
NASALEX ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ 

Orrszívó eszköz gyermekeknek 

 

 

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 

Kedves vásárló!  

Köszönjük, hogy megvásárolta a Nasalex elektromos orrszívót gyermekeknek. Kíméletesen 

megnyitja a baba bedugult orrjáratait. Enyhíti a légszomjat, javítja a közérzetet, valamint segít a 

baba megfázásának gyógyításában. Állítható szívóerő és USB töltés. 

Kérjük, hogy az elektromos orrszívó használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi 
utasításokat. 

 
JELLEMZŐK: 

 
● Öt állítható fokozat, a megfelelő fokozat egy kapcsoló segítségével választható ki, könnyen és 
kényelmesen használható, megfelel a különböző igényeknek 
● Élelmiszeripari minőségű szilikon szívófej és fúvóka, amely puha és bőrbarát 
● Szétszedhető kialakítás a kényelmes tisztításért 
● Ergonomikus kialakítás, amely kényelmes fogást biztosít 
● USB kábellel tölthető, könnyű töltés és tartós használat 
● A védelmi kialakítás megakadályozza, hogy a váladék visszakerüljön az orrba 

 



A CSOMAG TARTALMA 

 
1 x orrszívó (főegység) 
2 x szívófej 
1 x csomag szivacs, 
1 x USB kábel 
 
 
 
 

 
 
 
 
MŰSZAKI ADATOK: 

 
Motor feszültsége: 3V 
Maximális vákuum szívóerő: 350 Hgmm (60kPa) 
Tárolás: -10 — 55°C (a relatív páratartalom 85% alatt) 
Üzemeltetés: 16 — 35 °C (a relatív páratartalom 85% alatt) 
USB kábel hossza: kb. 77cm 
Anyag: Szilikon 
Alkalmazható: 0 — 6 éves korig 
Szívófej két méretben: 
Gömbölyű fej: Újszülöttek számára 
Tölcséres fej: 2 éves kortól 
 

 

FIGYELMEZTETÉS 

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása és az összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos 
sérülést vagy halált okozhat. 

• A termék nem játékszer 

• A termék a felesleges orrváladék eltávolítására szolgál. Ne használja más célra. 

• Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szilikon műanyag fúvóka szilárdan fel van 
szerelve a bemeneti végen. 

• A terméket személyes használatra tervezték. Ne használja a terméket mással közösen, 
mert ez elősegítheti a fertőző betegségek terjedését. 

• A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. Nem alkalmazható kereskedelmi 
vagy orvosi célra. 



• Mielőtt kinyitja a fedelet, a tokot törölje szárazra. 

• A terméket ne tisztítsa hígítóval, benzollal vagy más oldószerrel. 

• Ne használjon sérült vagy deformálódott terméket. Ha a termék hibás, küldje vissza az 
eladónak.  

• A terméket kizárólag hozzáértő felnőtt általi használatra tervezték, a gyermek általi 
használat szigorúan tilos. 

• A gyermek orrváladékának eltávolításán kívül a terméket semmilyen egyéb célra ne 
használja. 

• A fúvókát szigorúan tilos hosszú ideig a baba orrlyukában tartani; néhány másodperc 
elegendő az orrváladék eltávolításához. 

• Ne nyomja bele a fúvókát az orrlyukba; az orrlyuk külső oldalával való érintezés elegendő 
ahhoz, hogy a gép jól működjön. 

• Ne használja a terméket, ha az orrban seb, gyulladás vagy vérzés lép fel; a termék nem 
használható fül-orr-gégészeti kezelés után sem. 

• Ügyeljen arra, hogy használat előtt és után a terméket a tisztítási előírásoknak 
megfelelően megtisztítsa.  

• A terméket száraz és hűvös helyen tárolja.  

• Az orrszívót tartsa távol a hőforrásoktól, például kandallótól, radiátortól, kályhától és 
egyéb készülékektől. A hő károsíthatja a tokot vagy az elektromos alkatrészeket.  

• A készítmény gyógyászati célra nem használható.  Ha bármilyen egészségügyi probléma 

lépne fel, azonnal hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz. 

 

ALKATRÉSZEK 

 

 

 

 

1. FÚVÓKA 

2. BURKOLAT 

3. VÁLADÉK TÁROLÓ FOGLALAT 

4. SZÍVÓTÖRZS 

 

 

 

 

 

 



ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ 

 

 
 
Az összeszerelendő alkatrészek.                                                          Szerelje fel a tárolónyílás fedelét 
 

 
 
Szerelje fel a burkolatot és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, végül rakja fel a 
fejet/fúvókát 
 

Ha a készüléket szétszerelné, kövesse a lépéseket visszafelé. 

Mindig győződjön meg róla, hogy a szűrőszivacs a tárolónyílás alá kerül. Ha a szűrőszivacs 

piszkos, ki kell cserélni. Kérjük, cserélje ki és szerelje össze a készüléket a fent leírtak szerint. 

HASZNÁLAT ELŐTT: 

1. Használat előtt 10 percig áztassa a szívófúvókát meleg sós vízben a fertőtlenítéshez, majd 

szerelje össze az orrszívót az utasításoknak megfelelően.  Kapcsolja be a gépet, és indítsa el az 

orrváladék szívását az orrfalról. 

2. Mit tegyen a száraz váladékkal? Használja a megvásárolt sóoldatot vagy orrspray-t. Fújjon be az 

orrlyukakba, majd 4-5 perc múlva használja a készüléket.   

3. A termék töltése:  

 

 

 
 

A termék feltöltéséhez csatlakoztassa az USB kábelt a töltőhöz (nem tartozék) 
vagy a számítógéphez. A piros lámpa világít töltéskor; a zöld lámpa világít, ha a 
készülék feltöltött.  



4. FIGYELEM: KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA MEG ERŐVEL KISZÍVNI A BABA ORRÁBÓL A SZÁRAZ 

VÁLADÉKOT! 

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK: 

 
1. Szerelje össze az orrszívót a fenti utasításoknak megfelelően, majd az indításhoz nyomja meg a 
kapcsolót. 
 
Állítsa be a szívóerőt: 
 

 
 
 
 
1. fokozat (alacsony): nyomja meg a bekapcsológombot egyszer 
2. fokozat (alacsony): nyomja meg a bekapcsológombot kétszer 
3. fokozat (közepes): nyomja meg a bekapcsológombot háromszor 
4. fokozat (magas): nyomja meg a bekapcsológombot négyszer 
5. fokozat (magas): nyomja meg a bekapcsológombot ötször 
A készülék kikapcsolásához nyomja meg hatszor a bekapcsológombot.  
 
 
 

 
2. Ha az orrváladék száraz, a szívás előtt permetezzen sóoldatot vagy orrspray-t az orrlyukba. A 
szívás előtt kb. 1-2 perccel permetezzen sóoldatot a gyermek orrlyukába, ez meglazítja a váladékot 
és segíti az eltávolítást. 
 
3. Tartsa a babát függőlegesen, és helyezze be a fejet a baba 
orrába. Ügyeljen arra, hogy ne helyezze túl mélyre a fejet az 
orrlyukba, illetve ne nyomja neki az orrlyuk belső falának. 
Ügyeljen arra, hogy a szívófejet 90°-os szögben tartsa. Ne 
irányítsa felfelé az orrlyukba. Hagyja, hogy a szívóka kb. 3-5 
másodpercig működjön, és győződjön meg arról, hogy az 
orrváladék a tárolóba áramlik. Szükség szerint ismételje meg a 
műveletet a másik orrlyukban. 
 
A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT: miközben az orrszívót az egyik orrlyukban használja, óvatosan zárja le 

a másik orrlyukat az ujjával (1-2 másodpercig), ez megkönnyíti a váladék eltávolítását.  

4. Tisztítsa meg az alkatrészeket.  

FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne helyezze az orrszívót túl mélyre az orrlyukba. Soha ne nyomja hozzá a 
fejet erősen az orrlyuk belső falához. A készüléket soha ne használja fülben, szájban vagy szemben. 
Ez az orrszívó az orrjáratok tisztítására szolgál. Ne használja az eszközt a rendeltetésétől eltérő 
célra.  
 
MEGJEGYZÉS:  



• Kérjük, konzultáljon orvosával arról, hogy mikor és milyen gyakran kell kitisztítani a baba 
orrjáratait.  

• Amikor a tároló megtelt, állítsa le a készüléket és tisztítsa ki.  
 

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

Minden egyes használat után tisztítsa meg a szívófúvókát és a többi mosható alkatrészt.  

Először szedje le az összes eltávolítható részt. Válassza külön az orrszívó szívórészét a törzstől úgy, 

hogy a hüvelykujját a fej alá helyezi és lehúzza a szívó részt az orrszívóról. Fogja meg a burkolatot és 

húzza félre (ha nehezen megy, fordítsa el egy kicsit az óramutató járásával megegyező irányba). 

Távolítsa el a váladék tároló foglalatot az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatással.  

A váladékgyűjtőt, a burkolatot és a fúvókát alaposan mossa át vízzel. Sterilizálja ezeket forró vízzel 
vagy gőzzel.  

Megjegyzés: 

A szívótörzs nem mosható, kérjük, ne tegye a törzset vízbe. A törzs nem vízálló, 
ne tisztítsa vízben öblítéssel. A törzset törölje le puha, nedves ruhával. 
 
 

HIBAELHÁRÍTÁS: 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 

 
 
 
A készülék nem működik. 

A szívófej nincs 
megfelelően 
felszerelve 

Ellenőrizze a szívófejet, és győződjön 
meg róla, hogy megfelelően van-e 
felszerelve (kövesse az utasításokat).  

A váladéktároló 
megtelt vagy piszkos 

Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" 
részben leírtak szerint. 

A készülék 
lemerülhetett.  

Töltse fel a készüléket. 

A szívás gyenge, vagy a 
készülék egyáltalán nem 
szív. 

A készülék lemerült Töltse fel a készüléket 

A váladéktároló 
megtelt vagy piszkos 

Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" 
részben leírtak szerint. 

Láthatatlan orrváladék van 
az orrüregben 

A szívó rész nem 
érinti az orrot, a 
szíváshoz vákuumra 
van szükség 

Hagyja, hogy a baba álljon vagy félig 
feküdjön, fejjel felfelé (ha az orr száraz, 
először használjon sóoldatot vagy 
orrspray-t az orrüreg benedvesítésére). 

 

 

 

 
 



 

 

Újrahasznosítás és ártalmatlanítás 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unió egész területén tilos más 

háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás 

által okozott, környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése 

érdekében a terméket felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az erőforrások 

fenntartható újrafelhasználását. A használt eszközének visszaküldéséhez kérjük, használja a 

visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akinél a terméket 

vásárolta. A kiskereskedő tudja biztosítani a termék környezetbarát és biztonságos 

újrahasznosítását. 

 A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK irányelvek 

követelményeinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


