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  Przed użyciem termometru, uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. 

 
Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez uprzedniego poinformowania. 
 

Wytwórca:  

Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd 
Address: No.38 Huanzhen Xi Road,  
Dagang Town, Nansha, Guangzhou, Chiny 
 

Dystrybucja globalna: 

Rycom Electron Technology Limited 
Unit 503, 5/F., Silvercord Tower 2, 30 Canton Rd., 

Hong Kong 

Autoryzowany Przedstawiciel w UE:  

Wellkang Ltd 
Suite B 29 Harley Street  
LONDON W1G 9QR,   
Wielka Brytania 
Tel: +44(20)30869438,32876300 

Import/dystrybucja i serwis w Polsce:  

AP Plan Sp.J. 
Os. Wieniawa 57a 
64-100 Leszno 
TEL: 65 619 3855 
www.diamedica.pl 

Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-09 
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Drogi Kliencie 

Dziękujemy za zakup elektronicznego aspiratora do nosa dla dziecka. 
Mamy nadzieję, że instrukcja użytkowania będzie przydatna i zalecamy uważnie przeczytać ją, aby łatwo 
dobrze oczyszczać nos dziecka. 
 

Instrukcja bezpieczeństwa 

1. Urządzenie nie powinno być używane do usuwania zaczopowanego śluzu w nosie noworodka i 
niemowlęcia. Nie wolno używać go do żadnych innych celów. 

2. Należy używać akcesoriów dostarczanych przez producenta. 
3. Nie rozkręcaj i nie upuszczaj urządzenia, gdyż to spowoduje to jego uszkodzenie. 
4. Dbaj o urządzenie i przechowuj je w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
5. Używaj jednorazowych baterii alkalicznych, nie stosuj akumulatorów. 
6. Wyjmij baterie z urządzenia, gdy nie jest używane przez dłuższy okres czasu. Postępuj zgodnie z 

instrukcjami wymiany baterii. 
7. Postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. 

Uwagi przed użyciem 

1. Nie zapomnij o zimnej sterylizacji akcesoriów przed i po każdym użyciu, w tym sond. 
2. Umyj ręce przed użyciem akcesoriów. 
3. Regularnie sprawdzaj wodoodporność uszczelek. 
4. Nie zanurzaj urządzenia w jakiejkolwiek cieczy. 

Cechy produktu 

• Trzy opcje dla aspiracji (dla NC001) 

• Trzy opcje dla muzyki (dla NC001) 

• Trzy opcje rozmiaru sondy (dla NC001 / NC003) 
Niniejszy aspirator nosowy do pielęgnacji niemowląt jest łatwy w obsłudze, łagodny dla dziecka i posiada 
zarazem dużą wydajność. 
Ponieważ dzieci młodsze niż 12 miesięcy mogą oddychać tylko przez nos, ważnym jest, aby w przypadku 
choroby regularnie czyścić nosek z wydzielanego śluzu. 

Porady 

1. Umyj ręce przed podjęciem czynności u swojego dziecka. 
2. Ułóż głowę dziecka w pozycji pionowej podczas pracy urządzenia. 
3. Sprawdź, czy przed rozpoczęciem ssania, wydzielina jest wilgotna. 
4. Dziecko musi mieć otwarte usta podczas zasysania wydzieliny. 
5. Unikaj źródeł zakażenia. 
6. Nie całuj chorego dziecka. 
7. Nie całuj dziecka, gdy jesteś chora/chory. 
8. Staraj się izolować chore dzieci. 
9. Zachowaj higienę przedmiotów należących do dziecka. 
W razie jakichkolwiek dalszych problemów, skontaktuj się z dystrybutorem. 

Dane techniczne 

Maksymalna moc ssania 100%: 50kPa 

Menu 0 1 2 3 

ASP Moc ssania - 30% Słaba 70% Średnia 100% Wysoka 

MUS Muzyka Wyłączona Opcja Nr 1 Opcja Nr 2 Opcja Nr 3 

VOL Głośność  Niska Średnia Wysoka 

Ustawienia wstępne: ASP:2 / MUS:1 / VOL:2 
 
 



3 

Budowa aspiratora 

 

 
 
 
 

                                                                                                          
 

Instalacja baterii 

 
1. Otwórz obudowę poprzez pociąganie pokrywy komory baterii w 

dolnej części urządzenia. 
2. Włóż baterie AA pamiętając o odpowiedniej polaryzacji. 
3. Nie używaj akumulatora i nie mieszać nowych baterii ze starymi. 
4. Zamknij komorę baterii.  

             Otwieranie/Zamykanie 
                                                          
 

Akcesoria 

 
3 sondy silikonowe 
2 uszczelki 
25 higienicznych zasobników 
2 baterie alkaliczne AA 

Pokrywa baterii 

Głośnik 
Włącznik/wyłącznik 

Uszczelka silikonowa 

Komora na 
higieniczne zasobniki 

Higieniczny zasobnik  

Pokrywa  
Sonda 

silikonowa  

Wlot powietrza  

Ekran LCD 

Przycisk SET 
(ssanie, muzyka, ustawienie głośności) 

Przyciski „+” lub „-” do zmiany opcji 
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Montaż i uruchomienie aparatu 

A. Po włożeniu baterii (1) (gdy używasz urządzenia po raz pierwszy), zamocuj zasobnik 
higieniczny (4) do podstawy uszczelniającej (3). 
B. Upewnij się, czy uszczelka silikonowa (2) jest w prawidłowej pozycji, aby zagwarantować 
właściwą szczelność. 
C. Załóż pokrywę (5) we właściwym miejscu, przekręć ją, aby właściwie uszczelnić 
zamknięcie. 
D. Użyj odpowiedniej końcówki silikonowej (6): 

1. Różowa - dla noworodka do trzech miesięcy; 
2. Niebieska - dla dziecka od trzech miesięcy do dwunastu miesięcy. 
3. Pomarańczowy -  dla dziecka powyżej dwunastu miesięcy. 

 
Uruchomienie aparatu: 

1. Włącz urządzenie naciskają na przycisk „1”. 
2. Wciśnij przycisk „SET” i przytrzymaj przez trzy sekundy, aby aktywować aspirację - na 

ekranie pojawi się „ASP”. 
3. Za pomocą przycisków „+” i „-” ustaw siłę ssania. (1-słabo, 2 średnio, 3-najwyższa siła). 
4. Ponownie naciśnij klawisz "SET", aby ustawić muzykę - "MUS", wybierz muzykę 

przyciskami „+” i „-” (0: wyłączona; Opcja nr 1, nr 2, nr 3). 
5. Ponownie naciśnij klawisz "SET", aby ustawić poziom głośności – „VOL” za pomocą „+” i 

„-” (Vol 1, VOL 2 i 3 VOL). 

 
Ważne uwagi: 

• Upewnij się, że usta dziecka są otwarte podczas pracy, aby był obieg powietrza w jamie nozdrzy. 

• Nie należy ssąc dotykać ściany jamy nosowej. 

• Wykonuj bezpieczne, wolne ruchy, aby nie dopuścić do bólu u dziecka. 

• Gdy jest to konieczne, wymień zasobnik higieniczny na nowy. 

 Gdy stosujesz roztwór soli fizjologicznej, po zmieszaniu z wydzieliną nosa może penetrować do oskrzeli.  

 Upewnij się, że dziecko ma otwarte usta podczas czyszczenia. 

 Usuń zasobnik higieniczny, gdy jest zużyty oraz czyścić urządzenie odpowiednim detergentem. 

 Nie zanurzaj urządzenia w jakimkolwiek płynie. 

 Sterylizuj przed każdym zastosowaniem. 

  

Rozwiązywanie problemów 

Jeżeli pojawi się którykolwiek z podanych poniżej problemów, zastosuj podane rozwiązanie.  
Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą aparatu. 

Problem Rozwiązanie 

Nieprawidłowe ssanie 1. Sprawdź połączenia. 
2. Sprawdź, czy końcówka higieniczna jest nałożona prawidłowo. 
3. Sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo złożone 

Brak reakcji na włączanie Sprawdź polaryzację baterii. 

Konserwacja 

1. Do czyszczenia urządzenia używaj odpowiedniego detergentu. 
2. Odkręć ruchomą komorę i wysterylizuj wrzącą wodą lub parą, ale nie w kuchence mikrofalowej. 
3. Po sterylizacji,  urządzenie należy czyścić suchą i miękką ściereczką. 
4. Nie wystawiaj urządzenia  na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wilgoci. 
5. Nie używaj do czyszczenia urządzenia erozyjnych chemikaliów. 
Uwaga: Usuń baterie, gdy urządzenie nie jest wykorzystywane przez dłuższy czas. 


