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SL  NAVODILA ZA UPORABO
TA NAVODILA SO POMEMBNA. PROSIMO, DA JIH SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO.
Spoštovani kupec,
hvala, da ste izbrali enoto z mikrobatom za izvajanje aerosolne terapije Miss Bibì podjetja Pic Solutions, ki je 
zasnovana in izdelana z uporabo najsodobnejše tehnologije.
Enota Miss Bibì je medicinski pripomoček razreda II, ki tekoča zdravila v raztopini ali suspenziji pretvori v aerosol, 
da se jih lahko neposredno inhalira.
Razpršilec Acti-Fast Pro omogoča, da zaradi ustrezne velikosti aerosolnih delcev zdravilo prodre globlje v dihala.
Naprava Miss Bibì je zasnovana tako, da lahko vanjo shranite vse priložene pripomočke (razpršilec, ustnik, nosnik, 
masko za odrasle in otroke).
Pred prvo uporabo naprave vam priporočamo, da preberete kratek seznam opozoril v teh navodilih, da boste 
seznanjeni s pravilno uporabo.
Za enostavnejšo uporabo glejte hitri uporabniški vodnik, ki je priložen izdelku.

PRIBOR SESTAVNI DELI NAPRAVE

A – Maska za odrasle

B – Maska za otroke
G – Gumb za vklop/izklop

C – Ustnik H – Izhod stisnjenega zraka

D – Nosnik I – Filtri

E – Zračna cev L – Nosilec razpršilca

F – Razpršilec Pic Acti-Fast Pro

F1 – Spojka razpršilca – pripomočki
M – Prostor za shranjevanje pripomočkov v obliki želve

Deli A, B, C, D, E, F, G in F1 so na voljo kot nadomestni 
deli in so vključeni v komplet AIRFamily evolution, št. 

 02038405200000 
N – Priključek električnega pretvornika

SPLOŠNA OPOZORILA
• OPOZORILO: Kljub svoji obliki ta naprava ni igrača. Izdelek mora sestaviti, vzdrževati in upravljati odrasla oseba. 

Otrok nikoli ne puščajte samih med uporabo naprave: vsebuje majhne sestavne dele, ki jih lahko pogoltnejo.
• Ta izdelek lahko ostane na mestu, kjer ga uporabljate, le dokler izvajate terapijo. Po zaključku terapije morate 

napravo shraniti na varno mesto, ki je zunaj dosega otrok.
• Pred uporabo naprave skrbno preberite ta priročnik in ga shranite, da ga boste po potrebi lahko znova uporabili. 

V primeru nejasnosti pri razumevanju vsebine uporabniškega priročnika se obrnite na trgovca, distributerja ali 
proizvajalca.

• Naprava je zasnovana za izvajanje aerosolne terapije. Vedno upoštevajte navodila zdravnika glede vrste in 
odmerka zdravila ter pogostosti izvajanja in trajanja inhalacij. Uporaba naprave v namene, za katere ni bila 
zasnovana, je neustrezna in zato nevarna; podjetje PIKDARE S.r.l. ne nosi odgovornosti za škodo, ki je posledica 
nepravilne in/ali neustrezne rabe oziroma nastane zaradi električne napeljave, ki ni skladna z veljavnimi 
varnostnimi predpisi.

• Izpad električne energije, nenadna okvara ali druge okoliščine lahko preprečijo delovanje naprave, zato se 
svetuje, da imajo uporabniki za takšne primere na razpolago drugo zdravilo ali rezervno enoto (po posvetu 
z zdravnikom).

• Ko odstranite embalažo, preverite, da na napravi ni kakršnih koli vidnih poškodb, ki so nastale med prevozom. 
Če niste prepričani o tehnični brezhibnosti, naprave ne uporabljajte, temveč se obrnite na servis podjetja PIC 
(www.picsolution.com).

• Ne priklapljajte ali odklapljajte AC/DC-pretvornika in/ali se dotikajte njegovega pinskega priključka (kovinski 
del) z mokrimi rokami.
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• POMEMBNO: Napravo priključite na napajanje tako, da najprej povežete električni pinski priključek z napajalnim 
vhodom naprave (N) in šele nato vtikač AC/DC-pretvornika priključite na električno vtičnico.  Napravo izključite 
iz napajanja tako, da iz električne vtičnice najprej odstranite vtikač AC/DC-pretvornika in nato odklopite 
električni pinski priključek z napajalnega vhoda naprave (N). 

• Embalaža (vrečke, škatla ipd.) je lahko nevarna, zato jo hranite zunaj dosega otrok. Enoto shranjujte zunaj dosega 
otrok, hišnih ljubljenčkov in oseb z omejenimi kognitivnimi sposobnostmi.

• Preden električni pretvornik priključite na električno vtičnico, se prepričajte, da so podatki o nazivnih električnih 
vrednostih na napisni ploščici in vtikač električnega pretvornika skladni z vaši električnim omrežjem in vtičnico. 
Napisna ploščica je nameščena na električnem pretvorniku.

• Če vtikač priloženega AC/DC-pretvornika ni skladen z električno vtičnico, uporabite vtični adapter z ustreznim 
certifikatom, pri čemer mora državna zakonodaja dovoljevati takšno rabo.

• Da preprečite pregrevanje in poškodbe kompresorja, ugasnite napravo za vsaj 40 minut po vsakih 20 minutah 
neprekinjene uporabe.

•  OPOZORILO! Če napravo uporabite prej, kot preteče 40 minut, se motor lahko pregreje, zaradi česar se 
aktivirajo varnostni odklopni elementi.

• Da zagotovite pravilno delovanje, se prepričajte, da je zračni filter suh. Pokrov filtra lahko odstranite z orodjem, ki 
ima tanko in ploščato delovno površino.  OPOZORILO! Pokrov filtra in filter shranjujte izven dosega otrok, ker 
lahko majhne sestavne dele pogoltnejo ali se z njimi zadušijo.

• Naprave ne uporabljajte v bližini dušikovega oksida, kisika ali mešanic anestetikov, ki so v zraku vnetljive.
• Po izvedeni terapiji in/ali pred dodajanjem zdravila napravo izklopite in AC/DC-pretvornik izključite iz napajanja. 

Razpršilca ne napolnite preko označene skrajne meje (10 ml), in preverite, ali so vsi deli pravilno sestavljeni.
• Naprave, AC/DC-pretvornika in napajalnega kabla ne izpostavljajte vročim površinam.
•  Naprave ne uporabljajte, ko se kopate ali tuširate, oziroma v vlažnih prostorih ali blizu kadi, umivalnikov in 

pomivalnih korit ter v vseh drugih okoliščinah, v katerih lahko pride v stik s tekočino.
• Naprave in AC/DC-pretvornika se nikoli ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
• Naprave ne spustite ali postavite v vodo ali drugo tekočino. Če naprava pade v vodo, jo takoj izključite iz 

napajanja; takšne naprave ne uporabljajte več, temveč se obrnite na servis podjetja PIC (www.picsolution.com).
• Naprave ne uporabljajte, če se počutite zaspani.
• Če napravo uporabljajo otroci, gibalno ovirane osebe ali osebe z motnjo v duševnem razvoju, je potreben 

nadzor odrasle osebe. Otroke mora nadzirati odrasla oseba, ki prepreči, da bi se ti z napravo igrali. Naprava 
vsebuje majhne sestavne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo; napajalni kabel AC/DC-pretvornika predstavlja 
nevarnost zadušitve.

• Ne uporabljajte priključkov ali pripomočkov, ki jih ni priporočil proizvajalec.
• Prepričajte se, da je enota postavljena na ravni, stabilni podlagi, ker tako preprečite razlitje tekočine.
• Med uporabo na podlagi ne sme biti predmetov, ki bi ovirali nemoten pretok zraka.
• Odprtin na pokrovu zračnega filtra, ki so na spodnji strani naprave, ne prekrije s tkanino ali drugimi predmeti; to 

lahko povzroči pregrevanje motorja in zmanjša učinkovitost naprave.
• Naprave ne polijte s tekočino, pri čemer bodite zlasti pozorni na pokrov filtra, ker je na ta način lahko dovedena/

razpršena neželena snov.
• Pred čiščenjem ali vzdrževanjem vtikač AC/DC-pretvornika izključite iz napajanja tako, da ga potegnete iz 

vtičnice.
• Če naprave ne želite več uporabljati, vtikač AC/DC-pretvornika izključite iz napajanja in odrežite napajalni kabel, 

da naprava ne bo več mogla delovati. Napravo in AC/DC-pretvornik odložite med odpadke skladno z veljavno 
zakonodajo. Priporočamo tudi, da odstranite vse dele, ki bi lahko bili nevarni; posebno bodite pozorni na dele, 
ki lahko ogrožajo varnost otrok.

• Za informacije o odlaganju potrošnih delov med odpadke glejte veljavno zakonodajo. Pri odlaganju naprave 
upoštevajte Direktivo 2012/19/EU.

• Naprave in AC/DC-pretvornika ne uporabljajte, če po padcu na tla na katerem koli delu opazite znake poškodb. 
Če niste prepričani o tehnični brezhibnosti, naprave ali AC/DC-pretvornika ne uporabljajte, temveč se obrnite na 
servis podjetja PIC (www.picsolution.com).

• Napravo v primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja med uporabo takoj izklopite in AC/DC-pretvornik 
izključite iz napajanja. Za tehnično pomoč se nato obrnite izključno na servis podjetja PIC (www.picsolution.
com). AC/DC-pretvornik lahko zamenjajo le tehniki servisa PIC (www.picsolution.com).

•  OPOZORILO! AC/DC-pretvornik napravo povezuje z električnim omrežjem. Ko napravo uporabljate in jo želite 
izključiti iz električnega omrežja, jo najprej izklopite in nato vtikač AC/DC-pretvornika potegnite iz vtičnice. 
Vtikač AC/DC-pretvornika priključite samo na vtičnico, ki jo zlahka dosežete, da boste napravo lahko enostavno 
izključili iz električnega napajanja. Ne skušajte odpreti, popravljati ali kakor koli posegati v napravo in/ali AC/
DC-pretvornik.

• Pacient in upravljavec naprave sta ista oseba. Vsi postopki, ki jih pacient/uporabnik lahko varno izvede sam, so 
opisani v naslednjih razdelkih: „ Priprava in uporaba enote“, „Čiščenje in vzdrževanje kompresorja“ ter „Čiščenje in 
vzdrževanje razpršilca in pripomočkov“.

• OPOZORILO! Naprave ne servisirajte in/ali popravljajte med uporabo! Vse druge postopke (vključno z razstavljanjem 
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in ponovnim sestavljanjem naprave) in storitve vzdrževanja/servisiranja lahko opravlja izključno servis PIC.

PRIPRAVA IN UPORABA ENOTE
• Napravo in pripomočke vzemite iz embalaže in se prepričajte, da so brez kakršnih koli vidnih poškodb; če so 

poškodovani, jih zamenjajte ali se obrnite na servis PIC (www.picsolution.com).
• V razpršilec dodajte zdravilo in/ali fiziološko raztopino v odmerku, ki vam ga je priporočil zdravnik (od najmanj 

2 ml do največ 10 ml).
• Razpršilec zaprite.
• Spojko razpršilca (F1) namestite na njegov zgornji valj.
• Zračno cev povežite z razpršilcem.
• Na spojko razpršilca namestite pripomoček, ki ga potrebujte za izvajanje terapije: masko za odrasle ali otroke, 

nosnik ali ustnik (deli aparata, ki so v stiku s pacientom, so narejeni iz biokompatibilnega materiala). Če niste 
prepričani, kateri pripomoček uporabiti, se posvetujte z zdravnikom.

• Cev povežite z izhodom stisnjenega zraka H).
• Pinski priključek kabla AC/DC-pretvornika povežite z napajalnim vhodom naprave (N).
• Vtikač AC/DC-pretvornika priključite na električno vtičnico.
• Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop in pričnite terapijo.
• Priporočamo, da terapijo izvajate v udobnem sedečem položaju. Kadar tok aerosola ni več enakomeren in 

prihaja do prekinitev, za nekaj sekund prenehajte z izvajanjem terapije, da se lebdeče kapljice raztopine usedejo 
na stene razpršilca. Nadaljujte terapijo; ta se zaključi, ko razpršilec več ne dovaja razpršene raztopine.

• Ko zaključite terapijo, napravo izklopite, vtikač AC/DC-pretvornika izključite iz električnega omrežja, pinski 
priključek kabla AC/DC-pretvornika potegnite iz napajalnega vhoda naprave (N), odstranite pripomoček, ki ste 
ga uporabljali, ter napravo in pripomočke očistite skladno z navodili v razdelku „Čiščenje in vzdrževanje“.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA
OPOZORILO! Naprave ne zmočite ali postavite v vodo ali drugo tekočino. Za čiščenje uporabite izključno čisto 

suho krpo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE RAZPRŠILCA IN PRIPOMOČKOV
Odstranite vse dele razpršilca in jih za 5 minut potopite v vrelo vodo.

OPOZORILO! Ne prekuhavajte mask.
•  Pripomočke (masko, ustnik, nosnik in cev) sperite pod tekočo vodo.
•  Z denaturiranim alkoholom izvedite hladno sterilizacijo vseh delov, ki pridejo v stik s pacientom.
•  Vse pripomočke in napravo pred shranjevanjem skrbno osušite.
•  Napravo in vse pripomočke shranite na čistem, hladnem in suhem prostoru, kjer ne bodo izpostavljeni svetlobi ali 

visokim temperaturam.
•  Za čiščenje nikoli ne uporabljajte benzena, razredčil ali drugih vnetljivih kemičnih snovi.
•  Za zagotavljanje večje higienske varnosti nikoli ne uporabljajte istih pripomočkov za več kot enega pacienta. Za 

vsakega uporabnika kupite ločen komplet (komplet AIRFamily evolution, št.  02038405200000).
•  Pripomočke pred in po uporabi preglejte, da preverite njihovo stanje. Če so poškodovani, jih zamenjajte.

OPOZORILO: Pripomočke hranite zunaj dosega otrok, saj lahko pogoltnejo majhne sestavnimi dele razpršilca, 
ustnika ali nosnika in se z njimi zadušijo. Zračna cev predstavlja nevarnost zadušitve.

PREGLEDOVANJE IN ZAMENJAVA FILTRA
Redno preverjajte stanje filtra. Priloženi filter varuje kompresor.
Pravilno vzdrževanje filtra podaljša življenjsko dobo aerosolnega inhalatorja. Pogostost menjave filtra je odvisna 
od načina uporabe naprave.
Filter je vgrajen na spodnji strani aerosolnega inhalatorja.

POSTOPEK MENJAVE FILTRA:
• Pokrov filtra odprite z orodjem.
• Nameščeni filter odstranite iz ohišja.
• Previdno vstavite nov filter.
• Pokrov filtra ponovno namestite.

OPOZORILO! Pokrov filtra in/ali filtre shranjujte izven dosega otrok, ker lahko majhne sestavne dele pogoltnejo 
in se z njimi zadušijo.
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ODPRAVLJANJE NAPAK

TEŽAVA VZROK REŠITEV

Šibko razprševanje Zamašen razpršilec Razpršilec popolnoma razstavite 
in vse sestavne dele očistite v skla-
du z navodili v tem priročniku.

Šibko razprševanje Zamašen razpršilec Če težave ne odpravite s čišče-
njem, razpršilec zamenjajte.

Ni razprševanja Razpršilec ni pravilno sestavljen Razpršilec razstavite in ga ponovno 
sestavite. Če težave ne odpravite, 
razpršilec zamenjajte.

Ni razprševanja Kompresor ne deluje Preverite, ali je vtikač AC/DC-pre-
tvornika priključen na električno 
vtičnico, prepričajte se, da je sti-
kalo za vklop/izklop v položaju 
ON, preverite delovanje električne 
vtičnice in se prepričajte, da je pinski 
priključek kabla AC/DC-pretvornika 
povezan z napajalnim vhodom na-
prave (N).  

Počasno razprševanje Pregosto zdravilo Zdravilo razredčite skladno z na-
vodili farmacevtskega podjetja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zunanje električno napajanje:  100–240 V (AC), 50/60 Hz, 0,6 A, 12 V, 2 A
    02010298000000 (EU-vtikač)
    02010299000000 (UK-vtikač)
Življenjska doba pri predpisanih pogojih skladiščenja: 5 let

Življenjska doba pripomočkov: 1 leto

Frekvenca:   50/60 Hz

Največji pretok:  12 ± 2 l/min

Delovni tok:   5 ± 1 l/min

Največji pritisk:   2 ± 0,4 bar

Delovni tlak:   0,6 ± 0,18 bar

Pogoji uporabe:  20 min vklop – 40 min izklop (pri 40°C)

NIVO RAZPRŠEVANJA:  > 0,30 ml/min

MMAD:   < 3 μm

Masa naprave Miss Bibì (brez pripomočkov): ~ 800 g

Kapaciteta razpršilca:  najv. 10 ml, najm. 2 ml

Delež vdihljivih delcev:  > 75%

Življenjska doba pri uporabi naprave: 1000 ciklov/terapij

Nivo hrupa na razdalji 50 cm:  < 59,9 dB(A)

Podatki o delovanju naprave, ki jih proizvajalec navede skladno s standardom EN 13544-1, morda ne veljajo za 
zdravila, ki so v obliki suspenzije, ali za zelo viskozna zdravila.
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EN 60601-1 – Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne varnostne zahteve.
EN 60601-1-2 – Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene tehnične 
lastnosti.
– Spremljevalni standard: Elektromagnetna združljivost – Zahteve in preskušanje.
EN 13544-1 – Dihalna oprema za zdravljenje – 1. del: Razprševalni sistemi in njihovi sestavni deli.

Ta razdelek vsebuje informacije, ki zadevajo skladnost izdelka s standardom EN 60601-1-2. Miss Bibì je medicinska 
električna naprava, za katero veljajo posebni previdnostni ukrepi glede elektromagnetne združljivosti. Pri namestiti 
in pripravi za uporabo je treba upoštevati predložene podatke o elektromagnetnih značilnostih.
Mobilna in prenosna radiofrekvenčna komunikacijska oprema (mobilni telefoni, oddajniki-sprejemniki itd.) lahko 
vpliva na delovanje naprave.

Naprava Miss Bibì, št.  02038209000100, je zasnovana za uporabo v elektromagnetnem okolju, ki je skladno s spodaj 
navedenimi specifikacijami. Kupec ali uporabnik naprave Miss Bibì, št. 02038209000100, mora zagotoviti, da se ta 
uporablja v okolju, ki ustreza spodnjim specifikacijam.

Smernice in proizvajalčeva izjava – elektromagnetne emisije

Pojav Zdravstvene ustanove a) DOMAČA UPORABA a)

Preneseno in oddano in radiofrekvenčno SEVANJE a)
CISPR 11 
Skupina 1, razred B

Harmonično popačenje IEC 61000-3-2 b) – razred A

Napetostno kolebanje/fliker SKLADNO Z IEC 61000-3-3 b)

a)  Naprava je namenjena za domačo ali profesionalno uporabo v okviru zdravstvenih ustanov, in sicer izključno v bolniških 
sobah in v prostorih bolnišnic ali klinik, kjer se izvaja zdravljenje bolezni dihal. Upoštevane in uporabljene so bile 
najstrožje mejne vrednosti, ki veljajo za skupino 1, razred B (CISPR 11). Naprava je primerna za uporabo v zgoraj navedenih 
prostorih, če je priključena v javno električno omrežje.

b )  V prostorih je mogoče opraviti preizkus, kadar sta OPREMA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA in ELEKTRIČNI SISTEM povezana s 
JAVNIM ELEKTRIČNIM OMREŽJEM ter je sistem oskrbe z električno energijo skladen s standardi glede elektromagnetne 
združljivosti.

Smernice in proizvajalčeva izjava – elektromagnetna odpornost – vhod za napajanje

Pojav

Referenčni standard 
za elektromagnetno 

združljivost ali 
preizkusna metoda

Raven preizkusa odpornosti

Zdravstvene ustanove Domača uporaba

ELEKTROSTATIČNA 
RAZELEKTRITEV

IEC 61000-4-2
± 8 kV (pri stiku)
± 2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV (zrak)

Sevanje radiofrekvenčnega 
elektromagnetnega polja 

IEC 61000-4-3 a)
10 V/m b) 80 MHz–2,7 GHz, 
80 % AM pri 1 kHz 
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Polje v bližini 
radiofrekvenčnih naprav za 
brezžično komunikacijo

IEC 61000-4-3 SKLADNO
OPOMBA: Za podrobnejše informacije o razdaljah, ki jih je 
treba upoštevati pri sočasni uporabi prenosnih in mobil-
nih radiofrekvenčnih komunikacijskih naprav (oddajnikov) 
ter izdelka Miss Bibì, št.  02038209000100, se lahko 
obrnete na PIKDARE S.r.l. Kontaktne informacije najdete v 
tej knjižici. Za zmanjšanje možnosti nastanka interference 
se priporoča, da ohranjate varno razdaljo (vsaj 1 m) med 
elektromehanskim aerosolnim inhalatorjem in mobilnimi 
telefoni ter drugimi komunikacijskimi napravami, ki upora-
bljajo radijske frekvence.

Magnetno polje pri 
NAZIVNI frekvenci 
električnega omrežja  

IEC 61000-4-8 30 A/m c)
50 Hz ali 60 Hz

a)  Naprava je namenjena za domačo ali profesionalno uporabo v okviru zdravstvenih ustanov, in sicer izključno v bolniških 
sobah in v prostorih bolnišnic ali klinik, kjer se izvaja zdravljenje bolezni dihal. Pri preizkusu odpornosti so bile upoštevane 
in uporabljane najstrožje mejne vrednosti. 

b) Pred modulacijo.
c)  Pri tej stopnji preizkušanja se predpostavlja, da najmanjša razdalja med OPREMO ELEKTRIČNEGA OMREŽJA ali 

ELEKTRIČNIM SISTEMOM in viri magnetnega polja, ki imajo frekvenco električnega omrežja, znaša vsaj 15 cm.

Smernice in proizvajalčeva izjava – elektromagnetna odpornost – vhod za napajanje z izmeničnim tokom

Pojav

Referenčni standard 
za elektromagnetno 

združljivost ali 
preizkusna metoda

Raven preizkusa odpornosti

Zdravstvene ustanove Domača uporaba

Hitre električne prehodne 
motnje

IEC 61000-4-4 ± 2 kV
Frekvenca ponavljanja 100 kHz

Napetostni udar (faza–
ozemljitev)

IEC 61000-4-5 ± 0,5 kV, ±1 kV

Napetostni udar (faza–
ozemljitev)

IEC 61000-4-5 Pripomoček razreda II ali opremljen z AC/DC-pretvornikom 
razreda II; test se ne izvaja.

Prenesene motnje, ki jih 
povzročijo radiofrekvenčna 
polja

IEC 61000-4-6 3 V a) 0,15 MHz–80 MHz
6 V a) za frekvence, ki se uporabljajo v industrijske, znanstvene 
in medicinske namene in zajemajo vrednosti do 0,15 MHz 
do 80 MHz b) 
80 % AM pri 1 kHz

Padec napetosti IEC 61000-4-11

0 % nazivne napetosti (UT); 0,5 cikla 
pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° in 315°.

0 % nazivne napetosti (UT); 1 cikel in 70 % nazivne 
napetosti (UT); 25/30 ciklov 
Enofazni tok: pri 0°

Kratke prekinitve 
napetosti c)

IEC 61000-4-11 0 % nazivne napetosti (UT); 250/300 ciklov 
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a) Efektivna vrednost (RMS) pred modulacijo.
b)  Radijski pasovi znotraj frekvenc 0,15 MHz do 80 MHz, ki jih uporabljajo industrijske, znanstvene in medicinske radiofrekvenčne 

naprave, so: 6,765 MHz–6,795 MHz, 13,553 MHz–13,567 MHz, 26,957 MHz–27,283 MHz in 40,66 MHz–40,70 MHz. Radijski pasovi 
znotraj frekvenc 0,15 MHz do 80 MHz, ki se uporabljajo v radioamaterstvu, so: 1,8 MHz–2,0 MHz, 3,5 MHz–4,0 MHz, 5,3 MHz–5,4 
MHz, 7 MHz–7,3 MHz, 10,1 MHz–10,15 MHz, 14 MHz–14,2 MHz, 18,07 MHz–18,17 MHz, 21,0 MHz–21,4 MHz, 24,89 MHz–24,99 
MHz, 28,0 MHz–29,7 MHz in 50,0 MHz–54.0 MHz.

c   OPREMA ELEKTRIČNEGA OMREŽJA s priključkom za enosmerni tok, zasnovanim za uporabo z AC/DC- pretvornikom, je 
bila preizkušena z uporabo pretvornika, skladnega s specifikacijami PROIZVAJALCA OPREME ELEKTRIČNEGA OMREŽJA. 
RAVEN PREIZKUSA ODPORNOSTI se nanaša na vhod izmeničnega toka na pretvorniku.

LEGENDA SIMBOLOV:

     

Opozorilo! Upoštevajte navodila 
za uporabo Vklop/Izklop

Dvojna izolacija Frekvenca

Naprava je zaščitena pred vdorom 
trdih delcev ali tekočin. Naprava je 
zaščitena pred padajočimi vodnimi 
kapljicami.

Serijska številka

Naprava vsebuje dele tipa BF Številka artikla

Skladno z Direktivama MDD 93/42/
EGS in 2007/47/ES Proizvajalec

Izmenični tok Številka serije

Enosmerni tok

DATUM IZDELAVE NAPRAVE: drugi par števk v številki serije označuje leto, tretji par označuje mesec. (  
1016100001; 16 = 2016; 10 = oktober)

POGOJI ZA SKLADIŠČENJE IN PREVAŽANJE:

Relativna vlažnost: 15 % / 85 %

(Hranite v hladnem in suhem prostoru.)

Temperatura: –25°C / 70°C
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Zračni tlak: od 700 hPa do 1060 hPa

POGOJI V OKOLICI MED UPORABO:

Relativna vlažnost: 15 % / 85 %

Temperatura: 5°C / 40°C

Zračni tlak: od 700 hPa do 1060 hPa

TA IZDELEK JE SKLADEN Z DOLOČBAMI DIREKTIVE 2012/19/EU.
Oznaka s prečrtano košarico na izdelku pomeni, da je treba izdelek ob koncu njegove življenjske 
dobe predelati ločeno od gospodinjskih odpadkov, da ga je treba oddati v posebni center za ločeno 
zbiranje električnih in elektronskih naprav ali ga oddati prodajalcu, ko kupujemo novo sorodno napravo. 
Uporabnik je ob koncu življenjske dobe omenjene naprave dolžan slednjo oddati v posebne centre za 

zbiranje posebnih odpadkov. Pravilno ločeno zbiranje odsluženih naprav omogoča njihovo recikliranje, predelavo 
in okolju prijazno odlaganje; to prispeva k preprečevanju negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi in pripomore 
k ponovni uporabi materialov, iz katerih so izdelki narejeni. Za podrobnejše informacije o razpoložljivih sistemih 
zbiranja se obrnite na lokalno ustanovo za predelavo odpadkov ali na prodajalno, kjer je bila naprava kupljena.

GARANCIJA
Izdelek ima 5-letno garancijo, ki velja za vse okvare, ki so nastale pri običajni uporabi v skladu z navodili za uporabo.
Garancija zato ne velja v primeru poškodb, ki so nastale kot posledica nepravilne uporabe, obrabe ali nesreče. 
Trajanje garancijskega roka v primeru neskladnosti izdelka je urejeno z določbami nacionalne zakonodaje.


