
ELEKTRISCHE NEUSZUIGER NASALEX 
 

Neusreiniger voor kinderen 

 

 

 
GEBRUIKSAANWIJZING 

 

Beste klant, 

Bedankt voor het kopen van ons geweldige product - elektrische neuszuiger voor kinderen Nasalex. 

Opent voorzichtig de verstopte neus van uw baby. Het verlicht kortademigheid, verbetert het 

welzijn en helpt de verkoudheid van uw baby te genezen. Instelbare zuigkracht en opladen via USB. 
 

Lees de volgende instructies aandachtig door voordat u deze elektrische neuszuiger gaat 
gebruiken. 

 
 KENMERKEN:  

 
● Vijf versnellingen kunnen worden aangepast en geselecteerd met één toetsbediening, 
gemakkelijk en handig om aan verschillende behoeften te voldoen 
● Voedingsgeschikte siliconen zuigkop en mondstuk, zacht en huidvriendelijk 
● Afneembaar ontwerp om gemakkelijk schoon te maken 
● Ergonomisch ontwerp met gehumaniseerde radiaal, comfortabel vast te houden 
● Oplaadbaar ontwerp met USB-kabel, gemakkelijk op te laden en duurzaam in gebruik 
● Anti-reflux ontwerp, kan voorkomen dat het snot terugvloeit in de neus 



 VERPAKKING BEVAT  

 
1 x neuszuiger (hoofdeenheid) 
2 x zuigmond 
1 x pakje sponzen,  
1 x USB-kabel 

 
 

 

 
 

 
 TECHNISCHE INFORMATIE:  

 
Motorspanning: 3 V 
Maximale zuigkracht vacuüm: 350 mmHg (60 kPa) 
Opslagcondities: -10 - 55 °C (de relatieve vochtigheid blijft binnen 85 procent) 
Bedrijfsomstandigheden: 16 - 35 °C (de relatieve vochtigheid blijft binnen 85 procent)  
Lengte USB-kabel: ongeveer 77 cm 
Materiaal: Siliconen 
Geschikte leeftijd: 0 - 6 jaar oud  

2 maten neusuiteinden： 

Kalebas uiteinde: Geschikt voor pasgeborenen  
Trechteruiteinde: 2 jaar of ouder 

 
 
 

 WAARSCHUWINGEN  
 

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en montage-instructies kan ernstig letsel of de dood tot 
gevolg hebben. 

• Dit product is geen speelgoed 

• Dit product is ontworpen om overtollig neusslijm te verwijderen. Gebruik het niet 
voor een ander doel. 

• Zorg er voor gebruik voor dat het siliconen plastic mondstuk stevig aan het inlaatuiteinde is 
bevestigd. 

• Het product moet worden beperkt tot persoonlijk gebruik. Deel het product niet met 
anderen, aangezien dit de verspreiding van infectieziekten kan bevorderen. 

• Het product is ontworpen om alleen thuis te gebruiken. Het mag niet worden toegepast 
voor commerciële of medische doeleinden. 

• Veeg het hoesje droog voordat u het deksel opent. 



• Was en reinig het product niet met thinner, benzeen of enig ander oplosmiddel. 

• Gebruik het product niet meer als het beschadigd of vervormd is door een harde val 
of stuur het terug naar de verkoper als het defect is. 

• Het product is uitsluitend ontworpen voor competent gebruik door volwassenen; elk 
gebruik door het kind zelf is strikt verboden. 

• Gebruik het product voor geen enkel ander doel dan het opzuigen van het lopende snot 

van kinderen. 

• Het is strikt verboden om het mondstuk gedurende lange tijd in het neusgat van de 
baby te plaatsen; een paar seconden is voldoende om het snot te verwijderen. 

• Zet het mondstuk niet in het neusgat; een aanraking met de buitenkant van het 
neusgat is voldoende om de machine goed te laten werken. 

• Gebruik het product niet als er een wond is, of als er een symptoom is van een 
ontsteking of bloeding in de neus of na een KNO-behandeling. 

• Zorg ervoor dat u het product voor en na gebruik reinigt en raadpleeg daarbij het gedeelte 
over reinigen. 

• Bewaar het product op een droge en koele plaats. 

• Houd de neuszuiger uit de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, 
radiatoren, kachels en andere apparaten. Hitte kan de behuizing of elektrische 
onderdelen beschadigen. 

• Het product mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden. Als er zich 

gezondheidsproblemen voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het 

product en raadpleeg een gekwalificeerde arts. 

 
 ONDERDEELNAMEN  

 
 
 
 
 
 
 

 
1. MONDSTUK 

2. SCHAAL 

3. SNOTOPSLAG 

4. ZUIGBEHUIZING 



 MONTAGE-INSTRUCTIES  
 

 

Onderdelen die moeten worden geïnstalleerd. Installeer het deksel van de opslag 
 

 

Installeer het schild en draai het met de klok mee Plaats ten slotte de tip / het mondstuk. 

Als u het apparaat wilt demonteren, volgt u de stappen andersom. 

Zorg er altijd voor dat de filterspons onder de opslag wordt geplaatst. Wanneer de filterspons 
vuil is, moet hij worden vervangen, vervang en installeer hem zoals hierboven beschreven. 

 

 VOOR GEBRUIK:  
 

1. Dompel het zuigmondstuk voor gebruik 10 minuten onder in warm zout water om het te 

desinfecteren en installeer vervolgens de neuszuiger volgens de instructies. Zet de schakelaar aan 

en begin met het opzuigen van de neusafscheiding uit de neuswand. 
 

2. Wat doet u met opgedroogde snotjes? Gebruik de zoutoplossing of de neusspray die u koopt. 

Spray het in de neusgaten en gebruik na vier tot vijf minuten de zuiger. 

3. Het product opladen: 
 

 

 

Sluit de USB-kabel aan op de oplader (niet meegeleverd) of op de computer om 
het product op te laden. Het rode lampje brandt tijdens het opladen, het groene 
lampje gaat branden als het klaar is. 



4. LET OP: VERGEET NIET, GEBRUIK GEEN BRUTE KRACHT OF HARDE MIDDELEN OM DE 

DROGE NEUS VAN DE BABY UIT TE ZUIGEN! 
 

 HANDLEIDING:  

 
1. Installeer de neuszuiger volgens bovenstaande instructies en druk op de aan/uit-schakelaar om te 

starten. 
 

Pas het zuigniveau aan: 
 
 
 
 
 

Druk op de aan/uit-knop om het apparaat op het lage niveau 1 te starten. 
Druk tweemaal op de aan/uit-knop om het lage niveau 2 te starten. 
Druk driemaal op de aan/uit-knop om het gemiddeld niveau 3 te starten. 
Druk viermaal op de aan/uit-knop om het hogere niveau 4 te starten. 
Druk vijfmaal op de aan/uit-knop om het hogere niveau 5 te starten. 
Druk zesmaal op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen. 

 
 
 
 

2. Als de neusafscheiding droog is, kunt u zoutoplossing of neusspray gebruiken om eerst in het 
neusgat te sprayen. Sproei ongeveer 1-2 minuten voor het opzuigen een zoutoplossing in het 
neusgat van het kind om slijm los te maken en te helpen bij het opzuigen. 

 
3. Houd de baby rechtop en steek het uiteinde in de neus van 
de baby. Pas op dat u het uiteinde niet te ver in het neusgat 
steekt of tegen de binnenwand van het neusgat drukt. Zorg 
ervoor dat het uiteinde van de zuiger in een hoek van 90° blijft. 
Richt het niet in het neusgat. Laat de zuiger ongeveer 3-5 
seconden werken en kijk hoe het slijm in de verzamelkamer 
stroomt. Herhaal in een ander neusgat en indien nodig. 

 

KRIJG DE BESTE RESULTATEN: terwijl u de zuiger in één 

neusgat gebruikt, sluit u het andere neusgat voorzichtig af met uw vinger (gedurende 1-2 

seconden), dit zal de afzuiging beter en gemakkelijker maken. 
 

4. Reinig de onderdelen. 
 

WAARSCHUWING: Steek de zuiger NOOIT te ver in het neusgat. Plaats het uiteinde nooit stevig 
tegen de binnenwand van het neusgat. Nooit gebruiken op oren, mond of ogen. Deze zuiger is 
voor het verwijderen van verstopte neusgangen. Gebruik het apparaat niet voor iets anders dan 
waarvoor het bedoeld is. 

 
OPGELET: 

• Overleg met uw arts wanneer en hoe vaak u de neusgangen van uw baby 
moet uitzuigen. 

• Als u ziet dat de verzamelbeker vol raakt, stopt u het apparaat en maakt u deze schoon. 



 REINIGING EN ONDERHOUD  
 

Reinig na elk gebruik de zuigmond en andere wasbare onderdelen. 
 

Demonteer eerst alle verwijderbare onderdelen. Scheid het zuiggedeelte van de zuiger van de basis 

door de duim onder het uiteinde te plaatsen en deze van de zuiger af te trekken. Pak de schaal vast 

en trek hem ook weg (als het moeilijk is, draai hem dan een beetje met de klok mee). Verwijder nu 

ook de snotopslag door deze tegen de klok in te draaien. 
 

De verzamelbeker, schaal en mondstuk grondig reinigen met water. Steriliseer door kokend 
water of stoom. 

 

Opgelet: 
 

De romp is niet wasbaar, leg de romp niet in water om schoon te maken. 
Probeer de hoofdeenheid niet te reinigen door deze met water af te spoelen, 
want deze is niet waterbestendig. Om de hoofdeenheid te reinigen, veegt u 
deze af met een zachte, vochtige doek. 

 
 

 PROBLEEMOPLOSSEN:  
 

Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing 

 
 
 

Het 

 
 
 
apparaat doet niet  

De zuigkop is niet 
correct geïnstalleerd 

Controleer de zuigkop en zorg ervoor 
dat deze correct is geïnstalleerd (volg 
de instructies). 

De verzamelbeker is te 
vol of vuil 

Maak het apparaat schoon zoals 
vermeld in het gedeelte 
“reinigen”. 
 

 

Apparaat zou kunnen 
leeg zijn 

Laad het apparaat op. 

De zuigkracht is zwak of er is 
helemaal geen zuigkracht. 

Apparaat is leeg Laad het apparaat op 

De verzamelbeker is te 
vol of vuil 

Maak het apparaat schoon 
zoals vermeld in het gedeelte 
''reinigen''  

  

Een onzichtbare 
neusafscheiding in de 
neusholte 

het zuigmondstuk 
raakt de neus niet, u 
moet zorgen dat er 
een vacuüm ontstaat 
om te kunnen afzuigen 

laat de baby rechtop staan of half 
liggen, hoofd omhoog (als de neus 
droog is, gebruik dan eerst een 
zoutoplossing of neusspray om de 
neusholte te bevochtigen). 

 
 
 
 



Instructies voor recycling en afvoer 
 

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk 

afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke 

gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen; recycle het op 

een verantwoorde manier om het duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen 

te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en 

ophaalsystemen of neemt u contact op met de winkel waar het product is gekocht. 

Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke recycling 

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de 

toepasselijke EG-richtlijnen. 


