
ELEKTRICKÁ NOSNÍ ODSÁVAČKA HLENŮ NASALEX 

Odsávací zařízení pro děti 

 

 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 

Vážený zákazníku,  

děkujeme za nákup našeho skvělého produktu – elektrické dětské nosní odsávačky hlenů Nasalex. 

Jemně vyčistí ucpaný nos vašeho dítěte. Zmírňuje dušnost, zlepšuje celkový pocit a pomáhá vyléčit 

rýmu vašeho dítěte. Nastavitelná úroveň sacího výkonu a nabíjení přes USB. 

Před zahájením používání této elektrické nosní odsávačky si pečlivě přečtěte následující pokyny. 

 
VLASTNOSTI: 

 
● Pět rychlostních stupňů lze nastavit a vybrat pomocí jednoho ovládacího prvku, snadno a 
pohodlně pro uspokojení různých potřeb 
● Sací hlava a tryska jsou z potravinářského silikonu, měkké a příjemné na dotek 
● Odnímatelná konstrukce pro pohodlné čištění 
● Ergonomická konstrukce s humanizovaným radiánem, pohodlně se drží 
● Dobíjení prostřednictvím USB kabelu, snadno se nabíjí a je odolná při používání 
● Antirefluxní konstrukce bránící tomu, aby se hlen dostal zpět do nosu 

 

OBSAH BALENÍ 



 
1x nosní odsávačka hlenů (hlavní jednotka) 
2x sací tryska 
1x balení houbiček, 
1x USB kabel 
 
 
 
 

 
 
 
 
TECHNICKÉ INFORMACE: 

 
Napětí motoru: 3 V 
Maximální sací výkon: 350 mmHg (60 kPa) 
Podmínky uchovávání: -10 - 55 °C (relativní vlhkost zůstává v rozmezí 85 %) 
Provozní podmínky: 16 - 35 °C (relativní vlhkost zůstává v rozmezí 85 %) 
Délka USB kabelu: cca 77 cm 
Materiál: silikon 
Vhodný věk: 0-6 let 

2 velikosti špičky： 
Tykvovitá špička: vhodná pro novorozence 
Trychtýřovitá špička: pro děti starší 2 let 
 

 

UPOZORNĚNÍ 

Nedodržení tohoto varování a montážních pokynů by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti. 

• Tento produkt není hračka 

• Tento produkt je navržen pro odstranění nadměrného nosního hlenu. Nepoužívejte jej k 
žádnému jinému účelu. 

• Před použitím se ujistěte, že je silikonová plastová tryska pevně namontována na 
vstupním konci. 

• Produkt by měl být omezen na osobní použití. Nesdílejte produkt s ostatními, protože by 
to mohlo způsobit šíření infekčních onemocnění. 

• Produkt je určen pouze pro domácí použití. Produkt by neměl být používán k žádným 
komerčním nebo lékařským účelům. 

• Otřete kryt předtím, než otevřete víčko. 



• Nemyjte a nečistěte přípravek ředidlem, benzenem nebo jakýmkoliv rozpouštědlem. 

• Pokud je produkt poškozen nebo zdeformován těžkým úderem, přestaňte jej používat 
nebo jej vraťte prodávajícímu, pokud je produkt vadný.  

• Produkt je určen pouze pro použití kompetentními dospělými osobami a jakékoliv použití 
samotným dítětem se přísně nedoporučuje. 

• Produkt nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je odsávání hlenu dítěte. 

• Nenechte trysku umístěnou u nosní dírky dítěte po dlouhou dobu, několik sekund bude 
pro odstranění hlenu stačit. 

• Nesnažte se trysku do nosní dírky nacpat. Dotyk s vnější stranou nosní dírky bude stačit k 
tomu, aby stroj dobře fungoval. 

• Nepoužívejte produkt, pokud má dítě jakoukoli ránu nebo příznak zánětu, pokud krvácí z 
nosu nebo je po ORL léčbě. 

• Před použitím a po použití se ujistěte, že jste produkt vyčistili podle instrukcí uvedených 
v sekci o čištění.  

• Produkt uchovávejte na suchém a chladném místě.  

• Držte nosní odsávačku dál od tepelných zdrojů, jako jsou krby, radiátory, kamna a jiná 
zařízení. Teplo může poškodit kryt nebo elektrické součástky.  

• Produkt není určen pro používání k lékařským účelům.  Pokud by se vyskytl nějaký 

problém související se zdravím, přestaňte prosím produkt používat a poraďte se s 

kvalifikovaným lékařem. 

 

NÁZVY ČÁSTÍ 

 

 

 

 

1. TRYSKA 

2. OBAL 

3. NÁDOBKA NA HLEN 

4. SACÍ TĚLO 

 

 

 

 

 

 

 



NÁVOD K MONTÁŽI 

 

 
Součástky k instalaci.                                                          Nasaďte kryt nádobky na hlen 
 

 
 
Nasaďte kryt a otočte ho ve směru hodinových ručiček, nakonec nasaďte špičku/trysku 
Chcete-li zařízení rozebrat, postupujte podle pokynů pozpátku. 

Vždy se ujistěte, že je filtrační houbička vložena pod nádobku na hlen. Když je filtrační houbička 

špinavá, je třeba ji vyměnit. Vyměňte ji a nasaďte tak, jak je popsáno výše. 

PŘED POUŽITÍM: 

1. Před použitím namočte odsávací trysku do teplé slané vody po dobu 10 minut, aby se 

vydezinfikovala. Poté nasaďte nosní odsávačku podle pokynů.  Stiskněte tlačítko a začněte s 

odsáváním hlenů ze stěny nosu. 

2. Co uděláte se suchým hlenem? Použijte solný roztok nebo nosní sprej, který si koupíte. Stříkněte 

sprej do nosních dírek a po čtyřech až pěti minutách použijte odsávačku.   

3. Nabíjení produktu:  

 

4. UPOZORNĚNÍ: PAMATUJTE prosím, NEPOUŽÍVEJTE HRUBOU SÍLU NEBO NEBEZPEČNÉ 

PROSTŘEDKY PRO ODSÁNÍ SUCHÉHO NOSU! 

 

 
 

Při nabíjení produktu připojte prosím USB linku k nabíječce (není součástí balení) 
nebo k počítači. Při nabíjení se rozsvítí červené světlo. Až bude nabíjení 
ukončeno, rozsvítí se zelené světlo.  



NÁVOD K POUŽITÍ: 

 
1. Nainstalujte nosní odsávačku podle výše uvedených pokynů a stiskněte tlačítko pro spuštění. 
 
Nastavte úroveň sání: 
 

 
 
 
 
Stiskněte tlačítko pro spuštění zařízení na nízké úrovni 1. 
Stiskněte tlačítko pro spuštění dvakrát a spustíte tím nízkou úroveň 2. 
Stiskněte tlačítko pro spuštění třikrát a spustíte tím střední úroveň 3. 
Stiskněte tlačítko pro spuštění čtyřikrát a spustíte tím vysokou úroveň 4. 
Stiskněte tlačítko pro spuštění pětkrát a spustíte tím vysokou úroveň 5. 
Stiskněte tlačítko pro spuštění šestkrát a zařízení vypnete.  
 
 
 

 
2. Pokud je hlen suchý, můžete nejprve použít solný roztok nebo nosní sprej ke stříknutí do nosní 
dírky. Cca 1-2 min před odsáváním rozprašte solný roztok do nosní dírky dítěte, aby se uvolnil hlen 
a odsávání bylo snadnější. 
 
3. Držte dítě ve vzpřímené poloze a vložte špičku do jeho nosu. 
Dávejte pozor, abyste špičku neumístili příliš hluboko do nosní 
dírky nebo abyste ji netiskli proti vnitřní stěně nosní dírky. 
Ujistěte se, že je špička odsávačky pod úhlem 90°. Nemiřte s ní 
do nosní dírky. Nechte odsávačku pracovat po dobu zhruba 3-5 
sekund a sledujte, jak hlen proudí do sběrné komory. Opakujte i 
pro druhou nosní dírku a dle potřeby. 
 
ZÍSKEJTE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY: zatímco používáte odsávačku v 

jedné nosní dírce, jemně prstem uzavřete druhou nosní dírku (po dobu 1-2 sekund) pro lepší a 

snadnější odsávání.  

4. Vyčistěte součástky.  

UPOZORNĚNÍ: NIKDY nevkládejte odsávačku příliš hluboko do nosní dírky. Nikdy netlačte špičku 
silně proti vnitřní stěně nosní dírky. Nikdy nepoužívejte na uši, ústa nebo oči. Tato odsávačka slouží 
k uvolnění zacpaných nosních cest. Nepoužívejte zařízení k ničemu jinému, než k čemu je určeno.  
 
POZNÁMKA:  

• Poraďte se se svým lékařem, kdy a jak často byste měli odsávat nosní cesty dítěte.  

• Až uvidíte, že se sběrná nádobka naplňuje, zastavte zařízení a vyčistěte ho.  
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

Po každém použití očistěte sací trysku a další omyvatelné části.  



Nejprve rozeberte všechny odnímatelné části. Odsávací část oddělte od základny tak, že umístíte 

palec pod špičku a odloupnete ji z odsávačky. Chyťte kryt a vytáhněte jej také (pokud to jde těžko, 

lehce s ním otočte po směru hodinových ručiček). Nyní také odstraňte nádobku na hlen otáčením v 

protisměru hodinových ručiček.  

Sběrnou nádobku, kryt a trysku důkladně očistěte vodou. Sterilizujte vařící vodou nebo párou.  

Poznámka: 

Trup není omyvatelný, neumisťujte jej tedy prosím do vody, abyste jej vyčistili. 
Nepokoušejte se vyčistit hlavní jednotku oplachováním vodou, protože není 
voděodolná. Hlavní jednotku vyčistěte tak, že ji otřete měkkým, vlhkým 
hadříkem. 

 
 
ODSTRANĚNÍ ZÁVAD: 

Problém Možná příčina Řešení 

 
 
 
Zařízení nefunguje. 

Sací hlava není 
správně umístěna 

Zkontrolujte sací hlavu a ujistěte se, že 
je umístěna správně (postupujte podle 
pokynů).  

Sběrná nádobka je 
příliš plná nebo 
špinavá 

Vyčistěte zařízení tak, jak je uvedeno v 
sekci "čištění". 

Zařízení může být 
vybité.  

Nabijte zařízení. 

Odsávání je slabé nebo k 
němu vůbec nedochází. 

Zařízení je vybité Nabijte zařízení 

Sběrná nádobka je 
příliš plná nebo 
špinavá 

Vyčistěte zařízení tak, jak je uvedeno v 
sekci "čištění". 

Neviditelný výtok z nosu v 
nosní dutině 

sací tryska se 
nedotýká nosu, pro 
posmrkávání musíte 
odsávat na principu 
podtlaku 

nechte dítě ve stoje nebo v pololehu, s 
hlavou nahoru (pokud je nos suchý, 
použijte nejprve solný roztok nebo 
nosní sprej pro navlhčení nosní dutiny). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Pokyny pro recyklaci a likvidaci 

Toto označení indikuje, že v rámci celé EU by tento produkt neměl být likvidován 

společně s odpadem z domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního 

prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte 

tento produkt zodpovědně pro podporu udržitelného využívání materiálních zdrojů. Pro vrácení 

použitého zařízení využijte systém sběru a recyklace nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl 

produkt zakoupen. Může tento produkt převzít pro ekologicky bezpečnou recyklaci 

 Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


