
KASUTUSJUHEND 

 

 

Täname, et olete valinud AGU NS15 ninaaspiraatori. Toote õigeks kasutamiseks lugege enne kasutamist hoolikalt läbi kasutusjuhend ja hoidke see alles. 

Ninaaspiraator AGU NS15 on septsiaalselt loodud vastsündinute ja imikute lima puhastamiseks kodus ja/või reisil. Ninaaspiraator AGU NS15 on meditsiiniseade. 

 

TOOTE KIRJELDUS 

Toote nimetus: Ninaaspiraator Daisy 

Mudel: AGU NS15 

1. Pehme ninaotsik muudab kasutamise mugavaks ja on ohutu. 

2. Lihtsasti kasutatav ja kompaktne disain, mida on mugav käes hoida. 

3. Lihtsasti pestavad tarvikud 

5. Madal müratase 

 

Tööpõhimõte 

Aspiraator on mõeldud koduseks kasutamiseks ja ette nähtud imikute ja laste (alates 0 eluaastat) sekreedi ja lima eemaldamiseks ninasõõrmetest. 

Pakendi sisu 

Ninaaspiraator 1tk; 1,5 V AA patareid 2tk; silikoonotsikud 2tk (S, L); läbipasitev kogumismahuti 1tk; tihendid; kasutujuhend, garantii 

Tehnilised andmed 

Imemisrõhk: 65 kPa 

Müratase: 74 dB 

Ninaotsikute materjal: pehme silikoon 

Mootor 3 V/DC 

Toiteallikas: 2 x 1,5V AA patareid 

Kaal: 158g (ilma patareideta) 

Mõõdud: 197 mm × 60 mm × 40 mm 

Aku kestvus: umbes 90 minutit (sõltuvalt patareide kvaliteedist) 
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OLULISED OHUTUSMÄRKUSED 

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit. Seadmetele, mida on kasutatud turvameetmeid järgimata, garantii ei kehti. 

- Enne kasutamist veenduge, et seadmel pole visuaalseid kahjustusi. 

- Ärge jätke seadet äärmuslike temperatuuride ega kõrge õhuniiskuse kätte. Vältige seadme kokkupuutumist otsese päikesevalgusega. 

- aspiraatori kasutamise ajal ei tohiks laps hinge kinni hoida, suud sulgeda ega sülge neelata. 

- Kaitske seadet põrutuste ja tahtmatu kukkumise eest. 

- Kui seadme tõmme jääb väiksemaks ja/või müratase muutub liiga nõrgaks vahetage patareid. 

- Kui seadet pikka aega ei kasutata on soovitav patareid sedmest eemaldada. 

- Seadme käivitamiseks vajutage nupule ja hoidke seda all kuni sekreedi ja lima eemaldamiseks tekib vaakum. Kui soovite imemist peatada, vabastage käivitusnupp ja seade lülitub välja. 

- See lastele mõeldud ninaaspiraator on ette nähtud ainult nina puhastamiseks/ sekreedi eemaldamiseks ninast. Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 

- Seadme kasutamise ajal tohiks hinge kinni hoida, suud sulgeda ja neelata. 

- Kui laps ei tunne ennast seadme kasutamise ajal hästi, lõpetage aspiratsioon ja vajadusel pöörduge arsti poole. 

- Ärge rakendage aspireerimise ajal liigset jõudu ega liiga tugevat survet ninaõõnele. 

- See seade on ette nähtud kasutamiseks nii kodus kui reisil. Kui lapsel esineb riniit või sinusiit, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga. 

- Enne iga kasutamist puhastage aspiraatori otsikut. 

- Seadme kasutamine on lubatud vaid täiskasvanul. Lasel pole lubatud seadet ise kasutada. Hoidke ninaaspiraatorit lastele kättesaamatus kohas. 

- Laste ninaaspiraatorit ei tohi kasutada järgmistel juhtudel: ninaverejooks; pea ja kaela vigastused; koagulopaatia ja verejooksu häired. 

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda kasutujuhendit. Seadme vale kasutamine võib põhjustada järgmisi tüsistusi: Mehaaniline vigastus; ninaverejooks; nina limaskesta 

kahjustus. 

- Hoidke seadet ja vahetatavaid lisatarvikuid lastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas, et vältida neelamise ohtu. 

- Otsiku materjal võib põhjustada allergilisi reaktsioone. 

- Ärge proovige  aspiraatorit ise remontida, vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. Hoolduse ja remondi korral pöörduge klienditeeninduse poole (www.agu-baby.com). 

 

PATAREIDE PAIGALDAMINE/ VAHETAMINE 

1. Eemaldage patareikaas. 2. Eemaldage tühjad patareid nõuetekohaseks ultiliseerimiseks 3. Sisestage või vahetage patareid järgides polaarsuse sümboleid. Kasutage alati uusi 

patareisid. 4. Asetage patareide kate tagasi seadmele. 

NB! Patareid ei tohi olla kõrge temperatuuriga tingimustes, neid tuleb vastavalt käidelda. Patareid on soovitatav eemaldada juhul kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata. 



 

KASUTAMINE 

1. Vastavalt lapse ninasõõrmete kujule ja suurusele valige õige suurusega otsik. 

2. Asetage otsik seadmele ning jälgige, et see oleks tihedalt kinni. Enne seadme käivitamist kontrollige uuesti, kas otsik on peamooduliga kindlalt ühendatud. 

Enne iga kasutamist kontrollige otsikut. Kui märkate kulumis- või kahjustuse märke, vahetage need viivitamatult välja. Otsikute eluiga sõltub seadme kasutamise intensiivsusest. Otsikut 

on soovitatav vahetada iga kuue kuu tagant. 

3. Vajutage toitenupule ning hoidke seda all kuni sekreet on ninast imetud. 

4. Hoidke last püstises asendis ja sisestage otsik ühte ninasõõrmesse. Olge ettevaatlik, et otsik ei ole surutud ninasõõrmesse Iiga tugevalt ega liiga sügavale. Hoidke aspiraatorit 

horisontaalselt nii, et otsik moodustab ninajoonega 90 kraadise nurga. Lima eemaldamiseks vaakumiga ilma täiendavate jõududega. Korrake sama protseduuri lapse teises ninasõõrmes. 

Vajadusel korrake protseduuri. 

NB! Lima ei ilmu kogumismahutisse koheselt. Pärast iga kasutamist on soovitatav ots kiiresti puhastada eemaldades see seadme küljest lahti. 

5. Aspireerimise lõpetamiseks vabastage käivitusnupp. 

NB! Imemisprotsessi ajal jälgige, et kogumismahutis olev lima ei ületaks maksimaalset taset, mis on märgitud paagil vastava sümboliga. Pärast pärast protseduuri lõpetamist eemaldage 

peamoodul põhiseadme küljest lahti ja puhastage. 

 

JUHISED SEADME PUHASTAMISEKS JA DESINFITSEERIMISEKS 

1. Veenduge, et seadme mõlemad osad (põhiseade ja patareikaas) oleksid tihedalt kinni. 

2. Eemaldage kogumistops koos otsikuga põhiseadme küljest lahti. 

3. Eemalda tihend 

 

Kogumismahuti, peamooduli ja otsiku puhastamine 

 

Veenduge, et kõik seadme osad (patareikaas ja põhiseade) on tihedalt koos. 

 1. Kastke seadme otsik (roheline osa) anumas olevasse puhtasse vette nagu pildil näidatud ja vajutage nuppu (kuni 

15 sekundit). Tehke seda protseduuri mitu korda ja vajadusel vahetage vett. 

 

 

2. Võtke seade veest välja. Vajutage uuesti toitenuppu kuni august enam vett välja ei voola ega pritsi.  

 

3. Jätke osad 1-3 tunniks kuivama ja seejärel hoiustage. 

  

Kogumistopsi ja ninaotsikute pesemiseks tuleks kasutada sooja vett ja seepi. Seejärel puhta veega loputada. Põhiseadme ülemist osa võib 

veega loputada nagu pildil näidatud. Pärast seda tuleks kõik detailed õhu kätte kuivama panna. 

Ärge peske seadet rohke seebi või puhastusvahendiga. Kogumistopsi, peamooduli ja otsikute pesemisel kasuta vähest seepi või ainult vett. 

Ärge hoidke seadme põhiosa kõrgel temperatuuril (üle 60 °C). Topsi ja ninaotsikute desinfitseerimiseks võib kasutada keevat vett (120 

sekundit. max.). 

 

PÕHISEADME PUHASTAMINE 

Tungivalt soovitatav on seadme põhikorpust puhta kuiva lapiga. Ärge peske seadme korpust vee või mistahes vedelikuga. Vedelik võib 

pääseda korpusesse. 

 

TÕRKED JA NENDE KÕRVALDAMINE 

1. Imemine on kehv või puudub täielikult 

a) valesti paigaldatud patareid- kontrollige patareide asetust seadmes 

b) Kummist tihend puudub kogumismahuti keeramise kohas- veenduge, et ummist rõngas (tihend) oleks korralikult paigaldatud 

c) Kogumismahtui pole korralikult kinni - veenduge, et kogumismahuti oleks korralikult kinni, vajadusel tehke lahti ning uuesti kinni. 

NB! Kui seade ei tööta korralikult ja eeltoodud juhiseid ei aita, võtke ühendust teeninduskeskuse- või edaspimüüjaga. Kui seade ei tööta korralikult ja/või Mõni 

osa on kahjustatud, siis lõpetage seadme kasutamine koheselt. 

 

SEADME HOIUSTAMINE JA KÄITLEMINE 

Seadme transportimine peab toimuma temperatuurivahemikus -25°C kuni +55°C, maksimaalse suhtelise õhuniiskusega aga mitte üle 85%. Seadet tuleks kasutada 

temperatuurivahemikus +16°C kuni +35°C. 

 

KÕRVALDAMINE 

See toode ei kuulu olmejäätmete hulka. Seadme nõuetevastase ultimiseerimisega avaldate negatiivset keskkonnamõju ja tervisekahjustusi. 

 

GARANTII 

Aspiraatoril AGU NS19 on garantii 24 kuud alates ostukuupäevast. Selle käigus asendatakse või parandatakse toode või selle osad rikke korral. Garantiiajal 

otsustame kahjustatud osade ja tarvikute remontimise või asendamise juhtumipõhiselt. Garantiiaja ületamisel esitame arve juhtumipõhiselt. Seadme tagasi 

saatmine müüjale toimub kliendi kulul (sh kehtiva garantii puhul). Tootja ega müüja ei vastuta transpordil tekkinud kahjude ees ka juhul, kui klient on transpordi 

eest maksnud. 

Garantii alla ei kuulu järgmised juhtumid: 

- kahjustused, mille on põhjustanud väär kasutusjuhendit eirav toote kasutamine. 

- kahjustused, mille on põhjustanud inimkäitumine (vale hoiustamine). 

- kahjustused, mille on põhjustanud õnnetus (nt kukkumine). 

- kasutaja on toote omavoliliselt lahti võtnud ja seda proovinud parandada. 

- puudub arve, garantiikaart, toote seerianumber on eemaldatud või loetamatu. 

- Garantii alla ei kuulu patarei. 

 

Maaletooja: PPConsult OÜ (www.nebumed.ee) 

 


