
NÁVOD K POUŽITÍ
Úvod 
Vážený zákazníku!
Gratulujeme vám k nákupu našeho výrobku, nosní odsávačky 
Nosiboo Pro2, která získala ocenění Red Dot Design a German 
Design Award.

Pro dosažení co nejlepšího výkonu odsávačky dodržujte pokyny 
uvedené v návodu k použití.
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Nosiboo Pro2

Odsávací hadička 

Hlavice Colibri + 
standardní vrchol 
násadky 

Standardní vrchol 
násadky

Napájecí kabel 

Kartáč

1. Obsah krabice

Před použitím si přečtěte návod k použití!

Elektrická nosní odsávačka Nosiboo Pro2 
je zdravotnický prostředek. Po zakoupení 
zařízení můžete právo na odstoupení 
od smlouvy uplatnit pouze v případě, že 
zařízení nebylo používáno, je v dobrém 
technickém stavu!
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“Společnost Attract Kft. je výrobce zdravotnických pomů-
cek, disponující certifikátem ISO 13485. Tento produkt je 
starším zařízením MDD (MDD Legacy Device). 

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252”



NESPRÁVNĚ!

SPRÁVNĚ!

SPRÁVNĚ!

UPOZORNĚNÍ!
!

POZOR!

!

Používejte pouze v souladu s pokyny! Nespráv-
né používání může mít za následek vážné nebo 
smrtelné zranění.

Přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé osoby.

Nedovolte dětem hrát si s přístrojem. NENÍ TO 
HRAČKA! (Napájecí kabel se může snadno omotat 
dítěti kolem krku.)
Nenechávejte přístroj bez dozoru v blízkosti dětí.
Nepoužívejte přístroj v koupelně ani v jiném vlh-
kém či mokrém prostředí.
Nedotýkejte se napájecího kabelu.

Během používání nezakrývejte větrací otvory na 
zadní straně přístroje. Z přístroje přes otvory vychází 
horký vzduch.
Nosovou odsávačku nepoužívejte k mytí nosu!

Během používání musí být přístroj umístěn ve 
stabilní poloze na vodorovném povrchu.

Hlavice Colibri a připojovací bod odsávací 
hadičky mají být během používání otočeny 
směrem dolů.

Po použití přístroj vždy vypněte otočením regu-
lačního knoflíku. Přístroj nevypínejte tahem za 
napájecí kabel!

Po použití vždy důkladně očistěte hlavici Colibri. 
(viz: „kapitola Čištění”)

Přečtěte si a dodržujte pokyny, uvedené v ka-
pitole „Důležité informace o elektromagnetické 
interferenci“.

Přečtěte si a dodržujte pokyny, uvedené v kapi-
tole „Dopad na životní prostředí“, pokud chcete 
vyhodit přístroj nebo kteroukoli jeho součástku.
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Upozornění!

Správně!

Nesprávně!

Obecné použití

Bezpečnostní značení

2. Bezpečnostní pokyny

Použité díly typ BF (zvýšená 
ochrana před úrazem elektrickým 
proudem)

Dvojitá izolace

Zdravotnický prostředek třídy IIa

Číslo produktu (číslo typu)

Číslo šarže (výrobní číslo)

Udržujte suché

Kryt chrání před vniknutím pevných před-
mětů, větších než 12,5 mm do přístroje; 
nechrání však před vniknutím kapalin.

Nebezpečný 
odpad

Název a adresa výrobce

Přečtěte si návod k použití

Pouze k domácímu použití

IP21

REF

SN

GTIN

LOT

GTIN – Globální číslo obchodní 
položky (UDI-DI)

LOT číslo (identifikační číslo výrobní 
šarže)
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Přístroj je určen pouze k odstranění nosního 
hlenu z nosu dětí.

Konzultujte prosím s lékařem o tom, jak často 
je třeba dítěti čistit nos, nebo pokud zpozoruje-
te zarudnutí pokožky.

Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

Před použitím přístroje zkontrolujte, zda jsou 
všechny jeho části správně připevněny.

Zkontrolujte, zda kryt, odsávací hadička a Co-
libri hlavice nejsou poškozené, nebo prasklé.

Pokud se do odsávací hadičky dostal hlen 
nebo solný roztok, přístroj dále nepouží-
vejte. Odpojte přístroj z elektrické přípojky, 
vyprázdněte hlavici Colibri, očistěte ji a nechte 
uschnout hlavici Colibri a odsávací hadičku. 
Zkontrolujte stav filtračního prvku a vyměňte 
ho, pokud je vlhký nebo pokud se ucpal.

Zkontrolujte, zda je po čištění odsávací hadič-
ka s límcem vložena do hlavice Colibri.

Nevkládejte vrchol násadky do úst nebo do 
uší dítěte.

Nevkládejte vrchol násadky násilím, ani příliš 
hluboko do nosného otvoru.

Nepřitlačujte vrchol násadky k vnitřní stěně 
nosu.

Nepoužívejte přístroj pokud zpozorujete přízna-
ky bolesti nebo zánětu nosu, případně krvácení 
z nosu. Pokud zaznamenáte bolest nebo krvá-
cení, okamžitě skončete používání přístroje.

Nepoužívejte přístroj s poškozenou odsávací 
hadičkou nebo hlavicí Colibri. Poškozenou 
součástku vyměňte. (Seznam náhradních 
součástek je uveden v kapitole „Doplňky, 
náhradní díly“.)

Nepoužívejte hlavici Colibri a přístroj bez 
hadičky s límcem.

Nepoužívejte větší množství solného roztoku 
než kávovou lžičku. Nadbytečná tekutina se 
může dostat do odsávací hadičky a poškodit 
přístroj.

Přístroj není určen k používání v klinických 
podmínkách.

Nepřipojujte hlavici Colibri na jiná zařízení.

Neodpojujte přístroj z elektrické sítě, dokud se 
zcela nezastavil.



Čištění, údržba a skladování
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Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Používání poškozeného napájecího kabelu 
může způsobit zkrat (požár z důvodu zkratu).

Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s tepel-
ným zdrojem (např. kamna, radiátor nebo kon-
vektor), který může způsobit poškození izolace.

Před demontáží a čištěním přístroje jej uchope-
ním za elektrickou zástrčku odpojte z elektrické 
zásuvky.

Pro zabránění poškození napájecí kabel nezala-
mujte, ani na něj nepokládejte těžké předměty. 
Kabel odpojujte z elektrické zásuvky pouze jeho 
uchopením za elektrickou zástrčku! Poškozený 
napájecí kabel může způsobit úder elektrickým 
proudem.

Neodstraňujte upevňovací šrouby krytu! Nepře-
dělávejte přístroj k jiným účelům!

Zalomený, poškozený, opotřebovaný, zkrato-
vaný napájecí kabel může způsobit elektrický 
požár, proto jej nepoužívejte!

Nenechávejte součástky demontované hlavice 
Colibri v dosahu dětí. Děti mohou malé součást-
ky spolknout.

Kryt ani napájecí kabel přístroje nemyjte ve 
vodě ani v jiných kapalinách. Nedotýkejte se 
napájecího kabelu mokrýma rukama. Vzniká 
tak riziko úderu elektrickým proudem nebo 
poškození přístroje.

Před následujícím použitím se přesvědčte, zda 
všechny součástky přístroje dokonale uschly.

Zkontrolujte, zda je po čištění odsávací hadička 
s límcem vložena do hlavice Colibri.

Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte 
napájecí kabel ze zásuvky jeho uchopením za 
elektrickou zástrčku!

V zájmu předcházení úrazům nevystavujte 
připojovací prvek vysoké teplotě.

K čištění součástek zařízení nepoužívejte 
myčku nádobí, vařící vodu, mikrovlnnou troubu, 
parní zařízení ani sterilizátor kojeneckých lahví, 
protože se v nich součástku mohou vlivem tepla 
zdeformovat.

Přístroj uložte na chladném a suchém místě. 
Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření 
nebo teplu.



Zdroj napájení
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Chraňte napájecí kabel před poškozením.

Před demontáží a čištěním přístroje jej uchope-
ním za elektrickou zástrčku odpojte z elektrické 
zásuvky.

Před montáží, demontáží nebo čištěním přístroje 
jej vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.

Pro používání přístroje je vhodná pouze elektric-
ká síť střídavého proudu o napětí 100 – 240 V.

Účelem nosní odsávačky Nosiboo Pro2 je odstraňování hlenu z nosu 
dítěte.

Hlavice Colibri má patentovaný tvar, zabraňující vniknutí hlenu do 
krytu přístroje a zjednodušující čištění odsávací násady, což usnad-
ňuje každodenní používání odsávačky.
Zamýšlený účel používání:

*  zajištění nerušeného dýchání miminek nosem

*  zmírnění příznaků běžné dětské rýmy odsáváním nosních hlenů

*  zmírnění příznaků alergických chorob odsáváním nosních sekretů.
Nepoužívejte přístroj: 

*  pokud dítě trpí hemofilií,

*  pokud dítě trpí častým krvácením z nosu,

*  pokud dítě užívá léky na ředění krve,

*  v případě vrozené vývojové vady (např. rozštěp patra).

Nepoužívejte přístroj s poškozeným nebo zlome-
ným napájecím kabelem.

Pro zabránění poškození napájecí kabel nezala-
mujte, ani na něj nepokládejte těžké předměty. 
Kabel odpojujte z elektrické zásuvky pouze jeho 
uchopením za elektrickou zástrčku! Poškozený 
napájecí kabel může způsobit úder elektrickým 
proudem.

Pokud přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte 
napájecí kabel ze zásuvky jeho uchopením za 
elektrickou zástrčku!

Přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé 
osoby.

Přístroj je určen pouze k odstranění nosního 
hlenu z nosu dětí.

Přístroj není vhodný pro mytí nosu! Při odsává-
ní hlenu nepoužívejte velké množství tekutiny! 
Hlavice Colibri dokáže udržet cca. jednu 
čajovou lžičku (5 ml) tekutiny.

Neodpojujte přístroj z elektrické sítě, dokud se 
zcela nezastavil.

3. Používání



4. Před použitím

Součástky hlavice Colibri:

Kryt násadky s přípojkou

a) vložte odsávací 
     hadičku s límcem do 
     té poloviny krytu 
     násadky, která má 
     přípojku,

b) vložte polovinu krytu 
     bez přípojky na její 
     místo,

c) zatlačte vrchol 
     nástavce na jeho 
     místo.

Kryt násadky bez 
přípojky

Vrchol ná-
sadky

Odsávací hadička 
s límcem

1. Demontujte hlavici Colibri a očistěte a usušte její jednotlivé součástky!

2. Smontujte hlavici Colibri!



3. Připojte hlavici Colibri na přístroj.

4. Na přístroj připojte napájecí kabel.

Zástrčku kabelu zasuňte do stěnové zásuvky s napětím 
100 - 240 V.

5. Přístroj je připraven k použití.

a) jeden konec odsávací hadičky připojte na hlavici Colibri
b) volný konec odsávací hadičky připojte na přístroj.

POZOR!
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Přístroj se smí připojovat na elektrickou síť a od-
pojovat ze sítě pouze pokud je regulační knoflík v 
poloze OFF - vypnuto.

Pro používání přístroje je vhodná pouze elektrická 
síť střídavého proudu o napětí 100 – 240 V! V 
opačném případě vzniká riziko úderu elektrickým 
proudem a vzniku požáru.

Před každým použitím důkladně očistěte sou-
částky hlavice Colibri.

Před následujícím použitím se přesvědčte, zda 
všechny součástky přístroje dokonale uschly a 
zda jsou zbaveny nečistot.

Nepoužívejte hlavici Colibri a přístroj bez hadičky 
s límcem



5. Používání přístroje

1. Přístroj je připraven k použití.

3. Zvolte si potřebnou intenzitu odsávání:

4. Držte dítě ve stabilní poloze.

5. Vložte čistý a suchý vrchol násadky dítěti do nosu.
2. Zapněte přístroj otočením regulačního knoflíku!

6. Jemně pohybujte vrcholem násadky po celé ploše nosního 
otvoru.

nízká intenzita pro novorozence

střední intenzita pro miminka

vysoká intenzita pro malé děti a školkaře

TIP: V případě řídké konzistence hlenů používejte přístroj s nižší 
intenzitou odsávání. V případě hustší konzistence hlenů používejte 
přístroj s vyšší intenzitou odsávání.

Posaďte si ho do klína, držte jej v náručí nebo jej posaďte do rovné 
polohy a podepřete mu záda polštářem. Můžete jej posadit i do 
dětské židle nebo do dětského nosítka.

V případě novorozenců stačí vrchol násadky přiložit k nosnímu 
otvoru. Připojovací bod odsávací hadičky má být během používá-
ní otočen směrem dolů.
POZNÁMKA: V případě oteklé sliznice nebo ucpaného nosu 30 
minut před použitím odsávačky aplikujte roztok proti ucpání nosu 
nebo nosní sprej.

POZNÁMKA: Během používání nosní odsá-
vačky nezakrývejte druhý nosní otvor.

POZNÁMKA: Pokud přístroj nepoužíváte, vždy jej vypněte. Přístroj 
může být opětovně zapnutý až po úplném zastavení se motoru.

Přístroj se smí připojovat na elektrickou síť a 
odpojovat ze sítě pouze pokud je regulač-
ní knoflík v poloze OFF - vypnuto.

Do přístroje 
nenasávejte vodu!

Nepoužívejte nosní 
odsávačku k mytí nosu!



7. Po použití přístroj vždy vypněte pomocí regulačního knoflíku.

POZNÁMKA: Po použití přístroj vždy vypněte.

TIP: Nosovou odsávačku Nosiboo Pro2 můžete používat denně i 
opakovaně. Čištění nosního průchodu se u dětí doporučuje před 
spaním a krmením, aby mohlo dítě klidně dýchat.

POZNÁMKA: O použití kapek do nosu nebo jiného přípravku se 
poraďte se svým lékařem!

Přístroj se smí připojovat na elektrickou síť a 
odpojovat ze sítě pouze pokud je regulač-
ní knoflík v poloze OFF - vypnuto.
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Přístroj mohou obsluhovat pouze dospělé 
osoby.

Nedovolte dětem hrát si s přístrojem. NENÍ TO 
HRAČKA!

Během používání nezakrývejte větrací otvory 
na zadní straně přístroje. Z přístroje přes otvory 
vychází horký vzduch.

Nepoužívejte přístroj v koupelně ani v jiném 
vlhkém či mokrém prostředí.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma 
rukama!

Napájecí kabel nesmí být během používání ani 
během skladování zalomen!

Před následujícím použitím se přesvědčte, zda 
všechny součástky přístroje dokonale uschly a 
zda jsou zbaveny nečistot.

Po použití přístroj vždy vypněte otočením regu-
lačního knoflíku. Přístroj nevypínejte tahem za 
napájecí kabel!

Během používání musí být přístroj umístěn ve 
stabilní poloze na vodorovném povrchu.

Doporučená délka trvání odsávání hlenů z nosu 
je 10 sekund z jedné nosní dírky.

Při odstraňování zaschlého a velmi hustého hle-
nu pomohou fyziologické roztoky. Po aplikování 
roztoku počkejte pár minut, hlen, vytékající z 
nosu, odstraňte např. papírovým kapesníčkem, 
teprve poté používejte nosní odsávačku.

Neodpojujte přístroj z elektrické sítě, dokud se 
zcela nezastavil.

Nepoužívejte hlavici Colibri a přístroj bez 
hadičky s límcem.

Nezakrývejte přístroj a nepoužívejte jej na 
měkké podložce, která by mohla bránit větrání 
(pohovka, polštář, ložní prádlo atd.)

Nepoužívejte najednou více než čajovou lžičku 
roztoku, abyste předešli poškození přístroje. Hla-
vice Colibri dokáže udržet cca. jednu čajovou 
lžičku (5 ml) tekutiny.

Přístroj není vhodný pro mytí nosu!



1. Odstraňte odsávací hadičku a vrchol násadky, poté rozeberte 
    hlavici Colibri.

2. Odsávací hadičku s límcem, vrchol násadky a části hlavice 
    Colibri omyjte vlažnou vodou a nechte je uschnout.

K vyčištění vrcholu násadky použijte kartáček.

3. Kryt přístroje otřete suchou, měkkou utěrkou, nepoužívejte 
    tekutinu, čistící ani chemické prostředky.

4. V případě potřeby otřete odsávací hadičku utěrkou.
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Před demontáží a čištěním přístroje jej uchope-
ním za elektrickou zástrčku odpojte z elektrické 
zásuvky.

Kryt ani napájecí kabel přístroje nemyjte ve 
vodě ani v jiných kapalinách. Nedotýkejte se 
napájecího kabelu mokrýma rukama. Vzniká 
tak riziko úderu elektrickým proudem nebo 
poškození přístroje.

Nemyjte odsávací hadičku.

Po použití vždy důkladně očistěte hlavici Colibri.

Před následujícím použitím se přesvědčte, zda 
všechny součástky přístroje dokonale uschly a 
zda jsou zbaveny nečistot.

Pokud se v důsledku nesprávného používání 
dostane do odsávací hadičky voda, před ná-
sledujícím použitím se přesvědčte, zda všechny 
součástky dokonale uschly.

Neodstraňujte upevňovací šrouby krytu! Nepře-
dělávejte přístroj k jiným účelům!

V zájmu zabránění zraněním se přesvědčte, zda 
přístroj není vystaven účinku tepla.

K čištění součástek zařízení nepoužívejte myčku 
nádobí, vařící vodu, mikrovlnnou troubu, parní 
zařízení ani sterilizátor kojeneckých lahví, protože 
se v nich součástku mohou vlivem tepla zdefor-
movat.

K čištění krytu přístroje a odsávací hadičky nepo-
užívejte tekutinu, čistící ani chemické prostředky.

6. Čištění



1. Kabel odpojte z elektrické zásuvky až když se přístroj již 
    zcela zastavil.

POZNÁMKA: Po vypnutí přístroje vytáhněte kabel jeho uchopením 
za elektrickou přípojku ze síťové zásuvky a z přístroje.

2. Vytáhněte odsávací hadičku z přístroje a z hlavice Colibri.

3. Přístroj skladujte na uzavřeném místě, chráněný před prachem 
    a před poškozením (např. ve skříni).

POZNÁMKA: Neskladujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla.

Speciální filtrační vložka, umístěná pod připojovacím prvkem, za-
brání vniknutí pevných předmětů a prachu do přístroje. V případě 
poklesu výkonu přístroje zkontrolujte filtrační vložku. Pokud je velmi 
znečištěná nebo ucpaná, vyměňte ji. (Seznam vyměnitelných 
součástek naleznete v kapitole „Doplňky, náhradní díly“.)

POZOR!

!

7. Skladování a údržba
Skladování

Údržba

NESPRÁVNĚ!

SPRÁVNĚ!

Nenechávejte součástky demontované hlavice 
Colibri v dosahu dětí. Děti mohou malé součást-
ky spolknout.

Pro zabránění poškození napájecí kabel nezala-
mujte, ani na něj nepokládejte těžké předměty. 
Kabel odpojujte z elektrické zásuvky pouze jeho 
uchopením za elektrickou zástrčku! Poškozený 
napájecí kabel může způsobit úder elektrickým 
proudem.

Napájecí kabel nenavíjejte na přístroj.

Poškozený kabel může způsobit elektrický požár!

Před následujícím použitím se přesvědčte, zda 
všechny součástky přístroje dokonale uschly a 
zda jsou zbaveny nečistot.

Přístroj uložte na čistém a suchém místě. Nevy-
stavujte jej přímému slunečnímu záření nebo 
teplu.

SPRÁVNĚ!

Napájecí kabel chraňte před poškozením.

Napájecí kabel musí být v bezpečné vzdálenosti 
od zdroje tepla.

UPOZORNĚNÍ!
!



8. Odstraňování chyb

9. Důležité informace o 
elektromagnetické interferenci 

Problém 

Přístroj nezapne.

Sací síla přístroje poklesla.

Sací síla přístroje poklesla.

Do odsávací hadičky se dostala tekuti-
na nebo hlen.

Do odsávací hadičky se dostala tekuti-
na nebo hlen.

Do odsávací hadičky se dostala tekuti-
na nebo hlen.

Důvod

Přístroj není připojen na elektrickou síť.

Vrchol násadky je ucpaný, nebo byla 
hlavice Colibri nesprávně složená.

Filtrační vložka je ucpaná.

Hlavice Colibri byla používána v nesprávné 
poloze.

Připojovací bod odsávací hadičky nebyl 
otočen směrem dolů.

Bylo použito příliš velké množství solného 
roztoku.

Doporučení 

Připojte napájecí kabel k přístroji a násled-
ně do elektrické zásuvky.

Hlavici Colibri rozeberte a očistěte. Po usu-
šení smontujte hlavici Colibri podle pokynů 
uvedených v Návodu k použití.

Vyměňte filtrační vložku podle pokynů uve-
dených v kapitole „Skladování a údržba”.

Vypněte přístroj, očistěte a usušte hlavici 
Colibri a odsávací hadičku. Zkontrolujte 
stav filtrační vložky, v případě potřeby ji 
vyměňte.

Vypněte přístroj, očistěte a usušte hlavici 
Colibri a odsávací hadičku. Zkontrolujte 
stav filtrační vložky, v případě potřeby ji 
vyměňte.

Snižte množství solného roztoku na množství 
menší než čajová lžička (5 ml). Vypněte 
přístroj, očistěte a usušte hlavici Colibri a 
odsávací hadičku. Zkontrolujte stav filtrační 
vložky, v případě potřeby ji vyměňte. 

Bezdrátové domácí spotřebiče, mobilní a bezdrátové telefony 
mohou ovlivnit fungování některých zdravotnických přístrojů, jeli-
kož mezi přístroji může vzniknout elektromagnetická interference. 
Elektromagnetická interference může rušit fungování některých 
zdravotnických přístrojů, což může vést k nouzovému stavu.

Doporučuje se dodržovat alespoň 5 metrovou vzdálenost mezi 
přístroji!

Z výše uvedených důvodů je bezpodmínečně nutné zabránit 
vzniku interference mezi zdravotnickým přístrojem a jiným 
přístrojem. Nepoužívejte v blízkosti přístrojů se silným elektromag-
netickým zářením.

Nosní odsávačka Nosiboo Pro2 je určena pro používání v elek-
tromagnetickém prostředí s kontrolovaným radiofrekvenčním 
rušením.

Dětská nosní odsávačka Nosiboo Pro2 prokazatelně  splňuje 
požadavky norem IEC 60601-1-2:2014; EN 6061-1-2:2018 (EMC 
test); EN 6061-1-11:2015; EN 6061-1:2017.



10. Dopad na životní prostředí

11. Technická specifikace

12. Doplňky, náhradní dílySpotřebič zlikvidujte v souladu s místními postupy 
a požadavky recyklace a odpadového hospo-
dářství.

Hlavice Colibri nepředstavuje žádné riziko pro životní 
prostředí, proto se může likvidovat jako domovní odpad

Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Max. výkon motoru: 60 W

Nastavitelný výkon motoru: 10-60W

Rozdíl tlaku, který lze vytvořit: 0.04-0.08 bar

Proud vzduchu, který lze vytvořit: 21-42 l/min

Údaje síťového napájení: 100-240 V 50/60 Hz

Stupeň ochrany IP: IP21

Třída ochrany: II
Typ součástek kterých se lze dotknout: BF

Součástky kterých se lze dotknout: celý kryt přístroje
Provozní režim: nesouvislý provoz
Doba trvání provozu: doporučená doba 0,5 – 1,5 minuty. (Přístroj 
po 15 minutách používání automaticky vypne.)
Limit zapnutí tepelné ochrany: 80°C

Průměrná teplota krytu: 30–35°C po 1 min. trvalého používání
Hlučnost: 52–62 dB

Rozsah provozní teploty: od -10°C do +40°C

Relativní provozní vlhkost vzduchu: max. 85%

Skladovací, přepravní teplota: od -10°C do +85°C

Skladovací, přepravní vlhkost vzduchu: 10 – 65 %

Plánovaná životnost krytu (elektrické díly): 3 roky

Plánovaná životnost Nosiboo Colibri hlavice: 3 měsíce
Průměr části standardního vrcholu násadky, nasaditelné do 
nosní dírky: max. 7,0 mm

Délka části standardního vrcholu násadky, nasaditelné do nosní 
dírky: max. 8,0 mm 

Hmotnost (pouzdro): 750 g

Rozměry (pouzdro, š. x v. x h.): 200 x 155 x 175 mm

Rozměry (kompletní jednotka v balení): 180 x 180 x 225 mm

MD Category: II.a
NBOG: MD1102

MDD/MDR: MDD Legacy Device

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252 

Nosiboo Pro Accessory Set: 

Doplňující balíček náhradních součástek Nosiboo Pro/Pro2. 
Každá součástka, kterou balíček obsahuje, je použitelná do 
obou přístrojů. 
Dostupné ve webshopu výrobce (https://shop.nosiboo.eu/), 
na Amazonu, nebo u prodejců produktů Nosiboo. 

ACS-01-01 modrá

* 1 hlavice Colibri + 
    standardní vrchol 
    násadky

* 1 vrchol násadky pro 
    novorozence

* 1 odsávací hadička
* 1 filtrační vložka
* 1 čistící kartáček

* 1 hlavice Colibri + 
    standardní vrchol 
    násadky

* 1 vrchol násadky pro 
    novorozence

* 1 odsávací hadička
* 1 filtrační vložka
* 1 čistící kartáček

* 1 hlavice Colibri + 
    standardní vrchol 
    násadky

* 1 vrchol násadky pro 
    novorozence

* 1 odsávací hadička
* 1 filtrační vložka
* 1 čistící kartáček

ACS-01-03 zelená

ACS-01-02 pink



USA napájecí kabel
NO-01-022-A6-0WU1

EU napájecí kabel
NO-01-022-A6-0WE1 

UK napájecí kabel
NO-01-022-A6-0WM3 

JPN napájecí kabel
NO-01-022-A6-0WEA2 

KOR napájecí kabel
NO-01-022-A6-0WEA1

Připojovací prvek 
NO-01-050-H2-7BXX * modrá
NO-01-050-H2-7PXX * pink
NO-01-050-H2-7GXX * zelená

Na území Evropské unie si můžete 
náhradní díly objednat z odborného 
servisu:

Attract Kft. H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Maďarsko 
Tel.: +36 72 551 642 (H-P: 8.00 – 16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com 

V případě zemí mimo Evropskou unii jsou náhradní díly 
dostupné u prodejců produktů Nosiboo.

Informace o záruce naleznete na linku níže:
https://en.nosiboo.eu/downloads/

Výrobce nebere zodpovědnost za poruchy produktů 
pocházejících z neoficiálního zdroje importu!

UPOZORNĚNÍ!
!


