
Instrukcja diagnozy usterek 
Nebulizatora Air Pro 



Drogi Użytkowniku,

Jeśli zaobserwujesz nieprawidłowe działanie swojego  nebulizatora Air Pro 
i chciałbyś skorzystać z udzielonej przez nas gwarancji lub rękojmi za 
wady fizyczne zapoznaj się z poniższymi krokami. 
Ich wykonanie pozwoli przyśpieszyć proces przywrócenia pełnej 
funkcjonalności Twojego Air Pro!

Serdecznie pozdrawiamy,
Zespół healthin.com! 



Elementy nebulizatora:

Nakrętka
Głowica

Membrana
Dysza 

rozpylająca

Korpus



Przeprowadź wstępną diagnozę usterki przechodząc po kolei 
następujące kroki:

Upewnij się, że Nebulizator jest w pełni 
naładowany (po podłączeniu przewodu 
USB do adaptera sieciowego 
umieszczonego w gnieździe sieciowym, 
kontrolka „power” powinna świecić 
zielonym światłem ciągłym).
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Przeprowadź poprawny proces czyszczenia membrany w głowicy 
rozpylającej wg poniższej instrukcji:

1. Do pojemnika na lek wlej 3-6 ml wody (najlepiej 
przegotowanej o temperaturze nie wyższej niż 40°C);

2. Dodaj od 2-5 kropli białego octu (spirytusowego);
3. Zamknij pojemnik na lek i kilkukrotnie wstrząśnij 

urządzeniem z roztworem w pojemniku na lek (góra/dół 
oraz na boki);

4. Przeprowadź proces pełnej nebulizacji (nie wdychaj 
oparów wydobywających się z nebulizatora);

5. W celu dezynfekcji przetrzyj powierzchnię głowicy 
alkoholem 75% lub środkiem medycznego 
przeznaczenia. Do tej czynności użyj czystej gazy 
medycznej;

Nie dotykaj metalowej membrany, gdyż grozi to 
uszkodzeniem mechanicznym!
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Sprawdź piny w Nebulizatorze oraz w głowicy rozpylającej, które powinny być 
czyste i wolne od wszelkich nalotów, aby utrzymać przewodzenie napięcia pomiędzy 
elementami nebulizatora 
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Model 2018

Model 2019

Głowica Korpus 

Model 2019

Model 2018



Jeśli są zabrudzone –
wykonaj procedurę 
czyszczenia z użyciem 
ostrego narzędzia, np.: 
niewielkich rozmiarów 
śrubokręta lub pilniczka 
do paznokci i gazy 
nasączonej alkoholem 
wysokoprocentowym 
(spirytus). 
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Sprawdź sprężystość 
pinów – pod niewielkim 
naciskiem placów powinny 
powracać do swojego 
pierwotnego położenia, 
jeśli nie - wykonaj 
procedurę czyszczenia z 
użyciem gazy nasączonej 
alkoholem 
wysokoprocentowym 
(spirytus).
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Jeśli powyższe zabiegi nie przyniosły pożądanego efektu – zarejestruj zgłoszenie
reklamacyjne, korzystając z linku napraw.nebulizator.info
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