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ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili Kompresorový inhalátor AGU N3. Správné použí-
vání a péče o váš inhalátor vám zajistí účinnou a spolehlivou léčbu po mnoho let.

SEZNAM SYMBOLŮ

Symbol Význam

Tento produkt je v souladu se směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických 
prostředcích.

Tento produkt je v souladu s TR UK 020/2011 «Elektromagnetická 
kompatibilita technického zařízení».

WEEE (směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních). 
Symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento produkt ne-
spadá do kategorie domácího odpadu. Aby se předešlo možnému 
poškození životního prostředí a lidského zdraví, oddělte tyto odpady 
od ostatních a zlikvidujte je v souladu s uznávanými normami.

Zařízení typu BF.

Stupeň ochrany proti vniknutí.
Počáteční číslice (ochrana proti vniknutí pevných cizích předmětů): 
2 – ochrana proti vniknutí pevných předmětů o velikosti větší než 
12 mm; prstů nebo jiných předmětů s maximální délkou 80 mm 
nebo pevných předmětů.
Druhá číslice (ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám): 
1 –Svisle padající vodní kapky by neměly narušit provoz zařízení.

Třída zařízení II (třída ochrany před elektrickým proudem).

Varování.

Chraňte před přímým slunečním světlem.

Před použitím si přečtěte uživatelskou příručku a pochopte ji.

Evropský zplnomocněný zástupce.

Výrobce.
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OBLAST POUŽITÍ

Kompresorový inhalátor AGU N3 je lékařské zařízení. Používejte zařízení pouze 
pod vedením lékaře a/nebo pulmonologa. Tento výrobek poskytuje pohodlné, 
rychlé a bezpečné ošetření a je vhodný pro všechny věkové kategorie. Přečtěte  
si pozorně tuto příručku, abyste se seznámili s funkcemi inhalátoru.

POZNÁMKA
Inhalátor je určen pro inhalační terapii astmatu, chronické obstrukční plicní 
nemoci (CHOPN) a dalších onemocnění dýchacích cest. Před použitím tohoto 
zařízení pro inhalační terapii se poraďte se svým lékařem. Postupujte podle 
pokynů lékaře ohledně dávky a rozvrhu inhalačního podání léčiva. Toto zaří-
zení odpovídá směrnici 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích a BS EN 
13544-1: 2007 + А1: 2009 Dýchací zařízení – Část 1: Nebulizační systémy  
a jejich součásti.

Před použitím inhalátoru si prosím pozorně přečtěte tuto příručku.

POZNÁMKA
Při používání inhalátoru dodržujte bezpečnostní opatření. Zařízení musí 
být používáno pouze k určenému účelu a s předepsanými léky; podle této 
příručky a podle pokynů lékaře. Toto zařízení není určeno k umělé plicní 
ventilaci a inhalační anestezii.

INFORMACE PŘED POUŽITÍM

 • Chraňte zařízení před vniknutím vody, abyste zabránili úrazu elektrickým 
proudem.

 • Neponořujte zařízení do kapaliny.
 • Nepoužívejte při koupání. 
 • Nedotýkejte se zařízení, které spadlo do vody. Pokud se tak stalo, okamži-

tě odpojte napájení.
 • Nepoužívejte zařízení po pádu do vody nebo po pádu na zem, má-li  

poškozené součásti (včetně napájecího kabelu a zástrčky). Chcete-li  
odstranit poruchy, obraťte se na své servisní středisko.

 • Nepoužívejte zařízení, na kterém je zjištěna závada, dokud nebude opraveno.
 • Nepoužívejte zařízení v místech s hořlavými plyny, kyslíkem nebo aeroso-

lovými produkty.
 • Nepoužívejte zařízení s prázdnou nádobkou na léky.
 • Nezakrývejte vzduchové otvory. Neumisťujte zařízení na měkký povrch, 

protože by mohly být blokovány vzduchové otvory.
 • Před čištěním, plněním a po každém použití zařízení odpojte ze sítě.
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 • Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
 • Během provozu nevypínejte ani netřeste zařízením.
 • Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
 • Nedotýkejte se vypínače mokrýma rukama.
 • Zařízení nerozebírejte ani se jej nepokoušejte sami opravovat.
 • Nepoužívejte toto zařízení k umělé plicní ventilaci a inhalační anezezii.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 • Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s fyzickými, neuro-

logickými nebo mentálními poruchami nebo s nedostatečnými zkušenos-
tmi a znalostmi, s výjimkou případů, kdy jsou tyto osoby pod dohledem 
nebo jsou poučeny o používání zařízení osobou zodpovědnou za jejich 
bezpečnost. Je nezbytné dohlížet na děti, aby se zabránilo nesprávnému 
používání zařízení, jeho příslušenství a výrobního balení.

 • Vyvarujte se kontaktu léčiv, par nebo aerosolu s očima.
 • Maximální kapacita lékovky je 6 ml. Nepřekračujte tuto hodnotu.
 • Nepoužívejte inhalátor při řízení.
 • Odpojte zařízení, jakmile se budete cítit nepohodlně nebo se během  

inhalace zhorší váš celkový stav.
 • Nepoužívejte zařízení, pokud je vzduchová hadice zakřivená.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO SKLADOVÁNÍ
 • Chraňte před přímým slunečním světlem, vysokými teplotami a vlhkostí.
 • Udržujte mimo dosah dětí.
 • Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ČIŠTĚNÍ
 • Před každým použitím zkontrolujte vzduchový filtr, náustek, inhalátor  

a další pomocné komponenty. Znečištěné nebo opotřebené komponenty 
musí být vyměněny.

 • Neponořujte zařízení do kapaliny, aby nedošlo k jeho poškození.
 • Před čištěním zařízení odpojte.
 • Po každém použití očistěte veškeré potřebné příslušenství podle pokynů  

v této příručce.
 • Po každém použití vyčistěte zbytky léčit. Před inhalací vždy zkontrolujte 

datum expirace léků.
 • Neskladujte vlhkou vzduchovou hadici ani vzduchovou hadici se zbytky 

léčiva. To může způsobit bakteriální infekce.
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ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ
Tato příručka by neměla nahrazovat konzultace s lékařským specialistou. Údaje 
obsažené v tomto dokumentu nebo zjištěné prostřednictvím tohoto zařízení by 
neměly být použity k autodiagnostice a léčbě nebo jako základ pro výběr léku. Při 
podezření na jakékoli onemocnění vyžadující inhalaci léku se poraďte s lékařem.

OBSAH BALENÍ, DOBA POUŽITELNOSTI

Kompletní sada obsahuje následující komponenty. Pokud jste zjistili, že některé 
součásti chybí, kontaktujte prosím okamžitě prodejce.

Inhalátor se skládá z techto částí:
 • Kompresor (hlavní jednotka) – 1 ks.
 • Síťový adaptér – 1 ks.
 • Napájecí kabel – 1 ks.

Pravidelně vyměňované díly a komponenty*:
 • Dětská maska – 1 ks.  • Nosní díl – 1 ks.
 • Maska pro dospělé – 1 ks.  • Vzduchová hadice – 1 ks.
 • Inhalátor – 1 ks.  • Vyměnitelné vzduchové filtry – 5 ks.
 • Přepážka – 1 ks.  • Síťový adaptér – 1 ks.
 • Kryt inhalátoru – 1 ks.  • Hubice – 1 ks.
 • Náustek – 1 ks.

*Interval výměny součástí je určen jejich životností, která je uvedena v části níže.

Životnost součástí se může lišit v závislosti na intenzitě použití. Při použití zařízení 
pro stříkání 2 ml fyziologického roztoku dvakrát denně po dobu 10 minut při poko-
jové teplotě (23 °C) je životnost složek následující:

 • hlavní jednotka 3 roky
 • inhalátor,  přepážka, kryt inhalátoru, hubice 1 rok
 • vzduchová hadice, náustek, nosní  díl 1 rok
 • vzduchový filtr 30 dní*
 • maska pro děti/dospělé 1 rok
 • síťový adaptér 1 rok

*Poznámka: Životnost vzduchového filtru může být výrazně snížena při používání zařízení 
v prostředí se zvýšenou koncentrací prachu.
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PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Před prvním použitím nebo po dlouhodobém nepoužívání inhalátoru musí být  
zařízení připraveno k použití podle pokynů uvedených v části příručky nazvané 
«Údržba».

POZOR
Před čištěním, montáží a po každém použití zařízení se ujistěte, že je vypnu-
té a odpojené.

1 Umístěte kompresor na rovný a stabilní povrch.
2 Opatrně otevřete kryt inhalátoru a rozdělte jej na dvě části (lékovku a kryt).
3 Ujistěte se, že je přepážka správně vložena do lékovky. Vřeteno uvnitř lékov-

ky musí být zasunuto do drážky přepážky. 
4 Jemně otočte lékovku s víkem a sestavte inhalátor. Ujistěte se, že jsou obě 

části pevně spojeny. 

6
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PRINCIPY A POSTUPY PROVOZU

Kompresorový inhalátor může být 
v provozu v úhlu sklonu rozprašo-
vače až 45° proti svislé linii. Pokud 
úhel sklonu přesáhne 45°, nebude 
generován aerosol.

1 Přidejte inhalační roztok 
do lékovky. Kapacita 
lékovky je 6 ml.

2 Připojte konec vzduchové 
hadice ke konektoru 
vzuchové hadice.

3 Připojte druhý konec 
vzduchové hadice 
do otvoru kompresoru.

4 Připojte náustek nebo 
nosní díl do horní části 
inhalátoru.

POZOR
Pokud je vyžadováno 
několik inhalačních 
sezení, doporučuje se po 
každém sezení provést 
30minutovou přestávku.

Po každém použití:
 • vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel;
 • nechte zařízení vychladnout;
 • jemně odpojte vzduchovou hadici od inhalátoru a vyprázdněte zbytky léku;
 • vyčistěte zařízení podle pokynů v této příručce.

≤ 45°

7
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ADAPTÉR PRO SÍŤ

1 Připojte napájecí kabel k napáje-
cí jednotce a inhalátoru. Používejte 
pouze adaptér doporučený výrob-
cem.

2 Zasuňte zástrčku adaptéru 
do zásuvky.

3 Zmáčkněte ZAPNUTO (ON)/ 
VYPNUTO (OFF) na přístroji.

ÚDRŽBA VÝROBKU

PROPLACHOVÁNÍ
Propláchněte zařízení po každém použití nebo před prvním použitím.

1 Ujistěte se, že je zařízení vypnuté a odpojené.
2 Odpojte vzduchovou hadici od základny inhalátoru.
3 Opatrně otočte a zatlačením kryt inhalátoru otevřete.
4 Opláchněte části inhalátoru pod tekoucí horkou vodou.

8
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5 Otřete jednotlivé části čistým ručníkem nebo je nechte zcela uschnout  
na vzduchu.

6 Sestavte inhalátor.

POZOR
Během prvního čištění a po dlouhodobém skladování zařízení důkladně očis-
těte všechny části a kusy/uzávěry inhalátoru, včetně vzduchové hadice.

ČIŠTĚNÍ KOMPRESORU
Špinavý kompresor otřete měkkým hadříkem.

POZOR
Znečištěný kompresor otřete měkkým hadříkem. Jakýkoli jiný způsob čiště-
ní nebo použití saponátu může ovlivnit vzhled a výkon zařízení.

4
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VÝMĚNA FILTRU

Vzduchový filtr musí být vyměněn, jakmile se jeho barva změní na šedou.

1 Opatrně zatáhněte kryt vzduchové-
ho filtru a odstraňte ho.

2 Vyjměte špinavý filtr.

3 Vložte nový čistý filtr.

4 Pečlivě zavřete kryt filtru.

POZOR

Nečistěte vzduchové filtry. Lze 
použít pouze vzduchové filtry 
AGU N3. Nepoužívejte alternativní 
filtrační materiály, jako je bavlněná 
tkanina. Nepoužívejte zařízení bez 
vzduchového filtru.

MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOB JEJICH ELIMINACE

Upozorňujeme, že některé problémy lze vyřešit bez účasti odborníka.

Problém Řešení

Zařízení nefunguje, protože není zapojeno 
do sítě.

Ujistěte se, že adaptér je připojen do sítě.

10
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Zkontrolujte, zda přepážka uvnitř 
inhalátoru není poškozena.

Zkontrolujte léky v lékovce.

Zkontrolujte polohu přepážky uvnitř 
inhalátoru poškozen.

Zkontrolujte polohu přepážky uvnitř 
inhalátoru. 

Ujistěte se, že vzduchová hadice a další 
pomocné příslušenství jsou správně 
připojeny.

Zkontrolujte vzduchový filtr a v případě 
potřeby jej vyměňte.

Třída ochrany před elektrickým proudem: 
Třída zařízení II.

Zařízení typu BF: 
Náustek a maska.

Stupeň ochrany proti vniknutí:

IP21
Stupeň bezpečnosti v případě hořlavých látek nebo kyslíku: 
Není AP/APG (nepoužívejte s hořlavými činidly nebo kyslíkem).

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI VÝROBKU

Typ Kompresorový inhalátor

Model AGU N3

Síťový adaptér DC 5 V, 2 A

Napětí AC 100–240 V, 50–60 Hz

Příkon, W ≤ 5

Hladina zvuku (1 m od AGU N3), dBA ≤ 45

Průtok vzduchu, L/min ≥ 2,5

Provozní teplota od +10 °С do +40 °С

Vlhkost vzduchu ≤ 90 % RH

12
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Provozní tlak atmosféry, hPa 700–1060

Podmínky skladování od 10 °С do +60 °С, permitted RH ≤ 90 % 

Rozměr (d × š × v), mm 98 × 57 × 50

Váha (bez doplňků), g 170

Kapacita lékovky, ml 6

Velikost částic (MMAD), um ≤ 2,9

Průměrná míra inhalace, ml/min ≥ 0,3 (0,9 % NaCl)

Obsah balení

Inhalátor, vzduchová hadice, náustek, nosní 
díl, vzduchové filtry (5 ks), dětská maska, 
maska pro dospělé, síťový adaptér, hubice, 
taška.

Životnost

Hlavní jednotka – 3 roky; 
inhalátor, tlumič, kryt inhalátoru, 
tryska – 1 rok; 
vzduchová hadice, náustek, nosní díl – 1 rok; 
vzduchový filtr – 30 dní*; 
maska pro dospělé/děti – 1 rok; 
síťový adaptér – 1 rok.

*Poznámka: Životnost vzduchového filtru může být výrazně snížena při používání zařízení 
v prostředí se zvýšenou koncentrací prachu.

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny v konstrukci a kompletní sadě 
zařízení.
V závislosti na léčivu (vodný roztok, suspenze nebo vysoce viskózní látka) se může 
dávka aerosolu lišit.
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TECHNICKÉ DETAILY

Měření velikosti částic pomocí kaskádového nárazového tělesa pro AGU N3 podle 
BS EN 13544-2009 «Dýchací zařízení – Část 1: Nebulizační systémy a jejich součás-
ti», příloha CC.3, je následující.

Velikost inhalovaných částic
Velikost inhalovaných částic MMAD ≤ 2,9 um 
(MMAD – hmotnostní střední aerodynamický 
průměr)

Kapacita lékovky Max. 6 ml

Distribuce částic
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ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE: 
POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE
Kompresorový inhalátor AGU N3 je určen pro použití v níže uvedeném elektro-
magnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel AGU N3 by se měl ujistit, že zařízení používá v takovém 
prostředí.

Test emisí Shoda Elektromagnetické prostředí – pokyny

RF emise CISPR 11 Skupina 1 Kompresorový inhalátor AGU N3  
využívá vysokofrekvenční energii pouze 
pro svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho 
vysokofrekvenční emise velmi nízké  
a není pravděpodobné, že by způsobovaly 
rušení v blízkém elektronickém zařízení.

RF emise CISPR 11 Třída В Kompresorový inhalátor AGU N3 
není vhodný pro použití ve všech 
domácích zařízeních a může být použit 
v zařízeních přímo připojených k veřej-
né síti nízkého napětí, která zásobuje 
budovy používané pro domácí účely.

Harmonické emise 
IEC 61000-3-2

Třída A

Kolísání napětí/blikání emisí 
IEC 61000-3-3

Vyhovuje

Test odolnosti IEC 60601 
Zkušební úroveň Úroveň shody Elektromagnetické 

prostředí – pokyny

Elektrostatický 
výboj (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt  
±8 kV vzduch

±6 kV kontakt  
±8 kV vzduch

Podlahy by měly být 
dřevěné, betonové nebo 
keramické dlaždice. 
Pokud jsou podlahy 
pokryty syntetickým 
materiálem, měla by 
být relativní vlhkost 
nejméně 30 %.

Elektrický 
přechodný/výboj 
IEC 61000-4-4

± 2 kV pro napájecí 
vedení

± 1 kV pro vstupní/
výstupní vedení

± 2 kV pro napájecí 
vedení

Nepoužívá se

Kvalita napájení ze 
sítě by měla odpovídat 
normám veřejných sítí 
dodávek energie.

Nárůst 
IEC 61000-4-5

Vedení ± 1 kV 
do vedení

Vedení ± 2 kV 
do země

Vedení ± 1 kV do 
vedení

Nepoužívá se

Kvalita napájení ze 
sítě by měla odpovídat 
normám veřejných sítí 
dodávek energie. 
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Poklesy napětí, 
krátká přerušení  
a kolísání napětí 
na napájecím 
zdroji 
IEC 61000-4-11

< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT) 
pro 0,5 cyklu

40 % UT  
(60 % pokles v UT) 
pro 5 cyklu

70 % UT  
(30 % pokles v UT) 
pro 25 cyklu

< 5 % UT  
(> 95 % pokles v UT) 
pro 5 s

< 5 % UT 
(> 95 % pokles v UT) 
pro 0,5 cyklu

40 % UT  
(60 % pokles v UT) 
pro 5 cyklu

70 % UT  
(30 % pokles v UT) 
pro 25 cyklu

< 5 % UT  
(> 95 % pokles v UT) 
pro 5 s

Kvalita napájení ze 
sítě by měla odpovídat 
normám veřejných sítí 
dodávek energie. 
Pokud uživatel zařízení 
vyžaduje nepřetržitý 
provoz během přerušení 
napájení, doporučuje se, 
aby byl AGU N3 napájen 
nepřerušitelným zdro-
jem energie nebo baterií.

Výkonová 
magnetická pole 
(50/60 Hz)  
IEC 61000-4-8

3 А/m 3 А/m Výkonová frekvenční 
magnetická pole 
AGU N3 by měla být 
na úrovních charakte-
ristických pro typické 
systémy pro veřejné 
použití.

POZNÁMKA: UT – je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.
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Test odolnosti IEC 60601 
Zkušební úroveň

Úroveň 
shody

Elektromagnetické prostředí – 
pokyny

Provedeno RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 KHz – 80 MHz

 
3 V/m  
80 MHz – 2,5 GHz

3 Vrms

 
 
 
3 V/m

Přenosné a mobilní 
vysokofrekvenční komunikační 
zařízení by nemělo být používáno 
v blízkosti žádné části AGU N3, 
včetně kabelů, než je doporučená 
separační vzdálenost vypočtená 
z rovnice použitelné pro kmitočet 
vysílače. 
Doporučená vzdálenost:
d = 1,2 √P,
d = 1,2 √P 80 MHz – 800 MHz,
d = 2,3 √P 800 MHz – 2,5 GHz,
kde P je maximální jmenovitý 
výstupní výkon vysílače ve wattech 
(W) podle výrobce vysílače a d je 
doporučená oddělovací vzdálenost  
v metrech (m).
Intenzita pole z pevných 
vysokofrekvenčních vysílačů 
stanovená průzkumem 
elektromagnetického pole a by 
měla být nižší než úroveň souladu  
v každém frekvenčním rozsahu b.
K rušení může dojít 
v blízkosti zařízení 
označených tímto 
symbolem: 

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření 
je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů a lidí.

a. Intenzitu pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice pro  rádiové (celulární/ 
bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rozhlasové vysílání, 
rozhlasové vysílání AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpově-
dět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí v důsledku pevných vysokofrek-
venčních vysílačů je třeba zvážit průzkum elektromagnetického pole. Pokud namě-
řená intenzita pole v místě, kde se používá AGU N3, přesáhne použitelnou úroveň 
shody s požadavky na RF výše, je třeba dodržet AGU N3, aby se ověřil normální 
provoz. Pokud je pozorován neobvyklý výkon, mohou být nezbytná další opatření, 
jako je reorientace nebo přemístění AGU N3.
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b. V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší 
než 3 V/m.

DOPORUČENÁ VZDÁLENOST MEZI PŘENOSNÝMI A MOBILNÍMI RF KOMU-
NIKAČNÍMI ZAŘÍZENÍMI A KOMPRESOROVÝM INHALÁTOREM AGU N3.
Kompresorový inhalátor AGU N3 je určen k použití v elektromagnetickém 
prostředí, ve kterém jsou kontrolovány vyzařované vysokofrekvenční ruše-
ní. Zákazník nebo uživatel kompresorového inhalátoru AGU N3 může pomoci 
zabránit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi 
přenosným a mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílači)  
a kompresorovým inhalátorem AGU N3, jak je doporučeno níže, podle maximál-
ního výstupního výkonu komunikační ho zařízení. U vysílačů s jmenovitým maxi-
málním výstupním výkonem, které nejsou uvedeny výše, lze doporučenou sepa-
rační vzdálenost d v metrech (m) stanovit pomocí rovnice použitelné na kmitočtu 
vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattech (W) 
podle výrobce vysílače.

Maximální výstupní 
výkon vysílače (W)

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače (m)

150 kHz – 80 MHz 

d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz

d = 1,2 √P

800 MHz – 2,5 GHz

d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření je 
ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, objektů a lidí.

VAROVÁNÍ
Tento symbol na výrobku znamená, že tento produkt je elektronické zaříze-
ní, které musí být zlikvidováno v souladu se směrnicí 2012/19/EU v místním 
zařízení pro likvidaci odpadu.
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ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční doba na hlavní jednotku kompresorového inhalátoru AGU N3 je 
24 měsíců od data prodeje za předpokladu, že jsou přísně dodrženy všechny 
provozní podmínky uvedené v tomto návodu k použití. Záruka je platná, pouze 
pokud je k dispozici pokladní doklad a záruční list vyplněný oficiálním zástupcem 
pro potvrzení data prodeje. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, součásti 
a příslušenství, které se pravidelně vyměňují, jako jsou: dětská maska, maska pro 
dospělé, výměnné filtry, inhalátor, vzduchová hadice, náustek, nosní díl, a balení.
Poprodejní a bezplatný servis údržby není poskytován v případě:

 • používání zařízení v rozporu s požadavky uvedenými v návodu k použití;
 • škod způsobených úmyslným nebo chybným jednáním spotřebitele  

v důsledku nesprávného zacházení nebo nedbalosti;
 • důkazu o mechanickém poškození, dále prohlubní, trhlin, odštěpků atd. 

na krytu zařízení, otevření krytu, demontáži, neoprávněné opravě, vnik-
nutí vlhkosti do krytu nebo působení korozivních látek nebo jakékoli jiné 
neoprávněné rušení, jakož i jiné případy, kdy spotřebitel poruší požadavky 
na skladování, čištění, přepravu a provoz uvedené v návodu k použití;

 • vniknutí olejů, prachu, hmyzu, kapalin (které nejsou určené pro použití se 
zařízením) a jiných cizích předmětů do zařízení.

Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené:
 • normálním opotřebením součástí s omezenou životností;
 • poškozením příslušenství, které není nedílnou součástí zařízení (maska pro 

děti, maska pro dospělé, výměnné filtry, inhalátor, vzduchová hadice, náus-
tek, nosní díl, balení);

 • používáním vadného, opotřebovaného příslušenství;
 • vyšší mocí (nehoda, požár, povodeň, porucha elektrického vedení atd).

Datum výroby  a informace o dovozci jsou uvedeny na obalu zařízení.
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ZÁRUČNÍ LIST

Sériové číslo

Datum nákupu

Název prodejce

Podpis prodejce

Kompletnost sady a funkce zařízení se testují v přítomnosti kupujícího.

Jméno kupujícího

Podpis kupujícího

POZOR!
Tato záruka je platná, pouze 
pokud jsou údaje správně 
vyplněny.

Razítko prodejce

měsíců záruky24

AGU N3
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agu–baby.com

Výrobce: 
Globalcare Medical Technology CO., LTD. 
7. budova, 39. střední průmyslové hlavní silnice, 
evropská průmyslová zóna, město Xiaolan, 
528415 Zhongshan City, provincie Guangdong, Čína.

Zplnomocněný zástupce v EU: 
Donawa Lifescience Consulting Srl,  
Piazza Albania, 10, 00153 Řím, Itálie.

Zajistěte, aby děti nepoužívaly zařízení bez dozoru, protože 
některé malé části se mohou dostat do jejich dýchacích cest 
nebo zažívacího traktu.
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AGU® je registrovaná ochranná známka společnosti Montex Swiss AG, 
Tramstrasse 16, CH – 9442, Berneck, Švýcarsko.


