
Kasutusjuhend 

Lugege kasutusjuhend enne kasutamist tähelepanelikult läbi! 

 

BIOSYNEX Elektrooniline 

ninapump  

• Põhiseade 

• Silikoonist otsik 

• Kork 

• Korgi alus 

• Silikoontihend (korgi põhja 
ümber) 

• Eritise reservuaar 

• Kinnitusalus 

• Imemisava 

• Äravooluava 

• Lüliti 

• Patareilaegas 

• Patareid 
 

 

Veenduge, et kõik põhiosad on korralikult (veekindlalt) kokku pandud ning 

järgige eritise tõhusa eemaldamise  

tagamiseks järgmisi soovitusi. 

• Seadme tõhusama töö tagamiseks võite ühe ninasõõrme teise sõõrme 

puhastamise ajaks kinni suruda. 

• Eritise eemaldamiseks piisab paarist sekundist. Ärge kasutage 

ninapuhastusseadet, kui beebi nina on ärritunud. 

• Ninasõõrmega kokku puutuvat osa tuleks iga kord pärast kasutamist 

puhastada. 

• Hoidke toodet toatemperatuuril kuivas kohas. Toote mitmeks kuuks 

seisma jätmise korral võtke patareid välja. 

• Tomydoo ninapuhastusseade aitab vältida hingamisprobleeme. 

Nakkushaiguse korral pöörduge palun arsti poole. 

 

Patareide sisestamine 

Patareilaeka (11) 

avamiseks eemaldage 

see 

ninapuhastusseadmelt 
(1). Sisestage kaks AA LR6 

patareid ja sulgege 

laegas. 

Sisselülitamine 

Vajutage lüliti10 ülemisele osale ning alumisele osale, et vaakumimemine seisata. 

Seadme kasutamine  

Hoidke silikoonotsikut {2) paar sekundit ummistunud ninasõõrme ava juures. Eritis 

kogutakse eritise reservuaari {6). 

Otsiku eemaldamine  

• Sikutage silikoonotsikut {2). 

• Sikutage korgialuse (4) eemaldamiseks 

ninapuhastusseadme korpuselt (1) 

korgialuse ülemist osa. 

• Keerake kork {3) puhastamiseks maha. 

• Veenduge, et silikoontihend on õigel kohal 
{5). 

• Keerake kork tagasi ja pange seade kokku. 

Otsiku puhastamine 

Eemaldage ninapuhastusseadme 

otsiku osa {2, 3-4,5'6'7) ja loputage 

erinevaid osi veega. Osi saab 

steriliseerida keeva vee või auruga.  



Korpuse puhastamine  

Veenduge, et patareilaegas on suletud. Eemaldage 

otsik, kastke seadme imemisava (8) vette ja lülitage 

seade tööle. Paari sekundi pärast on seade puhas. 

Hoidke lüliti veest väljas. 

 

ETTEVAATUST! 

Seade on mõeldud beebi nina puhastamiseks eritistest. 

NB! Seadet tohib kasutada ainult nimetatud eesmärgil. Patareilaegast EI TOHI 

vette kasta. Veenduge enne kasutamist, et seadme erinevad osad on õigesti 

kokku pandud. Ärge suruge otsikut beebi ninasõõrmesse. 

Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Sulgege patareilaegas alati, kui puhastate 

seadet.  Ärge keerake kruvisid ega tihendeid lahti. See võib seadet kahjustada. 

Ärge puhastage lahustite ega abrasiivsete toodetega! 

KOMPLEKTIS KOLM SILIKOONOTSIKUT 

• Valge paksu ninaeritise jaoks 

• Sinine tavalise ninaeritise jaoks 

• Roosa kuni kolmekuustele beebidele    

   

SÜMBOLITE SELGITUSED  

 Tootja 

 
Tutvuda teabelehega 

 

TRIMAN’i logo 

 

Seade, lisaseadmed ja pakend tuleb pärast kasutusaja 

lõppu nõuetekohaselt ringlusse võtta. Järgida 

kohalikke õigusnorme. 

 

Hoida kuivas 

 
Artikli number 

 
Partii kood 

 
CE-mägis 

 SOARING BENEFIT LTD,  

10F-8, N°18, Lane 609, Sec 5,  

Chung Hsin road, San Chung District, New Taipei City, Taiwan. 

 

Turustaja:  

BIOSYNEX SA 22 Boulevard Sébastien Brant  

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Prantsusmaa 

 

Turustaja Baltikumis: Linus Medical OÜ 

Narva mnt 5, 10117 Tallinn 

Tel 6619855, infoEE@linusmedical.com  

 

Modèle N°SB-925N 

REF/ LOT 859076  

 

 

GARANTII 

Üheaastane garantii 

 

Müügikuupäev Edasimüüja tempel 
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