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H60 Θεξκαηλόκελνο γξαληήξαο Δγρεηξίδην Σξήζηε V2.01 

Ν ζεξκαηλόκελνο πγξαληήξαο H60 είλαη ζρεδηαζκέλνο κόλν γηα ρξήζε κε ηελ ζεηξά 

ζπζθεπώλ ηνπ νίθνπ RESmart GII. Κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ H60 κε νπνηεζδήπνηε άιιεο 

ζπζθεπέο. 

Ν πγξαληήξαο παξέρεη πγξαζία ζηνλ αέξα πνπ παξέρεηαη από ηηο ζπζθεπέο RESmart GII. 

Ξξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ζπίηηα, λνζνθνκεία ή ηδξύκαηα. 

Ν ζεξκαηλόκελνο πγξαληήξαο H60 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα έλαλ κεκνλσκέλν αζζελή θαη 

δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε άιιν άηνκν. Απηό ζπκβαίλεη γηα λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

αιιεινκόιπλζεο. 

Ν ζεξκαηλόκελνο πγξαληήξαο H60 δελ πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε αζζελείο ζε επεκβαηηθό 

αεξηζκό. 
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1. Πξνεηδνπνηήζεηο, πζηάζεηο πξνζνρήο & 
εκαληηθή πκβνπιή 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ! 

πνδεηθλύεη ηελ πηζαλόηεηα ηξαπκαηηζκνύ ηνπ ρξήζηε ή ηνπ ρεηξηζηή.  

ΤΣΑΔΙ ΠΡΟΟΥΗ! 

πνδεηθλύεη ηελ πηζαλόηεηα πξόθιεζεο βιάβεο ζηε ζπζθεπή. 

ΗΜΑΝΣΙΚH ΤΜΒΟΤΛH! 

Γώζηε έκθαζε ζε θάπνην ιεηηνπξγηθό ραξαθηεξηζηηθό. 

Ξξνεηδνπνηήζεηο, Ξξνθπιάμεηο θαη Πεκαληηθέο Ππκβνπιέο εκθαλίδνληαη ζε απηό ην εγρεηξίδην 
ζηηο πεξηπηώζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρύνπλ. 

2. ύκβνια 

           Αθνινπζήζηε ηηο νδεγίεο ρξήζεο  

           Νδεγίεο ρξήζεο  

           Δμάξηεκα ηύπνπ BF (κάζθα) 

           Θαηεγνξία II (δηπιή κόλσζε) 

          Ρξνθνδνζία AC  

           ΡΟΝΦΝΓΝΠΗΑ ΟΔΚΑΡΝΠ DC 

IP22           ≥ 12,5 ρηιηνζηά δηάκεηξνο, κε ζηάιαμε (15o θιίζε) 

           Θαπηή επηθάλεηα 

          Πεηξηαθόο αξηζκόο πξντόληνο  

           Θαηαζθεπαζηήο  

EC REP

       Δμνπζηνδνηεκέλνο αληηπξόζσπνο ηεο Δπξσπατθήο Θνηλόηεηαο 

       Δπξσπατθή Γήισζε Ππκκόξθσζεο CE  

          Απαγνξεύεηαη ε πιήξσζε λεξνύ εδώ  

          Δίζνδνο λεξνύ  

          Θαηεπζπληηθόο δείθηεο γηα ηελ αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνύ εηζόδνπ λεξνύ  

           Θαηεπζπληηθόο δείθηεο γηα ην βίδσκα ηνπ θαπαθηνύ εηζόδνπ λεξνύ  
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3. Λεηηνπξγίεο 

Ξαξαζπξάθη 
παξαηήξεζεο ζηάζκεο 

λεξνύ

Θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ πγξαληήξα

Πύλδεζκνο

Δίζνδνο αέξα

Θνπκπί δηαρσξηζκνύ ηνπ πγξαληήξα

Έμνδνο αέξα

 
Πρ. 3-1 

Όλνκα Λεηηνπξγία 

Δίζνδνο αέξα Ππλδέεηαη κε ηελ έμνδν ηεο θύξηαο ζπζθεπήο 

Έμνδνο αέξα 
Γίλεη αέξα κε πγξαζία ζηνλ αζζελή· ζπλδέεηαη κε ην ζσιήλα 
αέξα 

Πύλδεζκνο 
Εεζηαίλεη ην λεξό ζην ζάιακν ηνπ λεξνύ θαη αληρλεύεη ηε 
ζεξκνθξαζία 

Ξαξαζπξάθη 
παξαηήξεζεο ζηάζκεο 

λεξνύ 
Γηα παξαηήξεζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ ζην ζάιακν λεξνύ 

Θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ 
πγξαληήξα 

Ξαηήζηε απηό ην θνπκπί γηα λα αλνίμεηε ην επάλσ θαπάθη ηνπ 
πγξαληήξα 

Θνπκπί δηαρσξηζκνύ ηνπ 
πγξαληήξα 

Ξαηήζηε απηό ην θνπκπί γηα λα δηαρσξίζεηε ηνλ πγξαληήξα 
από ηελ θύξηα ζπζθεπή 

4. Καζεκεξηλή Υξήζε 

ΗΜΑΝΣΙΚΟ! 

• Κελ ρξεζηκνπνηείηε πνηέ ηνλ πγξαληήξα εάλ νπνηαδήπνηε κέξε ηνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε, 

εάλ δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ή ζε πεξίπησζε πηώζεο ή ιαλζαζκέλνπ ρεηξηζκνύ ηνπ πγξαληήξα. 

Κελ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ πγξαληήξα εάλ ππάξρεη δηαξξνή ή βιάβε νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ζηνλ 

ζάιακν λεξνύ. Αληηθαηαζηήζηε ηα θαηεζηξακκέλα κέξε πξηλ ζπλερίζεηε ηε ρξήζε. 

• Γηαβάζηε όιεο ηηο νδεγίεο πξηλ ρξεζηκνπνηήζεηε ηνλ πγξαληήξα. 

• Σξεζηκνπνηείηε κόλν καδί κε ζπζθεπέο ηεο BMC νη ζπζθεπέο ηεο BMS πεξηέρνπλ νδεγίεο 

ρξήζεο απηνύ ηνπ πγξαληήξα. 

• Ξαξαθαινύκε ρξεζηκνπνηήζηε ηε κάζθα πνπ πιεξνί ην πξόηππν ISO 17510:2015. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Ν εμνπιηζκόο απηόο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα ρξήζε θαηά ηελ παξνπζία εύθιεθηνπ 

αλαηζζεηηθνύ κείγκαηνο κε αέξα, κε νμπγόλν ή κε ληηξώδεο νμείδην. 

• Κελ ιεηηνπξγείηε ηε ζπζθεπή ζην άκεζν ειηαθό θσο ή θνληά ζε ζπζθεπή ππνβνήζεζεο ηεο 

αθνήο, θαζώο απηέο νη ζπλζήθεο κπνξεί λα απμήζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα πνπ 
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εμέξρεηαη από ηε ζπζθεπή. 

• Όηαλ ν πγξαληήξαο ρξεζηκνπνηείηαη εθηόο ηνπ θαζνξηζκέλνπ εύξνπο ζεξκνθξαζίαο ή 

πγξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, ε απόδνζε ηνπ πγξαληήξα κεηώλεηαη. 

• Κε βάζε ηελ νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία ησλ Ζ.Ξ.Α. ε πώιεζε απηήο ηεο ζπζθεπήο κπνξεί 

λα γίλεη κόλν από ηαηξό ή θαηόπηλ εληνιήο ηαηξνύ. 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ! 

• Λα ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή κόλν γηα ηελ ελδεδεηγκέλε ρξήζε, όπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξόλ εγρεηξίδην. 

• Λα ρξεζηκνπνηείηε κόλν αμεζνπάξ πνπ ζπληζηώληαη από ηελ BMC. 

• Κελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ή ηα εμαξηήκαηα ζε πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη Καγλεηηθόο 

Ππληνληζκόο (MR), επεηδή κπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπίηξεπηνο θαη αλαπάληερνο θίλδπλνο 

βιάβεο ζηνλ αζζελή ή δεκηά ζηε ζπζθεπή ή ζηηο ηαηξηθέο ζπζθεπέο MR. Ζ ζπζθεπή απηή θαη 

ηα εμαξηήκαηα δελ έρνπλ αμηνινγεζεί γηα ηελ αζθάιεηα ηνπο ζε πεξηβάιινλ MR (καγλεηηθνύ 

ζπληνληζκνύ). 

• Κελ ρξεζηκνπνηείηε ηε ζπζθεπή ή ηα εμαξηήκαηα ζε πεξηβάιινλ πνπ ππάξρεη 

ειεθηξνκαγλεηηθόο εμνπιηζκόο, όπσο Αμνληθνί Ρνκνγξάθνη, Κεραλήκαηα Γηαζεξκίαο, 

ζπζθεπέο RFID (ζπζθεπέο ξαδηνζπρλνηήησλ) θαη ειεθηξνκαγλεηηθά ζπζηήκαηα αζθαιείαο 

(αληρλεπηέο κεηάιισλ), επεηδή κπνξεί λα πξνθιεζεί αλεπίηξεπηνο θαη αλαπάληερνο θίλδπλνο 

βιάβεο ζηνλ αζζελή ή δεκηά ζηε ζπζθεπή. Θάπνηεο πεγέο ειεθηξνκαγλεηηθήο ελέξγεηαο 

κπνξεί λα κελ είλαη εκθαλείο, θαη επνκέλσο εάλ παξαηεξήζεηε νπνηεζδήπνηε αλεμήγεηεο 

αιιαγέο ζηελ απόδνζε ηεο ζπζθεπήο, εάλ δειαδή θάλεη αζπλήζηζηνπο ζνξύβνπο ή βγάδεη 

θνθηνύο ζθιεξνύο ήρνπο, απνζπλδέζηε ακέζσο ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη δηαθόςηε ηε 

ρξήζε. Δπηθνηλσλήζηε κε ηνλ αξκόδην πνπ ζαο παξέρεη θξνληίδα ζην ζπίηη ζαο. 

4.1 ύλδεζε θαη δηαρσξηζκόο ηνπ πγξαληήξα κε ηελ θύξηα 
ζπζθεπή 

4.1.1 ύλδεζε πγξαληήξα κε ηελ θύξηα ζπζθεπή 

Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα από ηελ θύξηα ζπζθεπή, αθνινπζώληαο ηα παξαθάησ 
βήκαηα: 

(1) Γπξίζηε ηελ θύξηα ζπζθεπή αλάπνδα θαη βξείηε ηελ ππνδνρή ηεο πόξπεο ζην θάησ κέξνο 

ηεο θύξηαο ζπζθεπήο, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 4-1. 

(2) Αθαηξέζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα εηζάγνληαο έλα επίπεδν εξγαιείν ζηελ ππνδνρή 

ηεο πόξπεο.   

πνδνρή πόξπεο

 

Πρ. 4-1 



H60 Θεξκαηλόκελνο γξαληήξαο Δγρεηξίδην Σξήζηε V2.01 

4 / 23 

Αθνύ αθαηξεζεί ην πξνζηαηεπηηθό, ηνπνζεηήζηε ηνλ πγξαληήξα θαη ηελ θύξηα ζπζθεπή 

θνληά κεηαμύ ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 4-2. Ζ έμνδνο ηνπ αέξα από ηελ θύξηα ζπζθεπή ζα 

πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ είζνδν ηνπ πγξαληήξα. Ππξώμηε ηηο δύν ζπζθεπέο θνληά κεηαμύ 

ηνπο κέρξη λα αζθαιίζνπλ ζηε ζέζε ηνπο. Ρν Πρ. 4-2 παξνπζηάδεη ηηο ζέζεηο ηνπο πξηλ θαη 

κεηά ηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο.   

Ξξηλ ηε ζύλδεζε Κεηά ηε ζύλδεζε
 

Πρ. 4-2 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Όηαλ ε θύξηα ζπζθεπή παξέρεη αέξα θαη έρεη γίλεη ε ξύζκηζε πγξαζίαο, εάλ δελ αλάβνπλ νη 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο ηνπ πγξαληήξα, απηό κπνξεί λα ζπκβαίλεη επεηδή ν πγξαληήξαο θαη ε 

θύξηα ζπζθεπή δελ έρνπλ ζπλδεζεί ζσζηά κεηαμύ ηνπο. 

4.1.2 Γηαρσξηζκόο ηνπ πγξαληήξα από ηελ θύξηα ζπζθεπή 

Ξαηήζηε ην πιήθηξν δηαρσξηζκνύ ηνπ πγξαληήξα πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ πγξαληήξα θαη, 

ηαπηόρξνλα, δηαρσξίζηε ηνλ πγξαληήξα από ηελ θύξηα ζπζθεπή, ζε αληίζεηε θαη νξηδόληηα 

θαηεύζπλζε, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 4-3.   

Θνπκπί δηαρσξηζκνύ ηνπ πγξαληήξα

 
Πρ. 4-3 

 
Πρ. 4-4 
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ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Κελ κεηαθηλείηε ηε ζπλδεδεκέλε κνλάδα πξνο ηα πάλσ ή πξνο ηα θάησ, όζν ηξαβάηε ηηο 

ζπζθεπέο γηα λα ηηο δηαρσξίζεηε (Βι. Πρ. 4-4). Απηό ζα κπνξνύζε λα πξνθαιέζεη δεκηά ζηηο 

ζπζθεπέο. 

• Όηαλ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ν πγξαληήξαο ηνπνζεηήζηε ην πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα πίζσ 

ζηελ θύξηα ζπζθεπή. 

4.2 Πιήξσζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ   

4.2.1 Αθαίξεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ   

Ξαηήζηε ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ πγξαληήξα γηα λα αλνίμεηε ην επάλσ θάιπκκα. 

Ξηάζηε ην κπξνζηηλό ηκήκα ηνπ πγξαληήξα από ην κπξνζηηλό θεληξηθό κέξνο κε ηνλ 

αληίρεηξα θαη ην δείθηε, θαη ηξαβήμηε ην ζάιακν έμσ από ην πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα.   

      

Θνπκπί αλνίγκαηνο 
ηνπ πγξαληήξα  

Πρ. 4-5 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! 

• Απελεξγνπνηήζηε ηε ζπζθεπή θαη αθήζηε ηελ γηα 15 ιεπηά πεξίπνπ γηα λα θξπώζεη ε πιάθα 

ζέξκαλζεο θαη ην λεξό. 

4.2.2 Αλαπνδνγύξηζκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ   

Αλαπνδνγπξίζηε ην ζάιακν λεξνύ, έηζη ώζηε λα βιέπεη πξνο ηα θάησ, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα.   

 

Πρ. 4-6 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ! 

• Ξνηέ λα κελ αγγίδεηε ηελ πιάθα ζέξκαλζεο εθηόο θη αλ έρεηε βγάιεη ηνλ πγξαληήξα από 

ηελ πξίδα θαη ε πιάθα έρεη θξπώζεη. 

• Γεκίζηε ην ζάιακν λεξνύ κόλν αθνύ ην αλαπνδνγπξίζεηε, δηαθνξεηηθά ε ζπζθεπή κπνξεί 

λα ππνζηεί δεκηά. 
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4.2.3 Αθαίξεζε ηνπ θαπαθηνύ εηζόδνπ λεξνύ 

Γπξίζηε ην θαπάθη εηζόδνπ λεξνύ αξηζηεξόζηξνθα, ώζηε ην βέινο πάλσ ζην θάιπκκα λα 

δείρλεη πξνο ην ηξηγσληθό ζύκβνιν , θαη ζηε ζπλέρεηα αθαηξέζηε ην θαπάθη.   

Θαπάθη 

εηζόδνπ λεξνύ

Θαπάθη εηζόδνπ λεξνύ

 
Πρ. 4-7 

4.2.4 Πιήξσζε λεξνύ   

Γεκίζηε ην ζάιακν λεξνύ κε πεξίπνπ 350 ml λεξνύ κέζσ ηεο εηζόδνπ ηνπ λεξνύ. Φξνληίζηε 

ην λεξό λα κελ ππεξβαίλεη ηε γξακκή κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ. Ξαξαηεξήζηε ηε ζηάζκε 

λεξνύ ζην ζάιακν ηνπ λεξνύ κέζα από ην παξαζπξάθη παξαηήξεζεο ηεο ζηάζκεο λεξνύ. 

     

Θαπάθη εηζόδνπ λεξνύ

Γξακκή κέγηζηεο 

ζηάζκεο λεξνύ

Γξακκή 1/4 ηεο 

κέγηζηεο ζηάζκεο λεξνύ
 

Πρ. 4-8 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! 

• Θάζε θνξά πξηλ μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία ζαο, θξνληίζηε λα αδεηάζεηε ηπρόλ ππνιείκκαηα 

λεξνύ από ην ζάιακν λεξνύ, θαη βεβαησζείηε όηη ην λεξό πνπ βάδεηε δελ μεπεξλάεη ηε 

γξακκή κέγηζηεο ζηάζκεο. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Αδεηάζηε ην ζάιακν λεξνύ, όηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν πγξαληήξαο. 

• Ππληζηάηαη απνζηαγκέλν λεξό. 

4.2.5 Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ   

Δπαλαθέξεηε ην θαπάθη ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ ζηε ζέζε ηνπ αθνύ γεκίζεη λεξό. Γπξίζηε ην 

θαπάθη δεμηόζηξνθα κέρξη πνπ ην βέινο πάλσ ζην θαπάθη λα δείρλεη πξνο ην ζηξνγγπιό 

ζύκβνιν . Αλαπνδνγπξίζηε ην ζάιακν λεξνύ, θαη επηζηξέςηε ηνλ ζηνλ πγξαληήξα. 
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Θαπάθη 

εηζόδνπ λεξνύ

 

Πρ. 4-9 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Γηα ιόγνπο αζθαιείαο, ν γεκάηνο πγξαληήξαο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε επίπεδε επηθάλεηα 

ζε επίπεδν ρακειόηεξν από ην θεθάιη ηνπ αζζελνύο, όηαλ είλαη μαπισκέλνο, έηζη ώζηε ε 

ζπκπύθλσζε πδξαηκώλ λα ξέεη πίζσ ζην ζάιακν λεξνύ θαη λα κελ παξακέλεη ζην ζσιήλα 

εκπνδίδνληαο ηελ αλαπλνή. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Απνθύγεηε λα κεηαθηλείηε ή λα γέξλεηε ηνλ πγξαληήξα, όηαλ ν ζάιακνο λεξνύ έρεη κέζα 

λεξό. 

• Κελ ελεξγνπνηείηε ηνλ πγξαληήξα ρσξίο λα έρεη εγθαηαζηαζεί ν ζάιακνο λεξνύ. 

• Ιάβεηε πξνθπιάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επίπισλ από δεκηά ιόγσ ηνπ λεξνύ. 

4.3 Δθθέλσζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ   

(1) Αθαηξέζηε ην ζάιακν λεξνύ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζηελ ελόηεηα 4.2.1. 

(2) Αδεηάζηε ην ζάιακν λεξνύ: δηαρσξίζηε ην θύξην ζώκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ από ηε 

βάζε ηνπ ζαιάκνπ, θαη ρύζηε όζν λεξό έρεη απνκείλεη έμσ από ην θύξην ζώκα ηνπ ζαιάκνπ 

λεξνύ. Μειύζηε ηελ πόξπε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ, θαη αλνίμηε ην ζάιακν λεξνύ, όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ. 

Ξόξπε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ

 

Πρ. 4-10 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Αδεηάζηε ην δνρείν λεξνύ, θαη ζηεγλώζηε ην ζηνλ αέξα, όηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν 
πγξαληήξαο. 

(3) Ππλαξκνινγήζηε ην ζάιακν λεξνύ: ηνπνζεηήζηε ην θύξην ζώκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ ζε 

επίπεδε επηθάλεηα θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηε βάζε ηνπ ζαιάκνπ κέζα ζην θύξην 

ζώκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ θαη ζηεξεώζηε ηελ πόξπε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ, όπσο θαίλεηαη 

ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Ξόξπε ηνπ 

ζαιάκνπ λεξνύ

 

Πρ. 4-11 

Όηαλ μεθνιιήζεη ην δαρηπιίδη ζηόιηζκα ζην θαηώηαην ζεκείν ηνπ δνρείνπ, ζα πξέπεη λα 
θαηεπζύλνπκε ην απιάθη ηνπ ζην απιάθη ηνπ ππζκέλα ηεο δεμακελήο ηνπ παηώκαηνο, ε 
εηθόλα πνπ αθνινπζεί. 

απιάθη ηνπ 
ζην δαρηπιίδη 

ζηόιηζκα

απιάθη επί ηνπ ππζκέλα 
ηεο δεμακελήο ηνπ 

παηώκαηνο

δαρηπιίδη 
ζηόιηζκα

 ηνπ ππζκέλα ηεο 
δεμακελήο ηνπ 

παηώκαηνο  

Πρ. 4-12 

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! 

• Ξξέπεη λα ζύκθσλα κε ηηο κεζόδνπο πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, εάλ ε εγθαηάζηαζε είλαη 

αληίζεηε, ε δεμακελή λεξνύ ζα δηαξξεύζνπλ όηαλ είλαη γεκάην. 

4.4 Ρύζκηζε ηνπ επηπέδνπ πγξαζίαο 

Αθνύ ελεξγνπνηεζεί ε θύξηα ζπζθεπή, γπξίζηε ηνλ Δπηινγέαο  γηα λα ελεξγνπνηήζεηε ή 

λα απελεξγνπνηήζεηε ηνλ πγξαληήξα θαη ξπζκίζηε ην επίπεδν πγξαζίαο ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ νζόλε ηεο θύξηαο ζπζθεπήο.   

πάξρνπλ πέληε επίπεδα πγξαζίαο δηαζέζηκα, θαη ν αξηζκόο ησλ κπιε ελδεηθηηθώλ ιπρληώλ 

πνπ αλάβνπλ είλαη επζέσο αλάινγνο κε ην επίπεδν πγξαζίαο. Δάλ δελ αλάςεη θακία από ηηο 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο, απηό ζεκαίλεη όηη ν πγξαληήξαο είλαη απελεξγνπνηεκέλνο   

Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ζάιακν λεξνύ δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξό επίπεδν. Αλάβνπλ ηξεηο 

ελδεηθηηθέο ιπρλίεο όηαλ έρεη ξπζκηζηεί ε πγξαζία ζην επίπεδν 3, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 4-13. 
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Ιπρλία έλδεημεο πγξαζίαο

 

Πρ. 4-13 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Πε γεληθέο γξακκέο, ε πγξαζία ζην εζσηεξηθό ηεο κάζθαο είλαη ρακειή όηαλ είλαη ρακειή ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ. 

• Όζν κεγαιύηεξε είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα 

αέξα θαη ηνπ δσκαηίνπ, ηόζν πην εύθνια δεκηνπξγνύληαη πδξαηκνί ζην εζσηεξηθό ησλ 

ζσιήλσλ. 

• Δάλ ππάξρνπλ κόλν ιίγα ζηαγνλίδηα πδξαηκώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα ην πξσί, κεηά 

ηε ζεξαπεία, απηό ζεκαίλεη όηη ην επίπεδν πγξαζίαο είλαη ζσζηό· εάλ ππάξρνπλ πνιιά 

ζηαγνλίδηα πδξαηκώλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζσιήλα ή / θαη ηεο κάζθαο, απηό ζεκαίλεη όηη ην 

επίπεδν πγξαζίαο είλαη πνιύ πςειό θαη πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε ρακειόηεξν επίπεδν ε 

μεξόηεηα ηνπ ξηληθνύ βιελλνγόλνπ ζεκαίλεη όηη ην επίπεδν πγξαζίαο είλαη πνιύ ρακειό θαη 

πξέπεη λα ξπζκηζηεί ζε πςειόηεξν επίπεδν. 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Κελ αγγίδεηε ηελ πιάθα ζέξκαλζεο ηνπ πγξαληήξα όηαλ ιεηηνπξγεί, γηαηί κπνξεί λα πάζεηε 

έγθαπκα. Απελεξγνπνηήζηε ηελ πιάθα ζέξκαλζεο, όηαλ δελ είλαη ζε ρξήζε ν πγξαληήξαο. 

5. Καζαξηζκόο 

Θαζαξίζηε ην ζάιακν λεξνύ πξηλ από ηελ πξώηε ρξήζε ηνπ πγξαληήξα ή ηνπιάρηζηνλ κία 

θνξά θάζε εβδνκάδα. Δάλ ν πγξαληήξαο δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα κεγάιν ρξνληθό 

δηάζηεκα, θαζαξίζηε ην ζάιακν λεξνύ, πξηλ ηνλ μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. 

ΠΡΟΟΥΗ! 

• Γηα λα απνθύγεηε ηνλ θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο, απνζπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο ηεο 

ζπζθεπήο πξηλ θαζαξίζεηε ηνλ πγξαληήξα. ΚΖΛ βπζίδεηε ηε ζπζθεπή ζε πγξά. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Κε ρξεζηκνπνηείηε δηαιύκαηα πνπ πεξηέρνπλ ιεπθαληηθή ζθόλε, ριώξην ή αξσκαηηθά γηα λα 

θαζαξίζεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα αμεζνπάξ ηεο. Πηνλ θαζαξηζκό δελ ζα πξέπεη επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηείηαη πγξό ζαπνύλη πνπ πεξηέρεη κέζν ύγξαλζεο ή δηάθνξα αληηκηθξνβηαθά. Απηά 

ηα δηαιύκαηα κπνξνύλ λα ζθιεξύλνπλ ην πιηθό ηεο ζπζθεπήο πνπ θαζαξίδεηε ή λα κεηώζνπλ 

ηε δηάξθεηα δσήο ηνπο. 

• Κελ θαζαξίδεηε ή ζηεγλώλεηε ηε ζπζθεπή θαη ηα αμεζνπάξ ηεο όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη 
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πςειόηεξε από 80°C (176˚F). Νη πςειέο ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα κεηώζνπλ ηε δηάξθεηα 

δσήο ηνπ πξντόληνο. 

5.1 Γηαρσξηζκόο ηνπ πάλσ θαπαθηνύ ηνπ πγξαληήξα από 
ην θπξίσο ζώκα ηνπ  

Ξαηήζηε ην θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ πγξαληήξα γηα λα ζεθσζεί, θαη αλνίμηε ην επάλσ 

θαπάθη ηνπ πγξαληήξα. Ππλερίζηε λα ζεθώλεηε ην επάλσ θαπάθη κέρξη λα απνρσξηζηεί 

ηειείσο από ην θύξην ζώκα ηνπ πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Θνπκπί αλνίγκαηνο ηνπ πγξαληήξα  

Πρ. 5-1 

5.2 Αθαίξεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ  

Ρξαβήμηε ην ζάιακν λεξνύ νξηδόληηα από ην θύξην ζώκα ηνπ πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα. 

 

Πρ. 5-2 

5.3 Αθαίξεζε ηεο κνλάδαο εηζαγσγήο αέξα  

Αθνύ αθαηξέζεηε ην ζάιακν λεξνύ, απνζπλδέζηε ηε κνλάδα εηζαγσγήο αέξα από ην θύξην 

ζώκα ηνπ πγξαληήξα ηξαβώληαο ηελ πξνο ηα πάλσ, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 
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Κνλάδα εηζαγσγήο αέξα

 

Πρ. 5-3 

5.4 Καζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ  

ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ! 

• Γηα λα κελ εκθαληζηεί κνύρια θαη βαθηήξηα πξνηείλεηαη λα αδεηάδεηε θαη λα θαζαξίδεηε ην 

ζάιακν λεξνύ εκεξεζίσο. 

• Αθήζηε ην λεξό ζην ζάιακν γηα λα θξπώζεη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ πξηλ ην αθαηξέζεηε 

από ηνλ πγξαληήξα. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Θαζαξίζηε ην ζάιακν λεξνύ κόλν αθνύ θξπώζεη ην λεξό. Βεβαησζείηε όηη δελ εηζέξρεηαη 

λεξό ζηελ θύξηα ζπζθεπή. 

• Κεηά ηνλ θαζαξηζκό, μεπιύλεηε θαιά όια ηα κέξε κε θαζαξό λεξό ώζηε λα κελ απνκείλεη 

θαζόινπ θαζαξηζηηθό πγξό· ζηε ζπλέρεηα ζθνππίζηε όια ηα κέξε κε ζηεγλό παλί πνπ δελ 

αθήλεη ρλνύδη, ώζηε λα απνηξαπνύλ νη ζπζζσξεύζεηο αιάησλ. 

• Δπηζεσξήζηε ηνλ ζάιακν λεξνύ γηα ηπρόλ δηαξξνέο ή βιάβεο. Αληηθαηαζηήζηε ηνλ ζάιακν 

λεξνύ εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε βιάβε. 

(1) Άλνηγκα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ: μειύζηε ηελ πόξπε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ, θαη ζηε 

ζπλέρεηα αλνίμηε ην ζάιακν λεξνύ. 

Ξόξπε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ

 

Πρ. 5-4 

(2) Θαζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ: πιύλεηε ηα δύν ηκήκαηα ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ, όπσο 

θαίλεηαη ζην Πρ. 5-5. Κπνξείηε επίζεο λα ηα θαζαξίζεηε κε ην ζύξκα ηνπ καιαθό παλί 

(βπζίζηε ην καιαθό παλί ζε πγξό θαζαξηζκνύ εάλ ρξεηάδεηαη), μεπιύλεηέ ηα θαιά, θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζηεγλώζηε ηα κε καιαθό παλί.  
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Πρ. 5-5 

(3) Ππλαξκνιόγεζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ: ζπλαξκνινγήζηε ηα δύν κέξε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ 

καδί, όπσο θαίλεηαη ζην Πρ. 5-6. Ξηέζηε ηα δπλαηά κέρξη λα αζθαιίζνπλ ζηε ζέζε ηνπο.  

      

Πόρπη του 

θαλάμου νερού

 

Πρ. 5-6 

5.5 Καζαξηζκόο ηεο κνλάδαο εηζαγσγήο αέξα  

Ξξώηα αθαηξέζηε ηα ζηνηρεία ζηεγαλνπνίεζεο από ηε κνλάδα εηζαγσγήο αέξα, θαη ζηε 

ζπλέρεηα, θαζαξίζηε ηελ εηζαγσγή αέξα θαη ηα ζηνηρεία ζηεγαλνπνίεζεο μερσξηζηά, κε 

ηξερνύκελν λεξό, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Κπνξείηε επίζεο λα ηα θαζαξίζεηε κε 

ην ζύξκα ηνπ καιαθό παλί (πξώηα βνπηήμηε ην καιαθό παλί ζε ήπην δηάιπκα θαζαξηζκνύ, 

εάλ είλαη απαξαίηεην), θαη ζηε ζπλέρεηα, μεπιύλεηε θαιά. Πθνππίζηε ηελ εηζαγσγή αέξα κε 

καιαθό παλί, θαη αθήζηε ηα ζηνηρεία ζηεγαλνπνίεζεο λα ζηεγλώζνπλ ζηνλ αέξα.  

        Κνλάδα εηζαγσγήο αέξα Δηζαγσγή αέξαΠηνηρείν ζηεγαλνπνίεζεο Πηνηρείν ζηεγαλνπνίεζεο   

Πρ. 5-7 
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5.6 Καζαξηζκόο ηνπ επάλσ θαπαθηνύ θαη ηνπ θπξίνπ 
ζώκαηνο ηνπ πγξαληήξα  

Θαζαξίζηε ην επάλσ θαπάθη θαη ην θπξίσο ζώκα ηνπ πγξαληήξα μερσξηζηά κε ηξερνύκελν 

λεξό, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Κπνξείηε επίζεο λα ηα θαζαξίζεηε κε ην ζύξκα 

ηνπ καιαθό παλί πνπ δελ ην κεδέλ ην ζάιακν λεξνύ (πξώηα βνπηήμηε ην καιαθό παλί ζε 

ήπην δηάιπκα θαζαξηζκνύ, εάλ είλαη απαξαίηεην), ζηε ζπλέρεηα μεπιύλεηε θαιά, θαη ζην 

ηέινο ζθνππίζηε ηα κε καιαθό παλί. 

Ξάλσ θαπάθη Θύξην ζώκα  
Πρ. 5-8 

5.7 Δπαλαζπλαξκνιόγεζε ηνπ πγξαληήξα  

(1) Ραθηνπνηήζηε ηε κνλάδα εηζαγσγήο αέξα: αξρηθά, εγθαηαζηήζηε ηα ζηνηρεία 

ζηεγαλνπνίεζεο ζηελ εηζαγσγή αέξα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.  

Δηζαγσγή αέξα Κνλάδα εηζαγσγήο αέξαΠηνηρείν ζηεγαλνπνίεζεοΠηνηρείν ζηεγαλνπνίεζεο
  

Πρ. 5-9 

(2) Πηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ηε κνλάδα εηζαγσγήο αέξα πίζσ ζην θύξην ζώκα ηνπ 

πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα. 

Κνλάδα εηζαγσγήο αέξα

 

Πρ. 5-10 
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(3) Δπηζηξέςηε ην ζάιακν λεξνύ ζην θύξην ζώκα ηνπ πγξαληήξα, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

παξαθάησ εηθόλα. 

    

Πρ. 5-11 

(4) Ππλδέζηε ην επάλσ θαπάθη κε ην θύξην ζώκα ηνπ πγξαληήξα ζσζηά, όπσο θαίλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα.  

 

Πρ. 5-12 

6. Απνιύκαλζε  

Πε γεληθέο γξακκέο, εάλ έρεηε αθνινπζήζεη πηζηά ηηο παξαπάλσ νδεγίεο θαζαξηζκνύ, δελ 

ρξεηάδεηαη λα απνιπκάλεηε ηνλ πγξαληήξα. Δάλ ε ζπζθεπή έρεη κνιπλζεί ή ρξεζηκνπνηεζεί 

ζε θιηληθέο δνθηκέο, κπνξείηε λα αγνξάζεηε απνιπκαληηθά πξντόληα από ην θαξκαθείν γηα λα 

απνιπκάλεηε ην ζάιακν λεξνύ. 

Απνιύκαλζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ ηνπ πγξαληήξα 

Ξξηλ από ηελ απνιύκαλζε, θαζαξίζηε ην ζάιακν λεξνύ ζύκθσλα κε ηελ ελόηεηα 5.4 

«Θαζαξηζκόο ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ». Νη κέζνδνη απνιύκαλζεο είλαη νη εμήο: 

(1) Θεξκηθή απνιύκαλζε: απνιύκαλζε ηνπ ζαιάκνπ λεξνύ κε εκβάπηηζε ζε λεξό ηεο 

βξύζεο ζηνπο 75°C ± 2°C γηα 30 ιεπηά. 

(2) Σξεζηκνπνηήζηε ήπηα απνιπκαληηθά. 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ! 

• Ρα απνιπκαληηθά έρνπλ ηελ ηάζε λα βιάπηνπλ ηα πιηθά θαη λα κεηώλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο 

ησλ εμαξηεκάησλ. Ξξνζπαζήζηε λα επηιέμεηε θαηάιιειν απνιπκαληηθό, θαη αθνινπζήζηε 

ηηο νδεγίεο θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ απνιπκαληηθνύ. 

• Κεηά ηελ απνιύκαλζε, ειέγμηε ην αληηθείκελν πνπ απνιπκάλαηε, γηα ηπρόλ δεκηέο. Λα 

αληηθαζηζηάηε ακέζσο όπνην εμάξηεκα έρεη ππνζηεί βιάβε. 
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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ! 

• Κεηά ηελ απνιύκαλζε μεπιύλεηε θαιά, κε θαζαξό λεξό, ηα αληηθείκελα πνπ απνιπκάλαηε, 

θαη θπξίσο ηα είδε πνπ ήξζαλ ζε θνληηλή επαθή κε ηνλ αζζελή, όπσο ηε κάζθα, ηνλ ηκάληα 

θεθαιήο θαη ην ζσιήλα, έηζη ώζηε λα κελ κείλνπλ ππνιείκκαηα απνιπκαληηθνύ θαη 

πξνθαιέζνπλ δεκηά ζην δέξκα ή ζην αλαπλεπζηηθό ζύζηεκα ή πξνθαιέζνπλ αιιεξγίεο. 

• Γελ πξέπεη λα γίλεηαη ζέξβηο ή ζπληήξεζε ηεο ζπζθεπήο ζηε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο από ηνλ 

αζζελή. 

• Γελ επηηξέπεηαη απνζηείξσζε ηεο ζπζθεπήο απηήο θαη ησλ κεξώλ ηεο, εθηόο από ηε 

ζπληζηώκελε. 

7. έξβηο 

Ν πγξαληήξαο δελ απαηηεί επαλαιακβαλόκελεο εξγαζίεο ζέξβηο. 

Πε πεξίπησζε δπζιεηηνπξγίαο ηνπ πγξαληήξα, επηθνηλσλήζηε ακέζσο κε ηελ Αληηπξνζσπεία 

Διιάδαο. Κε επηρεηξήζεηε πνηέ λα αλνίμεηε ην πεξίβιεκα ηνπ πγξαληήξα. Δάλ ρξεηαζηεί, 

επηθνηλσλήζηε κε ηελ Αληηπξνζσπεία ή ηε BMC Medical Co. Ltd. γηα ηερληθή ππνζηήξημε θαη 

ηεθκεξίσζε. 

8. Πξνδηαγξαθέο  

Μέγεζνο  

Γηαζηάζεηο: 120 mm × 180 mm × 134 mm 

Βάξνο: < 1 kg 

Σσξεηηθόηεηα λεξνύ: 350 ml ζηε ζπληζηώκελε ζηάζκε λεξνύ 

Υξήζε, κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε πξντόληνο 

       Ιεηηνπξγία           Κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

Θεξκνθξαζία: 5°C έσο 35°C (41˚F έσο 95˚F)  -25°C έσο 70°C (-13˚F έσο 158˚F) 

γξαζία: 15% έσο 93% ρσξίο ζπκπύθλσζε   15% έσο 93% ρσξίο ζπκπύθλσζε 

Αηκνζθαηξηθή πίεζε: 760 έσο 1060 hPa        760 έσο 1060 hPa 

Απαηηήζεηο ηζρύνο (όηαλ ν ζεξκαηλόκελνο πγξαληήξαο ρξεζηκνπνηείηαη καδί κε 

ηελ θύξηα ζπζθεπή). 

100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz, 2,0 A κέγ. 

Σάζε εηζόδνπ 

24 V  1,5 A 

Σύπνο πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο 

Δμνπιηζκόο Θαηεγνξίαο II  

Βαζκόο πξνζηαζίαο έλαληη ειεθηξνπιεμίαο 

Δμάξηεκα ηύπνπ BF  
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Βαζκόο πξνζηαζίαο έλαληη εηζξνήο λεξνύ 

IP22 

Ρπζκίζεηο ζεξκαληήξα 

1 έσο 5 (95˚F έσο 167˚F / 35°C έσο 75°C) 

Μέγηζηε πίεζε ιεηηνπξγίαο 

40 hPa 

Πηώζε πίεζεο κε πγξαληήξα 

< 0,4 hPa ζε 60 LPM ξνήο 

Απόδνζε πγξαληήξα 

γξαζία εμόδνπ: όρη ιηγόηεξν από 10 mg H2O / L 

Ππλζήθεο πεξηβάιινληνο: κέγηζηε ξνή αέξα, 35°C, 15% ζρεηηθή πγξαζία 

Μέγηζηε ζεξκνθξαζία αεξίνπ παξάδνζεο 

< 43°C 

Μνξθή θαη δηαζηάζεηο ηεο ζύξαο ζύλδεζεο κε ηνλ αζζελή 

Ζ θσληθή έμνδνο αέξα 22 mm πιεξνί ηνπο θαλόλεο ISO 5356-1. 

9. Απόξξηςε 

Όηαλ απαηηείηαη, απνξξίςηε ηε ζπζθεπή θαη ηα εμαξηήκαηα ζύκθσλα κε ηνπο ηνπηθνύο 
θαλνληζκνύο. 

10. Σαμηδεύνληαο κε ην ζύζηεκα  

Πώο παθεηάξεηαη ην ζύζηεκα 

(1) Αθαηξέζηε ην ζάιακν λεξνύ θαη αδεηάζηε όιν ην λεξό. 

(2) Δπηζηξέςηε ηνλ άδεην ζάιακν λεξνύ ζηνλ πγξαληήξα. 

(3) Βάιηε ηνλ πγξαληήξα ζηε ρεηξαπνζθεπή ζαο.  

Όηαλ ηαμηδεύεηε, ε πξναηξεηηθή ηζάληα πξννξίδεηαη γηα ηε κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο σο 

ρεηξαπνζθεπή κόλν. Ζ ηζάληα κεηαθνξάο δελ πξνζηαηεύεη ηνλ πγξαληήξα εάλ ηνπνζεηεζεί 

κε ηηο ππόινηπεο ζπζθεπέο. 

ηαζκνί αζθαιείαο 

Γηα επθνιία ζηνπο ζηαζκνύο αζθαιείαο, ε εηηθέηα ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ πγξαληήξα δειώλεη 

όηη πξόθεηηαη γηα ηαηξηθό εμνπιηζκό. Ίζσο είλαη ρξήζηκν λα κεηαθέξεηε καδί ζαο απηό ην 

εγρεηξίδην γηα ην πξνζσπηθό αζθαιείαο. 
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11. Απαηηήζεηο EMC 

Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθέο εθπνκπέο 

Ρν ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη 
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηνπ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε ζπζθεπή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ. 

Γνθηκαζία εθπνκπήο πκκόξθσζε 
Οδεγίεο γηα ην 

ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ 

Δθπνκπέο 
ξαδηνζπρλνηήησλ 

CISPR 11 

Νκάδα 1 

Ρν ζπζθεπή ρξεζηκνπνηεί ελέξγεηα 
ξαδηνζπρλνηήησλ γηα ηελ εζσηεξηθή 
ηνπ ιεηηνπξγία. Ππλεπώο, νη 
εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη 
πνιύ ρακειέο θαη δελ είλαη πηζαλό λα 
πξνθαιέζνπλ παξεκβνιέο ζηνλ 
ειεθηξνληθό εμνπιηζκό πνπ 
βξίζθεηαη θνληά 

Δθπνκπέο 
ξαδηνζπρλνηήησλ 

CISPR 11 

Θαηεγνξία B Ρν ζπζθεπή είλαη θαηάιιειν γηα 
ρξήζε ζε όιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθηαθώλ 
ρώξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
ζπλδένληαη απεπζείαο κε δεκόζην 
δίθηπν ειεθηξνδόηεζεο ρακειήο 
ηάζεο, ην νπνίν ηξνθνδνηεί θηίξηα 
πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο θαηνηθίεο 

Αξκνληθέο εθπνκπέο 
IEC 61000-3-2 

Θαηεγνξία A 

Γηαθύκαλζε ηάζεο 
εθπνκπέο κε ηξεκόζβεκα 

IEC 61000-3-3 
Ππκκνξθώλεηαη 
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Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθή αηξσζία 

Ρν ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη 
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηνπ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε ζπζθεπή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ. 

Γνθηκαζία 
αηξσζίαο 

Δπίπεδν 
δνθηκαζίαο 
IEC 60601 

Δπίπεδν 
ζπκκόξθσζεο 

Οδεγίεο γηα ην 
ειεθηξνκαγλεηηθό 

πεξηβάιινλ 

Ζιεθηξνζηαηηθή 
εθθέλσζε (ΔSD) 

 
IEC 61000-4-2 

±8 kV επαθή 
 

±15 kV αέξαο 

±8 kV επαθή 
 

±15 kV αέξαο 

Ρν δάπεδν πξέπεη λα είλαη από 
μύιν, ηζηκέλην ή κε θεξακηθή 
επέλδπζε. Δάλ ην δάπεδν 
θαιύπηεηαη από ζπλζεηηθό 
πιηθό, ε ζρεηηθή πγξαζία πξέπεη 
λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 30% 

Αηθλίδηα 
κεηαβνιή ηάζεο 

/ έθξεμε 

 

IEC 61000-4-4 

±2 kV γηα 
γξακκέο 

ηξνθνδνζίαο 

±2 kV γηα 
γξακκέο 

ηξνθνδνζίαο 

Ζ πνηόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ 
δηθηύνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
εθείλε ελόο ηππηθνύ εκπνξηθό 
ή λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ 

Αηρκή ηάζεο 

 
IEC 61000-4-5 

±1 kV 

γξακκή λα 
γξακκή 

±1 kV 

γξακκή λα 
γξακκή 

Ζ πνηόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ 
δηθηύνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
εθείλε ελόο ηππηθνύ εκπνξηθό 
ή λνζνθνκεηαθό πεξηβάιινλ 

Ξηώζεηο ηάζεο, 
ζύληνκεο 

δηαθνπέο θαη 
κεηαβνιέο ηάζεο 

ζηηο γξακκέο 
εηζόδνπ ηνπ 

δηθηύνπ 
ειεθηξνδόηεζεο 

 

IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 
θύθινπο 

Πην 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 

270° θαη 315° 

 

0% UT; 1 θύθινπο 

 

70% UT; 25 / 30 
θύθινπο 

Πην 0° 

 
0% UT; 250 / 
300 θύθινπο 

0% UT; 0,5 
θύθινπο 

Πην 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 

270° θαη 315° 

 

0% UT; 1 θύθινπο 

 

70% UT; 25 / 30 
θύθινπο 

Πην 0° 

 
0% UT; 250 / 
300 θύθινπο 

Ζ πνηόηεηα ηνπ ειεθηξηθνύ 
δηθηύνπ ζα πξέπεη λα είλαη 
εθείλε ελόο ηππηθνύ εκπνξηθνύ 
ή λνζνθνκεηαθνύ 
πεξηβάιινληνο. Αλ ν ρξήζηεο 
ηνπ RESmart ρξεηάδεηαη 
ζπλερηδόκελε ιεηηνπξγία θαηά 
ηε δηάξθεηα δηαθνπώλ 
ειεθηξνδόηεζεο από ην 
θεληξηθό δίθηπν, ηόηε 
ζπληζηάηαη ην RESmart λα 
ειεθηξνδνηείηαη από κηα 
ζπζθεπή αδηάιεηπηεο παξνρήο 
ξεύκαηνο ή κηα κπαηαξία 

Καγλεηηθό πεδίν 
ζπρλόηεηαο 

ξεύκαηνο (50 / 
60 Hz) 

 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Καγλεηηθά πεδία ζπρλόηεηαο 
ηζρύνο ζα πξέπεη λα 
βξίζθνληαη ζε επίπεδα 
ραξαθηεξηζηηθά κηαο ηππηθήο 
ηνπνζεζίαο ζε έλα ηππηθό 
εκπνξηθό ή λνζνθνκεηαθό 
πεξηβάιινλ 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: UT είλαη ε ηάζε δηθηύνπ AC πξηλ από ηελ εθαξκνγή ηνπ επηπέδνπ δνθηκαζίαο. 
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Οδεγίεο θαη δήισζε θαηαζθεπαζηή - ειεθηξνκαγλεηηθή αηξσζία 
Ρν ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζην ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ πνπ θαζνξίδεηαη 
παξαθάησ. Ν ρξήζηεο ηνπ ζπζθεπή ζα πξέπεη λα δηαζθαιίζεη όηη ε ζπζθεπή 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλάινγν πεξηβάιινλ. 

Γνθηκαζία 
αηξσζίαο 

Δπίπεδν 
δνθηκαζίαο 
IEC 60601 

Δπίπεδν 
ζπκκόξθσζεο 

Οδεγίεο γηα ην 
ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ 

 
Αγώγηκε 

ξαδηνζπρλόηεηα 
IEC 61000-4-6 

 
 

Αθηηλνβνινύκελ
εο 

ξαδηνζπρλόηεηε
ο 

IEC 61000-4-3 

3 V 
0,15 MHz ～ 

80 MHz 
6 V ζην ISM 

θαη 
εξαζηηερληθό 
ξαδηόθσλν 

δώλεο κεηαμύ 
0,15 MHz θαη 

80 MHz 
 

10 V/m 
80 MHz to 2,7 

GHz 

3 V 
0,15 MHz ～ 

80 MHz 
6 V ζην ISM 

θαη 
εξαζηηερληθό 
ξαδηόθσλν 

δώλεο κεηαμύ 
0,15 MHz θαη 

80 MHz 
 

10 V/m 
80 MHz to 2,7 

GHz 

Ν θνξεηόο θαη θηλεηόο εμνπιηζκόο 
επηθνηλσληώλ κε ξαδηνζπρλόηεηεο δελ 
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 
απόζηαζε κηθξόηεξε από ηε 
ζπληζηώκελε απόζηαζε δηαρσξηζκνύ 
από νπνηνδήπνηε ηκήκα ηνπ ζπζθεπή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαισδίσλ 
ηνπ. Ζ απόζηαζε δηαρσξηζκνύ 
ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο εμίζσζεο πνπ 
αθνξά ηε ζπρλόηεηα ηνπ πνκπνύ. 
πληζηώκελε απόζηαζε 
δηαρσξηζκνύ 

pd 171,  

pd 350,  
 80 MHz έσο 800 MHz 

pd 700,  
 800 MHz έσο 2,5 GHz 

όπνπ P είλαη ε κέγηζηε δηαβάζκηζε 
ηζρύνο εμόδνπ ηνπ πνκπνύ ζε watt 
(W), ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή 
ηνπ πνκπνύ θαη d είλαη ε ζπληζηώκελε 
απόζηαζε δηαρσξηζκνύ ζε κέηξα (m). 

Ζ έληαζε ησλ πεδίσλ από ζηαζεξό 
πνκπό ξαδηνζπρλνηήησλ, όπσο 
πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή επηηόπηα έξεπλα α, 
πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από ην 
επίπεδν ζπκκόξθσζεο ζε θάζε εύξνο 
ζπρλνηήησλ. β 
Δλδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ 
παξεκβνιέο θνληά ζε εμνπιηζκό ν 
νπνίνο θέξεη ην εμήο ζύκβνιν: 

 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ 1: Πηα 80 MHz θαη 800 MHz, εθαξκόδεηαη ην πςειόηεξν εύξνο ζπρλνηήησλ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ 2: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη από ηελ απνξξόθεζε θαη ηελ 
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη από δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο. 
α Νη εληάζεηο ηνπ πεδίνπ από ζηαζεξνύο πνκπνύο, όπσο ζηαζκνύο βάζεσλ γηα ηειέθσλα 
ξαδηνεπηθνηλσλίαο (θπςεινεηδνύο / αζύξκαηεο) θαη επίγεηεο θηλεηέο ξαδηνεπηθνηλσλίεο, 
εξαζηηερληθή ξαδηνεπηθνηλσλία, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ΑΚ θαη FM θαη ηειενπηηθέο 
εθπνκπέο δελ κπνξνύλ λα πξνβιεθηνύλ ζεσξεηηθά κε αθξίβεηα. Γηα λα αμηνινγεζεί ην 
ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ πνπ νθείιεηαη ζε ζηαζεξνύο πνκπνύο ξαδηνζπρλνηήησλ, 
ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν πξαγκαηνπνίεζεο επηηόπηαο ειεθηξνκαγλεηηθήο 
έξεπλαο. Αλ ε κεηξνύκελε έληαζε πεδίνπ ζηελ ηνπνζεζία όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην 
ζπζθεπή ππεξβαίλεη ην ηζρύνλ, σο άλσ αλαθεξόκελν, επίπεδν ζπκκόξθσζεο RF, ηόηε ζα 
πξέπεη λα γίλεη εμέηαζε ηνπ ζπζθεπή γηα λα εμαθξηβσζεί ε θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ. Δάλ 
παξαηεξεζεί κε θπζηνινγηθή απόδνζε, ελδέρεηαη λα είλαη απαξαίηεην λα ιεθζνύλ 
επηπιένλ κέηξα, όπσο ν εθ λένπ πξνζαλαηνιηζκόο ή ε εθ λένπ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζθεπή. 
β Ξάλσ από ην εύξνο ζπρλνηήησλ 150 kHz έσο 80 MHz, νη εληάζεηο πεδίνπ ζα πξέπεη λα 
είλαη κηθξόηεξεο από 10 V/m. 
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πληζηώκελεο απνζηάζεηο κεηαμύ θνξεηώλ θαη θηλεηώλ εμνπιηζκώλ 
επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλόηεηεο, θαη ηεο ζπζθεπήο 

Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 
δηαηαξαρέο από εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη ειεγρόκελεο. Ν πειάηεο ή ρξήζηεο ηεο 
ζπζθεπήο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξόιεςε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ 
δηαηεξώληαο κηα ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ θνξεηνύ θαη θηλεηνύ εμνπιηζκνύ 
επηθνηλσλίαο κε ξαδηνζπρλόηεηεο (πνκπνύο), θαη ηεο ζπζθεπήο, όπσο ζπληζηάηαη 
παξαθάησ, ζύκθσλα κε ηε κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ ηνπ εμνπιηζκνύ επηθνηλσλίαο. 

Κέγηζηε ηζρύο ηνπ 
πνκπνύ 

W 

150 kHz ～ 80 MHz 

pd 171,  

80 MHz ～ 800 MHz 

pd 350,  

800 MHz ～ 2,5 GHz 

pd 700,  

0,01 0,12 0,04 0,07 

0,1 0,37 0,12 0,23 

1 1,17 0,35 0,70 

10 3,70 1,11 2,22 

100 11,7 3,50 7,00 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ 1: Πηα 80 MHz θαη 800 MHz, εθαξκόδεηαη ην πςειόηεξν εύξνο ζπρλνηήησλ. 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ 2: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη από ηελ απνξξόθεζε θαη ηελ 
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη από δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο. 

Γηα πνκπνύο κέγηζηε νλνκαζηηθή ηζρύ εμόδνπ πνπ δελ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, ε 
ζπληζηώκελε απόζηαζε δηαρσξηζκνύ d ζε κέηξα (m) κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ εμίζσζε πνπ ηζρύεη γηα ηε ζπρλόηεηα ηνπ πνκπνύ, όπνπ P είλαη ε 
κέγηζηε δηαβάζκηζε ηζρύνο εμόδνπ ηνπ πνκπνύ ζε watt (W), ζύκθσλα κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ πνκπνύ. 
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πληζηάηαη δηαρσξηζκόο απνζηάζεηο κεηαμύ ησλ RF εμνπιηζκό αζύξκαησλ 
επηθνηλσληώλ 

Ζ ζπζθεπή πξννξίδεηαη γηα ρξήζε ζε ειεθηξνκαγλεηηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη 
δηαηαξαρέο από εθπνκπέο ξαδηνζπρλνηήησλ είλαη ειεγρόκελεο. Ν πειάηεο ή ρξήζηεο ηεο 
ζπζθεπήο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ πξόιεςε ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ 
δηαηεξώληαο κηα ειάρηζηε απόζηαζε κεηαμύ RF εμνπιηζκό αζύξκαησλ επηθνηλσλίαο κε 
ξαδηνζπρλόηεηεο (πνκπνύο), θαη ηεο ζπζθεπήο, όπσο ζπληζηάηαη παξαθάησ, ζύκθσλα κε 
ηε κέγηζηε ηζρύ εμόδνπ ηνπ εμνπιηζκνύ επηθνηλσλίαο. 

πρλόηεηα
ο Ρεύκαηνο 

MHz 

Μέγηζηε 
Ιζρύο 

W 
Απόζηαζε 

Δπίπεδν 
δνθηκαζίαο 
IEC 60601 

Δπίπεδν 
ζπκκόξθ

σζεο 

Οδεγίεο γηα ην 
ειεθηξνκαγλεηηθό 

πεξηβάιινλ 

385 1,8 0,3 27 27 RF εμνπιηζκό αζύξκαησλ 
επηθνηλσληώλ κε 
ξαδηνζπρλόηεηεο δελ ζα 
πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη 
ζε απόζηαζε κηθξόηεξε 
από ηε ζπληζηώκελε 
απόζηαζε δηαρσξηζκνύ 
από νπνηνδήπνηε ηκήκα 
ηνπ ζπζθεπή, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ θαισδίσλ ηνπ. Ζ 
απόζηαζε δηαρσξηζκνύ 
ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο 
εμίζσζεο πνπ αθνξά ηε 
ζπρλόηεηα ηνπ πνκπνύ. 
πληζηώκελε 
απόζηαζε 
δηαρσξηζκνύ 

 
Όπνπ P είλαη ε κέγηζηε 
δηαβάζκηζε ηζρύνο εμόδνπ 
ηνπ πνκπνύ ζε watt (W), 
ζύκθσλα κε ηνλ 
θαηαζθεπαζηή ηνπ 
πνκπνύ θαη d είλαη ε 
ζπληζηώκελε απόζηαζε 
δηαρσξηζκνύ ζε κέηξα 
(m). 
Ζ έληαζε ησλ πεδίσλ από 
ζηαζεξό πνκπό 
ξαδηνζπρλνηήησλ, όπσο 
πξνζδηνξίδεηαη από ηελ 
ειεθηξνκαγλεηηθή 
επηηόπηα έξεπλα, πξέπεη λα 
είλαη κηθξόηεξε από ην 
επίπεδν ζπκκόξθσζεο ζε 
θάζε εύξνο ζπρλνηήησλ.  
Δλδέρεηαη λα 
δεκηνπξγεζνύλ 
παξεκβνιέο θνληά ζε 
εμνπιηζκό ν νπνίνο θέξεη 
ην εμήο ζύκβνιν: 

 

450 2 0,3 28 28 

710 

0,2 0,3 9 9 745 

780 

810 

2 0,3 28 28 870 

930 

1720 

2 0,3 28 28 1845 

1970 

2450 2 0,3 28 28 

5240 

0,2 0,3 9 9 

5500 

5785 

ΠΖΚΔΗΩΠΖ: Απηέο νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ελδέρεηαη λα κελ ηζρύνπλ ζε όιεο ηηο 
πεξηπηώζεηο. Ζ ειεθηξνκαγλεηηθή δηάδνζε επεξεάδεηαη από ηελ απνξξόθεζε θαη ηελ 
αλάθιαζε πνπ πξνέξρνληαη από δνκέο, αληηθείκελα θαη αλζξώπνπο. 
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ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΗ! 

• Απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη θνληά ή πάλσ από ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο, 

όπσο θηλεηά ηειέθσλα, πνκπνδέθηεο ή ηειεθαηεπζπλόκελα πξντόληα. Δάλ δελ κπνξείηε λα 

θάλεηε αιιηώο, ζα πξέπεη λα παξαηεξείηε ηε ζπζθεπή εάλ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

• Ζ ρξήζε αμεζνπάξ θαη θαισδίνπ ξεύκαηνο δηαθνξεηηθώλ από εθείλα πνπ θαζνξίδνληαη, 

εθηόο από θαιώδηα πνπ ηα πνπιά ν θαηαζθεπαζηήο ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηνπ ζπζηήκαηνο σο 

αληαιιαθηηθά γηα ηα εζσηεξηθά εμαξηήκαηα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απμεκέλεο εθπνκπέο ή 

κεησκέλε αηξσζία ηνπ εμνπιηζκνύ ή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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12. Δγγύεζε 

Ζ BMC Medical Co., Ltd. εγγπάηαη γηα ηνλ ζεξκαηλόκελν πγξαληήξα όζνλ αθνξά ειαηηώκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πνηόηεηα ησλ πιηθώλ  γηα πεξίνδν Έλα (1) εηώλ 

από ηελ εκεξνκελία πώιεζεο ηνπ πγξαληήξα. Πε πεξίπησζε πνπ ην πξντόλ βξίζθεηαη εληόο 

εγγύεζεο θαη δελ ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ, ε BMC Medical Co., Ltd.. 

αλαιακβάλεη ηελ επηδηόξζσζε ή, πξναηξεηηθά, ηελ αληηθαηάζηαζε, ηνπ ειαηησκαηηθνύ 

πιηθνύ ή εμαξηήκαηνο. Ζ παξνύζα εγγύεζε δελ θαιύπηεη θζνξέο πνπ νθείινληαη ζε 

πιεκκειή ζπληήξεζε, αηύρεκα, εζθαικέλε ρξήζε, θαηάρξεζε, ηξνπνπνίεζε θαη άιια 

ειαηηώκαηα πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηα πιηθά ή ηελ θαηαζθεπή ηνπ πγξαληήξα.  

Γηα ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ζαο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εγγύεζεο, επηθνηλσλήζηε κε 

ηνλ ηνπηθό δηαλνκέα ή ηνλ θαηαζθεπαζηή: 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗ:  

BMC Medical Co., Ltd. 

Γσκάηην 110 Ξύξγνο Α Βνπλγηνύ Θηίξην, Αξηζ.115 Βνπηδέλ Γξόκνο, Σατηηελ 

Ξεξηνρή, 100036 Ξεθίλν, Ιατθή Γεκνθξαηία ηεο Θίλαο 

Ρει.: +86-10-51663880 

Fax: +86-10-51663880 Δμση. 810 

ΔΞΟΤΙΟΓΟΣΗΜΔΝΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗΝ ΔΔ: 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Δπξώπε) 

Eiffestraβe 80, 20537 Ακβνύξγν, Γεξκαλία 

Ρει.: 0049-40-2513175  

Fax: 0049-40-255726 
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