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Портативен инхалатор

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
МОДЕЛ: NB-812B

1 Инструкция

2 Символи

3 Предпазни мерки

4 Части и компоненти

5 Преди употреба

6 Сглобяване на уреда

7 Употреба

8 Почистване

9  Съхранение

1 0 Бележки 

1 1 Декларация

1 2 Отстраняване на неизправности

1 3 Гаранция

1 4 Класификация

1 5 Декларация 

1 6 Спецификации

1 7 Гаранционна карта

1 8 Периодични проверки

СЪДЪРЖАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

СИМВОЛИ

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ПРЕДИ УПОТРЕБА

СГЛОБЯВАНЕ НА УРЕДА

УПОТРЕБА НА УРЕДА

ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

СЪХРАНЕНИЕ

БЕЛЕЖКИ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ГАРАНЦИЯ

КЛАСИФИКАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ГАРАНЦИОННА КАРТА ПЕРИОДИЧНИ ПРОВЕРКИ

Благодарим ви, че избрахте инхалатор NB-812B. Този продукт е ръчно 
устройство, предназначено за аерозолизиране на лекарства за дихателно 
лечение. Принцип на работа: благодарение на самовъзбуждащата се 
осцилационна верига, керамичните листове, съдържащи
 се в мъглявата глава заедно с металната мрежа, се 
задвижват последователно, за да се колебаят с висока 
честота, поради което течността, преминаваща през 
микромета на металната мрежа, се изхвърля и пулверизира 
до образуване на инхалаторен аерозол.

СИМВОЛИ ЗНАЧЕНИЕ

Производител

Оторизиран представител в 
Европейската общност 

Изхвърляне на електрическо и електронно 
оборудване (WEEE): Не третирайте този продукт 
като домакински отпадъци.

CE маркировка по директива 93/42/EEC

Спазвайте инструкциите за употреба

Клас II оборудване по IEC 60601-1

Вид BF  оборудване по  IEC 60601-1

Пазете на сухо

Сериен номер

ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНСТРУКЦИИ, ПРЕДИ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА УСТРОЙСТВО. Както с всяко медицинско изделие, този 
продукт може да стане неизползваем поради електрическо прекъсване, 
изтощаване на батерията или механично въздействие. Препоръчваме да 
имате на разположение резервни батерии и резервно устройство. Когато 
използвате електрически продукти, винаги следвайте основните предпазни 
мерки. Както при всяко електрическо устройство, внимавайте особено 
приползване от деца.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
● Използвайте това устройство само с лекарства, предписани от вашия 
лекар.
● Инхалаторът е предназначен само за дихателна терапия и всяко друго 
приложение на това устройство е неправилно и опасно. Производителят не 
носи отговорност за щети, причинени от неудачна или неправилна употреба 
● Не споделяйте своя инхалатор с други. Този продукт (включително маска, 
мундщук) трябва да се използва само от един пациент 
● Почистете и дезинфекцирайте пулверизатора и аксесоарите (мундщук или 
маска) в съответствие с раздела „Почистване и дезинфекция“. Уверете се, 
че пулверизаторът и аксесоарите са правилно почистени и дезинфекцирани 
преди употреба, за да се избегне евентуално замърсяване 
● Пациентът е пползвател на пулверизатора. Надзор за възрастни е 
необходим, когато това устройство се използва от деца и хора, които се 
нуждаят от специална помощ. 
● От съображения за безопасност винаги изключвайте USB кабела от USB 
порта при следните обстоятелства: - ако захранващият адаптер е повреден- 
ако възникне неизправност по време на работа - преди почистване на 
устройството - веднага след употреба 
● Продуктът не трябва да се експлоатира, ако се подозира за неизправност 
● Не съхранявайте продукта и аксесоарите във влажна среда. 
Замърсяването и остатъчната влага насърчават растежа на бактериите и 
увеличават риска от инфекция 
● Не работете с адаптера за захранване с мокри ръце 
● Никога не използвайте устройството в случай, че USB кабелът или 
захранващият адаптер са мокри 
● Не дърпайте захранването 
● Не поглъщайте малките части на пулверизатора 
● Това устройство е предназначено само за хора.

1 .Инхалатор
1 a . Капак( P C  материал )
1 b . Ключалка ( P C  материал )
1 c . Контейнер ( P C  материал )
1 d . Глава( метална мрежа )
2 .  Конектори
3 .  Корпус( A B S  материал )
4 .  Индикатор
5 .  ВКЛ/ИЗКЛ БУТОН ( A B S  

материал)
6 .  Капак за батерии (ABS материал)
7. Мини USB порт
8 .  Мундщук(PP материал)
9 .  Маска за възрастни (PVC 
материал)
10 .  Маска за деца (PVC материал)
11. USB кабел
12 .  Батерии  ( 2×AA)

Мундщукът (8) и маските (9 и 10) не са аксесоари за еднократна употреба. 
Имайки предвид, че тези аксесоари ще стареят с нарастването на броя на 
употребите, моля, заменете ги на всеки шест месеца.

● Не се опитвайте да почиствате мрежата с различни предмети, те могат да
 повредят мрежата. 
● Никога не използвайте това устройство, когато температурата на 
околната среда е над 40 градуса. За повече изисквания за работна среда, 
моля, вижте раздела-Спецификации. 
● Дръжте устройството далеч от пряка слънчева светлина, прекомерна 
топлина или студ, за да не повредите батериите. 
● Не разклащайте уреда по време на работа 
● Избягвайте силен удар при главното устройство и неговите компоненти, 
например, падане на земята 
● Не се опитвайте да отваряте, ремонтирате или модифицирате това 
устройство 
● Винаги използвайте аксесоари, както е посочено в това ръководство за 
експлоатация. 
● Преди употреба проверете дали устройството, неговите части и 
компоненти (напр. мундщук и маска) са правилно сглобени съгласно това 
ръководство за експлоатация ● Следвайте местните закони и планове за 
рециклиране по отношение на изхвърляне или рециклиране на компоненти, 
батерии и опаковки ● Не мийте главния модул, адаптер или USB кабел с 
вода , ако разлеете течност върху основното устройство или адаптера, 
избършете го незабавно. 
● Не потапяйте уреда във вода или други течности и не го потапяйте от вода 
или други течности. 
● Никога не използвайте устройството във влажна среда, като баня. 
● Когато сте се свързали към захранването, проверете дали напрежението  
на контакта е правилно и се уверете, че включването ви няма да доведе до 
претоварване ● Изключете го от захранването след употреба и никога не 
оставяйте  устройство под напрежение настрана.

Подготовка преди употреба
1. Захранване: Различни цветови значения на индикатора за захранване: 
1) Независимо дали устройството се захранва от батерия или USB кабел, 
индикаторът за захранване постоянно свети, означава, че захранването е 
нормално.
2) Когато напрежението на батерията е твърде ниско, за да поддържа 
нормална функция на устройството, индикаторът за захранване (индикатор 
за ниска батерия) свети в жълто.

3) Когато индикаторът за захранване мига зелено, устройството влиза в 
режим на почистване.

Подгответе батерията или USB кабела. 
(1) Използвайте батерията отворете капака(в долната част на основното 
устройство) по посока на стрелката, както е показано на фиг.1. Поставете 
две батерии тип AA в отделението за батерии. Затворете капака. 
Забележка: 
● Следвайте (+) и (-) маркировка на капака на батерията, за да поставите 
батериите в правилна посока.

Живот на батерията и подмяна на батерията
1) Уредът може да работи с алкални батерии или никел-хидридни (NiMH) 
акумулаторни батерии.
2) Когато индикаторът за захранване стане жълт (означава ниска мощност), 
моля, сменете и двете батерии с нови.
3) Живота на батериите зависи от капацитета и състоянието на им.

(2) Употреба на USB кабел
1) USB кабелът има два края, единият е 
мини USB, а другият е USB. Свържете мини
 USB края към мини USB порта под задната 
страна на основния модул (вижте фиг. 2) .
2) Свържете USB края към захранването. 
Захранването трябва да може да осигурява 
постоянен ток 5V / 1A и може да бъде 
стандартно зарядно устройство или банка 
за захранване.

Забележка: 
● Не поставяйте батерия с обърнати полюси положителен (+) и отрицателен 
(-). 
● Не използвайте стари и нови батерии заедно и не смесвайте и 
използвайте различни марки батерии заедно.

1. Сглобяване на инхалатора
Задръжте корпуса и пулверизатора на 
устройството съответно с лявата и дясната си 
ръка; внимателно натиснете пулверизатора по 
посока на стрелката (вижте фиг. 3) в слота; 
изщракване показва, че е инсталиран на място.

1.Отваряне на контейнера за лекарство: 
Задръжте уреда с лявата ръка, притиснете 
ключалката на пулверизатора с палеца и 
показалеца на дясната ръка и го щракнете 
нагоре, за да отворите контейнера, както е на 
фиг.4.

2. Ако няма да използвате устройството в 
момента, моля, поставете сглобеното 
устройство в чиста и суха торба за 
съхранение.

2. Пробен старт: 
В случай на използване на батерии, включете и проверете дали индикаторът  
за захранване светва или не. Ако не, проверете батериите и ги сменете при 
необходимост. В случай на използване на USB кабел, включете и проверете 
дали индикаторът за захранване светва или не. Ако не, проверете 
захранването и го заменете с подходящо, което отговаря на изискванията.

2. Добавете лекарства:
Уверете се, че индикаторът е изключен, преди да 
добавите лекарството. Добавете  лекарство, 
предписано от вашия лекар. Фиг.5 
Забележка: 
● Максималният и минимален обем на течността е
 съответно 8 ml (при маркировка MAX LEVEL) и 0,5
 ml. 
● Нe превишавайте ГРАНИЦАТА (Макс. 8 ml)

3.Затворете чашата с лекарството: Както е 
показано на фиг.6, дръжте корпуса на 
устройството с лявата ръка и затворете капака на 
пулверизатора с дясната ръка, натиснете 
ключалката надолу с палеца до точката, когато 
чуете изщракване, което показва правилно 
затваряне.
4. Поставете аксесоари и извършете вдишването: 
Инсталирайте мундщука: свържете мундщука към изхода на пулверизатора 
по посока на стрелката (вижте фиг. 7). Използвайте мундщука: поставете 
мундщука в устата и леко затворете устните, за да улесните аерозолното 
лечение плавно достигащо до лезията (виж фиг. 8). И след това натиснете 
бутона ON / OFF.

Инсталирайте маската като свържете изхода на 
пулверизатора и маската последователно по 
посоката на стрелката (вижте фиг.9) .

Ползване на маската: Дръжте маската в лек 
контакт или малко настрани от лицето на 
пациента, след това издърпайте еластичния колан
 към задната част на главата и я закрепете по 
подходящ начин (вижте фиг.10). И след това 
натиснете бутона ON / OFF.
1) В случай на прием през носната кухина, се 
препоръчва да поемете дълъг дъх през носната 
кухина и след това издишайте през устата.
2) В случай на прием през гърлото  се препоръчва 
да вдишате през устата и след това издишайте 
през носната кухина.
3) Можете да редувате двата метода, посочени 
по-горе. Ако се използва маска, леко притиснете 
маската към лицето, така че да приляга плътно 
над устата и носа.
Забележка: 
● От съображения за безопасност, моля, изберете съвместими аксесоари, 
когато замествате старите. 
● Използвайте мундщука правилно и предотвратявайте натрупването на 
лекарства на езика. 
● Не поглъщайте аерозолните лекарства и се уверете, че медикаментът 
достига до засегнатата зона. 
● За ефективна аерозолна терапия трябва да сте спокойни, релаксирани и 
да седите мирно. Същото, когато лежите в леглото за лечение. 
Дискомфортна поза и нестабилно дишане могат да причинят запушване на 
дихателните пътища. 
● Осигурете правилна стойка, когато извършвате аерозолна терапия. 
Постоянният и бавен дълбок дъх ще помогне на аерозолните лекарства да 
попаднат в дихателните пътища. 
● Натиснете бутона ON / OFF, когато искате да спрете аерозолната терапия. 
Устройството автоматично ще се изключи, когато лекарството свърши. 
● Когато между лекарството и металната мрежа има много мехурчета, 
устройството не може да пулверизира течността. 
Първо можете да изключите устройството, 
след което леко разклатете пулверизатора. 
Най-после рестартирайте устройството 
(вижте фиг.11).

Производителят си запазва правото да извършва технически промени без 
предупреждение. Предварителни известия няма да бъдат давани в случай 
на изменения в това ръководство. Споменатите търговски марки и имена са 
собственост на съответните компании.

За обратна връзка относно продукта, моля свържете се с:
 www.asian-medical.com

Ако използвате устройството със захранващ адаптер, трябва да се 
извършва преглед и поддръжка, включително честотата на поддръжката.
● Всеки път преди употреба, моля проверявайте адаптера и ако  бъде 
повреден, никога да не се използва. 
● Моля, чистете щепсела на адаптера поне веднъж годишно. Прекалено 
много прах на щепсела може да причини пожар.

Техническите спецификации могат да подлежат на промени без предвари-
телно уведомление. Ефективността може да варира при лекарства като 
суспензии или висок вискозитет. Вижте таблицата с данни за доставчиците 
на лекарства за повече подробности.
Съгласно стандарт EN 13544-1: 2007 + A1: 2009 "Оборудване за респира
торна терапия - Част 1: Системи за небулизация и техните компоненти", 
приложение CC.3, използващо многостъпален каскаден удар за измерване 
на размера на частиците.

Тестови условия

Тестова температура 23±5℃ 

Тестова влажност 50%~70%, R.H. 

Тестови разтвор/течност normal saline (0.9% NaCl) 

Име на продукта Инхалатор 

Модел                                                 NB-812B 

Захранване 2×AA батерии , адаптер(AC-DC 5 V, 

1 A) 

Moщност                                          <3 W  

Честота       Приблизително 110 kHz 

Ниво на безопастност Type BF, Class Ⅱ 

Степен на разпръскване ≥0.2 ml/min 

Макс./Мин. количество течност 8 ml/0.5 m l

MMAD ≤5 μm 

FPD ＞60% 

Индикатор на батериите 1.9 V ±0.2 V

+10℃~+40℃，30%~85% R.H. 

700 hPa to 1060 hP a
Темп./ влажност при съхранение 
Налягане на въздуха

 

Трайност на разпр. глава                180 hours 

Авт. изключване При изчерване на течността 

Температура и влажност 

Налягане на въздуха  

Процесът  на  разработка  на  софтуерза  NB-812B  е  съвместим  с  EN 
62304.

● Оборудване, неподходящо за употреба в присъствие или със запалими смеси 
● Нанесена част от типа BF. Разпознава маската или мундщука като приложена 
част 
● Оборудване с вътрешно захранване (без адаптер), оборудване клас  Ⅱ (с 
адаптер).

ВНИМАНИЕ: 
● Не променяйте това оборудване без разрешение от производителя 
● Всички основни поддръжки на устройството трябва да се извършват от 
оторизиран сервиз или дистрибутор. Всички детайли се обслужват  от 
оторизиран представител или производител.

1. Гаранцията за този инхалатор е  месеца от датата на закупуване. 
2. Гаранционните задължения се предписват от гаранционна карта за 
купувача.

Ако все още има неизправности след предприемане на мерките, описани 
по-горе, свържете се с вашия доставчик или с най-близкия местен 
дистрибутор.

Инхалаторът
 се изключва 
автоматично
 по време на

 работа 

● За да сте сигурни, че лекарствата могат да се изпаряват нормално, дръжте 
устройството вертикално или го наклонете леко към металната мрежа. Ако 
устройство е наклонено до степен, в която течността не е в контакт с главата,
то ще се изключи след време на закъснение от 10 секунди (10 секунди е вре
мето за нормален физиологичен разтвор, при други течности ще е различно). 
● Наклонете уреда леко към себе си, докато разтворът е почти изчерпан, за 
да сте сигурни, че остатъчният разтвор, който контактува с мрежата, се 
изразходва напълно. 
● Разтворът с висок вискозитет може да доведе до лоша небулизация или 
запушване на мрежата. В този случай изключете захранването и изплакнете 
натрупания разтвор върху мрежата с дестилирана вода 
● По време на работа бъдете внимателни да не разклащате устройството, 
защото това може да причини неизправност, например автоматично 
изключване.
5. Край на вдишването: 
След приключване на лечението натиснете бутона ON / OFF, за да 
изключите устройството. Извадете мундщука или маската от уреда в ред, 
обратен на съответния ред за инсталиране. Излейте остатъчните лекарства 
и почистете устройството. За подробности вижте раздела „Почистване и 
дезинфекция“.

Забележка: 
● Пулверизаторите и аксесоарите (мундщук или маска) трябва да се 
почистват и дезинфекцират след всяко приложение, за да се предотврати 
растежа на микроорганизми, което увеличава риска от инфекция.

по процеса на чистене, устройството автоматично ще се изключи след 10 
минути). Изсипете останалата вода.
4. Извадете пулверизатора от основното устройство. Изключете USB кабела 
от основното устройство, ако използвате USB захранване. Измийте и 
изплакнете пулверизатора с дестилирана вода (Обърнете внимание, че 
основното устройство не трябва да се мие). Изтръскайте излишната вода и 
оставете частите да се изсушат напълно на чиста и суха кърпа. Не натискайте 
мрежата с пръст, памучен тампон или друг предмет.
5. Използвайте марля или чиста кърпа, за да изтриете петна по основното 
устройство, ако е необходимо.6. Уверете се, че всички почистени части са 
напълно сухи, преди да ги съхранявате или използвате.

Почистване
Почиствайте пулверизатора след всяка употреба.
1. След всяка употреба отстранете мундщука или маската от уреда.
2. Отворете горния капак на уреда, за да излеете остатъчните лекарства. 
След това добавете вода от чешмата в чашата с лекарството и внимателно 
разклатете, накрая изсипете водата. Внимавайте да не намокрите външната 
повърхност на устройството.
3. Влезте в режим на почистване: Добавете отново чешмяна вода и затворете 
пулверизатора. Натискайки бутона ON / OFF  задръжте за 5 секунди, 
индикаторът ще мига зелено и устройството влиза в режим на почистване, 
след което можете да освободите бутона. След почистване в продължение
на 2-3 минути, натиснете бутона ON / OFF, за да спрете режима на почиства
не  (ако няма никаква операция

Почистете маската и мундщука с неутрален препарат преди първата употреба и след 
всяка употреба.
1. Ръчно измийте маската и мундщука в топла (30 ° C) вода, като използвате 
неутрален почистващ препарат и внимателно я разтрийте поне 30 секунди.
2. Изплакнете добре с дестилирана вода.
3. Оставете ги да изсъхнат на въздух и да се пазят от пряка слънчева 
светлина.

Забележка: 
● Основният модул съдържа ел. части и електроди. Не потапяйте основното 
устройство във вода и не го изплаквайте с вода. В противен случай може да 
възникне токов удар или електрическо изтичане и да доведе до неизправност
● Не натискайте мрежата с пръст, памучен тампон или какъвто и да е 
предмет ● Не почиствайте части в съдомиялна машина. 
● Не използвайте микровълнова печка за изсушаване на части. 
● Когато металната мрежа е запушена силно и не може да бъде почистена 
според горните методи, можете да опитате по следния начин: добавете вря
ща вода и няколко капки бял оцет в контейнера с лекарството и влезте в 
режим на почистване. Ако пулверизаторът остане задръстен, моля, сменете 
го.

Забележка: 
● Не споделяйте аксесоари (маска и мундщук) с други. 
● Преди всяко съхранение се уверете, че пулверизаторът и аксесоарите са 
напълно сухи и няма останала течност в тях.

Дезинфекция 
1. Дезинфекцирайте пулверизатора и аксесоарите (мундщук или маска) 
поне веднъж на 3 до 4 дни.

2. Изплакнете пулверизатора и аксесоарите с дестилирана вода.
3. Потопете пулверизатора и аксесоарите в 75% етилов алкохол за 10 минути. 
4. Изплакнете отново пулверизатора и аксесоарите с дестилирана вода, 
изтръскайте излишната вода и оставете частите да изсъхнат напълно на 
чиста суха кърпа.
5. Уверете се, че уреда е чист и сух преди съхранение или употреба.
Забележка: 
● Алкохолът е лесно запалим. Не използвайте алкохол в близост до открит 
огън или пушек 
● Не изплаквайте и не потапяйте уреда, захранващия адаптер или USB 
кабел в никаква течност. 
● Преди всяко съхранение се уверете, че пулверизаторът и аксесоарите са 
напълно сухи и няма останала течност.

● Уверете се, че в пулверизатора няма останала течност. 
● Уверете се, че е почистен и дезинфекциран старателно след всяка употреба 
● Съхранявайте уреда и аксесоарите на чисто и безопасно място. 
● Извадете батериите, ако устройството няма да се използва за продължите
лен период. Ако не го направите, това може да доведе до повреда, поради 
изтичане на батерията.
● Защитете уреда от пряка слънчева светлина и удар. 
● Не забравяйте да държите всяко отоплително устройство или огън далеч от 
мястото за съхранение. 
● Защитете устройството от контакт с корозивни течности. 
● Никога не изсушавайте уреда и неговите аксесоари с микровълнова фурна 
● Никога не навивайте захранващия кабел около главното устройство. 
● Винаги търсете вашия доставчик или най-близкия местен сервиз, ако е 
необходим ремонт. 
● Гаранционният срок на това устройство е  година от датата на закупуване 
● Винаги използвайте или съхранявайте устройството в такава среда, че 
температурата и влажността да съответстват на изискванията, посочени в 
раздела-Спецификации, в противен случай устройството не може да работи 
добре.
Предупреждение: 
● Преди устройството да бъде изпратено обратно за проверка и ремонт, 
никога не го демонтирайте и не се опитвайте да го поправяте без 
разрешение.

● Това устройство не е подходящо за използване в дихателни системи за 
упойка  или вентилиращи системи. Този уред не трябва да се зарежда с газ. 
● Никога не докосвайте с ръце металната мрежа. 
● Никога не използвайте течности, съдържащи естер, мастни или суспендира
ни частици (включително дифузионен сок от билка); моля, имайте предвид, че 
спецификациите могат да варират в зависимост от използвания вид 
лекарство; моля използвайте препоръчана от лекар стандартна течност
● Течността  трябва да се приготви на базата на 0,9% физиологичен разтвор 
или  каквото Ви препоръча Вашият лекар. Не може да се използва чешмяна 
вода или  преварена вода. 
● Съдът за приготвяне на лекарства трябва да бъде стерилизиран с кипене 
● Продължителността на всяко използване на устройството трябва да бъде 
не повече от 15 минути или други ограничения според препоръките на лекаря. 
● Имайте предвид, че някои части с малък размер могат да бъдат погълнати
 от кърмачета или деца, устройството може да се прилага само при кърмачета 
или деца, когато е осигурен достатъчен надзор. Деца и пациенти с психични 
заболявания трябва да използват това устройство под опеката на здрав 
възрастен. ● Извадете батерията, ако устройството няма да бъде използвано 
за определен период.Извадете батерията, ако искате да носите устройството 
със себе си.● Никога не поставяйте устройството във вода, под водопад или в 
много влажна условия.● Никога не го използвайте, докато вземате душ 
● Ако уреда не работи, намерете решение в раздела-Отстраняване на 
проблеми.● Моля, винаги използвайте  аксесоари, както е посочено тук 
● Не използвайте устройството там, където то може да бъде изложено на 
запалим газ. 
● Това устройство покрива EMC стандарта IEC60601-1-2. Ако обаче се 
използва заедно с други медицински изделия или електрическо оборудване, 
те могат да повлияят на работата на едно от изделията. Моля, не използвайте 
устройството заедно с други медицински изделия или електрическо оборудва
не заедно.

Техническата информация за потребителските изисквания е в обхвата на 
поверителността и компанията се ангажира да осигури разкриване на 
информация в съответствие с процедура, включително схеми и списъци на 
части и друга свързана технологична информация, която не включва 
разкриване на търговска тайна.  Моля, свържете се с производителя.

NO. Грешки Симптоми/Причини Решения

1 Слабо 
разпръскване

Изтощена батерия. 
Индикаторът примигва.

Металната мрежа е 
замърсена.

Почистете уреда. 
(прочетете секция 
"Почистване и 
дезинфекция".

Лекарството ще бъде 
изчерпано или няма контакт 
с метална мрежа за повече 
от 10 секунди

Металната мрежа е повредена Подменете я.  

Наклонете предната част 
на уреда към потребителя,
 за да може лекарството 
да контактува с металната
 мрежа.

Индикатор
ът за 

захранване
 не свети и 
устройство

то не 
работи

Разменени полюси на 
батериите.

Следвайте (+) и (-) марки
ровка на капака за 
батериите, за да ги поста
вите в правилна посока

Слаб волтаж. Сменете батериите или 
използвайте USB кабела.

USB кабелът не е правилно 
свързан към основното 
устройство и захранването.

Свържете правилно USB 
кабела към основното 
устройство и захранването.

Сменете захранването или
 USB кабела.

Срив в захранването или 
USB кабелът е повреден.

Неправилно сглобяване. Сглобете правилно. 

Индикаторът
 за 

захранване 
светва, но 

устройството
 не работи

Индикаторът за ниска 
батерия светва / 
Батерията е изтощена

Сменете батериите и 
рестартирайте.

Сменете батериите и 
рестартирайте.

Почистете електрода с
 медицинска марля.

Електродите на осн. 
устройство или пулвери
затора са замърсени .

Ъгълът на наклона на 
пулверизатора е твърде 
голям и лекарството не е в 
контакт с металната мрежа.

Намалете ъгъла на наклона 
 или наклонете предната 
част на пулверизатора към 
потребителя, за да позволи
те на лекарството да контак
тува с металната мрежа.

Ъгълът  на  наклон  на 
пулверизатора  е  твърде 
голям  и  течността  не  е  в 
контакт

Намалете ъгъла на наклона 
на пулверизатора или 
наклонете предната част  
към потребителя, за да 
позволите на лекарството 
да контактува правилно.

Разклатете енергично 
пулверизатора по време на 

употреба.

Дръжте пулверизатора 
внимателно, когато го 

използвате.

Степен на замърсяване Degrees 2 

Категория на волтаж Category Ⅱ 

 Височина ≤2000 M 

Размери 98 mm × 45 mm ×73 mm 

Почистване                                      Да 
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