HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NE1005
Új technológián alapuló, elegáns megjelenésű, rendkívül csendes készülék ultrahangos
aeroszolterápiához. A hagyományos ultrahangos aeroszol készülékek, a bennük lévő piezoelektromos
kristály rezgése révén, az inhalációs készítményeket levegőben terjedő folyadékcseppecskékké
alakítják át. A mi aeroszolos készülékünk esetén viszont ez az átalakítás úgy megy végbe, hogy a
készítmény áthalad egy lemez mikrofuratain.
A gyógyszer 1 -5 µm közötti átmérőjű mikrocseppecskéi, mélyre tudnak hatolni a felső és alsó
légutakban, így célzottan a megfelelő helyre képesek eljuttatni a hatóanyagokat.
Az aeroszolterápia rendkívül hatékony tüdőbetegségek, légcsőgyulladás, asztma, hörghurut, arc- és
homloküreg-gyulladás valamint allergia esetén; továbbá azonnali enyhülést hoz a megfázás és
allergiás irritáció okozta kellemetlenségekre, enyhíti a köhögési ingert, a fájdalmat és a nyomásérzést
az orrmelléküregekben, továbbá elősegíti a felköhögést.
Kiváló készülék otthoni alkalmazásra, használata praktikus és egyszerű.
Felépítése megfelel a Gyógyászati villamos készülékekre vonatkozó érvényben lévő európai szabvány
(EN 60601-1 Szabvány) követelményeinek. Kis méretének köszönhetően a készülék rendkívül
kényelmes azok számára, akiknek napi több inhalációra is szükségük van, illetve azoknak, akik sokat
vannak úton.
Nem javasoljuk olajos alapú gyógyszerek, szilárd részecskéket tartalmazó hatóanyagok
(szuszpenziók), viszkózus oldatok és illóolajok használatára.
Az alkalmazandó gyógyszer típusával, adagolásával, az alkalmazás gyakoriságával és az inhaláció
időtartamával kapcsolatban mindig tartsa be az orvos utasításait.
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HASZNÁLAT ELŐTT MINDENKÉPPEN FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG A JELEN
KÉZIKÖNYVBEN LEÍRT HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉS A FIGYELMEZTETÉSEKET!
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
Elektromos készülékek használatakor néhány alapvető szabály betartása szükséges:

•
Használat után azonnal húzza ki a a dugót a hálózati aljzatból, még mielőtt a készüléket
megtisztítaná vagy a tartozékokat eltávolítaná illetve behelyezné.
•

Ne a tápkábel vagy a készülék meghúzásával távolítsa el a dugót az aljzatból.

•
Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbálja meg kivenni, hanem azonnal húzza ki a
dugót az aljzatból.
•

Fürdés vagy zuhanyzás közben ne használja a készüléket.

•

Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

•
Soha ne hagyja felügyelet nélkül a működő készüléket. Ne engedje, hogy a készüléket
gyermekek, rokkantak, testi vagy szellemi fogyatékkal élők felnőtt felügyelete nélkül használják.
•
A készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra szabad használni, és csak a
használati útmutatóban leírtak szerint. Minden más, ettől eltérő használat nem rendeltetésszerűnek,
ezért veszélyesnek minősül. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő vagy hibás használatból
fakadó esetleges károkért.
•

A csomagolóanyagok gyermekektől távol tartandók (fulladásveszély).

•
Használat előtt ellenőrizze a készülék épségét, hogy nincsenek-e rajta látható sérülések.
Kétely estén ne használja a készüléket és forduljon viszonteladójához.
•
Meghibásodás és/vagy nem megfelelő működés esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket és
ne nyúljon hozzá. Javítás miatt forduljon a viszonteladójához.
•

A készülék hőforrástól távol tartandó.

•
Győződjön meg róla, hogy kezei szárazak, amikor a dugót kihúzza vagy bedugja, és amikor a
készüléket használja.
•

A készüléket csak a kézikönyvben feltüntetett feszültségen szabad használni.

•

A készülék burkolata nem vízálló.

•

Ne használja a készüléket nagyfeszültségű elektromágneses forrás közelében.

•

Ne használja a készüléket éghető gázok környezetében, és erősen poros helyiségben.

•

Ne használja a készüléket, ha a permetkamrában nincs vagy kevés a folyadék.

•
A készüléket ne használja por alakú gyógyszerhez, por és folyadék alapú gyógyszerek
kombinációjához, továbbá savas kémhatású gyógyszerekhez. A készülékkel ne porlasszon vizet,
mindig sóoldatot használjon.
•
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy a maradék gyógyszer ne száradjon
bele és ne rongálhassa meg a szerkezetet.
•
Az inhaláció alatt tartsa a szemétől távol a készüléket, mert bizonyos gyógyszerek
szemirritációt és/vagy égető érzést okozhatnak.
•

A készülék csak a felhasználói kézikönyvben leírt, eredeti tartozékokkal használható.

•
Az áramszünetek, váratlan meghibásodások, kedvezőtlen körülmények a készüléket
használhatatlanná tehetik. Javasoljuk tehát, hogy mindig tartson magánál egy cserekészüléket vagy
helyettesítő gyógyszert (az orvossal egyeztetett módon).
•
Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol előzőleg spray-t használtak. Ha mégis
szeretné használni a készüléket, javasoljuk, hogy a kezelés előtt szellőztesse ki a helyiséget.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

•
•
•
•

Diabétesz vagy más betegség esetén javasoljuk, hogy az inhalációs kezelés megkezdése előtt
kérdezze meg kezelőorvosát.
Terhesség alatt javasoljuk, hogy az inhalációs kezelés megkezdése előtt kérdezze meg
kezelőorvosát.
Bármilyen készítmény használata előtt egyeztessen kezelőorvosával, hogy az megfelel-e
Önnek. Csak az orvos által felírt vagy javasolt gyógyszert használja.
A készítmény hígításához kizárólag izotóniás sóoldatot használjon, ellenkező esetben légzési
problémák léphetnek fel.

TARTOZÉKOK ÉS ALKATRÉSZEK

1)

"O/I" gomb

2)

Működést és az elemek lemerülését jelző lámpa ("O/I")

3)

Permetkamra fedele

4)

Permetkamra

5)

Permetadagoló

6)

Permetkamra horog

7)

Fúvóka

8)

Maszk felnőtteknek

9)

Gyermekmaszk

10)

Csatlakozócső a maszkokhoz

11)

Elemház

12)

Csatlakozó hálózati használathoz

13)

Adapter hálózati használathoz (nem tartozék)

14)

Praktikus tok

15)

Elemek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
A készülék 2 db 1,5 Voltos AA LR6-os alkáli elemmel működik, vagy adapterrel (nincs a készletben, de
külön megvásárolható, alkatrész kód: Laica ANE033) hálózatról is működtethető.
Használat elemmel történő működtetéssel:
1)

Minden használat előtt tisztítsa meg és gondosan fertőtlenítse a permetkamrát, a fedelet, a
csatlakozócsövet, a fúvókát és a maszkokat a “Tisztítás és karbantartás” c. fejezetben leírtak
szerint.

2)

A fedél zárónyelvét enyhén befelé nyomva, majd felfelé húzva nyissa ki az elemházat. A
pólusjeleknek megfelelően helyezze be a 2 db 1,5 Voltos AA LR6-os alkáli elemet. Zárja vissza
a fedelet. Ne használjon újratölthető elemeket.

3)

Helyezze a készüléket egy sima felületre.

4)

Helyezze el a permetkamrát a főegységen, majd nyomja enyhén lefelé, amíg kattanást nem
hall (ld. 1. ábra). A horgot kifelé húzva nyissa ki a permetkamra fedelét.

A permetkamra űrtartalma 10 cm3.
Öntse be a gyógyszert, de ügyeljen rá, hogy ne lépje túl a maximális befogadóképességet (a jelzések
magán a kamrán láthatók), ellenkező esetben a folyadék kifolyhat és a készülék belsejébe hatolva
megrongálhatja azt (4. ábra).
Gondosan tartsa be a használt készítményre vonatkozó utasításokat és az adagolási javaslatot.
Amennyiben a terméket hígítani kell, az csak izotóniás sóoldattal történhet. Előbb az oldatot öntse a
permetkamrába, majd tegye hozzá a készítményt a javasolt adagolás szerint. Figyelem! A készülék
csak akkor használható, ha a gyógyszert beöntötte a permetkamrába!
5)

Zárja le a fedéllel a permetkamrát, de figyeljen a horog helyes beakasztására.

6)
Ezt követően helyezze be a fúvókát, vagy a csatlakozócsövet és a felnőtt/gyermek maszkot a
fedélbe a 2. és 3. ábrán látható módon.
Fúvókával történő inhalálás esetén:
Alsó légúti megbetegedések esetén, pl. köhögés vagy a hörgők fertőzései, használja a fúvókát.
-

Üljön le egyenes tartásban.

-

Helyezze be a fúvókát a permet adagolóba (ld.2. ábra).

-

Szorítsa az ajkai közé a fúvókát.

-

Lassan, mélyeket lélegezzen szájon át, majd az orrán keresztül fújja ki. A kezelés
hatékonyságának növelése érdekében belégzés után kis ideig tartsa benn a levegőt. Az

alkalmazás során maradjon nyugodt és lazuljon el. Szabályosan és ne túl gyorsan lélegezzen.
Amennyiben az inhalálást rövid időre meg kívánja szakítani, vegye ki a szájából a fúvókát,
majd tegye vissza.
Figyelem! A fúvókával történő inhalálás során gyógyszer rakodhat le annak belsejében. Ez esetben a
kezelés végén javasoljuk, hogy:

cm3-t.

1)

Húzza ki a fúvókát a permetadagolóból, de ügyeljen rá, hogy a gyógyszer ne ömöljön
ki;

2)

Öntse vissza a fúvókában lerakódott gyógyszert a porlasztókamra belsejébe;

3)

Folytassa a maradék gyógyszer inhalálását, ha annak mennyisége meghaladja a 0,5

Maszkkal történő inhalálás esetén:
Az inhalációs maszk az orr és garat területének kezelésére szolgál.
- Üljön le egyenes tartásban.
- Helyezze be a maszk csatlakozó csövét a permetadagoló és a maszk közé, majd csatlakoztassa
mindkét oldalról.
- Tartsa enyhén az orrához nyomva a maszkot; a maszknak el kell fednie a szájat és az orrot, de nem
szabad rányomni.
- Lassan, mélyeket lélegezzen ki és be az orrán keresztül. A kezelés hatékonyságának növelése
érdekében belégzés után kis ideig tartsa benn a levegőt. Az alkalmazás során maradjon nyugodt és
lazuljon el. Szabályosan és ne túl gyorsan lélegezzen. Amennyiben az inhalálást rövid időre meg
kívánja szakítani, vegye le a maszkot néhány pillanatra, majd tegye vissza a szájára és az orrára.
7) A "O/I" gombot megnyomva kapcsolja be a készüléket. Ellenőrizze, hogy a jelzőlámpa ég (kék
színű). Az inhalálás alatt a porlasztás veszélyeztetése nélkül a készüléket max. 45°-ban lehet
megdönteni, előre, hátra vagy oldalirányban.
Nem javasoljuk, hogy a készüléket megrázza, amikor a permetkamra tele van, mert a készülékbe
esetlegesen behatoló folyadék károsíthatja azt. Azonnal fejezze be a kezelést, ha a művelet alatt
kellemetlenséget észlel.
8) A készülék rendelkezik egy automatikus leállító szerkezettel, amely kikapcsolja a berendezést,
amikor a gyógyszer már majdnem elfogyott. Mindig kapcsolja ki a készüléket, amikor a permet
áramlása leáll.
Ne próbálja meg bekapcsolni a készüléket, ha a gyógyszer már elfogyott, mivel ezzel kárt okozhat a
készülékben. A készülék egy ellenőrző szerkezettel is fel van szerelve. A "O/I" kapcsoló
megnyomásával a készülék bármikor kikapcsolható.
Fontos:
• Egy inhalációs kezelés ne tartson tovább 1 percnél. A "O/I" kapcsoló megnyomásával fejezze be a
kezelést, akkor is, ha a készítmény még nem fogyott teljesen el.
A gyógyszert porlasztó szerkezet hasznos élettartamának megnövelése érdekében egy órán keresztül
hagyja hűlni a készüléket, majd ezt követően folytassa az inhalálást.

• Hasonlóan, mint a többi aeroszolterápiás készülék esetén, az inhalálás befejeztével bizonyos
mennyiségű gyógyszer (kb. 0,2 ml) a permetkamrában marad: ez teljesen normális jelenség.
Ez a gyógyszermennyiség, amit maradványmennyiségnek is nevezünk, nem alakítható át permetté.
9) Hagyja hűlni néhány percig a készüléket, majd minden kezelés után végezze el a tisztítást a
"Tisztítás és karbantartás" c. fejezetben leírtak szerint.
Figyelem:
•
Ne próbálja meg bekapcsolni a készüléket, ha az elemek lemerültek (a lemerülést jelző
narancssárga lámpa ég), vagy ha a gyógyszer elfogyott, mivel ezzel kárt okozhat a készülékben. A
készülék egy ellenőrző szerkezettel is fel van szerelve.
•
Ha az elemek töltöttségi szintje alacsony, a készülék rövid idő elteltével automatikusan
kikapcsol, akkor is, ha a permetkamrában még van inhalációs készítmény.
•
Az elemek töltöttségi szintje akkor is csökken, ha a készülék használaton kívül van, tehát ha
hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
•
Az elemház fedélének zárónyelvét enyhén befelé nyomva, majd felfelé húzva távolítsa el a
lemerült elemeket. Vegye ki az elemeket és adja le speciális hulladékként, az újrahasznosításra
kijelölt gyűjtőhelyeken. Amennyiben további információra van szüksége a lemerült elem kezelésével
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot azzal az üzlettel, ahol az elemet tartalmazó készüléket vásárolta,
az Önkormányzattal, vagy a helyi hulladékkkezelővel.
Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében nem javasoljuk, hogy az elemeket 12 évnél fiatalabb
gyermek távolítsa el.
A permetkamra fogyasztási cikknek minősül, melynek hasznos élettartama több tényezőtől is függ:
használat időtartama, olajos/kevésbé olajos gyógyszerek használata, helyes tisztítás és karbantartás
minden használat után. A permetkamra 500 alkalommal használható, vagy normál terápiás
körülmények esetén 1 évig.
Használat hálózati adapterrel (nincs a készletben, de külön megvásárolható, alkatrész kód: Laica
ANE033):
Minden használat előtt tisztítsa meg és gondosan fertőtlenítse a permetkamrát, a fedelet, a
csatlakozócsövet, a fúvókát és a maszkokat a “Tisztítás és karbantartás” c. fejezetben leírtak szerint.
Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez (csatlakozó hálózatról történő működtetéshez), majd a
hálózati csatlakozót. Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelelő-e. Tekerje le a kábelt teljes
hosszában, de ügyeljen rá, hogy senki ne essen el benne.
Figyelem: Csak a LAICA által értékesített adaptert használja, más adapterek a készüléket
károsíthatják.
Győződjön meg róla, hogy a hálózati kábel folyadékkal ne érintkezhessen. Átalakító vagy hosszabbító
használata esetén, ellenőrizze, hogy azok megfelelnek az érvényben lévő szabványoknak. Ne lépje túl
az átalakítón jelzett elektromos és maximális teljesítményt. Végezze el a "Működtetés elemmel" c.
fejezet 3-9 pontjaiban leírtakat.
A kezelés végén előbb kapcsolja ki a készüléket, majd húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból.
Az adapter nem használható újratölthető elemek töltésére.

MIKROBIÁLIS FERTŐZÉS
Olyan betegség esetén, melynél fennáll a mikrobiális fertőzés kockázata, a tartozékok (permetkamra,
fúvóka, maszk csatlakozócső, maszkok) személyes használatát javasoljuk. Mindig kérdezze meg
kezelőorvosát.
TISZTÍTÁS
1)

Figyelem! Meleg felület!

A készüléket tisztítás előtt hagyja kihűlni, mivel a nyomásátalakító és a maradék inhalációs
készítmény a használat során felmelegednek.
Minden használat után tisztítsa meg a készüléket, hogy a maradék gyógyszer ne száradjon bele és ne
rongálhassa meg a szerkezetet.
2)

A készülék megtisztítása előtt vegye ki az elemeket, vagy hálózati csatlakoztatás esetén húzza
ki a dugót.

3)

Minden használat után emelje fel a permetkamra fedelét, hogy az esetleges maradványokat
kiürítse. Az alábbiak szerint tisztítsa meg a permetkamrát és a permetadagolót:
•

Öntsön csapvizet a permetkamrába; kapcsolja be a készüléket és párologtassa a vizet.

•
Amikor a víz teljesen elpárolgott, a kamra alján található horoggal vegye le a
permetkamrát a készülékről (ld.5. ábra).
Öntsön 10 ml etilalkoholt a permetkamrába; hagyja 10 percig hatni, majd enyhén rázza meg a
permetkamrát. Öntse ki az etilalkoholt.
Helyezze a permetkamrát egy sík felületre a 6. ábrán látható módon, és öntsön a permet adagolóba
1-2 ml etilalkoholt. Hagyja 10 percig hatni az alkoholt, majd öntse ki.
Folyóvíz alatt öblítse el a permetkamrát, és hagyja a levegőn teljesen megszáradni. Figyelem! Soha ne
tisztítsa a permetkamrát ronggyal vagy más eszközzel.
Az aeroszol felső alapjánál (felső oldal) és a permetkamránál (alsó oldal) tisztítsa meg az ezüst színű
elektromos érintkezőket egy etilalkoholba mártott fültisztító pálcikával. Mielőtt felhelyezné a
permetkamrát a főegységre, ellenőrizze, hogy az teljesen száraz-e. Mielőtt a készülékhez
csatlakoztatná, helyezze el a permetkamrát a főegységen, majd nyomja enyhén lefelé, amíg kattanást
nem hall.
4)

Tisztítsa meg a készülék külső részét egy vízzel és semleges tisztítószerrel átitatott puha
ronggyal (a főegységet ne próbálja meg folyóvíz alatt tisztítani és ügyeljen rá, hogy a készülék
belsejébe ne kerüljön semmilyen folyadék).

5)

A fertőzések elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tartozékokat minden használat után
fertőtlenítse. Ezért folyóvíz alatt öblítse el a fúvókát, a csatlakozócsövet és a maszkokat, majd
főzze ki megfelelő mennyiségű vízben, kb. 10 percig. A fertőtlenítés befejeztével szárítsa meg
egy gézzel az előzőleg kifőzött tartozékokat, figyeljen rá, nehogy megégesse magát. A
rongálódás elkerülése érdekében a tartozékokat ne törölgesse rongyokkal vagy más
szövettel.

6)

A készülék első használata előtt is fertőtlenítsen minden tartozékot.

7)

Használat előtt a készüléknek, a permetkamrának és minden tartozéknak tökéletesen
száraznak kell lennie.

8)

Tárolja a készüléket és a tartozékokat száraz, hűvös helyen, a készletben található tokban.

PROBLÉMÁK, OKOK ÉS MEGOLDÁSOK:
- A gőzfejlesztés az alábbi esetekben szakadhat meg:
•
•
•
•

Kezelés során a készüléket 45°C-nál nagyobb szögben döntötte meg. Az inhalálás alatt tartsa
helyes pozícióban az aeroszolt. Olvassa el újra a HASZNÁLATI UTASÍTÁS c. fejezetet.
A permetkamrában található gyógyszer majdnem teljesen elfogyott. A készülék rendelkezik
egy automatikus leállító szerkezettel, amely kikapcsolja a berendezést, amikor a gyógyszer
már majdnem elfogyott.
Az elemek lemerültek. Amikor felgyullad a narancssárga jelzőlámpa, ne próbálja meg a
készüléket bekapcsolni, mivel ezzel kárt okozhat a készülékben. Cserélje ki az elemeket vagy
csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz (amennyiben megvásárolta a hálózati adaptert).
Az inhalációs folyadékban buborékok vannak. Az aeroszolt gyengéden előre-hátra mozgatva
távolítsa el a permetkamrában lévő buborékokat, majd nyomja meg a "O/I" gombot.

-A készülék hosszú használaton kívüli időszak után nem működik megfelelően:
•

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a permetkamrában gyógyszermaradványok. A "Tisztítás"

c.

fejezetben leírtak szerint tisztítsa és szárítsa meg a permetkamrát.

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e gyógyszermaradványok a permetadagolóban, valamint a
csatlakozócsőben és a fúvókában.
Ennek ellenőrzéséhez töltse fel 6 ml vízzel a permetkamrát és kapcsolja be a készüléket.
Amennyiben 30 perc elteltével a permetkamrában még mindig van víz, akkor a nyílások el vannak
tömődve. Ebben az esetben az alábbiak szerint járjon el:
1) Töltse fel 6 ml vízzel a permetkamrát és tegyen hozzá 2 csepp ecetet.
2) Kapcsolja be a készüléket és várja meg, amíg a porlasztás befejeződik.
3) A "Tisztítás" c. fejezetben leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket.
Amennyiben a készülék a tisztítás után sem porlaszt megfelelően, az alábbiak szerint járhat el
(csak ha az előző művelet nem járt eredménnyel):
1) Döntse meg az aeroszolt 90°C-ban, tegyen a szerkezet alá egy száraz rongyot, mivel a
művelet alatt csepeghet.
2) Tartsa a "O/I" gombot lenyomva, amíg a működést jelző lámpa lila fénnyel 1-szer felvillan.
3) Öntsön 2 ml folyadékot az adagolóba, hogy a porlasztás ellentétes irányba történjen a
permetkamra belsejében (ld. 7. ábra).
4) Amint az adagolóba töltött víz kifogyott, a "O/I" gomb megnyomásával kapcsolja ki a
készüléket, mivel fordított üzemmódban a készülék nem kapcsol ki magától.
MŰSZAKI ADATOK
Áramellátás:

•

Tartozék: 2 db 1,5 Voltos AA LR6-os alkáli elem

•

Elem autonómia: kb. 100 perc folyamatos használat

• Hálózati működés (a külön megvehető adapterrel): AC 230V-50Hz 0.15A / DC 6.0V 0.4A
Működési körülmények:
•

Hőmérséklet: min. 5°C; max. 40°C

•

Levegő páratartalma: 15%-93% páralecsapódás nélkül

Tárolási körülmények:
•

Hőmérséklet: min. -25°C; max. 70°C

•

Levegő páratartalma: <93% páralecsapódás nélkül

•

Ultrahang frekvencia: 100 kHz

•

Porlasztás: kb. 0,25 ml/perc

•

Aeroszol százalék: a részecskék 50%- a 5 µm-nél kisebb

•

Részecskék átlagmérete: 4.8 µm

•

Inhalációs készítmény maximális mennyisége: max. 10 ml = 10 cm3

•

Méretek: 12,8 x 5,3 x 5,9 cm

•

Súly: 160 g (elem nélkül)

KF típusú készülék
II.

osztályú készülék

Ne használja a készüléket kültéren! Figyelem! Olvassa el a használati utasítást!
IP22: Elektromos készülékek csomagolásának védettségi foka, ahol az első számjegy a külső
szilárd testek behatolásával szembeni (0-6), míg a második számjegy a folyadékok behatolásával
szembeni védettségi fokot (0-8) jelöli.

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS
Jelen készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó hatályos
előírásoknak és otthoni környezetben történő használatra tervezték: a kibocsátások mértéke
rendkívül alacsony és nem interferál más készülékekkel. Amennyiben más készülékek közelében
használják, javasoljuk, hogy kövessék a használati utasítások végén található táblázatban
feltüntetett utasításokat.
Speciális mobil kommunikációs készülékek és rádiós rendszerek hatással lehetnek jelen készülék
működésére. Amennyiben a működés során rendellenességet észlel, javasoljuk, hogy távolítsa el
a készüléket a többi, elektromágneses interferenciát okozható készüléktől és ellenőrizze a
készülék működésének helyreállását.

Mindenesetre, további kétség esetén, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal vagy
tanulmányozza a jelen használati útmutató végén található, az elektromágneses kibocsátásokra
vonatkozó táblázatokat.

ÁRTALMATLANÍTÁS (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)
A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtését jelzi.
A készülék élettartama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékokkal, hanem adja át
egy megfelelő helyi hulladékgyűjtő központnak vagy szolgáltassa vissza a viszonteladónak egy azonos
típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor. Amennyiben az ártalmatlanítandó készülék mérete
25cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nm-nél nagyobb alapterületű viszonteladónál történő
leadására, hasonló készülék vásárlási kötelezettsége nélkül. Az elektromos és elektronikus készülékek
szelektív gyűjtése a közösségi környezetvédelmi politikának megfelelően kerül végrehajtásra,
melynek célja a környezet védelme és a környezet minőségének a javítása, valamint annak az
elkerülése, hogy a készülékben található esetleges veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részeinek a
helytelen felhasználása káros hatással legyenek az emberi egészségre. Figyelem! Az elektromos és
elektronikus készülékek helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után.

GARANCIA
A készüléket a vásárlástól számított 2 éves garancia fedi. A vásárlás dátumát a viszonteladó
bélyegzőjének vagy aláírásának és a számlának kell tanúsítania, ezért a mellékelt számlát gondosan
meg kell őrizni. Ez az időszak megfelel az érvényben lévő előírásoknak (A fogyasztóvédelmi
törvénykönyv 2005/09/06-i 206. sz. törvényrendelete) és csak akkor alkalmazható, ha a vásárló
magánszemély. A Laica termékek háztartási használatra készültek és ezért nem használhatók
közszolgálatokban.
A garancia csak a gyártási hibákra érvényes és nem alkalmazható akkor, ha a hibát véletlen esemény,
helytelen használat, hanyagság vagy a termék nem megfelelő használata okozta. Csak a mellékelt
kiegészítőket használja. Az ezektől eltérő kiegészítők a garancia érvényvesztését okozhatják.
Semmilyen okból ne nyissa ki a mérleget. Kinyitás vagy módosítás esetén a garancia véglegesen
érvényét veszíti. A garancia nem érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre és a mellékelt elemekre. A
vásárlás után 2 évvel a garancia lejár. Ezután a Műszaki támogatás beavatkozásaiért fizetni kell. A
Műszaki támogatás beavatkozásaival kapcsolatos információkért, érvényes garancia vagy fizetés
esetében is, küldjön e-mailt az szerviz@silko.hu címre.
Érvényes garancia esetén a termékek javításáért vagy cseréjéért nincs szükség semmiféle
hozzájárulásra. Hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, NE küldje el a terméket közvetlenül a LAICA
címére. A garanciális beavatkozások (beleértve a termék vagy annak egy alkatrészének a cseréjét)
nem hosszabbítják meg a kicserélt termék eredeti garanciájának az időtartalmát. A gyártó nem vállal
semmiféle felelősséget sem az esetleges károkért, melyek közvetlenül vagy közvetetten a
személyeket, tárgyakat vagy háziállatokat érintik a megfelelő használati utasításban foglalt összes
utasítás, és elsősorban a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos
utasítások be nem tartása esetén. Mivel folyamatosan a termékek javításán dolgozik, a Laica
fenntartja magának a jogot a termékek vagy azok részeinek az előzetes értesítés nélküli
módosítására, anélkül, hogy ez bármiféle felelősséget jelentene a Laicára vagy a viszonteladókra
nézve.

