










Wlot 
powietrza 

Akcesoria 

4. OPIS PRODUKTU 

Okrągła 
uszczelka Przełącznik 

�;w�M 
Muzyka 
wł.lwy+. Pokrywa baterii 

ft 
e,,s,;�. y @ 
wkładka . Przezroczysta 

Sylikonowa dysza pokrywa 
ssąca 

1 szt. Sylikonowa dysza ssąca 
15 szt. Zbiornik
1 szt. Okrągła uszczelka sylikonowa 

Sylikonowa 
dysza ssąca 

� 

Okrągła uszczelka 
sylikonowa 

o 

Plastikowe 
wkładki 

W razie konieczności zakupu dodatkowych akcesoriów prosimy o kontakt 
z Joinco Polska Sp. z o.o. 

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

1. Normalne warunki użytkowania 
Temperatura otoczenia: od l0°C do 40°C (50° F ~ 704° F) 
Wilgotność względna: �85% 
Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa 

2. Warunki przechowywania i wysyłki 
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Temperatura otoczenia: od -20'C do 55'C (-4'F ~ 737'F) 
Wilgotność względna: �95% 
Ciśnienie atmosferyczne: od 700 hPa do 1060 hPa 

3. Baterie: 3 V-, 2 bateria AA 1,5 V-
4. Maksymalna moc ssania: 58 kPa 

6. INSTALACJA BATERII 

1. Otwórz, odciągając zatyczkę przedziału na baterie w dolnej części urządzenia. 
2. Włóż dwie baterie AA zgodnie z oznaczeniem biegunów. 
3. Nie używaj akumulatorów. Nie mieszaj starej baterii z nową. 
4. Zamknij przedział baterii. 

1. 

7. INSTRUKCJA OBSŁUGI 

A. Po włożeniu baterii CD (przy pierwszym użyciu), należy 
założyć wkładkę zabezpieczającą wnętrze urządzenia 
@ do podstawy nasady® . 

B. Upewnij się, że sylikonowa uszczelka jest właściwie 
włożona @, zapewniając odpowiednią szczelność 
aspiratora do nosa. 

C. Załóż pokrywę @ w odpowiednim miejscu i zakręć ją, 
aby przylegała ściśle do uszczelki. 

D. Zainstaluj sylikonową dyszę ssącą®. 
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Tabela 2 

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

lmmunlty Test 
IEC 60601-1-2 

Compliance level Test level 

Wyładowania ±8 kV kontakt ±8 kV kontakt 
elektrostatyczne (ESD) ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
I EC 6 1000-4-2 ± 15 kV powietrze ± 15 kV powietrze 

Szybkozmienne 
wyładowania Nie dotyczy Nie dotyczy 
elektrycznelEC 
61000-4-4 

Zaburzenia udarowe 
zgodnie z IEC 61000-4-5 Nie dotyczy Nie dotyczy 

Zapady napięcia, krótkie 
przerwy i zmiany 
napięcia zasilającego 

Nie dotyczy Nie dotyczy 
w liniach zasilających 
zgodnie z 
IEC61000-4-11 
Pole magnetyczne o 30A/m 30A/m 
częstotliwości zasilania 50Hz/60Hz 50Hz/60Hz 
IEC 61000-4-8 

Odporność na zaburzenia 
radioelektryczne 
wprowadzane do Not application Not application 

przewodów 
IEC6 l000-4-6 

Odporność na pole 
elektromagnetyczne lOV/m lOV/m 

o częstotliwościach 80 MHz - 2,7 GHz 80 MHz - 2,7 GHz 

radiowych 80 % AM przy 1 kHz 80 % AM przy 1 kHz 

IEC61000-4-3 

Notatka: UT jest odpowiednim napięciem do zastosowania do poziomu testu. 
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