
Hoe werkt het elektrische kolfapparaat?

• Het apparaat heeft drie knoppen

• Elke knop heeft een andere functie

• Twee kolfprogramma’s: INITIATE (beginnen) en MAINTAIN 
(doorgaan)

• In de eerste vier dagen elke dag een ander programma 



Uitleg: de drie knoppen

Startknop 2. Druppelknop

3. Instellen zuigkracht

Uitleg:
De elektrische kolf heeft 3 knoppen.
1. De start/stop knop: Aan/uit.
2. De druppelknop: deze knop heeft 2 functies.
3. Een ronde draaiknop: voor het instellen van de zuigkracht. 

1. Start/stop knop



De eerste dagen na de bevalling

Startknop Druppelknop

Instellen zuigkracht

Uitleg:
In de eerste dagen na de bevalling moet de melkproductie nog op gang komen.
Hiervoor is het INITIATE programma. Dit programma duurt 15 minuten, 
de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal. 



Dag 1 van uw baby: Initiate programma

Startknop Druppelknop, 
binnen 10 sec!

Instellen zuigkracht

Instructie:
1. Druk de start/stop knop in.
2. Druk  binnen 10 seconden op de druppelknop.
3. Het INITIATE programma start, dit kun je zien in het beeldscherm. 
4. Stel de zuigkracht in naar uw eigen gevoel, het mag GEEN pijn doen.
5. Het programma duurt 15 minuten, de kolf stopt vanzelf met een geluidssignaal.

Start/stop knop



Dag 2 en 3 van uw baby

Startknop Druppelknop

Instellen zuigkracht

Instructie:
1. U kolft zoals dag 1 met het INITIATE programma tot het signaal klinkt en de kolf stopt.
2. Hierna kolft u nog 5 min. na met het MAINTAIN programma op de stand van de blokjes, 

zie volgende dia. Dit heeft als doel dóór te gaan met kolven.
3. Als u op dag 2 of 3 al 3 x 20 ml kolft, volgt u direct het programma van dag 4



Maintain programma

Start/stop knop Druppelknop 
NA 10 sec.

Instellen zuigkracht

Instructie:
1. Zet de kolf aan met de start/stop knop en wacht 10 seconden. 
2. In het scherm verschijnt:  ‘MAINTAIN  loopt’ en er staan druppeltjes.
3. Druk nu op de druppelknop, u gaat nu direct naar de afkolffase (blokjes in het 

scherm).
4. Zet de zuigkracht op de voor u fijne stand (het mag geen pijn doen).
5. Kolf 5 minuten. Hou de tijd bij: het programma stopt NIET vanzelf!



Dag 4 van uw baby en daarna

Startknop Druppelknop 
NA 10 sec.

Instellen zuigkracht

Instructie:
1. Zet de kolf aan met de start/stop knop.
2. Na 10 seconden zie je in het scherm:  ‘MAINTAIN  loopt’ en er staan druppeltjes.
3. De kolf schakelt na 2 minuten vanzelf over naar de afkolfstand (blokjes in het scherm). 
4. Als u al eerder druppeltjes melk afkolft, kunt u ook zelf op de druppelknop drukken. 

U gaat nu direct over naar de afkolffase (blokjes in het scherm).
5. Kolf 10-15 minuten met dit programma. Dit programma stopt niet vanzelf. Zet de kolf 

uit met de start/stop knop. 

Start/stop knop


