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Język Polski
Wstęp
Dziękujemy za dokonanie zakupu inhalatora kompresorowego NF100. Przy prawidłowej konserwacji i użytkowaniu, inhalator będzie umożliwiał prawidłowe prowadzenie terapii przez wiele lat.
Inhalator kompresorowy powinien być używany wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanego
lekarza i/lub terapeuty odpowiedzialnego za leczenie dróg oddechowych. Urządzenie jest zasilane
ze standardowego źródła zasilania prądem zmiennym. Terapia jest prowadzona szybko, bezpiecznie
i wygodnie, dzięki czemu urządzenie może być używane przez osoby w każdym wieku. Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami inhalator. Współpraca z lekarzem i/lub terapeutą odpowiedzialnym za leczenie dróg oddechowych zapewni opracowanie najbardziej skutecznego sposobu leczenia schorzenia dróg oddechowych danego pacjenta.
UWAGA: Inhalator jest przeznaczony do leczenia astmy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
oraz innych schorzeń dróg oddechowych, podczas których wymagane jest stosowanie leków w
postaci aerozolu. Należy skonsultować się z lekarzem i/lub farmaceutą w celu określenia, czy zalecone lekarstwo może być stosowane z tym inhalatorem. W odniesieniu do rodzaju, dawki i sposobu
zażywania lekarstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń swojego lekarza lub terapeuty odpowiedzialnego za leczenie dróg oddechowych.
Urządzenie spełnia wszystkie wymogi europejskiej dyrektywy 93/42/EWG (Dyrektywa dotycząca
urządzeń medycznych) oraz normy europejskiej EN 13544-1:2007+A1:2009 Sprzęt oddechowy do
terapii – Część 1: Układy nebulizujące i ich elementy.
Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z produktu i
zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
Ostrzeżenia
Podczas użytkowania inhalatora należy przestrzegać ogólnych wskazówek bezpieczeństwa. Urządzenie powinno być wykorzystywane tylko do celów, do jakich jest przeznaczone, wymienionych
w niniejszej instrukcji obsługi i jedynie z lekarstwami. Nie należy używać urządzenia do znieczulania lub respiracji obwodów oddechowych.

Ostrzeżenia dotyczące produktu
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ PONIŻSZE WSKAZÓWKI
• Dla uniknięcia porażenia prądem elektrycznym: nie narażać urządzenia na działanie wody.
• Nie dotykać przewodu zasilającego urządzenia mokrymi rękami.
• Nie zanurzać urządzenia w żadnej cieczy.
• Nie używać urządzenia podczas kąpieli.
• Nie dotykać urządzenia, które wpadło do wody – natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Nie używać produktu, jeżeli jakiekolwiek jego części (w tym przewód zasilający lub wtyczka) są
uszkodzone, urządzenie zostało zanurzone w wodzie lub upuszczone na ziemię. Należy natychmiast wysłać urządzenie do kontroli i naprawy.
• Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu łatwopalnych gazów, tlenu lub aerozolów w
sprayu.
• Otwory wentylacyjne nie mogą być zatkane. Nie ustawiać urządzenia na miękkiej powierzchni, na
której otwory mogą zostać zatkane.
• Nie włączać urządzenia, jeżeli zbiorniczek na lekarstwa jest pusty.
• W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, nie należy używać urządzenia, ale natychmiast wysłać je do kontroli i naprawy.
• Urządzenie podłączone do gniazdka zasilania nie powinno być pozostawiane bez opieki.
• Podczas użytkowania nie należy przechylać urządzenia i nie potrząsać nim.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia lub napełniania urządzenia oraz po każdym użyciu należy
wyłączyć wtyczkę z gniazdka zasilania.
• Nie używać żadnych akcesoriów, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
• Nie rozkręcaj, ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
• Urządzenie nie nadaje się do anestezjologi oraz obwodów podtrzymują cych oddychanie.
Ostrzeżenia dotyczące użytkowania
• Urządzenie może być używane przez dzieci lub osoby niepełnosprawne wyłącznie pod ścisłą opieką
osób dorosłych.
• Oczy użytkownika powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od otworu wylotowego mgiełki zawierającej lekarstwo.
• Maksymalna pojemność zbiorniczka na lekarstwa wynosi 5 ml i nie może być przekraczana.
• Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdu.
• W razie poczucia dyskomfortu lub nieprawidłowego funkcjonowania należy natychmiast przerwać
korzystanie z urządzenia.
• Nie używaj urządzenia jeśli rurka powietrza jest załamana bądź przytkana.
• Pentamidine nie jest dopuszczony do użytku z inhalatorem.
• Urządzenia nie można używać do inhalacji lekami zawierającymi olejki eteryczne
Ostrzeżenia dotyczące przechowywania
• Urządzenie nie powinno być przechowywane w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych, w szczególnie wysokiej temperaturze lub wilgotności.
• Urządzenie powinno być przechowywane poza zasięgiem małych dzieci.
• Kiedy urządzenie nie jest używane, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka siecioweg
Ostrzeżenia dotyczące czyszczenia
• Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić filtr powietrza, nebulizator, ustnik oraz wszelkie elementy opcjonalne. Części zabrudzone lub zużyte muszą być wymienione.
• Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Może to spowodować jego uszkodzenie.
• Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
• Po każdym użyciu należy wyczyścić wszystkie części w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
• Po użyciu pozbądź się pozostałości leku z nebulizatora. Zawsze korzystaj ze świeżych leków.
• Nie przechowuj przewodu powietrza z wilgocią lub resztkami leków. To może spowodować infekcje
bakteryjną.
OŚWIADCZENIE MEDYCZNE: niniejsza instrukcja i urządzenie nie mogą w żadnym wypadku zastępować porady uzyskanej od lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji oraz urządzenie nie mogą być używane do celów
diagnostycznych, leczenia jakichkolwiek schorzeń lub zażywania leków we własnym zakresie. W
przypadku podejrzenia jakiejkolwiek choroby, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.
Okres wytrzymałości sprzętu, pod warunkiem, że produkt stosuje się do nebulizacji leków 2ml, 2 razy
dziennie w ciągu 8 minut za każdym razem, w temperaturze
pokojowej (25 ° C).
Okres wytrzymałości sprzętu może się różnić w zależności od środowiska pracy.

• Jednostka główna
• Przewód powietrza, Ustnik
• Maska dla dorosłych i dzieci

5 lata
1 lata
5 lata

• Zestaw nebulizatora
• Filtr powietrza

1 lata
60 dni

Specyfikacje produktu

Zasilanie

AC 230 V/50 Hz lub AC 220 V/60 Hz lub
AC 110 V/60 Hz
Pobór mocy
≤ 130W
Poziom hałasu
≤ 60 dBA (1 metr od urządzenia NF100)
Zakres ciśnienia kompresora
≥ 29 psi (200 kPa)
Zakres ciśnienia roboczego
≥ 15 psi (103 kPa)
Roboczego natężenie przepływu
≥ 3,5 litrów na minutę
Zakres temperatury roboczej
50°F do 104°F (10°C do 40°C)
Zakres wilgotności roboczej
10 do 90% wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne robocze
700 -1060 hPa
Zakres temperatury przechowywania -4°F do 140°F (-20°C do 60°C)
Zakres wilgotności przechowywania 10 do 90% wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
195mmx200mmx115mm (7,7x7,9x4,5 cali)
Ciężar
1660 g (bez akcesoriów)
Pojemność zbiorniczka na lek
5 ml (cc)
Rozmiar cząstek (MMAD-średnica ≤ 2.6 μm
aerodynamiczna cząstek w aerozolu)
Średnia prędkość nebulizacji
≥ 0.35 ml/min
Akcesoria standardowe
Zestaw nebulizatora, Przewód powietrza, Ustnik,
Filtr (5 szt.), Maska dla dorosłych i dzieci
*Z zastrzeżeniem modyfikacji technicznych, które mogą zostać wprowadzone bez
uszkodzenia.
*Wydajność pracy urządzenia może zależeć od rodzaju lekarstw, takich jak zawiesiny lub
leki o wysokiej lepkości. Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w karcie danych
produktu.
A Identyfikacja produktu
1. Zestaw nebulizatora
3. Ustnik zakrzywiony
5. Maska dla dzieci
7. Przewód powietrza
9. Szczelina filtra powietrza
11. Przewód zasilania

1

2. Dysza
4. Filtr powietrza
6.Maska dla dorosłych
8. Otwór wylotowy powietrza
10. Wyłącznik zasilania
12. Otwór wlotowy powietrza
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O STRZEŻENIE: Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że stanowi ono produkt
elektroniczny spełniający wszystkie wymogi europejskiej Dyrektywy 2012/19/EU. Dla
zapewnienia odpowiedniej utylizacji, produkty elektroniczne muszą być przekazywane
do miejscowych punktów zbiórki w celu przeznaczenia ich do recyklingu.

C Obsługa inhalatora
Nebulizator nie powinien być nachylony pod kątem przekraczającym 45°.
Jeżeli kąt nachylenia jest większy niż 45° stopni aerozol nie będzie wytwarzany.
1. Podłączyć jeden koniec przewodu powietrznego do otworu wylotu powietrza.
2. Ostrożnie podłączyć drugi koniec złącza przewodu powietrza do końcówki w podstawie zestawu
nebulizatora.
3. Założyć zakrzywiony ustnik lub opcjonalną maskę na górze nebulizatora.
4. Pojemność zbiorniczka na lekarstwa wynosi 2-5 ml.
UWAGA: Po każdym użyciu zalecany jest 30 minutowy spoczynek urządzenia. Kompresor wyłączy
się automatycznie w razie przegrzania. Jeżeli/kiedy to nastąpi, należy natychmiast:
1. Ustawić wyłącznik zasilania w pozycji „OFF” (Wył.).
2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilania.
3. Odczekać 30 minut na schłodzenie się silnika.
Przed ponownym uruchomieniem urządzenia należy upewnić się, że otwory wentylacyjne nie są
zatkane.
Obsługa inhalatora
Po każdym użyciu:
1. Odłączyć urządzenie od zasilania.
2. Zaczekać na całkowite schłodzenie się urządzenia.
3. Ostrożnie odłączyć przewód powietrza od zestawu nebulizatora i wylać pozostałości lekarstwa.
4. Przeprowadzić procedurę czyszczenia w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
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5. Zmontować nebulizator, ostrożnie przykręcając zbiorniczek na lekarstwa i pokrywkę. Upewnić się,
że obie części są zmontowane prawidłowo.
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B Montaż nebulizatora
Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczących czyszczenia, zamieszczonych w punkcie „Sposób
czyszczenia” niniejszej instrukcji, aby dokładnie umyć urządzenie przed pierwszym użyciem lub kiedy
nie było wykorzystywane przez dłuższy czas.

D Procedury dotyczące czyszczenia

Hygienic Design - Easy to C

Sposób płukania (które powinno być wykonywane po każdym użyciu urządzenia lub przed pierwszym użyciem )
1. Upewnić się, że wyłącznik zasilania został ustawiony w położeniu „OFF” (Wył.), a urządzenie jest
odłączone od gniazdka zasilania.
2. Odłączyć przewód powietrza z podstawy nebulizatora.
3. Delikatnie przekręcić i wyjąć pokrywkę nebulizatora, aby otworzyć i zdjąć ją.
Hygienic Design - Easy to Clean
4. Wypłukać nebulizator i jego elementy gorącą wodą
z kranu.
5. Wytrzeć do sucha czystym ręcznikiem lub pozostawić do całkowitego wyschnięcia na powietrzu.
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Hygienic Design - Easy to Clean

<40°C
(104°F)

95~1
(203~2

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ABY: Zawsze wyjąć wtyczkę kompresora z gniazdka zasilania i ustawić wyłącznik w pozycji„OFF” (Wył.) przed przystąpieniem do czyszczenia i montażu oraz przed i po każdym
użyciu.
1. Ustawić kompresor na płaskiej, stabilnej powierzchni w zasięgu ręki.
2. Delikatnie przekręcić i wyjąć pokrywkę nebulizatora, aby rozdzielić ją na dwie części (zbiorniczek
na lekarstwa i pokrywka).
3. Końcówka znajdująca się wewnątrz zbiorniczka na lekarstwa jest wkładana do przewodu dyszy.
4. Umieścić odpowiednią ilość leku w zbiorniczku na lekarstwa.

215~20mins
95~100°C
(203~212°F)

<40°C
(104°F)
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Średnica cząstek (µm)

6. Ponownie zmontować nebulizator.
UWAGA: Przed pierwszym użyciem lub jeżeli urządzenie nie było wykorzystywane przez dłuższy
czas, należy dokładnie umyć wszystkie komponenty, z wyjątkiem przewód powietrza. Zestaw nebulizatora może być myty w zmywarce do naczyń.
Czyszczenie kompresora
Kompresor powinien być czyszczony codziennie miękką ściereczką.
UWAGA: Wykonywanie czyszczenia w inny sposób lub użycie jakichkolwiek innych środków czyszczących może spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.

E Zmiana filtra
Bardzo ważne jest, aby filtr powietrza był wymieniany, kiedy zmienia kolor na szary.
1. Zdjąć pokrywkę filtra powietrza, delikatnie przesuwając do przodu.
2. Wyjąć szary filtr.
3. Założyć nowy, czysty filtr powietrza.
4. Dokładnie założyć pokrywkę filtra powietrza w
urządzeniu.
UWAGA: Filtry powietrza nie mogą być czyszczone
ani myte. Należy używać wyłącznie filtrów powietrza NF100. Nie należy stosować zamiast filtrów
jakichkolwiek innych produktów, takich jak materiały
bawełniane. Urządzenie nie może być używane bez
filtra powietrza.
Rozwiązywanie problemów
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości podczas użytkowania urządzenia, należy
wykonać następujące czynności:
1. U rządzenie nie pracuje po wciśnięciu wyłącznika zasilania:
Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do gniazdka zasilania.
2. Brak mgiełki lub bardzo powolne wytwarzanie mgiełki:
• S prawdzić, czy lekarstwo zostało umieszczone wewnątrz zbiorniczka.
• S prawdzić, czy nebulizator nie jest uszkodzony.
• S prawdzić położenie końcówki wewnątrz nebulizatora.
• U pewnić się, że przewód powietrza i inne komponenty są założone prawidłowo.
• S prawdzić filtr powietrza i w razie potrzeby wymienić.
Ochrona przed porażeniem części elektrycznych:
• Urządzenie klasy II.		
Części typu BF:
• Ustnik i maska.
Zabezpieczenie przed niepożądanym przedostawaniem się wody:
• IP21
Stopień ochrony w obecności łatwopalnych środków znieczulających lub tlenu:
• B rak zabezpieczenia AP/APG (produkt nie jest przeznaczony do użycia w obecności łatwopalnych środków znieczulających lub tlenu).
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Skumulowana masa

Zalecenia dyrektywy dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i deklaracja producenta
Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej
Aparat NF100 jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym.
Użytkownik aparatu NF100 powinien korzystać z aparatu w takim środowisku.
Test emisji
Zgodność
Wytyczne dot. środowiska elektromagnetycznego
Emisja RF – CISPR 11
Grupa 1
Aparat NF100 używa energii RF wyłącznie do sowich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje RF są bardzo niskie i nie
powodują zakłóceń urządzeń elektronicznych znajdujących się
w pobliżu
Emisja RF – CISPR 11
Klasa B
Aparat NF100 może być używany w każdym gospodarstwie, w
tym w gospodarstwach domowych oraz w tych podłączonych
Emisja harmoniczna IEC 61000-3-2
Klasa A
do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej gospodarstwa
Wahania napięcia / emisje migające IEC 61000-3-3 Zgodność
domowe.
Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elekromagnetycznej
Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności Wytyczne dotyczące środowiska elektromagnetycznego
+/- 6kV – bezpośredni +/- 6kV – bezpośred- Podłogi wykonane z drewna, betonu lub płytek
kontakt
ni kontakt
ceramicznych. W przypadku podłóg wykonanych z ma+/- 8kV w powietrzu +/- 8kV w powietrzu teriałów syntetycznych, wilgotność powietrza powinna
wynosić co najmniej 30%
Test odporności
+/- 2kV dla linii źródła
+/- 2kV dla linii źródła Główne zasilanie powinno być typowe dla środowiska
na szybkie stany
zasilania
zasilania
w przedsiębiorstwach lub szpitalach
przejściowe/wiązki
+/- 1kV dla linii wejścia/ Nie dotyczy
zaburzeń elektrycznych wyjścia
IEC 61000-4-4
Fala IEC 61000-4-5
+/- 1 kV tryb zmienny +/- 1 kV tryb zmienny Główne zasilanie powinno być typowe dla środowiska
+/- 2 kV tryb zwykły Nie dotyczy
w przedsiębiorstwach lub szpitalach
Spadki napięcia, krótkie <5% UT (>95% spad- <5% UT (>95% spad- Główne zasilanie powinno być typowe dla środowiska
przerwy i wahania
ku w UT) dla 0,5 cyklu ku w UT) dla 0,5 cyklu w przedsiębiorstwach lub szpitalach. W przypadku
napięcia w liniach
40% UT (60% spadku w 40% UT (60% spadku w potrzeby nieprzerwanego korzystania z aparatu NF100 ,
zasilających na wejściu UT), dla 5 cykli
UT), dla 5 cykli
pomimo przerw w napięciu, zaleca się zasilanie aparatu
IEC 61000-4-11
70% UT (30% spadku w 70% UT (30% spadku w ze źródła nie narażonego na przerwy w zasilaniu
UT), dla 25 cykli
UT), dla 25 cykli
lub z baterii.
<5% UT (>95% spad- <5% UT (>95% spadku w UT) dla 5 sekund ku w UT) dla 5 sekund
Częstotliwość zasilania 3 A/m
3 A/m
Aparat NF100 nie zawiera urządzeń oddziałujących na
(50/60 Hz) pola magnepola magnetyczne.
tycznego IEC 61000-4-8
Uwaga: UT oznacza główne źródło prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Test odporności
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD) IEC
61000-4-2

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elekromagnetycznej
Aparat NF100 jest przeznaczony do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik aparatu NF100 powinien korzystać z aparatu w takim środowisku.
Test odporności Poziom testu Poziom
Wytyczne dotyczące środowiska elektromagnetycznego
IEC 60601 zgodności
Przenośny i mobilny sprzęt komunikacji RF nie powinien być używany w okolicy aparatu NF100
3 Vrms
(w tym kabli) nie bliżej niż zalecany dystans separacji obliczony z równania stosowanego do częProwadzone IEC 150 kHz do
stotliwości nadajnika. Zalecany dystans separacji:
61000-4-6
80MHz
3 Vrms
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P 80 MHz do 800 MHz, d = 2,3 √P 800 Mhz do 2,5 GHz
gdzie P oznacza max. wartość wyjściowej mocy nadajnika w Watach (W) zgodnie z danych proPromieniowała 3V/m
3 V/m
ducenta nadajnika, a d oznacza zalecany dystans separacji w metrach (m).
IEC 61000-4-3 80MHz do
Siła pola emitowanego przez stacjonarne nadajniki RF, zgodnie z pomiarami elektromagnetyczno2,5 GHz
ści otoczenia, a powinna być mniejsza niż poziom zgodności w zakresie częstotliwości . b
Interferencja może wystąpić w przypadku używania sprzętu oznaczonego takim symbolem
Uwaga 1: Przy częstotliwości od 80 MHz do 800 Mhz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Powyższe wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Zakres elektromagnetyczny może być zakłócany przez
absorpcję i odbijanie od struktur, przedmiotów i osób.
a: Siła pola emitowana przez stacjonarne nadajniki, takie jak stacje bazowe radiotelefonów (tel. komórkowe bezprzewodowe) i przenośne radia
lądowe, radio amatorskie, przekaz radiowy AM i FM oraz przekaz telewizyjny nie może być dokładnie oszacowana. W celu obliczenia środowiska elektromagnetycznego w obecności stacjonarnych nadajników RF powinny być dokonane pomiary elektromagnetyczne otoczenia.
Należy zbadać zmierzoną siłę pola lokalizacji, w której znajduje się aparat NF100 w celu zweryfikowania prawidłowego działania. Jeżeli wystąpi
nieprawidłowe działanie, może zajść potrzeba podjęcia dodatkowych środków, takich jak przeniesienie aparatu NF100.
b: Poza zakresem częstotliwości 150kHZ do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.
Zalecany dystans separacji pomiędzy aparatem NF100 a przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF
Aparat NF100 może być używany w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia promieniowania RF są pod kontrolą.
Użytkownik aparatu może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowaniem minimalnego dystansu pomiędzy przenośnym i mobilnym urządzeniem komunikacyjnym RF (nadajnikiem) a aparatem NF100, zgodnie z nw. zaleceniami oraz max. mocą
wyjściową sprzętu komunikacyjnego.
Średnia max. wyjściowa
Dystans separacji wg częstotliwości nadajnika (m)
moc nadajnika (W)
150kHz to 80MHz / d=1,2√P
80MHz to 800MHz / d=1,2√P
800MHz to 2,5GHz / d=2,3√P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
W przypadku nadajników o max. mocy wyjściowej większej niż ww., zalecany dystans separacji d podany w metrach może zostać oszacowany przy
użyciu równania z uwzględnieniem częstotliwości nadajnika, gdzie P oznacza max. moc wyjściową w watach (W) zgodnie z danymi producenta.
Uwaga 1: Przy częstotliwości od 80 MHz i 800 Mhz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Powyższe wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Zakres elektromagnetyczny może być zakłócany przez absorpcję i odbijanie od struktur, przedmiotów i osób.

Gwarancja
1. Firma REMIX udziela gwarancji na 36 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia,
pod warunkiem przestrzegania przez użytkownika instrukcji obsługi.
2. Wady ujawnione w czasie trwania gwarancji będą usuwane bezpłatnie przez
autoryzowany punkt serwisowy, a okres gwarancji zostaje automatycznie
przedłużony o czas trwania naprawy i liczony jest od dnia dostarczenia
sprzętu.
3. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia i wady wynikłe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania i przechowywania,
uszkodzenia powstałe na skutek dostania się do wnętrza płynów i ciał, obcych, baterie.
4. Gwarancja na akcesoria do inhalacji wynosi 12 miesięcy. Gwarancja nie
obejmuje uszkodzeń wynikających z użycia leków zawierających substancje,
które mogą wejść w reakcję z nebulizatorem (np. olejki eteryczne).
5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad, w przypadku gdy: uprawniony punkt serwisowy stwierdzi wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia, naprawa gwarancyjna nie została wykonana w terminie 21
dni roboczych od dnia przyjęcia urządzenia przez punkt serwisowy, w okresie
gwarancyjnym po dokonaniu 3 napraw tej samej wady urządzenie będzie
nadal niezdatne do użytku zgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i
czyszczeniem sprzętu.
7. Zagubienie karty gwarancyjnej lub dokonanie zmian w jej treści, naprawy lub
przeróbki urządzenia przez osoby nieuprawnione powodują utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
8. Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowo wypełniona
karta gwarancyjna zawierająca czytelną datę zakupu, pieczęć i podpis sprzedawcy.
9. G
 warancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z reklamacji złożonej z tytułu rękojmi.

Wyłączny Importer I Autoryzowany Serwis:
03-289 Warszawa
ul. Ostródzka 199H
tel: 22 353 85 60
www.remixmedyczny.com
e-mail: serwis@remixmedyczny.com

Lp. Data naprawy
1.

Opis wykonanych napraw i wymienionych części

2.

3.

Numer seryjny urządzenia
4.

………………………………………………………………………
Data sprzedaży

………………………………………………………………………
Pieczęć i podpis sprzedawcy

………………………………………………………………………


OSTRZEŻENIE: Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że stanowi ono produkt elektroniczny spełniający wszystkie wymogi europejskiej Dyrektywy 2012/19/EU. Dla zapewnienia odpowiedniej utylizacji,
produkty elektroniczne muszą być przekazywane do miejscowych punktów zbiórki w celu przeznaczenia ich do recyklingu.

Rossmax Swiss GmbH,
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland
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