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   Lütfen cihazı kullanmaya başlamadan önce kullanım  kılavuzunu dikkatlice   okuyunuz. 
    KULLANIM 
_ Cihazın üstünde bulunan mavi maskeli kapak(aerosol chamber) çıkartılır.

_ Cihazın içinde kristal bulunan havuz bölümü bir miktar distile su ile doldurulur. 
   Cihaz bu bölüme su konulmadan çalıştırılmamalıdır.

_ Cihazla birlikte ilaçların konulacağı küçük şeffaf kaplar verilmektedir. İlaç sadece bu kaba   
   koyulur ve  içine su koyduğumuz haznenin üzerine uygun bir şekilde yerleştirilir.
   Bu işlemden sonra mavi maskeli kapak kapatılır. İsteğe bağlı olarak ağızlık veya burunluk   
   parçası da takılabilmektedir.

_ Cihaz elektrik prizine takıldıktan sonra arkadaki düğmeye basılır ve cihaz çalışmaya  
   başlar. Tedavi sırasında bu düğmeye parmak basılı tutulur.Çalışma düğmesinden parmak   
   çekildiği  zaman kapanır.

_ Tedavi tamamlandıktan sonra  ilaç kabı çıkartılıp, haznenin içindeki su mutlaka 
   boşaltılmalıdır.

_ İlaç kabı yıprandığında yenisi ile değiştirilmelidir. Cihazla birlikte yedek ilaç kapları  
   verilmektedir.

_  Her kullanımdan önce kristalin bulunduğu hazneye su konulduğu kontrol edilmelidir.
    Kesinlikle susuz  çalıştırılmamalıdır.

_ İlaç kabının yerleştirildiği bölümdeki mavi lastik halkanın 2 ( iki ) adet yedeği vardır.
   İhtiyaç duyulduğunda değiştirilebilir.

_ Tedavi sonrasında  cihaz  ve cihaz parçaları özel çantasında muhafaza edilmelidir.



DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR   

*   Cihazı kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.                  
*   Cihazı sadece reçete edilmiş inhalasyon solüsyonları ile kullanınız. 
*   Çocukların ve özürlülerin cihazı kullanımı esnasında yanlarından ayrılmayınız. 
*   Elektrik kablosu hasarlı cihazı çalıştırmayınız.                                  
*   Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.                       
*   Cihazı suya batırmayınız, yıkamayınız.                                                  
*   Cihazı uyurken kullanmayınız.                                                      
*   Cihazı elleriniz ıslakken çalıştırmayınız.
*   Banyo veya duş alırken cihazı kullanmayınız.                 
*   Cihazı temizlerken fişini prizden çekmeyi unutmayınız. 
*   Tedaviniz sonrası ilaç haznesi içinde ilaç bırakmayınız.
*   Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.  
*   Esansiyel yağlar kullanmayın, yağlı ilaçlar ve maddeler  plastik aksesuarlara zarar  
     verebilir.
*   Satıcı tarafından önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.        
*   Cihazla  oksijen veya nitro oksit ile temas ettiğinde alevlenecek anestezik karışımlar kullanmayınız.
*   Herhangi bir arıza veya çalışmama durumunda   
      - Fişini çekiniz ve kurcalamayınız.    
      -Yetkili servis tarafından onarılmalıdır. 
*   Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, çocuklar için tehlikeli olacak küçük   
     parçalarını dışarıda bırakmamaya özen gösteriniz.
*   Cihazı önerilen şekilde kullanınız. Yanlış kullanmaya bağlı insanlara, hayvanlara       
     veya eşyalara gelebilecek zararlardan üretici ve satıcı firma sorumlu tutulamaz.
*   Cihazı ve cihazın aksesuarlarını çocukların ulaşabileceği yerlere bırakmayınız.  

 UYARILAR

* Tedavinizin aksamaması açısından elektrik kesintisi  veya  arıza ihtimaline karşılık  doktorunuz tarafından 
    önerilen başka bir alternatif ilaç veya aletin  bulundurulmasını öneririz. 
* Tedavinizin doktorunuz tarafından önerilmesi gereklidir.         
*  Üretici ve satıcı firma cihaz ve aksesuarların uygun olmayan yanlış kullanımından   
   doğan hasarlardan sorumlu değildir.  
  

 GARANTİ KOŞULLARI

*  Garanti fabrikasyon veya materyal  defektlerinden  doğacak arızalarda ve  kullanıcı veya yetkili olmayan  
    birisinin müdahele etmediği hallerde geçerlidir.   
*  Müşteri nakil ücretini öder.
Aşağıdakiler garanti kapsamı dışındadır:                                                   
*  Aksesuarlar, parçalar ve parçaların zarar görmesi, üreticiye-satıcıya ait olmayan taşıma sırasında cihazın  
    düşmesi,hasar görmesi vb. gibi durumlarda.      
*  Bir arıza ortaya çıktığı zaman garanti sertifikası ve  fatura ile birlikte yetkili servise yollanmalıdır. Aksi
    takdirde garanti geçerli olmaz ve tamir ücreti alınır.
* Tamir için verildiğinde cihazın orijinal setinin değişmemiş   olması gerekir.  Cihazdaki herhangi bir değişiklik
   garantiyi  geçersiz kılar.

      Dikkat :  Bu elektromedikal bir alettir ve hijyenik  sebeplerden dolayı cihazın değiştirilmesi yasaktır.
      Dikkat :  Garanti fatura ve garanti belgesi ile birlikte geçerlidir.

                      
                         FİRMAMIZI TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


