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1 WA!NE INFORMACJE

1.1 Uwagi ogólne
Nale"y przeczyta% ...Nale"y przeczyta% w ca'o$ci niniejsz  instrukcj& obs'ugi oraz 
instrukcje obs'ugi do' czonych akcesoriów. Nale"y je tak"e
zachowa% do wgl du w przysz'o$ci. W razie niezastosowania 
si& do niniejszej instrukcji obs'ugi nie mo"na wykluczy%
wyst pienia urazów cia'a lub uszkodze! produktu.

1.2 Struktura wskazówek dotycz%cych
bezpiecze&stwa

Ostrze"enia zamieszczone w niniejszej instrukcji obs'ugi
w trosce o zapewnienie bezpiecze!stwa u"ytkowania urz dze!
ró"ni  si& w zale"no$ci od stopnia zagro"enia w danej sytuacji:

– S'owo OSTRZE#ENIE pisane wielkimi literami oznacza 
niebezpiecze!stwo, które w razie niezastosowania $rodków
ostro"no$ci mo"e doprowadzi% do ci&"kich uszkodze! cia'a,
a nawet $mierci.

– S'owo UWAGA pisane wielkimi literami wskazuje na 
niebezpiecze!stwo, które w razie niezastosowania $rodków
ostro"no$ci mo"e doprowadzi% do lekkich lub $rednio ci&"kich
uszkodze! cia'a b d( do obni"enia skuteczno$ci terapii.

– S'owo WSKAZÓWKA pisane wielkimi literami oznacza 
wszelkiego rodzaju ogólne $rodki ostro"no$ci, które nale"y
uwzgl&dni% podczas korzystania z produktu, aby unikn % jego 
uszkodzenia.

1.3 U'ytkowanie kompresora
Kompresor jest urz dzeniem elektrycznym zasilanym przy 
u"yciu napi&cia sieciowego. Zosta' on zaprojektowany w taki 
sposób, "e cz&$ci przewodz ce pr d s  niedost&pne. W 
przypadku niew'a$ciwych warunków otoczenia lub uszkodzenia 
kompresora albo kabla sieciowego ochrona ta mo"e nie by% ju"
jednak zapewniona. Z tego powodu nale"y zastosowa% si& do 



- 148 -

poni"szych wskazówek, aby unikn % uszkodzenia urz dzenia i 
zwi zanego z tym niebezpiecze!stwa kontaktu z cz&$ciami
przewodz cymi pr d (np. pora"enia pr dem):

– Kompresor nie jest bryzgoszczelny. Nale"y chroni%
urz dzenie i kabel sieciowy przed dzia'aniem cieczy i wilgoci. 
Nigdy nie nale"y dotyka% urz dzenia, kabla sieciowego ani 
wtyczki sieciowej wilgotnymi r&kami. Urz dzenie nie mo"e by%
ponadto u"ytkowane w wilgotnym otoczeniu.

– Do zasilania kompresora u"ywa% nale"y wy' cznie kabla 
sieciowego PARI.

– Nigdy nie wolno pozostawia% pracuj cego kompresora bez 
nadzoru.

– Ze wzgl&dów bezpiecze!stwa nale"y zawsze wyj % wtyczk&
sieciow  z gniazda w nast&puj cych okoliczno$ciach:

- przy zak'óceniach w pracy urz dzenia,

- za ka"dym razem przed przeprowadzeniem czyszczenia 
i konserwacji,

- bezpo$rednio po u"yciu.

– Kabel sieciowy nale"y wyci ga% z gniazda, zawsze chwytaj c
za wtyczk& sieciow , a nie za kabel.

– Nale"y uwa"a%, aby kabel sieciowy nie zosta' zagi&ty,
zgnieciony ani zaci$ni&ty. Nie wolno prowadzi% kabla 
sieciowego po ostrych kraw&dziach.

– Kompresor i kabel sieciowy nale"y trzyma% z dala od gor cych
powierzchni (np. p'yt kuchennych, grzejników, otwartego 
ognia). W przeciwnym razie obudowa kompresora i izolacja 
kabla sieciowego mog'yby zosta% uszkodzone.

– Kabel sieciowy nale"y trzyma% z dala od zwierz t domowych 
(np. gryzoni). Mog'yby one uszkodzi% izolacj& kabla 
sieciowego.
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– Nie nale"y u"ywa% kompresora lub nale"y natychmiast wyj %
wtyczk& sieciow  z gniazda, gdy uszkodzony zostanie 
kompresor lub kabel sieciowy b d( gdy zachodzi podejrzenie 
uszkodzenia, na przyk'ad w wyniku upadku.

1.4 Terapia niemowl%t, dzieci i osób 
wymagaj%cych opieki

Inhalacja niemowl&cia, dziecka lub osoby niesamodzielnej musi 
przebiega% pod sta'ym nadzorem doros'ego opiekuna. Tylko 
wówczas mo"na zagwarantowa% bezpiecze!stwo i skuteczno$%
terapii. Osoby takie cz&sto nieadekwatnie oceniaj  zagro"enie
(np. mo"liwo$% uduszenia kablem sieciowym lub w&"ykiem
przy' czeniowym), wskutek czego mo"e zaistnie%
niebezpiecze!stwo obra"e! cia'a.

W sk'ad zestawu urz dzenia wchodz  ma'e elementy. Ma'e
elementy mog  zablokowa% drogi oddechowe i spowodowa%
niebezpiecze!stwo uduszenia. Dlatego nale"y pilnowa%, aby 
kompresor, nebulizator i akcesoria znajdowa'y si& zawsze poza 
zasi&giem niemowl t i ma'ych dzieci.

Kompresor jest urz dzeniem zasilanym energi  elektryczn .
Inhalacja niemowl t, ma'ych dzieci oraz osób niesamodzielnych 
musi przebiega% pod sta'ym nadzorem opiekuna. Tylko w ten 
sposób mo"na zagwarantowa% bezpieczne i skuteczne 
leczenie.

Urz dzenie oraz w&"yk przy' czeniowy przy wyj$ciu z 
kompresora mog  sta% si& w trakcie zwyk'ego u"ytkowania
bardzo ciep'e. Dlatego nale"y unika%, szczególnie w przypadku 
osób wymagaj cych opieki, bezpo$redniego kontaktu 
kompresora ze skór . Przy d'u"szym kontakcie ze skór  mo"e
doj$% do oparzenia, szczególnie u osób z zaburzonym 
odczuwaniem temperatury.
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2 OPIS PRODUKTU

2.1 Zakres dostawy
Nale"y si& upewni% ...Nale"y si& upewni%, czy dostawa obj&'a wszystkie cz&$ci
nale" ce do zestawu kompresora. Je$li brakuje któregokolwiek 
elementu, nale"y niezw'ocznie skontaktowa% si& ze 
sprzedawc , u którego zakupiono kompresor PARI.

2.2 Przeznaczenie
Kompresor s'u"y do wytwarzania spr&"onego powietrza 
potrzebnego do pracy nebulizatora PARI. Kompresor mo"e by%
stosowany tylko z nebulizatorem PARI. Jest on przeznaczony 
wy' cznie do u"ytkowania w pomieszczeniach.

U"ycie niezgodne z przeznaczeniem lub zastosowanie 
nebulizatorów b d( akcesoriów innych producentów mo"e
wp'yn % negatywnie na skuteczno$% leczenia, spowodowa%
uszkodzenie urz dzenia lub nawet obra"enia cia'a.

Firma PARI GmbH nie odpowiada za szkody, które powstan  w 
wyniku u"ytkowania kompresora poza zakresem jego 
zastosowania. Dotyczy to zw'aszcza niezgodnego z 
przeznaczeniem u"ycia kompresora lub zastosowania 
nebulizatorów b d( akcesoriów innych producentów. W takich 
przypadkach nie obowi zuj  tak"e "adne warunki gwarancji.

(1) Kompresor
(2) Kabel sieciowy
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2.3 Elementy funkcjonalne
Kompresor sk'ada si&...Kompresor sk'ada si& z nast&puj cych elementów 
funkcjonalnych:

(3) Wy' cznik
(4) Z' cze w&"yka
(5) Uchwyt filtra
(6) Uchwyt do nebulizatora
(7) Gniazdo sieciowe (z ty'u urz dzenia)
(8) Tabliczka znamionowa (na spodzie urz dzenia)
(9) Szczeliny wentylacyjne
(10) Uchwyt
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2.4 Wersje i konfiguracje produktu
Kompresor PARI BOY SX wyst&puje w trzech ró"nych wersjach:

– PARI JuniorBOY SX (kompresor w kolorze "ó'tym)
w zestawie z nebulizatorem LC SPRINT Junior z "ó't 
nasadk  dyszy i mi&kk  mask  dla niemowl t z ustnikiem 
k towym dla niemowl t;

– PARI TurboBOY SX (kompresor w kolorze niebieskim)
w zestawie z nebulizatorem LC SPRINT z niebiesk  nasadk 
dyszy i mask  dla dzieci;

– PARI BOY SX (kompresor w kolorze niebieskim)
w zestawie z nebulizatorem LC SPRINT z niebiesk  nasadk 
dyszy, mask  dla dzieci i systemem PEP S-System. 
Dodatkowo dostarczana jest jeszcze czerwona nasadka 
dyszy.

Kompresor przeznaczony jest do stosowania z nast&puj cymi
nebulizatorami:

– wszystkie nebulizatory serii PARI LC SPRINT,

– wszystkie nebulizatory serii PARI LC,

– nebulizator PARI LL.

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i ponownego zakupu do 
nebulizatora zawsze do' czona jest osobna instrukcja obs'ugi.

2.5 !ywotno()
Przeci&tna oczekiwana "ywotno$% kompresora wynosi:

– ok. 1000 godzin pracy,

– maks. 5 do 6 lat.
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3 U!YTKOWANIE

3.1 Umiejscowienie
Pomieszczenie, w którym ...Pomieszczenie, w którym u"ytkowany jest kompresor, musi 
spe'nia% okre$lone wymagania [patrz rozdzia': 6.5 Warunki 
otoczenia odpowiednie do pracy urz dzenia]. Kompresor nie 
jest przeznaczony do u"ytkowania na wolnym powietrzu.
Aby unikn % niebezpiecze!stwa ...

– Kompresor nale"y ustawi% na stabilnym, p'askim,
pozbawionym kurzu i suchym pod'o"u. Mi&kkie pod'o"a, takie 
jak np. sofa, 'ó"ko lub obrus, nie nadaj  si& do ustawienia 
kompresora, poniewa" móg'by on spa$%.

– Kabel sieciowy nale"y u'o"y% w taki sposób, aby nie by'o
mo"liwo$ci potkni&cia si& o niego lub zapl tania.

– Nale"y uwa"a%, aby dzieci nie mia'y mo"liwo$ci $ci gni&cia
kompresora za kabel sieciowy lub w&"yk przy' czeniowy.

– Kompresora mo"na u"ywa% tylko w niezakurzonym otoczeniu. 
Podczas pracy kompresora w silnie zakurzonym otoczeniu 
(np. pod 'ó"kiem lub w warsztacie) albo na pod'odze kurz 
mo"e osadza% si& wewn trz obudowy, co mo"e wp'ywa%
negatywnie na skuteczno$% leczenia lub doprowadzi% do 
uszkodzenia kompresora.

Aby unikn % zagro"enia po"arem ...

UWAGA
Aby unikn % niebezpiecze!stwa obra'e& cia a lub 
uszkodzenia urz%dzenia, przy ustawianiu kompresora nale"y
przestrzega% nast&puj cych wskazówek:

OSTRZE!ENIE
Aby unikn % zagro'enia po'arem z powodu zwarcia, podczas 
ustawiania kompresora nale"y zastosowa% si& do 
nast&puj cych wskazówek:
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– Nie wolno u"ywa% kompresora w pobli"u 'atwopalnych
przedmiotów takich jak np. zas'ony, obrusy lub papier.

– Nie wolno u"ywa% kompresora w pomieszczeniach 
zagro"onych wybuchem ani w obecno$ci podtrzymuj cych
palenie gazów (np. tlenu, gazu rozweselaj cego,
'atwopalnych $rodków znieczulaj cych).

3.2 Czynno(ci przygotowawcze
Przed ka"dym u"yciem nale"y sprawdzi%, czy obudowa 
kompresora, kabel sieciowy i wtyczka sieciowa nie s 
uszkodzone. Nale"y upewni% si&, "e napi&cie sieciowe w danym 
miejscu jest zgodne z napi&ciem podanym na tabliczce 
znamionowej kompresora. Kompresora mo"na u"ywa% tylko 
wtedy, gdy wszystkie cz&$ci s  nienaruszone. Nie nale"y
u"ywa% kompresora, je$li uszkodzeniu uleg'o urz dzenie lub 
kabel sieciowy albo gdy zachodzi podejrzenie takiego 
uszkodzenia (np. po upadku lub w razie wyst pienia zapachu 
palonego plastiku).

Urz dzenie nale"y przygotowa% do inhalacji w nast&puj cy
sposób:

• Zamontowa% nebulizator w sposób opisany w instrukcji 
obs'ugi nebulizatora.

• Umie$ci% nebulizator w przewidzianym do tego celu uchwycie 
na kompresorze.

• Pod' czy% w&"yk przy' czeniowy
nebulizatora PARI, wkr&caj c go 
delikatnie do z' cza w&"yka
kompresora.
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Nale"y starannie sprawdzi%, czy ...

Ciecze mog  przewodzi% pr d, ... 2

OSTRZE!ENIE
Nale"y uwa"nie sprawdzi%, czy pod' czony do kompresora 
w&"yk przy' czeniowy PARI jest po' czony drugim ko!cem z 
nebulizatorem PARI.
W przypadku obecno$ci wielu systemów w&"yków istnieje 
potencjalne zagro'enie 'ycia w wyniku przypadkowego 
pomylenia ró"nych mo"liwo$ci ich pod' czenia. Mo"e to mie%
miejsce w szczególno$ci u wymagaj%cych opieki pacjentów,
którzy musz  by% "ywieni w sposób sztuczny lub otrzymywa%
wlewy kroplowe.

• Pod' czy% kabel sieciowy do 
gniazda sieciowego kompresora.

• Nape'ni% nebulizator w sposób 
opisany w instrukcji obs'ugi
nebulizatora.

• W'o"y% wtyczk& sieciow  do 
odpowiedniego gniazda.

OSTRZE!ENIE
Ciecze mog  przewodzi% pr d, powoduj c niebezpiecze&stwo
pora'enia pr%dem. Dlatego nigdy nie nale"y dotyka% kabla 
sieciowego lub wtyczki sieciowej wilgotnymi lub mokrymi 
r&koma.
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3.3 Przeprowadzanie inhalacji
Aby unikn % przegrzania kompresora, nie nale"y go przykrywa%
podczas pracy i nale"y uwa"a%, aby boczne szczeliny 
wentylacyjne pozostawa'y ods'oni&te. Przykrycie kompresora 
lub zas'oni&cie szczelin wentylacyjnych wp'ywa negatywnie na 
ch'odzenie kompresora.

W przypadku uszkodzenia urz dzenia ...

Inhalacj& nale"y prowadzi% w nast&puj cy sposób:
• Przed u"yciem wyj % nebulizator 

z uchwytu.

• Uruchomi% kompresor za pomoc 
wy' cznika.

• Przed rozpocz&ciem inhalacji 
upewni% si&, "e wytwarzana jest 
mgie'ka leku (aerozol).

OSTRZE!ENIE
W przypadku uszkodzenia urz%dzenia istnieje ryzyko kontaktu 
z cz&$ciami przewodz cymi pr d, co mo"e spowodowa%
niebezpiecze&stwo pora'enia pr%dem. Dlatego nale"y
natychmiast wy' czy% kompresor i wyj % wtyczk& sieciow  z 
gniazda, je$li uleg' uszkodzeniu kompresor lub kabel sieciowy 
albo gdy zachodzi podejrzenie takiego uszkodzenia (np. po 
upadku lub w razie wyst pienia zapachu palonego plastiku).
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• Przeprowadzi% inhalacj& w sposób opisany w instrukcji 
obs'ugi nebulizatora.

3.4 Zako&czenie inhalacji
• Wy' czy% kompresor.

• Umie$ci% nebulizator z powrotem w uchwycie.

• Wyj % wtyczk& sieciow  z gniazda.
Aby ca'kowicie od' czy% ... 2

Aby ca'kowicie od' czy% urz dzenie od sieci, nale"y wyj %
wtyczk& sieciow  z gniazda.
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4 KONSERWACJA

4.1 Czyszczenie kompresora
Ciecze mog  przewodzi% pr d, ...1

Wnikni&cie cieczy ...

Je$li do wn&trza kompresora dostanie si& ciecz ...Je$li do wn&trza kompresora dostanie si& ciecz, nie nale"y go w 
"adnym wypadku u"ywa%. Przed ponownym u"yciem
kompresora nale"y koniecznie skontaktowa% si& z Serwisem 
technicznym firmy PARI GmbH lub z Centrum obs'ugi PARI 
[patrz rozdzia': 7.4 Informacje kontaktowe].
W celu wyczyszczenia ...W celu wyczyszczenia nebulizatora, w&"yka przy' czeniowego i 
akcesoriów nale"y przestrzega% wskazówek zawartych w 
odpowiedniej instrukcji obs'ugi.

OSTRZE!ENIE
Ciecze mog  przewodzi% pr d, powoduj c niebezpiecze&stwo
pora'enia pr%dem. Dlatego te" przed przyst pieniem do 
czyszczenia nale"y za ka"dym razem wy' czy% kompresor 
i wyj % wtyczk& sieciow  z gniazda.

• Zewn&trzn  powierzchni&
obudowy przetrze% czyst ,
wilgotn $ciereczk .

WSKAZÓWKA
Wnikni*cie cieczy mo"e spowodowa% uszkodzenie
urz%dzenia. Dlatego nie nale"y spryskiwa% kompresora ani 
kabla sieciowego "adnymi cieczami.
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4.2 Wymiana filtra
Filtr kompresora ...Filtr kompresora przy normalnych warunkach eksploatacji musi 
by% wymieniany po 200 godzinach pracy, jednak nie rzadziej ni"
raz w roku.

Ponadto filtr nale"y kontrolowa% w regularnych odst&pach czasu 
(co 10 inhalacji). Je$li filtr jest zabrudzony (szare i br zowe
przebarwienia) lub zapchany, nale"y go wymieni%. Filtr nale"y
wymieni% równie" w przypadku jego zamoczenia.

Filtra nie mo'na czy(ci), a nast*pnie ponownie u'ywa)!
Nale"y u"ywa% wy' cznie ...

W celu wymiany filtra nale"y post&powa% w nast&puj cy sposób:

WSKAZÓWKA

Nale"y u"ywa% wy' cznie filtrów powietrza, które s  zalecane 
przez firm& PARI do stosowania razem z kompresorem, w 
przeciwnym wypadku mo"e doj$% do uszkodzenia
kompresora.

• Wykr&ci% uchwyt filtra z 
kompresora za pomoc  pasuj cej
monety.

• Wyci gn % stary filtr z uchwytu filtra i za'o"y%
nowy filtr.

• W'o"y% uchwyt filtra razem z nowym filtrem do 
kompresora i przykr&ci% go za pomoc  monety.
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4.3 Naprawa
Naprawa kompresora mo"e zosta% przeprowadzona wy' cznie
przez Serwis techniczny firmy PARI GmbH lub inny 
jednoznacznie upowa"niony do tego przez firm& PARI serwis. W 
przypadku otwarcia lub naruszenia kompresora przez inne 
osoby przestaj  obowi zywa% wszystkie warunki gwarancji. W 
takich sytuacjach firma PARI GmbH nie ponosi "adnej
odpowiedzialno$ci.

4.4 Przechowywanie

Kabel sieciowy mo"e ...

Zabezpieczy% kompresor i akcesoria przed d'ugotrwa'ym
bezpo$rednim dzia'aniem promieni s'onecznych.
Zawsze nale"y przechowywa% kompresor ...Zawsze nale"y przechowywa% kompresor od' czony od sieci 
elektrycznej, poniewa" urz dzenia elektryczne pod' czone do 
pr du stanowi  potencjalne (ród'o zagro"enia.

• Od' czy% kabel sieciowy od kompresora.
• Zwin % kabel sieciowy i 

wsun % go do przechowania 
pod uchwyt kompresora.

WSKAZÓWKA
Kabel sieciowy mo"e zosta% uszkodzony w wyniku zgi&cia.
Dlatego nie nale"y zawija% kabla sieciowego dooko'a
kompresora.
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5 ROZWI"ZYWANIE PROBLEMÓW
Tabela: B'&dy

W razie wyst pienia b'&dów ...W razie wyst pienia b'&dów, które nie zosta'y wymienione w tym 
rozdziale, oraz je$li zaproponowane post&powanie nie 
rozwi zuje problemu, nale"y zwróci% si& do Centrum obs'ugi
firmy PARI GmbH [patrz rozdzia': 7.4 Informacje kontaktowe].

B' d Mo"liwa przyczyna Post&powanie

Kompresor nie 
dzia'a.

Kabel sieciowy jest 
nieprawid'owo
pod' czony do 
urz dzenia.

Sprawdzi% prawid'owe
umiejscowienie kabla 
sieciowego w gnie(dzie
sieciowym kompresora.

Wtyczka sieciowa jest 
nieprawid'owo
umiejscowiona w 
gnie(dzie.

Sprawdzi% prawid'owe
umiejscowienie wtyczki 
sieciowej w gnie(dzie.

Z nebulizatora 
nie wydobywa 
si& lek.

Dysza nebulizatora jest 
zatkana.

Wyczy$ci% nebulizator.

W&"yk przy' czeniowy
jest pod' czony
nieprawid'owo.

Sprawdzi% prawid'owe
umiejscowienie z' czy
w&"yka.

W&"yk przy' czeniowy
jest nieszczelny.

Wymieni% w&"yk
przy' czeniowy.
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6 DANE TECHNICZNE

6.1 Ogólne

6.2 Klasyfikacja zgodnie z norm% DIN EN 60601-1

Napi&cie sieciowe [V]
Cz&stotliwo$% [Hz]
Nat&"enie pr du [A]

patrz ty' ok'adki

Wymiary obudowy [cm] 19,2 × 14,5 × 15
(S × W × G)

maksymalny przep'yw kompresora 
(FreeFlow)

10,9 l/min

Przep'yw kompresora1) ok. 5,1 l/min

Poziom ci$nienia akustycznego2) ok. 56 dBA

Ci$nienie ok. 1,6 bar

Masa 1,7 kg

1) wzgl&dem dyszy nebulizatora PARI (Ø 0,48 mm)
2) Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego skorygowany charakterystyk 

cz&stotliwo$ciow  A (zgodnie z norm  DIN EN 13544-1, ust&p 26)

Rodzaj ochrony przed pora"eniem pr dem urz dzenie II kla
sy ochronno$ci

Stopie! ochrony cz&$ci u"ytkowej (nebulizatora) 
przed pora"eniem pr dem

Typ BF

Stopie! ochrony przed wnikni&ciem wody 
zgodnie z norm  IEC 529 (stopie! ochrony IP)

brak ochrony

Stopie! ochrony w przypadku stosowania 
urz dzenia w obecno$ci palnych mieszanek 
$rodków znieczulaj cych z powietrzem, tlenem 
lub gazem rozweselaj cym

brak ochrony

Tryb pracy praca ci g'a
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6.3 Dane dotycz%ce zgodno(ci
elektromagnetycznej

W zakresie zgodno$ci elektromagnetycznej elektryczne 
urz dzenia medyczne podlegaj  szczególnym wymogom 
dotycz cym $rodków ostro"no$ci. Mog  by% one instalowane i 
u"ytkowane tylko zgodnie ze wskazówkami dotycz cymi
zgodno$ci elektromagnetycznej.

Przeno$ne i bezprzewodowe urz dzenia komunikacyjne 
wykorzystuj ce fale o wysokiej cz&stotliwo$ci mog  wp'ywa% na 
prac& elektrycznych urz dze! medycznych. Zastosowanie 
innych akcesoriów, przetworników i przewodów ni" podane 
w dokumentacji, z wyj tkiem przetworników i przewodów 
sprzedawanych przez producenta danego elektrycznego 
urz dzenia medycznego w charakterze cz&$ci zamiennych do 
elementów wewn&trznych, mo"e zwi&kszy% emisj& lub obni"y%
odporno$% urz dzenia na zak'ócenia.

Podczas stosowania urz dzenia nie mo"e si& ono znajdowa%
tu" przy ani na innych urz dzeniach. Je$li nie mo"na unikn %
u"ycia elektrycznego urz dzenia medycznego w pobli"u innych 
urz dze! lub je$li musi ono podczas stosowania le"e% na innych 
urz dzeniach, nale"y je obserwowa%, upewniaj c si&, "e jego 
praca w danych warunkach jest prawid'owa.

Dane techniczne dotycz ce zgodno$ci elektromagnetycznej w 
formie tabeli s  do' czone do urz dzenia. Mo"na je równie"
zamówi% w firmie PARI GmbH lub pobra% z witryny internetowej 
www.pari.de/en/products na stronie odpowiedniego produktu 
w sekcji „Technical Data”.

6.4 Zalecane odst*py ochronne
Zalecane odst&py ochronne mi&dzy przeno$nymi i 
bezprzewodowymi urz dzeniami telekomunikacyjnymi 
wykorzystuj cymi fale wysokiej cz&stotliwo$ci a kompresorem 
PARI:
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Kompresor PARI jest przewidziany do pracy w $rodowisku
elektromagnetycznym, w którym zak'ócaj ce promieniowanie o 
wysokiej cz&stotliwo$ci s  kontrolowane. U"ytkownik mo"e
pomóc w zmniejszeniu zak'óce! elektromagnetycznych, 
zachowuj c minimalne odst&py mi&dzy przeno$nymi
i bezprzewodowymi urz dzenia komunikacyjnymi 
wykorzystuj cymi fale o wysokich cz&stotliwo$ciach
(nadajnikami) a kompresorem PARI, jak zosta'o to zalecone 
poni"ej odpowiednio do maksymalnej mocy wyj$ciowej
urz dzenia komunikacyjnego.

Odst&p ochronny stosownie do cz&stotliwo$ci nadawczej:

Dla nadajników, których moc znamionowa nie zosta'a podana w 
powy"szej tabeli, odst&p mo"e zosta% okre$lony przez u"ycie
równania z w'a$ciwej kolumny, gdzie „P” jest moc  znamionow 
nadajnika w watach (W) wed'ug danych producenta nadajnika.

6.5 Warunki otoczenia odpowiednie do pracy 
urz%dzenia

Moc
znamionowa
nadajnika [W]

od 150 kHz do 
80 MHz
D = (3,5/3) × 
SQRT(P) [m]

od 80 MHz do 
800 MHz
D = (3,5/3) × 
SQRT(P) [m]

od 800 MHz 
do 2,5 GHz
D = (7/3) × 
SQRT(P) [m]

0,01 0,2 0,2 0,3

0,1 0,4 0,4 0,8

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Temperatura otoczenia od +10°C do +30°C

Wilgotno$% wzgl&dna powietrza od 30% do 75%
(bez skraplania)

Ci$nienie powietrza od 700 hPa do 1060 hPa
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7 INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Transport i przechowywanie

7.2 Utylizacja
Ten produkt podlega przepisom dyrektywy WEEE1). Oznacza to, 
"e nie mo"na go utylizowa% wraz z odpadami komunalnymi. 
Nale"y natomiast przestrzega% uregulowa! dotycz cych
utylizacji obowi zuj cych w danym kraju (np. utylizacja 
odpadów za po$rednictwem s'u"b komunalnych lub 
dystrybutora). Recykling materia'ów pomaga zmniejszy%
zu"ycie surowców i chroni% $rodowisko.
______________________________
1) Dyrektywa nr 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z dnia 

27 stycznia 2003 r. w sprawie zu"ytego sprz&tu elektrycznego i elektronicznego.

7.3 Warunki gwarancji
Firma PARI w podanym na karcie gwarancyjnej obowi zuj cym
od daty pierwszego zakupu okresie gwarancji gwarantuje, "e
przy w'a$ciwym u"ytkowaniu urz dzenie nie wyka"e "adnych
wad materia'owych ani wytwórczych zwi zanych z procesem 
produkcji. Roszczenie gwarancyjne ulega przedawnieniu po 12 
miesi cach. Gwarancja firmy PARI obowi zuje dodatkowo do 
zobowi zania sprzedawcy do r&kojmi. Ustawowe prawa 
kupuj cego w stosunku do sprzedawcy w przypadku wad 
produktu nie s  ograniczone gwarancj  ani wyst pieniem

Minimalna temperatura 
otoczenia

-25°C (bez kontroli wilgotno$ci
wzgl&dnej powietrza)

Maksymalna
temperatura otoczenia

+70°C (przy wzgl&dnej wilgotno$ci
powietrza do 93%, bez skraplania)

Wilgotno$% powietrza 0% – 93%

Ci$nienie powietrza 500 hPa – 1060 hPa
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zdarzenia podlegaj cego gwarancji. Jako dowód gwarancji oraz 
w'asno$ci s'u"y podstemplowana przez dystrybutora karta 
gwarancyjna.

Co obejmuje gwarancja?

Gdyby wyj tkowo produkt wykaza' wad&, firma PARI wed'ug
w'asnego uznania naprawi urz dzenie, wymieni je lub zwróci 
równowarto$% zakupu. Urz dzenie mo"e zosta% wymienione na 
takie samo, jak równie" na przynajmniej porównywalnie 
wyposa"ony model. Wymiana lub naprawa urz dzenia nie 
powoduje wydania nowej gwarancji. Wszystkie wymienione 
u"ywane urz dzenia lub cz&$ci staj  si& w'asno$ci  firmy PARI. 
Dalsze roszczenia s  wykluczone. Dotyczy to zw'aszcza
wszelkich roszcze! o odszkodowanie. To wy' czenie
odpowiedzialno$ci nie znajduje zastosowania w przypadku 
utraty "ycia lub zdrowia oraz obra"e! cia'a wskutek umy$lnego
dzia'ania lub ra" cego niedbalstwa, odpowiedzialno$ci za 
produkt, jak równie" w przypadku niedotrzymania zasadniczych 
zobowi za! umowy gwarancyjnej.

Gwarancja nie obowi%zuje, je(li:

– Urz dzenie by'o uruchamiane i u"ytkowane niezgodnie z 
zaleceniami instrukcji obs'ugi.

– Obecne s  uszkodzenia, których przyczyn  s  czynniki 
zewn&trzne takie jak woda, ogie!, uderzenie pioruna itd.

– Szkoda powsta'a w wyniku niew'a$ciwego transportu lub upadku.

– Urz dzenie by'o niew'a$ciwie obs'ugiwane lub konserwowane.

– Numer seryjny na urz dzeniu zosta' zmieniony, usuni&ty lub sta'
si& nieczytelny z innego powodu.

– Osoby nieupowa"nione przez firm& PARI dokona'y napraw, 
regulacji lub zmian w urz dzeniu.

Ponadto gwarancja nie obejmuje zu"ywaj cych si& cz&$ci, tzn. 
takich cz&$ci urz dzenia, które niszcz  si& podczas zwyk'ego
u"ytkowania.
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W przypadku reklamacji nale"y przynie$% kompletne urz dzenie do 
dystrybutora lub przes'a% je do nas w oryginalnym opakowaniu wraz 
z kart  gwarancyjn  podstemplowan  przez dystrybutora.

„Okres wa"no$ci gwarancji” rozpoczyna si& w dniu zakupu.

7.4 Informacje kontaktowe
W przypadku awarii urz dzenia ...W przypadku awarii urz dzenia oraz jakichkolwiek pyta!
dotycz cych produktów lub ich obs'ugi nale"y si& skontaktowa%
z naszym Centrum obs'ugi:

W celu naprawy ...W celu naprawy i w przypadku roszcze! gwarancyjnych 
urz dzenie nale"y odes'a% na nast&puj cy adres:

PARI GmbH – Technischer Service 
Holzhofstr. 10b, 82362 Weilheim, Niemcy

7.5 Znaczenie symboli
Na kompresorze lub na opakowaniu znajduj  si& nast&puj ce
symbole:

Tel.: +49 (0)8151-279 279 (obs'uga w j&zyku niemieckim) 
+49 (0)8151-279 220 (obs'uga w ró"nych j&zykach)

Przestrzega% instrukcji obs'ugi
(t'o = niebieskie, symbol = bia'y)

Numer seryjny urz dzenia

W' cznik/wy' cznik

Pr d przemienny

Stopie! ochrony cz&$ci u"ytkowej: Typ BF

Chroni% urz dzenie przed wilgoci 
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8 CZ#$CI ZAMIENNE
Tabela: Cz&$ci zamienne

Urz dzenie II klasy ochronno$ci

Minimalna i maksymalna temperatura otoczenia

Minimalna i maksymalna wilgotno$% powietrza

Minimalne i maksymalne ci$nienie powietrza

Ten wyrób medyczny zosta' wprowadzony do obrotu po 
13 sierpnia 2005 r. Urz%dzenia tego nie mo'na usuwa)
wraz z odpadami komunalnymi. Symbol przekre$lonego
pojemnika na $mieci wskazuje na konieczno$%
selektywnej zbiórki.

Producent

Kompresor spe'nia zasadnicze wymagania zawarte w 
za' czniku I do dyrektywy nr 93/42/EWG dotycz cej
produktów medycznych.

Opis Nr art.

Filtr PARI BOY (5 szt.) 041B4852

)ruba do filtra
z filtrem (tylko do kompresorów typu 085)

085B1130

Kabel sieciowy
do kompresorów PARI BOY SX (1,5 m)

041E8236


