
Navodila za uporabo 

Otroški nosni aspirator z glasbo 

 

 

 

Navodila za varnost 

 

1. Ta naprava se uporablja samo za čiščenje zamašenega 

nosu. Ne uporabljajte je za noben drug namen.  

2. Uporabljajte samo dodatke, ki jih je priskrbel proizvajalec.  

3. Ne mečite naprave ali ne ravnajte z njo na način, da se 

lahko poškoduje.  

4. Skrbite za napravo in jo shranite na varno, stran od 

dosega otrok.  

5. Uporabljajte navadne baterije in ne baterije za polnjenje.  

6. Vzemite baterije iz naprave, v koliko naprave ne 

uporabljate dalj časa. Za vstavljanje baterij sledite 

navodilom.  

7. Napravo uporabljajte v skladu z navodili za uporabo. 

Proizvajalec si pridržuje pravico spremembe navodil.  

 

Upoštevajte pred uporabo 

1. Pred in po uporabo vedno sterilizirajte dodatke, vključno z silikonskim nastavkom in prozornim 

pokrovom.  

2. Pred uporabo si umijte roke. 

3. Preverite ali je naprava pravilo sestavljena.  

4. Ne polagajte celotne naprave v vodo. 

 

Lastnosti izdelka 

1. Dve opciji za prilagoditev moči sesanja 

2. Možnost nežne glasbe (opcijsko) 

3. Higienske in varne sesalne kapice 

4. Uspešno očisti otrokov nos 

5. Privlačen dizajn v obliki delfina 

6. Skrbi za enostavno, nežno, učinkovito zdravje in dobrobit vašega otroka.  

 

Nasveti staršem 

1. Umivajte si roke, pred uporabo produkta 

2. Naslonite otrokovo glavo za lažje iz sesanje tekočine iz nosu 

3. Preverite, da so otrokov usta tekom procesa odprta, da lahko vdihuje zrak 

4. Izogibajte se prenosu infekcij. 

5. V kolikor se pojavi težava z napravo, kontaktirajte proizvajalca.  

 

 

 



Opis produkta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za sestavo 

1. Vstavite baterije. 

2. Pritisnite na stikalo na lokacijo ́ Ì  ali lokacijo ́ IÌ . 

3. Prislonite nastavek v otrokov nos (povzdignite glavico) in učinkovito očistite otrokov nosek.  

4. Po uporabi stikalo premaknite na ́ O .̀ Glasba bo prenehala.  

Preverite, da so otrokova usta odprta, da poskrbite za dotok zraka. Izogibajte se nenadnim gibom, da ne poškodujete otroka. Zamenjajte zaščitni pokrov, ko je to potrebno.  

 

Pozor ! 

Ko uporabljate napravo, naj so otrokova usta odprta za dotok zraka, da se izognete negativnemu pritisku ali pomanjkanju 

zraka otroka.  

Ob uporabi ne blokirajte druge nosnice, da ne ustavite dotoka zraka ali ustvarite pritisk.  

Napravo po uporabi počistite.  

Naprave ne namakajte v vodo. 

Sterilizirajte silikonski nastavek in prozorni pokrov.  

Očistite notranji pokrov, ko doseže tekočina 2/3 volumna pokrova.  

Po sterilizaciji je potrebno dodatke posušiti, pred nadaljnjo uporabo. 

Kadar napravo uporabljate, je ne obračajte navzgor, v kolikor je v napravi tekočine, da ne zaide v sestavni del naprave in 

povzroči težave.  

 

Tehnične specifikacije  

1. Primerna temperatura za delovanje: 10-40 stopinj C 

2. Vlažnost  <80% RH 

3. Baterije : DC 3V (2x AA baterije) 

4. Velikost 190x60x54mm  

5. Teža 196g (z baterijami) 

6. Moč sesanja: 58kPa 

 

Sestava naprave 

Najprej vstavite baterije, nato (ob prvi uporabi)  nastavite higienski pokrov. Prepričajte se, da je silikonski vmesnik pravilno 

nameščen, da je naprava ustrezno zavarovana.  Namestite prozorni pokrov na pravilno mesto in zavrtite, da se pritrdi. 

Nastavite silikonski nosnik.  

 



Vstavljanje baterij 

1. Odprite pokrov, kjer se shranjujejo baterije naprave.  

2. Vstavite baterije, ne mešajte starih in novih baterij.  

3. Zaprite pokrov. 

 

 

Težave 

V kolikor se pojavijo kakršni koli problemi, se obrnite na navodila za uporabo. V kolikor se težave ne nehajo se obrnite na 

proizvajalca.  

 

TEŽAVA REŠITVE 

Ni sesalne moči 1. Preverite silikonski obroč 

2. Preverite ali je higienski pokrov pravilno 

nameščen. 

3. Ali je silikonski vmesni pravilno nameščen. 

Ni reakcije ob vklopu ON/OFF Preverite, ali so baterije nameščene v pravilni smeri 

 

Vzdrževanje 

1. Napravo čistite z primernim detergentom.  

2. Iz naprave vzemite dele, ki se morajo sterilizirati in jih sterilizirajte z vročo vodo ali paro. Nikar jih ne polagajte v 

mikrovalovno pečico.  

3. Po sterilizaciji osušite dele z suho in mehko krpo.  

4. Ne izpostavljate direktni sončni svetlobi.  

5. Ne uporabljajte agresivnih čistil pri čiščenju naprave.  

 

Dodatki  

1kos Silikonska nosna sesalka 

15kos Plastičnih pokrovov 

1 kos Navodila za uporabo 

1 kos Silikonski tesnilnik 

 

Baterije niso vključene 

 


