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CUPRINSUL MANUALULUI

Aceasta sectiune ofera o prezentare generala  precum si modul de functionare a aparatului.
Daca nu ati mai folosit pana acum nebulizatorul Super Mesh, cititi cu atentie aceasta sectiune:

• Manualul contine toate informatiile necesare pentru operarea aparatului de aerosoli Super
Mesh, acesta fiind conceput cu foarte mare atentie pentru a oferi utilizatorului un confort
sporit in utilizare.
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• Acesta a fost scris pentru a ajuta utilizatorul sa opereze eficient nebulizatorul Super Mesh.
Fiecare din caracteristicile prezente pe aparatul de aerosoli ar putea fi utilizata mai eficient.

• Pentru problemele aparute in timpul functionarii, va rugam sa contactati: S.C. BIT ONLINE
SRL, Str Mihai Eminescu, Nr. 121, Sector 2, Bucuresti, Tel: 021 211 0652.

SEMNIFICATIA SIMBOLURILOR UTILIZATE IN MANUAL

Simbolurile sunt utilizate pentru a evidentia anumite detalii. Utilizatorii trebuie sa respecte
cu strictete toate atentionarile si notele mentionate in acest manual:

• In  cazul  unui   mod  de  utilizare  abuziv  sau  neglijent,  producatorul,  importatorul  sau
comerciantul  autorizat  nu sunt responsabili  pentru orice daune produse,  deteriorarea sau
pierderea unitatii.

ATENTIE
Cuvantul "ATENTIE" este folosit pentru informarea utilizatoriilor de posibile cauze ce pot
provoca leziuni, vatamare sau chiar decesul pacientilor.

PRECAUTIE
Cuvantul "PRECAUTIE" este folosit pentru a informa utilizatorii  de posibile cauze ce ar
putea provoca leziuni ce nu sunt de obicei suficient de severe pentru a provoca decesul.

NOTA
Cuvantul  "NOTA"  este  folosit  pentru  a  aduce  la  cunostinta  utilizatorilor  informatii
importante in timpul instalarii, functionarii sau mentenantei aparatului de aerosoli cu toate
ca atentionarile periculoase nu ar trebui incluse in "NOTA".

Simbolurile si clasificarea lor sunt prezentate mai jos:

SN
Numarul de serie

Numarul de serie al producatorului

Manual de utilizare

Consultati documentele anexate

Parte aplicata tip B

Acest simbol trebuie sa insoteasca echipamentele 
clasificate

IP 22
Grad de protectie

Gradul de protectie impotriva prafului si a lichidelor 
(Cand picaturile de apa sunt pulveritata la o inclinare de 
15° timp de 1 minut)

Producator

Acest simbol trebuie sa fie insotit de numele si adresa 
producatorului

Reprezentat CE

Numele si adresa reprezentantului autorizat in 
Comunicatea Europeana
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Versiune Data modificarii Motivul Observatii

1,00 01.2013 Prima lansare

1,10 01.2015 Actualizare de mentenanta

SECTIUNEA 1. INFORMATII DE SIGURANTA

1.1 Informatii generale de siguranta

Va multumim pentru folosirea aparatului de aerosoli Super Mesh. Acesta este un dispozitiv
medical destinat unui singur pacient. Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de folosire
pentru  a  asigura  o  utilizare  si  intretinere  corespunzatoare.  Citirea  manualului  ne  asigura  de
asemenea familiarizarea cu functiile aparatului si modalitatea de manipulare / utilizare:

• Toate operatiunile de montaj, extindere, ajustare sau reparare a produsului trebuie efectuate
doar de catre personal autorizat al importatorului / reprezentatului local.

• Conexiunile electrice trebuie sa respecte reglementarile relevante din domeniu.
• Utilizati aparatul doar respectand indicatiile si instructiunile din acest manual.

Pentru  a  asigura  siguranta  pacientilor,  folositi  doar  piese  si  accesorii  recomandate  de
producator / importator. In situatia in care unitatea trebuie conectata la alte dispozitive ce nu sunt
mentionate in acest manual, nu uitati sa comunicati aceasta situatie producatorului / importatorului.

1.2 Atentionari
• Pentru evitarea infectiilor bacteriene sau virale, inainte de utilizare, spalati si dezinfectati

compartimentul cu medicamentatie, cartusul Mesh, mustiucul, adaptorul si masca. Aceasta
operatiune se face inainte de prima utilizare sau dupa perioade lungi de depozitare.

• Spalati  si  dezinfectati  compartimentul  cu  medicamentatie,  cartusul  Mesh,  mustiucul,
adaptorul si masca intre doua folosiri / utilizatori pentru a evita contaminarea incrucisata.

• Urmati doar regimul medicamentos prescris de medicul dumneavoastra.
• Dezinfectati, spalati si uscati temeinic compartimentul cu medicamentatie, cartusul Mesh,

mustiucul, adaptorul si masca dupa fiecare utilizare.
• Clatiti  foarte bine cu apa dupa dezinfectare.  Starea de sanatate se poate  agrava daca pe

suprafete ramane dezinfectant.

• Nu porniti aparatul daca medicamentatia nu este introdusa. Acest lucru
poate duce la deteriorarea cartusului.

• Nu  scufundati  unitatea  principala  in  apa.  Acest  lucru  poate  provoca  daune  sau  socuri
electrice.

• Aparatul este compus din piese de dimensiuni mici. Pastrati-le departe de sugari si copii
mici pentru a preveni inghitirea.

1.3 Precautii
• Nu folositi alti acumulatori decat cei cu care este livrat produsul. Folosirea sau incarcarea

altui tip de baterii va duce la pierderea garantiei, poate pune in pericol utilizatorul sau chiar
provoca arsuri.

• Bateria trebuie incarcata doar atunci cand ledul galben clipeste.
• Nu folositi sau modificati bateria pentru a o utiliza pe un alt echipament decat aparatul de

aerosoli Super Mesh.
• Pentru a economisi energia si a evita utilizarea accidentala,  opriti  aparatul prin apasarea

butonului "ON/OFF".
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• Nu dezinfectati acessoriile nebulizatorului cu solutie de hipoclorit de sodiu. Plasa cartusului
Mesh poate rugini.

• Nu atingeti plasa cartusului Mesh cu un tampon de bumbac deoarece se poate deteriora /
rupe.

• Nu loviti, scapati sau aruncati cartusul Mesh.
• Nu scapati  medicamentie  lichida pe unitatea principala  in  special  pe mufa de incarcare.

Acest lucru poate provoca daune sau socuri electrice.
• Nu incercati sa reparati, modificati sau sa reparati unitatea principala.  Acest lucru poate

provoca un incendiu sau socuri electrice.
• Nebulizatorul nu poate fi utilizat in timpul incarcarii acumulatorului.
• Produsul este aprobat de catre IEC60601-1 si trebuie folosit in zone libere de potentiale

unde magnetice.
• Cand bateria nu mai poate fi utilizata, va rugam sa o reciclati in mod corespunzator conform

legilor in viguare. Eliminarea necorespunzatoare se pedepseste conform legii.
• Mastile de inhalare sunt componete de tip "parte aplicata tip B", orice alte componente sunt

"parti accesibile".
• Scoateti bateria din aparat daca nu-l folositi o perioada indelungata.
• Daca aparatul nu este folosit timp de 10 minute si contine medicamentatie, lichidul se poate

scurge. Daca acest lucru se intampla, stergeti cu un tifon sau porniti aparatul. Nebulizarea va
incepe la 2 secunde dupa absorbtia acesteia.

SECTIUNEA 2. INTRODUCERE

2.1 Destinatia utilizarii

NEPLUS SM1 este un aparat de aerosoli ce are ca principal scop introducerea de particule 
foarte mici de medicamentatie in plamani. Acesta poate fi folosit atat la adulti cat si la copii. Urmati
indeaproape regimul medicamentos prescris de medic. Nu-l folositi in alte scopuri decat cele 
specificate in acest manual.

2.2 Caracteristicile produsului

• NEPLUS SM1 este un aparat de aerosoli cu ultrasunete ce pulverizeaza medicamentatie
lichida direct in plaman sub forma unor particule foarte mici.

• Membrana oscilatorie cu ultrasunete face ca medicamentul sa patrunda prin orificiile de 4
microni. Aparatul este foarte comod de utilizat atat datorita dimensiunilor foarte mici cat si a
tehnologiei silentioase.

• Inhalarea este posibila chiar si la un unghi de inclinare de 75°.
• 2 moduri de operare.
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2.3 Descrierea produsului

1. Recipient pentru medicamentatie si capac.
2. Buton Pornire/Oprire (ON/OFF).
3. Unitatea principala.
4. Indicator al starii de functionare (Led verde) si indicator al nivelului bateriei (Led galben).
5. Cartus Mesh.
6. Adaptor conectare masca.
7. Masca pentru inhalare.
8. Baterie.
9. Capacul compartimentului pentru baterie.
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2.4 Componentele produsului

2.5 Proceduri de utilizare

PASUL 1: Cum sa curatati Nebulizatorul (a se vedea pag. 12)
NOTA: Spalati si dezinfectati piesele componente ale nebulizatorului inainte de prima utilizare sau 
dupa o perioada indelungata de depozitare. 

PASUL 2: Cum sa montati si sa incarcati bateria (a se vedea pag. 10 si 15). 
NOTA:

• Montati bateria dupa achizitionarea aparatului.
• Incarcati bateria in cazul in care indicatorul gradului de incarcare a bateriei este de culoare

galbena.

PASUL 3: Cum sa turnati medicamentul (a se vedea pag. 10-11)
NOTA:

• Respectati prescripiile medicului in ceea ce priveste administrarea medicamentului.
• Nu turnati medicamente sau lichide pe unitatea principala.
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PASUL 4: Cum sa montati masca pentru inhalare (a se vedea pag. 8) 
NOTA:

• Nebulizarea are loc sub un unghi de inclinare a aparatului de maxim 75°.
• Spalati piesele componente ale aparatului dupa fiecare utilizare.

PASUL 5 Cum sa folositi aparatul (a se vedea pag. 11)
NOTA:

• Nu porniti aparatul fara medicamentatie.
• Nu porniti aparatul in timp ce bateria se incarca.
• Nebulizarea are loc sub un unghi de inclinare a aparatului de maxim 75°.

SECTIUNEA 3. MODALITATI DE UTILIZARE

3.1 Asamblare

1. Montati recipientul pentru medicamentatie in
unitatea principala a aparatului pana veti auzi un
click.

2. Montati cartusul Mesh sub unghiul necesar in
recipientul pentru medicamentatie, dupa care intoarceti-l
in jos si apasati pana auziti un click.

3. Montati cartusul Mesh si apasati in jos dupa cum este indicat in
imagine.

4. Montati adaptorul pentru conectarea mastii in unitatea principala
pana auziti un click.
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5. Montati mustiucul sau masca (masca pentru adulti este un
accesoriu optional).

3.2 Eliminarea cartusului Mesh

Demontati cartusul Mesh si compartimentul de medicamentatie.
1. Scoateti recipientul pentru medicamentatie, apasand pe cele doua butoane de pe ambele parti ale
acestuia.

2. Apasati pe marginea recipientului pentru medicamentatie cu cheia de blocare a capacului
compartimentului pentru baterie sau cu o moneda in directia indicata in imagine printr-o sageata.
Cartusul Mesh se va desprinde.

3.3 Incarcarea bateriei

1. In cazul in care indicatorul de culoare galbena clipeste in
timpul utilizarii aparatului, trebuie sa reincarcati bateria.
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Folositi cablul micro USB pentru computere sau adaptorul de alimentare micro USB pentru 
smartphone-uri. Daca nu veti reincarca bateria, aparatul se va deconecta in mod automat. 

NOTA: Folositi adaptorul micro USB pentru smartphone-uri (IEC 60950 – 1 incarcator autorizat, 
100 ~ 240V / 50 ~ 60 Hz, DC 5V, 500 ~ 1000mА) dupa cum este indicat in imagine. 

2. Montati bateria, apoi conectati adaptorul la mufa unitatii principale. in
decurs de 3 ore bateria se va incarca cu peste 90% (adaptor de alimentare
1000 mА). Atunci cand culoarea galbena a indicatorului va fi inlocuita de
cea verde, incarcarea a luat sfarsit. Deconectati cablul de alimentare de la
unitatea principala.

PRECAUTII: 
• Nu folositi aparatul atunci cand in timpul incarcarii bateriei este aprins led-ul de culoare

galbena.
• Incarcati bateria dupa ce ati curatat recipientul pentru medicamentatie de resturile ramase.
• Timpul necesar pentru incarcare: aproximativ 3 ore.
• Termenul de viata al bateriei: 500 de cicluri.

3.4 Adaugarea de medicamentatie

1. Deschideti capacul recipientului pentru
medicamente, tragand de carlig in sus, dupa cum
este indicat in imagine. Aveti grija ca pe capac sa
fie garnitura din silicon, care asigura inchiderea
ermetica a capacului.
2. Adaugati cantitatea de medicamentatie prescrisa
de medic si inchideti capacul pana veti auzi un
click.

3. Incepeti sa folositi unitatea principala atunci
cand recipientul pentru medicamentatie este plin.
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PRECAUTII:
• Umple compartimentul de medicamentatie numai

dupa asamblarea aparatului.
• Bateria trebuie incarcata doar daca dupa folosire,

indicatorul de baterie clipeste.

3.5 Operatii de baza

1. Apasati butonul ON/OFF al aparatului de pe partea frontala a
unitatii principale. Aparatul va incepe nebulizarea.

2. Respirati aerosolii, tinand unitatea principala in mana, dupa cum
este indicat in imagine. Aparatul nu va asigura inhalarea daca unghiul
de inclinare al unitatii principale va fi mai mare de 75°, intrucat
cartusul Mesh trebuie sa fie acoperit cu substanta medicamentoasa.

3.Regimul de inhalare:
Model 1: Nebulizarea va incepe dupa apasarea butonului

ON/OFF si va avea loc in continuu pana la apasarea din nou a 
butonului ON/OFF.
  Model 2: Daca veti apasa butonul ON/OFF si il veti mentine 
mai mult de 1,5 secunde, nebulizarea va avea loc doar in 
timpul mentinerii butonului. Astfel veti putea regla perioada de
nebulizare pentru o utilizare mai eficienta a medicamentelor. 

4. Aparatul se va deconecta in mod automat dupa 20 de minute. De asemenea, aparatul se poate
deconecta atunci cand medicamentatia se va epuiza.

PRECAUTII:
• Folosirea medicamentelor vascoase sau a celor cu

temperatura joasa poate reduce considerabil viteza de
nebulizare.

• Daca aparatul nu este folosit timp de peste 10 minute dupa
introducerea medicamentului, lichidul se poate scurge. In
acest caz stergeti aparatul cu o bucata de tifon sau poniti-l.
Nebulizatorul va incepe sa functioneze in doua secunde dupa absorbtia medicamentatiei.

• Nu permiteti folosirea nebulizatorului de catre copii fara supravegherea adultilor.
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SECTIUNEA 4. MODALITATI DE INTRETINERE

4.1 Curatare

1. Aruncati resturile de medicamentatie dupa utilizarea nebulizatorului. Nu
pastrati si nu transportati unitatea principala cu medicamentatie in ea.
Aceasta se poate scurge si/sau poate defecta aparatul. Pentru a curata
cartusul Mesh, umpleti recipientul pentru medicamentatie cu apa distilata
si poniti aparatul pentru un minut.

2. Dupa fiecare utilizare este necesara spalarea in intregime a aparatului si
uscarea pieselor acestuia: recipientul pentru medicamentatie, cartusul
Mesh, adaptorul pentru conectarea mastii, mustiucul si masca.

3. Piese lavabile: recipientul pentru medicamentatie, cartusul Mesh,
adaptorul pentru conectarea mastii, mustiucul si masca.

PIESELE LAVABILE
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4. Pentru curatare nu trebuie sa scoateti cartusul Mesh din recipientul pentru medicamentatie. Clatiti
cu apa piesele componente dezasamblate. Nu spalati piesele sub jet de apa.
5. Stergeti piesele cu o bucata de tifon steril dupa ce le-ati spalat.
6. Unitatea principala: curatati-o cu o carpa moale umeda si detergent neabraziv.
7. Pastrati toate piesele uscate.
8. Asamblati aparatul.

PRECAUTII:
• Evitati contactul unitatii principale cu apa, intrucat aceasta poate cauza defectiuni ale

aparatului.
• Nu spalati piesele sub jet de apa pentru a evita eventualele defectiuni. Doar miscati usor

piesele in apa.
• Nu atingeti cartusul Mesh cu degetele.
• Nu uscati niciodata piesele in cuptorul cu microunde.
• Intotdeauna deconectati aparatul de la reteaua electrica inainte de curatare.

PRECAUTII:
• Pastrati electrozii care unesc unitatea principala si cartusul Mesh curati.
• Stergeti suprafata exterioara a cartusului Mesh cu o bucata de tifon daca observati pe aceasta

resturi de medicamentatie sau saliva.

4.2 Dezinfectare

1. Sterilizati recipientul pentru medicamentatie, cartusul Mesh, adaptorul pentru conectarea
mastii, mustiucul si masca prin fierberea acestora la o temperatura de 100°С timp de maxim
doua minute. Nu fierbeti cartusul Mesh mai mult de doua minute, pentru ca astfel pot fi
cauzate defectiuni ale acestei piese.

2. Daca folositi o solutie de dezinfectare, lasati piesele aparatului timp de 10 minute intr-o
solutie de clorura de benzalconiu de 0,1%. Nu lasati piesele aparatului in solutia de
dezinfectare mai mult de 10 minute.

3. Alte tipuri de solutii de dezinfectare pot duce la rugina in interiorul aparatului. Dupa
dezinfectare trebuie sa clatiti bine piesele si sa le stergeti cu o bucata de tifon steril. Altfel de
materiale precum bumbacul sau tesaturile nu sunt potrivite pentru curatarea aparatului.

4. Stergeti bine aparatul si piesele acestuia.
5. Asamblati aparatul. Aveti grija ca in timpul sterilizarii sa nu se piarda garnitura din silicon

de pe capacul recipientului pentru medicamentatie, care asigura inchiderea ermetica a
capacului. Daca s-a desprins de capac, puneti-o la loc.
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PRECAUTIE:
• Nu fierbeti unitatea principala, bateria, incarcatorul cu cablu USB sau capacul

compartimentului pentru baterie.

NU FIERBETI URMATOARELE COMPONENTE:

• Nu scufundati niciodata unitatea principala in apa deoarece poate duce la deterioararea
aparatului.

• Nu uscati niciodata aparatul si componentele sale la cuptorul cu microunde.
• Intotdeauna decontectati produsul inainte de a-l curata.

4.3 Depozitare

• Pastrati uscate unitatea principala si piesele nebulizatorului.
• Nu lasati aparatul la indemana copiilor.
• Deconectati intotdeauna unitatea principala de la reteaua electrica atunci cand aparatul nu

este folosit.
• Nu pastrati bateria sub actiunea razelor directe ale soarelui, la temperaturi inalte sau in

conditii de umiditate sporita.
• Nu puneti bateria pe o suprafata metalica sau umeda sau intr-o cutie din metal, intrucat

aceasta se poate supraincalzi sau poate avea loc un scurtcircuit.
• Nu pastrati unitatea principala intr-un loc unde sunt prezente vibratii.
• Nu lasati unitatea principala in apropierea unei surse de gaze chimice sau explozive.

4.4 Mentenanta

• Reparatia trebuie sa fie efectuata doar la centrele de service autorizate. Dezasamblarea
unitatii principale sau bateriei poate cauza un scurtcircuit sau defectiuni ale aparatului.

• Daca unitatea principala s-a murdarit, curatati-o cu o bucata de tifon steril. Evitati contactul
unitatii principale sau bateriei cu apa, intrucat aceasta poate cauza defectiuni sau
electrocutare.

• Nu atingeti cartusul Mesh sau partea interioara a recipientului de medicamentatie, caci puteti
deteriora sau murdari piesele.

• Spalati unitatea principala dupa utilizare pentru a evita acumularea microbilor. Resturile de
medicamentatie sau saliva de pe cartusul Mesh poate deteriora piesele.

• Resturile de medicamentatie sau saliva de pe cartusul Mesh pot fi indepartate prin fierberea
acestei piese. Cartusul Mesh este consumabil.

• Resturile de medicamente ramase in recipient dupa utilizare se pot scurge prin cartusul
Mesh. Stergeti-le cu o bucata de tifon steril.
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4.5 Inlocuirea bateriei

1. Rasuciti capacul compartimentului bateriei, pentru a-l
deschide.
2. Montati bateria in unitatea principala, respectand polaritatea.
3. Aplicati capacul compartimentului pentru baterie astfel incat
sagetile sa coincida. Apasati capacul compartimentului pentru
baterie si intoarceti-l in sensul acelor de ceasornic, folosind
cheia de blocare sau o moneda.
4. Click-ul care se va auzi va fi dovada faptului ca acesta este
inchis.

NOTA: Folositi doar bateriile companiei producatoare. Inlocuiti bateria dupa 500 de cicluri 
(incarcare/descarcare). Bateria urmeaza sa fie reciclata. In multe tari legile locale interzic aruncarea 
bateriilor in urnele de gunoi municipale la sfarsitul termenului de viata al acestora. 

4.6 Inlocuirea cartusului Mesh

1. Scoateti cartusul Mesh.

2. Montati un nou cartus Mesh in recipientul
pentru medicamentatie, dupa cum este indicat
in imagini.

3. Apasati cartusul Mesh pana veti auzi un
click.

NOTA: Folositi doar cartusele Mesh ale companiei
producatoare. Inlocuiti cartusul Mesh cu unul nou o
data pe an sau, in caz de necesitate, mai devreme. In
tara dvs poate fi interzisa aruncarea acestei piese in
urnele de gunoi municipale la sfarsitul termenului de
viata al acesteia. 
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SECTIUNEA 5. REZOLVAREA PROBLEMELOR

Tabelul de mai jos indica modalitatile de remediere a defectiunilor aparatului. Daca defectiunile se 
repeta, luati legatura cu reprezentantul oficial al companiei.

PROBLEMA CAUZA SI SOLUTIE

La conectarea 
aparatului nu se 
aprinde indicatorul 
de culoare verde.

La montarea bateriei nu a fost respectata polaritatea. ► Montati bateria 
respectand polaritatea. (pag 15)

Bateria este descarcata. ► Incarcati bateria. (pag 10) 

Unitatea principala este conectata la reteaua electrica. Unitatea principala nu 
functioneaza si indicatorul gradului de descarcare a bateriei este de culoare 
galbena. ► Deconectati unitatea principala de la reteaua electrica inainte de 
utilizare. 

Indicatorul de 
functionare a 
aparatului (de 
culoare verde) este 
aprins, insa 
nebulizarea nu are 
loc. 

Unitatea principala are un unghi de inclinare prea mare (peste 75°). ► 
Nebulizarea are loc atunci cand medicamentatia ajunge la cartusul Mesh. 
Pentru aceasta plasati unitatea principala sub unghiul de inclinare necesar.

Medicamentul sau saliva au nimerit pe cartusul Mesh. ► Curatati cartusul 
Mesh. Vedeti instructiunile de curatare a aparatului. Daca nici dupa curatare 
aparatul nu functioneaza, inlocuiti cartusul cu unul nou. (pag. 12 si 15) 

Cartusul Mesh este defect. ► Inlocuiti cartusul Mesh cu unul nou. Cartusul 
Mesh este o piesa de schimb. (pag. 15) 

Electrozii dintre unitatea principala si cartusul Mesh sunt murdari. ► Stergeti
usor aceasta portiune cu o bucata de tifon umed. (pag. 15) 

Recipientul pentru medicamentatie este conectat incorect la unitatea 
principala. ► Montati bine recipientul pentru medicamentatie in unitatea 
principala pana veti auzi un click. (pag. 8)

Viteza de 
nebulizare scade

Cartusul Mesh este murdar. ► Curatati cartusul Mesh conform instructiunilor
de curatare a aparatului. In cazul in care viteza de nebulizare nu se 
imbunatateste, inlocuiti cartusul Mesh cu unul nou. (pag. 12 si 15)

Indicatorul gradului de incarcare a bateriei este galben. ► Incarcati bateria. 
(pag. 10)
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SECTIUNEA 6. SPECIFICATII

Model NE-SM1

Putere si consum de energie Baterie Li-Ion 3.6 – 4.2 V DC 1.4 V 

Dimensiuni (LxlxH) 53 x 52 x 109 mm

Greutate Unitatea principala: 88 gr, Masca: 50 gr. 

Viteza de nebulizare Aproximativ 0.25 ml/min (la 23 °C) 

Marimea particulelor ≈ 5 µm

Volumul recipientului pentru 
medicamentatie

6 ml

Timpul de functionare cu bateria 
incarcata complet  

5 ore 30 min

Termenul de viata al bateriei Peste 500 de cicluri (termenul de viata al bateriei depinde de conditiile 
de folosire / incarcare a acesteia)

Frecventa ultrasunetelor Aproximativ 108 kHz

Temperatura  de  functionare si
umiditate:

10 – +40°C, 30 - 85%; presiunea: 70 ~ 106 kPa

Conditii de incarcare a bateriei 0 – 45°C

Temperatura  de  depozitare si
umiditate:

-20 - +60 °C, 10 - 95%; presiunea: 70 ~ 106 kPa

Durata de viata Unitatea principala: 5 ani;
Cartusul Mesh: 1 an 

Garantie 4 ani din momentul achizitionarii. Cartusul mesh reprezinta o piesa 
consumabila.

Piese componente Unitatea principala, masca, mustiuc, incarcator cu cablu USB, husa, 
manualul de utilizare

Baterie Fairman 1ICR19/66, 3.7 V 2600 mAh (Li-Ion)

incarcator recomandat IEC 60950-1 incarcator autorizat 100 – 240V / 50-60 Hz, DC 5V (500 
– 1.000mА)
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ANEXA GHID RAPID DE UTILIZARE
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