6 Pierwsze użycie
Przed użyciem inhalatora po raz pierwszy
Uwaga: Przed użyciem, urządzenie i akcesoria powinny być dokładnie
wyczyszczone i odkażone. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w pkt. 8.

Nr 5

6.1 Połączenie głowicy rozpylającej z główną
częścią inhalatora:
Wyjąć urządzenie z opakowania.
Jeśli jego elementy nie są połączone, proszę przyłączyć
głowicę rozpylającą z siatką z pojemnikiem na lekarstwo
do głównej części inhalatora. Połączenie będzie
właściwie zrobione, jeśli usłyszymy dźwięk “kliknięcia”
Proszę zob. Rys 1.

Rys.1

Uwaga: Aby odłączyć głowicę rozpylającą z
pojemnikiem na lekarstwo od głównej
części inhalatora, nacisnąć przycisk
“PRESS” (Zob. Rys.2) i jednocześnie
pociągnąć głowicę do góry.

Rys.2

PRESS

6.2 Wkładanie baterii
a. Otworzyć przedział na baterie (6) znajdujące się od spodu urządzenia.
b. Włożyć dwie alkaliczne baterie (typ AA LR6). Proszę upewnić się, czy
baterie są włożone zgodnie z biegunami. (Rys.3)
c. Zamknąć przedział na baterie.
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•
•

Uwaga:
Podczas wymiany baterii, należy upewnić się, czy pojemnik na lekarstwo jest
całkowicie pusty, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi to wylaniem się płynu.
Gdy pomarańczowa dioda LED (5) zaświeci się, należy wymienić obie baterie na
nowe, ponieważ rozpylanie staje się mniej wydajne, gdy baterie są słabe.
Z nowymi bateriami alkalicznymi urządzenie może pracować przez około 100
minut. Wystarcza to na 5~8 aplikacji soli fizjologicznej.

Rys.3
6.3 Praca urządzenia z zasilaczem sieciowym (opcja)
• Podłączyć zasilacz sieciowy AC (13) tylko do napięcia sieciowego, którego
wartość podana jest na tabliczce znamionowej.
• Włożyć wtyczkę zasilacza sieciowego AC do gniazda (7) w urządzeniu, a
zasilacz sieciowy AC (13) do odpowiedniego gniazdka elektrycznego.
• Podczas korzystania z zasilacza AC, proszę wyjąć baterie z przedziału na
baterie.

•
•
•
•

UWAGA:
Proszę upewnić się, czy w pobliżu miejsca, w którym korzystamy z urządzenia
znajduje się gniazdo sieciowe.
Ułożyć kabel sieciowy tak, aby nikt się na nim nie przewrócił.
Aby odłączyć inhalator z sieci zasilającej, należy najpierw wyłączyć urządzenie,
a następnie wyjąć zasilacz sieciowy AC z gniazdka.
Zasilacz sieciowy AC nie może być używany do ładowania baterii.
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7 Obsługa
7.1 Napełnianie pojemnika lekarstwem:
a. Otworzyć pojemnik podnosząc zatrzask (Zob. rys. 4, 5)
b. Napełnić pojemnik lekarstwem. (Zob. rys. 6)
c. Zamknąć pojemnik naciskając mocno i dokładnie zatrzask. (Zob. rys. 7)

Rys. 4

Rys. 6

Rys. 5
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Rys. 7

7.2 Inhalacja przy pomocy ustnika
a. Podłączyć ustnik do otworu wyjściowego siatki. (Zob. rys. 8)
Uwaga:Proszę upewnić się, czy ustnik jest połączony prawidłowo. Napis
"DOWN" na ustniku powinno znajdować się od spodu, gdy ustnik
jest podłączony prawidłowo.

DOWN

Rys.8
b. Usiąść prosto i przytrzymać inhalator jak najbardziej pionowo, nie
przechylając go o więcej niż 45stopni w którymkolwiek kierunku.
c. Dokładnie objąć wargami ustnik.
d. Nacisnąć przycisk On/ Off. Na przycisku On/ Off zaświeci się niebieska
dioda LED.
Uwaga:W każdym momencie podczas dozowania lekarstwa można
wyłączyć inhalator naciskając przycisk On/ Off.
e. Wdychać powietrze powoli i głęboko ustami, a wydychać przez nos.
f. Gdy lekarstwo całkowicie zostanie przekształcone w formę lotną, to
urządzenie automatycznie się wyłączy.
Uwaga:Resztka lekarstwa może pozostać w ustniku z powodu
gromadzenia się pary wodnej.
g. Natychmiast po każdym użyciu należy zdezynfekować i wyczyścić
inhalator.
Uwaga:Aby przedłużyć żywotność siatki, należy odczekać co najmniej 1
godzinę przed następnym użyciem inhalatora.
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7.3 Inhalacja z użyciem maski
a. Przyłączyć element łączący maskę do otworu wyjściowego siatki, a następnie
połączyć maskę do elementu łączącego. (Zob. rys. 9, 10)
b. Usiąść prosto i przytrzymać inhalator jak najbardziej pionowo, nie przechylając go
o więcej niż 45 stopni w którymkolwiek kierunku.
c. Nacisnąć przycisk On/ Off. Na przycisku On/ Off zaświeci się niebieska dioda LED.
Uwaga: W każdym momencie podczas dozowania lekarstwa można wyłączyć
inhalator naciskając przycisk On/ Off.
d. Wdychać powietrze powoli i głęboko ustami, a wydychać przez nos.
e. Gdy lekarstwo całkowicie zostanie całkowicie rozpylone, to wówczas urządzenie
automatycznie się wyłączy.
Uwaga: Resztka lekarstwa może pozostać w masce z powodu gromadzenia się
pary wodnej.
f. Natychmiast po każdym użyciu należy zdezynfekować i wyczyścić inhalator.
Uwaga: Aby przedłużyć żywotność siatki, należy odczekać co najmniej 1 godzinę
przed następnym użyciem inhalatora.
Widok z góry

Rys. 10
Rys. 9

Uwaga:
Element łączący maskę powinien być dołączony do modułu siatki w
takim samym kierunku, jak jest to pokazane na rysunku.
Maska powinna zostać podłączona do elementu łączącego w kierunku
pokazanym na rysunku.
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