
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАЗАЛЕН АСПИРАТОР NASALEX 

Средство за отстраняване на секрети за деца 

 

 

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА 

Уважаеми клиенти,  

Благодарим Ви, че закупихте нашия страхотен продукт – електрически назален аспиратор за 

деца Nasalex. Нежно отпушва запушения нос на бебето. Той облекчава задух, подобрява 

благосъстоянието и помага да се излекува настинката на детето ви. Регулируема мощност на 

засмукване и USB зареждане. 

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да започнете да използвате този 
електрически назален аспиратор. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
● Пет предавки, които могат да се регулират и избират с един ключ за управление, и лесно и 
удобно отговарят на различните нужди 
 ● Качествена смукателна глава от (разрешен за употреба с храни) силикон и мека дюза, 
подходяща за контакт с кожата 
 ● Възможност за разглобяване за удобно почистване 
● Ергономичен дизайн с подходяща извивка, удобна за ръката 
● Акумулаторен модел с USB кабел, лесен за зареждане и издръжлив за използване 
 ● Анти-рефлукс дизайн, може да предотврати преминаване на секрети обратно в носа 



 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА 

 
1 бр. назален аспиратор (основно 
устройство) 
2 бр. смукателни дюзи 
1 бр. пакет с гъбички, 
1 бр. USB кабел 
 
 
 
 

 
 
 
 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Напрежение на мотора: 3V 
Максимално вакуумно засмукване: 350mmHg (60kPa) 
Условия за съхранение: -10 - 55°C (относителната влажност остава в рамките на 85%) 
Условия на работа: 16-35 °C (относителната влажност остава в рамките на 85%) 
Дължина на USB кабела: около 77 см 
Материал: Силикон 
Подходяща възраст: 0-6 години 

2 размера накрайници за носа： 

Заоблен накрайник: Подходящ за новородени 
Фуниевиден накрайник: 2 години или повече 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Неспазването на тези предупреждения и инструкции за монтаж може да доведе до сериозни 
наранявания или смърт. 

• Този продукт не е играчка 

• Този продукт е предназначен за премахване на преливащият носен секрет. Не 
използвайте за никакви други цели. 

• Преди употреба се уверете, че силиконовият пластмасов накрайник е здраво 
закрепен към входния край. 



• Използвайте продукта само за лична употреба. Не споделяйте продукта с други, тъй 
като това може да помогне за разпространението на инфекциозни заболявания. 

• Продуктът е предназначен само за домашна употреба. Той не е предназначен за 
използване за търговски или медицински цели. 

• Избършете корпуса, преди да отворите капака. 

• Не измивайте или почиствайте продукта с разредители, бензин или разтворители. 

• Спрете да използвате продукта, ако той се повреди или деформира от силен удар 
или го върнете на продавача, ако продуктът е дефектен.  

• Продуктът е предназначен само за компетентно използване от възрастни; всяка 
употреба от самото дете е строго забранена. 

• Не използвайте прибора за други цели, освен за изсмукване на носните секрети при 
деца. 

• Строго е забранено да се поставя дюзата върху ноздрата на бебето за дълго време; 
няколко секунди са достатъчни, за да извлекат секретите. 

• Не вкарвайте дюзата в ноздрата; докосването на външната страна на ноздрата е 
достатъчно, за да работи добре продуктът. 

• Не използвайте продукта, ако има някакви рани или симптоми за възпаление или 
кървене в носа или след УНГ лечение. 

• Не забравяйте да почиствате продукта преди и след употреба съгласно описаното в 
раздел Почистване.  

• Съхранявайте прибора на сухо и хладно място.  

• Дръжте назалния аспиратор далеч от източници на топлина като камини, 
радиатори, печки и други уреди. Топлината може да повреди корпуса или 
електрическите части.  

• Приборът не трябва да се използва за медицински цели.  Ако се появят някакви 

здравословни проблеми, незабавно прекратете употребата на продукта и се 

консултирайте с квалифициран лекар. 

НАИМЕНОВАНИЯ НА ЧАСТИТЕ 

 

 

 

 

1. ДЮЗА 

2. КОРПУС 

3. СЛОТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СЕКРЕТИ 

4. ВСМУКАТЕЛНО ТЯЛО 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

 

 
Части за инсталиране.                                                          Поставете капака на слота за съхранение 
 

 
Инсталирайте корпуса и го завъртете по посока на часовниковата стрелка след това поставете 
накрайника/дюзата 
 

Ако искате да разглобите уреда, следвайте тези стъпки в обратен ред. 

Винаги проверявайте, че филтриращата гъба е поставена под слота за съхранение. Когато 

филтриращата гъба е замърсена, тя се нуждае от смяна, моля, сменете я и я инсталирайте 

както е описано по-горе. 

ПРЕДИ УПОТРЕБА: 

1. Преди употреба потопете смукателната дюза в топла солена вода за 10 минути, за да дезинфекцирате, 

след което поставете назалния аспиратор в съответствие с инструкциите.  Включете превключвателя и 

започнете да изсмуквате носните секрети от носната стена. 

2. Какво да правите със сухите секрети? Използвайте физиологичен разтвор или спрей за нос, който сте 

закупили. Впръскайте в ноздрите и след четири до пет минути използвайте аспиратора.   

3. Зареждане на продукта:  

4. ВНИМАНИЕ: МОЛЯ, ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ГРУБА СИЛА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА 

СУХИЯ НОС НА БЕБЕТО! 

 

 
 

Когато зареждате уреда, моля свържете USB кабела към зарядното устройство (не е 
включено в комплекта) или към компютър. Червената светлина ще светне при 
зареждане; зелената светлина ще светне, когато завърши зареждането.  



ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА: 

 
1. Инсталирайте назалния аспиратор в съответствие с инструкциите по-горе и натиснете 
ключа, за да го включите. 
 
Регулирайте нивото на засмукване: 

 
Натиснете бутона за включване, за да стартирате уреда на най-
ниското ниво 1. 
Натиснете бутона за включване два пъти, за да стартирате ниско 
ниво 2. 
Натиснете бутона за включване три пъти, за да стартирате средното 
ниво 3. 
Натиснете бутона за включване четири пъти, за да стартирате 
високо ниво 4. 
Натиснете бутона за включване пет пъти, за да стартирате високо 
ниво 5. 
Натиснете бутона за включване шест пъти, за да изключите уреда.  
 

2. Ако носните секрети са сухи, можете да използвате физиологичен разтвор или назален 
спрей, които предварително да впръскате в ноздрите. Приблизително 1-2 минути преди 
аспириране, впръскайте физиологичен разтвор в ноздрите на детето, за да омекотите 
секретите и да подпомогнете изсмукването им. 
 
3. Дръжте бебето изправено и поставете накрайника в носа 
му. Внимавайте да не поставяте накрайника твърде навътре в 
ноздрата и да не притискате към вътрешната стена на 
ноздрата. Уверете се, че държите накрайника на аспиратора 
под ъгъл 90°. Не го насочвайте нагоре в ноздрата. Оставете 
аспиратора да работи за около 3-5 секунди и гледайте 
секрета да тече в слота за съхранение. Повторете в другата 
ноздра, ако е необходимо. 
 
ЗА НАЙ-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ: докато използвате аспиратора в едната ноздра, внимателно 

затворете другата ноздра с пръст (за 1-2 секунди), това ще направи процеса на аспириране 

по-ефективен и по-лесен.  

4. Почистете съставните части.  

ВНИМАНИЕ: НИКОГА не поставяйте аспиратора твърде дълбоко в ноздрите. Никога не 
опирайте накрайника плътно към стените на ноздрите. Никога не използвайте за ушите, 
устата или очите. Този аспиратор е предназначен за почистване на секретите в носните 
пътища. Не използвайте прибора за нищо различно от неговото предназначение.  
 
ЗАБЕЛЕЖКА:  

• Моля, консултирайте се с Вашия лекар за това кога и колко често трябва да 
аспирирате носните пътища на детето.  

• Когато видите, че слота за събиране е пълен, спрете уреда и го почистете.  



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА 

Почиствайте всмукателната дюза и другите миещи се части след всяка употреба.  

Първо, разглобете всички разглобяеми части. Отделете всмукателната част на аспиратора от 

основата, като поставите палеца си под накрайника и го отлепите от аспиратора. Хванете 

корпуса и я издърпайте (ако е трудно, завъртете го малко по посока на часовниковата стрелка). 

Сега премахнете и слота за съхранение на секрета, като го завъртите обратно на часовниковата 

стрелка.  

Слота за съхранение, корпуса и дюзата трябва да се почистват обилно с вода. 
Стерилизирайте с вряща вода или пара.  

Забележка: 

Основното тяло не се мие, моля, не поставяйте основната част във вода с 
цел почистване. Не се опитвайте да почистите основния блок, като го 
изплаквате с вода, тъй като не е водоустойчив. За да почистите основното 
тяло, избършете го с мека, влажна кърпа. 

 
 
ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ: 

Проблем Възможна причина Решение 

 
 
 
Уредът не работи. 

Смукателната глава 
е монтирана 
неправилно 

Проверете смукателната глава и се 
уверете, че е инсталирана правилно 
(следвайте инструкциите).  

Слота за съхранение 
е твърде пълен или 
мръсен 

Почистете уреда, както е посочено в 
раздел "Почистване". 

Устройството може 
би не е заредено.  

Заредете устройството. 

Всмукването е слабо или 
изобщо няма засмукване. 

Уредът е с празна 
батерия 

Заредете уреда 

Слота за съхранение 
е твърде пълен или 
мръсен 

Почистете уреда, както е посочено в 
раздел "Почистване". 

Невидимо изпускане в 
носната кухина 

смукателната дюза 
не докосва носа, 
трябва да осигурите 
вакум, за да има 
всмукване 

оставете бебето да стои или да лежи 
наполовина, главата е обърната 
нагоре (ако носът е сух, използвайте 
физиологичен разтвор или назален 
спрей, за да навлажнете 
предварително носната кухина). 

 

 



Инструкции за рециклиране и изхвърляне 

Тази маркировка показва, че в целия ЕС този продукт не трябва да се изхвърля 

заедно с други битови отпадъци. За предотвратяване на евентуална вреда за 

околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на 

отпадъци; рециклирайте отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на 

материалните ресурси. За да върнете използвания продукт, използвайте системите за 

връщане и събиране или се свържете с търговеца, от когото е закупен продуктът. Те могат да 

приемат този продукт за екологично безопасно рециклиране 

 Производителят декларира, че продуктът отговаря на изискванията на 

приложимите директиви на ЕС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


