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1. Terméknév, modell száma, leírás 
 

 

 

Leírás 

Terméknév: Végtagkompressziós terápiás rendszer  

Modell: Power-Q8060 

Méret: 440x330x180 mm 

Névleges feszültség: AC 230V, 50/60 Hz 

Áramfelhasználás: 120 VA 

Állítható üzemidő: 0-99 perc 

Maximális nyomás: 200 Hgmm +- 20% 

Tömeg (fő készüléktest) : 7,5kg 

 

2. Származási ország, gyártó, cím, szervizközpont 
 

1) Származási ország: Koreai Köztársaság 

2) Gyártó: Wonjin Mulsan Co., Kft. 

3) Cím: 2F, 89, Geomdan-ro, Seo-gu, Incheon, Korea. Tel: +82-32-816-0552. Fax: +82-32-
816-0557 

4) Szervizközpont: +82-32-816-0552 



3. Felhasználási javaslat 
1. Nyiroködéma 

2. Végtagbénulás (agyi infarktus) 

3. Végtaggörcsök (fájdalomcsillapítás) 

4. Terhes nők végtagjainak gondozása 

5. Krónikus vénás betegségek 

6. Zsírfeloldás 

7. Reumás ízületi gyulladás 

8. Emésztőrendszeri panaszok, székrekedés 

9. Zsibbadt végtagok, stresszoldás 

10. Edzés utáni kezelés 

11. Gyengeségérzet, Fáradtság, alvásproblémák 

12. Bárki, aki szeretne rugalmas bőrt és egészségesebb testet 

13. Mélyvénás trombózis (DVT), embólia 

14. Visszérkezelés és visszérkialakulás megelőzése 

 

A termék jellemzői 
A készülék két kimenettel rendelkezik a levegő számára (A és B), és két mandzsetta 
helyezendő be a kimenetekbe egyenként azonos idoben. Ha csak egy mandzsettát tud 
használni, a másik kimenetet le kell zárni a levegőt elzáró dugóval. 

 



4. Rendeltetés, az egyes részek megnevezése 
 

1) Rendeltetés 

Ez a végtagkompressziós terápiás rendszer egy pneumatikus nyomással működő terápiás 
rendszer. A végtagzsákok ismételt használata segíti a vérkeringést és megelőzi a vérrögök 
kialakulását. 

2) Az egyes részek megnevezése 

 

 

Toldalékpár opcionálisan használható a lábmandzsetta bővítéséhez erősebb testalkatú 
emberek számára.  

A mandzsetták együtt vagy opcionálisan vásárolhatóak meg rendelésre. 

 

 

 



5. Figyelmeztetések 
 

A felhasználó biztonsága és az anyagi károk megelőzése érdekében kérjük alaposan olvassa 
el a figyelmeztetéseket a készülék használata előtt. 

 "Vigyázat" jelzés: ha az utasításokat nem tartják be, az a felhasználó halálához 
vagy komoly károkhoz vezethet. 

 "Figyelem" jelzés: ha az utasításokat nem tartják be, az a felhasználó sérüléséhez 
vagy anyagi károkhoz vezethet. 

 

 

 



- Ez az eszköz kizárólag kórházi használatra készült. 

- A betegek felöltözött állapotban használhatják a mandzsettákat. 

- Operátor-kompatibilis: ez a készülék hivatásos, képzett személyzet által kezelendő. 

- Környezet: ez a készülék kórházi használatra készült, és nem használandó egészségügyi 
intézmények területén kívül. 

 

Mellékhatások 
Forduljon orvoshoz, ha a felhasználóra a következőek valamelyike vonatkozik: 

- Orvosi elektronikus implantátumot használ (műszív) 

- Tüdőödéma, szívbetegség, vénás rák, magas vérnyomás, magas láz 

- Bőrbetegségek, mint pl. bőr égése, bőrgyulladás, felfekvés, gennyes fertőzés, rosszindulatú 
tumor, stb. 

- Korábbi bőrműtét (bőrátültetés) a kezelendő végtagon 

- A keringési rendszer betegségei, mint pl. érelmeszesedés, angina, szívinfarktus, stb.  

- Vérrög gyanúja 

- Olyan beültetett anyagok, amivel nem érintkezhetnek a készülék részei (mesterséges ízület, 
gyöngyök, fémek, stb.) 

- Friss visszérműtét 

- Műtét utáni lábadozó betegek, terhes nők, gyermekek 

- Ha erősödik a fájdalom a készülék használata után 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vigyázat! 

Ne használja olyan más orvosi 
berendezésekkel egyidőben, amelyek az élet 
mesterséges fenntartásához használatosak, 
illetve ne viselje együtt más felhelyezett 
orvosi eszközökkel, mint pl. EKG. Ne 
használja magas vérnyomás vagy 
akadályoztatott vérkeringés esetében. 

 

Ne használja a terméket, ha gyulladást, 
fertőzést, ismeretlen eredetű fájdalmat vagy 
vérzést (belső vagy külső) tapasztal a 
használat területe környékén. 
 
 
 

 

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. 
Ne nyomja a tápkábelt asztalnak vagy 
széknek (áramütést, elektromos szivárgást 
vagy tüzet okozhat). 

 

Ne áztassa vízbe a készüléket, mivel ez egy 
elektronikus eszköz. 

Amikor a tápkábelt csatlakoztatja a fali 
konnektorhoz vagy amikor kihúzza, száraz 
kézzel nyúljon hozzá (a nedvesség 
áramütést, elektromos szivárgást vagy tüzet 

okozhat).  
 

Ellenőrizze a megfelelő feszültséget a 
használathoz. (A felhasználó megéghet, 
áramütést kaphat vagy megsérülhet.) 
 

 

Használjon alsóneműt vagy sportruházatot, 
hogy a bőr ne érintkezzen közvetlenül a 
mandzsettával vagy párnával. 

 
 

Ne használja a készüléket, ha fájdalmat vagy 
kellemetlen érzést érzékel. Azonnal fejezze 
be a készülék használatát. Legyen óvatos, 
amikor felcipzározza a mandzsettát. Ruha, 
hajszálak vagy bőr becsípődhet a cipzárba. 

  



Ne ejtse le a készüléket, mert az túl erős 
rázkódást okozhat (károsodhat a készülék).  
 
 

Ne használja a masszázson kívül más célra. 
Tartsa csecsemőket és gyermekeket távol a 
készüléktől az áramütés vagy egyéb 
sérülések kockázata miatt. 

 

 

 Figyelem! 
 

Ne használja olyan környezetben, ahol 
túl sok az elektromágneses hullám. 
Károsíthatja a készüléket vagy 
üzemzavarát okozhatja.  

 
 

Ne tárolja az eszközhöz tartozó szövetanyagokat 
tűzhely, cigaretta vagy más hőtermelő eszköz 
közelében, mivel ez tűzveszélyes. Ne tárolja a 
szövetanyagokat tű, olló vagy más éles eszközök 
közelében, mert azok károsíthatják oket. 

 

Figyeljen oda, hogy víz vagy más 
anyag ne kerüljön a készülék belsejébe. 

Ha a készülék meghibásodik vagy nem működik, 
ne próbálja meg felnyitni, megjavítani vagy 
szétszedni a főegységet vagy a készüléket. (Ez 
kockázatos, tűzhöz, áramütéshez vagy egyéb 
sérüléshez vezethet.) 

 
Használat közben maradjon egy 
helyben, ne sétáljon vagy mozogjon a 
helyiségben.  

Ha egyszer használja a készüléket, 20 percen 
belül maradjon a használat időtartama. 
(Kezdetben 5 percről induljon, és fokozatosan 
növelje a használati időt, a fizikai állóképességet 
figyelembe véve. Ha hosszú ideig használja 
folyamatosan, az ellenkező hatást válthatja ki.) 

 



Ha hosszabb ideje nem használta a 
készüléket vagy hideg helyen szeretné 
használni, az eszköz esetleg nem 
működik normálisan. Ebben az esetben 
használja a készüléket, miután három 
vagy négy alkalommal az Alacsony-
Közepes-Magas erősségen működtette. 

 
 

A közvetlen napsütésnek ne tegye ki a terméket, 
illetve fűtőberendezések és gáztűzhely közelében 
ne tárolja. A termék elváltozhat vagy 
elszíneződhet. 

A készülék tisztításakor száraz 
törlőronggyal törölje meg, mindenféle 
vegyi anyag vagy mosószer használata 
nélkül, különben külsőleg károsíthatja a 
készüléket, pl. elszíneződés vagy 
lepattogzás keletkezhet. 

 
 

A terméket veszélyes hulladékként kezelje. 
Környezetszennyezést okozhat. 
 

 

 

 

 Figyelem! 
 

Különálló konnektort használjon, 
illetve ne csatlakoztasson egynél 
több tápkábelt egyszerre. 
Tűzveszély, áramütés vagy más 
sérülés veszélye áll fenn. 

 
 

Figyeljen oda, hogy a légtömlő ne csavarodjon 
vagy hajoljon meg. 

Télen ne tárolja az eszközöket túl 
alacsony hőmérsékleten. 
Megkeményedhetnek vagy 
megsérülhetnek. 

Ne mossa mosógépben a mandzsettákat és ne 
merítse őket víz alá. A mandzsettákat óvatosan 
letörölheti egy megnedvesített törülközővel vagy 
törlőronggyal. Ha szükséges, enyhe hatású 



 

mosószer használható. 

 

Ha a készüléket hosszabb ideig 
szeretné tárolni, a dobozában tartson 

minden eszközt.  
 

 

 

 

6. Előkészítés a használatra 
 

1) Válassza ki a megfelelő mandzsettát vagy párnát a használathoz. 

2) Kapcsolja a tömlőt a mandzsettához vagy párnához és helyezze be a légkimenet-záródugót 
a légkimenetbe.  

3) Vegye fel a mandzsettát vagy párnát a használathoz, ha a tömlő és a dugó megfelelően 
csatlakoztatva lettek. 

- A lábmandzsettákat használja kinyújtott lábbal. 

- A derékmandzsetta használható a has és a csípő környékén, a mellkas területére felhelyezve 
fájdalmas lehet. 

- A karmandzsetta a váll és a mellkasi terület egy részén rögzíthető a rögzítőszalaggal. 

4) Kapcsolja a tömlőt a fő készüléktesthez.  

           

  A fő készüléktesthez kapcsolva                   A mandzsettához kapcsolva 

 



 

7. A készülék használata 
 

 

 

7-1. Jelmagyarázat 

Szám Megnevezés Jelmagyarázat
1 Üzemmód Válasszon ki egy üzemmódot. A1, A2-B-C1, C2, C3-D1, D2-

E1, E2
2 Szünet Minden egyes kezelési ciklus befejezése után kiválaszthatja a 

ciklusok közötti szünet időtartamát. Válasszon egy 
időtartamot (0-60 mp között).

3 Nyomási időtartam Válasszon ki egy nyomási időtartamot (0-15mp között)
4 Időtartam A gyári alapbeállítás 15 perc. Ha meg szeretné változtatni a 

működés időtartamát, állítsa be az időtartamot, 0 és 99 perc 
között.

5 Nyomás A nyomás értéke: 1) 0-200 Hgmm: A1, A2, B, E1, E2 
2) 0-130 Hgmm: C1, C2, C3, D1, D2 
- A nyomás értéke rekeszenként állítható. 
- A nyomás értéke 10 Hgmm-enként állítható. 

6 Indítás/Leállítás Elindítja vagy leállítja a készülék működését. 
7 Menü Aktiválja a funkciókhoz tartozó utasításokat, ahogyan az a 

kijelzőn látható, és utasításonként léphet köztük. 
8 Léptetés Léptet az egyes rekeszek között a nyomási érték vagy a 

nyomási időtartam beállításakor. 
- Amikor ezt a gombot használja, minden rekesz sorszáma a 
"szünet" pozícióban van feltüntetve.

9 Beállítás Beállítja az adott funkció értékét.
10 Mentés Elmenti a beállítás értékét, ahogyan az a kijelzőn látható. 

Tartsa nyomva a gombot 5 másodpercig folyamatosan.
11 Visszaállítás Visszaállítja az alapbeállításokat. Tartsa nyomva a gombot 5 

másodpercig folyamatosan.
 

 

  



7-2. A készülék használata 
 

Funkciók 

1) A készülék 10 programmódot ismer a nyomásterápiához. (A1, A2, B1, C1, C2, C3, D1, 
D2, E1, E2.) A felhasználó kiválaszthatja a beteg állapotának megfelelő működési módot. 

2) Nyomás kikapcsolása (0 Hgmm): Ha a felhasználó szeretné valamelyik rekeszt kihagyni a 
használatból, állítsa be a hozzá tartozó nyomást 0 Hgmm-re. Ekkor a 0 Hgmm beállítással a 
nyomás megszűnik. 

3) Egyéni nyomásbeállítások: Önállóan állítható a nyomás értéke rekeszenként 0-200 Hgmm 
vagy 0-130 Hgmm között a beteg állapotának megfelelően beállított üzemmódhoz. 

4) Vészkapcsoló: Adott üzemmódban működtetve az eszközt, ha a felhasználó kellemetlen 
érzést tapasztal vagy azonnal meg kell állítania a kezelést, egyszerűen megnyomhatja a 
vészkapcsolót a biztonság helyreállításához. 

 

Üzemmód 

 

 

  



Az üzemmód beállítása 

Amikor bekapcsolja a készüléket, a kezdeti üzemmód (A1) van automatikusan kiválasztva. 
Az üzemmód beállításához: 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen az Üzemmód kurzorra a Menü gomb használatával. 

3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Üzemmódot". 

4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor az üzemmód sikeresen ki lett választva. 

5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával az Üzemmód beállítása után. 

 

A szünet időtartamának (0-60 mp) beállítása 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen a "Szünet" kurzorra a Menü gomb használatával. 

3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Szünet 
időtartamot". 

4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a szünet időtartama sikeresen ki lett választva. 

5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a szünet időtartamának beállítása 
után. 

 

6 rekesz nyomási időtartamának (0-15mp) beállítása egyszerre 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen a "Nyomási időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával. 

3) Ezután az összes rekesz villogni fog. 

4) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomási 
időtartamot". 

5) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási időtartam sikeresen ki lett választva. 

6) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási időtartam beállítása után. 

 

  



Egy rekesz nyomási időtartamának (0-15mp) beállítása 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen a "Nyomási időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával. 

3) Ezután az összes rekesz villogni fog. 

4) Nyomja meg a Léptetés gombot (fel vagy le), és mozgassa a kurzort a kiválasztott 
rekeszhez.  

5) Minden rekesz sorszáma a "szünet" pozícióban van feltüntetve. 

6) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomási 
időtartamot". 

7) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási időtartam sikeresen ki lett választva. 

8) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási időtartam beállítása után. 

 

Az időtartam (0-99 perc) beállítása 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen az "Időtartam" kurzorra a Menü gomb használatával. 

3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "működési 
Időtartamot". 

4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a működési időtartam sikeresen ki lett választva. 

5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a működési időtartam beállítása után. 

 

6 rekesz nyomásbeállításának kezelése egyszerre 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen a "Nyomás" kurzorra a Menü gomb használatával. Ezután az összes rekesz villogni 
fog. 

3) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomást". 

4) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási érték sikeresen ki lett választva. 

5) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási érték beállítása után. 



* Ha szeretné kihagyni valamelyik rekeszt az üzemmódból, először menjen a kiválasztott 
rekeszre és állítsa be a nyomás értékét 0 Hgmm-re. Ezután a sűrített levegő nem lesz 
alkalmazva az adott rekeszre. 

*** Az egyes üzemmódok maximális nyomási értéke: 

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B1, E1, E2 

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2 

 

Egy rekesz nyomásbeállításának kezelése 

1) Nyomja meg a Menü gombot. 

2) Lépjen a "Nyomás" kurzorra a Menü gomb használatával. Ezután az összes rekesz villogni 
fog. Nyomja meg a Léptetés gombot (fel vagy le), és mozgassa a kurzort a kiválasztott 
rekeszhez.  

3) Minden rekesz sorszáma a "szünet" pozícióban van feltüntetve. 

4) Nyomja meg a Beállítás gombot (fel vagy le), hogy beállítsa a kiválasztott "Nyomást". 

5) Ha villog a kiválasztandó betű, akkor a nyomási érték sikeresen ki lett választva. 

6) Lépjen másik funkcióra a Menü gomb használatával a nyomási érték beállítása után. 

*** Az egyes üzemmódok maximális nyomási értéke: 

1) 0-200 mmHg: A1, A2, B1, E1, E2 

2) 0-130 mmHg: C1, C2, C3, D1, D2 

 

Újraindítás 

1) Nyomja meg és tartsa a Visszaállítás gombot (Léptetés-Le gomb) folyamatosan lenyomva 
5 másodpercig.  

2) Az "A1" üzemmód jelenik meg az LCD kijelzőn. 

3) A rendszer helyreállt. 

 

Mentés 

1) A mentési funkció használata előtt állítsa be az adott működési értékeket. 

2) A kurzor villogásának leállása után használható a mentési funkció.  



- Ha 10 másodpercig vár, a kurzorvillogás leáll. 

- Ha megnyomja a Menü gombot 3 másodpercre, a kurzorvillogás leáll. 

- Nyomja meg az Indítás gombot normál üzemmódhoz, utána pedig a Leállítás gombot, és a 
mentési funkció elérhetővé válik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8. Általános információk 
 

1. Helyezze a tápcsatlakozót a konnektorba.  
- Ellenőrizze a megfelelő feszültség 
használatát a készülék használatához. 

2. Kapcsolja be a készüléket. 
- Nyomja meg a "Bekapcsolás" gombot.  

3. Ha már használ egy beállított értéket, 
nyomja meg az "Indítás" gombot.  
- Ha meg akarja változtatni a beállított 
értéket, a Menü, Léptetés, Beállítás 
gombokkal állíthatja az értéket. 
- Miután beállította a funkciót, nyomja meg 
az "Indítás" gombot.  
- Ha el szeretné menteni a beállított értéket, 
nyomja meg a Mentés gombot 5 
másodperccel a kurzor villogásának leállása 
után. 
- Ha megnyomja a Menü gombot 3 
másodpercre, a kurzorvillogás leáll. 
 

 

4. Az Üzemmód szabályozása. 
- Az A1 üzemmód a gyári alapbeállítás. 
 

 

5. Vészkapcsoló 
- A működés közbeni károkozás vagy 
vészhelyzet elkerülése érdekében a 
készüléken elérhető egy vészkapcsoló. 
- Ha kellemetlen probléma merül fel a 
működés közben, egyszerűen nyomja meg a 
kapcsolót és a készülék működése leáll. 
 

 

6. Nyomja meg az "Indítás/Leállítás" 
gombot. 
Ha az üzemidő befejeződik, a készülék 
automatikusan leáll. 
 

 

 

 

 

 

 



9. Használat után 
 

A működés leállása után, 
1) nyomja meg a kikapcsológombot 
2) húzza ki a tápcsatlakozót a konnektorból.  
 

Húzza ki a tápcsatlakozót a fő 
készüléktestből. 
(Figyelem) Amikor kihúzza a tápcsatlakozót, 
a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt. 
  
Válassza le a tömlő csatlakozóját a 
mandzsettákról (párnákról). 
 

A készülék használata befejeztével tárolja 
a készüléket és a tartozékokat a 
dobozában. 
  

 

 

10. Felügyelet és karbantartás 
A mandzsetták nem javítható fogyasztási cikkek. Legyen mindig óvatos. 

Ne tegye a mandzsettát éles tárgyak 
közelébe, mint pl. kazán, tű, olló, stb. 
 
Tartsa száraz helyen, vizet és nedvességet 
kerülje. 
 

Ne mossa mosógépben a mandzsettákat és 
ne merítse őket víz alá. A mandzsettákat 
óvatosan letörölheti egy megnedvesített 
törülközővel vagy törlőronggyal. Ha 
szükséges, enyhe hatású mosószer 
használható. 
 

 

Télen ne tárolja az eszközöket túl alacsony 
hőmérsékleten. Megkeményedhetnek vagy 
megsérülhetnek. 
  
Ha a készüléket hosszabb ideig szeretné 
tárolni, a dobozában tartson minden eszközt. 
 



 

Környezeti adatok üzemeltetéshez és fenntartáshoz: 
Üzemi hőmérséklet: 10-40 C, relatív páratartalom: 30-85% 

Légnyomás: 700-1060 hPa 

 

11. Hibaelhárítás 
 

Probléma részletei Mit ellenőrizzen
Ha nem működik a készülék 
 

- Ellenőrizze, hogy be van-e dugva a 
hálózatba. 
- Kapcsolja be a bekapcsológombbal. 
- Ellenőrizze a tápkábelt (nézze meg a 
feszültséget). 
- Ellenőrizze, hogy az időzítés be van-e 
kapcsolva. 
 

Ha levegőszivárgásra hasonlító hangot ad ki 
a készülék 
 

- Ellenőrizze a tömlő és a csatlakozója 
épségét. 
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a géphez 
van-e csatlakoztatva. 
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlő 
megnyomódott-e vagy meghajlott-e. 
 

Ha a levegő nem kerül adagolásra a 
mandzsettákba vagy derékpárnába, vagy ha 
nem jön létre a nyomás 
 

- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó a géphez 
van-e csatlakoztatva. 
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlőn 
nincsen-e nehéz tárgy vagy megnyomódott-
e. 
- Ellenőrizze, hogy a csatlakozó tömlő 
helyesen van-e csatlakoztatva a párna 
vájatába ritmikus hang kiadásával. 
 

Ha továbbra is huzat kerül a mandzsettákba, 
vagy hallja a huzat áramlását 
 

- Ellenőrizze, hogy hol található a 
légszivárgás a mandzsettákban. Ha nem 
talál szivárgást, kapcsolja ki a készüléket, 
aztán kapcsolja be megint és ellenőrizze, 
hogy működik-e.  
(A mandzsetták és mindegyik párna 
fogyasztási cikknek számít.) 
 

 



 

12. Címke 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Garancia 
 

Terméknév: Végtagkompressziós terápiás rendszer  

Adott modell: Power-Q8060 

Vásárlási dátum: 

Sorozatszám: 

Eladó: 

Garancia időtartama: Készüléktest: 1 év. Mandzsetták (fogyasztási cikkek): 3 hónap 
(munkahelyen).  

 

A szolgáltatásunkról 
Ezt a terméket a Wonjin Mulsan Co. Kft szigorú minőségellenőrzési folyamatok 
alkalmazásával gyártotta a Koreai Élelmiszer- és Gyógyszerhivatal engedélye és 
jóváhagyása, valamint az Elektromos Cikkek Biztonsági Hitelesítési Rendszer által 
ellenőrizve. 

A Wonjin Mulsan Co. Kft biztosítja az alkatrészek listáját és a karbantartási kézikönyvet a 
termékek számára, illetve további információkat a rendszer karbantartásához és javításához. 

EMC (elektromágneses kompatibilitás): 

A termékek megfelelnek az EMC standard követelményeinek. Kérjük különös óvatossággal 
kövesse az alábbi útmutatásokat az EMC irányelvei érdekében. 

- Ha a felhasználó nem követi a gyártó utasításait, az befolyásolhatja a készülék 
teljesítményét, tartósságát vagy az elektromágneses kibocsátást. 

- Mobiltelefon és más kommunikációs eszközök befolyásolhatják az orvosi készülék 
megfelelő működését. A felhasználó ellenőrizze az orvosi készülék működését, mielőtt ilyen 
eszközöket használ. 

- Vegye fel a kapcsolatot a Wonjin Mulsan Co. Kft műszaki dolgozóival, ha szeretne többet 
megtudni az EMC-ről. 

 

 

 



Fizetős szolgáltatások 
Figyeljen oda arra, hogy a szolgáltatási díjat felszámoljuk a garancia időtartama alatt, ha a 
vásárló saját hanyagsága okán szorul a szolgáltatásra vagy ha a készülék hibamentesnek 
találtatott. 

A vásárló hibájából előforduló hibák (ha a hiba a vásárló hanyagsága vagy hibás javítási 
kísérlete miatt keletkezik): 

- Ha a hibát az elektromos kapacitásnak nem megfelelő használat okozza. 

- Ha a hibát a készülék leejtése okozza szállítás közben a telepítés után. 

- Ha a hibát a készülék és opcionális tartozékainak nem rendeltetésszerű használata okozza. 

- Ha a hiba más cég által megkísérelt javítás miatt keletkezik. 

- Ha a hiba a termék tiltott területen való (kültéri) használata során keletkezik, vagy a termék 
eredeti felhasználási körén túli használata során keletkezik, vagy mert a vásárló szétszerelte, 
módosította vagy megjavította saját belátása szerint. 

- Ha a vásárló nem követte a kézikönyv figyelemfelhívó részeit. (Olvassa el a 
figyelemfelhívó részeket körültekintően.) 

 

Egyéb esetek 
- Természeti katasztrófák esetében (tűz, tengeri szél, árvíz, vihar, villámlás, földrengés stb. 
által okozott kár) 

- Ha a fogyasztási cikkek elhasználódtak vagy a garanciális időtartam már eltelt. 

- A gyártó által biztosított, hitelesített alkatrészeket és utánpótlást használja, különben 
problémát vagy balesetet okozhatnak. 

 

Kiadás dátuma: 2015. február 6., Rev. 7. 

 

 


