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Ostrzeżenie
- Akumulator nie podlega wymianie. Nie wyjmować przy użyciu siły. Może to spowodować
nadmierną temperaturę, ogień lub wybuch.
- Aby zminimalizować jakiekolwiek ryzyko, przechowywać kabel USB poza zasięgiem dzieci.
- Akumulatory mogą eksplodować lub wyciekać, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone,
nieprawidłowo naładowane lub wyrzucone do ognia.
- Należy zaprzestać używania aspiratora do nosa jeśli działa nieregularnie lub nie działa
prawidłowo.
- Nie wolno korzystać z akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez producenta.

Ostrzeżenie

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nigdy nie używać w uszach, ustach lub oczach.
- Produkt nie jest używany do celów medycznych. W razie wystąpienia problemów zdrowotnych
należy natychmiast zaprzestać używania produktu i skonsultować się z lekarzem.

Znaki ostrzegawcze i ikony wskazane poniżej służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności
użycia produktu. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ikonami i instrukcjami, aby zapobiec
obrażeniom i uszkodzeniom aspiratora lub ciała ludzkiego. Znaczenia ikon są następujące:

Ostrzeżenie
- Ściśle zabrania się umieszczania końcówki ssącej w nozdrzach dziecka przez długi czas
(max. 10 sekund).
- Nie używać produktu w przypadku obecności rany lub wystąpienia objawu stanu zapalnego
lub krwawienia z nosa.
- Należy umyć produkt po każdym użyciu.
- Nie myć bez upewnienia się, że pokrywa akumulatora jest dokładnie zamknięta i uszczelniona.
- Nie wolno myć i czyścić tego produktu za pomocą ostrych środków chemicznych
lub rozpuszczalników.
- Nie upuszczać urządzenia i nie używać go jeśli jest uszkodzone.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie ściskać. Zaprzestać korzystania z urządzenia w razie uszkodzenia obudowy.
- Nie korzystać z urządzenia wraz ze sprzętem do jądrowego rezonansu magnetycznego
lub sprzętem do TK.
- Zwrócić uwagę na temperaturę pracy i wilgotność. Używanie produktu w stanie, który nie
spełnia wymagań może prowadzić do awarii.
- Produkt może być stosowany w szpitalu i domu. Nie używać w warunkach OIOM i innych
stanach nagłych.
- Nie zostawiać urządzenia i akcesoriów w miejscach, w których mogą zostać pogryzione przez
zwierzęta. Nie stosować urządzenia i akcesoriów w razie ich uszkodzenia.
- Nie wystawiać akumulatora ani urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych
i nie zostawiać w miejscu o wysokiej temperaturze.
- Nie używać urządzenia w wannie lub pod prysznicem lub w środowisku o podwyższonej
wilgotności (np. sauna, hydroterapia itp.).
- Aby w razie potrzeby uzyskać pomoc przy używaniu lub konserwacji aspiratora do nosa
lub jakichkolwiek nieoczekiwanych zdarzeniach lub działaniu, prosimy o kontakt
z autoryzowanym sprzedawcą.
- Niniejszy aspirator do nosa nie powinien być udostępniany pacjentowi podczas stosowania.
- Aspirator do nosa należy przechowywać w zalecanych warunkach środowiskowych.

Uwaga
Tytuł „Uwaga” służy do informowania użytkowników o możliwych przyczynach, które mogą
spowodować obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenie mienia pacjenta.

Ostrzeżenie
Tytuł „Ostrzeżenie” służy do informowania użytkowników o możliwych przyczynach, które mogą
spowodować obrażenia u pacjenta, mogące być na tyle poważnymi, aby spowodować śmierć.

Uwaga
-

-
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Nie używać urządzenia do celów innych niż podane w niniejszej instrukcji obsługi.
Trzymać urządzenie z dala od źródła ciepła.
Jeśli urządzenie nie jest używane należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.
Nie narażać urządzenia na działanie wyładowań elektrycznych i czynników powodujących
zwarcie i nie umieszczać w pobliżu potencjalnych źródeł wyładowań elektrycznych i czynników
wywołujących zwarcie.
Nigdy nie wsuwać końcówki głęboko do nozdrzy dziecka.
Nie używać produktu w wannie.
Należy zawsze korzystać z urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi.
Używać tylko w stabilnej pozycji, stojąc na płaskiej powierzchni.
Nie pozostawiać urządzenia bez opieki w pobliżu dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach
ﬁzycznych lub umysłowych.
Należy używać tylko końcówek ssących dostarczonych z urządzeniem. Żadne inne końcówki
nie powinny być używane z urządzeniem.
Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie słońca.
Nie demontować ani modyﬁkować żadnej części urządzenia bez upoważnienia ze strony
autoryzowanego przedstawiciela.
Nie umieszczać urządzenia w pobliżu łatwopalnego gazu.
Jeśli po aspiracji wystąpi podrażnienie lub zaczerwienienie skóry, nie kontynuować aspiracji.
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Wprowadzenie

2

Sposób użycia

Części i funkcje

Przeznaczenie

1) Przygotowanie produktu przed użyciem

- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do usuwania wydzieliny z nosa u dzieci.
Dotyczy to dzieci (zazwyczaj w wieku poniżej 6 lat), które są niezdolne do wydmuchania nosa.

- Należy upewnić się, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej obserwując diodę LED.
- Przed użyciem należy sprawdzić czy produkt nie jest uszkodzony.

Docelowe przeznaczenie

Połączenie produktu

- Udrożnienie zatkanego nosa
- Umożliwienie niemowlętom oddychania przez nos
- Złagodzenie objawów alergii dziecięcej przez usunięcie wydzieliny z nosa

Główna jednostka

Wskazania do użycia

Końcówka 1

Kabel do ładowania

Instrukcja obsługi

- Udrożnienie zatkanego nosa
- Wspieranie leczenia infekcji kataralnych

Osoba wykonująca zabieg powinna:

① Założyć uszczelkę na dolny
element czyszczący.

② Połączyć pojemnik zbiorczy z dolnym elementem czyszczącym.
Obrócić pojemnik zbiorczy w kierunku strzałki, aby połączyć
go z jednostką główną.

③ Podłączyć część ssącą
do jednostki głównej.

④ Nacisnąć przycisk zasilania, aby rozpocząć
działanie na poziomie 1 z zieloną diodą LED.

mieć ukończony co najmniej 11 rok życia, posiadać minimum pięcioletnie doświadczenie (szkoła)
w płynnym czytaniu w języku polskim (rozumienie instrukcji użytkowania). Dzieci do lat 15 powinny
wykonywać aspirację po przeszkoleniu pod nadzorem osoby dorosłej.

Końcówka 2

- Produkt może być stosowany w szpitalu i domu. Nie używać w warunkach OIOM i innych
stanach nagłych.

Wąż ręczny

Etui

Przygotowanie

Części i funkcje

1) Instrukcja ładowania

2) Aspiracja elektryczna

- Należy upewnić się, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej obserwując diodę LED.
- Należy sprawdzić kolor diody LED zasilania.
- Czerwony kolor diody LED jest oznaką niskiego poziomu naładowania baterii.
① Podłączyć kabel USB do urządzenia ładującego.
② Podłączyć złącze micro-USB kabla do aspiratora.
③ Dioda LED świeci się na żółto podczas ładowania.
④ Dioda LED świeci się na zielono po zakończeniu.
⑤ Odłączyć kabel USB od urządzenia ładującego.

1 Pokrywa
2 Wskaźnik LED

- Ładowanie: żółte światło
- Naładowany: zielone światło
- Niski poziom akumulatora: czerwone światło
- Działanie: mruganie na zielono
3 Przycisk (moc, intensywność)
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Pojemnik zbiorczy

6
7
8
9
10
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Element ssący końcówka 2
Dolny element czyszczący
Ustnik

① Otworzyć pokrywę
aspiratora. Upewnić się, że
część ssąca została
poprawnie zamontowana
na pojemniku zbiorczym.

② Nacisnąć przycisk zasilania,
aby włączyć poziom 1
z zieloną diodą LED.

③ Ponownie nacisnąć
przycisk, aby umożliwić
odsysanie wydzieliny
na poziomie 2.

④ Delikatnie umieścić część
ssącą w nosie dziecka
i odciągnąć wydzielinę.

⑤ Po zakończeniu odsysania
nacisnąć przycisk zasilania,
aby wyłączyć zasilanie.

⑥ Po użyciu aspiratora należy
oczyścić go, po odłączeniu
części ssącej z pojemnika
zbiorczego.

Ostrzeżenie

Silikonowy wąż

① Używać wyłącznie kabla dostarczonego razem z urządzeniem.
② Dioda LED może nie zmienić koloru na zielony ze względu na pojemność baterii w przypadku
urządzenia używanego przez dłuższy czas.
③ W takim przypadku, po dwóch godzinach bateria będzie naładowana pomimo braku zielonego
światła. Należy zakończyć ładowanie.

Złącze do ładowania akumulatorów
Etui

4 Element ssący końcówka 1

3

Uwaga

4

- NIE WOLNO zasysać wody ani żadnej innej cieczy.
- NIE WOLNO dopuścić, aby poziom śluzu i płynu podniósł się powyżej połowy wysokości
pojemnika zbiorczego.
- Należy upewnić się, że przycisk zasilania jest w pozycji wyłączonej gdy pojemnik zbiorczy
jest odłączony.
- Należy połączyć ze sobą wszystkie części aspiratora, przed podłączeniem do ładowania.
- Nie zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
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Sposób użycia
3) Aspiracja ustna

Konserwacja i przechowywanie

Tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

3) Oczekiwana żywotność produktu

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla wyrobów
medycznych w IEC 60601-1-2:2007. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony
przed szkodliwymi zakłóceniami w typowej instalacji medycznej.
Wyposażenie generuje, wykorzystuje i może wypromieniować energię o częstotliwości radiowej
oraz, jeśli nie zostanie zainstalowane i użyte zgodnie z instrukcjami, może wywołać szkodliwe
zakłócenia w innych urządzeniach znajdujących się w pobliżu.
Nie istnieje jednak gwarancja, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnych instalacjach.

- Aspirator powinien działać przez ponad 5 lat, jednak gwarancja wynosi 1 rok.
Akcesoria nie są objęte gwarancją.

4) Żywotność baterii
- Akumulator litowo-polimerowy powinien wytrzymać około 300 cykli ładowania
① Oddzielić pojemnik zbiorczy
i dolny element czyszczący od
głównej jednostki aspiratora
i połączyć z ustnikiem za pomocą
ręcznego węża silikonowego.

② Należy pamiętać, aby
umieścić element ssący
bezpiecznie na pojemniku
zbiorczym.

③ Włożyć ustnik do ust
i odciągać wydzielinę
poprzez ssanie.

④ Po użyciu aspiratora należy oczyścić
go po odłączeniu elementu ssącego
z pojemnika zbiorczego.

Objaw

Przyczyna

Brak zasilania

Akumulator jest
całkowicie
rozładowany
Awaria silnika

- Należy pamiętać o częstym sprawdzaniu zalegającej wydzieliny w pojemniku zbiorczym.
- NIE WOLNO dopuścić, aby poziom wydzieliny i płynu podniósł się powyżej połowy wysokości
pojemnika zbiorczego.
- NIE należy połykać zgromadzonej w pojemniku zbiorczym wydzieliny.
- Po użyciu aspiratora ręcznego należy oczyścić go i schować urządzenie.
- Podczas czyszczenia należy uważać na zmiany lub topienie wywołane przez ciepło.
- W przypadku materiałów silikonowych można zastosować dezynfekcję przez wyparzanie
(silikonowa końcówka lub silikonowa rurka).

Naładować akumulator za pomocą kabla
do ładowania.

Całkowity brak ssania Odłączenie
Zatykanie końcówki
ssącej

Należy sprawdzić czy aspirator jest prawidłowo
połączony z korpusem głównym, dolnym elementem
czyszczącym, końcówką ssącą lub pojemnikiem zbiorczym.
Należy upewnić się, że pojemnik zbiorczy jest
używany po całkowitym wysuszeniu.

Nieprawidłowe
działanie silnika

Należy skontaktować się z dostawcą lub centrum obsługi
klienta w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki.

Akumulator
jest rozładowany

Sprawdzić czas korzystania z akumulatora lub stan
naładowania. Naładować akumulator za pomocą
kabla do ładowania.

Wydzielina o niskiej
lepkości ulega
przepływowi
wstecznemu

Należy oczyścić okolicę aspiratora suchą szmatką lub
wacikiem i utrzymywać ją w czystości.

Po odsysaniu,
wydzielina nadal
znajduje się wewnątrz
korpusu głównego
po odłączeniu
od pojemnika
zbiorczego.

Konserwacja i przechowywanie

Hałas jest głośniejszy Akumulator
jest rozładowany
niż wcześniej
podczas pracy.

1) Czyszczenie aspiratora ręcznego i pojemnika zbiorczego przebiega następująco
① Odłączyć połączony element ssący od urządzenia.
② Wylać wydzielinę z pojemnika zbiorczego.
③ Odłączyć pojemnik zbiorczy od głównego korpusu.
④ Umyć odłączony element nosowy, ręczny wąż i część połączeniową pojemnika zbiorczego,
oczyścić część dolną w bieżącej wodzie i zdezynfekować części w gorącej wodzie.
⑤ Należy upewnić się, że elementy aspiratora są całkowicie suche.

Nieprawidłowe
działanie silnika
Odłączenie
Podczas aspiracji
za pomocą ustnego
aspiratora, następuje
wyciek przez wąż.
Otarcie komponentów

2) Czyszczenie elementu ssącego

Rozwiązanie
Należy skontaktować się z dostawcą lub centrum
obsługi klienta w celu przeprowadzenia dokładnej
diagnostyki.

Dioda LED
Akumulator
świeci się na czerwono jest rozładowany
gdy urządzenie nie jest
obsługiwane.

Uwaga

① Aby wyczyścić odłączony element ssący, należy zdezynfekować go we wrzącej wodzie i
utrzymywać go w czystości.
② Upewnić się, że elementy aspiratora są całkowicie suche.

Uszkodzony element

Uwaga: Podczas wyparzania należy uważać, aby NIE umieszczać elementu ssącego na ścianie,
bądź na dnie gorącego naczynia. Umieszczając element w ten sposób w gorącym naczyniu, można
doprowadzić do jego stopienia.

Tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Spadki napięcia,
krótkie przerwy
i zmienność
napięcia w liniach
zasilania
sieciowego.
IEC 61000-4-11

IEC 60601
Poziom testowy
± 1kV tryb różnicowy
± 2 kV tryb wspólny
UT) przez 5 s

Poziom
zgodności
Nie dotyczy

<5% UT
(>95% spadek UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT
(60% spadek UT)
przez 5 cykli
70% UT
(30% spadek UT)
przez 25 cykli
<5% UT
(> 95% spadek UT)
przez 5 s

Nie dotyczy

Pole magnetyczne 3A/m
o częstotliwości
zasilania (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3A/m

Środowisko elektromagnetyczne
- Wskazania
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Przewodzone
częstotliwości
radiowe
lEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz
do 80 MHz

Odporność
3 V/m 80 MHz to
na pole
2.5 GHz
elektromagnetyczne
o częstotliwościach
radiowych
IEC 61000-4-3

Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne
- Wskazania

Nie dotyczy

Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny
o częstotliwościach radiowych powinien
być używany w odległości nie mniejszej
od dowolnej części urządzenia, w tym
przewodów, niż zalecana odległość
separacji obliczona z równania
stosowanego do częstotliwości
przekaźnika.
Zalecana odległość separacji d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz
do 800 MHz d = 2,3 √P 800 MHz
do 2,5 GHz gdzie P oznacza maksymalną
moc wyjściową nadajnika w watach (W)
według producenta przetwornika i d jest
zalecaną odległością separacji
w metrach (m). Natężenia pola stałych
nadajników RF, zgodnie z ustaleniami
badania elektromagnetycznego miejsca,
powinno być mniejsze niż poziom
zgodności w każdym zakresie częstotliwości.
Zakłócenia mogą pojawić się w pobliżu
oznaczonego sprzętu.

3 V/m

Emisje harmoniczne
IEC61000-3-2

Nie dotyczy

Wahania napięcia
/ emisje migotania
IEC 61000-3-3
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy

Załącznik 2
Wskazówki i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna
Urządzenie jest przeznaczone do użycia w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik musi uzyskać pewność, że produkt jest używany w takim środowisku.
IEC 60601
Badanie
Poziom testowy
odporności
±6 kV kontakt
Wyładowanie
±8 kV powietrze
Elektrostatyczne
(ESD) IEC 61000-4-2

Należy sprawdzić, czy aspirator ustny jest
prawidłowo podłączony do ręcznej końcówki ssącej,
pojemnika zbiorczego i węża.
Należy sprawdzić czy aspirator ustny jest luźno
połączony z ręczną końcówką ssącą, pojemnikiem
zbiorczym i wężem. Jeśli połączenie ulegnie poluzowaniu,
należy skontaktować się z dostawcą lub centrum obsługi
klienta w celu ewentualnej wymiany.

Jeśli podłogi są pokryte materiałami syntetycznymi,
wilgotność względna powinna wynosić co najmniej 30%.

Należy sprawdzić czy podłączony silikonowy wąż
uległ rozdarciu. W przypadku rozdarcia węża,
należy skontaktować się z dostawcą lub centrum
obsługi klienta w celu wymiany.

Serie szybkich
elektrycznych stanów
przejściowych
IEC 61000-4-4

± 2kV dla przewodów Nie dotyczy
zasilania
± 1kV dla linii
wejścia/wyjścia

Odległość separacji według częstotliwości przekaźnika M
150 kHz do 80 MHz
d=1,2VP
0.12
0.38
1.2
3.8
12

80 MHz do 800 MHz
d=1,2VP
0.12
0.38
1.2
3.8
12
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Funkcje

Opisy

Klasyﬁkacja zgodnie
ze stopniem ochrony
przed wnikaniem
wody, jak opisano
w aktualnym wydaniu
normy IEC 60529

IP 22

Typowy
Czas działania

Nie mniej niż 1 godzina (ciągłe, poziom 2 intensywności)

Wersja oprogramowania

v 1.0

Gwarancja

800 MHz do 2,5 GHz
d=2,3VP'
0.23
0.73
2.3
7.3
23

Karta gwarancyjna
Produkt

UWAGA 1 Przy 80 MHz oraz 800 MHz stosowana jest odległość separacji dla wyższego zakresu
częstotliwości.
UWAGA 2 Niniejsze wskazania mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach.
Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja oraz odbijanie przez struktury,
przedmioty oraz ludzi.

Aspirator do nosa

Data zakupu

20 .

Funkcje

Objaśnienia:

Ciśnienie ssania

- 62kPa ± 10%

Ocena

3,7 V (bateria litowo-polimerowa)

Źródło ładowania

Wejście 5V, 2A

Wymiar

42(szer.) x 192(wys.) x 42(gł.)

Waga

około 160 g (samo urządzenie)

.

Model

HNA-100

Sklep

.

Telefon

Informacja Imię
o Kliencie Nazwisko

Specyﬁkacje
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Nie dotyczy

- Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty zakupu.
- Wadliwe produkty zostaną naprawione lub wymienione bezpłatnie w okresie gwarancji.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, niewłaściwego
użytkowania lub nadużywania, braku należytej staranności, przyłączenia jakiegokolwiek
akcesorium, które nie zostało dostarczone z urządzeniem lub utraty części.
- Naprawa przeprowadzana przez nieautoryzowany serwis nie ma zastosowania do tego warunku
gwarancyjnego.
- Okres serwisowania nie może zostać przedłużony po naprawie.
- Aby uzyskać pomoc, w razie potrzeby, podczas konﬁgurowania, używania lub konserwacji
urządzenia lub w celu zgłoszenia nieoczekiwanego działania lub zdarzeń, należy skontaktować
się z producentem.

W przypadku przekaźników o znamionowej maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej
poniżej, zalecana odległość separacji d w metrach (m) może zostać oszacowana przy użyciu
równania stosowanego wobec częstotliwości przekaźnika, gdzie P stanowi maksymalną
znamionową moc wyjściową przekaźników w watach (W), według producenta przekaźnika.

UWAGA 1) Przy 80 MHz do 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2) Niniejsze wskazania mogą nie mieć zastosowania we wszystkich
sytuacjach. Na propagację fal elektromagnetycznych wpływa absorpcja oraz
odbijanie przez struktury, przedmioty oraz ludzi.

Poziom
Środowisko elektromagnetyczne
zgodności
- Wskazania
±6 kV kontakt
Podłogi powinny być drewniane, betono±8 kV powietrze we lub pokryte płytkami ceramicznymi.
Jeśli podłogi są pokryte materiałami
syntetycznymi, wilgotność względna
powinna wynosić co najmniej 30%.

7

Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa
przekaźnika W
0.01
0.1
1
10
100

Stymulator elektryczny jest przeznaczony do użycia w środowisku elektromagnetycznym
określonym poniżej. Klient lub użytkownik tych stymulatorów elektrycznych powinien upewnić się,
że są używane w takim środowisku.

Środowisko elektromagnetyczne
Urządzenie wykorzystuje fale częstotliwości radiowych
tylko do swojego wewnętrznego działania. W związku
z tym, jego emisje fali częstotliwości radiowych są
bardzo niskie i jest mało prawdopodobne, aby
wywoływały jakiekolwiek zakłócenia w pobliskim
sprzęcie elektronicznym.
Urządzenie nadaje się do użytku w warunkach
domowych i warunkach podłączenia bezpośrednio
do sieci zasilającej niskiego napięcia, która zasila
budynki wykorzystywane do celów domowych.

Emisje częstotliwości Klasa B
radiowych CISPR 11

Urządzenie jest przeznaczone do użycia w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia
częstotliwości radiowych podlegają kontroli. Klient lub użytkownik urządzenia może pomóc
zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym przez zachowanie minimalnej odległości między
przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym o częstotliwościach radiowych (przekaźnikami)
oraz tak jak zaleca się poniżej, zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Pola magnetyczne o częstotliwościach
zasilania powinny pozostawać na
poziomach charakterystycznych
dla typowego miejsca w typowym
środowisku komercyjnym lub szpitalnym.

Deklaracja zgodności

Badanie emisji

Emisje częstotliwości Grupa 1
radiowych CISPR 11

Zalecane odległości rozdzielenia między przenośnym oraz mobilnym sprzętem
komunikacyjnym o częstotliwościach radiowych oraz urządzeniem.

Załącznik 3
Wskazania oraz Deklaracje Producenta - Odporność Elektromagnetyczna

IEC 60601
Poziom testowy

Urządzenie jest przeznaczone do użycia w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej.
Klient lub użytkownik musi uzyskać pewność, że produkt jest używany w takim środowisku.

W środowisku, ze względu na stałe nadajniki częstotliwości radiowych (RF), należy rozważyć
przeprowadzenie badania elektromagnetycznego. Jeśli zmierzona siła pola w miejscu, w którym
urządzenie jest używane, przekracza odpowiedni poziom zgodności (RF) powyżej, należy sprawdzić,
czy działa prawidłowo. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania mogą być
konieczne dodatkowe działania, takie jak zmiana orientacji lub położenia urządzenia. W zakresie
częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz siły pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.

UWAGA UT to napięcie zasilania sieciowego AC - prądem zmiennym przed zastosowaniem poziomu testowego

Badanie
odporności

Załącznik 1
Wskazówki i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne

Sprawdzić czy dioda LED ma kolor czerwony.
Sprawdzić czas korzystania z akumulatora lub stan
naładowania. Naładować akumulator za pomocą
kabla do ładowania.
Jeśli hałas jest głośniejszy niż wcześniej, należy
skontaktować się z dostawcą lub centrum obsługi
klienta w celu przeprowadzenia dokładnej diagnostyki.
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Badanie
odporności
Przepięcie IEC
61000-4-5

- Zmienić orientację lub lokalizację urządzenia odbiorczego.
- Zwiększyć odległość między urządzeniami.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączone są inne
urządzenia.
- W celu uzyskania pomocy należy skonsultować się z producentem lub technikiem serwisowym.

Rozwiązywanie problemów

Adres
Wytwórca: HuBDIC CO.,LTD.
301, 191-1, Anyang-dong, Manan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14084, Korea
Tel +82-31-442-4499 Fax +82-31-442-4994
E-mail e-sales@hubdic.com
Autoryzowany przedstawiciel: S.B. PHARMA GMBH
Max-Planck Str. 39a D-50858, Kolonia, Niemcy
TEL : +49 (0) 2234 988 1521

Ver1.0 (1908)

Symbol dla „UWAGA”

Symbol dla „NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI”

Symbol dla „OSTRZEŻENIE”

Symbol dla „PRĄDU STAŁEGO”

Symbol dla „CZĘŚCI ZASTOSOWANE KLASY BF”

Symbol dla „OCZEKIWANIA”

Symbol dla „PRODUCENTA”

Symbol dla „DATY PRODUKCJI”
Symbol dla „UTRZYMYWAĆ PRODUKT SUCHY“

Przycisk

Moc, intensywność Ⅰ, Ⅱ

Symbol dla „OZNAKOWANIA CE”

Komponenty

Aspirator do nosa, element ssący (końcówka 1) , kabel USB, instrukcja
obsługi, element ssący (końcówka 2), ustnik, wąż silikonowy, obudowa

Symbol dla „PRZEDSTAWICIELA NA TERENIE WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ”

Symbol dla „NR SERII”.

Symbol dla „OGRANICZENIA TEMPERATURY”

Symbol dla „Zabezpieczenia przed ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm
i większej. Zabezpieczenie przed pionowo spadającymi kroplami wody,
gdy urządzenie jest przechylone do 15 stopni.”

Warunki użycia

Temperatura: +5℃ do +40℃ / Wilgotność: 15% do 90% (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa to 1060hPa

Transport
i przechowywanie

Temperatura:-25℃ to +70℃ / Wilgotność: 15 % do 90 % (bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa do 1060hPa

Zastosowana część

Element ssący końcówka 1, końcówka 2

Tryb działania

Praca ciągła

Rodzaj ochrony
przed porażeniem
prądem

Zastosowane części klasy BF

Symbol dla „OGRANICZENIA WILGOTNOŚCI”
Symbol dla „OGRANICZENIA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO”

HNA-100 jest zgodny z następującymi międzynarodowymi normami regulacyjnymi i bezpieczeństwa.

IEC/EN60601-1, IEC/EN60601-1-1-6, IEC/EN60601-1-1-2, IEC/EN60601-1-11
Utylizacja
Urządzenie należy utylizować zgodnie z dyrektywą 2002/96/WE-WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment - Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny). W razie pytań, proszę zwrócić się do lokalnych
władz odpowiedzialnych za utylizację odpadów.
Zużyte, całkowicie rozładowane akumulatory należy wyrzucić do specjalnie oznakowanego pojemnika
na odpady, do punktów zbiórki odpadów toksycznych lub zwrócić do sprzedawcy sprzętu elektrycznego.
Macie Państwo prawny obowiązek prawidłowej utylizacji akumulatorów i baterii.
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