tiếp vào máy hút sữa chính
Chỉ sử dụng nước sạch có thể uống để rửa
Đảm bảo làm khô và chất trữ sau khi làm khô

Làm sạch và khử trùng




