Przełączanie między stopniami Fahrenheita i Celsiusza
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Wstęp
Termometr bezdotykowy do pomiaru na skroni marki Accumed dzięki
czujnikowi podczerwieni umożliwia zmierzenie temperatury skóry na
skroni u dziecka lub osoby dorosłej w domu. Termometrem tym jest
możliwy również pomiar temperatury przedmiotów.
• Jakość termometru na podczerwień do pomiaru temperatury na
skroni została sprawdzona i jest zgodna z wytycznymi Dyrektywy
Rady KE nr 93/42/EWG (Dyrektywa o Wyrobach Medycznych) Załącznik I dotyczący niezbędnych wymogów i stosowanych zharmonizowanych standardów. Jest zgodny z ASTM E1965-98.
• Termometr ten przelicza temperaturę zmierzoną na skroni i przedstawia jej odpowiednik przy pomiarze „metodą w ustach”. ( zgodnie z wynikiem badań klinicznych).

Prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji przed użyciem produktu. Proszę zachować instrukcję.

Temperatura
na skroni

Tryb pomiaru
temperatury
przedmiotów

W tym trybie termometr pokazuje aktualną, nieprzeliczoną temperaturę powierzchni przedmiotu.
Różni się ona od faktycznej temperatury ciała.
Dzięki niemu można zmierzyć temperaturę, np.
butelki z mlekiem dla dziecka.

Pamięć pomiarów

Alarm gorączkowy

Jeżeli termometr wykryje temperaturę ciała ≥
37.5°C (99.5°F), pojawią się cztery krótkie sygnały
dźwiękowe, a wynik pomiaru będzie pulsował na
wyświetlaczu ostrzegając o możliwości wystąpienia gorączki.

Termometr posiada pamięć 9 ostatnich pomiarów. W celu sprawdzenia pamięci należy przy włączonym termometrze wcisnąć przycisk
“ON/OFF/PAMIĘĆ”. Na wyświetlaczu pojawi się numer zapisu, a następnie wynik wraz z ikoną miejsca pomiaru. Każde kolejne wciśnięcie przycisku “ON/OFF/PAMIĘĆ” przywołuje kolejny zapis z pamięci.

Skala °C / °F
Symbol wyczerpanej baterii
TEMPERATURA

• tryb pomiaru temperatury na skroni
• tryb pomiaru temperatury przedmiotów
• jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii należy
wymienić ją na nową.

Wymiana baterii

Jak zmierzyć temperaturę na skroni

比例 1.000

www.accumed.ch

1. Upewnij się, że termometr jest wyłączony. (W celu wyłączenia urządzenia wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF/PAMIĘĆ przez ok. 3 sekundy.
2. Wciśnij i przytrzymaj przycisk START a następnie wciśnij i przytrzymaj
przycisk ON/OFF/PAMIĘĆ aż na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol „°C” lub „°F”.
3. Wciśnij przycisk ON/OFF/PAMIĘĆ aby wybrać żądaną skalę. Po wyborze odczekaj ok. 5 sekund w celu zatwierdzenia skali. Termometr poinformuje o tym dwoma krótkimi sygnałami dźwiękowymi.

Termometr został zaprojektowany do praktycznego wykorzystania. Efekt jego działania nie zastępuje wizyty u lekarza. Proszę również pamiętać,
aby porównywać wynik pomiaru do swojej „zwyczajowej” temperatury ciała.

1. Pamiętaj, aby przed każdym pomiarem sprawdzić czy soczewka
pomiarowa nie jest zabrudzona lub uszkodzona. Jeżeli soczewka
jest brudna należy ją koniecznie oczyścić za pomocą patyczka higienicznego (szczegóły w rozdziale Czyszczenie).
2. Wciśnij przycisk „ON/OFF/PAMIĘĆ” w celu włączenia urządzenia.
Upewnij się, że termometr jest w trybie pomiaru temperatury na
skroni (na wyświetlaczu pojawia się symbol ).
3. Przystaw termometr pionowo do skroni w odległości max. 5 cm
(patrz rysunek). Jeżeli na skroni znajdują się włosy, pot lub zanieczyszczenia, należy je usunąć, aby wynik był jak najdokładniejszy.
4. Wciśnij przycisk „START” w celu dokonania pomiaru. Pomiar zakończy się gdy pojawi się długi sygnał dźwiękowy.
5. Odczytaj wynik pomiaru na wyświetlaczu LCD.
6. Oczyść soczewkę pomiarową po każdym pomiarze, aby zapewnić
dokładny wynik (patrz rozdział Czyszczenie).
7. Wyłącz termometr wciskając i przytrzymując przycisk „ON/OFF/
PAMIĘĆ” przez ok. 3 sekundy.
8. Pamiętaj, aby przechowywać termometr w etui.

5. Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, z dala od płynów i bezpośredniego działania promieni słonecznych.
6. Soczewki ani urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie.
7. Jeżeli termometr upadnie, upewnij się czy nie jest uszkodzony. Jeśli nie jesteś pewien skontaktuj się z serwisem.
8. Trzymanie termometru zbyt długo w dłoni może wpłynąć na wyższy odczyt temperatury otoczenia, co z kolei może wpłynąć na
niższy odczyt temperatury ciała. Nie wolno dotykać soczewki pomiarowej, aby uniknąć nieprawidłowych wskazań.

1. Otwórz pokrywę baterii – za pomocą paznokcia pchnij ją ku górze.
2. Podważ i wyjmij baterię u dołu za pomocą cienkiego przedmiotu.
3. Umieść nową baterię upewniając się czy jest włożona prawidłowo
(„+” skierowany ku górze”).
4. Zamknij pokrywę.
5. Przechowuj baterie z dala od dzieci.
6. Pamiętaj, że zużytej baterii nie wolno wyrzucać ze zwykłymi odpadami.
比例 1.000

比例 1.000

Jak zmierzyć temperaturę przedmiotu
W celu zmiany trybu na pomiar temperatury przedmiotów należy
otworzyć pokrywę baterii i przesunąć przełącznik na pozycj (zmiany
można dokonać zarówno przy włączonym, jak i wyłączonym termometrze). Wybór żądanego trybu potwierdza odpowiedni symbol na
wyświetlaczu po włączeniu termometru.
Uwaga:
1. Pomiaru w tym trybie można dokonać na
takich przedmiotach jak: woda, mleko, ubranie, skóra itp.
2. Termometr w tym trybie pokazuje aktualną,
nieprzeliczoną temperaturę przedmiotu, która
różni się od faktycznej temperatury ciała.

Problemy i ich rozwiązywanie
Komunikat
Problem
błędu
System nie działa poprawnie.

Wyjmij baterię, odczekaj ok.
1 min. i włóż ją ponownie.
Jeżeli komunikat będzie pojawiał się nadal, skontaktuj
się z serwisem.

Zakres temperatury działania
został przekroczony.

Umieść termometr w temperaturze pokojowej 15 ~
40°C na ok. 30 minut przed
pomiarem.

1. W trybie pomiaru na skroni:
zmierzona temperatura przekracza + 42.2°C (108°F)
2. W trybie pomiaru przedmiotów: zmierzona temperatura
przekracza 99°C (210.2°F).

Wybierz cel pomiaru zgodny
z zakresem pomiarowym
termometru w danym trybie. Jeżeli komunikat będzie
pojawiał się nadal, skontaktuj się z serwisem.

Czyszczenie i przechowywanie
1. Soczewka pomiarowa jest najdelikatniejszym
elementem termometru. Należy zatem czyścić
ją w ostrożny sposób, aby jej nie uszkodzić.
2. Po każdym pomiarze wyczyść soczewkę i jej
metalową obwódkę za pomocą patyczka higienicznego nasączonego alkoholem (70%).
3. Odczekaj co najmniej 5 minut do wysuszenia
soczewki.
4. Przechowuj termometr w następujących warunkach: -25°C ~ 55°C, RH≤95%.

Rozwiązanie

Wybierz cel pomiaru zgodny
z zakresem pomiarowym
termometru w danym trybie. Jeżeli komunikat będzie
pojawiał się nadal, skontaktuj się z serwisem.

Urządzenie nie przechodzi do
trybu gotowości.

Wymień baterię na nową.

Specyfikacja techniczna
Zakres pomiaru
temperatury

Tryb pomiaru na skroni: 34 ~ 42.2°C (93.2 ~ 108°F)
Tryb pomiaru przedmiotów: 0 ~ 99°C (32 ~ 210.2°F)

Dokładność

Tryb pomiaru na skroni:
± 0.3°C (0.5°F) w zakresie 34 ~ 42.2°C (93.2 ~ 108°F)
Tryb pomiaru przedmiotów:
± 1°C (± 2°F) w temperaturze pokojowej 15 ~ 40°C
(59 ~ 104°F)

Tryb pomiaru na skroni: 15 ~ 40°C (59 ~ 104°F)
Tryb pomiaru przedmiotów: 10 ~ 40°C (50 ~ 104°F)
RH≤95 % 800 ~ 1060 hPa
Temperatura transportu i -25~ 55°C (-13 ~ 131°F)
przechowywania
RH≤95 %
Pamięć
9 pomiarów
Dokładność wyświetlacza 0.1
Bateria
CR2032 – 1 szt.
Waga
65g (bez baterii)
Wymiary
13,5 cm x 3,55 cm x 42 cm
Automatyczne wyłączanie Po 60 sekundach
Do 3000 pomiarów (jeden po drugim) lub 1 rok przy
Żywotność baterii
1-2 pomiarach dziennie włączając tryb czuwania
Klasa bezpieczeństwa
Urządzenie typu BF
Klasa IP
IP22: Zabezpieczenie przed szkodliwym przedostawaniem się wody i pyłu
Zakres temperatury
działania

Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera
na odpady informuje, że sprzęt ten oraz znajdująca się w nim
bateria po okresie ich użytkowania nie mogą być umieszczane
z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
Użytkownik obowiązany jest do oddania ich punktom prowadzącym zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Punkty prowadzące zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Ostrzeżenia
1. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie po przeczytaniu i zrozumieniu instrukcji
obsługi. Zachowaj instrukcję obsługi.
2. Termometr oraz obiekt pomiaru powinny znajdować się w tym samym pomieszczeniu, w którym dokonywany jest pomiar przez co najmniej 30 minut przed
pomiarem.
3. Zaleca się dokonywanie pomiaru w tych samych warunkach, ponieważ na wynik
pomiaru ma wpływ m.in. różna temperatura otoczenia.
4. Zaleca się dokonanie 3 pomiarów i przyjęciu wyniku najwyższego za właściwy
w przypadku:
a) noworodków
b) dzieci z zagrożonym układem odpornościowym, a także dal których wystąpienie lub brak gorączki jest istotne
c) użytkownika, który uczy się jak korzystać z termometru dopóki nie zapozna
się z urządzeniem i zacznie uzyskiwać zgodne wyniki pomiarów
d) uzyskania bardzo niskiego wyniku.
5. Nie wolno dokonywać pomiaru podczas picia, jedzenia, pocenia się lub wykonywania ćwiczeń fizycznych.
6. Nie wolno dokonywać pomiaru w trakcie lub bezpośrednio po karmieniu piersią.
7. Dzieci nie powinny korzystać z urządzenia. Produkty medyczne nie są zabawkami.
8. Na temperaturę ciała ma wpływ:
a) indywidualny metabolizm osoby
b) wiek: większe wahania temperatury ciała występują szybciej i częściej u dzieci. Normalna temperatura ciała rośnie z wiekiem
c) ubranie
d) temperatura otoczenia
e) pora dnia: temperatura ciała jest niższa rano i zwiększa się z biegiem dnia
aż do wieczora
f) wykonywanie czynności: fizyczna i, w mniejszym znaczeniu, psychiczna działalność zwiększa temperaturę ciała.
9. Urządzenie nie jest zabezpieczone przed wstrząsami. Nie wolno go upuszczać lub
narażać na silne uderzenia.
10. Termometru nie wolno składać.
11. Nie wolno rozkładać urządzenia lub dokonywać w nim modyfikacji.
12. Oznakowanie urządzenia symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje, że sprzęt ten oraz znajdująca się w nim bateria po okresie ich użytkowania
nie mogą być umieszczane z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa
domowego. Użytkownik obowiązany jest do oddania ich punktom prowadzącym
zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
13. Nie wolno wygotowywać termometru.
14. Z urządzenia nie wolno korzystać gdy działa niepoprawnie lub gdy pojawia się
komunikat błędu.
15. Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać rozpuszczalnika lub benzyny.
16. Oczyść termometr przed schowaniem go do etui.
17. Jeżeli urządzenie jest przechowywane w temperaturze poza zakresem 15 ~ 40
oC (59 ~ 104oF), należy je umieścić na co najmniej 30 minut przed pomiarem w
pomieszczeniu o temperaturze 15 ~ 40 oC (59 ~ 104oF).
18. Wyjmij baterię, jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu.
19. Jeżeli termometr jest używany zgodnie z instrukcją, rekalibracja nie jest wymagana. Jeżeli istnieją wątpliwości co do wskazań, należy skontaktować się z serwisem.
20. Należy zwrócić uwagę, że jest to urządzenie do użytku domowego i nie zastępuje
w żaden sposób konsultacji z lekarzem lub personelem medycznym.
21. Urządzenia nie należy używać do diagnozy lub leczenia jakiegokolwiek problemu
zdrowotnego czy choroby. Wyniki pomiarów służą jedynie jako odniesienie. Nie

wolno zmieniać leków bez konsultacji z lekarzem lub personelem medycznym.
22. Termometr może nie działać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, jeżeli jest
przechowywane lub używane w warunkach (temperaturze i wilgotności) poza
zakresami podanymi w instrukcji.
23. Baterii nie wolno ładować ani narażać na wysokie temperatury, ponieważ może
wybuchnąć.
24. Termometr zawiera małe elementy (bateria itp.), które mogą zostać połknięte
przez dziecko. W związku z tym nie wolno pozostawiać dzieci z termometrem
bez opieki.
25. Skonsultuj się z lekarzem jeżeli czujesz pogorszenie stanu zdrowotnego.
26. Nie określaj swojego stanu zdrowotnego jedynie na podstawie wystąpienia lub
braku gorączki.

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji
elektromagnetycznej
Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji elektromagnetycznej
Urządzenie HB500 jest przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik urządzenia HB500 powinien korzystać z niego w takim środowisku.
Test emisji
Zgodność
Wytyczne dot. środowiska elektromagnetycznego
Emisja RF – CISPR 11

Grupa 1

Emisja RF – CISPR 11
Emisja harmoniczna IEC
61000-3-2
Wahania napięcia / emisje
migające IEC 61000-3-3

Klasa B
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Urządzenie HB500 używa energii RF wyłącznie do
swoich wewnętrznych funkcji. W związku z tym emisje
RF są bardzo niskie i nie powodują zakłóceń urządzeń
elektronicznych znajdujących się w pobliżu
Urządzenie HB500 może być używane w każdym
gospodarstwie, w tym w gospodarstwach domowych
oraz w tych podłączonych do publicznej sieci niskiego
napięcia zasilającej gospodarstwa domowe.

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elekromagnetycznej
Urządzenie HB500 jest przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik urządzenia HB500 powinien korzystać z aparatu w takim środowisku.
Test odporno- Poziom testu Poziom zgodnoWytyczne dotyczące środowiska
ści
IEC 60601
ści
elektromagnetycznego
Przenośny i mobilny sprzęt komunikacji RF nie
powinien być używany w okolicy urządzenia HB500
Przewod3 Vrms
150 kHz do
(w tym kabli) nie bliżej niż zalecany dystans separacji
nictwo RF
Nie dotyczy
obliczony z równania stosowanego do częstotliwości
IEC61000-4-6 80MHz
nadajnika. Zalecany dystans separacji:
3 V/m
d = 1,2 √P
Promienio- 3V/m
80MHz do 2,5
d = 1,2 √P 80MHz do 800 MHz
wanie RF
d = 2,3 √P 800MHz do 2,5 GHz
IEC6100-4-3 GHz
Gdzie P oznacza max. wartość wyjściowej mocy
nadajnika w Watach (W) zgodnie z danych producenta nadajnika, a d oznacza zalecany dystans
separacji w metrach (m). Siła pola emitowanego
przez stacjonarne nadajniki RF, zgodnie z pomiarami elektromagnetyczności 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 MA 90 w celu zweryfikowania prawidłowego działania. Jeżeli wystąpi nieprawidłowe działanie, może zajść potrzeba podjęcia dodatkowych środków, takich jak przeniesienie aparatu Ma 90.
b: Poza zakresem częstotliwości 150kHZ do 80 MHz siła pola powinna być mniejsza niż 3 V/m.
Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące odporności elekromagnetycznej
Urządzenie HB500 jest przeznaczone do użytku w opisanym poniżej środowisku elektromagnetycznym. Użytkownik urządzenia HB500 powinien korzystać z niego w takim środowisku.
Test odporności
Poziom testu IEC
Poziom
Wytyczne dotyczące środowiska
60601
zgodności
elektromagnetycznego
Wyładowanie
+/- 6kV – bezpośredni +/- 6kV –
Podłogi wykonane z drewna, betonu lub
elektrostatyczne kontakt
bezpośredni płytek ceramicznych. W przypadku podłóg
(ESD) IEC
+/- 8kV w powietrzu
kontakt
wykonanych z materiałów syntetycznych,
61000-4-2
+/- 8kV w
wilgotność powietrza powinna wynosić co
powietrzu
najmniej 30%
Test odporności +/- 2kV dla linii źródła Nie dotyczy Główne zasilanie powinno być typowe dla
na szybkie stany zasilania
środowiska w przedsiębiorstwach lub szpitaprzejściowe/
+/- 1kV dla linii wejścia/ Nie dotyczy lach
wiązki zaburzeń wyjścia
elektrycznych
IEC 61000-4-4
Fala IEC 61000- +/- 1 kV tryb zmienny Nie dotyczy Główne zasilanie powinno być typowe dla środo4-5
+/- 2 kV tryb zwykły
Nie dotyczy wiska w przedsiębiorstwach lub szpitalach
Spadki napięcia, <5% UT (>95% spadku Nie dotyczy Główne zasilanie powinno być typowe dla
środowiska w przedsiębiorstwach lub szpitakrótkie przerwy i w UT) dla 0,5 cyklu
wahania napięcia 40% UT (60% spadku Nie dotyczy lach. W przypadku potrzeby nieprzerwanego
korzystania z urządzenia HB500, pomimo
w liniach zasilają- w UT), dla 5 cykli
cych na wejściu 70% UT (30% spadku Nie dotyczy przerw w napięciu, zaleca się zasilanie aparatu ze źródła nie narażonego na przerwy w
IEC 61000-4-11 w UT), dla 25 cykli
<5% UT (>95% spadku Nie dotyczy zasilaniu lub z baterii.
w UT) dla 5 sekund
Częstotliwość
3 A/m
3 A/m
Częstotliwość zasilania pola magnetycznego
zasilania (50/60
powinna być na poziomie właściwym dla
typowego otoczenia w przedsiębiorstwach
Hz) pola magnelub szpitalach.
tycznego
IEC 61000-4-8
Uwaga: UT oznacza główne źródło prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
Zalecany dystans separacji pomiędzy urządzeniem HB500 a przenośnym i mobilnym sprzętem komunikacyjnym RF
Urządzenie HB500 może być używane 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
urządzeniem HB500, zgodnie z nw. zaleceniami oraz max. mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.
Dystans separacji wg częstotliwości nadajnika (m)
Średnia max.
wyjściowa moc
150 kHz do 80 MHz /
80 MHz do 800 MHz /
800 MHz do 2,5 GHz /
nadajnika (W)
d=1,2√P
d=1,2√P
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 24 miesiące 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.
• bateria
4. 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.
5. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.
6. Zagubienie karty gwarancyjnej lub dokonanie zmian w jej treści, naprawy lub
przeróbki urządzenia przez osoby nieuprawnione powodują utratę uprawnień z
tytułu gwarancji.
7. Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest prawidłowo wypełniona karta
gwarancyjna zawierająca czytelną datę zakupu, pieczęć i podpis sprzedawcy.
8. Gwarancja obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10.Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z niezgodności towaru z umową.
Numer seryjny urządzenia:
Data sprzedaży:
Pieczęć i podpis sprzedawcy:
Wyłączny importer i autoryzowany serwis:
03-289 Warszawa, ul. Ostródzka 199H
tel. 022 353 85 60, fax: 022 353 85 61
www.remixmedyczny.com
e-mail: serwis@remixmedyczny.com
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1. W trybie pomiaru na skroni:
zmierzona temperatura jest
niższa niż + 34°C (93.2°F)
2. W trybie pomiaru przedmiotów: zmierzona temperatura
jest niższa niż 0°C (32°F).
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