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Schoonmaakinstructie Swing 
 
Wanneer uw motortje niet meer zo goed vacuüm zuigt, kan het zijn dat er wat moedermelk in het motortje 
terecht is gekomen. U kunt het motortje zelf eenvoudig schoonmaken door deze instructie nauwkeurig te 
volgen. 
 

1. Zorg dat u het motortje, de adapter, de slang het borstschild met connector, het gele klephuis en 
wit membraan bij de hand heeft. Zorg ook voor een bakje water met een sopje en een bakje met 
schoon water. 

 

 
 
2. Verwijder aan de onderzijde van het motortje het batterijklepje en het schuimblokje (het 

schuimblokje zorgt voor geluidsdemping en kan worden uitgewassen, laat het goed drogen) 
 

 
 
3. Zorg dat het motortje aangesloten wordt op de adapter, zonder daarbij het borstschild aan te 

sluiten. Sluit ook de slang aan op de motor. Zet nu de motor aan, u hoort het geluid. 
 
 
 
 
4. Steek de slang in het water met sop, waarna het water direct door de slang in het motortje wordt 

gezogen. Het overtollige water komt aan de onderzijde uit de motor. Laat de motor goed 
doorspoelen en herhaal dit vervolgens met schoon water zonder sop. Aan het geluid van het 
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motortje kunt u vaak al horen dat het vacuüm direct verbetert na het uitvoeren van deze 
schoonmaakinstructie. 

 

 
 

 
 

 
5. Laat het motortje ± 4 minuten aan staan zodat het motortje goed wordt droog gedraaid. De slang 

kunt u, indien nodig, nog uitslaan en daarna te drogen hangen. 
 

 
TIPS ter voorkoming 
 

1. Zorg ervoor dat het flesje niet te vol wordt gekolfd. 
2. Laat het gele klephuis met witte membraan tijdens het kolven zoveel mogelijk naar de grond 

wijzen. Op deze manier wordt voorkomen dat het gele klephuis als een soort `kuipje`gaat 
fungeren waardoor de melk niet direct het flesje in kan stromen en de melk wordt teruggezogen 
in het motortje. 

3. De moeder moet niet met een te hoog vacuüm kolven. Dit voorkomt dat de melk niet snel genoeg 
in het flesje kan stromen en het motortje in gezogen wordt. 

 
 
NB. Kijk voor het uitvoeren van deze schoonmaakinstructie altijd goed na of alle uitwendige onderdelen 
schoon, ontvet en heel zijn. Vacuüm wordt verminderd als er door de kolf valse lucht wordt aangezogen 
omdat de onderdelen van de borstkolf niet goed sluiten. Let bij de Swing vooral op dat het 
aansluitnippeltje van de slang dat in het motortje wordt gestoken zijn originele rechthoekige vorm nog 
heeft. Wanneer het slangetje met een draaiende beweging wordt ingestoken en/of uitgetrokken kan dit 
nippeltje vervormen waardoor er valse lucht wordt aangezogen en het vacuüm verbroken wordt.  
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Garantie:  

 

Dit is een product voor één gebruiker. Bij gebruik door meer dan één persoon kunnen 

gezondheidsrisico’s ontstaan waarvoor Medela geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid 

aanvaardt.    

 

1 Jaar garantie vanaf de aankoopdatum, uitgezonderd de pompset.  

Voor de adapter geldt een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum.  

 

Voor schade die een direct of indirect gevolg is van de onjuiste behandeling, niet reglementair gebruik of 

gebruik door onbevoegde personen kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld. Zonder 

aankoopbon waarop de aankoopdatum is aangegeven wordt geen garantie verleend. 

 

 


