
ELEKTRICKÁ NOSNÁ ODSÁVAČKA NASALEX 

Zariadenie pre nos pre deti 

 

 

NÁVOD 

Vážený zákazník,  

Ďakujeme, že ste si kúpili náš skvelý produkt - elektrickú nosnú odsávačku pre deti Nasalex. Jemne 

uvoľní upchatý nos vášho dieťaťa. Zmierňuje dýchavičnosť, zlepšuje pocit pohody a pomáha liečiť 

prechladnutie vášho dieťaťa. Nastaviteľný sací výkon a nabíjanie na USB. 

Skôr ako začnete používať túto elektrickú nosnú odsávačku, pozorne si prečítajte nasledujúce 
pokyny. 

 
VLASTNOSTI: 

 
● Päť prevodových stupňov je možné nastaviť a vybrať jedným tlačidlom, jednoducho a pohodlne 
pre splnenie rôznych potrieb 
● Potravinárska silikónová sacia hlava a tryska, jemná a šetrná k pokožke 
● Odnímateľný dizajn pre pohodlné čistenie 
● Ergonomický dizajn s ľudskými krivkami, pohodlný na držanie 
● Dizajn pre nabíjanie s USB káblom, ľahké nabíjanie a odolnosť pri používaní 
● Dizajn proti spätnému toku môže zabrániť odtoku hlienu späť do nosa 

 



OBSAH BALENIA 

 
1 x nosná odsávačka (hlavná jednotka) 
2 x sacia tryska 
1 x balenie hubiek, 
1 x USB kábel 
 
 
 
 

 
 
 
 
TECHNICKÉ INFORMÁCIE: 

 
Napätie motora: 3V 
Maximálne vákuové nasávanie: 350mmHg (60kPa) 
Podmienky skladovania: -10 -55°C (relatívna vlhkosť zostáva v rozmedzí 85 percent) 
Prevádzkové podmienky: 16 - 35°C (relatívna vlhkosť zostáva v rozmedzí 85 percent) 
Dĺžka USB kábla: približne 77cm 
Materiál: Silikón 
Vhodný vek: 0-6 rokov 

2 veľkosti špičiek nosa： 

Typ Tekvička: Vhodné pre novorodencov 
Typ Lievik: 2 roky alebo starší 
 

 

UPOZORNENIA 

Nedodržanie týchto upozornení a montážnych pokynov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. 

• Tento produkt nie je hračka 

• Tento výrobok je určený na odstránenie nadbytočného nosového hlienu. Nepoužívajte na 
žiadny iný účel. 

• Pred použitím sa uistite, že silikónová plastová tryska je pevne pripevnená na vstupnom 
konci. 

• Výrobok by sa mal obmedziť na osobné použitie. Nezdieľajte výrobok s inými osobami, 
pretože to môže pomôcť šíriť infekčné choroby. 

• Výrobok je určený len na domáce použitie. Nemal by sa používať na žiadny komerčný 
alebo lekársky účel. 



• Pred otvorením veka utrite puzdro do sucha. 

• Výrobok neumývajte a nečistite riedidlom, benzénom alebo akýmkoľvek rozpúšťadlom. 

• Prestaňte používať výrobok, ak je poškodený alebo deformovaný silným úderom alebo 
ho vráťte predávajúcemu, ak je výrobok chybný.  

• Výrobok je určený len na kompetentné použitie dospelou osobou; akékoľvek použitie 
samotným dieťaťom je prísne zakázané. 

• Nepoužívajte výrobok na iný účel, ako je odsávanie detského nosného hlienu. 

• Je prísne zakázané umiestniť trysku na nosnú dierku dieťaťa na dlhšiu dobu; niekoľko 
sekúnd je postačujúcich na odstránenie hlienu. 

• Neklaďte trysku do nosnej dierky; dotyk s vonkajšou stranou nosnej dierky bude stačiť na 
to, aby stroj fungoval správne. 

• Nepoužívajte výrobok, ak sa vyskytne akákoľvek rana, príznak zápalu alebo krvácania 
nosa alebo po liečbe ORL. 

• Uistite sa, že ste výrobok vyčistili pred a po použití s odkazom na sekciu čistenia.  

• Výrobok uchovávajte na suchom a chladnom mieste.  

• Nosnú odsávačku udržujte mimo zdrojov tepla, ako sú krby, radiátory, kachle a iné 
spotrebiče. Teplo môže poškodiť puzdro alebo elektrické časti.  

• Výrobok sa nesmie používať na lekárske účely.  Ak sa vyskytne akýkoľvek problém 

súvisiaci so zdravím, okamžite prestaňte používať výrobok a poraďte sa s kvalifikovaným 

lekárom. 

 

NÁZVY ČASTÍ 

 

 

 

 

1. TRYSKA 

2. PUZDRO 

3. ÚLOŽNÝ PRIESTOR HLIENU 

4. SACIE TELESO 

 

 

 

 

 

 

 



POKYNY NA MONTÁŽ 

 

 
 
Časti, ktoré majú byť inštalované.                                                          Nainštalujte kryt úložného 
priestoru 
 

 
 
Nainštalujte kryt a otočte ho v smere hodinových ručičiek                            nakoniec nainštalujte 
špičku / trysku 
 

Ak chcete spotrebič rozobrať, postupujte podľa krokov v opačnom poradí. 

Vždy sa uistite, že filtračná špongia je vložená pod úložným priestorom. Keď je filtračná špongia 

znečistená, musí byť vymenená. Vymeňte ju a nainštalujte ju tak, ako je popísané vyššie. 

PRED POUŽITÍM: 

1. Pred použitím namočte saciu trysku do teplej slanej vody po dobu 10 minút na dezinfekciu, 

potom nasaďte nosnú odsávačku podľa návodu.  Zapnite spínač a začnite s odsávaním nosových 

exkrementov z nosnej steny. 

2. Čo robiť s vysušeným hlienom? Použite fyziologický roztok alebo nosový sprej, ktorý si kúpite. 

Vstrekujte do nosných dierok a po štyroch až piatich minútach použite odsávačku.   

3. Nabíjanie produktu:  

 

 
 

Pri nabíjaní produktu pripojte USB kábel k nabíjačke (nie je súčasťou dodávky) 
alebo k počítaču. Pri nabíjaní sa rozsvieti červené svetlo; po dokončení sa 
rozsvieti zelené svetlo.  



 

4. POZOR: pamätajte, NEPOUŽÍVAJTE HRUBÚ SILU ALEBO POMOC PRI ODSÁVANÍ SUCHÉHO 

DETSKÉHO NOSA! 

NÁVOD NA OBSLUHU: 

 
1. Nainštalujte nosovú odsávačku podľa vyššie uvedených pokynov a stlačte spínač na spustenie. 
 
Nastavte úroveň odsávania: 
 

 
 
 
 
Stlačením tlačidla spustite zariadenie na nízkej úrovni 1. 
Stlačte tlačidlo dvakrát na spustenie nízkej úrovne 2. 
Stlačením tlačidla trikrát spustite strednú úroveň 3. 
Stlačte tlačidlo štyrikrát na spustenie vysokej úrovne 4. 
Stlačte tlačidlo päťkrát na spustenie vysokej úrovne 5. 
Stlačením tlačidla šesťkrát vypnite zariadenie.  
 
 
 

 
2. Ak sú nosové exkrementy suché, môžete najprv použiť fyziologický roztok alebo nosový sprej na 
postrek do nosnej dierky. Cca 1-2 min pred odsávaním, vstreknite fyziologický roztok do nosovej 
dierky dieťaťa na uvoľnenie hlienu a na pomoc pri odsávaní. 
 
3. Držte dieťa vzpriamene a vložte špičku do nosa dieťaťa. 
Dávajte pozor, aby ste špičku neumiestnili príliš ďaleko do 
nosnej dierky alebo zatlačte na vnútornú stenu nosnej dierky. 
Uistite sa, že špičku odsávača držíte v uhle 90 stupňov. 
Nasmerujte nahor v nosnej dierke. Nechajte odsávačku pracovať 
asi 3-5 sekúnd a sledujte tok hlienu do zbernej komory. 
Opakujte v nosných dierkach a podľa potreby. 
 
ZÍSKAJTE NAJLEPŠIE VÝSLEDKY: keď používate odsávačku v 

jednej nosnej dierke, jemne utesnite druhú nosnú dierku prstom (1-2 sekundy), čo uľahčí 

odsávanie.  

4. Vyčistite súčasti.  

UPOZORNENIE: NIKDY nevkladajte odsávačku príliš hlboko do nosnej dierky. Nikdy neumiestňujte 
špičku pevne na vnútornú stenu nosnej dierky. Nikdy nepoužívajte na uši, ústa alebo oči. Táto 
odsávačka je určená na čistenie zápchy v nosných priechodoch. Zariadenie nepoužívajte na nič iné 
ako jeho zamýšľaný účel.  
 
POZNÁMKA:  



• Prosím, poraďte sa so svojím lekárom o tom, kedy a ako často by ste mali odsať nosové 
dierky vášho dieťaťa.  

• Keď vidíte, že zásobník sa naplní, zastavte zariadenie a vyčistite ho.  
ČISTENIE A ÚDRŽBA 

Po každom použití vyčistite saciu trysku a iné umývateľné časti.  

Najskôr rozoberte všetky montážne časti. Oddeľte odsávaciu časť odsávačky od základne 

umiestnením palca pod špičku a oddelením odsávačky. Uchopte puzdro a vytiahnite ho (ak je ťažké 

ho otočiť trochu v smere hodinových ručičiek). Teraz odstráňte aj úložný priestor hlienov otočením 

v smere proti smeru hodinových ručičiek.  

Zásobník, puzdro a tryska dôkladne očistite vodou. Sterilizujte vriacou vodou alebo parou.  

Poznámka: 

Hlavná časť nie je umývateľná, prosím, nedávajte do vody na čistenie. 
Nepokúšajte sa vyčistiť hlavnú jednotku opláchnutím vodou, pretože nie je 
odolná voči vode. Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku, utrite ju mäkkou vlhkou 
handričkou. 

 
 
RIEŠENIE PROBLÉMOV: 

Problém Možná príčina Riešenie 

 
 
 
Spotrebič nefunguje. 

Sacia hlava nie je 
správne 
nainštalovaná 

Skontrolujte saciu hlavu a uistite sa, že 
je správne nainštalovaná (postupujte 
podľa pokynov).  

Zásobník je príliš plný 
alebo špinavý 

Vyčistite zariadenie ako je uvedené v 
časti "Čistenie". 

Zariadenie môže byť 
vybité.  

Nabite zariadenie. 

Odsávanie je slabé alebo 
nenasáva vôbec. 

Zariadenie je vybité Nabite zariadenie. 

Zásobník je príliš plný 
alebo špinavý 

Vyčistite zariadenie ako je uvedené v 
časti "Čistenie". 

Neviditeľný výtok z nosa v 
nosovej dutine 

Sacia tryska sa 
nedotýka nosa, 
musíte odsávať na 
princípe podtlaku ako 
pri smrkaní 

Nechajte dieťa stáť alebo v polohe 
ležmo, hlavu hore (ak je nos suchý, 
najprv použite fyziologický roztok alebo 
nosový sprej na zvlhčenie nosnej 
dutiny). 

 

 

 

 



 

 

 

Pokyny na recykláciu a likvidáciu 

Toto označenie znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s inými odpadmi z 

domácností v celej EÚ. Aby sa zabránilo možnému poškodeniu životného prostredia 

alebo ľudského zdravia pred nekontrolovaným zneškodňovaním odpadu; zodpovedne 

ho recyklujte, aby sa podporilo udržateľné opätovné využívanie materiálnych zdrojov. Ak chcete 

vrátiť použité zariadenie, použite návratové a zberné systémy alebo kontaktujte predajcu, kde bol 

produkt zakúpený. Oni môžu zobrať tento produkt pre environmentálne bezpečné recyklácie. 

 Vyhlásenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc ES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


