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1. التعرف عىل الجھاز 

زیزي املستخدم،  

 كرا لك عىل رشائك ألحد منتجاتنا.  

رجاء، إقرأ بتمعن تعلیامت املستخدم وإحتفظ بھا للعودة إلیھا يف وقت الحق. تأكد من أن تضعھا يف 

 متناول املستخدمین اآلخرین مع مراعاة املعلومات التي تحتویھا.  

مع أطیب التحیات 

االستخدامات

الرذاذة ھي رذاذة  بتقنیة الشبكة (Mesh) لعالج القسم العلوي والسفيل من جھاز التنفس. یستخدم 

إرذاذ وإستنشاق األدویة التي یصفھا لك الطبیب ملعالجة أمراض الجھاز التنفيس، معالجة العوارض 

الجانبیة لھذه اإلضطرابات وترسیع عملیة الشفاء. 

2، الرموز واإلشارات
 

تظھر االشارات التالیة عىل ھذه التعلیامت.

 ملزید من املعلومات حول التطبیقات املمكنة، رجاء إسترش طبیبك  

 أو الصیديل. الجھاز مالئم لإلستنشاق يف البیت أو أثناء التنقل. یمكن إستنشاق االدویة فقط إذا أوىص 

الطبیب بذلك. یجب أن یتم االستنشاق يف أجواء ھادئة ومریحة. إستنشق ببطء وبعمق ليك تسمح 

للدواء بالوصول اىل الشعب الھوائیة الصغیرة يف عمق الرئتین. أخرج الھواء (الزفیر) بشكل طبیعي. 

تحذیر - تعلیامت للحذر تشیر اىل خطورة التعرض لإلصابة او رضر للصحة.

مھم - تنبیھ للحذر یشیر اىل إمكانیة حدوث رضر للجھاز\ امللحق.  

مالحظة - مالحظة حول معلومات مھمة. 
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یتم إستخدام الرموز التالیة عىل العبوة وعىل لوحة الجھاز واالكسسوارات )امللحقات(.

BF  أجزاء مزودة من نوع الـ 

إتبع تعلیامت االستخدام

الرشكة املُصنعة

زر التشغیل \ اإلیقاف

الرقم التسلسيل

جھاز تحت الحامیة الطراز 2

لیس مناسب لألستخدام يف الخارج

محمي من األجزاء الغریبة والتي یصل قطرھا حتى 12.5 ملم وضد قطرات املاء 

أو سقوط قطرات املاء عىل زاویة تصل اىل 15 درجة من املعامد. 
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3، تعلیامت السالمة والتحذیرات 

حذیر  

قبل االستخدام تأكد من أنھ لیس ھناك أي رضر بارز للعیان للجھاز أو للملحقات. إذا راودك الشك 

 بذلك، ال تقم بإستخدام الجھاز وإتصل باملوزع أو بقسم خدمات الزبائن عىل العنوان املرفق.  

إستخدام الجھاو ال یعترب بدیال إلستشارة الطبیب أو للعالج من قبلھ. يف كل مرة تشعر فیھا باألمل أو 

 باملرض، إتصل دامئا بطبیبك أوال.   

 إذا كانت لدیك مخاوف صحیة من أي نوع كان، إتصل بطبیبك العام!  

 عند إستخدامك للرذاذة، إتبع دامئا إجراءات النظافة األساسیة.  

إتبع دامئا تعلمیات طبیبك فیام یتعلق بنوع الدواء الذي یجب إستخدامھ، الجرعة، الوتیرة، وفرتة 

 اإلستنشاق.  إستخدم فقط االدویة التي تم وصفھا لك من قبل الطبیب أو الصیديل.  

 إذا مل یعمل الجھاز كام یجب، أو إذا بدأت تشعر بالتوعك أو باألمل، توقف فورا عن إستخدام الجھاز.  

عند االستخدام، إحفظ الجھاز بعیدا عن العینین، حیث یمكن أن تتسبب بعض االدویة التي تعطى عرب 

 الرذاذة برضر للعینین. ال تقم بتشغیل الجھاز بالقرب من غازات قابلة لإلشتعال.  

ال تقم بإستخدام الجھاز بالقرب من أجھزة اإلرسال الكھرومغناطیسیة. 

ھذا الجھاز غیر مخصص لإلستخدام من قبل األطفال أو األشخاص الذین یعانون من إعاقة جسدیة، 

سیة (مثال عدم الشعور باألمل) أو إعاقة عقلیة أو من قبل شخص ال یمتلك الخربة الالزمة أو املعرفة  حِّ

 لتشغیل الجھاز، إال تحت إرشاف أو بتعلیامت من قبل شخص مسؤول عن سالمتھم.  

 إحفظ العبوة بعید اً عن متناول أیدي األطفال )خطر اإلختناق(.  

 ال تقم بإستخدام ملحقات )مرفقات( ال ینصح بھا من قبل الرشكة املصنعة.  

 ال تقم بغمر الجھاز يف املاء وال تقم بإستخدامھ يف أجواء رطبة. ال تسمح ألي سائل بدخول الجھاز.   

 تجنب الصدمات القویة للجھاز.   

ال تقم بإستخدام الجھاز إذا سقط عىل االرض، تعرض للرطوبة املرتفعة أو إذا ترضر. إذا كان لدیك شك، 

 إتصل بقسم خدمة الزبائن او باملوزع املحيل.  

 یجب تشغیل جھاز الـ NM211E فقط مع امللحقات املناسبة. إستخدام ملحقات أخرى بإستثناء ذلك 

 یمكن أن تؤدي اىل إضعاف النجاعة الطبیة وقد  تتسبب بالرضر للجھاز.  

أخرج البطاریات من الجھاز إذا كنت تنوي عدم إستخدامھ لفرتة طویلة. ترسب السوائل من البطاریات 

قد یتسبب برضر للجھاز. 
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مھم    

إنقطاع التیار، األعطال املفاجئة أو غیرھا من الظروف الغیر مواتیة قد تجعل الجھاز غیر صالح 

 لإلستعامل. لھذا ینصح باإلحتفاظ بجھاز إحتیاطي او أدویة بدیلة (مبوافقة الطبیب).  

 یجب حفظ الجھاز بعیدا عن مصادر الحرارة.  

ال تقم بإستخدام الجھاز يف غرفة تم رَّشھا بالبخاخ قبل اإلستخدام. يف ھذه الحالة، قم بتھوئة الغرفة 

قبل البدء بالعالج.  ألسباب صحیة، یجب عىل كل مستخدم إستخدام ملحقاتھ الخاصة فقط )رذاذة 

 الشبكة، القناع وقطعة الفم(.  

إحفظ الجھاز يف مكان محمي من الظروف املناخیة. یجب حفظ الجھاز وفق اً لدرجات الحرارة 

املخصصة لھ. ال تقم بإستخدام أیة سائل تزید لزوجتھ (سمك) من 3 ألنھ قد یتسبب برضر للجھاز غیر 

 قابل للتصلیح. ال تقم بإستخدام اي دواء عىل شكل مسحوق )حتى لو كان محلوال(.   

ال تقم بھَّز الرذاذة، قد یتسبب ھذا بترسب السوائل التي من املمكن أن ترضَّ بالجھاز.

مالحظات عامة 

مھم

إستخدم الجھاز عىل البرش فقط خصیصا ملا ُصنع (إلستنشاق الرذاذ) وبالشكل الذي وصف فیھ الحقا.	 

كل إستخدام غیر سلیم یمكن ان یكون خطراً!  	 

يف الحاالت الطارئة، قم اوال باالسعاف األويل.  	 

باإلضافة اىل الدواء، إستخدم فقط محلول ملحي )سالین(.  	 

الجھاز غیر مخصص لإلستخدام التجاري او الرسیري، إمنا لإلستخدام الشخيص والبیتي فقط! قبل 	 

إستخدامك للجھاز ألول مرة
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تحذیر 

یمكن أن یتسبب ترسب البطاریات أو البطاریات التالفة بالحروق عند مالمستھا للجلد. عند إزالتك 

ملثل ھذه البطاریات، إرتد القفازات الواقیة 

مالحظة للتصلیح 

ال تحاول أبدا تصلیح الجھاز بنفسك، ألنھ ال یمكن ضامن إستمرار عمل الجھاز كام یجب. عدم اإللتزام 

 بھذا سیؤدي اىل إبطال الكفالة.  

إذا كنت ترغب بتصلیح الجھاز، إتصل بخدمة الزبائن أو بالوكیل املعتمد

مھم    

 قبل إستخدامك للجھاز ألول مرة، أزل كل مواد التغلیف. إحمي الجھاز من الغبار، االوساخ والرطوبة.   

ال تقم بإستخدام الجھاز يف أجواء ملیئة جدا بالغبار. قبل اإلستخدام، تأكد من أن الجھاز وامللحقات 

موجودة يف درجة حرارة الغرفة. قم بإیقاف عمل الجھاز عىل الفور إذا كان ھنالك عیب أو خلل يف 

الجھاز. الرشكة املُصنعة لیست مسوؤلة عن أیة رضر أو إصابة قد تحدث نتیجة إلستخدام غیر سلیم أو 

 صحیح للجھاز.  إنتبھ عند تعاملك مع البطاریات.  

إحفظ البطاریات بعیدا عن متناول أیدي االطفال. یمكن لألوالد أن یضعوا البطاریات يف فمھم وأن 

 یبلعوھا. یمكن أن یتسبب ھذا  برضر كبیر لصحتھم. يف ھذه الحالة، إسترش طبیبك عىل الفور!  

 یمنع شحن البطاریات العادیة، تسخینھا أو رمیھا يف النار (خطر اإلنفجار).  

ترسب السوائل من البطاریات قد یتسبب برضر للجھاز. إذا كنت تنوي عدم إستخدام الجھاز لفرتة 

طویلة، أزل البطاریات من حجرتھا
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4. معلومات ھامة حول الجھاز 

 ملحقات   

یمكن ضامن العمل السلیم للجھاز فقط إذا تم إستخدام امللحقات التي یوىص بھا من قبل الرشكة 

املُصنعة.

تحذیر 

 تجنب الترسب  

عند ملئ حاویة الدواء باألدویة، تأكد من أن ال تتجاوز الخط الذي یشیر اىل الحد االقىص )10 ملم(. 

 ینصح مبلء الجھاز بكمیة ترتاوح ما بین 2-10 ملم.  

خالل االستخدام، یمكن إمالة الجھاز اىل 45 درجة مئویة كحد أقىص يف كل إتجاه ترغب فیھ، دون أن 

یؤثر ذلك عىل الرذاذة او عىل نجاعة الجھاز. مع ذلك، یتم بَّخ املواد فقط إذا كانت املادة التي نرغب 

 ببَّخھا تالمس املیش )لشبكة(. إذا مل یحدث ذلك، سیتوقف البَّخ تلقائیا.  

 إذا حدث ھذا، حاول تثبیث الجھاز بشكل مستقیم عىل أكرب قدر ممكن.  

 توقف الجھاز تلقائیا عن العمل  

للجھاز إمكانیة للتوقف تلقائیا عن العمل. لتجنب حدوث الرضر للشبكة )میش(، یتوقف الجھاز عن 

 العمل تلقائیا إذا ما شارف الدواء/السائل عىل اإلنتھاء.   

ال تقم بإستخدام الجھاز إذا كان وعاء الدواء أو املاء فارغاً. سیتوقف الجھاز عن العمل تلقائیا إذا مل 

تكن املادة التي نرغب ببَّخھا عىل متاس مع الشبكة. 
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5. وصف الجھاز والملحقات

وصف عام للجھاز 

 1. وحدة الرذاذة الرئیسیة 

 2. خزان الدواء 

3. وحدة محول الشبكة

 4. نقاط تماس اإللكترودة 

 5. زر التشغیل أو اإلیقاف  

 6. غطاء البطاریة 

 7. مأخذ توصیل التیار المباشر 

8. اىل وضعیة التشغیل مصباح لإلشارة 

عرض للملحقات  

9. قناع للبالغین )أقسام ُمزودة( 

10. قناع لألطفال )اقسام مزودة( 

 11. موصل القناع 

 12. قطعة الفم )أقسام مزودة( 

2xAA 13.  بطاریة قلویة

14. محول للتیار الكھربايئ

2

3

6

7

1

4

5

12 11

10 9

13 14
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6. االستخدام الول مرة 

قبل إستخدامك للجھاز ألول مرة 

مالحظة: قبل إستخدامك للجھاز، یجب أن یكون الجھاز وملحقاتھ نظیفة ومعقمة. لمزید من 

التفاصیل، أنظر الفصل 8 

6.1 وصل وحدة المحول اىل وحدة الرذاذة الرئیسیة:

 أزل الجھاز من تغلیفھ. 

قم بوصل وحدة المحول بوعاء الدواء ومن تم اىل وحدة الرذاذة الرئیسیة. تأكد من جمعك لھم بإحكام 

حیث یُسمع صوت "طقة". أنظر صورة 1

 مالحظة: إلزالة وحدة املحول مع وعاء الدواء من وحدة الرذاذة الرئیسیة إضغط عىل الزر )أنظر صورة 2(  
وإسحب وحدة املحول نحو األعىل يف نفس الوقت

صورة 1

ز ر

 صورة 2
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صورة 3

6.2 إدراج البطاریات:  

أ- لفتح غطاء البطاریات (6) يف أسفل الجھاز، إضغط قلیال وإسحب غطاء البطاریات بإتجاه السھم، سیفتح

 الغطاء نحو األعىل. 

 .)AA LR6ب - ادخل بطاریات جدیدة )من نوع 

ث - تاكد من أقطاب البطاریات تالمس األقطاب اليت يف الجھاز )صورة3(

ت - أدفع غطاء البطاریات نحو األسفل مجدداً. 

6.3 تشغیل الجھاز مع إستخدامنا للمحول الكھربايئ.
 صل المحول الكھربايئ )14( 

  فقط للجھد الكھربايئ المسجل عىل لوحة الجھاز.  

أدخل المحول الكھربايئ يف مأخذ التوصیل )7( والمحول الكھربايئ )14( يف المأخذ المناسب )صورة 4(

 حظة: ك للبطاریات، تأكد من أن حاویة الدواء فارغة بالكامل، وإال ھنالك خطر لحدوث تسرب. 

عندما یيضء المصباح البرتقايل (8)، قم بتبدیل البطاریتین، ألن البَّخ یصبح اقل نجاعة بإستخدامنا 

لبطاریات ضعیفة. یمكنك تشغیل الجھاز قرابة الـ 100 دقیقة بإستخدامك لبطاریات قلویة 

جدیدة. تكفي ھذه الفترة لـ 8-5 مرات من اإلستخدام مع المحلول الملحي )سالین(

الحظة: تأكد من وجود مأخذ توصیل بالقرب من المكان الذي تضع فیھ الجھاز. ضع كابل الكھرباء 

يف مكان یمكن للجمیع العبور من فوقھ. لفصل الرذاذة عن الكھرباء بعد اإلنتھاء من إستخدامھا، 

 قم أوال بوقف عمل الجھاز وبعدھا أزل المحول الكھربايئ من مأخذ التوصیل. 

ال یمكن إستخدام محول الكھرباء لشحن البطاریات.
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صورة 4

7. التشغیل 
 7.1 وضع الدواء يف وعاء االدویة: 

  إفتح وعاء الدواء عن طریق رفعك للخطاف )أنظر صورة 6،5( 

 ب. ضع الدواء يف خزان األدویة. )أنظر صورة7( 

ت. أغلق خزان الدواء بضغط الخطاف بقوة نحو األسفل حتى یعود اىل مكانھ. )أنظر صورة 8(

صورة 5

صورة 7 صورة 8

صورة 6
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7.2 اإلستنشاق بإستخدام قطعة الفم 

 قم بوصل قطعة الفم اىل مخرج الشبكة )المیش(. )أنظر صورة 9( 

ب.إجلس وظھرك مستقیم وإمسك الجھاز بشكل مستقیم عىل أكبر قدر ممكن، ال تقم بإمالة الجھاز أكثر 

 من 45 درجة يف اي إتجاه كان. 

 ت. أحكم إغالق شفتیك عىل قطعة الفم بالكامل. 

ث. إضغط عىل زر التشغیل. سیظھر مصباح باللون األخضر عىل زر التشغیل. 

مالحظة: يف كل مرحلة من مراحل العالج یمكنك إیقاف عمل الجھاز بالضغط عىل زر التشغیل\

اإلیقاف ج. تنفس ببطء وبعمق من خالل فمك وأخرج الھواء من أنفك. 

ح. بعد أن یتم بَّخ الدواء بالكامل، سیتوقف الجھاز عن العمل تلقائیا. 

مالحظة: قد تبقى بقایا من الدواء داخل قطعة الفم بسبب تراكم البخار علیھا. 

خ. قم بتعقیم وبتنظیف الجھاز فورا بعد اإلنتھاء من إستخدامھ. 

مالحظة: إلطالة عمر الشبكة، حافظ عىل فاصل بقدر ساعة ما بین عالج وآخر 

7.3 اإلستنشاق بإستخدام القناع

 قم بوصل موصل القناع بمخرج الشبكة وبعدھا قم بوصل القناع بموصل القناع. (أنظر صورة 11 ،10) 

ب.إجلس وظھرك مستقیما وإمسك الجھاز بشكل مستقیم عىل أكبر قدر ممكن، ال تقم بإمالة الجھاز أكثر 

 من 45 درجة يف اي إتجاه كان. 

 ت.ضع موصل القناع ما بین الحجرة والقناع  

 ث. إضغط عىل زر التشغیل. سیظھر مصباح باللون األخضر عىل زر التشغیل. 

مالحظة: يف كل مرحلة من مراحل العالج یمكنك إیقاف عمل الجھاز بالضغط عىل زر التشغیل\اإلیقاف 

 ج. تنفس ببطئ وبعمق نحو الداخل والخارج من خالل أنفك. 

ح. بعد ان یتم بَّخ الدواء بالكامل، سیتوقف الجھاز عن العمل تلقائیا.

مالحظة: قد تبقى بقایا من الدواء داخل القناع بسبب تراكم البخار علیھ. خ. قم بتعقیم وبتنطیف 

 الجھاز فورا بعد اإلنتھاء من إستخدامھ. 

مالحظة: إلطالة عمر الشبكة، حافظ عىل فرق ساعة ما بین عالج آلخر.

صورة 9 
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صورة 10

ھا  مالحظة: مكنك جمع بقایا الدواء اليت تَبَّقت داخل أنبوب القناع ووضعھا مجددا يف خزان الدواء لبخَّ
ثانیة. )أنظر صورة 12(

صورة 11

صورة 12
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7.4 االسباب اليت قد تؤدي اىل عدم عمل الجھاز  

 أ. میالن أكثر من الالزم- أكثر من 45 درجة.  

ب. خزان الدواء فارغ. سیتوقف الجھاز عن العمل تلقائیا إذا ما كان خزان الدواء فارغا لتجنب الضرر 

 للمركبات الفوق صوتیة. 

 ت. وجود الفقاعات الھوائیة داخل خزان الدواء. قم بھز خزان الدواء قلیال للتخلص من الفقاعات. 

ث. إستخدام میاه صافیة (میاه حنفیة) قد ال یتسبب بتشكل البخار عىل اإلطالق. ینصح بإستخدام 

المحلول الملحي لتشكیل البخار.  

8. تنظیف وتعقیم الجھاز

 تعقیم،طرق التنظیف والصیانة املطلوبة: 

بعد كل إستخدام، تأكد من تعقیمك وتنظیفك لرذاذة الشبكة (املیش) بإتباع التعلیامت أدناه، وإال 

 قد تترضر الرذاذة. ال تغطي الكفالة االرضار التي تنجم عن طرق تنظیف غیر صحیحة. 

أ. ضع 8 ملم من ماء الحنفیة يف خزان الدواء ودعھا تتبخر مجدداً. نقوم بھذا ليك ننظف فتحات 

 الشبكة. 

 ب. بعد تبخر الماء بالكامل، أزل وحدة المحول من وحدة الرذاذة الرئیسیة. 

ت. ضع 8 ملم من الكحول اإلیثیيل )كحول التنظیف( يف خزان الدواء لمدة 10 دقائق عىل اقل. قم 

 بھز وحدة المحول لتعقیم خزان الدواء )أنظر صورة 13(  

ت. ضع 8 ملم من الكحول اإلیثیيل )كحول التنظیف( عىل مخرج الشبكة لمدة 10 دقائق عىل اقل. 

 )أنظر صورة 14(  

 مالحظة: ال تلمس الشبكة البالستیكیة. ال تقم بإستخدام أیة اغراض لتنظیف الشبكة البالستیكیة. 

قم بتنطیف الملحقات اليت قمت بإستخدامھا )القناع، قطعة الفم، موصل القناع( تحت المیاه 

 الجاریة. )أنظر صورة 17 ،16 ،15( 

ج.إستخدم القطن املبلل بالكحول لتنظیف األقطاب الذھبیة الخمسة عىل وحدة الرذاذة الرئیسیة 

 )3 اقطاب( وتحت وحدة التحویل )قطبین( )أنظر صورة 19 ،18( 

 ح. ضع جمیع األجزاء لتجف بالكامل قبل تخزینھا مجدداً. 

مھم

دائما قبل بإیقاف تشغیل عمل الجھاز وسحبھ من الكھرباء، ومن تم دعھ یبرد قبل تعقیمك وتنظیفك لھ.

ال تدخل الماء یتسرب اىل وحدة الرذاذة الرئیسیة. ال تضع وحدة الرذاذة الرئیسیة تحت المیاه الجاریة. 

سیتسبب ھذا بتضرر الجھاز.

ال تلمس فتحات الشبكة البالستیكیة ألن ھذا قد یتسبب بتضرر الوحدة.

یمكن أن تستخدم قطعة قماش مبللة لمسح القسم الخارجي من وحدة الرذاذة الرئیسیة.

ال تحمل أبدا الجھاز بأكملھ أو وحدة الرذاذة )1،2( تحت المیاه الجاریة لتنظیفھم. 
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صورة 14

صورة 15صورة 17

صورة 18 صورة 19

صورة 16

صورة 13

ھذا رذاذة لإلستخدام الشخيص، ال تقم بمشاركة خزان الدواء، القناع  مع أشخاص آخرین. 
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تحذیر

ھذه رذاذة لإلستخدام الشخيص، ال تقم مبشاركة خزان الدواء، القناع  مع أشخاص آخرین. 

 ال تستخدم أدویة تزید لزوجتھا عن الـ 3 يف ھذا الجھاز، ال تغطي كفالة وحدة الشبكة االضرار اليت 

قد تنجم من إستخدام أدویة ذات لزوجة ال تناسب الجھاز. 

ال تقم بإستخدام الدواء كمسحوق مع سائل يف ھذا الجھاز. ال تغطي كفالة وحدة الشبكة االرضار 

التي قد تنجم من إستخدام للمسحوق الذي من املمكن ان یتسبب بإنسداد فتحات الشبكة. 

بعد التعقیم، إتبع طرق التنظیف والصیانة المذكورة يف دلیل المستخدم ھذا ليك تحافظ عىل رذاذة 

نظیف.

مجال المیالن الذي یمكن تشغیل الجھاز فیھ: عىل عكس العدید من الرذاذات المشابھة اليت یمكن 

 NM211E تشغیلھا فقط إذا كانت موضعة بشكل مستقیم )زاویة 90(، یمكن تشغیل الجھاز من طراز

عىل درجات میالن تصل حىت 45 درجة. مع ذلك، ستتوقف الرذاذة عن العمل إذا تخطیت تلك 

الدرجة من المیالن. 

السعة القصوى لخزان الدواء ھي 10 ملم. ال تضع أكرث من 10 ملم يف خزان الدواء ليك تتجنب 

الترسب. ننصح مبلء الخزان بـ 2-10 ملم من السائل يف خزان الدواء. 

عندما یكون ھناك دواء داخل الخزان، ال تھز الرذاذة بقوة أو تصدمھ بقوة. قد یؤدي مثل ھذا 

التصرف اىل تسرب السوائل اىل وحدة العمل المركزیة وبتضرر الجھاز. 

حمایة الجھاز عند عدم وجود سوائل: یمتلك الجھاز من طراز NM211E تكنولوجیا مزودة لحمایة 

وحدة األمواج الفوق صوتیة.

أ. إذا لم یكن ھناك ما یكفي من الدواء يف الخزان، ستتوقف وحدة إصدار األمواج الفوق صوتیة 

عن العمل.

ب. إذا لم یكن ھناك ما یكفي من الدواء يف الخزان، وتتسبب بقایا الخزان بالفقاعات، یمكنك 

إیقاف عمل الجھاز یدوی اً.

 التعقیم: 

االجزاء التالیة یمكن تعقیمھا عن طریق غلیھا بالماء. وحدة الشبكة، قطعة الفم 

 1. ضع جمیع االجزاء يف وعاء مملوء بكمیة كافیة من الماء وقم بغلیھا 

 2. یمكن تعقیم األجزاء بغلیھا لمدة 10-30 دقیقة 

 3. بعد اإلنتھاء من التعقیم، قم بتجفیف االجزاء فورا بمسحھا بقطعة قطن معقمة.  

 4. ال تقم أبدا بتجفیف األجزاء مستخدما المیكروویف  

5. ال تقم أبدا بتجفیف األجزاء بقطعة قماش او أنسجة. الغبار الذي یعلق يف الشبكة یمكن ان یؤثر عىل 

عمل الرذاذة.
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9. تعلمیات تقنیة
 األبعاد )طول×عرض×اإلرتفاع(: 126×52.5×52 ملم وزن الجھاز:110  غرام )ال یشمل البطاریات( 

 AA×2 التشغیل بالبطاریات: بطاریات قلویة 

 أكرب حجم ملنتج باإلستنشاق: الحد االقىص 10 ملل= 10cc وتیرة الرَّش: بالتقریب 0.25ملل\ بالدقیقة 

 100kHz :وتیرة الرتدد 

متوسط الحجم لالجزاء: 4.8 میكرومرت

100-240Vac,50-60Hz;0.15A :مصدر الكھرباء الرئیيس

الحجم املتبقي )داخل خزان الدواء(: بالتقریب 0.2 ملل

 ظروف التخزین: 

درجة الحرارة :25- اىل 70 درجة مئویة

الرطوبة النسبیة: اقل من %93، يف غیاب املكثفات.

 ظروف التشغیل: 

 درجة الحرارة: 5 درجات مئویة، الحد االقىص 40 درجة مئویة. 

 الرطوبة النسبیة: الرطوبة النسبیة: %93-15 بغیاب المكثفات 

 700hPa~1060hPa :الضغط الجوي 

إتصل بوكیلك إذا كنت ترغب بشراء الملحقات- قناع للبالغین، قناع لألطفال، موصل القناع، قطعة الفم، 

وحدة التحویل للشبكة، محول.

إستكشاف األخطاء وإصالحھا

 المشكلة\ السؤال السبب الممكن لذلك\ العالج  

الرذاذة تنتج كمیة صغیرة أو ال تنتج بالمرة رذاذ اً. الناتج منخفض جد اً

 1. كمیة قلیلة من الدواء يف الرذاذة 

 2. الرذاذة لیس يف وضعیة مستقیمة 

 3. الدواء غیر مناسب للرَّش (مثال: سمیك جدا، لزج أكثر من   

ألسباب تتعلق بالسالمة، ال تقم بإستخدام أي محول آخر بإستثناء ذلك الذي یتم تزویدك فیھ مع الجھاز.

ال تستخدم ملحقات آخرى بإستثناء تلك اليت تم تزویدك فیھا.

یمكن ان یتم تصلیح الجھاز فقط من قبل مركز تصلیح مؤھل، معالجة غیر صحیحة وتصلیح سیئ یمكن 

أن یكون خطیراً.

تجنب إستخدام الجھاز يف بیئة تتمیز بكھرومغناطیسیة عالیة.

إحفظ الجھاز بعیدا عن متناول ایدي األطفال.
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 3 درجات). یجب وصف محلول الدواء من قبل الطبیب 

 4. البطاریات فارغة تقریبا. رجاء قم بتبدیل البطاریات 

5. قد تكون ھناك فقاعات داخل خزان الدواء واليت تمنع الدواء من مالمسة الشبكة. رجاء إفحص ذلك 

وازل فقاعات الھواء.

6. یمكن ان تنسد ثقوب الشبكة من قبل جزیئات غیر معروفة، ولن یستطیع عندھا البخار من عبور 

 فتحات الشبكة. 

لفحص ذلك:  ضع 6 ملل من الماء داخل خزان الدواء والرذاذة، إذا كان الوقت الذي تحتاجھ الرذاذة 

 یزید عن الـ 30 دقیقة یعين ذلك أن ثقوب الشبكة مسدودة. 

 الحل األول: لتنظیف فتحات الشبكة وإذابة الجزیئات اليت تسدھا، ضع نقطتین من الخل+ 6 ملل 

من الماء داخل خزان الماء، دع المحلول یتبخر بالكامل. بعد فترة قصیرة، قم بتنظیف وتعقیم الجھاز 

 بشكل جید (أنظر فصل التنظیف والتعقیم) قبل إستخدامھ للعالج. 

الحل الثاين: عملیة تنظیف عكسیة. إذا لم ینجح الخل والماء يف تنظیف فتحات الشبكة، یمكنك أن 

تقوم بعملیة تنظیف عكسیة. 

1. لتشغیل وضعیة التنظیف العكسیة: إضغط لمدة5  ثواين عىل زر التشغیل أو اإلیقاف اىل أن تشاھد 

 ضوء بنفسجي لمرة واحدة من زر اإلیقاف\التشغیل 

 2. بعد أن یومض الضوء البنفسجي لمرة واحدة، سیعود زر التشغیل\ اإلیقاف اىل اللون األزرق. 

3. أضف 3 ملل من الماء اىل مخرج الشبكة (أنظر الصورة). ستتبخر المیاه من مخرج الشبكة اىل خزان 

 الدواء. 

4. بعد تبخر الماء بالكامل اىل داخل خزان الدواء، قم بإیقاف الجھاز یدویا 

 بالضغط عىل زر التشغیل\التوقف. 

مالحظة: عندما یكون الجھاز يف وضعیة التنظیف العكسیة، لن یتوقف تلقائیا 

 عن العمل بعد اإلنتھاء من البَّخ. 

4. إذا إستمرت المشكلة بعد فحص جمیع االسباب، إتصل بالوكیل المعتمد 

للحصول عىل وحدة محول شبكة جدیدة. 

 ما ھي االدویة اليت تعتبر مناسبة لإلستنشاق؟ 

 فقط الطبیب یمكن ان ینصحك باالدویة اليت یمكن إستخدامھا لعالج حالتك.  

 إستشر طبیبك. 

 مع جھاز الـ NM211E یمكنك بَّخ االدویة اليت تتمیز بلزوجة أقل من 3 

 البعض من محلول اإلستنشاق یبقى يف الرذاذة.    

 ھذا أمر طبیعي ویحدث ألسباب تقنیة. توقف عن اإلستنشاق فورا إذا كان ھناك تغییر يف الصوت الذي 

یصدر من الرذاذة، أو بعد أن یتوقف الجھاز عن العمل تلقائیا بسبب عدم وجود كمیة كافیة من المادة 

إلستنشاقھا.
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ما ھي الخطوات الخاصة اليت یجب إتخاذھا عند معالجة الًرضع واالطفال؟

 1. للرُضع، یجب ان یغطي القناع الفم واالنف لضمان اإلستنشاق بنجاعة 

2. عند األطفال، یجب أیضا أن یغطي القناع الفم واألنف. اإلرذاذ وانت نائم غیر مناسب ألنھ ال تصل 

كمیة كافیة من الدواء اىل الرئتین

 مالحظة: یجب ان یستخدم االوالد الجھاز فقط بمساعدة وتحت إشراف شخص بالغ ال تدع االطفال 

لوحدھم مع الرذاذة.

اإلستنشاق بإستخدام القناع یستمر لفترة اطول

یحدث ھذا السباب تقنیة. كمیة اقل من الدواء یتم إستنشاقھا مع كل نفس من خالل فتحات القناع 

مقارنة بقطعة الفم. یختلط الرذاذ بالھواء من خالل فتحات القناع.

ھل یحتاج كل مستخدم اىل ملحقاتھ الشخصیة؟

ھذا بالطبع أمر إجباري ألسباب صحیة.

مالحظة:

ذا تم إستخدام الجھاز خارج المواصفات اليت ذكرت، ال یمكن ضمان عملھ بشكل سلیم! 

نحن نحتفظ بالحق يف إجراء 

 تعدیالت تقنیة لتطویر المنتج اكثر يف المستقبل.  

 EN13544-1 باإلضافة اىل ,EN60601-1-2 و EN60601-1 الجھاز وملحقاتھ تتوافق مع المعاییر األوربیة 

وتخضع إلجراءات السالمة فیما یتعلق بالتسامج الكھرومغناطیيس. إنتبھ اىل أن أجھزة االتصال المتنقلة 

واليت تعمل بتردد RF یمكن ان تؤثر عىل عمل الجھاز. لمزید من التفاصیل، إتصل بخدمة الزبائن عىل 

MPG والـ EC/93/42 العنوان المرفق. یتوافق الجھاز مع متطلبات التوجیھات األوروبیة لألجھزة الطبیة

)القانون االلماين لألجھزة الطبیة(
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التوافق الكھرومغناطیيس

یتوافق الجھاز مع المواصفات الحالیة فیما یتعلق بالتوافق الكھرومغناطیيس وھو مناسب لإلستخدام  	 

يف جمیع األماكن، بما يف ذلك تلك األجھزة المخصصة لألغراض الشخصیة السكنیة. إنبعاثات تردد 

الرادیو من الجھاز منخفضة جدا ويف جمیع الحاالت ال تتداخل مع اجھزة أخرى بالقرب منھا.

یستحسن بأن ال تضع الجھازعىل ظھر اجھزة أخرى أو بالقرب منھا. إذا الحظت تداخل مع أجھزة 	 

أخرى، ابعد الجھاز او قم بوصلھ بمأخذ آخر للتیار.

یمكن ألجھزة الرادیو ان تؤثر عىل عمل ھذا الجھاز.	 

 10 التخلص من الجھاز  

 من أجل حمایة البیئة، ال تقم بالتخلص من ھذا الجھاز يف النفایات المنزلیة. 

رجاء تخلص من الجھاز وفقا لتوجیھات اللجنة االوربیة للنفایات الكھربائیة واالجھزة اإللكترونیة  

 EC– /2002/96 

 WEEE 

 إذا كانت لدیك اي اسئلة، رجاء إتصل بالسلطات المحلیة المسؤولة عن التخلص من النفایات. 

 البطاریات (بما يف ذلك البطاریات القابلة للشحن مجدداً) یجب ان ال یتم التخلص منھا يف النفایات 

المنزلیة. كمستھلك، انت ملزم بإعادة البطاریات القدیمة. یمكنك تسلیم بطاریاتك القدیمة يف نقاط 

التجمیع العامة اليت تسمح فیھا السلطات المحلیة .

ستشاھد ھذا الرمز عىل البطاریات اليت تحتوي عىل مواد سامة:
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Pb = بطاریة تحتوي عىل الرصاص

 Cd = بطاریة تحتوي عىل الكادمیوم 

Hg = بطاریة تحتوي عىل الزئبق ال تحتوي بطاریات ھذا الجھاز عىل أیة مواد سامة.

 11. الكفالة والخدمة  
 ھنالك كفالة لمدة 3 سنوات تغطي المواد اليت یصنع منھا المنتج وخلل يف التصنیع. 

ال تغطي الكفالة:

 ضرر ناتج عن تشغیل غیر سلیم للجھاز 	 

االجزاء اليت یتم لبسھا )مثل شبكة الرذاذة(  	 

خلل كان الزبون مدركا لھ عند شرائھ للجھاز  	 

ضرر كان المستخدم مسؤوال عنھ 	 

 شبكة الرذاذة والقناع ینصح بتبدیلھا مرة يف السنة. 

ال تتأثر الحقوق القانونیة للزبون من قبل ھذه الكفالة.

عىل الزبون إثباث شرائھ للجھاز قبل مطالبتھ باي تصلیح ضمن الكفالة خالل فترة الكفالة.
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יצרן: FOSHAN GAUNYING ELECTRONICS, סין 
 יבואן: דין דיאגנוסטיקה בע"מ 
 כתובת: רחוב האשל 7 קיסריה 
שירות לקוחות: 1800-333-636
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