
návod k 
použití

CZE
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Nosní odsávačka Nosiboo Go
Sací koncovka

Díl A hlavice 
Penguin

Díl B hlavice 
Penguin

Filtr

Pouzdro 
přístroje

Tlačítko 
vypínače

Nabíječka 
mezinárodní
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Předmluva
Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si zakoupili nosní odsávací přístroj Nosiboo Go. 
Pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste mohli nosní 
odsávačku úspěšně používat po mnoho let. Tento návod 
uschovejte pro účely záruky.

Obsah
  1. Obsah balení    27
  2. Bezpečnostní pokyny     28
  3. Oblast použití    34
  4. Před použitím    35
  5. Pokyny k použití    36 
  6. Čištění     38
  7. Údržba a skladování   40
  8. Pokyny k odstranění závad   42  
  9. Důležité informace o baterii   42
10. Poznámky o ochraně životného prostředí   42
11. Technické údaje    43
12. Příslušenství, náhradní díly   43
13. Jak postupovat v případě poruchy  44
14. Mezinárodní záruční list   45

Pečlivě si přečtěte návod k používání než začnete zařízení 
používat.

Nosiboo Go je zdravotní hygienická pomůcka. Své právo na 
vrácení můžete uplatnit, pokud je přístroj nepoškozen a ochranná 
fólie sací násadky hlavice není poškozena! Z hygienických důvodů 
nemůžeme výrobek vyměnit, pokud již byla fólie rozbalena.
Směrnice a souvbisející právní předpisy: směrnice 2011/83/EU, 
část 16 (e) Evropského parlamentu a Evropské komise, Rakouská 
republika: FAGG: část 18 (1) 5, Maďarsko: část §29 (1) (e) 
vládního nařízení  45/2014. (II. 26.)

Zaregistrujte svůj přístroj a my Vám jako dárek pošleme na slevo pro 
další nákup. Kupon můžete uplatnit v online internetovém obchodu 
výrobce Nosiboo Go: https://product_registration.nosiboo.eu/ 

Přístroj Nosiboo Go

Nabíječka mezinárodní

Kartáč

Úložný sáček se šňůrkou

1. Obsah balení

Společnost Attract Kft. je výrobce zdravotnických pomůcek, 
disponující certifikátem ISO 13485. Tento produkt je starším 
zařízením MDD (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

https://product_registration.nosiboo.eu/
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2. Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ
! POVOLENO!

VÝSTRAHA
! NEPOVOLENO!

Akumulátor

Upozornění      POVOLENO!

Doporučení     NEPOVOLENO!

Vysvětlivky piktogramů

SN

IP21

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

Zdravotnický prostředek třídy IIa 

Název a adresa výrobce

Přečtěte si návod k použití

Pouze k domácímu použití

GTIN – Globální číslo obchodní položky (UDI-DI)

Číslo šarže (výrobní číslo)

Číslo produktu (číslo typu)

LOT číslo (identifikační číslo výrobní šarže)

Udržujte suché

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

Nebezpečný odpad

REF
SN

SN
GTIN

LOT
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Všeobecné použití

POVOLENO!

NEPOVOLENO!

VAROVÁNÍ
!

VAROVÁNÍ
!

Přístroj používejte v souladu s pokyny!  Nedo-
držení pokynů může být životu nebezpečné.

Přístroj smí používat pouze dospělé osoby!

V případě neočekávané poruchy nebo 
nesprávné funkce přístroj ihned vypněte!

Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály, 
jelikož to NENÍ HRAČKA! Kabel nabíječky se 
může snadno ovinout okolo krku dítěte!

Nenechávejte přístroj bez dozoru v blízkosti 
dětí!

Používání přístroje v koupelně, vlhku či 
mokrém prostředí uje ZAKÁZANÉ!

Nabíječku neuchopujte mokrýma rukama!

Během používání přístroje nezakrývejte 
větrací otvory na jeho zadní straně!
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POVOLENO!

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

VÝSTRAHA
!

Přístroj používejte pouze s nabíječkou do-
danou výrobcem! V opačném případě hrozí 
riziko požáru.

Přístroj je určen pouze k odsátí nosního hlenu 
dítěte! Nesmí se používat k jiným účelům!

Pokud u dítěte dojde k zarudnutí kůže nosu, 
obraťte se na lékaře. Informujte se u něj, kdy 
a jak často je potřeba čistit dítěti nos. 

Přístroj a příslušenství uchovávejte mimo 
dosah malých dětí!

Před použitím přístroje se ujistěte, že jsou 
všechny jeho části řádně uchyceny na svém 
místě!

Před použitím se přesvědčte, zda pouzdro 
přístroje a hlavice Penguin nejsou poškozeny 
nebo prasklé.

Přístroj používejte pouze s hlavicí Penguin 
dodanou výrobcem.

Při používání musí základna přístroje směřo-
vat dolů.

Po použití vždy přístroj vypněte tlačítkem 
vypínače!

Hlavici Penguin po použití vždy důkladně 
vyčistěte a osušte.

K čištění násadky hlavice použijte kartáček!

Přečtěte si a dodržujte pokyny uvedené v 
části „Důležité informace o akumulátoru“.

Přečtěte si a dodržujte pokyny v části 
„Poznámky k ochraně životního prostředí“, 
pokud  hodláte zařízení nebo jeho část 
vyhodit!
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NEPOVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Nevkládejte násadku hlavice do úst nebo 
uší dítěte.

Násadku hlavice netlačte a ani nezasouvejte 
příliš hluboko do nosu!

Násadku netlačte ke stěnám nosní dírky!

Přístroj nepoužívejte, pokud má dítě zánět 
nebo krvácí z nosu. Pokud dojde k bolesti 
nebo krvácení, ihned ukončete použití 
přístroje a obraťte se na lékaře.

Přístroj nepoužívejte pokud zjistíte poškození 
hlavice Penguin. Poškozený díl vyměňte 
(seznam náhradních dílů naleznete v části s 
názvem „Příslušenství, náhradní díly“).

Pro rozpuštění suchých a velmi hustých 
nosních hlenů nepoužijte více než 5 ml fy-
ziologického  roztoku. Nadbytečné množství 
tekutiny, které se dostane do hlavice Pen-
guin, odchází přes větrací otvory na zadní 
straně přístroje.

Přístroj se nesmí používat v klinických nebo 
jiných zdravotnických podmínkách. Přístroj 
je konstruován pouze pro osobní použití.

Nenasazujte hlavici Penguin na jiné přístroje.

Přístroj nepoužívejte bez filtru.

Přístroj nepoužívejte v opačné poloze hlavicí 
dolů.

Během dobíjení se přístroj nedá používat

Čištění, údržba a skladování



31

POVOLENO!

POVOLENO!

VAROVÁNÍ
!

VAROVÁNÍ
!

VÝSTRAHA
!

Nabíječku chraňte před poškozením.

Nabíječku uchovávejte dál od tepelných 
zdrojů (kamna, radiátor, konvektor), jinak by 
se mohla teplem poškodit izolace.

Při rozebírání, sestavování a čištění hlavice 
Penguin přístroj neponechávejte v zapnutém 
stavu!

Nabíječku nepoškozujte, nepokládejte na ni 
těžké předměty, protože poškozený kabel 
může způsobit úraz elektrickým proudem!

Neodstraňujte montážní šrouby z krytu 
přístroje. Neupravujte jej pro jiné účely. Může 
dojít k ohrožení života!

Při čištění rozebrané části hlavice Penguin, 
tuto neponechávejte na dítěti přístupném 
místě, mohlo by si je vložit do úst, spolknout!

Kryt přístroje nebo nabíječku neomývejte 
vodou, ani jinou tekutinou. Na nabíječku 
nesahejte mokrýma rukama, jelikož by se 
mohla porouchat k elektrickému šoku!

Ujistěte se, že všechny díly budou před 
dalším použitím zcela vysušeny.

Pokud nenabíjíte přístroj, odpojte nabíječku 
ze zásuvky!

Čištění, údržba a skladování

NEPOVOLENO!
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Napájení

VÝSTRAHA
!

Přístroj musí být skladován na suchém a 
chladném místě. Nevystavujete jej přímému 
slunci nebo horku.

NEPOVOLENO!

POVOLENO!

VAROVÁNÍ
!

Přístroj používejte pouze s výrobcem doda-
nou nabíječkou. V opačném případě hrozí 
riziko požáru!

Během dobíjení přístroje jej uchovávejte 
mimo dosah dětí.

Kabel nabíječky chraňte před poškozením!

Při rozebírání, sestavování a čištění hlavice 
Penguin přístroj neponechávejte v zapnutém 
stavu!

Nabíječku používejte pouze ve vnitřních 
prostorech!

Ujistěte se, že nabíječka je kompatibilní s 
Vaší elektrickou zásuvkou.

VAROVÁNÍ
!

Nabíječku nepoužívejte, pokud je prasklá 
nebo poškozená.

Nabíječku nepoškozujte, nepokládejte na ni 
těžké předměty, protože poškozený kabel 
může způsobit úraz elektrickým proudem!

NEPOVOLENO!
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3. Účel použití
Nosní odsávací přístroj Nosiboo Go je určen výlučně jen k odsátí 
nosního hlenu z nosu dítěte. Hlavice Penguin má patentovaný 
tvar, zabraňující vniknutí hlenu do odsávacího zařízení.

Účel použití:

* u nemluvněte pro zajištění dýchání  nosem.

* zmírnění příznaků dětské rýmy odstraněním nosních hlenů

* k zmírnění příznaků dětské alergie odstraněním nosního 
   hlenu

Případy, kdy se přístroj nedá používat:

* pokud má dítě hemofilii

* v případě častých potíží s krvácením z nosu v důsledku 
   zduření nosní sliznice

* v době užívání přípravků na ředění krve

* v případech vrozených vad (např. rozštěp patra)

VÝSTRAHA
!

Při dobíjení nelze přístroj používat.
NEPOVOLENO!

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Pokud jste přístroj nepoužívali po delší dobu, 
je nutné jej před použitím dobít.

Pokud přístroj nenabíjíte, odpojte nabíječku 
ze sítě!

Pokud přístroj nepoužíváte po delší dobu, 
je vhodné udržovat ho v nabitém stavu a 
dobíjet jej alespoň každé 3 měsíce, pro 
zachování životnosti akumulátoru.

VAROVÁNÍ
!

Přístroj smí aplikovat pouze dospělé 
osoby!POVOLENO!



34

4. Před použitím
1. Dobíjení přístroje

2. Sestavování hlavice Penguin

VAROVÁNÍ
!

Zařízení je určeno pouze pro odstraňování  
hlenu z nosu dítěte! Nesmí se používat pro 
žádné jiné účely!NEPOVOLENO!

a) Připojte dobíjecí kabel do konektoru 
     na zadní straně přístroje.

a) Vyčistěte aosušte díly hlavice 
     Penguin

Dobíjení probíhá, pokud LED kon-
trolka na nabíječce svítí červeně. 
Jakmile je dobíjení dokončeno, 
bude svítit zeleně.

b) Zapojte mezinárodní nabíječku do 
     síťové zásuvky na zdi. Použijte 
     správnou zástrčku do zásuvky!

Díl „A” hlavice Penguin

Díl „B” hlavice Penguin

Koncovka
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3. Připojte hlavici Penguin k pouzdru přístroje

4. Uvedení přístroje do provozu.

c) Koncovku nasuňte na své místo.

b) Umístěte obě části hlavice 
     Penguin do správné polohy!

VAROVÁNÍ
!

Ujistěte se, že nabíječka je kompatibilní 
s Vaší elektrickou zásuvkou! V opačném 
případě by mohlo dojít k úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru.

POVOLENO!

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Pokud jste přístroj nepoužívali delší dobu, 
pak ho před použitím dobijte!

Před použitím díly hlavice Penguin vyčistěte!

Ujistěte se, že všechny díly před použitím 
úplně uschly!
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VÝSTRAHA
!

Nabitý přístroj nezačněte ihned znovu 
dobíjet! 

Bez filtru přístroj nepoužívejte!
NEPOVOLENO!

5. Pokyny k používání

1. Držte dítě pevně v poloze v sedě.  

Posaďte si dítě do klína, obejměte 
ho nebo posaďte se zády opřenými 
o polštář, případně posaďte do 
polohovacího křesla s nakloněnou 
opěrkou.

2. Zaveďte čistou a suchou sací 
    násadku do nosní dírky dítěte!

Spodní část přístroje musí při používání 
směrovat dolů.

POZN.:
Při použití přístroje nezakrývejte volnou 
druhou nosní dírku.

3. Zapněte přístroj spínacím tlačítkem! 

POZN.:
Vždy přístroj vypněte, pokud jej právě 
nepoužíváte!

POZN.:
Přístroj automaticky vypne po 30 minutách nepřetržitého 
používání, ale lze jej spustit znovu podle úrovně jeho nabití.

4. Přístrojem pohybujte opatrně jemným krouživým 
    pohybem abyste obsáhli celý prostor nosní dírky!

TIP: Doporučená doba odsávání jedné nosní dírky je 
      10 sekund.
TIP: Pro rozpuštění suchých a velmi hustých hlenů pomohou 
       fyziologické roztoky. Vyčkejte po nastříkání pár minut, 
       samovolně vytékající hleny odstraňte např. papírovým 
       kapesníčkem a teprve potom použijte nosní odsávačku.
POZNÁMKA: V případě aplikace fyziologických roztoků 
nepoužijte objem větší než 5 ml, jelikož hlavice Penguin je 
schopna jen tento obsah bezpečně zachytit. 
Ve vzácných případech je možné, že nosní dírky novo-
rozence jsou příliš malé pro vsunutí násadky hlavice. V 
takovém případě přiložte násadku hlavice tak, aby byla 
nosní dírka zcela zakryta. Účinnost nosní odsávačky je i 
tak dostatečná pro správné čištění nosních průchodů.
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5. Po použití zařízení vypněte tlačítkem 
    vypínače! 

POZN.:
Po použití přístroj každopádně vypněte!

TIP: Nosní odsávačka Nosiboo Go se může používat 
       i několikrát denně. Cílem je zajistit pro vaše dítě
       volné dýchání. Doporučujeme, abyste čistili dítěti 
       dýchací cesty ráno po probuzení, před jídlem a před 
       spaním.

POZN.: Použití nosních kapek nebo jiných přípravků 
konzultujte s vaším lékařem!

VAROVÁNÍ
!

Přístroj smí k aplikaci použít pouze dospělá 
osoba!POVOLENO!

VAROVÁNÍ
!

Nedovolte svému dítěti, aby si s přístrojem 
hrálo. NENÍ TO HRAČKA!

Během používání nezakrývejte větrací otvory 
na zadní straně přístroje!

JE ZAKÁZÁNO používání přístroje v koupelně 
nebo jinde ve vlhkém, mokrém prostředí!

Nabíječku neuchopujte mokrýma rukama!

NEPOVOLENO!

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Před dalším použitím se ujistěte, že jsou 
všechny díly úplně osušeny!

Po použití přístroj vždy vypněte tlačítkem  
vypínače!

Po použití, nebo pokud se baterie přístroje 
vybila, vyčkejte několik minut až přístroj 
vychladne, a teprve pak je začněte dobíjet!
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6. Čištění

VÝSTRAHA
!

Přístroj nepoužívejte v obrácené poloze 
hlavou dolů!

Bez filtru přístroj nepoužívejte!

V případě aplikace fyziologického roztoku 
nepoužijte více než 5 ml. Přebytečná teku-
tina by pak vytékala větracími otvory na 
zadní straně přístroje.

NEPOVOLENO!

1. Odnímatelnou násadku a části 
    hlavice Penguin omyjte vlažnou 
    vodou s přípravkem na mytí nádobí 
    a nechte je vysušit.

2. Na očištění odnímatelné násadky 
    použijte kartáček! 

4. Kryt přístroje vyčistěte suchou 
    a jemnou utěrkou; k čistění 
    nepoužívejte žádné tekutiny, 
    nebo chemické přípravky.

VAROVÁNÍ
!

Při rozebírání, sestavování a čištění 
hlavice Penguin přístroj neponechávejte 
v zapnutém stavu!POVOLENO!

3. Kryt přístroje vyčistěte suchou
    a jemnou utěrkou; k čistění 
    nepoužívejte žádné tekutiny, 
    nebo chemické přípravky.
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7. Údržba a skladování 

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Hlavici Penguin po každém použití důkladně 
vyčistěte!

Ujistěte se, že všechny díly jsou před dalším 
použitím dokonale suché.

Pokud se následkem nesprávného použití 
dostane tekutina pod kryt přístroje, pak se 
před dalším použitím přesvědčte, zda přístroj 
zcela vyschl.

VÝSTRAHA
!

Kryt přístroje nedemontujte.

Kryt přístroje nevystavujte sálavému teplu!NEPOVOLENO!

Skladování

1. Přístroj skladujte tak, aby na vypínač nedoléhal žádný 
    jiný předmět, a tím se předešlo jeho samovolnému 
    spuštění. 
2. Přístroj uchovávejte na uzavřeném místě (např. ve 
    skříni), kde je chráněno před prachem a poškozením!
POZN.:
Přístroj neukládejte blízko tepelných zdrojů a neponechá-
vejte jej např. v autě!

POZN.:
Doporučená skladovací teplota pro akumulátor přístroje 
je 10 – 30°C. Následkem nesprávných skladovacích 
podmínek může dojít ke zhoršení výkonu.

POZN.:
Pro zachování výkonu akumulátoru doporučujeme ales-
poň každé 3 měsíce přístroj krátce spustit a pak dobít.

VAROVÁNÍ
!

Kryt přístroje ani nabíječku nemyjte vodou 
ani jinou tekutinou.

Nabíječku neuchopujte mokrýma rukama, 
může to zapříčinit její poruchu nebo úraz 
elektrickým proudem!

NEPOVOLENO!
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VAROVÁNÍ
!

Chraňte nabíjecí kabel před poškozením.

Chraňte před teplem.POVOLENO!

VAROVÁNÍ
!

Při čištění rozebrané části hlavice Penguin, 
neponechávejte na dítěti přístupném místě!

Nepoužívejte nabíječku s poškozeným 
krytem, může způsobit úraz elektrickým 
proudem!

Na kabely nabíječky nepokládejte těžké 
předměty, protože jejich poškození může
způsobit nebezpečí vzniku požáru.

NEPOVOLENO!

POVOLENO!

VÝSTRAHA
!

Před sestavením přístroje se ujistěte, že 
všechny díly jsou úplně suché.

Přístroj uchovávejte na suchém a chladném 
místě. Nevystavujte jej slunečnímu svitu nebo 
horku.

Pokud jste přístroj nepoužívali po delší dobu, 
pak jej před dalším použitím dobijte!

Údržba
Pod hlavicí Penguin  je speciální filtr, 
který brání vniknutí prachu a pevných 
částic do přístroje. V případě poklesu 
výkonu zkontrolujte tento filtrační díl.  
Pokud je silně znečištěný nebo ucpaný, 
vyměňte jej (seznam náhradních dílů je uveden 
v odstavci „Příslušenství, náhradní díly“).
Nosiboo Go Accessory Set Info: www.nosiboo.eu
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8. Průvodce řešením problémů

9. Důležité informace o akumulátoru

Problém

Problém

Problém

Problém

Příčina

Příčina

Příčina

Příčina

Doporučení

Doporučení

Doporučení

Doporučení

Přístroj nelze spustit.

Přístroj není nabitý.

Připojte nabíječku do přístroje, následně 
pak do síťové zásuvky pro 100 – 240 V. 

Intenzita sání přístroje je nižší.

Hlavice Penguin se ucpala, nebo byla 
sestavena nesprávně.
Hlavici Penguin rozeberte a vyčistěte. Po 
osušení ji opět sestavte podle pokynů v 
Návodu k používání.

Intenzita sání přístroje je nižší.

Filtr je opotřebený / ucpaný

Vyměňte filtr podle odstavce s názvem 
„Údržba a skladování“ v Návodu k 
používání. 

Do odsávacího zařízení přístroje se dostala 
tekutina nebo hleny.
Nesprávná poloha držení přístroje 
nebo nadměrné množství použitého 
fyzioroztoku.
Pokud zjistíte, že se do přístroje dostaly 
hleny neb tekutina, Nosiboo Go vypně-
te, dále jej nepoužívejte a kontaktujte 
ihned zákaznický servis Nosiboo.

Zařízení Nosiboo Go používá lithium-polymer akumulátor 
(Li-Pol - 7,4 V, 1 500 mAh).

Akumulátor je příslušenství, které může měnit pouze speciali-
zovaný servis.

Kvůli zachování výkonu akumulátoru doporučujeme přístroj 
zapnout a dobít alespoň každé 3 měsíce.

Po použití, nebo pokud se baterie za provozu už vybije, přístroj 
nechejte pár minut vychladnout a teprve pak jej začněte do-
bíjet! Záruka 12 měsíců na akumulátor platí pouze na výrobní 
vady, ne na ztrátu kapacity.

10. Poznámky k ochraně životního 
      prostředí
Na konci životnosti přístroje tento nevyhazujte do 
obvyklého domovního odpadu, jelikož elektronické 
výrobky jsou kvalifikovány jako nebezpečný odpad. 
To je uvedeno na obalu vynačeno symbolem:

Hlavice Penguin nepředstavuje závažnější riziko pro životní 
prostředí a lze jej likvidovat jako domovní odpad.
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11. Specifikace
Provozní podmínky:
1. Teplotní rozsah: -5 °C až +40 °C
2. Relativní vlhkost: 45-75%
3. Atmosférický tlak / Rozsah barometrického tlaku: 550-760 
mmHg / 73-101 kPa.
Přepravní podmínky:
1. Teplotní rozsah: -20 °C až +40 °C
2. Relativní vlhkost: 45-75%
3. Atmosférický tlak / Rozsah barometrického tlaku: 150-760 
mmHg / 20-101 kPa.
Podmínky skladování:
1. Teplotní rozsah: -20 °C až +40 °C
2. Relativní vlhkost: 45-75%
3. Atmosférický tlak / Rozsah barometrického tlaku: 550-760 
mmHg / 73-101 kPa.
Výkon motoru: 32 W Max. podtlak: 40 mbar / 40 hPA / 4 kPa 
Max. průtok vzduchu: 0,8 l/sec Síťové napájení: 100–240 V, 
50–60 Hz Akumulátor: 7,4 V 1500 mAh Li-Pol AKU blok Výkon 
DC nabíječky: 12 W IP třída: IP21 Třída ochrany proti dotyko-
vému napětí: Vnitřní zásobování energií Typ dotykových částí: 
BF Dotykové části: úplný kryt přístroje Typ provozu: přetržitý 
provoz Délka provozu: do 30 minut Doba trvání nepřetržitého 
používání: max. 30 minut Průměrná teplota krytu: 30-35 °C 
po 1 minutě nepřetržitého používání Hladina hluku: 55–62 dB 
Předpokládaná životnost přístroje (elektrických dílů): 3 roky 
Předpokládaná životnost hlavice Penguin: 3 měsíce Průměr 
sací násadky hlavice Penguin: min. 5,6 mm Délka sací násad-
ky hlavice Penguin: min. 32 mm Hmotnost (komplet přístroj): 
375 g Rozměry (kryt, š x v x h): 77 x 190 x 77 mm Rozměry (celé 
balení, š x v x h): 95 x 257 x 83 mm

Vyhrazujeme si právo na technické změny.

12. Příslušenství, náhradní díly

NO-02-012-A6-5WCC
Nabíječka mezinárodní

* 1 hlavice Penguin

* 2 sací koncovky

* 1 filtrační prvek

* 1 kartáč

Nosiboo Go Accessory Set:
Balení příslušenství obsahující náhradní díly Nosiboo Go
https://shop.nosiboo.eu/

Díly lze objednat u specializovanému servisu:

Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
Tel.: +36 72 551 642 (po - pá: 8:00 –16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

US

EU

UK
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Díly lze objednat u specializovanému 
servisu:
Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
Tel.: +36 72 551 642 (po - pá: 8:00 –16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com
Nosiboo Go Accessory Set Info: www.nosiboo.eu

13. Činnosti k řešení poruch
Záruka na zařízení je platná 24 měsíců od data nákupu. Bude 
platná pouze pokud bude zařízení používáno v souladu s urče-
ným účelem a nebude vykazovat známky vnějšího poškození. 

V dalším kroku je nutné objasnit existenci závady, zda došlo k po-
ruše v důsledku vlastního pochybení uživatele nebo jiných. Ná-
sledující kontroly může provádět kdokoli doma nebo prodejce 
nebo jejich zástupce po předložení vyplněného záručního listu a 
/ nebo uschované faktury. Právnická osoba, která je pověřena 
posouzením závady, musí vyplnit záruční list dodaný s návodem 
k použití nebo poskytnout vlastní záruční list, zapsat podrobně 
kroky řešení závady a předat jej výrobci do 24 hodin. 

Výrobce nebere zodpovědnost za poruchy produktů pocházejí-
cích z neoficiálního zdroje importu!

Záruka platí pouze, pokud bylo zařízení používáno k dané-
mu účelu a nevykazuje známky poškození popsané v části 
„Co není zahrnuto”. Záruka se vztahuje na vady, které jsou 
způsobeny výrobními vadami (problémy, které byly přítom-
ny na přístroji ve chvíli prodeje).

Přístroj je určen pouze pro osobní použití. Problémy způsobe-
né nadměrným používáním, špatným použitím, nesprávným 
používáním, nevhodnými podmínkami skladování nejsou 
kryty zárukou. Ani následné a vedlejší škody nejsou zahrnuty 
v rámci této záruky. Dále záruka neplatí ani pro náhodné a 
vedlejší škody ani na ztrátu výkonu akumulátoru.

Problém

Během používání přístroje 
dochází k „neobvyklým” 
problémům, např. přístroj 
neobvykle silně bzučí 
nebo se třese, nebo se po 
30 minutách nevypne.

Je záruka platná?

Pokud během provozu 
přístroje narazíte na 
„neobvyklé” problémy a 
přístroj nevykazuje znám-
ky fyzického poškození, 
uvedené v části „Co ne-
zahrnuje”, pak se na tento 
přístroj zákazníka záruka 
vztahuje.

Co zahrnuje záruka?

Co nezahrnuje?
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Problém

Stopy poškození štítku 
ukazují na to, že byl kryt 
přístroje otevřen.

Stopy vnějšího poškození 
na krytu přístroje poukazují 
na to, že byl přístrojový kryt 
otevřen.

Nadměrné zanesení 
filtru, špína uvnitř přístroje 
znamenají, že tento byl 
nesprávně používán.

Pokud je tlačítko vypínače 
na přístroji poškozené, 
uvolněné, zablokované 
nebo vypadlé, znamená 
to, že došlo k nárazu a to 
se nepovažuje za součást 
záruky. Zapnutí a další 
používání přístroje ohrožuje 
život!

Je záruka platná?

Z důvodu nesprávného 
použití není záruka platná.

Z důvodu nesprávného 
použití není záruka platná.

Z důvodu nesprávného 
použití není záruka platná.

Z důvodu nesprávného 
použití není záruka platná.

Záruční úkony

Distributor přístroje Nosiboo Go je povinen stížnosti zákazníků 
vyřizovat urychleně na základě aspektů uvedených v návodu, 
kapitole Průvodce řešením problémů  a  Činnosti k řešení poruch 
návodu. V případě, že záruční podmínky jsou platné, přístroj 
musí být urychleně opraven nebo vyměněn. Distributor přístroje 
je povinen vyhotovit záznamy o řešení problémů. To lze provést 
v rámci interních dokumentů distributora nebo na záručním listu 
dodaném s návodem k použití. Musí obsahovat zjištěnou závadu, 
datum a originální výrobní číslo, které je uvedeno na štítku na 
spodní straně přístroje. 

Kontaktní údaje specializovaného servisu
Attract Kft.
H-7622 Pécs, Siklósi út 1/1..
Tel.: +36 72 551 642 (po - pá: 8:00 –16:00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

14. Záruční list
Nosiboo Go je zdravotní hygienická pomůcka. Své právo na 
vrácení můžete uplatnit, pokud je přístroj nepoškozen a ochran-
ná fólie sací násadky hlavice není poškozena! Z hygienických 
důvodů nemůžeme výrobek vyměnit, pokud již byla fólie rozba-
lena. Směrnice a související právní předpisy: směrnice 2011/83/
EU, část 16 (e) Evropského parlamentu a Evropské komise, 
Rakouská republika: FAGG: část 18 (1) 5, Maďarsko: část §29 (1) 
(e) vládního nařízení  45/2014. (II. 26.) 

Záruční list: https://en.nosiboo.eu/downloads/

https://en.nosiboo.eu/downloads/
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