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ÚVOD

Nosová odsávačka AGU NS12 je špeciálne navrhnutá tak, aby u novorodencov 
a dojčiat odstraňovala hlien v domácom prostredí a / alebo na cestách.

Funkcia hudby
12 melódií v pamäti prístroja zaujme a rozptýli dieťa a proces čistenia nosa pre 
neho bude pohodlnejší.

Ako prístroj používať
Vložte odsávaciu koncovku do nosovej dierky, potom je prístroj pripravený 
odstrániť hlien z nosa. 

Bezpečnosť
Mäkká odsávacia koncovka zabraňuje možnosti poranenia počas prevádzky.

Kompaktný a jednoduchý dizajn
Toto zariadenie je kompaktné a ľahko sa udržiava a používa.

Umývateľné časti
Silikónové koncovky, zbernú nádobku a hlavový modul je .možné zo zariadenia 
odobrať a ľahko umyť. (Zberná nádobka sa môže tiež vydezinfikovať vo vriacej vode.)

Nízka hmotnosť, nízka hlučnosť
Dieťa na čistenie nosa reaguje pokojne.

Batérie
Toto zariadenie používa dve 1,5 V AA batérie; batérie sa dajú vymeniť kedykoľvek 
a kdekoľvek.

Pred použitím nosovej odsávačky AGU NS12 si dôkladne prečítajte tento 
návod na obsluhu. 
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ZOZNAM SYMBOLOV

 Symbolov Význam

   Pozor / Poznámka

Značka CE tohto zariadenia sa vzťahuje  
ku smernici ES 93/42/EHS MDD.

Zlikvidujte zariadenie v súlade so smernicou  
ES 2002/96/EC – OEEZ (Odpadové elektrické  
a elektronické zariadenia). 
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte príslušné 
miestne úrady.

Prečítajte si prosím návod na použitie. 

Typ klasifikácie zariadenia BF

Výrobca

Spĺňa ZÁKLADNÚ BEZPEČNOSŤ a ZÁKLADNÚ VÝKON-
NOSŤ bezpečnostného štandardu IP22. 
(IP22: Úroveň ochrany proti prenikaniu pevných predmetov 
a padajúcej vody).

Prístroj spĺňa hlavné požiadavky Technického predpisu 
colnej únie 020/2011 o elektromagnetickej kompatibilite 
technických výrobkov. Prístroj spĺňa hlavné požiadavky 
Technického predpisu colnej únie 004/2011 «O bezpeč-
nosti nízkonapäťových zariadení», týkajúce sa bezpečnosti 
nízkonapäťových zariadení.

misikova
Prečiarknutie

misikova
Lístok s poznámkou
posunutá medzera

misikova
Prečiarknutie

misikova
Prečiarknutie
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM

Prístroj je určený na odstraňovanie sekrécie a hlienu z nosa u detí (vo veku 0–12 
rokov) v domácom prostredí.

1. POZOR! Tento prístroj žiadnym spôsobom nemeňte bez súhlasu výrobcu.

2. Nevystavujte prístroj vysokej / nízkej teplote či veľmi vysokej vlhkosti. Zabráňte 
vystaveniu prístroja priamemu slnečnému svetlu.

3. Zabráňte extrémnemu namáhaniu, nárazu alebo náhodnému pádu prístroja.

4. Vymeňte všetky batérie, keď výkon a /alebo zvuk odsávania počas používania 
prístroja slabne.

5. Pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vybrať batérie.

6. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie spustili a vytvorili 
vákuum pre odstránenie nosovej sekrécie a hlienu. Ak chcete zastaviť odsá-
vanie, jednoducho uvoľnite vypínač a vypnite prístroj.

7. Nosová odsávačka slúži len na čistenie / odstraňovanie nosových hlienov. 
Nepoužívajte tento prístroj k iným ako určeným účelom.

8. Počas používania prístroja by deti nemali zadržiavať dych, zatvárať ústa alebo 
prehĺtať sliny.

9. Pokiaľ sa dieťa pri používaní prístroja necíti dobre, zastavte odsávanie a okamžite 
sa poraďte s lekárom.

10. Nepoužívajte nadmernú silu pri vkladaní odsávacej koncovky do nosovej dutiny.

11. Tento prístroj je určený pre použitie ako doma, tak aj na cestách. Pred 
použitím prístroja v prípade rinitídy a sínusitídy sa obráťte na svojho lekára 
a uistite sa, že ste pred každým použitím vyčistili odsávaciu koncovku.

12. Zamýšľaným prevádzkovateľom tohto prístroja sú rodičia alebo dospelí, ktorí 
dodržujú pokyny a poznámky na ovládanie zariadenia uvedené v návode na 
použitie. Prístroj nesmú používať deti. Uchovávajte nosovú odsávačku mimo 
dosahu detí. Nenechajte ich ovládať prístroj bez dozoru.

13. NEPOUŽÍVAJTE nosovú odsávačku, pokiaľ majú deti nasledujúce 
kontraindikácie:
 • krvácania z nosa
 • akútne poranenie hlavy, tváre alebo krku;
 • koagulopatiu alebo poruchu zrážanlivosti krvi.
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14. Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod. Nesprávne použi-
tie prístroja môže spôsobiť nasledujúce nebezpečenstvo / komplikácie:

 • mechanickú traumu;

 • krvácanie z nosa;

 • poškodenie sliznice nosa.

15. Uchovávajte vymeniteľné koncovky mimo dosahu detí a domácich maznáčikov, 
aby ste zabránili riziku ich prehltnutiu.

16. Koncovka môže spôsobovať potenciálne alergické reakcie.

Táto nosová odsávačka musí byť používaná len s koncovkou radu AGU NS. 
Obráťte sa na predajne a lekárne pri nákupe tohto príslušenstva.
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POPIS VÝROBKU

Koncovka

Reproduktor

Tlačidlo napájania 
Tlačidlo hudby

Zberná nádobka

Kryt batérie 
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INŠTALÁCIA / VÝMENA BATÉRIE

1. Opatrne vysuňte kryt batérie.

2. Opatrne vyberte staré batérie 
a poriadne ich zlikvidujte.

3. Vložte alebo vymeňte baté-
rie v priestore pre batérie, 
pričom rešpektujte zodpove-
dajúce symboly polarity. Vždy 
používajte nové batérie.

4. Nasaďte kryt batérie.

 POZNÁMKA
 • Nevystavujte batérie vysokým teplotám a poriadne ich zlikvidujte. Ucho-

vávajte ich mimo dosahu detí.

 • Pokiaľ sa prístroj dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vybrať batérie.

Batérie a elektronické zariadenia sa musia likvidovať v súlade s miestne 
platnými recyklačnými predpismi, nie ako komunálny odpad.
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 DETSKÉ MELÓDIE

Pokiaľ chcete dieťa upokojiť, stačí stlačiť tlačidlo Hudba.

 • Nosová odsávačka AGU NS12 
ponúka 12 známych detských 
melódií.

 • S krásnymi melódiami sa 
dieťa bude cítiť pohodlnejšie 
počas ošetrenia prístrojom.

 • Ak chcete vybrať inú melódiu, 
stlačte znovu tlačidlo Hudba.

 • Ak chcete vypnúť melódiu, 
stlačte a podržte tlačidlo 
Hudba.
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NÁVOD NA POUŽITIE

1. Zvoľte správnu koncovku, ktorú 
chcete používať, podľa tvaru a 
veľkosti nosových dierok.

 • Úzka koncovka sa odporúča 
použiť, keď je hlien uvoľnený a 
v kvapalnej forme.

 • Veľká koncovka sa odporúča 
použiť, keď je hlien v pevnej 
forme.

2. Uistite sa, že je koncovka 
bezpečne nasadená na odsá-
vačke. Pred použitím sa uistite, 
že koncovka úplne pokrýva ústi.        
Pred každým použitím skon-
trolujte koncovku. Pokiaľ zistíte 
akékoľvek známky opotrebova-
nia alebo poškodenia, okamžite 
ju vymeňte.
Koncovky patria medzi spotreb-
né materiály, ich životnosť závisí 
na početnosti používania prístro-
ja. Odporúčame vymeniť koncov-
ky po každých šiestich mesiacoch 
používania.

3. Stlačte a držte tlačidlo napájania, 
dokiaľ prístroj nevysaje hlien.

Úzka koncovka

Veľká koncovka 

misikova
Ceruzka

misikova
Lístok s poznámkou
"a" nepatrí na koniec riadku..platí pre celý návod

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
ústie.
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4. Držte dieťa vzpriamene a vložte 
koncovku do jednej nosovej dierky 
dieťaťa. Dbajte na to, aby nedošlo k 
stlačeniu vnútornej steny nosovej 
dierky alebo aby koncovka nebola 
zasunutá príliš ďaleko. Uistite sa, že 
odsávačku držíte zvisle, pričom držte 
koncovku odsávačky pod uhlom 
90° k nosovému priechodu. Hlien sa 
odsávačkou vysaje bez pôsobenia 
akejkoľvek ďalšej vonkajšej sily. 
Zopakujte rovnaký postup v druhej 
nosovej dierke dieťaťa. V prípade 
potreby sa postup môže opakovať.

Hlien sa nemusí okamžite objaviť v 
zbernej nádobke. Po každom použití 
sa odporúča rýchlo vyčistiť koncovku 
po jej zložení z odsávačky.

5. Uvoľnite tlačidlo napájania, aby ste zastavili satie.

POZOR
Aby nedošlo k vniknutiu kvapaliny do hlavnej jednotky prístroja a k jeho 
zlyhaniu:
 • počas procedúry sa uistite, že množstvo hlienu v zbernej nádobke 

neprekročí maximálnu úroveň (maximálna úroveň je označená špeciál-
nou značkou na nádobke);

 • po dokončení odsávacej procedúry okamžite odpojte hlavový modul so 
zbernou nádobkou od hlavnej jednotky.

Pokiaľ je zariadenie používané správne, tekutina sa nedostane do hlavnej 
jednotky. Postupujte podľa vyššie uvedených odporúčaní. Majte na pamäti, 
že preniknutie kvapaliny dovnútra zariadenia spôsobí stratu záruky.

5°
90°
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STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

1. Oddeľte hlavový modul s koncovkou od odsávačky tak, že ho jemne vytiahnete.
2. Odskrutkujte zbernú nádobku otáčaním doprava.

PROCES ČISTENIA ZBERNEJ NÁDOBKY, HLAVOVÉHO MODULU A SACEJ 
KONCOVKY
Odporúča sa vymývať zbernú nádobku, hlavový modul a saciu koncovku 
jemným mydlom v horúcej vode po dobu 3 minút. Potom vyplachujte každú 
časť horúcou tečúcou vodou po dobu 3 minút a dezinfikujte ju vriacou vodou. Po 
čistení musia byť časti úplne vysušené.

NEUMÝVAJTE toto zariadenie žiad-
nym silným mydlom alebo čističom. 
Umyte len zbernú nádobku, hlavový 
modul a koncovku len vodou a emným 
mydlom.

ČISTENIE PRÍSTROJA
Dôrazne odporúčame prístroj otrieť čistou 
mäkkou suchou látkou a udržiavať ho v čistote.

NEUMÝVAJTE telo tohto prístroja 
vodou ani inými kvapalinami.

Hlavový modul

Zberná nádobka

misikova
Ceruzka
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 RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Pokiaľ pri používaní prístroja nastanú nejaké problémy, najprv skontrolujte nasle-
dujúci zoznam.

Problém Možná príčina Riešenie

Satie je slabé alebo 
vôbec žiadne

Batérie sú vybité alebo 
sú nesprávne nainšta-
lované

Skontrolujte alebo  
vymeňte batérie

Chýba šedý gumový 
krúžok v mieste, kde 
sa skrutkuje zberná 
nádobka

Uistite sa, že na 
mieste, kde sa skrut-
kuje zberná nádob-
ka, je šedý gumový 
krúžok

Zberná nádobka nie 
je správne priskrut-
kovaná

Uistite sa, že tri zvislé 
pruhy na každej stra-
ne zbernej nádobky 
zodpovedajú pruhom 
na tele odsávačky

Po stlačení tlačidla 
hudby sa hudba  
neprehráva

Batérie sú vybité 
alebo sú nesprávne 
nainštalované

Skontrolujte alebo  
vymeňte batérie

Po stlačení tlačidla 
hudby sa hudba 
nevypne

Stlačenie tlačidla nie 
je dostatočne dlhé

Ak chcete hudbu 
vypnúť, držte stlačené 
tlačidlo, dokiaľ hudba 
neprestane hrať

POZOR
 • Pokiaľ prístroj nefunguje ani po vykonaní vyššie uvedených krokov, obráťte 

sa na predajňu, kde ste ho zakúpili, alebo na najbližšieho predajcu.
 • Nikdy nezapínajte prístroj, pokiaľ je niektorá jeho časť poškodená alebo 

nefunguje správne.
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 • TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 

Výrobok Nosová odsávačka AGU NS12

Model AGU NS12

Výkon účinný podtlak: 450 mm Hg (60 kPa)

Hladina akustického tlaku 75–80 dB (30 cm ďaleko od AGU NS12)

Sacia koncovka mäkký silikón

Motor 3 V / DC

Prevádzkové podmienky
teplota +16 °C až +35 °C 
vlhkosť do 85% (nekondenzujúca)

Podmienky skladovania  
a prepravy

teplota: –25 °C až +55 °C 
vlhkosť do 85% (nekondenzujúca)

Zdroj napájania 2 x 1,5 V AA alkalické batérie

Hmotnosť 146 g (bez batérií)

Rozmery (DxŠxV), mm 98,5x45,3x143

Doba prevádzky batérie cca 90 minút  
(závisí na kvalite batérií)

Obvyklá životnosť 3 roky

Balenie obsahuje*

nosová odsávačka,  
1,5 V AA batérie (2 kusy),  
silikónové koncovky (2 kusy),  
priehľadná zberná nádobka,  
úložná taška,
návod na použitie,
záručný list

Záručná doba 2 roky

*Upozornenie: výrobca má právo zmeniť konštrukciu zariadenia.
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TECHNICKÉ ÚDAJE

POKYNY A PREHLÁSENIE VÝROBCU O ELEKTROMAGNETICKÝCH EMISIÁCH

Nosová odsávačka AGU NS12 je určená pre použitie v nižšie uvedenom elek-
tromagnetickom prostredí.

Zákazník alebo užívateľ nosovej odsávačky AGU NS12 musí zaistiť, aby bola 
používaná v takom prostredí.

Emisný test Zhoda Pokyny pre elektromagnetické 
prostredie

RF emisie CISPR 11 Skupina 1

Nosová odsávačka AGU NS12 
využíva RF energiu len pre svoju 
vnútornú funkciu. Preto sú jej RF 
emisie veľmi nízke a nemali by 
spôsobiť akúkoľvek interferenciu v 
blízkom elektronickom zariadení

RF emisie CISPR 11 Trieda B
Nosová odsávačka AGU NS12 je 
vhodná pre použitie vo všetkých 
zariadeniach, vrátane domácich 
zariadení a zariadení priamo napo-
jených na verejnú sieť nízkeho 
napätia, ktoré napája budovy použí-
vané pre domáce účely

Harmonické emisie  
IEC 61000–3–2

Nevzťahu-
je sa

Kolísanie napätia/
emisie blikania  
IEC 61000–3–3

Nevzťahu-
je sa
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POKYNY A PREHLÁSENIE VÝROBCU O ELEKTROMAGNETICKEJ ODOLNOSTI
Nosová odsávačka AGU NS12 je určená pre použitie v nižšie uvedenom elektro-
magnetickom prostredí.
Zákazník alebo užívateľ nosovej odsávačky AGU NS12 musí zaistiť, aby bola 
používaná v takom prostredí.

Test  
odolnosti

IEC 
60601 
úroveň 
testu

Úroveň 
zhody

Pokyny pre elektromagnetické 
prostredie

Elektrostatický 
výboj (ESD)  
IEC 61000–4–2

+ 6 kV 
kontakt 

+ 8 kV 
vzduch

+ 6 kV 
kontakt
+ 8 kV 
vzduch

Podlahy by mali byť drevené, betó-
nové alebo z keramickej dlažby. 
Pokiaľ sú podlahy pokryté syntetic-
kým materiálom, mala by byť relatív-
na vlhkosť aspoň 30%

Napájacia  
frekvencia  
(50 / 60 Hz)
magnetického 
poľa  
IEC 61000–4–8

3 A / m 3 A / m

Napájacia frekvencia magnetických 
polí by mala byť na úrovni obvyklej 
pre typické umiestnenie v typickom 
obchodnom alebo nemocničnom 
prostredí
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Vyžarovaná RF 
IEC 61000–4–3

3 V / m
80 MHz
až
2,5 GHz

3 V / m

Prenosné a mobilné RF komunikač-
né zariadenia by sa nemali používať 
bližšie akékoľvek časti nosovej odsá-
vačky AGU NS12 vrátane kábla, ako 
je odporúčaná separačná vzdialenosť 
vypočítaná z rovnice platnej pre frek-
venciu vysielača. 
Odporúčaná separačná vzdialenosť:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80  MHz až 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz až 2,5 GHz
kde P je maximálny menovitý výstup-
ný výkon vysielača vo wattoch (W) 
podľa výrobcu vysielača a d je odpo-
rúčaná separačná vzdialenosť v 
metroch (m). Intenzita poľa z pevných 
RF vysielačov, ako bola zistená elek-
tromagnetickým prieskumom miestaa, 
by mala byť nižšia ako úroveň zhody 
v každom kmitočtovom pásmeb.
WInterferencie môžu  
nastať v blízkosti zariadenia 
označeného nasledujúcim  
symbolom:

POZNÁMKA 1:  Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdiale-
nosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektro-
magnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od 
konštrukcií, objektov a ľudí.

a. Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádio-
vé (mobilné / bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiostanice, amatér-
ske rádio, rozhlasové vysielanie AM a FM a televízne vysielanie, teoreticky nejde 
predpovedať s presnosťou. Pre posúdenie elektromagnetického prostredia vply-
vom pevných RF vysielačov je potrebné zvážiť prieskum elektromagnetického 
poľa. Pokiaľ nameraná intenzita poľa v mieste, kde sa používa nosová odsávačka 
AGU NS12, prekračuje vyššie uvedenú príslušnú úroveň zhody RF, je potreb-
né nosnú odsávačku AGU NS12 sledovať za účelom overenia normálnej 
prevádzky. Pokiaľ je zistený abnormálny výkon, môžu byť nutné ďalšie opatrenia, 
ako je zmena orientácie alebo premiestnenie nosovej odsávačky AGU NS12. 
b. V kmitočtovom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť nižšia ako 
3 V / m.
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ODPORÚČANÉ SEPARAČNÉ VZDIALENOSTI medzi prenosnými a mobilný-
mi RF komunikačnými zariadeniami a AGU NS12
Nosová odsávačka AGU NS12 je určená pre použitie v elektromagnetickom 
prostredí, v ktorom sú monitorované vyžarované RF interferencie. Zákazník alebo 
užívateľ nosovej odsávačky AGU NS12 môže zabrániť elektromagnetickej inter-
ferencii udržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými 
RF komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a nosovou odsávačkou AGU NS12 
v súlade s nižšie uvedeným odporúčaním podľa maximálneho výstupného výkonu 
komunikačného zariadenia.

Maximálny 
menovitý 
výstupný 

výkon 
vysielača, 

W

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača (m)

150 kHz až 80 MHz 
d = 1,2 

80 MHz až 800 MHz 
d = 1,2 √P

800 MHz až 2,5 GHz  
d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,38 0,38 0,73
1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3
100 12 12 23

Pre vysielače s maximálnym výstupným výkonom neuvedeným vyššie je možné 
odporúčanú separačnú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice 
vzťahujúcej sa k frekvencii vysielača, kde p je maximálny menovitý výstupný výkon 
vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača. 

POZNÁMKA 1:  Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdia-
lenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2:  Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektro-
magnetické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom 
od konštrukcií, objektov a ľudí.



37SK

ZÁRUKA VÝROBCU

Záruka na chyby materiálu a spracovanie je po dobu 2 rokov od dátumu nákupu. 
Záruka sa nevzťahuje na batériu. Dôkladne dodržujte pokyny uvedené v tomto 
manuáli na zaistenie spoľahlivej a dlhodobej životnosti zariadenia.
Pokiaľ zariadenie nefunguje správne, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

UPOZORNENIE
Nesnažte sa opravovať odsávačku sami; spôsobí to stratu záruky.
Zmeny vykonané na odsávačke bez súhlasu výrobcu povedú k strate záruky.
Pre opravy a údržbu kontaktujte autorizovaný servis.
Výrobca si vyhradzuje právo meniť a upravovať konštrukciu zariadenia.

* Adresy servisných stredísk sú uvedené na webových stránkach agu-baby.com.






