Instrukcja obs!ugi
DECOPEEL Model DEC47

Instrukcja obs!ugi
DECOPEEL Model DEC47
Spis tre"ci:
Spis tre"ci
Informacje ogólne
Przeciwwskazania
Skutki uboczne
Charakterystyki sprz#tu
Efekty i korzy"ci urz$dzenia
Mikro dermabrazja
Sposoby u%ycia
Wskazówki dotycz$ce zabiegu
Zabiegi mikro dermabrazji
Dokumentacja techniczna
Ogólne w!a"ciwo"ci
&rodowisko dzia!ania
Oznaczenia/ instalacja
Przyrz$dy sterowania i funkcje
Instrukcje u%ytkowania
Konserwacja
Zanieczyszczenie "rodowiska
Wymagania zwi$zane z bezpiecznym u%yciem sprz#tu

Informacje ogólne
Instrukcja ta zawiera wszelkie informacje potrzebne do instalacji, u%ycia oraz konserwacji
wyposa%enia sprz#tu. Prosz# zapozna' si# dok!adnie z tymi wskazówkami przed u%yciem
sprz#tu, aby unikn$' zagro%e( zwi$zanych z jego u%ytkowaniem.
WA)NE – Ksi$%eczka ta powinna by' zawsze do!$czona do sprz#tu dla dalszych porad.
Je%eli urz$dzenie zostanie odsprzedane lub udost#pnione innym, prosz# upewni' si#, %e
do!$czona jest ta ksi$%eczka, aby nowy w!a"ciciel by! w stanie zapozna' si# z w!a"ciwym
funkcjonowaniem urz$dzenia oraz odpowiednimi wskazówkami.
Przeciwwskazania do mikro dermabrazji
Mikro dermabrazji powinni unika':
• Nastolatki oraz kobiety w ci$%y i karmi$ce matki. Hormony mog$ powstrzymywa' lub
zmienia' rezultaty mikro dermabrazji. Najlepiej zaczeka', a% do unormowania si#
poziomu hormonów przed zastosowaniem tej metody.
• Ludzie stosuj$cy obecnie lub niedawno preparat Accutane (izotretynoin#). Accutane
zwi#ksza wra%liwo"' skóry, dlatego po u%yciu go nale%y odczeka' 6-12 miesi#cy, aby
zastosowa' jak$kolwiek terapi# zwi$zan$ z regeneracj$ powierzchni skóry, nie tylko
mikro dermabrazj#.
• Osoby cierpi$ce na zrogowacenia, a tak%e osoby z niezdiagnozowanymi zmianami
skóry, aktywnym tr$dzikiem ró%owatym lub tr$dzikiem (cho' osoby z delikatnym
tr$dzikiem zaobserwowa!y pozytywne zmiany), cukrzyc$, schorzeniami uk!adu
odporno"ciowego, s!abymi naczyniami w!o"niczkowymi, egzem$, zapaleniem skóry,
!uszczyc$, toczniem, liszajami lub z!o"liwymi guzami skóry (brodawkami).
Efekty uboczne
Równowaga kolorystyczna skóry mo%e zosta' naruszona (innymi s!owy: mo%na nabawi' si#
ciemnych lub jasnych plam stosuj$c mikro dermabrazj#). Ryzyko jest niewielkie, poniewa%
metoda ta jest delikatn$ ingerencj$. Usuwa jedynie zewn#trzn$ warstw# skóry (uformowan$ z
martwych komórek skóry), pozostawiaj$c %yw$ tkank# nienaruszon$. Jednak odkryto, %e
osoby z ciemniejsz$ karnacj$ skóry (rodzaje IV, V oraz VI wg skali Fitzpatricka – zob.
poni%ej) s$ bardziej nara%one na zak!ócenia pigmentu. I cho' ryzyko zak!ócenia równowagi
pigmentu jest znikome (najni%sze ze wszystkich zabiegów odnowy) w przypadku
ciemniejszych rodzajów skóry, nadal istnieje.
1. W przypadku, gdy urz$dzenie do mikro dermabrazji nie jest w!a"ciwie u%ywane lub
nieodpowiednio dezynfekowane, mo%na spodziewa' si# wyst$pienia przebarwie(, zranie(
skóry lub infekcji (bardzo rzadkie, lecz mo%liwe). Wa%ne jest, by pami#ta', %e jednorazowa
nak!adka znajduj$ca si# przy piórze jest jedyn$ cz#"ci$ urz$dzenia, która powinna styka' si#
ze skór$ podczas zabiegu. Po zako(czonym zabiegu nale%y j$ wyrzuci' do "mieci.
2. Mo%liwe jest wch!oni#cie mikro kryszta!ków u%ywanych podczas zabiegu. Kryszta!ki
tlenku glinu nie wywo!uj$ jednak reakcji alergicznych lub reakcji szkodliwych. Nie s$
toksyczne ani rakotwórcze. Po!kni#cie kryszta!ków w niezmiernie du%ych ilo"ciach mo%e
wywo!a' problemy z oddychaniem (bardzo rzadkie, lecz mo%liwe).
3. Po zabiegu mikro dermabrazji powszechnymi reakcjami s$: wra%liwo"' na promienie
s!oneczne, !uszczenie si# skóry, zaczerwienienia, a u niektórych osób czasowe odbarwienia
skóry. Efekty te s$ tymczasowe; je%eli utrzymuj$ si#, nale%y przerwa' terapi#.

Charakterystyki sprz"tu
DECOPEEL mo%e by' stosowany w przypadku wyst#powania: tr$dzik, tr$dzik zaskórnikowy,
blizny potr$dzikowe, zmarszczki, uszkodzenia wywo!ane promieniami s!onecznymi,
przebarwienia, powi#kszone pory, tzw. plamy starcze.
Mo%na go stosowa' na nast#puj$ce cz#"ci cia!a: twarz, dekolt, ramiona, plecy, nogi, itp. Czas
stosowania podczas jednego zabiegu oraz liczba zabiegów zale%ne s$ od specyfikacji
leczonego problemu.
DECOPEEL – mikrodermabrazja – jest nieinwazyjn$, z!uszczaj$c$ i regeneruj$c$ metod$,
która stosuje kryszta!ki tlenku glinu do odnowy skóry. Kryszta!ki delikatnie "cieraj$ skór#, w
celu usuni#cia z niej martwych komórek warstwa po warstwie. Podci"nienie urz$dzenia
stymuluje cyrkulacj# krwi oraz pobudza zwi#kszony przep!yw krwi w danym miejscu.
Stymuluje te% wytwarzanie kolagenu oraz elastyny, co przek!ada si# na bardziej spr#%ysty i
m!ody wygl$d skóry. Praktycznie mikrokryszta!ki zostaj$ zaaplikowane na skór# z
odpowiedniej dyszy, powoduj$c efekt wyg!adzania. Nast#pnie kryszta!ki wraz z obumar!ymi
komórkami skóry s$ zasysane z powrotem (przez t$ sam$ cz#"' dyszy) do specjalnego
pojemnika na proszek (który mo%na nast#pnie opró%ni' do "mieci).
Istnieje kilka rodzajów mikrokryszta!ów znajduj$cych zastosowanie w mikro dermabrazji,
lecz kryszta!ki tlenku glinu (corundum) s$ najlepsze ze wzgl#du na:
•
•

•
•
•

Tlenek glinu jest drugim co do twardo"ci minera!em (po diamentach);
Nieregularne kszta!ty czyni$ je bardziej skutecznym "rodkiem "ciernym. Tlenek glinu
jest równie% oboj#tnym chemicznie zwi$zkiem, który nie powoduje alergicznych b$d*
szkodliwych reakcji;
Nie zawieraj$ substancji chemicznych;
Nie s$ wch!aniane przez skór#;
Posiadaj$ w!a"ciwo"ci antybakteryjne i dlatego s$ bardzo pomocne w leczeniu
tr$dziku.

Efekty i korzy#ci urz$dzenia
Dzi#ki ci"nieniu i zasysaniu mikro kryszta!ków, DECOPEEL stymuluje cyrkulacj# krwi oraz
pobudza zwi#kszony przep!yw krwi w danym miejscu. Stymuluje wytwarzanie kolagenu i
elastyny, co przek!ada si# na bardziej spr#%ysty i m!ody wygl$d skóry. Podra%nienie
wywo!ane zabiegiem mikro dermabrazji zredukowane jest do minimum, a klient mo%e zaraz
po zabiegu wróci' do swych codziennych zaj#'. Oboj#tne chemicznie i sterylne kryszta!ki nie
powoduj$ alergicznych reakcji. Rezultaty s$ natychmiastowe: poprawa wygl$du skóry oraz
odwrócenie efektów starzenia. Zatem pacjenci s$ zadowoleni ju% po pierwszym zabiegu, a po
ka%dym kolejnym skóra nabiera coraz lepszego wygl$du. Zaleca si# seri# minimum 8
zabiegów, a w przypadku przebarwie( i blizn tr$dzikowych liczba koniecznych zabiegów
mo%e by' wi#ksza.
Po zako(czeniu serii zabiegów zaleca si# powtarzanie jednego zabiegu raz na miesi$c.
&rednio kolejne zabiegi wykonuje si# co 7-10 dni.

Mikrodermabrazja
Urz$dzenie DECOPEEL wykorzystuje mikrodermabrazja, najbardziej naturaln$ metod#
odzyskiwania wygl$du m!odej skóry bez u%ycia "rodków chemicznych, promieni laserowych
b$d* zabiegów chirurgicznych, wykluczaj$c$ d!ugotrwa!e podra%nienia i zaczerwienienia.
Urz$dzenie DECOPEEL jest najlepszym rozwi$zaniem dla ka%dego, kto chce poprawi'
wygl$d skóry i pozby' si# oznak starzenia.
Bliznowacenie, blizny potr$dzikowe, plamy starcze i zmarszczki powsta!e na skutek
nadmiernego dzia!ania promieni s!onecznych oraz inne problemy zwi$zan z pigmentem
mog$ by' usuni#te z pomoc$ kryszta!ków u%ytych do mikro dermabrazji w DECOPEEL.
Ró%nica w wygl$dzie skóry b#dzie oczywista. To najbardziej bezpieczna i najbardziej
efektywna metoda redukcji zmarszczek, z!uszczenia skóry oraz korekcji pigmentu. Nasze
urz$dzenie do mikro dermabrazji odnawia skór# przez usuni#cie szarego, martwego,
zniszczonego przez s!o(ce naskórka, a tak%e stymuluje produkcj# nowych komórek skóry i
kolagenu.
System mikrodermabrazji wykorzystany w urz$dzeniu DECOPEEL zapewnia wspania!e
rezultaty, co przek!ada si# na satysfakcj# klienta. Nasze urz$dzenie do mikrodermabrazji
posiada specjaln$ g!owic#, z pomoc$ której kryszta!ki delikatnie s$ aplikowane na skór# i
g!adz$ jej powierzchni# usuwaj$c jej niedoskona!o"ci. Podczas zetkni#cia ze skór$, kryszta!ki
usuwaj$ star$, martw$ i !uszcz$c$ si# skór#, a tak%e z!uszczaj$ i poleruj$ jej g!#bsze warstwy.
Mikro dermabrazj# stosuje si# g!ównie w celu:
•
•
•
•
•
•

Wymiany komórek;
Poprawy barwy skóry;
Zredukowania nierówno"ci skóry;
Zmniejszenia i wyp!ycenie blizn;
Oczyszczenia porów skóry oraz nadania jej zdrowego wygl$du;
Samo podci"nienie wzmaga kr$%enie krwi i uaktywnia produkcj# kolagenu,
powoduj$c rozwój nowej m!odo wygl$daj$cej skóry. Tlen dodatkowo pomaga
przyspieszy' produkcj# kolagenu i daje ukojenie nowo z!uszczonej skórze.

Sposoby u%ycia
Wskazówki dotycz$ce zabiegu
Przed zabiegiem
- Usu( soczewki kontaktowe, kolczyki z uszu oraz wszelkie kolczyki z twarzy. Przykryj
w!osy czepkiem lub zepnij opask$.
- Na!ó% ochraniacze na oczy, aby kryszta!ki nie znalaz!y si# w kontakcie z obszarem wokó!
oczu. Nale%y tego bezwzgl#dnie przestrzega', szczególnie aplikuj$c mikro dermabrazj# w
celu zredukowania tzw. kurzych !apek. Oczy nale%y chroni' przed dostaniem si# kryszta!ków,
co mo%e wywo!a' szczególn$ irytacj#.
- Przed zabiegiem oczy"' skór# "rodkiem odt!uszczaj$cym lub "ci$gaj$cym z
wysokoprocentowym alkoholem, aby usun$' wszelkie pozosta!o"ci po makija%u i
nat!uszczaniu.
- Osusz skór#, aby jej powierzchnia by!a ca!kowicie sucha i rozpocznij mikro dermabrazj#.
- Istnieje mo%liwo"' kontrolowania podci"nienia, z jak$ mikrodermabrazja nast$pi. W
przypadku klienta, który nigdy wcze"niej nie stosowa! tego zabiegu, technik lub kosmetyczka

powinni ustawi' urz$dzenie na ni%sze nat#%enie. Mo%na kontrolowa' zarówno sposób
wydobywania si# kryszta!ków, si!# tarcia, jak i si!# ich zasysania.
Podczas zabiegu
Dysz$ mo%na porusza' ruchami kolistymi, pionowymi b$d* wzd!u% osi uszkodzenia. Liczba
ruchów zale%e' b#dzie od ró%nych czynników takich jak rodzaj uszkodzenia, od cz#"ci cia!a
poddanej zabiegowi i koloru skóry. Czym wolniej pióro przesuwa si# po skórze, tym g!#bsze
z!uszczenie. Podobnie, czym szybciej dysza przesuwa si# po skórze, tym p!ytsze b#dzie
z!uszczenie. Typowy zabieg mikro dermabrazji stosowany na twarzy wymaga dwukrotnego
cyklu. W pierwszym cyklu ruchy powinny by' poziome zaczynaj$c od linii w!osów w dó! a%
do podbródka. W drugim cyklu ruchy powinny by' pionowe. Po zako(czeniu dwóch cykli
obs!uguj$cy powinien zastosowa' zabieg w tych cz#"ciach twarzy, które klient chce poprawi'
– np. linie wokó! oczu, okolice górnej wargi b$d* obszary przebarwione. W tych miejscach
stosuj$cy urz$dzenie powinien dokona' wielokrotnych powtórze(, przesuwaj$c je w ró%nych
kierunkach, aby wyg!adzi' skór#. Wielokrotne przesuni#cia powinny dochodzi' do punktu
zerwania skóry. Wymaga to praktyki, a dokonuj$c wizualnej oceny, mo%na osi$gn$'
zadawalaj$ce rezultaty. Ca!a procedura opiera si# na do"wiadczeniu obs!uguj$cego.
Zaraz po zabiegu
Zalegaj$ce kryszta!ki nale%y usun$' z pomoc$ suchych p!atków kosmetycznych, a nast#pnie
wyrzuci'. Oczy"' twarz kilkakrotnie, by si# upewni', %e wszystkie kryszta!ki zosta!y
usuni#te, cho' procedura jest nieinwazyjna. Nie u%ywaj szczoteczek do usuwania
kryszta!ków.
Wynikiem ko(cowym cz#sto b#dzie zaczerwieniona skóra czy rumie(. Mikro dermabrazja z
natury pozostawi naskórek podra%nionym, odwodnionym i wra%liwym. Pierwszym celem po
zabiegu jest nawil%enie skóry. Pami#taj, %e ka%da substancja naniesiona na starty obszar mo%e
wywo!a' delikatne do umiarkowanego odczucie k!ucia. Reakcja ta jest normalna. W dodatku
ka%da substancja naniesiona na skór# zostanie wch!oni#ta szybciej i g!#biej.
•
•

Oczy"' skór# z kryszta!ków z pomoc$ bawe!nianych p!atków.
Drugi i trzeci raz przetrzyj z pomoc$ zimnego ok!adu, aby uspokoi' skór#.

Opcjonalnie: zastosuj kompres lawendowy:
• Dodaj 4-5 kropli czystej lawendy do zimnej oczyszczonej wody.
• Namocz w wodzie bawe!niane p!atki.
• Na!ó% na twarz, pomijaj$c usta i nos dla sprawnego oddychania.
• Pozostaw na 2-3 minuty lub do czasu, gdy p!atki si# ogrzej$.
Lawenda studzi i przenosi ciep!o ze skóry na p!atki.
•
•
•

Na!ó% %el „normalizuj$cy komórki”, którego sk!adnikami s$ gliceryna, alantoina,
sodium PCA (sól sodowa kwasu piroglutaminowego).
Na!ó% nietwardniej$cy, nawil%aj$cy %el lub maseczk# opart$ na kremie. Pozostaw na
15 minut a nast#pnie zmyj zimn$ wod$ u%ywaj$c bawe!nianych p!atków.
W ci$gu dnia oprócz kremu piel#gnacyjnego stosuj preparaty z filtrem UV.
Wieczorem na!ó% nawil%aj$cy krem na noc.

Zalecamy, by klient nie wystawia! si# na bezpo"rednie oddzia!ywanie promieni s!onecznych.
W przeciwnym razie powinien nanie"' du%$ ilo"' emulsji z filtrem ochronnym.
Czas trwania zabiegu

Zazwyczaj oscyluje mi#dzy 30 a 45 minut; zale%y to od zmian skóry, na które jest stosowany.

REGU!Y POST"POWANIA PODCZAS ZABIEGU
STAN

CZ"STOTLIWO#$ TECHNIKA

PIEL"GNACJA
PO ZABIEGU
(wszystkich
sesjach)

Delikatne linie

Co 7-10 dni / 6
sesji

Poziome,
pionowe, pod
k%tem,
okr&'ne

Nawil'acz 5-10%
AHA

Przero(ni&te
blizny
(hipertroficzne)

Co 14 dni / 6 sesji

G)&boka
abrazja, ostre
nacieranie

Kremy
nawil'aj%ce

Przebarwienia
(mniej ni' 2 lata)

Co 7-10 dni / 6
sesji

Ruchy
okr&'ne

Hydrochinon,
kremy
przeciws)oneczne,
kapelusze

Przebarwienia
(ponad 2 lata)

Co 7-10 dni / 8-10
sesji

Ruchy
okr&'ne

Jak powy'ej

!ojotokowe
rogowacenia

Co 7-10 dni / 4
sesje

P)ytka abrazja Kremy betahydroksylowe

Torbiel
naskórkowa

Co 10 dni / 3
sesje

Ruchy
okr&'ne

Miejscowa
aplikacja
wysychaj%cej
maseczki

Tr%dzik stopnia I
(otwarte i
zamkni&te
zaskórniki)

Co 7-10 dni / 4
sesje

Poziome,
pionowe, pod
k%tem,
okr&'ne

Oczyszczenie
twarzy

Dokumentacja techniczna
+ród!o energii
Wymiary
Waga netto
Maksymalna moc wyj"ciowa
Bezpieczniki
Maksymalne zu%ycie

230 V 50/60 Hz
29X24X35 cm

5 kg
800 mbar
Nr 2, 800 mAT
90 Watt

Ogólne w!a#ciwo#ci
Klasa ochrony:
A
Aplikator
typ B
Funkcjonowanie: ci$g!e.
&rodowisko dzia!ania
Temperatura otoczenia: 5 do 40 st. C
Wilgotno!" wzgl#dna: 30 – 75%
Ci!nienie atmosferyczne: 700 – 1060 hPa
SYMBOLE

Uwaga, ZAPOZNAJ SI" Z ZA!*CZON* INSTRUKCJ*

URZ*DZENIE TYPU: B
Instalacja
Gdy otrzymasz urz$dzenie, sprawd* czy zawarto"' zosta!a nienaruszona. Obejrzyj samo
urz$dzenie, aby ewentualnie poinformowa' nas o mo%liwych uszkodzeniach w czasie
transportu.
Upewnij si#, %e uk!ad elektryczny w miejscu pracy urz$dzenia zosta! wykonany zgodnie z
regulacjami dotycz$cymi czynno"ci wykonywanych w salonach kosmetycznych. Pod %adnym
pozorem nie wolno instalowa' urz$dzenia w pobli%u wanien do k$pieli, zlewów, a tak%e
innych zbiorników, które mog$ przypadkowo przecieka' lub kapa', jak równie% w pobli%u
*róde! ciep!a i ognia – stanowi to powa%ne zagro%enie nawet, gdy urz$dzenie nie jest
uruchomione. Upewnij si#, %e zarówno napi#cie (volt) jak i absorpcja mocy (Watt) okre"lona
na etykiecie urz$dzenia s$ zgodne z warto"ciami pr$du dost#pnego we wtyczce. W
przeciwnym wypadku nie pod %adnym pozorem nie pod!$czaj urz$dzenia. Przed
pod!$czeniem wtyczki upewnij si#, %e g!ówny w!$cznik (fot. 1) znajduje si# w pozycji 0 a
tak%e nie u%ywaj %adnych reduktorów.
Pod!$cz kabel do gniazda z uziemieniem, które powinno mie' odpowiednie zabezpieczenie.

Przyrz$dy sterowania i funkcje
Zdj#cie A

1) Wska*nik si!y podci"nienia
2) Pokr#t!o regulacji mechanicznej si!y tarcia
3) Pokr#t!o regulacji g#sto"ci przep!ywu kryszta!ków
4) UWAGA: zapoznaj si# z do!$czon$ instrukcj$ obs!ugi
5) OCHRONA: urz$dzenie chroni$ce przed bezpo"rednim i po"rednim kontaktem
Instrukcje u%ytkowania
Cyfry u%yte w kolejnych instrukcjach odnosz$ si# do oznacze( ze zdj#cia A. Pod!$cz
urz$dzenie do gniazda 230 V 50/60 Hz, z uziemieniem odpowiadaj$cym obowi$zuj$cym
normom. Upewnij si#, %e prze!$cznik „0/–” znajduje si# w pozycji „0” (fot. 1).
Fot. B

1) Wsyp oboj#tny chemicznie proszek z kryszta!kami (kod AC0687) do odpowiedniego
pojemnika (fot. B). Odkr#' a nast#pnie dobrze zakr#' wieko pojemnika (poz. B-1). Upewnij
si#, %e pokr#t!o zabezpieczenia (poz. B-2) jest w!a"ciwie zamkni#te.

2) Upewnij si#, %e pokrywa pojemnika na odzyski równie% jest w!a"ciwie zamkni#ta (fot. C1).
Fot. C

3) Pod!$cz oba przewody !$cz$ce z dysz$ do w!a"ciwych otworów 1 i 2, jak widoczne na
zdj#ciach poni%ej:
Fot. D

Fot. D 1

Fot. D 2

Tak$ sam$ proceudr# nale%y zastosowa' w przypadku pod!$czenia przewodu nr 2 do wyj"cia nr 2.

4) Nak!adka jednorazowego u%ytku powinna by' umieszona na ko(cówce dyszy – fot. E.
Fot. E

5) W!$cz urz$dzenie prze!$czaj$c w!$cznik „0/-” na pozycj# „–” (fot. 1)
6) Ustaw ga!ki steruj$ce 2 i 3 w pozycji „minimum” (fot. A)
7) Oprzyj nak!adk# dyszy na skórze i upewnij si#, %e kopu!a dok!adnie przylega do skóry (fot. F)
Fot. F

8) Rozpocznij zabieg. Ustaw mechaniczn$ si!# tarcia reguluj$c odpowiednio ga!k# nr 2 –
podci"nienie (vacuum); ustaw g#sto"' przep!ywu kryszta!ków reguluj$c ga!k# nr 3 – moc
(power). Ustawienia urz$dzenia powinny odpowiada' rodzajowi wykonywanego zabiegu oraz
wra%liwo"ci klienta.

9) WA'NE: Podczas zabiegu, sprawdzaj czy poziom proszku w pojemniku na odzyski
nie przekracza wskazania „maksimum”, oznaczonego na pojemniku (fot. C-2).
Je%eli tak si# zdarzy, zabieg musi by' natychmiast przerwany. Wy!$cz urz$dzenie; opró%nij
pojemnik odkr#caj$c nakr#tk# (fot. C-3). Umie"' pojemnik ponownie w pierwotnej pozycji,
zamykaj$c go z pomoc$ odpowiedniej nakr#tki (zawsze sprawdzaj, czy wieko pojemnika jest
odpowiednio zamkni#te) i kontynuuj zabieg.

Fot. C

10) Po zako(czonym zabiegu wyrzu' zu%yt$ jednorazow$ nak!adk# z dyszy
Zwyk!a konserwacja
Zaleca si# czyszczenie urz$dzenia z u%yciem alkoholu lub "rodka dezynfekuj$cego. Nigdy nie
u%ywaj produktów "ciernych do czyszczenia panelu przedniego lub pojemników. Nie zanurzaj
urz$dzenia w %adnego rodzaju cieczach. Zalecamy okresow$ kontrol# urz$dzenia (raz w
roku), wykonywan$ wy!$cznie przez wykwalifikowany personel autoryzowany przez
DECOMEDICAL di J.M.L. s.r.l., aby sprawdzi! stan konserwacji oraz ustawienia urz$dzenia.

Wyj$tkowa konserwacja
W przypadku odnotowania utraty mocy "ciernej, nale%y wymieni' filtr znajduj$cy si# pod
pojemnikiem na odzyski.
Wymiana filtra
1) Upewnij si#, %e urz$dzenie jest wy!$czone.
2) Odkr#' pojemnik z filtrem (fot. G-1)
Fot. G

3) Wyjmij zu%yty filtr odkr#caj$c nakr#tk# zabezpieczaj$c$ (G-2)
4) Za!ó% nowy filtr (kod AC0689 – Decopeel filter); zablokuj filtr odpowiedni$ nakr#tk$ i
przykr#' odpowiednio pojemnik na filtr, aby zapobiec utracie powietrza.
Zanieczyszczenie #rodowiska
Post#puj zgodnie z obowi$zuj$cymi prawami dotycz$cymi indywidualnego sk!adowania
odpadów, szanuj$c "rodowisko, w którym %yjemy. Wszystkie elementy opakowania s$
przyjazne "rodowisku, zgodnie z obowi$zuj$cymi regulacjami europejskimi.
Zalecamy zachowanie ca!o"ci oryginalnego opakowana na wypadek przewo%enia sprz#tu w
przysz!o"ci.
Wymagania zwi$zane z bezpiecznym u%yciem sprz"tu
DECOMEDICAL di J.M.L. s.r.l. bierze odpowiedzialno"' za bezpiecze(stwo i w!a"ciwe
funkcjonowanie sprz#tu pod warunkiem, %e:
• Instalacja elektryczna w pomieszczeniach, w których jest u%ywany spe!nia standardy
CEI (UNE);
• Przestrzega si# wszelkich zalece( wymienionych w instrukcji obs!ugi;
• Konserwacja, naprawy i dostrajanie sprz#tu wykonywane s$ przez fachowców
autoryzowanych przez DECOMEDICAL di J.M.L. s.r.l.
Producent ma prawo w ka%dej chwili i bez podania do wcze#niejszej wiadomo#ci,
dokona( wszelkich modyfikacji zwi$zanych z rozwojem technologicznym.

Gwarancja
Szanowny nabywco,
Dzi#kujemy za zakupienie produktu firmy Decomedical. Mamy nadziej#, %e usatysfakcjonuje
ono Pa(stwa oczekiwania.
W ma!o prawdopodobnym przypadku, gdyby produkt wymaga! naprawy gwarancyjnej,
prosimy o kontakt z DECOMEDICAL di J.M.L. s.r.l.
Address: Via Lauro, 5 84090 S. Mango Piemonte (SA) Nr telefonu:
0039 089 631094
Fax:
0039 089 631333
E - mail:
decomedical@decomedical.com
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Aby unikn$' niepotrzebnych k!opotów z Pa(stwa strony, zalecamy uwa%ne zapoznanie si# z
ca!$ instrukcj$ przed skontaktowaniem si# w sprawie serwisu gwarancyjnego.
Informacje dotycz$ce gwarancji
1. Okres obowi$zywania i wa%no#(
1.1 Urz$dzenie obj#te jest dwuletni$ gwarancj$ rozpoczynaj$c$ si# z dat$
oryginalnego zakupu.
1.2 Wykonanie jednej lub wi#cej napraw w okresie gwarancyjnym nie skutkuje
rozpocz#ciem nowego okresu gwarancyjnego.
2. Warunki
2.1 Gwarancja ma zapewni' wymian# lub nieodp!atn$ napraw# cz#"ci
urz$dzenia, które s$ wadliwe z winy producenta.
2.2 Naprawy gwarancyjne b#d$ wykonywane jedynie za dostarczeniem
dowodu zakupu (wskazuj$cego na dat# zakupu, nazw# modelu oraz nazw#
przedstawiciela) wraz z uszkodzonym produktem. Decomedical di J.M.L. s.r.l.
zastrzega sobie prawo do odst$pienia od nieodp!atnych napraw w przypadku,
gdy brak jest odpowiedniej dokumentacji, lub gdy oka%e si# ona niekompletna
b$d* nieczytelna.
2.3 Gwarancja ta nie obejmuje kosztów transportu oraz zagro%e(
wyst#puj$cych przy transportowaniu Pa(stwa produktu do i z Decomedical di
J.M.L. s.r.l.
3. Uniewa%nienie i ograniczenia
3.1 Gwarancja nie obejmuje urz$dze(, które uleg!y zniszczeniu lub
uszkodzeniu z powodu: niew!a"ciwego i nieadekwatnego pakowania (dlatego
zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania w celu ewentualnego zwrotu
lub odes!ania do serwisu), wymiany cz#"ci i akcesoriów przez podmioty nie
upowa%nione przez Decomedical di J.M.L. s.r.l., konserwacji przeprowadzanej
przez nieupowa%niony b$d* niewykwalifikowany personel, nie
dostosowywania si# do regulacji zwi$zanych z zanieczyszczeniem "rodowiska,
a tak%e z powodu wszelkich okoliczno"ci, których nie mo%na !$czy' z
defektami powsta!ymi z winy producenta (np. wy!adowania atmosferyczne,
powodzie, po%ary, rewolty i wojny).
3.2 Gwarancja nie obejmuje produktów, które po sprawdzeniu przez
wyznaczonego pracownika firmy, oka%$ si# by' sprawne.
3.3 Gwarancja nie obejmuje cz#"ci uszkodzonych przez zaniedbania b$d*
nieostro%no"' (nie respektowanie instrukcji zawartych w instrukcji obs!ugi),
niew!a"ciwe pod!$czenie lub konserwacj#.

3.4 Producent nie gwarantuje napraw serwisowych w przypadku stwierdzenia
zmiany, wymazania, usuni#cia lub nieczytelno"ci nazwy modelu b$d* numeru
seryjnego zamieszczonych na etykiecie produktu (z ty!u urz$dzenia).
3.5 Producent nie odpowiada za bezpo"rednie b$d* po"rednie uszczerbki na
zdrowiu osób i zwierz$t, a tak%e za zniszczenia rzeczy w wyniku
nieprzestrzegania zasad wymienionych w instrukcji obs!ugi, szczególnie w
cz#"ci dotycz$cej u%ytkowania i konserwacji urz$dzenia.
3.6 Uwagi dotycz$ce uchybie( w sposobie dostawy lub w sprawie zagubionych
akcesoriów nale%y zg!osi' w ci$gu o"miu dni od otrzymania urz$dzenia.
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