
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ
Η συσκευή περιλαµβάνει 2 ακροφύσια, ένα για βρέφη 
(0-3 µηνών) και ένα µεγαλύτερο για µωρά (3 µηνών και 
άνω).

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
Ανοίξτε την υποδοχή των µπαταριών και τοποθετήστε τις 
2 µπαταρίες LR06 µε το σωστό τρόπο. Στη συνέχεια 
κλείστε το κάλυµµα.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ
Τοποθετήστε το ακροφύσιο σιλικόνης (3) στην είσοδο του 
ρουθουνιού χωρίς να αφήσετε κενό µεταξύ του 
ρουθουνιού και του ακροφυσίου. Ρουφήξτε για λίγα 
δευτερόλεπτα. Οι εκκρίσεις µαζεύονται στον συλλέκτη 
εκκρίσεων (6). Προσέξτε να µην ρουφάτε τα τοιχώµατα 
του ρουθουνιού. Μπορείτε να επαναλάβετε τη λειτουργία 
όσες φορές χρειάζεται.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ
• Επίπεδο 1: Πορτοκαλί φως, για ήπια ρινική συµφόρη-
ση (πατάµε 1 φορά το κουµπί).
• Επίπεδο 2: Μπλε φως, για έντονη ρινική συµφόρηση 
(πατάµε 2 φορές το κουµπί).

Όταν η στάθµη της µπαταρίας είναι πολύ χαµηλή, η µπλε 
λυχνία αναβοσβήνει.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ
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∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ A)
Τραβήξτε το ακροφύσιο σιλικόνης (3), ξεβιδώστε το 
διαφανές καπάκι (4), αφαιρέστε τον συλλέκτη εκκρίσεων 
(6) για να τον διαχωρίσετε από το σώµα της συσκευής 
(1), ελέγξτε ότι ο κύλινδρος σιλικόνης είναι σωστά 
τοποθετηµένος (5), βιδώστε και συναρµολογήστε. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Αφαιρέστε το τερµατικό τµήµα από 
τη συσκευή (∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Α) και ξεπλύνετε τα διάφορα 
µέρη µε κρύο νερό. Αποστειρώνετε µε κρύο νερό. Μην 
αποστειρώνετε σε φούρνο µικροκυµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ: ΕΠΙΠΕ∆Ο 1: 47 kpa / ΕΠΙΠΕ∆Ο 2: 54 kpa
ΕΠΙΠΕ∆Ο ΗΧΟΥ: ΕΠΙΠΕ∆Ο 1: 62 dB / ΕΠΙΠΕ∆Ο 2: 65 dB
Περιέχει δύο µπαταρίες LR06 - AA 1.5V, δύο ακροφύσια, ανταλλακτικό κύλινδρο σιλικόνης και προστατευ-
τικό καπάκι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Για καλύτερα αποτελέσµατα, συνιστάται να 
κρατάτε το άλλο ρουθούνι κλειστό κατά τη διάρκεια 
της αναρρόφησης. 
• Χρειάζονται µόνο λίγα δευτερόλεπτα για να 
αποσυρθούν οι εκκρίσεις. 
• Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή εάν τα 
ρουθούνια είναι ερεθισµένα. 
• Συνιστάται να ξεπλένετε το τµήµα του τερµατικού 
µε κρύο νερό µετά από κάθε χρήση. 
• ∆ιατηρήστε το προϊόν σε ξηρό µέρος σε 
θερµοκρασία περιβάλλοντος. 
• Αν δεν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για αρκετούς 
µήνες, συνιστάται η αφαίρεση των µπαταριών. 
• Η ηλεκτρική συσκευή ρινικής απόφραξης 
Ballidoo βοηθά στην πρόληψη αναπνευστικών 
επιπλοκών. Σε περίπτωση µόλυνσης, συµβουλευ-
τείτε τον γιατρό σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Το Ballidoo έχει σχεδιαστεί για την αναρρόφηση 
των ρινικών εκκρίσεων των βρεφών. ∆εν πρέπει 
να χρησιµοποιείται σε καµία άλλη περίπτωση. 
• Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα 
εξαρτήµατα είναι σωστά συναρµολογηµένα. 
• Μην πιέζετε το ακροφύσιο στο ρουθούνι του 
µωρού. 
• Κρατήστε τη συσκευή µακριά από παιδιά. 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή µε το κάλυµµα 
µπαταριών ανοιχτό. 
• Μην ξεβιδώνετε τις βίδες καθώς αυτό θα 
µπορούσε να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. 
• Μην καθαρίζετε µε διαλύτες ή λειαντικά.
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