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Silikontopp

Utdragbar behållare
LED-lampa

Luftutsläpp

Sugintensitetsindikator 
(Hög, Medelhög, Låg)

Laddningsindikator

LED–lampans strömbrytare

 Knapp för strömförsörjning/
lägesbyte

Utgående spänning: 
Arbetsspänning: 

Effekt: 
Ackumulator: 
Vattentäthet: 

Vikt: 
Mått: 

5V
3.7V
2.2W
Litium, 400mAh
IPX6
153g
154x32x70mm 
(utan silikontopp)

Bästa kund, 
produkten Evorei Sinus som du köpt är ett elektriskt nässug avsett för att avlägsna sekret från
barnets näsa. Anordningen är avsedd för spädbarn och barn som är över ett år. 
Vänligen läs igenom den medföljande bruksanvisningen innan du börjar använda anordningen.

2. PRODUKTENS EGENSKAPER
1.  Bytbara silikontoppar
Uppsättningen innehåller fyra typer av toppar som gör att du kan anpassa anordningen till barnets 
ålder och behov.
2.  Tre sugintensitetsgrader
Låg, medelhög och hög sugintensitet du kan byta mellan för att anpassa anordningens funktion till 
barnets behov.
3.  Inbyggd timer
Anordningen stängs av automatiskt efter tre minuters användning så att batteriet inte laddas ur.
4.  Säker utformning
Då anordningen är placerad vi 90 graders vinkel är den säker att använda och kan inte tryckas in för
djupt i barnets näsa.
5.  Belysning
En extra LED-lampa på anordningen som slås på separat gör att nässuget även kan användas på natten. 
Lampans varma ljus irriterar inte barnets ögon eller hud och gör det lättare att se näsans insida.
6.  Lätt att rengöra och vattentätt
Nässuget har vattentäthetsklass IPX6 och kan därför tvättas under rinnande vatten. 
Får inte sänkas i vatten. Du kan ta ut topparna och sekretbehållaren ur anordningen för att 
noggrannare rengöra nässuget från kvarblivande föroreningar.
7.  Lätt och flyttbart
Med sitt bekväma handtag och stora knappar är anordningen lätt och enkel att använda. 
Anordningen är mobil då den har en inbyggd ackumulator.
8.  Ackumulator med hög kapacitet
Anordningen har en inbyggd litiumackumulator med 400mAh kapacitet som kan laddas via en 
micro USB-port. 

3. BESKRIVNING AV ANORDNINGEN

USB-laddningsport

4. DELAR AV UPPSÄTTNINGEN
1.  Koppformad silikontopp (platt)
2.  Koppformad silikontopp (sned)
3.  Trattformad silikontopp (platt)
4.  Trattformad silikontopp (sned)
5.  Sekretbehållare
6.  Lock som förhindrar att sekretet läcker tillbaka från behållaren
7.  Behållarens yttre lock
8.  USB-sladd (för laddning)

5. INSTALLATION
1. Lyft på locket som förhindrar att sekretet läcker tillbaka
2. Placera behållaren med lock på anordningens fördjupning
3.  Placera behållarens yttre lock på anordningen, tryck fast det genom att 
vrida det medurs för att säkerställa anordningen fungerar korrekt.
4. Välj en lämplig silikontopp och placera den på behållarens yttre lock.

Se till att alla element vid installation placeras i rätt ordning i anordningen 
och att det yttre locket vrids fast medurs. Medan du plockar ihop anordningen 
ska du kontrollera att tätningarna är rätt placerade på behållaren och anordningens hölje. 
Om någon av tätningarna inte är rätt placerad, kommer detta att påverka sugfunktionen.

6. SILIKONTOPPAR
1. Koppformade toppar (platt, sned)
Används för att rensa näsan hos spädbarn.  De kortare topparna lämpar sig bättre för näsan 
hos nyfödda barn, toppens toppformade del blockerar näsborren, vilket underlättar bortsugning 
av sekret. Den sneda toppen kan användas för att rensa näsborrarnas väggar och suger lättare 
ut sekret som ligger fast inuti näsan.
2. Trattformade toppar (platt, sned)
Används för att rensa näsan hos barn som är över 1 år gamla. Den trattformade toppen tränger 
djupare in i näsan och är därför bättre lämpad för barn som är lite större. 
Den sneda toppen kan användas för att rensa näsborrarnas väggar och suger lättare ut sekret som 
ligger fast inuti näsan.

7. BRUKSANVISNING
1. Plocka ihop anordningen enligt anvisningarna i avsnittet ”Installation”. Se till att det finns en tätning 
placerad på nässugets hölje samt rätt silikontopp på behållarens yttre hölje. 
Välj den sugintensitet som passar den aktuella situationen. 
Speciella fall
a.  Är sekretet i barnets näsa torrt får du mjuka upp den med fysiologisk koksaltlösning med hjälp av 
det elektriska nässuget.
b.  Efter att sekretet mjukats upp kan du avlägsna det direkt med nässuget.
c.  Om du inte ser något sekret men barnet ger ifrån sig väsande ljud vid andning innebär det att näsan 
är täppt. Det rekommenderas att du stimulerar näsan lätt så att barnet nyser och du sedan kan suga ut 
sekretet med nässuget.
2.  Rekommenderad användning
Innan du använder nässuget på barnet får du testa dess kraft på handryggen och anpassa 
sugintensiteten enligt vad du anser är lämpligast.
! Ladda anordningen i två timmar innan du använder den för första gången så att ackumulatorn 
får en längre livslängd.
Strömförsörjningsknapp:
1 tryck - låg sugintensitet
2 tryck - medelhög sugintensitet
3 tryck - hög sugintensitet
Om du trycker strömförsörjningsknappen vid hög sugintensitet, stängs anordningen av.

8. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL AV ANORDNINGEN
1.  Toppar och sekretbehållare kan tas ut ur anordningen och tvättas separat. 
De kan även sköljas under rinnande vatten med en borste.
2.  Du kan använda en bomullstops med alkohol för medicinskt bruk för att rengöra luftutsläppet. 
3.  Se till att alla element är torra innan anordningen plockas ihop så att det inte samlas några bakterier.
4.  Använd inte slipmedel eller frätande rengöringsmedel vid rengöring av anordningen. 
Detta kan påverka livslängden negativt.
5.  Kontrollera innan varje användning att anordningen har rengjorts på rätt sätt och att ingen del är våt 
för att förhindra att det samlas bakterier och anordningens sugkraft försvagas.
6.  Stäng av anordningen vid rengöring.
7.  Doppa inte anordningen i vatten.

1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1.  Produkten är ingen leksak - låt inte barnen leka med den. 
2.  Testa sugkraften på en vuxen persons handrygg innan användning.
3.  Använd den medföljande USB-sladden för att se till att laddningsspänningen överensstämmer 
med anordningens parametrar.
4.  Ladda inte anordningen medan den används.
5.  Om anordningen inte ska användas under en längre tid (minst 3 månader) får ackumulatorn laddas 
fullt först.
6.  Plocka inte isär och reparera inte anordningen på egen hand. Kontakta service vid eventuella fel. 

9. SPECIFIKATION

10. GARANTIKORT


