
 

 Boyut:405x143mm 

5. Nasıl kullanılır? 

3. Cihaz çalışana kadar güç düğmesini 3 saniye basılı tutun ve 

ardından parmağınızı çekin. 

 

* Gücü açmadan önce aspiratörün ana gövdeye bağlı olduğundan emin olun. 

* Bu ürün oyuncak DEĞİLDİR. 

Her bir parçanın çocuğun boğazına kaçma ihtimali olduğundan, 

tehlikelidir. 

4. Uygun emişe ayarlamak için emme ayar düğmesine basın. 

- Cihazı kendi başlarına kullanamayan çocuklar için, lütfen çocuk 

yatarken veya rahat bir şekilde tutulurken ürünü uygun emiş ayarıyla 

kullanın. 

 

 

* Lütfen cihazı burunun içindeyken çok derine SOKMAYIN. 

Cihaz burun içerisindeyken cihazın uç kısmını 

 burun duvarına çok fazla BASTIRMAYIN. 

* Cihazı ağız veya göze UYGULAMAYIN. 

Bu aspiratör, burun tıkanıklığını gidermek için tasarlanmış bir 

cihazdır. Cihazı belirtilenden başka bir amaçla 

KULLANMAYIN. 

* Artık yabancı maddeler bebek cımbızıyla çıkarılmalıdır. 

Cımbızın uç kısmını kullandığınızdan emin olun. 

Cımbız ucu burun mukoza zarını korur ve burun içinde derine 

sokulmasını önler. 

* Bebek cımbızını kullanırken, cımbız ucunu kullandığınızdan emin olun. 

Cımbız, ucu açık şekilde kullanılmazsa potansiyel bir yaralanma tehlikesi oluşturur. 

 
 
 
 
 

5. Kullanım sona erdikten sonra güç düğmesine basarak gücü kapatın.  

6. Saklama ve Bakım 

1. Kullanımdan sonra aspiratörü ana 

gövdeden ayırarak aspiratörü sökün.  

2. Emme kabında toplanan yabancı 

maddeleri atın. 

 

 

3. Lütfen ayrılmış olan aspiratör 

parçalarını kaynar suyla dezenfekte 

edin veya suyla iyice temizleyin. 
4. Temizledikten sonra iyice kurutun. 

* Lütfen parçaları kaynar suda temizlerken kabın sıcak iç yüzeyine 

temas etmesini önleyin. 

5. Ana gövdeyi yumuşak bir bezle silin veya gerekirse ıslatılmış bir bezle 

temizleyin. 

 

* Lütfen ana gövdeyi suya veya diğer çözeltilere KOYMAYIN. 

Düşük viskoziteli burun akıntısı zaman zaman geri akabilir. 

Böyle bir durumda, lütfen pamuklu çubuk kullanarak ana 

gövdenin emme deliğinin çevresini temizleyin. 

* Geri akış durumunda, motorun aşırı çalışması arızaya neden 

olabilir. 

Bu tür bir durumda, motorun temizlenmesi için lütfen müşteri 

hizmetleri merkeziyle iletişime geçin. 
 

* Ürünü kullandıktan sonra Saklama ve Bakım 
(1)  Lütfen ürünü, ürünün sıvıyla temas edebileceği yerlerde kullanmaktan veya saklamaktan 

kaçının. 

(2) Ürün saklanacaksa lütfen ürünü yüksek nemli, sıcak, güneş ışığı veya kötü havalandırma 

veya havaya maruz kalan yerlerde bulundurmaktan kaçının; ve ürünü sarsıntılı veya 

titreşimli olan yerlerde bulundurmayın. 

(3) Mekanik arıza durumunda, lütfen ürünü sökmeden müşteri hizmetleri merkezine danışın. 

(4) Lütfen cihazın parçalarını düzenli olarak kontrol edin. 

7. Mekanik Arıza Durumunda Yapılacaklar 

Problem 

Emme çok zayıf 

olduğunda veya 

çalışmadığında 

Çözüm 

Aspiratörün şarjı az 
Şarj göstergesini kontrol 

edin. 

Yanlış montaj yapılmış 

Aspiratör montajını 

kontrol edin 

(Bakınız Sayfa 6) 

Aspiratör ve ana gövde 

arasındaki bağlantı 

dengesiz 

Aspiratör ve ana gövde 

arasındaki bağlantıyı 

kontrol edin . 

Ürün Özellikleri 

Ürün Adı 

Anma Gerilimi 

Ağırlık 

Paket İçeriği 

      Kullanım Amacı 

Elektrikli Burun ve Kulak Aspiratörü 

5V 1000mA 

165g (Ana gövde) 

1 set 

Harici vakum basıncın kullanarak burun, kulak 

salgısı ve mukusu emmek için kullanılan bir 

cihazdır. 

Elektrikli Burun ve Kulak Aspiratörü 
Yeni doğan ve Bebekler İçin Güvenlidir 

(burun mukuzuna ve kulak kirine elveda deyin 

 

 

Elektrikli Burun ve Kulak Aspiratörü 
Yeni doğan ve Bebekler İçin Güvenlidir 

Burun akıntısı ve kulak kirinin etkili bir şekilde 

çıkarılması için yumuşak silikon uçlu bebek 

cımbızları  

Yeni doğan ve bebekler için uygun emme 

basıncı ile özel olarak tasarlanmıştır. 

Not: Çalıştırmak için 3 saniye basılı tutun. 

 

Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için teşekkür 

ederiz. 

Ürünü kullanmadan önce kullanım 

kılavuzunu okumanız ürünü kullanırken 

rahatlık ve güvenlik sağlar.  

1. İçindekiler  ........................................................  2 

2. Güvenlik Uyarıları  .............................................  3 

3. Ürün Parçaları  ...................................................  4 

4. Kullanım öncesi hazırlık  .....................................  5 

5. Nasıl Kullanılır  ................................................  6~7 

6. Saklama ve Bakım  ............................................  8 

7. Mekanik Arıza Durumunda Yapılacaklar  .............  9 

 Lütfen ürünün doğru kullanımı için kullanmadan önce 

kullanım kılavuzunu mutlaka okuyun. 

 Bu ürün tıbbi cihaz olarak onaylanmıştır. 

Güvenlik Uyarıları 3. Ürün Parçaları 4. Kullanım Öncesi Hazırlık 5. Nasıl Kullanılır? 

► Ürünün doğru ve güvenli kullanımıyla herhangi bir güvenlik kazası veya tehlikesinin 

önlenmesi amaçlandığından, lütfen "Güvenlik Uyarıları" nı uyunuz. 

►  "Güvenlik Uyarıları", "Uyarı" ve "Dikkat" sözcüklerinden oluşur. 

" Uyarı" ve "Dikkat" Güvenlik Uyarıları aşağıdaki anlamlara gelmektedir: 

  Uyarı 
Kaçınılmadığı takdirde kritik yaralanma veya ciddi 
sakatlanmaların meydana gelebileceği potansiyel tehlikeli durum. 

 Kaçınılmadığı takdirde hafif sakatlanmaların meydana gelebileceği 
potansiyel tehlikeli durum. 

Bu sembol, özel koşullar altında potansiyel tehlike durumunda özel dikkat gerektiğini 

belirtir.  Tehlikeli durumu önlemek için lütfen kapsamlı bir kavrayışla talimatlara 

uyduğunuzdan emin olun. 

 Uyarı 

• Aşağıdaki sağlık sorunu olan kişiler ürünü 

kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdırlar. 

- Kalp rahatsızlığı olan, malign tümörü olan ve 

istirahate ihtiyacı olanlar 

- Kalp rahatsızlığı, hassas cilt, hassasiyet veya diğer 

cilt rahatsızlığı olanlar  

- Ruhsal rahatsızlığı olanlar burnunda yara olan kişiler, 

vücudu sürekli şişen ve yüksek ateşi olan kişiler 

- Diğer fiziksel bozukluklar veya rahatsızlıklar nedeniyle 

tedavi altında olan veya mevcut rahatsızlık 

lezyonunda veya daha önce tedavi edilmiş 

lezyonda ürünü kullanan kişiler 

- Diğer fiziksel bozukluklar veya rahatsızlıklar nedeniyle 

tedavi altında olan veya mevcut rahatsızlık veya 

daha önce tedavi edilmiş lezyonel rahatsızlık 

sebebiyle ürün kullanan kişiler 

• Ürünü, cihaz tarafından belirtilenlerin dışında 

bir amaç için KULLANMAYIN. 

Dikkat 

1. Emme kabının taşmasını 

önlediğinizden ve kullandıktan sonra temizlediğinizden 

emin olun. 

2. Aspiratörü gövdeden ayırırken lütfen cihazı 

kapattığınızdan emin olun. 

3. Butonun temas durumunu kontrol ettikten sonra 

lütfen cihazın normal çalışıp çalışmadığını kontrol edin. 

4. Lütfen cihazın kullanımı sırasında 

aşağıdakilere dikkat edin. 

1 ) Cihazın durumunu ve kullanım sırasında herhangi 

bir anormallik olup olmadığını kontrol edin. 

2) Cihazda veya hastada bir anormallik tespit 

edildiğinde, lütfen cihazın çalışmasını durdurun, 

hastanın güvenliğinden emin olun ve gerekli önlemleri 

alın. 

Lütfen cihazı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu 

tamamıyla anladığınızdan emin olun. 

5. Lütfen saklama sırasında aşağıdaki hususlara dikkat 

edin. 

1 ) Lütfen ürünü çocuklardan uzak tutun. 

2) Lütfen ürünü kuru ve sudan uzak bir yerde 

saklayınız. 

3) Ürünü hava basıncı, sıcaklık, nem, 

havalandırma, toz, rüzgar, tuz veya diğer 

kirleticiler de dahil olmak üzere havanın zararlı 

etkilerinden uzakta bir yerde saklayın. 

4) Eğimlerden, titreşim ve sarsıntılara karşı 

dikkatli olun. 

5) Kimyasal depolama yerlerinden veya gaz 

bulunan yerlerde bulundurmaktan kaçının. 

6) Şömine, radyatör, soba, TV gibi diğer ev 

aletleri gibi ısı üretimi kaynağı olan nesnelerin 

yakınında bulundurmaktan kaçının. 

7) Sonraki kullanım için cihazı temiz tutunuz. 

7. Durumu teşhis ettikten sonra fonksiyonel 

arıza durumunda lütfen müşteri hizmetleri 

merkeziyle iletişime geçin, 

ve kendi başınızına cihazın söküp takma işlerini 

GERÇEKLEŞTİRMEYİN. 

8. Lütfen cihazda değişiklik YAPMAYIN. 

9. Bakım 

1) Cihazı ve parçasını düzenli olarak kontrol 

ettiğinizden emin olun. 

2) Uzun saatler boyunca kullanmaktan kaçının 

ve saklanmış olan ürünü tekrar kullanmadan 

önce cihazın normal çalışıp çalışmadığını 

kontrol edin. 

• Lütfen çocukların cihazla oynamasına izin 

vermeyin. Cihazın münferit parçaları boğazlarına 

kaçabilir. 

• Lütfen ürünü nasıl kullanacağınız ve ürünü 

çocuğun burnunda ne sıklıkta kullanacağınız 

konusunda doktorunuza danışın. 

• Lütfen cihazı burnun çok derinine 

YERLEŞTİRMEYİN. Lütfen cihazı burunun 

içindeyken çok derine SOKMAYIN. 

• Cihaz burun içerisindeyken cihazın uç kısmını 

•  Burun duvarına çok fazla BASTIRMAYIN. 

Cihazı kulak, ağız veya göze UYGULAMAYIN. 

Bu aspiratör, burun tıkanıklığını gidermek için 

tasarlanmış bir cihazdır. Cihazı belirtilenden 

başka bir amaçla KULLANMAYIN. 

• Bebek cımbızını kullanırken, cımbız ucunu 

kullandığınızdan emin olun; 

Cımbız, ucu açık şekilde kullanılmazsa potansiyel 

bir yaralanma tehlikesi oluşturur. 

 

 

 

1. Lütfen ürünü kutudan dikkatlice çıkardıktan sonra aşağıdakileri kontrol edin. 

 Lütfen üründe hasar olup olmadığını iyice kontrol edin. 

 Lütfen eksik parça olup olmadığını kontrol edin. 

 Herhangi bir hasar veya eksik parça tespit edilirse lütfen satın aldığınız yere 

veya satış acentesine başvurun. 

2. İlk kullanımdan önce cihazı tam şarj edin. 

 Cihazı şarj etmek için, küçük fişi cihazın arkasındaki 

sokete takın ve USB kablosunun diğer ucunu güç 

adaptörüne takın. (Şarj başlığı dahil değildir) 

 Pil durumu yanıyorsa cihaz şarj oluyor demektir. Şarj işlemi 3 

saat kadar sürmektedir. 

 Şarj gösterge ışığı yanıp sönmeyi bıraktığında cihaz tamamen 

şarj olmuştur, çalışma süresi 60 dakikadır. 

 

1. Aspiratör Nasıl Takılır? 

2)Emme konteynerini, aspiratörün ana 

1) Emme konteyner kabını, gövdesi üzerine yerleştirin. 

    emme konteynerinin üstüne yerleştirin.  

Ok yönünde çevirin.                                  

 

3) Sağlam bir sabitleme için aspiratör 4) Emme ucunu aspiratörün ana 

ana gövdesini yerleştirin ve çevirin. gövdesine yerleştirin. 

 

2. Aspiratörü ana gövdeye yerleştirin. 

• Tamamen monte edilmiş aspiratörü, boşluk 

hizalı olacak şekilde aspiratörün ana gövdesi 

üzerindeki konektöre yerleştirin. 
• Ok yönünde çevirin. 

* Lütfen emme ucunu çocuğun burnunun boyutu ve 

şekline uygun seçin. 

Aynı zamanda, çocuğun tıkanıklık durumu da dikkate 

alınmalıdır. 

 
 
 

Emme Ucu (A): Akıntı salgısının 

aspirasyonu için uç 

Emme Ucu (B): Yumuşak salgının 

aspirasyonu için bir uç 

Emme Ucu (C): Kulak salgısının 

aspirasyonu için bir uç 

 

 

Dikkat 

1.Gövde 

 

 

 

 Aspiratör Konektörü 

Aspiratör ve ana gövdenin bağlı 

bulunduğu parçadır 

 

Şarj Göstergesi  

Batarya durumunu gösterir 

 

Güç butonu 

Cihazın AÇMA/KAPAMA butonudur 

(Not: Başlatmak için 3 saniye basılı tutun 

 

 

Emme ayar butonu 

3 Kademe, H(Yüksek) 

M (Orta), L (Düşük) 

 

 
2.Aspiratör                         3. Cımbız 

 

 

 

 

Emme Ucu (c)  

Kulak salgısının aspirasyonu için bir 

uç 

 

Emme Ucu (b) 

Hafif salgının aspirasyonu için bir uç 

 

Emme Ucu (a) 

Akan salgının aspirasyonu için bir uç 

 

Aspiratör ana gövdesi 

Aspiratörün içindekileri koruyan kasa 

 

Emme Konteyner Kabı 

İçindeki salgının geri akmasını 

önleyen bir kap 

 

Emme Depolama Konteyneri 

İçindeki salgı için depolama yeri 

 

Aspiratör Ana Gövdesi için Konektör 

Aspiratörün ana gövdeye bağlı 

olduğu bir kısım 

 

 

 

 

Cımbız Ucu 

Burun mukus membranı ve derine 

girmeyi önleyen koruyucu uç 

 

Bebek Cımbızı 

Burun boşluğu içerisindeki katı 

salgının çıkartılması için cımbız 

 

4.Kullanma Kılavuzu 

 

 

 

  

 

İÇİNDEKİLER 

Silikon ucu bütünüyle bebeğinizin burnunun 

içerisine yerleştirin ve cihazı çalıştırın. 

Mukus aspirasyonu 

Doktora gittikten sonra bile 

bebeğimin burunu halen akıyor. 

Zavallı bebeğim.. Bunun başka bir 

yolu yok mu? 

Bebeğinizi yatırın ve güvenli şekilde tutun 

Direct Nexus sizin ve bebeğinizin tüm endişesini ve stresini 

ortadan kaldıracaktır. 

* Direct Nexus, herhangi bir rahatsızlık vermeden burunun en 

derininden akıntıları etkili bir şekilde temizler ve emer. 


