
1) Κύρια μονάδα
2) Στόμιο σιλικόνης
3) Δοχείο συλλογής
4) Βάση δοχείου συλλογής
5) Ροδέλα σιλικόνης
6) Χώρος συλλογής εκκρίσεων
7) Βάση στήριξης
8) Οπή αναρρόφησης
9) Οπή εκκένωσης
10) Διακόπτης
11) Θήκη μπαταριών
12) Μπαταρίες 

• Συναρμολογήστε προσεκτικά τα αναγραφόμενα μέρη και ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες για την καλύτερη και αποτελεσματική λειτουργία της 
συσκευής.

• Πάντα τοποθετείτε το στόμιο σιλικόνης (2) στη μύτη αβίαστα και χωρίς να το 
πιέζετε. Κατά περίπτωση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φυσιολογικό ορό για 
να υγροποιήσετε τις εκκρίσεις.

• Χρησιμοποιήστε νέες μπαταρίες.

• Σε περίπτωση λοίμωξης απευθυνθείτε 
στον γιατρό σας. 

Τοποθέτηση των μπαταριών

Ανοίξτε την θήκη των μπαταριών (11) και τοποθετήστε δύο μπαταρίες ΑΑ 
(LR6). Κλείστε το καπάκι. 

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Για να ξεκινήσει η λειτουργία πατήστε το άνω μέρος του διακόπτη (10). Για να 
διακόψετε την λειτουργία πατήστε το κάτω μέρος του διακόπτη.

Περιέχει 3 στόμια σιλικόνης:
• Λευκό για αυξημένες ρινικές εκκρίσεις 
• Μπλε για φυσιολογικές ρινικές εκκρίσεις 
• Ροζ για νεογέννητα μωρά από 0 έως 3 μηνών

Χρήση της συσκευής 

Τοποθετήστε το στόμιο σιλικόνης (2) στο 
φραγμένο ρουθούνι και κρατώντας κλειστό 
το άλλο ρουθούνι πιέστε τον διακόπτη (10). 
Κρατήστε για λίγα δευτερόλεπτα. Οι εκκρίσεις 
συλλέγονται στο δοχείο συλλογής εκκρίσεων 
(3). 

Καθαρισμός Συσκευής

Βεβαιωθείτε ότι η θήκη των μπαταριών 
είναι κλειστή. Αφαιρέστε το δοχείο 
συλλογής εκκρίσεων (3), βυθίστε την τρύπα 
αναρρόφησης (8) σε νερό και ενεργοποιήστε 
την συσκευή. Σε λίγα δευτερόλεπτα η συσκευή 
θα εχει καθαρίσει. Μην βυθίζετε τον διακόπτη 
στο νερό.

Σημαντικό: 

• Πριν την χρήση βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν 
συναρμολογηθεί σωστά.

• Κρατήστε την συσκευή μακριά από παιδιά.

• Κλείνετε πάντα το καπάκι των μπαταριών κατά το πλύσιμο της 
συσκευής.

• Μην ξεβιδώνετε τις βίδες.

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με διαλύτες.
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