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SISUKORD

Hea klient!
Täname teid, et ostsite VISIOMED®-i elektroonilise beebide ninapuhastus-
seadme BABYDoo® Cleaner mudeli MX6-One. Loodame, et saate seadmest 
kasu ja soovitame teil see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi lugeda, et 
saaksite hõlpsasti enda beebi nina puhastada.
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PIDAGE NÕU ARSTIGA, 
KUI OLETE MURES LAPSE TERVISE PÄRAST, 

KUI TE EI OLE KINDEL, KUIDAS SEADET KASUTADA

TOOTJAL ON ÕIGUS SEADME TEHNILISI OMADUSI
ETTE TEATAMATA MUUTA.

OHUTUSTEAVE
Seade on mõeldud ainult imikute ja väikelaste ninaeritiste eemaldamiseks.
Ärge kasutage seda ühelgi teisel eesmärgil.
Kasutage ainult tootja soovitatud või koos seadmega müüdud lisaseadmeid ja 
varuosi.
Löögid võivad seadet kahjustada.
Ärge kastke patareidega seadmeosa ühegi vedeliku sisse.
Ärge steriliseerige lisaseadmeid mikrolaineahjus.
Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas.
Kui seadet on vaja hooldada, pöörduge kvalifitseeritud tehniku poole.
Kasutage ainult kasutusjuhendis nimetatud patareisid. Ärge laadige ühekordselt 
kasutatavaid patareisid. Ärge põletage patareisid.
Kui seadet pikema perioodi vältel ei kasutata, võtke patareid välja.  
Jälgige patareide paigaldamisel poolusi. Valesti paigaldatud patareid võivad 
seadet kahjustada ja garantii kehtetuks muuta.
Jätke kasutusjuhend alles tulevaseks kasutamiseks.

ENNE KASUTAMIST RAKENDATAVAD ETTEVAATUSABINÕUD
- Ärge unustage iga kord enne ja pärast seadme kasutamist steriliseerida 

lisaseadmeid, sh otsakuid.
- Peske enne lisaseadmete kasutamist käsi.
- Veenduge enne seadme kasutamist, et see on õigesti kokku pandud.
- Kontrollige regulaarselt veekindlat tihendit.
- Ärge kastke tervet seadet ühegi vedeliku sisse.
- Soolalahust võib suure ja kiiresti tekkiva bakteriaalse saaste ohu tõttu steriilsetes 

pudelites hoida maksimaalselt 24 tundi.
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SEADME OMADUSED
ELEKTROONILINE BEEBIDE NINAPUHASTUSSEADE,

LIHTNE JA VÄGA HÜGIEENILINE
Füsioloogilise soolalahuse difuuser – kolm hüpoallergeenset otsakut

Visiomed®-i väljatöötatud füsioloogilise soolavee difuuseriga elektrooniline 
beebide ninapuhastusseade BabyDoo® MX6-One on laste ninahügieeni vallas 
tõeliselt uudne lahendus.
Beebid hingavad esimesel eluaastal ainult nina kaudu, seetõttu võib nende 
ninaõõnde koguneda kahjulikke elemente (baktereid, viirusi, õietolmu, tolmu jms). 
Lapsed õpivad korralikult nina nuuskama alles kolmeaastasena. Halb ninahügieen 
võib põhjustada külmetushaigusi ja muudab beebi vastuvõtlikuks sekundaarsete 
nakkusohtude suhtes. Ummistunud nina teeb hingamise raskemaks ning võib 
põhjustada magamis- ja söömisraskusi. Seetõttu on väga oluline ninaõõnt 
regulaarselt puhastada ja seda ummistavad eritised eemaldada. Beebide 
ninapuhastusseade BABYDoo® MX6-One võimaldab ühe lihtsa liigutusega 
füsioloogilise lahuse abil ninaõõnt niisutada ja ninaeritisi pehmendada, muutes need 
kergesti eemaldatavaks. Nina puhastamise protsess on õrn, kiire ja hügieeniline.

NÕUANDED LAPSEVANEMATELE
- Peske alati enne ja pärast seadme kasutamist käsi, et vältida haigelt lapselt 

nakkuse saamist.
- Kergitage beebi pead seadme BABYDoo® MX6-One kasutamise ajal, et tal 

oleks ninast eritise väljaimemise ajal kergem hingata.
- Kui laps on külmetunud, kasutage seadet BABYDoo® MX6-One sageli, eriti enne 

lapse lutipudeliga toitmist, et ta saaks söömise ajal hingata.
- BABYDoo®-ga kulub ninaeritiste eemaldamiseks ainult paar sekundit.
- Hoidke laps eemal saasteallikatest (tubakas, tolm jms), mis võivad ninaeritiste 

hulka suurendada.
- Ärge kasutage beebide ninapuhastusseadet, kui märkate beebi ninaõõnes 

ärrituse tundemärke.
- Beebide ninapuhastusseade aitab vältida hingamisraskusi. Nakkushaiguse 

korral pöörduge palun arsti poole.
- Ärge unustage, et ehkki teie laps on alles väga väike, peaksite talle selgitama, 

mida kavatsete teha ja miks seda teha tuleb.

Visiomed BABYDOO MX6-ONE - V4 - 201307 4



Silikoon-
tihend

 
Toite-
nupp

 
Patarei-
laegas

 

Kate

Ühekordselt 
kasutatavad 
hügieenilised 

korgid

 
 

SEADME KIRJELDUS

TEHNILISED OMADUSED

Õhu sisselaskeava

Maksimaalne imemisjõud: 50 kPa
ÕHU SISSELASKEAVA EI TOHI SEADME 
KASUTAMISE AJAL KINNI KATTA

 

KOMPLEKTI KUULUVAD LISASEADMED
- Kolm hüpoallergeenset silikoonotsakut
- Kolm 5 ml steriilset pudelit
- Kaks tagavarasilikoontihendit
- 25 ühekordselt kasutatavat korki
- Kaks AA 1,5 V patareid

Imemis-
pump
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kasutatavate 

hügieeniliste korkide 
laegas

 
 

Soolalahuse
difuuseri nupp

 

5 ml 
steriilne 
pudel

 
Hüpoallergeensed 
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 Kaitsekork
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TAGAVARA LISASEADMED
- MX-CAPS – karp 100 hügieenilise 

tagavarakorgiga
- KITEMB3-6 – karp kolme hüpoaller-

geense silikoonotsaku ja kahe 
silikoontihendiga

 

Lisaseadmed on müügil apteekides ja 
lastekaupade poodides

PATAREIDE PAIGALDAMINE

1. Sikutage patareilaeka kaane eemaldamiseks ninapuhastusseadme BABYDoo® 
Cleaner MX6-One alumist osa.

2. Sisestage kaks AA leelispatareid. Jälgige patareide paigaldamisel poolusi.
Valesti paigaldatud patareid võivad seadet kahjustada ja garantii kehtetuks 
muuta.

Ärge kasutage kunagi akupatareisid. Kasutage ühekordselt kasutatavaid 
patareisid. Ärge kasutage koos uusi ja kasutatud patareisid.
3. Pange patareilaeka kaas tagasi oma kohale.

 

Lahti/kinni
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Toimetage tühjad patareid selleks ettenähtud kohta. Patareide kogumispunkti 
asukoht sõltub konkreetses piirkonnas kehtivatest eeskirjadest. Kui seadet 
pika perioodi vältel ei kasutata, võtke palun kõik patareid seadmest välja, 
sest patareidest tekkiv vedelik võib seadet kahjustada.

SEADME MONTEERIMINE
1. Pärast patareide paigaldamist  1  (esmakordse 

kasutamise korral) paigaldage ühekordselt 
kasutatav hügieeniline kork  6  selleks ettenähtud 
laekasse  5  .

2. Veenduge, et silikoontihend on õiges kohas  4  
ja beebide ninapuhastusseade sulgub korralikult.
3. Paigaldage kaas  7  ja keerake kaant, kuni seade 

on korralikult suletud.
VEENDUGE, ET NELI SEADME KAANEL JA KORPUSEL 
OLEVAT SÄLKU JÄÄVAD KOHAKUTI.
4. Paigaldage otsak  8  .
5. Täitke steriilne pudel soolalahusega  2  ja kruvige 

pudel selleks ettenähtud kohta – imemispump  3  
peab jääma pudeli sisse.

   
 

 

 

 
 

NÕUANDED SEADME KASUTAMISEKS       
1. Vajutage seadme BABYDoo® töölelülitamiseks keskseadme esiküljel 

asuvale nupule.
2. Sisestage otsak ettevaatlikult beebi ninasõõrmesse. Hoidke samal ajal 

beebi pead, et tal oleks kergem hingata. 

3. Kui hoiate soolalahuse difuuseri nuppu 1–2 sekundit all, imemine seisukub ja 
beebi ninasse piserdatakse soolalahust. Imemine jätkub, kui nupu vabastate. 
Soolalahust võib igal imemiskorral pihustada ainult üks kord mõlemasse 
ninasõõrmesse. Liigse soolalahuse koguse kasutamine võib kahjustada lapse 

1

4

5

6

7
8

2

3

          

keskkõrva. Imege kogu soolalahus kindlasti välja, et see ei satuks bronhidesse. 
Soolalahust võib suure ja kiire�bakteriaalse saastumise ohu tõttu steriilsetes 
pudelites hoida maksimaalselt 24 tundi.

NÕUANDED SEADME KASUTAMISEKS:
- Veenduge, et lapse suu on imemise ajal lahti, sest see vähendab sisekõrvale 

avalduvat survet.
- Imemisaeg: 8 sekundit ninasõõrme kohta.
- Hoidke imemisotsak ninasõõrme seinast eemal.
- Ärge suruge otsakut beebi ninasõõrmesse.
- Vältige ootamatuid liigutusi ja liigse surve avaldamist, mis võivad kõrvu ja urkeid 

kahjustada.
- Korrake operatsiooni, kuni ummistus on eemaldatud. Vahetage vastavalt 

vajadusele hügieenilist korki.
- Regulaarne piserdamine steriliseeritud merevee või füsioloogilise soolalahusega 

(need on üsna sarnaste omadustega) aitab ninaeritisi vedeldada ja nina 
ummistustest vabastada. Veenduge, et soolalahus on toatemperatuuril. Laps peab 
olema piserdamise ajal lamavas asendis, pea küljele keeratud. Protseduuri ei tohi 
läbi viia, kui lapse pea on kuklas.

- Soolalahuse (näiteks merevesi, füsioloogiline soolalahus vms) kasutamisel võib 
suur kogus eritistega segunenud vedelikku lapse bronhidesse valguda. Eemaldage 
vedelikusegu seadme BABYDoo® MX6-One abil alati täielikult.

PÖÖRDUGE ARSTI POOLE,
KUI TE EI OLE KINDEL, KAS LAPS ON TERVE, 
KUI TE EI OLE KINDEL, KUIDAS SEADET KASUTADA
Visake hügieenilised korgid iga kord pärast kasutamist ära. Peske seadet 
seebiveega.
Ärge kastke tervet seadet ühegi vedeliku sisse.
Steriliseerige seadet BABYDoo® MX6-One tavapärase kasutamise korral kord 
päevas.
Ärge steriliseerige patareilaegast.
Ärge steriliseerige lisaseadmeid mikrolaineahjus.
Soolalahust võib suure ja kiire bakteriaalse saastumise ohu tõttu steriilsetes pudelites 
hoida maksimaalselt 24 tundi.
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1. Vajutage seadme BABYDoo® töölelülitamiseks keskseadme esiküljel 
asuvale nupule.

2. Sisestage otsak ettevaatlikult beebi ninasõõrmesse. Hoidke samal ajal 
beebi pead, et tal oleks kergem hingata. 

3. Kui hoiate soolalahuse difuuseri nuppu 1–2 sekundit all, imemine seisukub ja 
beebi ninasse piserdatakse soolalahust. Imemine jätkub, kui nupu vabastate. 
Soolalahust võib igal imemiskorral pihustada ainult üks kord mõlemasse 
ninasõõrmesse. Liigse soolalahuse koguse kasutamine võib kahjustada lapse 

keskkõrva. Imege kogu soolalahus kindlasti välja, et see ei satuks bronhidesse. 
Soolalahust võib suure ja kiire�bakteriaalse saastumise ohu tõttu steriilsetes 
pudelites hoida maksimaalselt 24 tundi.

NÕUANDED SEADME KASUTAMISEKS:
- Veenduge, et lapse suu on imemise ajal lahti, sest see vähendab sisekõrvale 

avalduvat survet.
- Imemisaeg: 8 sekundit ninasõõrme kohta.
- Hoidke imemisotsak ninasõõrme seinast eemal.
- Ärge suruge otsakut beebi ninasõõrmesse.
- Vältige ootamatuid liigutusi ja liigse surve avaldamist, mis võivad kõrvu ja urkeid 

kahjustada.
- Korrake operatsiooni, kuni ummistus on eemaldatud. Vahetage vastavalt 

vajadusele hügieenilist korki.
- Regulaarne piserdamine steriliseeritud merevee või füsioloogilise soolalahusega 

(need on üsna sarnaste omadustega) aitab ninaeritisi vedeldada ja nina 
ummistustest vabastada. Veenduge, et soolalahus on toatemperatuuril. Laps peab 
olema piserdamise ajal lamavas asendis, pea küljele keeratud. Protseduuri ei tohi 
läbi viia, kui lapse pea on kuklas.

- Soolalahuse (näiteks merevesi, füsioloogiline soolalahus vms) kasutamisel võib 
suur kogus eritistega segunenud vedelikku lapse bronhidesse valguda. Eemaldage 
vedelikusegu seadme BABYDoo® MX6-One abil alati täielikult.

PÖÖRDUGE ARSTI POOLE,
KUI TE EI OLE KINDEL, KAS LAPS ON TERVE, 
KUI TE EI OLE KINDEL, KUIDAS SEADET KASUTADA
Visake hügieenilised korgid iga kord pärast kasutamist ära. Peske seadet 
seebiveega.
Ärge kastke tervet seadet ühegi vedeliku sisse.
Steriliseerige seadet BABYDoo® MX6-One tavapärase kasutamise korral kord 
päevas.
Ärge steriliseerige patareilaegast.
Ärge steriliseerige lisaseadmeid mikrolaineahjus.
Soolalahust võib suure ja kiire bakteriaalse saastumise ohu tõttu steriilsetes pudelites 
hoida maksimaalselt 24 tundi.
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VEAOTSING
Kui teil esineb beebide ninapuhastusseadme BABYDoo® MX6-One kasutamisel 
järgmisi probleeme, tutvuge palun alltoodud veaotsingu juhistega. Probleemi 
püsimise korral pöörduge telefonil 800 3030 klienditoe poole.

Probleem Lahendus

Seade ei ime

- Kontrollige tihendit (paigutus, kulumine jms).
- Kontrollige, kas seade on suletud: neli kaanel ja 

korpusel olevat sälku peavad paiknema kohakuti.
- Kontrollige, kas kaan on korralikult oma kohal.
- Kontrollige, kas silikoonotsak on korralikult oma 

kohal.
- Veenduge, et õhu sisselaskeava ei ole kaetud.

Katte vahelt lekib või
katte alla koguneb vett

 - Kontrollige, kas seade on suletud: neli kaanel ja 
korpusel olevat sälku peavad paiknema kohakuti.

- Veenduge, et kate ei ole paigaldatud tagurpidi.

  

Toitelülitile vajutades ei
juhtu midagi Kontrollige patareisid (poolusi, tühjenemist jne).

SEADME HOOLDAMINE
- Puhastage seadet BABYDoo® MX6-One seebiveega.
- Seadme BABYDoo® MX6-One eemaldatavat osa ja lisaseadmeid (otsakuid ja 

tihendeid) võib külmsteriliseerida.
- Ärge steriliseerige lisaseadmeid mikrolaineahjus.
- Kasutage korpuse puhastamiseks kuiva ja pehmet lappi. Vajaduse korral 

puhastage niiske lapiga.
- Seadet ei tohi kunagi puhastada alkoholi, benseeni, vedeldite ega teiste 

kemikaalidega.
- Ärge jätke seadet otse päikese kätte, väga niisketesse ega tolmustesse 

tingimustesse.

NB! Kui seadet pikema perioodi vältel ei kasutata, võtke patareid kindlasti välja 
(need võivad seadet kahjustada).
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GARANTIIAEG: 24 KUUD 

PIIRANGUD JA ERANDID
Garantii kehtib ainult seadme jaemüüjalt ostnud lõpptarbijale. Müügijärgsete 
teenuste saamiseks tuleb garantii tingimuste kohaselt koos garantiilehega esitada ka 
ostuarve või mõni teine ostu tõendav dokument.
Garantii ei kehti ühelegi teisele isikule peale seadme jaemüüjalt ostnud lõpptarbija. 
Tootel toodud seerianumbri muutmine, asendamine, loetamatuks muutumine, 
puudumine ja remonditööde teostamine isiku poolt, keda tootja ei ole heaks kiitnud, 
sealhulgas kasutaja poolt, muudavad garantii kehtetuks. Garantii kehtib ainult toote 
tavapärasel kasutamisel tekkinud materjali või osade defektidele. See ei kehti 
vigastustele, mis on tekkinud aparaadi transportimisel, edasimüüja teostatud 
remonditööde tõttu, toote ümberehitamise tõttu, toote ühendamise tõttu seadmetega, 
mida Visiomed® ei ole heaks kiitnud ega kasutusjuhendis või selles teates toodud 
põhjustest erinevatel põhjustel tekkinud vigastustele. Garantii ei kehti ka vigastustele, 
mis on tingitud seadme kukkumisest, ebaõigest käsitsemisest, ebaõigest monteerimis-
est, ega tulekahju, üleujutuse, äikese või mistahes muu loodusõnnetuse tõttu tekkinud 
vigastustele.
Garantii ei kehti toote pakendile, lisaseadmetele, toote kaupluses või salongis 
eksponeerimisest või demonstreerimisest tingitud vigastustele. Seadme tavapärane 
hooldamine, puhastamine ja kulunud osade vahetamine ei ole garantii korras 
teostatavad tööd.
Visiomed®  ning ettevõtte esindajad ja vahendajad ei vastuta ühelgi juhul toote 
ebaõigest kasutamisest või käsitsemisest tingitud kahju ega kaudsete kahjude eest.
See on ainus Visiomed®-i jaoks kehtiv garantii, ühtki teist garantiid (sh edasimüüja 
antud müügigarantiisid) ei aktsepteerita.

Garantiileht väljastatakse ainult üks kord.
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© 07/2013 The electronic Baby Nose Cleaner BabyDoo® – MX6-One model – by 
Visiomed® on registreeritud kaubamärk, millele taotletakse patenti

Kodumajapidamistes kasutatud seadmete eemaldamine jäätmete ringlusest 
Euroopa Liidus
See sümbol tootel või selle pakendil tähendab, et toodet ei tohi ära visata koos 
teiste olmejäätmetega. Vanade seadmete eemaldamiseks ringlusest peate need 

toimetama spetsiaalsesse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kogumispunkti.
Teie vana seadme eraldi kogumine ja ringlussevõtt aitavad säästa loodusvarasid ja tagavad 
seadme ringlusest eemaldamise viisil, mis ei kahjusta inimeste tervist ega keskkonda. Täpsema 
teabe saamiseks vanade seadmete ringlussevõtuks ettenähtud punkti toimetamise kohta 
pöörduge palun vastava kohaliku ametiasutuse poole või teie olmejäätmeid käitleva ettevõtte 
poole.

VALMISTATUD HIINAS

Garantiileht

OSTUKUUPÄEV:

Kuupäev: ……………/……………/……………

SEERIANUMBER:

…………………………………………………………

JAEMÜÜJA TEMPEL:
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European Market : 
VISIOMED SAS FRANCE - Service clients - 75116 Paris – FRANCE

Fax : +33 1 44 17 93 10  
contact@visiomed-lab.fr 
www.visiomed-lab.com

Tasuta infoliin

800 3030

Tootja:
Visiomed Technology Co., Ltd
2FFloor of No. 1 building,
Jia An technological industrial park
67district, Bao An, Shenzhen, China

Maaletooja:
Linus Medical OÜ
Narva mnt 5, 10117 Tallinn, tel. 661 9855
e-post: infoEE@linusmedical.com


