
BPA 
Bisphenol-A   

free
EFFICIENCY

Freestyle™

NL Reinigingsinstructies | uittreksel uit de volledige gebruiksaanwijzing

Deze instructies zijn slechts een uittreksel en vervangen geenszins de 
volledige gebruiksaanwijzing zoals meegeleverd bij uw product. 
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5.1  Voorafgaand aan  
het eerste gebruik  
en na elk gebruik

Haal de afkolfset uit elkaar  
tot losse onderdelen.

Spoel alle onderdelen  
10–15 seconden in koud, 
schoon water van circa 20 °C.

l  Gebruik voor het reinigen alleen drink-
water.

l  Haal de borstkolf uit elkaar en maak 
alle onderdelen die in aanraking komen 
met de borst en moedermelk onmid-
dellijk na het gebruik schoon, om te 
voorkomen dat melkresten opdrogen 
en om de vorming van bacteriën tegen 
te gaan.

l  Droog de onderdelen nooit in een 
magnetron omdat je ze op die manier 
onherstelbaar kunt beschadigen.

l  De afkolfset vraagt geen onderhoud.
l  Pas op dat je tijdens het reinigen 

geen onderdelen van de afkolfset 
beschadigt.

l   Als de afzonderlijke onderdelen van 
de afkolfset in een afwasmachine 
worden gereinigd, kunnen ze door 
kleurstoffen in voedingsmiddelen 
verkleuren. Dit is niet van invloed  
op de functie.

Let op

Waarschuwing

5. Reiniging
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Spoel alle onderdelen in koud, 
schoon water van circa 20 °C.

Als je de afzonderlijke onder-
delen van de afkolfset in de 
vaatwasser reinigt, leg ze dan 
in het bovenste rek of in de 
bestekmand.

Maak alle delen schoon in ruim 
warm zeepwater (circa 30 °C).

Droog af met een schone doek 
of leg op een schone doek om 
te drogen.
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5.2  Voor het eerste  
gebruik en daarna 
eenmaal per dag

Haal de afkolfset uit elkaar  
tot losse onderdelen.

l  Gebruik voor het reinigen alleen 
drinkwater.

l  Haal de borstkolf uit elkaar en maak 
alle onderdelen die in aanraking 
komen met de borst en moedermelk 
onmiddellijk na het gebruik schoon, 
om te voorkomen dat melkresten 
opdrogen en om de vorming van 
bacteriën tegen te gaan.

l  Droog de onderdelen nooit in een 
magnetron omdat je ze op die manier 
onherstelbaar kunt beschadigen.

l  Als je de delen reinigt in kokend water, 
kun je een beetje citroenzuur toevoe-
gen om te verhinderen dat er kalkaan-
slag ontstaat.

l  Bewaar de afkolfset tot het volgende 
gebruik in een schoon zakje/schone 
verpakking. Of bewaar hem in schoon 
(keuken)papier of in een doek.

Droog af met een schone doek 
of leg op een schone doek om 
te drogen.

Waarschuwing

Let op

5. Reiniging
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Zorg dat alle delen onder  
water staan en laat  
vijf minuten koken.

Maak voor reiniging in de mag-
netron gebruik van QuickClean* 
Magnetronzakken en volg de daarop 
aangegeven instructies.

of

*Meer informatie vind je op www.medela.com

Afvegen met een schone,  
vochtige doek.

5.3   Het reinigen  
van de motor
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Voorafgaand aan het eerste  
gebruik en na elk gebruik

Spoel in koud, schoon water (on-
geveer 20 °C), reinig daarna in ruim 
warm zeepwater (ongeveer 30 °C) en 
spoel ten slotte 10 – 15 seconden in 
koud, schoon water.

√ √ √ √ √ √ -- --*

Of reinig de onderdelen in de  
vaatwasser (op het bovenste rek  
of in de bestekmand).

√ √ √ √ √ √ -- --*

Voorafgaand aan het eerste  
gebruik en daarna eenmaal  
per dag

Zorg dat alle onderdelen onder water 
staan en laat vijf minuten koken. √ √ √ √ √ √ -- --*

Of gebruik een Quick Clean Magne-
tronzak volgens de aanwijzingen. √ √ √ √ √ √ -- --*

Of veeg de onderdelen af met  
een schone, vochtige doek. -- -- -- -- -- -- √ --*

5.4 Reiniging – samenvatting

*Meer informatie vind je in hoofdstuk 10 Problemen oplossen ('Als er weinig of geen zuigkracht is').

5. Reiniging
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