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WPROWADZENIE
Szanowny Nabywcze!
Dziękujemy za wybór wysokiej jakości innowacyjnego inteligentnego nebulizatora siatkowego 
AGU SN10. Urządzenie to zostało zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszej technologii 
medycznej w zakresie leczenia i profilaktyki chorób układu oddechowego. Unikalna technologia 

„IntelliFlow” zastosowana w inteligentnej formie pozwala na automatyczne aktywowanie sprayu 
tylko wtedy, gdy użytkownik robi wdech, co zapewnia maksymalny dostęp do dróg oddechowych. 
Inteligentna aplikacja AGU pozwala śledzić i dzielić się z lekarzem wszystkimi statystykami i histo-
rią leczenia wskazując czas inhalacji, czas trwania aktywnego wchłaniania leku, stosowanej dawki 
leku i samopoczucie dziecka. Przenośne i ciche urządzenie maxi jest wygodne dla dzieci.

Przed jej użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z centrum obsługi technicznej w twojej okolicy.

WYKAZ OZNACZEŃ
Znaki  Wartość

• Urządzenie spełnia wymagania CE dotyczące nebulizatorów, inhalatorów, separatorów i 
konwerterów.

•  Produkt jest zgodny z dyrektywą 93/42/EWG w odniesieniu do produktów medycznych.

WEEE (dyrektywa w sprawie odpadów elektronicznych i elektrycznych). Sim-vol na pro-
dukcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt nie jest klasyfikowany jako odpady 
domowe. Aby uniknąć ewentualnej szkody dla środowiska i zdrowia ludzkiego, segreguj 
takie odpady od innych i pozostawiaj go zgodnie z przyjętymi normami.

Produkt odpowiada TS 020/2011 „Kompatybilność elektromagnetyczna środków 
technicznych”.

Klasyfikacja:
 - Sprzęt z wewnętrznym źródłem zasilania.
 - Produkt typu BF.
 - IP22.
 - Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnego znieczulenia mieszaniny z 

tlenem lub podtlenkiem azotu.
 - Tryb pracy ciągłej.
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Pierwsza postać (ochrona przed penetracją ciał obcych stałych): 2 - ochrona przed pene-
tracją ciał stałych, wielkość większa niż 12 mm; palce rąk lub inne przedmioty nie dłuższe 
niż 80 mm lub przedmioty stałe. Druga postać (ochrona przed penetracją obcych cieczy): 
2 - ochrona przed spadającymi kropelkami spadającymi z góry pod kątem do pionowego 
nie więcej niż 15 stopni (sprzęt w normalnej pozycji).

Upoważnionego Przedstawiciela Producenta w Unii Europejskiej.

Nie używaj urządzenia w pobliżu telefonów komórkowych lub kuchenek mikrofalowych, 
aby uniknąć nieprawidłowego działania urządzenia spowodowanego zakłóceniami elek-
tromagnetycznymi między sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Uwaga/Ostrzeżenie.

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 

Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego.

Producent.

Data produkcji jest podana na indywidualnym opakowaniu.

OBSZAR UŻYWANIA
DOMNIEMANE WYKORZYSTANIE
Inteligentny nebulizator AGU SN10 jest przeznaczony do użytku w placówkach medycznych, takich jak 
szpitale, kliniki i gabinety medyczne, w domu i innych, w tym w salonach lub na zewnątrz pod dachem.

POTENCJALNI UŻYTKOWNICY
 • Pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki i terapeuci, personel medyczny, lub pacjenci i 

pacjenci oraz dzieci pod nadzorem wykwalifikowanych przeszkolonych osób dorosłychlub lekarzy.
 • Dorośli i dzieci z astmą, przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc (POChP), takimi jak rozed-

ma płuc i przewlekłe zapalenie oskrzeli, lub innymi chorobami układu oddechowego, które 
charakteryzują się niedrożnością oddechową. Urzytkownicy powinni również zrozumieć, jak 
działa inteligentny nebulizator AGU SN10 i zapoznać się z instrukcją przed użyciem urządzenia.

Nebulizator to sprzęt medyczny. Należy postępować zgodnie z wizytą u lekarza, aby wybrać odpowied-
ni typ, dawkowanie i schemat leczenia.

3



5PL

SZYBKOŚĆ ROZPYLANIA ROZTWORU
Standardowa prędkość natryskiwania wynosi 0,30-0,5 ml/min.
Prędkość rozpylania można regulować**.

*Podczas badania z roztworem soli fizjologicznej, w normalnej temperaturze 23 stopni Celsjusza i przy stałej sile prądu 5B, 
1 A (przy użyciu adaptera USB).
Wartość prędkości rozpylania w określonym zakresie jest indywidualna, dla każdego konkretnego leku.

**Zobacz. zasady i porządku pracy.

Dziękujemy za zakup Naszego produktu. Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie 
produktu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

 • Instrukcję obsługi należy przechowywać w dostępnym miejscu do dalszego użytku.
 • To urządzenie jest urządzeniem do indywidualnego użytku. Nie zezwalaj wielu pacjentom 

na korzystanie z tego samego urządzenia bez wstępnej wymiany lub dezynfekcji ustnika lub 
maski.

 • Ustnik i maska mogą być ponownie po dezynfekcji.
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KOMPLETNOŚCI
Zestaw zawiera poniższe elementy. Jeśli okaże się, że nie ma żadnych akcesoriów, skontaktuj się ze 
sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt.

4

Blok główny

Ustnik

Baterie AA 1.5 Vx2 
(opcjonalnie)

M maska  
inhalacyjna

Maska  
wdychana S

Kabel USB-C (opcjonalnie) Torba do przechowywania  
i przenoszenia

Pojemnik  
na środki  
lecznicze

Osłona 
ochronna
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OPIS URZĄDZENIA5

2 ml

8 ml

Ozdobna osłona

Złącze 
USB-C Rura

Zawór  
wydechowy

Zawór oddechowy

Przycisk  
wielofunkcyjny  
(przycisk  
ON/OFF)

Pokrywa 
komory baterii 

Przycisk  
rozłączania  
pojemnika  
z lekiem

Grupa  
kontaktowa  
elek-trods

Pojemnik 
na leki 
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KLUCZOWE SPECYFIKACJE

Nazwa produktu Mesh Nebulizer

Model SN10

Metoda rozpylania Aktywna siatka wibracyjna (aktywna membrana wibracyjna)

Wymiary (DHSH), mm 44x66x112

Waga, g (bez baterii) ~ 90

Źródło zasilania 3 V DC (baterie alkaliczne AA 1.5 V x2); USB-C, 5 V DC 1 A 
(opcjonalnie)

Napięcie zasilania, ~ 1,2В

Częstotliwość drgań, kHz ~ 113

Prędkość natryskiwania Średnia prędkość natryskiwania jest w trybie standardowym:  
0,30-0,5 ml/ min; 
Minimalna prędkość natrysku: 
do -15% prędkości w standardowym trybie natryskiwania;
Maksymalny tryb prędkości natrysku:  
do 30% prędkości w standardowym trybie natryskiwania

Wielkość rozpylanych  
cząstek, mkm

MMAD 3.6

Zalecana objętość pojemnika, ml Min.~ 0,5  
Маx. ~ 6

Żywotność baterii Do 3,0 godziny (używanie baterii alkalicznych 2AA (LR6)

Żywotność Urządzenia poniżej jest określona żywotność, pod warunkiem, że urządzenie 
jest używane do rozpylania roztworu soli fizjologicznej 3 razy dziennie przez 
10 minut w temperaturze pokojowej (23 stopni Celsjusza).

Żywotność  
24 miesiące jednostki głównej;  
12 miesięcy pojemnik na środki lecznicze

6
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Gwarancja Gwarancja na jednostce głównej wynosi 24 miesiące, dla 
pojemnika na leki - 6 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja 
jest ważna tylko wtedy, gdy istnieje karta gwarancyjna wypeł-
niona przez oficjalnego przedstawiciela, podpotwierdzając 
datę sprzedaży i dowód zakupu. Gwarancja nie dotyczy części 
eksploatacyjnych, komponentów i komponentów, takich jak: 
osłona ochronna, baterie, ustnik, torba do przenoszenia, kabel 
USB-C, maski inhalacyjne (S, M), opakowanie. Więcej informa-
cji w sekcji 15 gwarancji producenta można znaleźć w sekcji 
15 gwarancji producenta

Warunki użytkowania +10...+40 °C (50~104 °F),15~93% о. в.

Warunki przechowywania –20...+70 °C (–4~158 °F), ≤93% о. в.

Akcesoria Osłona ochronna, ustnik, baterie alkaliczne (opcjonalnie, ale), 
kabel USB-C (opcjonalnie), torba i schowek, instrukcja obsługi, 
maska do inhalacji (S), maska do inhalacji (M)

*Podczas badania z roztworem soli fizjologicznej, w normalnej temperaturze 23 stopni Celsjusza i przy stałej sile prądu 5B, 1 
A (przy użyciu adaptera USB). 
Wartość szybkości rozpylania w określonym zakresie jest indywidualna, dla każdego konkretnego opakowania dla leków.

Inteligentny nebulizator AGU SN10 wydaje dźwięk o wysokiej częstotliwości i automatycznie wyłącza 
się, jeśli lek nie wchodzi z pojemnika na leki dłużej niż 15 sekund (czas zależy od różnych rodzajów 
roztworów) lub jeśli lek jest zbyt gęsty. Pomaga to zapobiec uszkodzeniu membrany.

INSTRUKCJE BEZPIECZNEJ PRACY

Aby upewnić się, że ten produkt jest używany bezpiecznie i prawidłowo, należy zapoznać sie z 
instrukcją przed użyciem.

OSTRZEŻENIE
 • Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza, aby wybrać odpowiedni typ, dawkowanie i 

schemat leczenia. 
 • To urządzenie jest urządzeniem do indywidualnego użytku. 
 • Nie zezwalaj wielu użytkownikom na korzystanie z tego samego urządzenia bez uprzedniego 

wykluczenia lub dezynfekcji ustnika lub maski.
 • Jeśli używasz nebulizatora po raz pierwszy po zakupie lub nie używasz go przez długi czas, 

należy wyczyścić części inhalatora. 
 • Po każdym użyciu przepłukać pojemnik na leki, najlepiej wodą destylowaną. Natychmiast 

wysuszyć części i przechowywać je w czystym miejscu. 
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 • Przed pierwszym użyciem maski do inhalacji należy spłukać wodą i wysuszyć.
 • Ustnik i maska mogą być użyte ponownie po dezynfekcji. 
 • Nie stosować leków zawierających oleje.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 • Jeśli urządzenie nie wyłącza się automatycznie po zakończeniu leku i wyda dźwięk o wysokiej 

częstotliwości, kliknij „ON/ OFF”, aby natychmiast odłączyć zasilanie, aby uniknąć uszkodze-
nia membrany.

 • Proszę, po każdym użyciu, delikatnie wyczyścić części nebulizatora majace stycznosc z lekiem 
i ciałem użytkownika. W przeciwnym razie może nie działać.

 • W przypadku napełnienia pojemnika na lek wodą nebulizator nie może być włączony. Woda 
destylowana może być używana wyłącznie do czyszczenia pojemnika na leki. 

 • Nie dopuszczać do kontaktu wacików lub jakichkolwiek ciał obcych z membraną pojemnika 
na leki.

 • Nie używaj jednocześnie różnych typów baterii. 
 • Nie przechowywać ani nie transportować nebulizatora, jeśli w nim znajduje się lek lub woda. 

Nie dopuścić do przedostania się wody do głównego bloku nebulizatora. 

 • Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci powinny korzy-
stać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 

 • To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które mają niepeł-
nosprawność fizyczną, nerwową lub umysłowo lub mają brak doświadczenia lub wiedzy, 
z wyjątkiem przypadków, gdy takie osoby są nadzorowane lub instruowane o używaniu urzą-
dzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
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PRZYGOTOWANIE DO PRACY
JAK ZŁOŻYĆ NEBULIZATOR

1 Przymocuj pojemnik na leki do jednostki głównej: włóż pojemnik na leki do momentu kliknięcia. 

2 Umieść ozdobną pokrywę na jednostce głównej. W przeciwnym razie może to prowadzić do 
złego połączenia, a nebulizator może nie działać dobrze.
Należy zachować jednostkę główną i elementy pojemnika w czystości. W przeciwnym razie 
nebulizator może nie działać poprawnie.

3 Przymocuj ustnik lub maskę wdychającą: przymocuj ustnik/maskę szczelnie do głównego 
bloku. 
Przed nałożeniem należy wyczyścić i wysuszyć części nebulizatora.

ZASADA I PORZĄDEK PRACY

Jako źródło zasilania tego produktu można używać baterii, takich jak AA lub Źródło zasilania 5 v 1 A.

JAK ZAINSTALOWAĆ BATERIE
Otwórz komorę baterii i zainstaluj 2 baterie aalline typu AA.

1 Otwórz pokrywę komory baterii.
2 Włóż baterie tak, aby polaryzacja była prawidłowo zorientowana, jak wskazano na rysunku.
3 Zamknij pokrywę komory baterii.

8
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Życia Baterie
Do 3 godzin (użyj 2 baterii zalakowych AA (LR6).

 • Jeśli wskaźnik migał na pomarańczowo 2 razy na sekundę, bateria prawie rozładowana. 
Jednak nebulizator może być nadal używany przez około 30 minut.

 • Jeśli wskaźnik migał na pomarańczowo 4 razy na sekundę, nebulizator nie działa- stop 
zatrzymany został z powodu rozładowanej baterii. Wymień baterie alkaliczne.
UWAGĘ
Nie używaj baterii różnego rodzaju. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od uży-
tych baterii.

UWAGĘ
Nie podnosić ani nie nosić urządzenia, trzymając je przy ozdobnej nakładce.

JAK NAPEŁNIĆ POJEMNIK LEKIEM
Odłącz pojemnik na leki od jednostki głównej:

1 Zdejmij ozdobną pokrywę.
2 Kliknij, aby odłączyć pojemnik na leki od jednostki głównej.
3 Odsuń pojemnik na bok.

UWAGA
Przed rozpoczęciem wyjmowania pojemnika na leki należy naci-
snąć przycisk.
Należy unikać rozrywania membrany, nie naciskać na nią palcem 
ani innymi przedmiotami.

Napełnić pojemnik lekiem:
1 Napełnij pojemnik lekiem, jak pokazano na rysunku. Zalecana objętość leku: nie więcej niż 

6 ml/minimum 0,5 ml. 

2 Proszę zamknąć pokrywę pojemnika na leki.

2 ml
6 ml

2

1

3

2 ml
6 ml

min 0,5 ml
max 6 ml

1

2 ml
6 ml

2
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UWAGĘ
3 Należy unikać wycieku leku 

z pojemnika, upewnić się, 
że pokrywa pojemnika jest 
bezpiecznie zamknięta.

Ponownie przymocuj pojemnik 
na leki do jednostki głównej:

1 Umieścić pojemnik na lek 
do momentu charaktery-
stycznego kliknięcia.

2 Zainstaluj ozdobną  
pokrywę.

3 Zainstaluj odpowiednią 
maskę lub ustnik.

UWAGA
 • Upewnij się, że pojemnik na leki jest prawidłowo zainstalowany, ponieważ niewłaściwa instalacja 

może spowodować awarię.
 • Proszę zachować obudowę jednostki głównej i pojemnik na lek w pionie i czyste, w przeciwnym 

razie urządzenie nie będzie pracowało właściwie lub wystąpia problemy.
 • Po użyciu usuń pojemnik na lek.
 • Jeśli włączysz urządzenie z pustym pojemnikiem na leki, wskaźnik zaświeć się na pomarańczowo 

przez krótki czas, po czym znika.

1

2

3
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JAK KORZYSTAĆ Z NEBULIZATORA W STANDARDZIE
1 Przymocuj ustnik lub maskę do rurki nebulizatora.
2 Włącz zasilanie.

Kliknij „ON/OFF”: wskaźnik zasilania powinien stale się palić (czerwony). W pojemniku nie ma rozpy-
lania roztworu leczniczego. 

3 Wdychanie. 
Niezawodnie trzymając nebulizator w dłoni, rozpocząć wdychanie.
.

Zmiana prędkości rozpylania
Dla dzieci, szczególnie na początku cyklu zabiegów, może być trudno oddychać ze średnią szybkością 
rozpylania.
Oddychanie może być również skomplikowane przez dolegliwość własne. Aby procedury inhalacji by-
ły bardziej komfortowe dla użytkownika, wprowadziliśmy w naszym nebulizatorze możliwość zmiany 
szybkości rozpylania roztworu. Użytkownik może dostosować wymaganą szybkość rozpylania.

UWAGĘ
Regulacja prędkości rozpylania jest dostępna zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie Regu-
lacja prędkości rozpylania jest dostępna zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie SMART. 
Regulacja prędkości natrysku jest dostępna tylko po uruchomieniu za pomocą kabla USB-C 5 V 1 A! 
W celu przełączania prędkości natrysku w dowolnym z trybów pracy, kliknij dwukrotnie „ON/OFF”.

Zwróć uwagę na diodę LED pod przyciskiem ON/OFF.
Dioda LED zaświeci się raz: minimalna prędkość natrysku został wybrany. 

2

3
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Dioda LED zaświeci się 2 razy: średnia prędkość natrysku został wybrany. 
Dioda LED zaświeci się 3 razy: maksymalna prędkość natrysku został wybrany.

UWAGĘ
 • Jeśli urządzenie nie wykryje leku w pojemniku, zostanie automatycznie wyłączone.
 • Jeśli urządzenie nie wyłącza się automatycznie na końcu leku, kliknij przycisk „ON/ OFF”, aby 

natychmiast wyłączyć zasilanie, aby uniknąć uszkodzenia membrany.
 • Podczas inhalacji nebulizator można przytrzymać pod dowolnym kątem, jednak konieczne 

jest stwierdzenie, że lek zetknie się z membraną, w przeciwnym razie urządzenie zostanie 
wyłączone automatycznie - na 15 sekund.

 • Po zakończeniu stosowania leku podczas inhalacji zaleca się lekko przechylić urządzenie 
(na twarz) w kierunku siebie. Pozwoli to pozostałemu lekowi dostać się na błonę do rozpylenia.

 • Nie wstrząsaj nebulizatorem zbyt nio podczas użytkowania, w przeciwnym razie urządzenie 
może automatycznie się rozłączyć.

 • Zachowaj szczególną kontrolę, gdy nebulizator jest używany przez dziecko.

Przerwy w dostawie prądu
 • Nebulizator automatycznie 

odłączony na 15 sekund.  
Po zakończeniu lek. 

 • Jeśli chcesz zatrzymać inhala-
cję 0 ml, kliknij przycisk

 • „ON/OFF”, aby wyłączyć zasi-
lanie. Wskaźnik zasilania zga-
śnie. Auto OFF.

x2
minimum 

spray 

x1

x2
maximum 

spray 

x3

x2
average 

spray 

x2

1
DC 5 V / 1 A

2 x23

2 ml
6 ml

0 мл auto OFF
15 с.
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JAK KORZYSTAĆ Z NEBULIZATORA W TRYBIE INTELIGENTNYM
SMART wykorzystuje technologię Intelliflow - nebulizator analizuje oddech użytkownika i rozpyla lek 
tylko podczas inhalacji, blokując rozpylanie podczas wydechu lub w przypadku braku wdychania.
Aby przełączyć urządzenie w tryb SMART, naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF” 4 sekun-TAK. Dioda 
LED będzie konsekwentnie świecić na pomarańczowo, a następnie na zielono. Zwalniając przycisk, 
przystaw urządzenie na twarz i wdychaj rozpylany roztwór. Urządzenie przejdzie w tryb SMART.

UWAGĘ
 • SMART powinien być używany tylko z podłączonym ustnikiem.
 • W tym trybie roztwór jest rozpylany tylko w fazie wdychania

Zmiana prędkości rozpylania
Dla dzieci, szczególnie na początku cyklu zabiegów, może być trudno oddychać ze średnią szybkością 
rozpylania.
Oddychanie może być również skomplikowane przez dolegliwość. Aby procedury inhalacji były 
bardziej komfortowe dla użytkownika, wprowadziliśmy w naszym nebulizatorze możliwość zmiany 
szybkości rozpylania roztworu. Użytkownik może dostosować wymaganą szybkość rozpylania.

UWAGĘ
Regulacja prędkości rozpylania jest dostępna zarówno w trybie standardowym, jak i w trybie 
SMART. Regulacja prędkości rozpylania jest dostępna tylko wtedy, gdy jest zasilana przez 
USB-la USB-C 5 V 1 A!

Aby przełączyć prędkość rozpylania w dowolnym z trybów pracy, kliknij dwukrotnie«ON/OFF». 
Zwróć uwagę na diodę LED pod przyciskiem ON/OFF. 
Dioda LED zaświeci się raz: minimalna prędkość rozpylania została wybrana. 
Dioda LED zaświeci sie 2 razy: średnia prędkość rozpylania została wybrana. 
Dioda LED zaświeci się 3 razy: maksymalna prędkość rozpylania została wybrana.

URZĄDZENIE WSPÓŁPRACUJE Z APLIKACJĄ MOBILNĄ
AGU SN10 ma unikalną aplikację mobilną. Pozwala to dodatkowo: 

 • Monitorować i dzielić się z lekarzem wszystkimi statystykami i historią leczenia, wskazując 
przebieg leczenia, czas trwania procedur stosowania leku i reakcji dziecka.

 • Zobaczyć zastosowany tryb rozpylania podczas inhalacji.
 • Otrzymywać powiadomienia o szacowanym czasie inhalacji i szacowanej pozostałości roztworu.
 • Uzyskać informację o poziomie naładowania baterii inhalatora.

Wymagania dotyczące urządzeń: Android 5.0 lub powyżej, iOS 10.0 lub powyżej.
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1 Pobierz i uruchom aplikację
Opcja a: Zaloguj się do sklepu z aplikacjami PlaySklep lub AppStore i wpisz pasek 
wyszukiwania „AGU”, a następnie pobierz aplikację.
Opcja b: Zeskanuj ten kod zR w poszukiwaniu bezpośredniego linku do pobrania aplikacji.

2 Zarejestruj się lub zaloguj się za pośrednictwem sieci społecznościowej.
3 Wybierz urządzenie do nałączenia.
4 Wprowadź potrzebne dane użytkownika.
5 Przełącz urządzenie na SMART i kliknij „Połącz”.

6 Postępuj zgodnie z instrukcjami i instrukcjami w aplikacji.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA
Po każdym użyciu, przed transportem lub przechowywaniem, należy pojemnik na leki umyć wodą 
destylowaną oraz wysuszuć.

UWAGA
1 Usuń resztki leku.

Otwórz pokrywkę pojemnika na lek i usunąć pozostały lek. Do czyszczenia pojemnika na lek na-
leży użyć roztworu kwasu cytrynowego. Jak zrobić roztwór kwasu cytrynowego: wziąć czysty 
pojemnik lub szklankę i wlać 100 ml wody pitnej. Dodać pół łyżeczki kwasu cytrynowego (około 
2,5do3,0 g) do 100 ml wody pitnej i dokładnie wymieszać. 

*Użyj krystalicznego lub sproszkowanego kwasu cytrynowego, aby uzyskać roztwór.

a б

1 2 53

AGU Smart Nebulizer

AGU Smart
Nebulizer

4

Turn on the device
in Smart mode tap
the button “Connect”.

4 c.

режим
SMART

10
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 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF” przez 5 sekund. Urządzenie włączy się i przejdzie w 
tryb czyszczenia, podczas gdy dioda LED pojemnika na leki będzie migać na niebiesko z często-
tliwością około 3 razy na sekundę, światło sieci zacznie migać pomarańczowe światło na tle 
ciągłego palenia się zielonego światła. Rozpyl roztwór kwasu cytrynowego przez dwie minuty, 
aby usunąć pozostałość leku. Jeśli to konieczne, powtórz procedurę opisaną powyżej, aż pozo-
stałość leku całkowicie zniknie.

UWAGA
Jeśli roztwór kwasu cytrynowego w pojemniku na lek kończy się, a urządzenie wydaje dźwięk o 
wysokiej częstotliwości, kliknij przycisk „ON/OFF”, aby wyłączyć urządzenie. W przeciwnym ra-
zie membrana może zostać uszkodzona.
Proszę usunąć resztki leku po każdym użyciu. W przeciwnym razie membrana pojemnika na 
lek może się zatkać.

 • Po oczyszczeniu pojemnika na leki przy użyciu roztworu kwasu cytrynowego pojemnik należy 
przepłukać wodą destylowaną. Aby to zrobić, wlać wodę destylowaną do pojemnika do 6 ml, 
zamknąć pokrywkę i wstrząsnąć pojemnik co najmniej 5 razy. Następnie otwórz pokrywę 
i wylej wodę. Aby usunąć pozostałości roztworu kwasu cytrynowego, przepłukać zewnętrzną 
część membrany wodą destylowaną. Powtórzyć proces czyszczenia wodą destylowaną co 
najmniej 3 razy.

2 Spójrz na nebulizator:
 • Zdejmij ozdobną pokrywę.
 • Odłącz pojemnik na leki, maskę do inhalacji lub ustnik od nebulizatora.

UWAGA

Przed pierwszym użyciem maski wziewnej należy spłukać wodą i wysuszyć.

3 Umyć części wystarczającą ilością wody.
Umyć wodą: pojemnik na leki, ustnik, maskę wdychającą.

2 ml

6 ml
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4 Osuszyć wszystkie części.
Po oczyszczeniu części należy dokładnie wysuszyć czystą ściereczką z gazy.

UWAGA 
 • Do czyszczenia membrany nie należy używać bawełnianych szmat ani 

tkanin z innych materiałów. W przeciwnym razie kurz lub włókno tka-
ninowe może pozostać na błonie, co doprowadzi do braku rozpylania 
przez nebulizator.

 • Proszę nie dopuścić do kontaktu wacików lub innych przedmiotów 
z błoną pojemnika na lek.

5 Przetrzyj główny blok czystą ściereczką z gazy.
Moczyć gazę w wodzie i delikatnie wytrzeć główny blok. Następnie osusz urządzenie za pomo-
cą nowej, czystej, suchej gazy.

UWAGA 
Wyczyść styki na głównym bloku i pojemniku. Zapewni to normalną przewodność elektryczną, 
a tym samym normalną prace urządzenia.

6 Przymocuj pojemnik na lek do jednostki głównej i zamknij pokrywę jednostki głównej. 
Wszystkie części należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

7 Дезинфекция.

UWAGA 
 • W przypadku chorób zakaźnych urządzenie musi być dezynfekowane za każdym razem po 

użyciu, a wszystkie części muszą być sterylizowane. Do dezynfekcji można używać środków 
dezynfekujących zawierających alkohol. Upewnij się, że na częściach nie pozostały żadne po-
zostałości środka dezynfekcyjnego, aby zapewnić bezpieczne wdychanie podczas późniejsze-
go użycia.

2 ml
6 ml
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 • Zdezynfekować ustnik, gotując w temperaturze 100 °C przez 1 minutę.
 • Należy uważać, aby nie gotować pojemnika na leki i pozostałych elementów ponieważ mogą 

one zostać uszkodzone.
 • Dokładnie wysuszyć części.

JAK WYMIENIĆ POJEMNIK NA LEKI
W normalnych warunkach żywotność pojemnika na leki wynosi 12 miesięcy (podczas rozpylania 
roztworu soli fizjologicznej 3 razy dziennie przez 10 minut w pomieszczeniu (23 stopnie Celsjusza) 
o łącznym czasie trwania nie dłuższym niż 30 minut). Jednak skuteczność rozpylania może zacząć 
się pogarszać w mniej niż 12 miesięcy w zależności od tego, jak był używany lub podczas korzysta-
nia z niektórych rodzajów leków. Jeśli nebulizator nie działa prawidłowo lub szybkość rozpylania 
jest znacznie zmniejszona po czyszczeniu, należy wymienić pojemnik na leki na nowy. Jeśli chcesz 
kupić pojemnik na leki, skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt, lub z najbliż-
szym dystrybutorem.

UWAGA
 • Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, upewnij się, że nacisnąłeś przycisk, aby wyjąć pojemnik 

z lekiem przed wyjęciem pojemnika z jednostki głównej.
 • Aby uniknąć pęknięcia błony, nie dotykaj jej palcami ani żadnymi przedmiotami.

1 Zdejmij ozdobną pokrywę.
2 2 Nacisnij przycisk, aby usunąć pojemnik z lekiem, aby odłączyć pojemnik dla leków z jed-

nostki głównej.

2 ml
8 ml

100°С ~3 min
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INSTALACJA POJEMNIKA NA LEKI

UWAGA

Przed użyciem należy wyczyścić (umyć) i wysuszyć pojemnik na produkty lecznicze.

Ustaw pojemnik na lek poprawnie, jak pokazano na rysunku.
1 Umieść pojemnik na leki w jednostce głównej, aż zatrzaśnie się.
2 Zamknij pokrywę głównego bloku.

UWAGA 
 • Upewnij się, że pojemnik na leki jest prawidłowo zainstalowany, 

w przeciwnym razie ze względu na słabe połączenie mogą 
wystąpić problemy z działaniem urządzenia.

 • Należy zachować styki jednostki głównej i pojemnika na le-
ki w czystości, w przeciwnym razie mogą wystąpić problemy 
z działaniem urządzenia.

JAK PRZEWOZIĆ NEBULIZATORA
Aby prawidłowo transportować nebulizator, musisz odłączyć części i wykonać czynności opisane po-
niżej. Następnie umieść akcesoria w torbie i zapiąć zamek.

1 Rozłozyć nebulizator. 
Proszę odłączyć ustnik i maskę.

2 Umieścić pokrywę ochronną.
Proszę zainstalować pokrywę ochronną, jak pokazano na rysunku. 
Pozwoli to chronić nebulizator przed możliwym uszkodzeniem pod-
czas transportu.

3 Umieść jednostkę główną i części w torbie.

UWAGA
 • Proszę nie transportować nebulizatora, który nadal zawiera leki lub wodę. Płyny mogą wycie-

kać, a także plamić lub uszkadzać urządzenie.
 • Nie przechowywać nebulizatora w miejscu o wysokiej temperaturze lub wilgotności lub w 

bezpośrednim świetle słonecznym.

1

2
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MOŻLIWE USTERKI I SPOSOBY ICH NAPRAWIENIA
Jeśli masz problem z urządzeniem, sprawdź poniższą tabelę, aby rozwiązać problem.

Problemy Możliwe przyczyny Rozwiązania

Bardzo niska 
szybkość  
rozpylania

Pojemnik na leki nie jest zainstalo-
wany do punktu

Prawidłowo ustawić pojemnik na lek i rozpocząć  
rozpylanie

Lek nie spada na błonę przez wię-
cej niż 15 sekund

Zainstalować nebulizator pod takim kątem, aby lek  
dostanie się na błonę

Membrana pojemnika na produkty 
lecznicze jest zatkana 

Wyczyścić pojemnik na leki. Jeśli to nie rozwiąże pro-
blemu, zmień pojemnik na podobny nowy

Kontakty w pojemniku na leki są 
zatkane lekami lub wodą

Oczyścić styki z pozostałości leku i wody i ponownie 
rozpocząć rozpylanie

Kontakty na nebulizatorze i pojem-
niku na leki są zanieczyszczone

Wyczyść styki i uruchom ponownie zasilanie

Po włączeniu 
wskaźnik zasila-
nia zapala się na 
1 sekundę, a na-
stępnie natych-
miast gaśnie

Pojemnik na leki nie jest zainstalo-
wany do punktu

Prawidłowo ustawić pojemnik na lek i rozpocząć  
rozpylanie

Pojemnik na leki jest pusty Napełnić pojemnik na lek

Napełnić pojemnik na lek Napełnić pojemnik na lek

Kontakty na nebulizatorze i pojem-
niku na leki są zanieczyszczone

Wyczyść styki i uruchom ponownie zasilanie

Wskaźnik  
zasilania nie 
świeci,  
a nebulizator nie 
działa

Baterie są nieprawidłowo  
zainstalowane

Zainstaluj ponownie baterie, zachowując polaryzację  
i ponownie włącz urządzenie

Niskie naładowanie baterii Wymień baterie i uruchom ponownie urządzenie

Kabel USB-C nieprawidłowo  
podłączony do nebulizatora

Ustaw poprawnie i uruchom ponownie urządzenie

Wskaźnik  
zasilania świeci, 
ale nebulizator 
nie działa 

Jeśli bateria jest niskonaładowana, 
oznacza to, że baterie są rozłado-
wywane lub ich moc nie wystarcza 
do obsługi urządzenia

Wymień baterie i uruchom ponownie urządzenie

Membrana pojemnika na leki  
została uszkodzona

Wymień pojemnik na lek na nowy i wlej leki

Kontakty w pojemniku na leki są 
zanieczyszczone lekiem lub wodą

Oczyścić styki z pozostałości leku lub wody i ponownie 
uruchomić urządzenie

Kontakty na nebulizatorze i pojem-
niku na leki są zanieczyszczone

Wyczyść styki i uruchom ponownie urządzenie

Membrana pojemnika na leki jest 
mocno zatkana

Jeśli po czyszczeniu nadal nie jest możliwe użycie,  
wymień pojemnik na lek na nowy

11
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Nebulizator wy-
łącza się, gdy jest 
używany

Pojemnik na leki nie jest zainstalo-
wany do punktu

Ponownie zainstaluj pojemnik na lek i uruchom  
ponownie urządzenie

Kabel USB-C nieprawidłowo  
podłączony do nebulizatora

Ustaw poprawnie i uruchom ponownie urządzenie

Lekarstwo się skończyło Dodaj lek do pojemnika na leki

Lek nie wchodzi do błony przez 
więcej niż 15 sekund

Zainstalować nebulizator pod takim kątem, aby lek 
dostanie się na błonę

Nebulizator wy-
łącza się, gdy jest 
używany 

Nebulizator kołysał się podczas 
używania

Bezpiecznie przytrzymaj nebulizator w dłoni

Pojemnik na lek jest uszkodzony Wymień pojemnik na lek na nowy i wlej lek

Niektóre roztwory do inhalacji  
mogą prowadzić do powstania du-
żej ilości piany w komorze na leki

Zdejmij piankę i uruchom ponownie urządzenie

Kontakty w pojemniku na leki są 
zanieczyszczone lekiem lub wodą 

Oczyścić styki z pozostałości leku lub wody i ponownie 
uruchomić urządzenie

Kontakty na nebulizatorze i pojem-
niku na leki są zanieczyszczone

Wyczyść styki i uruchom ponownie urządzenie

Wyciek leku z 
pojemnika na 
leki

Uszkodzenie pojemnika na lek lub 
zużycie silikonowej podkładki

Wymień pojemnik na lek na nowy i wlej lek

Nebulizator stale 
rozpyla rozwią-
zanie nawet w 
trybie SMART

Zawór wdychania i (lub) wydechu 
jest zablokowany

Wyeliminuj przyczynę zablokowania zaworu. Spraw-
dzić ich normalne prowadzenie rur, przedmuchaj rurki

Maksymalna 
prędkość roz-
pylania nie jest 
dostępna do wy-
boru

Maksymalna prędkość rozpylania 
jest dostępna tylko wtedy, gdy ze-
wnętrzne źródło zasilania jest pod-
łączone kablem USB-C

Podłącz zewnętrzne źródło zasilania 5 V 1 A za pomo-
cą kabla USB-C

W trybie inteli-
gentnego roz-
pylania podczas 
inhalacji nie wy-
stępuje

Podczas wdychania nie ma wystar-
czającej ilości

Zamiast maski należy użyć ustnika. Oddychaj nor-
malnie
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ZASADY PRZECHOWYWANIA,  
TRANSPORTU I OBSŁUGI URZĄDZENIA

 • Urządzenie musi być transportowane w temperaturze od -20 stopni Celsjusza do 70 stopni 
Celsjusza przy maksymalnej wilgotności względnej nie większej niż 75%. 

 • Urządzenie może pracować w temperaturach od 10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza 
przy wilgotności względnej 15~93%.

 • Urządzenie musi być transportowane w temperaturze od -20 stopni Celsjusza do 70 stopni 
Celsjusza przy maksymalnej wilgotności względnej nie większej niż 75%. 

 • Urządzenie może pracować w temperaturach od 10 stopni Celsjusza do 40 stopni Celsjusza 
przy wilgotności względnej.

UTYLIZACJA
Symbol na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie ma zastosowania odpa-
dów z gospodarstw domowych.

 • Jeśli produkt jest prawidłowo utylizowany, można zapobiec ewentualnej odmowie wpływu 
urządzenia na środowisko i zdrowie ludzkie. 

 • Ze względów środowiskowych urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób jak 
śmieci domowe. 

 • Recykling należy przeprowadzać zgodnie z lokalnymi Normą. Urządzenie należy utylizować 
zgodnie z dyrektywą UE 2012/19/EU WEEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) do zuży-
tych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z lokalnymi służbami publicznymi odpowiedzial-
nymi za gospodarowanie odpadami.

12

13
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CERTYFIKACJA
Zmiany lub korekty, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez odpowiedzialną stronę może 
spowodować unieważnienie praw użytkownika do obsługi urządzenia.

Przewodnik i deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym poniżej. Kupujący lub użytkownik 
zobowiązuje się do korzystania z urządzenia w takim środowisku

Badanie promieniowania Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wskazówki 

Promieniowanie  
o częstotliwości radiowej 
CISPR 11

Grupa 1 Energia elektromagnetyczna urządzenia jest wykorzystywana tylko 
do zabezpieczenia funkcji wewnętrznych. Odpowiednio promieniowa-
nie elektromagnetyczne jest bardzo niskie i małowiarygodne jest, że 
może ono stworzyć zakłócenia dla sprzętu elektrycznego rozmiesz-
czonego niedaleko

Promieniowanie  
o częstotliwości radiowej 
CISPR 11

Klasa B Urządzenie pasuje do eksploatacji we wszystkich instytucjach łącz-
nie z warunkami domowymi i instytucjami, do których doprowadzo-
no sieci zasilania elektrycznego o niskim napięciu przeznaczona do 
korzystania publicznego w celu zaopatrzenia elektrycznego budynków 
mieszkalnych

Emisja części prądu  
harmonicznego  
IEC 61000-3-2

Brak  
danych

Oscylacje napięcia/migo-
tanie promieniowania  
IEC 61000-3-3

Brak  
danych

Przewodnik i deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym poniżej. Kupujący lub użytkownik 
zobowiązuje się do korzystania z urządzenia w takim środowisku

Test zrównowa-
żonego rozwoju

Poziom testu  
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne -  
wskazówki

Stabilność wyłado-
wania elektrosta-
tyczne 

±8 кВ kontakt

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,

±15 кВ powietrza

±8 кВ kontakt

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,

±15 кВ powietrza

Podłoga powinna być drewniana, betonowa 
albo pokryta kaflami ceramicznymi. Jeśli na 
podłodze jest pokrycie z materiału syntetyczne-
go, wilgotność względna powinna wynosić nie 
mniej niż 30%

Odporność na za-
kłócenia impulso-
we mikrosekundy  
IEC 61000-4-4

±2 кВ linie  
energetyczne

±1 кВ linie  
energetyczne

Brak danych Jakość energii elektrycznej w sieci zasilania po-
winna być zgodna ze standardami dla instytucji 
handlowych albo leczniczych

14
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Rezystancja  
napięcia 
IEC 61000-4-5

1 кВ międzyfazją

2 кВ między  
fazą a ziemią

Brak danych Jakość energii elektrycznej w sieci zasilania po-
winna być zgodna ze standardami dla instytucji 
handlowych albo leczniczych

Przewodnik i deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym poniżej. Kupujący lub użytkownik 
zobowiązuje się do korzystania z urządzenia w takim środowisku

Test zrównowa-
żonego rozwoju

Poziom testu  
IEC 60601

Poziom  
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne -  
wskazówki

Stabilność  
wyładowania 
elektrostatyczne

8 кВ kontakt

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,

±15 кВ powietrza

±8 кВ kontakt

±2 кВ, ±4 кВ, ±8 кВ,

±15 кВ powietrza

Podłoga powinna być drewniana, betonowa 
albo pokryta kaflami ceramicznymi. Jeśli 
na podłodze jest pokrycie z materiału syn-
tetycznego, wilgotność względna powinna 
wynosić nie mniej niż 30%

Odporność na za-
kłócenia impulso-
we mikrosekundy 
IEC 61000-4-4

±2 кВ linie  
energetyczne

±1 кВ linie  
energetyczne

Brak danych Jakość energii elektrycznej w sieci zasilania 
powinna być zgodna ze standardami dla in-
stytucji handlowych albo leczniczych

Rezystancja  
napięcia 
IEC 61000-4-5

1 кВ międzyfazją

2 кВ między fazą  
a ziemią

Brak danych Jakość energii elektrycznej w sieci zasilania 
powinna być zgodna ze standardami dla in-
stytucji handlowych albo leczniczych

Odporność na 
awarie, krótko-
trwałe przerwy  
i zmiany napięcia 
zasilania 
IEC 61000-4-11

<5% UT  
(>95% spadek UT)  
do 0,5 cyklu

40% UT  
(60% spadek UT) do 5 
cyklów

70% UT  
(30% spadek UT) do 
25 cyklów

<5% UT  
(>95% spadek UT) do 
5-sekundowy cykl

Brak danych Jakość energii elektrycznej w sieci zasila-
nia powinna być zgodna ze standardami dla 
instytucji przemysłowych albo leczniczych. 
Jeśli istnieje potrzeba korzystania z urzą-
dzenia w obecności zakłóceń napięcia elek-
trycznego, zalecane jest wykorzystanie źró-
dła niezakłóconego zasilania albo baterii

Odporność na pole 
magnetyczne  
częstotliwości 
przemysłowej 
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8

30 А/м 30 А/м Pola magnetyczne o częstotliwości prze-
mysłowej powinny być zgodne z poziomem, 
standardowym dla instytucji przemysło-
wych albo leczniczych

UWAGA: U jest napięciem sieci ac przed podawania poziomu testowego. T Instrukcja i deklaracja producenta - stabilność 
elektroagnetyczna - dla urządzenia podtrzymującego życie.
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Instrukcja i deklaracja producenta - stabilność elektromagnetyczna - dla urządzenia nietrwal-
czącego życia. 

Przewodnik i deklaracja producenta - promieniowanie elektromagnetyczne

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym poniżej. Kupujący lub użytkownik 
zobowiązuje się do korzystania z urządzenia w takim środowisku

Test zrównowa-
żonego rozwoju

Poziom testu IEC 
60601

Poziom 
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Odporność  
na zakłócenia 
przewodu  
wywołane przez 
pola elektroma-
gnetyczne o czę-
stotliwości radio-
wej Odporność  
na emitowane po-
le elektromagne-
tyczne o częstotli-
wości radiowej 
EC 61000-4-3

3 В śr.  
wartość kwadr. 
150 кHz – 80 МHz
3 В śr. wartość 
kwadr. 
80 МHz – 2,5 ГHz

Brak  
danych

Odległość między urządzeniem a przenośnym albo 
mobilnym sprzętem o częstotliwości radiowej, łącznie 
z kablami, nie powinna być mniejsza niż zalecane zna-
czenie rozbiegu przestrzeniowego obliczone przez rów-
nanie stosowane do częstotliwości nadajnika.
d=1,2x√P
80 MHz – 800 MHz
d=2,3x√P 
800 MHz – 2,5 GHz
gdzie P jest maksymalną mocą znamionową nadajnika 
w Watach (W) zgodnie z danymi producenta, a d – zale-
cany rozbieg przestrzeniowy w metrach (m).
Napięcie pola od stacjonarnych nadajników radiowych 
zgodnie z wynikami badań a powinno być niżej poziomu 
zgodności niż odpowiednie dopuszczalne znaczenia w 
każdym zakresie częstotliwości b.
Zakłócenia mogą występować /obok  
sprzętu oznaczonego następnym  
symbolem

Uwaga 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz stosuje się większy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Opisane instrukcje mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Na rozprzestrzenianie się FEM ma 
wpływ absorpcja i odbicie struktur, przedmiotów i ludzi. 

a. Napięć polowych z nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla radiotelefonów (komórko-
wych/bezprzewodowych) i naziemnych stacji radiowych, amatorskich stacji radiowych, nadawanie i nada-
wanie AM i FM nie może być przewidzione przez obliczenia teoretyczne z wystarczającą dokładnością. 
Aby ocenić parametry środowiska elektromagnetycznego, w zależności od nadajników częstotliwości ra-
diowej, warto zbadać parametry promieniowania elektromagnetycznego na miejscu. Jeśli na podstawie 
pomiaru napięcie pola w miejscu wyrobu przekracza powyższy poziom zgodności, konieczne jest moni-
torowanie urządzenia w celu sprawdzenia stanu pracy. Nietypowe miary wydajności mogą wymagać do-
datkowych środków, takich jak zmiana orientacji lub lokalizacji urządzenia.
b. W przypadku częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz napięcie pola powinno być mniejsze niż 3 B/m.
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Zalecane wartości różnic przestrzennych między przenośnymi lub mobilnymi urządzeniami o 
częstotliwości radiowej a urządzeniem podtrzymującego życie.

Zalecane wartości różnic przestrzennych między przenośnymi lub mobilnymi urządzeniami  
o częstotliwości radiowej a przyrządem

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym regulowane są waha-
nia emitowanych częstotliwości radiowych. Nabywca lub użytkownik urządzenia może pomóc w zapobieganiu 
zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez utrzymanie minimalnej odległości między przenośnym i mobilnym 
sprzętem o częstotliwości radiowej (nadajnikami) a urządzeniem, zgodnie z poniższą zalecaną, zgodnie z mak-
symalną wydajnością urządzeń komunikacyjnych

Nominalna maksymalna 
moc nadajnika (VT)

Rozpraszanie przestrzenne w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 кHz – 80 МHz  
d = 1,2×√P

80 МHz – 800 МHz d = 
1,2×√P

800 МHz– 2,5 GHz 
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

Zalecane rozproszenia przestrzennego d w metrach (m) dla nadajników o maksymalnej pojemności 
wyjściowej niewymienione powyżej można określić za pomocą równania, zastosować- potentat do 
częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą nominalną wyjściową transmisji w watach 
(W), zgodnie z producentem nadajnika.  
Uwaga 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz różnica przestrzenna jest stosowana w przypadku wyższego zakresu 
częstotliwości.

Uwaga 2: Opisane instrukcje mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. 

Na rozprzestrzenianie się EMV ma wpływ absorpcja i odbicie struktur, przedmiotów i ludzi.

GWARANCJE PRODUCENTA
Gwarancja dla jednostki głównej wynosi 24 miesiące, dla pojemnika na leki - 6 miesięcy od daty za-
kupu. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy istnieje karta gwarancyjna wypełniona przez oficjalnego 
przedstawiciela potwierdzającego datę sprzedaży i potwierdzenie zakupu. Gwarancja nie dotyczy części 
eksploatacyjnych, komponentów i komponentów, takich jak: osłona ochronna, baterie, ustnik, torba do 
przenoszenia, kabel USB-C, maski inhalacyjne (S, M), opakowanie. 
Gwarancja i bezpłatna usługa nie jest świadczona z:

 • Korzystanie z urządzenia z naruszeniem wymagań instrukcji obsługi. 
 • Szkody w wyniku zamierzonych lub błędnych działań konsumenta w wyniku niewłaściwego 

lub niedbałego traktowania. 

15
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 • Obecność śladów wpływu mechanicznego, wgnieceń, pęknięć, rozdrobnionych itp., ślady 
otwarcia kadłuba, demontaż, ślady prób naprawy poza autoryzowanym centrum konserwacji, 
ślady wilgoci wprowadzane do kadłuba lub narażenie na działanie agresywnych środków, lub 
jakakolwiek inna ingerencja zewnętrzna w konstrukcję urządzenia, jak również w innych przy-
padkach naruszenia zasad przechowywania, czyszczenia, transportu i eksploatacji technicznej 
urządzenia przewidzianego w instrukcjach obsługi. 

 • Przenikanie olejów, kurzu, owadów, płynów (nieprzeznaczonych do użytku z urządzeniem) i 
innych ciał obcych wewnątrz urządzenia. 

Gwarancja nie dotyczy usterek (usterek) produktu spowodowanych przyczynami śledzenia: 
 • Naturalne zużycie części o ograniczonej żywotności; uszkodzenia akcesoriów i dysz, które nie 

stanowią integralnej części produktu (osłona ochronna, baterie, ustnik, torba do przenoszenia, 
kabel USB-C, maski do inhalacji (S, M), opakowania). 

 • Osadzanie osadów osadowych na pojemniku (siatka/membrana) dla leków, niezależnie od za-
stosowanego roztworu wdychającego. 

 • Korzystanie z niespełniające norm, zasób zbudowany akcesoria i dysze. 
 • Nieodpartą siłą (wypadek, pożar, powódź, awaria sieci elektroenergetyczne itp.) 

UWAGĘ 
Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby upewnić się, że urządzenie działa niezawodnie i długo-
trwałie. 
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą. 
W celu naprawy i konserwacji należy skontaktować się z dedykowanym serwisem. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie urządzenia.
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