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Nebulizator elements: (illustration) 

01. Ki/be kapcsoló

02. Fogantyú

03. Szellőzőnyílás

04. Szűrő

05. Levegő kimenet

06. Levegő cső

07. Porlasztó palack

08. Szájrész

09. Felnőtt maszk

10. Gyermek maszk

11. Tartalék légszűrők

FONTOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK  
Megjegyzés: Használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati utasítást. Az alábbi 

alapvető óvintézkedések szükségesek az elektromos termék használatakor: Vigyázat! Az 

összes óvintézkedés elolvasásának és betartásának elmulasztása személyi sérüléshez vagy a 

berendezés károsodásához vezethet. 

TERMÉKI FIGYELMEZTETÉSEK:  

1. Az áramütés elkerülése érdekében: Tartsa a készüléket távol víztől - Ne merítse a tápkábelt

vagy a készüléket folyadékba - Ne használja fürdés közben - Ne nyúljon a vízbe esett

készülékért - azonnal húzza ki a készüléket a hálózatból. 

2. Soha ne működtesse a készüléket, ha sérült alkatrészei vannak (beleértve a tápkábelt is), ha 

leejtették vagy vízbe merítették. Azonnal küldje el egy szervizközpontba vizsgálatra és 

javításra. 

3. A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol gyúlékony gáz, oxigén vagy

aeroszolos permetszereket használnak. 

4. Tisztítás, feltöltés előtt és minden használat után húzza ki a készüléket az elektromos

hálózatból. 

5. Ne használjon más tartozékokat, hacsak a gyártó nem ajánlja.

Üzemeltetési óvintézkedések:  

1. Csatlakoztassa ezt a terméket a modellnek megfelelő feszültségű konnektorhoz. 

2. Ne működtesse ezt a terméket felügyelet nélkül.

3. Soha ne működtesse, ha a készüléknek sérült a vezetéke vagy a dugója, ha leejtették, vagy 

bármilyen módon vízbe került, ha nem működik megfelelően. Juttassa vissza a szervizközpontba 

javíttatás céljából. 

4. Bármilyen rendellenesség esetén azonnal hagyja abba a készülék használatát, amíg a készüléket

meg nem vizsgálják és meg nem javítják. 

5. Használat után mindig azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból.

6. Soha ne zárja el a főegység szellőzőnyílásait, és ne helyezze azt olyan helyre, ahol a 

szellőzőnyílások elzáródhatnak. 

TÁROLÁSI FIGYELMEZTETÉSEK:  

1. Ne tárolja a készüléket közvetlen napfény, magas hőmérséklet vagy páratartalom alatt.

2. Tartsa a készüléket kisgyermekek elől elzárva. Használaton kívül mindig tartsa a készüléket kihúzva.

Tisztítási óvintézkedések: 

1. Ne merítse a készüléket vízbe. Ez károsíthatja a készüléket.

2. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket az elektromos hálózatból.

3. Minden használat után tisztítson meg minden szükséges alkatrészt a jelen útmutatóban leírtak 

szerint. 
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A KOMPRESSZOROS PORLASZTÓ MŰKÖDTETÉSE 

Megjegyzés: Az első üzembe helyezés előtt a porlasztót alaposan meg kell tisztítani. 

1. Helyezze a kompresszoros porlasztót egy sima és stabil felületre. Ülve győződjön meg róla, hogy a

kezelő részt könnyen elérheti. 

2. Nyissa ki az átlátszó fedelet, és vegye ki a belső tartozékokat. Fontos: Az első használatba vétel előtt 

a porlasztót alaposan meg kell tisztítani a kézikönyvben található "Tisztítási eljárások" című fejezetre 

hivatkozva. 

3. Óvatosan csavarja el a porlasztó felső részét az óramutató járásával ellentétes irányba a porlasztó 

szétszereléséhez. 

4. Töltse meg a porlasztó alsó részét az orvos által előírt gyógyszerrel. Ügyeljen arra, hogy a kúp az

alsó részbe kerüljön. 

5. Óvatosan csavarja el a felső részt az óramutató járásával megegyező irányba, hogy újra összeszerelje

a porlasztót. Győződjön meg róla, hogy a két rész jól illeszkedik egymáshoz. 

6. Csatlakoztassa a levegőcső egyik végét a porlasztó aljához.

7. Csatlakoztassa a légcső másik végét a kompresszor elején található légcsőcsatlakozóhoz.

8. Csatlakoztassa a szájrészt vagy maszkot az Ön választása szerint a porlasztó felső részéhez.

9. Csatlakoztassa a tápkábelt egy megfelelő elektromos konnektorba. Győződjön meg arról, hogy 

ebben a szakaszban a hálózati kapcsoló "OFF" állapotban van. 

10. Nyomja meg a hálózati kapcsolót az előírt kezelés megkezdéséhez.

Fontos: A kompresszor motorja hővédővel rendelkezik, amely kikapcsolja a készüléket, mielőtt 

az túlmelegedne. Amikor a hővédő lekapcsolja a készüléket, kérjük: a. Kapcsolja ki a készüléket. 

b. Húzza ki a készüléket a konnektorból. c. Újabb kezelés előtt várjon 30 percet, amíg a motor 

lehűl. Győződjön meg róla, hogy a levegőnyílások nem akadályozzák. Ha a kezelés befejeződött, 

kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a konnektorból. 

5. TISZTÍTÁS: Javasoljuk, hogy a porlasztót, a szórófejet és a maszkot minden használat után 

alaposan tisztítsa meg forró vízzel, a nap utolsó kezelése után pedig enyhe tisztítószerrel tisztítsa meg. 

Ha orvosa vagy légzésterapeutája más tisztítási eljárást ír elő, kövesse utasításait. 

Öblítés (minden kezelés után):  

1. Csatlakoztassa le a levegő csövet, a porlasztót, a szórófejet és a maszkot.

2. Óvatosan csavarja el a porlasztót, hogy kinyissa.

3. Öblítse ki a porlasztót, a szájrészt és a maszkot vízzel.

4. Szárítsa meg őket tiszta, puha törülközővel, vagy hagyja megszáradni a levegőn.

5. Szerelje össze újra a porlasztót, ha teljesen megszáradt, és tegye ezeket az alkatrészeket egy száraz,

lezárt tárolóedénybe. 

Fertőtlenítés: Kérjük, kövesse a következő lépéseket a porlasztó fertőtlenítéséhez, hacsak orvosa 

másként nem rendelkezik. Javasoljuk, hogy a készüléket a napi utolsó kezelés után fertőtlenítse.  

1. Használjon egy rész fehér ecetet három rész desztillált vízzel. Győződjön meg róla, hogy a kevert 

oldat elegendő ahhoz, hogy elmerítse a porlasztó, a szájrész és a maszk. 

2. Végezze el az 1-3. öblítési lépést.

3. Mossa ki a porlasztót, a szájrészt és a maszkot meleg vízben és enyhe tisztítószerrel. Ezután mossa ki 

őket forró csapvízben. 

4. Merítse ezeket a részeket harminc percre az ecetes-vizes oldatba.

5. Végezze el az öblítés 3-5. lépését.

A kompresszor tisztítása: Szűrőcsere  

1. Naponta törölje át nedves ruhával.

2. Ne használjon por állagú tisztítószereket vagy szappanos párnákat, mivel azok károsíthatják a felületet. 

1. Ne használjon pamutot vagy más anyagokat. Ne mossa vagy tisztítsa a szűrőt. Kizárólag szrővel 

használja. És ne működjön szűrő nélkül. 

2. Cserélje ki a szűrőt 30 naponta, vagy amikor a szűrő elszürkül.

3. A cserére vonatkozó eljárás: A. Távolítsa el a szűrőfedelet B. Cserélje ki az elhasznált szűrőt egy új 

szűrőre. C. Helyezze vissza a szűrőfedelet. 

SPECIFICATIONS 

AC tápellátás: 110V/120V/220V/230V 50/60HZ 

Fogyasztás: 180 VA Max 

Gyógyszerkapacitás: 10 ml 

Részecskeméret: 0.5 től 10 um-ig 

MMAD: 3 um 

Zajszint: <55dB 

Átlagos porlasztási sebesség: >0.3ml/min(2% saline solution)

Kompresszornyomás-tartomány: 29 to 52 Psi / 200 to 360 Kpa / 2 to 3.6 bar 

Üzemi nyomástartomány: 11.6 to 19 Psi / 80 to 130 Kpa / 0.8 to 1.3 bar 

Liter áramlási tartomány: 5.0~8.0 lpm 

Működési hőmérséklet-tartomány: 10°C to 40°C (50°F to 104°F) 

Működési páratartalom-tartomány: 10 to 90% RH 

Tárolási hőmérséklet-tartomány: -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)

Tárolási páratartalom tartomány: 10 to 95 % RH 

Méret: 185mm × 110mm × 180 mm 

Nettó súly/tényleges súly 1.5kg / 1.8kg 
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