
NAVODILA ZA UPORABO



1

1

5

3

4

9

8
6

2

7

10

11

Otroku prijazni nosni aspirator 
Nosiboo Pro

Omrežni kabel

Sestavljeno ohišje

Snemljiv filter

Povezovalni element na strani ohišja

Nastavek za nos z notranjim elementom, z robom

Gumb za vklop/izklop 

Sesalna cev
Ovitek nastavka za nos

Ovitek nastavka za nos s spojko

Zaključni del nastavka za nos

Colibri 
glava

2
Nastavitev moči sesanj
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čiščenje Colibri 
nastavka za nos

pravilna drža Colibri nastavka za nos

Sesanje nosu naj traja 10-10 sekund v obeh nosnih votlinah.

Napravo brez ovratne sesalne cevi nastavka za nos ne 
uporabljajte. Nastavek za nos/Colibri glavo po čiščenju posušite.
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1. Razstavljivo ohišje nastavka za nos

4. Ovratna sesalna cev nastavka za nos

2. Odstranljiva elastična
    zvezna cev

3. Točka spoja 
    sesalne cevi



NAVODILA ZA UPORABO
Vsebina
Nosiboo Pro nosni aspirator

Smernice in veljavna zakonodaja: Direktiva Evropskega parlamenta in Evropske komisije 2011/83/EU/ § 16 (e) Republika Avstrija: FAGG:
§ 18 (1) 5., Madžarska: 45/2014. (II.26.) Uredba § 29 (1) (e)
Registrirajte svoj izdelek in prejeli boste  kupon v dar. Kupon je unovčljiv na spletni strani proizvajalca aspiratorja Nosiboo Pro. 
www.nosiboo.eu/product_registration

Spoštovani kupec!
Čestitamo za nakup našega izdelka, Nosiboo Pro nosnega aspiratorja, dobitnika KSCI, PTPA, Red Dot Design in German Design nagrade.
Prosimo, natančno preberite spodnja navodila, v pomoč vam bodo pri uporabi nosnega aspiratorja ter pripomogla k dolgoročni
uporabi in zdravju vaših otrok.

Prosimo, pred uporabo pozorno preberete navodila.

Na etiketi naprave in v navodilih za uporabo lahko zasledite spodnje simbole.

*  Colibri glava  * Napajalni kabel  * Navodila za uporabo * Ohišje  *  Sesalna cev  * Rezervni zaključni del nastavka za nos  * Quick Guide

DMR-07/A05/3/V09 * Veljavnost: 01. 04. 2022 * Stran: 4/16

Vsebina paketa

Uvod

Varnostni in opozorilni znaki

NOSIBOO PRO JE ZDRAVNIŠ-
KO-TEHNIČNI PRIPOMOČEK.
Svojo pravico do odstopa 
lahko uveljavljate le, če je 
naprava nepoškodovana 
in je zaščitna folija na glavi 
Colibri nedotaknjena.
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PROIZVAJALEC: ATTRACT KFT.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Madžarska

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
  www.nosiboo.eu

Attract Kft. je proizvajalec medicinskih pripomočkov s 
certifikatom ISO 13485. Ta izdelek je zapuščina MDD (MDD 
Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252
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Pomembni varnostni predpisi
Opozorilo: V kolikor se spodnjim morebitnim nevarnostim ne boste izognili, vas lahko doleti tudi
usodna nesreča ali se ponesreči uporabnik.

Splošna uporaba

*    Naprava je namenjena zgolj za čiščenje zamašenih noskov! Uporaba v druge namene ni primerna!
*    PREPOVEDANA je uporaba izdelka v kopalnici ali v prostorih, kjer je prisotna para oz. vlaga!
*    V kolikor naprava pride v stik z vodo oz. s tujkom, prenehajte z uporabo le-tega in se obrnite na pooblaščenega serviserja!
*    Napravo naj uporablja le odrasla oseba!
*    Ob uporabi napravo postavite na stabilno in ravno površino.
*    Pri čiščenju otrokovega noska, otrok naj ne leži in ne zatiskajte mu nosnice, ki je trenutno ne čistite!
*    Naprave ne puščajte nenadzorovane v bližini otrok ali oseb s fizičnimi in duševnimi motnjami.
*    Naprave ne puščajte nenadzorovane v bližini hišnih ljubljenčkov (pes, muca), ki lahko napravo prevrnejo!
*    Pozor! Obstaja nevarnost, da bi otroci napajalni kabel ovili okoli vratu!
*    Prepovedana je uporaba izdelka v okolju s povečano vlago ter v kliničnih okoliščinah!
*    V izogib pretirani uporabi in ohranitvi zdravja otroka, se naprava po 15 minutah samodejno izklopi. Po samodejnem izklopu je napravo
      možno ponovno zagnati. V primeru pregretosti elektronika naprave približno 50 minut ne dovoli ponovne uporabe. Več o tem lahko
      preberete v Navodilih za uporabo v 4. poglavju.
*    Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.
*    Pred uporabo se prepričajte, ali ste cevko, ki jo najdete v Colibri nastavku, po čiščenju in sušenju namestili nazaj v nastavek.
*    Naprave in Colibri nastavka za nos ne uporabljajte brez nameščene sesalne cevi.
*    Naprave ne uporabljajte brez vložka za filter.
*    Ob uporabi fiziološke razstopine več kot 5 ml ne uporabljajte, ker lahko ob stiku s sesalno cevjo poškoduje napravo.
*    Med uporabo naj bo točka spoja sesalne cevi Colibri nastavka za nos obrnjena navzdol.
*    V kolikor prideta izsesan izcedek ali fiziološka raztopina v sesalno cev, napravo takoj izklopite, kabel potegnite iz električnega omrežja.
      Nato nastavek za nos in sesalno cev izpraznite, očistite in posušite. Preverite vložni filter, če je navlažen ali zamašen, ga pred naslednjo
      uporabo zamenjajte.
*    Pred uporabo se prepričajte, da ohišje, sesalna cev in Colibri nastavek za nos niso poškodovani ali počeni. Če ste odkrili poškodbo,
      naprave ne uporabljajte! Poškodovan del zamenjajte! (seznam rezervnih delov najdete v poglavju »Dodatki, rezervni deli«).
*    V primeru, da opazite alergične reakcije oz. rdečico okoli nosu otroka, naprave ne uporabljajte! Nemudoma obiščite zdravnika!
*    K napravi uporabljajte samo sesalno cev in nastavek za nos, ki ga priporoča izvajalec!
*    Nastavka za nos Colibri ne priključite oz. ne uporabljajte na drugih napravah.

IP21
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GTIN

LOT

GTIN - Globalna trgovinska identifik-
acijska številka (UDI-DI)

LOT številka (identifi kacijska številka 
proizvodnje)

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Razlaga simbolov
Otipljivi deli tipa BF (povečana 
zaščita pred udarom električne 
energije) 

II. razredna naprava
(dvojna izolacija)

Št. artikla (št. naročila)

Zaporedna št. (serijska št. proizvoda) 

Izdelek hranite na suhem!

Ohišje napravo varuje pred predmeti, 
večjimi od 12,5 mm ter pred navpično 
padajočimi vodnimi kapljicami.

Nevarni odpadki

Opozorilo

Ime in naslov proizvajalca

Preberite navodila za uporabo

Za domačo uporabo

Medicinski pripomoček razreda IIa 
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Priključevanje na električno omrežje

*   Napajalni kabel varujte pred poškodbami! Ne lomite ga, ne polagajte na njega težkih predmetov, kajti poškodovan kabel lahko vodi
     do udara električne energije.
*   Napravo in omrežni kabel imejte daleč stran od virov toplote (npr. peči, radiatorji, konvektorji), ker to lahko vodi do poškodb.
*   Naprave ne uporabljajate brez nameščene sesalne cevi in Colibri nastavka.
*   Pričvrstilnih vijakov ohišja ne odstranjujte! Naprave ne preurejajte v druge namene!
*   Napravo je prepovedano uporabljati, če na ohišju ali omrežnem kablu opazite razpoko ali lom.
*   V primeru nepričakovane okvare ali nepravilnega delovanja napravo takoj izklopite, 230V-no napeljavo izklopite tudi iz elektrike.
  
Ponovna uporaba naprave
  
*   Colibri glavo po vsakokratni uporabi dezinficirajte!
*   Pri čiščenju razstavljenih delov Colibri nastavka ne puščajte na dosegu otrokovih rok, ker bi jih lahko pogoltnil!

Splošni varnostni ukrepi

*   Preberite in se ravnajte po poglavju z naslovom »Pomembne informacije za zmanjševanje elektromagnetnih motenj.«
*   V kolikor želite napravo ali katerikoli del naprave vreči vstran, preberite in se ravnajte po poglavju z naslovom
     »Okoljevarstvene opombe«.

  1. Uporaba
Nosiboo Pro nosni aspirator, je namenjen zgolj za čiščenje zamašenih noskov!

Vakuum in tok zraka, ki sta potrebna pri sesanju, nastaneta s pomočjo sesalne naprave, ki je bila izdelana zgolj v ta namen. K sesalni
napravi se s pomočjo sesalne cevi priključi Colibri nastavek, ki se namesti v nosek. Colibri nastavek za nos je izdelan po patentu, ki
prepreči, da bi izcedek prišel v sesalno sredstvo.

Predvideni namen:

*   zagotavljanaje dihanja skozi nosek
*   Preprečevanje zapletov, ki nastanejo kot posledica otroškega prehlada, in pomoč pri hitrejši ozdravitvi z odstranje vanjem nosnega
     izcedka
*   Simptome alergične narave v otroštvu lahko uspešno zmanjšujemo z izsesavanjem izcedka

Skupina bolnikov:

*   za otroke (mlajše od 6. leta starosti), ki sami z izpihovanjem niso sposobni izpihniti poln nosek.

Bolezensko stanje, ko potrebujemo zdravniško pomoč (indikacija):

*  odmašitev zamašenega nosu
*  prehlad in vnetje nosne votline, sinusov
*  dodatno zdravljenje stanj alergijskega vnetja
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Stanje, pri katerem naprave ne smemo uporabljati (kontraindikacije):

*   krvavitve
*   v primeru razširjenih žil pretina sluznice - pri pogostem krvavenju iz nosu
*   v času, ko uporabljamo sredstva za redčenje krvi
*   v primeru prirojenih okvar (npr. volčje žrelo)

Priporočljiv uporabnik naprave:

*   starost: starejši od 18 let
*   spol: ni določen (lahko je ženska ali moški)
*   potrebno znanje: uporabnik naj razpolaga s splošnim znanjem, primernim za svojo starost
*   izobrazba: najmanj končana osnovna šola, za pravilno uporabo naprave ni potrebnega nobenega dodatnega strokovnega znanja.
*   Pomembno: prebrati Navodila o uporabi, ki je priloženo k napravi

2. Predstavitev naprave
   
1. skica – otroku prijazni nosni aspirator Nosiboo Pro

3. Zagon
Montaža Colibri glave

1. Po uporabi dele nastavka Colibri glave počistite in posušite (glej poglavje Vzdrževanje in shranjevanje, Čiščenje).
2. Vstavite nastavek za nos z notranjim robnim elementom v ovitek nastavka s spojko.
3. Stranski del Colibri glave, ki je brez spojke položite na svoje mesto.
4. Obrobek in prožni zaključni del nastavka naj pri sestavljanju zaskočita.
5. Zaključni del sesalne cevi združite s Colibri glavo.

Sestavljanje naprave

6. Prepričajte se, da je vložek za filter za priključkom pravilno nameščen.
7. Združite prosti del sesalne cevi z ohišjem.
8. Združite eno polovico 230V napajalnega kabla z osnovo, ki jo najdete na spodnjem delu hrbtne strani naprave, drugo polovico pa
    vtaknite v električni vtikač.

Naprava je pripravljena za uporabo.

4. Uporaba naprave
Napravo, pred uporabo, položite v položaj, kjer boste napajalni kabel, po uporabi,enostavno odstranili iz vtičnice. S pritiskom na gumb na
ohišju napravo vklopite ali izklopite, z obračanjem v levo ali desno smer pa regulirate sesalno moč naprave. Reguliranje moči zagotavlja, 
da s primernim izborom moči sesanja starš ne bo naredil nobene škode v nosu otroka. Pred vklopom naprave ter nastavitve moči sesanja 
na spodnji sliki preverite, kolikšen je dovoljen pretok zraka za starost vašega otroka.

2. skica – nastavitev moči sesanja
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Najmanjša vrednost na lestvici je primerna novorojenčkom, srednja vrednost dojenčkom, najvišjo moč sesanja pa priporočajo majhnim in
vrtčevskim otrokom. Na učinkovitost sesanja v veliki meri vpliva gostota izcedka, mera bolezni in sama anatomija otroka.V primeru redkega 
nosnega izcedka uporabljajte napravo na manjši sesalni moči kot običajno, v primeru gostega izcedka pa na večji moči kot običajno.

Z napravo lahko rokujejo le odrasli, zato nosnega aspiratorja ne dajajte v roke otroku.

Napravo uporabljajte tako, da vam otrok stabilno sedi v naročju. Z eno roko ga objemite ali otroka posedite tako, da mu podprete 
hrbet, morebiti ga posedite v počivalnik z naslonom.

Otrok naj ne leži in prostih nosnic mu ne zatiskajte! Po uporabi napravo izklopite iz omrežja.
Prepričajte se, da so zadnje prezračevalne odprtine naprave vedno nepokrite! Po uporabi kabel naprave izključite iz vtičnice.
Pozor! Skozi prezračevalne odprtine je možnost uhajanja vročega zraka!

Colibri nastavek za nos, ki ste ga predhodno dezinficirali ter posušili, položite v otrokovo nosnico, nato z gumbom za vklop/izklop vklopite
napravo (naprava se bo zagnala na moči, ki je bila prej nastavljena).

3. skica – pravilen položaj Colibri nastavka za nos

Colibri nastavek za nos položite v nosnico nekoliko navzdol v smeri oči nekoliko potisnjenega navzven. Colibri nastavek za nos lahko v tem
položaju zlahka premikate. Na ta način lahko dosežemo tudi področje maksilarnih sinusov, ne poškodujemo pa sluznice nosne školjke ali 
tanke žilice nosnega septuma.

Redko, vendar se lahko zgodi, da je novorojenčkova nosnica še preozka za namestitev nastavka. V teh primerih držite nastavek  v bližini 
nosne odprtine na tak način, da le - ta odprtino popolnoma pokrije.  Moč nosnega aspiratorja zadostuje za pravilno čiščenje nosnih poti.

Točka povezave sesalne cevi med uporabo naj kaže navzdol.

Patentirano zasnovan Colibri nastavek za nos lahko zadrži tudi 5 ml redke tekočine in prepreči, da bi izcedek/sluz prišel do sesalne cevi.

Pri posušenem in zelo gostem izcedku pomaga fiziološka raztopina. Pri mehčanju ne uporabljajte več kot 5 ml tekočine, saj če le-ta pride v
napravo, lahko povzroči okvaro.

Po vnosu raztopine počakajte nekaj minut, izcedek/sluz, ki priteče iz noska pobrišite npr. s papirnatim robčkom, šele nato uporabljajte nosni
aspirator.

Kapljice za nos ali druga zdravniško predpisana sredstva uporabljajte po sesanju izcedka iz nosu.

  
   Sesanje nosu naj traja 10-10 sekund v obeh nosnih votlinah.

V kolikor morate prekiniti s sesanjem sluzi/izcedka, napravo izklopite. Ko se motor naprave popolnoma ustavi, jo lahko ponovno zaženete.
Naprava se po 15 minutah neprekinjenega delovanja samodejno izklopi, vendar je možen ponovni zagon.

Zaradi pretirane uporabe/pregrevanja se naprava samodejno izklopi ter zaradi varnostnih razlogov približno 50 minut ne dovoli ponovne-
ga vklopa. 

Nosnega aspiratorja ne uporabljajte za izpiranje nosu!
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Nosni aspirator Nosiboo Pro lahko uporabljate večkrat dnevno. Splošni cilj je vašemu otroku zagotoviti lahko in mirno dihanje.
Po vzbujenju, pred hranjenjem in pred spanjem je otroku priporočljivo osvoboditi dihalne poti.

Otroku nikoli ne povzročite bolečine, način sesanja noska mu predstavite strpno in skozi igro.

Po uporabi napravo vsakokrat izklopite z gumbom za izklop.

Po izklopu bo motorček naprave zaradi hlajenja še nekaj časa delal.

Dokler se povsem ne izklopi, naprave ne izklapljajte iz vtičnice.

Med uporabo aspiratorja odprtine za zračenje na hrbtni strani naprave ne pokrivajte.

Po uporabi kabel naprave izključite iz vtičnice.

Priporočeni razpon moči:

*  0,04 – 0,08 bar. Nižjo vrednost uporabljajte če gre za dojenčke, višjo vrednost pa pri otrocih, starih štiri ali več let.
*  Na moč sesanja v veliki meri vpliva gostota izcedka in stopnja obolenja.

5. Kako ravnati v primeru okvare naprave?

Če obstaja sum, da je pri uporabi naprave Nosiboo Pro napaka, prosimo, pozorno preberite naslednja dva poglavja.

Pvo poglavje Priročnik za odpravljanje težav ponuja rešitev za specifične probleme z izdelkom. V tabeli so podani predlogi za 
odpravljanje težav.

Če kljub temu napaka ne bo odpravljena, glejte poglavje Odpravljanje napake. To poglavje bo Vam/prodajalcu/dobavitelju 
izdelka pomaga pri odpravi težav.

Pri sumu na napako, prosimo, podrobno preučite podana poglavja. 

Proizvajalec ni odgovoren za okvare izdelkov iz neodobrenih uvoznih virov!
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Navodila za odpravljanje napak

Če kljub upoštevanim navodilom za odpravljanje napak naprava ne deluje primerno, se obrnite na distributerja/prodajalca.

Navodila za odpravljanje napak

Garancija na izdelek velja 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Uveljavljanje garancije je mogoč le, če napravo uporabljate v 
skladu z njenim namenom in na njej ni videti zunanjih poškodb. V naslednjem koraku se preveri okvara in ali je prišlo do okvare zaradi 
lastne krivde uporabnika ali ne. Proizvajalec pri namenski uporabi naprave zagotavlja 24-mesečno garancijo. Zgoraj opisane zadeve 
vsak uporabnik lahko opravi smostojno oziroma z uveljavitvijo garancijskega lista in/ali shranjenega računa tudi s pomočjo prodajalca/
pooblaščenega distributerja. Prodajalec ali njegov pravni pooblaščenec za ugotavljanje napak je dolžan garancijski list, ki ga najdete
v navodilih za uporabo, izpolniti, napako natančno opredeliti in dokument v 24 urah odposlati proizvajalcu.

Težava

Naprava se ne vklopi.

Naprava se ne vklopi.

Moč sesanja se je zmanjšala.

Moč sesanja se je zmanjšala.

V sesalno cev je prišel izcedek,
tekočina.

V sesalno cev je prišel izcedek,
tekočina.

Razlogi

Omrežni kabel ni vklopljen.

Zaradi prekoračitve omejenega časa
delovanja, se je naprava iz varnostnih
razlogov samodejno izklopila.

Nastavek za nos je zamašen ali pa
nepravilno montiran.

Vložni filter se je obrabil.

Napačna uporaba Colibri nastavka za nos.
Med uporabo sesalna cev ni bila obrnjena
navzdol.

Uporaba prevelike količine fiziološke
raztopine.

Predlog

Združite omrežni kabel z napravo, nato
kabel vtaknite v 230V-ni vtikač.

V prid zdravja vašega otroka prenehajte
s sesanjem. Čez 50 minut lahko napravo
ponovno uporabite.

Razstavite in očistite Colibri nastavek za
nos, nato ga ponovno sestavite kot je to
opisano v navodilih za uporabo naprave.

Zamenjajte vložni filter kot je opisano v
poglavju o »Vzdrževanju in shranjevanju«.

Izklopite napravo, nato očistite in posušite
nastavek za nos in sesalno cev. Preverite
filter,in če je potrebno, ga zamenjajte.

Zmanjšajte količino fiziološke raztopine pod
5 ml. Izklopite napravo, nato očistite in
posušite nastavek za nos in sesalno cev.
Preverite filter,in če je potrebno, zamenjajte.
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Iskanje napak

Pregled
Nepoškodovanost nalepke na dnu
naprave.

Drugi zunanji znaki poškodb na ohišju
naprave: praske, vbokline, znaki udarcev,
vdor s silo, praske okoli vijakov.

Znaki umazanije na filtru ali okoli le-tega.
Poškodba odprtine za filtrom, vdor tujka v
napravo ali znaki vdora.

Kakršnakoli onesnaženost sesalne cevi.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

V primeru neprimerne uporabe naprave
garancija menjave izdelka ni upravičena.

Če med delovanjem naprave zaznamo
kaj nenavadnega in naprava na osnovi
prvih dveh točk ne kaže zunanjih poškodb, je 
kupec upravičen do takojšnje garancije oz. 
zamenjave izdelka. Garancijska zamenjava 
izdelka poteka pri kupcu, stroški pa bremenijo 
proizvajalca.

Na nalepki zaznani znaki poškodbe pričajo
o tem, da je bila naprava odprta.

Znaki poškodbe na zunanjosti ohišja pričajo
o tem, da je bila naprava odprta.

Čezmerna onesnaženost filtra in umazanija
v ohišju pričajo o nenamenski rabi naprave.

Umazanija v sesalni cevi priča o nenamenski
rabi naprave.

Pred vklopom naprave preverite njeno
povezanost z omrežnim kablom.

Okvara upravljalnega gumba na vrhu
naprave iz znanega razloga.

Če se vtičnica na napravi (ne omrežni kabel)
vdre, se premika, jo lahko vzamemo iz
naprave, je vklop in delovanje naprave 
življenjsko nevarno. Taka vrsta poškodbe nas-
tane pod zunanjim vplivom, zato ni zajeta v
garancijo.

Če je upravljalni gumb na zgornjem delu
naprave poškodovan, zataknjen, mlahav ali
odstranjen, je ta poškodba nastala pod 
zunanjim
vplivom, zato ni zajeta v garancijo.Vklop in
delovanje naprave sta življenjsko nevarni.

Priklop v omrežje je mogoč le s tovarniš-
kim omrežnim kablom, ki je del naprave.

Priklop v omrežje je uspel, po vklopu
naprave pa je zaznati težavo.

Če naprave pod temi pogoji ni mogoče
vklopiti, je upravičena zamenjava omrežnega
kabla. Taka vrsta poškodbe je nastala pod
zunanjim vplivom, zato ni zajeta v garancijo.

Če med delovanjem naprave zaznamo kaj
nenavadnega, npr. zmanjšana moč sesanja,
dim, močan vonj, glasno brnenje, klopotanje,
naprave ne moremo regulirati z upravljalnim
gumbom, pa tudi takrat ne, če se naprava v
15 minutah ne izklopi.

Manualni nadzor

Vklop / izklop

Podroben opis Uveljavljanje garancije
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Uveljavljanje garancije

Distributer naprave Nosiboo Pro je dolžan nemudoma obravnavati reklamacije v okviru poglavja Napaka na napravi na
Podlagi poglavja Napaka v napravi. V primeru upravičene garancije je distributer dolžan napravo z napako popraviti/zamenjati.
Distributer je dolžan o napaki pripraviti reklamacijski zapisnik. Reklamacijski zapisnik mora vsebovati opis napake, točen datum, 
serijsko številko naprave.

Strokovni servis:

Attract Kft.
Madžarska, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Vzdrževanje in shranjevanje
Šele po končanem hlajenju motorčka izklopite napravo iz elektrike napeljave. Odklopite cev iz naprave in glave Colibri. Filtrirni element za 
priključnim elementom ohišja preprečuje vstop trdnih predmetov in prahu v napravo. Če se zmogljivost naprave zmanjša, preverite filtrirni 
element. Če je ta močno onesnažena ali zamašena, jo zamenjajte. (Za seznam zamenljivih delov glejte poglavje “Dodatki, rezervni deli”.)

1. skica – menjava filtra

Ohišje naprave očistite s suho krpo, ne uporabljajte kemičnih sredstev in razkužil!

Napravo hranite v zaprtem prostoru, zaščiteno od prahu ter ostalih poškodb!

Če napravo uporablja več otrok hkrati, priporočamo ločeno colibri glave za vsakega otroka.

Ne uporabljajte naprave v bližini toplotnih virov!

7. Čiščenje
1. Izvlecite sesalno cev in zaključni del nastavka za nos iz Colibri glave ter razpolovljeno odprite.

2. Operite ovitek nastavka za nos in dele Colibri glave v mlačni milnici. Pustite, da se posuši.

4. slika – čiščenje Colibri nastavka za nos

3. Napravo očistite s suho, mehko krpo; pri čiščenju ne uporabljajte nobene tekočine ali čistila.

4. Obrišite sesalno cev, ampak ga ne operite.
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8. Pomembne informacije za zmanjševanje
    elektromagnetnih motenj
Brezžične hišne naprave, mobilni telefoni in brezžični hišni telefoni vplivajo na delovanje medicinskih naprav, kajti med napravami lahko
pride do elektromagnetnega valovanja. Elektromagnetne interference lahko v medicinskih napravah povzročijo škodo in le-ta lahko
privede do nevarnosti.

Zaradi zgoraj navedene medicinske naprave ne smejo interferirati z drugimi napravami.

Zaradi interesov elektromagnetnih združljivosti so potrebne standardne zahteve zabeležili. Standardi določajo varovanje medicinskih
naprav in najvišje vrednote elektromagnetna valovanja, ki jih sevajo.

Nosni aspirator Nosiboo Pro zadostuje vsem evropskim standardom EN 60601-1-2-2007. Kljub temu se pri delovanju naprave držite
naslednjih pravil:

*  V neposredni bližini naprave ne uporabljajte mobilnega telefona ali brezžičnega telefona oziroma naprave, ki oddaja močno
elektromagnetno sevanje. V nasprotnem primeru lahko pride pri delovanju do napake, ki lahko privede do nesreče.
*  Med napravami je priporočljivo zagotoviti 5 metrov varnostne razdalje. Če je razdalja manjša, preverite, ali naprava brezhibno deluje.

9. Okoljevarstvene opombe
Po izteku življenjske dobe naprave je ne vrzite v koš za gospodinjske odpadke, ker sodijo elektronske 
naprave med nevarne odpadke. To smo na embalaži označili z naslednjim znakom.

Colibri nastavek za nos ni nevaren za okolje, zato ga lahko vržete med gospodinjske odpadke.

10. Tehnični podatki
Nastavljiva moč motorja: 200-390 W
Nastavljiv tlak: 0,04-0,08 bar
Maksimalni pretok zraka: 54l/min
Napajanje: 230 V 50-60 Hz
IP razred: IP21
Varnostni razred: II
Tip otipljivih delov: BF
Otipljivi deli: celo ohišje
Način delovanja: prekinjeno delovanje
Čas delovanja: vklop 15 min/izklop 50 min
Neprekinjen čas delovanja: max. 15 min
Hrup: max. 70 dB

11. Dodatki, rezervni deli
Dodatne/nadomestne dele lahko naročite v strokovnem servisu:
Attract Kft.
Madžarska, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

Mejna temperatura termo stikalo: 95°C
Splošna hišna temperatura: 30-35°C pri 1-minutnem neprekinjenem delovanju
Temperaturno območje: -10°C … + 40°C
Relativna vlažnost: max. 75%
Življenjska doba ohišja (elektronski del): 3 leta
Življenjska doba nastavka za nos Colibri: 3 mesece
Premer nastavka, ki se vstavi v nos: min. 5,6 mm
Dolžina nastavka, ki se vstavi v nos: min. 32 mm
Teža (ohišja): 972 g
Mere (ohišja š-v-g): 200 x 155 x 175 mm
Mere (komplet, paketa): 180 x 180 x 225 mm

Nosiboo Pro Accessory Set:
V paketu z dodatki so rezervni deli aspiratorja Nosiboo Pro
ACS-01-01; ACS-01-02; ACS-01-03
https://shop.nosiboo.eu/
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Napajalni kabel EU
NO-01-022-A6-0WE1

Napajalni kabel UK
NO-01-022-A6-0WM3

Povezovalni element na strani 
ohišja
NO-01-050-H2-7BXX * modra
NO-01-050-H2-7PXX * pink
NO-01-050-H2-7GXX * zelena

Dodatne/nadomestne dele lahko naročite v strokovnem servisu:
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Madžarska Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

11. Dodatki, rezervni deli

Nosiboo Pro Accessory Set:
V paketu z dodatki so rezervni deli aspiratorja Nosiboo Pro
https://shop.nosiboo.eu/

ACS-01-01 modra

* 1 Colibri glava
* 2 nastavka za nos s spojko
* 1 sesalna cev
* 1 snemljiv filter
* 1 krtača

* 1 Colibri glava
* 2 nastavka za nos s spojko
* 1 sesalna cev
* 1 snemljiv filter
* 1 krtača

* 1 Colibri glava
* 2 nastavka za nos s spojko
* 1 sesalna cev
* 1 snemljiv filter
* 1 krtača

ACS-01-03 zelenaACS-01-02 pink



Izpolni distributer/prodajalec

Ime in naslov distributerja:

Serijska številka nosnega aspiratorja Nosiboo
(nahaja se na dnu naprave, na etiketi)

Datum nakupa:

Vrsta okvare:

Datum okvare:

Podpis distributerja/prodajalca
(datum, podpis, žig)

Izpolni distributer/prodajalec

Ime in naslov distributerja:

Serijska številka nosnega aspiratorja Nosiboo
(nahaja se na dnu naprave, na etiketi)

Datum nakupa:

Vrsta okvare:

Datum okvare:

Podpis distributerja/prodajalca
(datum, podpis, žig)

Izpolni servis

Datum prejema:

Servisni del:

Nova serijska številka:

Datum vračila:

Podpis in pečat servisa:

Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

Izpolni servis

Datum prejema:

Servisni del:

Nova serijska številka:

Datum vračila:

Podpis in pečat servisa:

Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa in se upošteva le v primeru, če se je naprava uporabljala v skladu z navodili in 
za predvideni namen ter ni vidnih znakov poškodb. Garancijski list mora biti potrjen s strani distributerja naprave Nosiboo Pro in se 
uveljavlja le na podlagi dokazila o nakupu (račun). Distributer je dolžan nemudoma upoštevati reklamacijo stranke, če so le-te 
utemeljene na podlagi navodil o pravilni uporabi. Vodnik za pravilno uporabo naprave Nosiboo Pro je zajet v poglavju #Navodila 
za odpravljanje težav# in #Vodnik za opravljanje motenj. Če se na podlagi zgoraj opisanih navodil ugotovi napaka, je potrebno 
napravo nemudoma zamenjati. Distributer/prodajalec je o ugotovljeni napaki dolžan narediti reklamacijski zapisnik z interno doku-
mentacijo ali s priloženim reklamacijskim listom, ki mora vsebovati ugotovljeno napako, točen datum reklamacije ter serijsko številko 
naprave, ki se nahaja na dnu naprave.

Garancijski list naprave ne vpliva na pravice potrošnika!

Nosiboo Pro je zdravniško-tehnični pripomoček. Garancija se priznava v primeru, če sta nastavek Colibri ter nastavek za nos nepoškodo-
vana. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb naprave. obstaja možnost, da v primeru menjave izdelka ob uveljavitvi garancije, 
nova naprava razpolaga z drugimi tehničnimi lastnostmi. Smernice in veljavna zakonodaja: Direktiva Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije 2011/83/EU/ § 16 (e), Republika Avstrija: FAGG: § 18 (1) 5., Madžarska: 45/2014. (II.26.) Uredba § 29 (1) (e)
Proizvajalec in pooblaščen servis: Attract Kft. Madžarska, H-7624 7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

Mednarodni garancijski list



www.nosiboo.eu


