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1 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
1.1 Všeobecne
Dôkladne si prečítajte tento návod ... 2Dôkladne si prečítajte tento návod na použitie. Uschovajte si ho 
pre prípad potreby. Pri nedodržaní návodu na použitie nemožno 
vylúčiť poranenia alebo poškodenie výrobku.

1.2 Forma bezpečnostných upozornení
Upozornenia dôležité z hľadiska bezpečnosti sú v tomto návode 
na použitie rozdelené podľa stupňa nebezpečenstva:
– Signálnym slovom VÝSTRAHA je označené nebezpečenstvo, 

ktoré bez bezpečnostných opatrení môže viesť k ťažkým 
poraneniam alebo dokonca k smrteľným úrazom.

– Signálnym slovom POZOR je označené nebezpečenstvo, 
ktoré bez bezpečnostných opatrení môže viesť k ľahkým až 
stredne ťažkým poraneniam alebo k nepriaznivému 
ovplyvneniu terapie.

– Signálnym slovom UPOZORNENIE sú označené všeobecné 
bezpečnostné opatrenia, ktoré sa majú rešpektovať pri 
zaobchádzané s výrobkom, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

1.3 Manipulácia s kompresorom
Kompresor je elektrický prístroj, ktorý je napájaný sieťovým 
napätím. Je skoncipovaný tak, aby neboli prístupné žiadne jeho 
časti, ktoré sú pod napätím. V prípade nevhodných podmienok 
okolia, príp. poškodenia kompresora alebo sieťového vodiča už 
nie je táto ochrana zabezpečená. Rešpektujte preto nasledovné 
upozornenia, aby sa predišlo poškodeniu prístroja 
a s týmsúvisiacemu nebezpečenstvu kontaktu s časťami pod 
napätím (napr. zasiahnutie elektrickým prúdom):
– Kompresor nemá ochranu proti striekajúcej vode. Chráňte 

prístroj a sieťový vodič pred tekutinami a mokrom. Nikdy 
nechytajte sieťový vodič alebo sieťovú zástrčku vlhkými 
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rukami. Prístroj sa nesmie okrem toho používať vo vlhkom 
prostredí.

– Na prevádzku kompresora používajte len sieťový vodič PARI.
– Kompresor počas prevádzky nikdy nenechávajte bez dozoru.
– Z bezpečnostných dôvodov sieťovú zástrčku vždy vytiahnite 

zo zásuvky za týchto okolností:
– Sieťový vodič vytiahnite zo zásuvky ťahaním za zástrčku, nie 

za kábel.
– Dbajte na to, aby ste sieťový vodič nezlomili alebo neprivreli. 

Sieťový vodič neťahajte cez ostré hrany.
– Kompresor a sieťový vodič držte v bezpečnej vzdialenosti od 

horúcich plôch (napr. platne sporáka, tepelného žiariča, 
otvoreného ohňa). Kryt kompresora alebo izolácia sieťového 
kábla by sa mohli poškodiť.

– Sieťový vodič udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od 
domácich zvierat (napr. hlodavcov). Mohli by poškodiť izoláciu 
sieťového vodiča.

– Kompresor sa nesmie uviesť do prevádzky, príp. sa musí 
okamžite vytiahnuť sieťová zástrčka zo zásuvky, ak je 
kompresor alebo sieťový vodič poškodený alebo je 
podozrenie, že je zariadenie poškodené po páde alebo 
podobne.
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1.4 Terapia dojčiat, detí a osôb odkázaných na 
pomoc iných

Dojčatá, malé deti, deti a osoby odkázané na pomoc iných smú 
inhalovať len pod stálym dohľadom dospelých. Len takto je 
zaručená bezpečná a efektívna terapia. Tieto osoby často 
neposúdia správne riziká (napr. uškrtenie sieťovým vodičom 
alebo prípojnou hadicou), ktoré môžu viesť k nebezpečenstvu 
poranenia.
Výrobok obsahuje malé časti. Malé časti môžu zablokovať 
dýchacie cesty, čo môže viesť k vzniku nebezpečenstva 
udusenia. Dbajte teda na to, aby ste kompresor, rozprašovač 
a príslušenstvo vždy držali mimo dosahu dojčiat a malých detí.
Prístroj a prípojná hadica na výstupe kompresora sa môžu pri 
normálnej prevádzke zohriať. Zabráňte preto, aby ošetrovaní 
pacienti prišli do priameho styku s kompresorom. Pri dlhšom 
priamom kontakte sa môžu vyskytnúť popáleniny kože, zvlášť 
u osôb s poruchami vnímania tepla.
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2 OPIS VÝROBKU
2.1 Rozsah dodávky
Skontrolujte, či ...Skontrolujte, či sú obsahom dodávky vášho kompresora všetky 
príslušné komponenty. V prípade, že niečo chýba, okamžite to 
oznámte predajcovi, u ktorého ste kúpili kompresor PARI.

 

 (1)  Kompresor  (3)  Prípojná hadica
 (2)  Rozprašovač1)  (4)  Sieťový vodič
 1) Vyobrazený rozprašovač je rozprašovač PARI LC Plus a je potrebné ho 

považovať za príklad výrobku. V závislosti od produktového balíka môžu byť 
súčasťou dodávky aj iné rozprašovače PARI. Rozsah dodávky rozprašovača 
pozri v jeho návode na použitie.
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2.2 Určené použitie
Kompresor slúži na výrobu tlakového vzduchu potrebného na 
prevádzku rozprašovača PARI. Kompresor sa smie používať len 
pre rozprašovač PARI. Je určený výlučne na používanie 
v interiéroch.
Použitie na iný účel ako určený alebo použitie rozprašovačov 
alebo príslušenstva iných výrobcov môže viesť k obmedzeniu 
účinnosti terapie, poškodeniu prístroja alebo dokonca 
k poraneniam.
Spoločnosť PARI GmbH neručí za škody, ku ktorým dôjde pri 
používaní kompresora v rozpore s určeným účelom použitia. 
Platí to zvlášť pri použití kompresora na iný účel ako 
určenýalebo pri použití rozprašovačov, príp. príslušenstva iných 
výrobcov. V týchto prípadoch zanikajú akékoľvek nároky 
vyplývajúce zo záruky.

2.3 Kombinácie výrobkov
Kompresor je vhodný na prevádzku s nasledovnými 
rozprašovačmi:
– Všetky rozprašovače radu PARI LC SPRINT
– Všetky rozprašovače radu PARI LC
Pri prvej kúpe a každom dokúpení je k rozprašovaču vždy 
priložený samostatný návod na použitie.
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2.4 Funkčné prvky
Kompresor PARI COMPACT má nasledujúce funkčné prvky:

 
  (5)  Sieťová zásuvka
  (6)  Spínač zap./vyp.
  (7)  Typový štítok 

(na spodnej strane 
zariadenia)

  (8)  Filter
  (9)  Hadicová prípojka
  (10)  Držiak pre rozprašovač
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3 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
3.1 Inštalácia
Miestnosť, v ktorej ...Miestnosť, v ktorej sa kompresor používa, musí spĺňať určité 
predpoklady [pozri kapitolu: 6.5 Podmienky okolia pre 
prevádzku]. Kompresor nie je určený na použitie v exteriéri.
Pri inštalácii kompresora dodržiavajte ...

– Kompresor postavte na pevný, rovný, bezprašný a suchý 
podklad. Mäkký podklad, napr. pohovka, posteľ alebo obrus, 
nie je vhodný, kompresor by mohol spadnúť.

– Sieťový vodič uložte tak, aby nepredstavoval nebezpečenstvo 
zakopnutia a aby sa doň nikto nezamotal.

– Dbajte na to, aby deti kompresor nestiahli ťahaním za sieťový 
vodič alebo prípojnú hadicu.

– Kompresor používajte len v bezprašnom prostredí. Pri 
prevádzke v prašnom prostredí (napr, pod posteľou alebo 
v dielňach), ako aj pri prevádzke na podlahe sa môže v kryte 
nadmerne usadzovať prach, čím sa môže obmedziť terapia 
alebo poškodiť kompresor.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru ...

– Nepoužívajte kompresor v blízkosti zápalných predmetov, ako 
sú napr. záclony, obrusy alebo papier.

 

 POZOR
 Pri inštalácii kompresora dodržiavajte nasledovné pokyny, aby 
ste sa vyhli nebezpečenstvu poranenia alebo poškodenia 
prístroja:

 

 VÝSTRAHA
 Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru následkom skratu, 
dodržiavajte pri inštalácii kompresora nasledovné pokyny:
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– Kompresor nepoužívajte v oblastiach ohrozených explóziou, 

príp. v prítomnosti plynov zvyšujúcich horľavosť (napr. kyslík, 
oxid dusný, horľavé anestetiká).

3.2 Príprava
Pred každým použitím skontrolujte ...1Pred každým použitím skontrolujte kryt kompresora, sieťový 
vodič a sieťovú zástrčku, či nie sú porušené. Uistite sa, že 
miestne sieťové napätie sa zhoduje s údajmi o napätí na 
typovom štítku kompresora. Kompresor používajte len vtedy, 
keď sú všetky jeho súčasti neporušené. Kompresor sa nesmie 
uviesť do prevádzky, keď je prístroj alebo sieťový vodič 
poškodený alebo ak existuje podozrenie, že je poškodený (napr. 
po páde alebo v prípade zápachu z roztaveného plastu).
Prístroj pripravte ...Prístroj pripravte na inhaláciu nasledovne:
• Rozprašovač zostavte podľa opisu v návode na použitie 

rozprašovača.
• Zasuňte jeden koniec prípojnej hadice na rozprašovači.
 • Druhý koniec prípojnej hadice 

zasuňte na kompresore.
Hadicové konektory sa dajú lepšie 
nasunúť, keď sa pri nasúvaní ľahko 
otočia.
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Starostlivo skontrolujte ...

• Rozprašovač vsuňte do držiaka na kompresore, ktorý je na to 
určený.

• Naplňte rozprašovač podľa opisu v návode na použitie 
rozprašovača.

Tekutiny môžu viesť prúd... 2

 

 VÝSTRAHA
 Starostlivo skontrolujte, či prípojná hadica zapojená na 
kompresore PARI je na druhom konci spojená s rozprašovačom 
PARI.
Ak existuje viac hadicových systémov, hrozí možné 
nebezpečenstvo ohrozenie života, ak by neúmyselne došlo 
k vzájomnej zámene pripojení. Ide predovšetkým 
o ošetrovaných pacientov, ktorí sú napríklad odkázaní na 
umelú výživu alebo infúzie.

 

 VÝSTRAHA
 Tekutiny môžu viesť prúd, čím vzniká nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. Preto nikdy nechytajte sieťový vodič 
alebo sieťovú zástrčku vlhkými alebo mokrými rukami.

 • Spojte sieťový vodič so zásuvkou 
sieťového pripojenia kompresora.

• Zasuňte sieťovú zástrčku do 
vhodnej zásuvky.
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3.3 Uskutočnenie inhalácie
Aby sa predišlo prehriatiu ...Aby sa predišlo prehriatiu kompresora, prístroj počas prevádzky 
nezakrývajte a dbajte na to, aby bočné vetracie otvory zostali 
nezakryté. Zakrytie kompresora alebo vetracích otvorov by 
mohlo obmedziť chladenie kompresora.

Pri poškodení prístroja ...

• Inhaláciu uskutočnite podľa opisu v návode na použitie 
rozprašovača.

 • Pred ošetrením vytiahnite 
rozprašovač z držiaka von.

 
 

 • Kompresor spustite pomocou 
spínača zap./vyp.

• Pred začatím inhalácie sa 
presvedčte, či sa z lieku vytvára 
aerosól.

 

 

 

 VÝSTRAHA
 Pri poškodení prístroja môže dôjsť ku kontaktu s časťami pod 
napätím, čím môže vzniknúť nebezpečenstvo úrazu 
elektrickým prúdom. Preto keď je kompresor alebo sieťový 
vodič poškodený alebo ak existuje podozrenie poškodenia (napr. 
po páde alebo v prípade zápachu z roztaveného plastu), ihneď 
vypnite kompresor a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
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3.4 Ukončenie inhalácie
• Vypnite kompresor.
• Rozprašovač znovu vložte do jeho držiaka.
• Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Prístroj je úplne odpojený ...2

3.5 Životnosť
Kompresor má predpokladanú priemernú životnosť:
– cca 500 prevádzkových hodín
– max. 2 roky

  Prístroj je úplne odpojený od siete len vtedy, keď je 
vytiahnutá sieťová zástrčka zo zásuvky.
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4 ÚDRŽBA
4.1 Čistenie kompresora
Tekutiny môžu viesť prúd ...1

Tekutiny, ktoré by do prístroja vnikli ...

Ak do kompresora vnikla tekutina ...Ak do kompresora vnikla tekutina, prístroj sa v žiadnom prípade 
už nesmie použiť. Pred ďalším používaním kompresora sa 
bezpodmienečne spojte s technickým servisom spoločnosti 
PARI GmbH alebo so servisným centrom PARI [pozri kapitolu: 
7.4 Kontakt].
Pri čistení ...Pri čistení rozprašovača a príslušenstva rešpektujte príslušný 
návod na použitie.

 

 VÝSTRAHA
 Tekutiny môžu viesť prúd, čím vzniká nebezpečenstvo 
zasiahnutia elektrickým prúdom. Pred každým čistením 
kompresor preto vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku zo 
zásuvky.

 • Vonkajšie plochy krytu utrite 
čistou, vlhkou handričkou.

 
 

 UPOZORNENIE
 Tekutiny, ktoré by do prístroja vnikli, môžu spôsobiť 
poškodenie prístroja. Preto nestriekajte tekutiny na kompresor 
alebo na sieťový vodič.
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4.2 Výmena filtra
Pri bežných prevádzkových podmienkach...Pri bežných prevádzkových podmienkach musíte filter 
kompresora meniť každých 200 prevádzkových hodín, 
minimálne však raz ročne.
Okrem toho filter kontrolujte v pravidelných intervaloch (po 
každej 10. inhalácii). Ak je znečistený (sfarbený dosiva alebo 
dohneda) alebo upchatý, vymeňte ho. Ak filter navlhne, tiež je 
nutné vymeniť ho za nový.
Filter nemožno vyčistiť a znova používať!
Používajte výlučne... 

Pri výmene filtra postupujte nasledovne:

• Zoberte nový filter a zatlačte ho otvorom dopredu až na doraz 
na pravý adaptér v tvare kríža.

 UPOZORNENIE
 Používajte výlučne vzduchové filtre, ktoré sú určené na 
prevádzku vášho kompresora spoločnosťou PARI, v opačnom 
prípade by sa mohol váš kompresor poškodiť alebo by sa 
nedala zabezpečiť dostatočná terapia.

 • Priložený menič filtra (11) nasuňte 
na filter (7).
Otočením sa dá filter ľahko 
odstrániť z krytu kompresora.
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4.3 Oprava
Opravu kompresora smie vykonávať výlučne technický servis 
spoločnosti PARI GmbH alebo servis výslovne na to 
splnomocnený spoločnosťou PARI. Ak kompresor otvoria alebo 
s ním manipulujú iné osoby, akékoľvek nároky vyplývajúce zo 
záruky zaniknú. V takomto prípade nepreberá spoločnosť 
PARI GmbH žiadnu záruku.

4.4 Uschovanie
• Odpojte sieťový vodič od kompresora.
• Naviňte sieťový vodič.
Zlomením sa môže ...

Kompresor a príslušenstvo uskladnite ...Kompresor a príslušenstvo uskladnite na mieste chránenom 
pred priamym trvalým slnečným žiarením.
Kompresor uschovajte ...Kompresor uschovajte vždy v stave odpojenom od elektrickej 
siete, pretože elektrické prístroje zapojené do elektrickej siete 
môžu predstavovať potenciálny zdroj nebezpečenstva.

 UPOZORNENIE
 Zlomením sa môže sieťové vedenie poškodiť. Sieťový vodič 
preto neovíjajte okolo kompresora.
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5 ZISŤOVANIE PORÚCH
Tabuľka: poruchy

V prípade porúch ...V prípade porúch, ktoré nie sú uvedené v tejto kapitole alebo ak 
sa navrhovaným postupom porucha neodstráni, obráťte sa na 
servisné centrum spoločnosti PARI GmbH [pozri kapitolu: 7.4 
Kontakt].

 Porucha  Možná príčina  Postup
 Kompresor sa 
nerozbehne.

 Sieťový vodič nie je 
správne zasunutý do 
prístroja.

 Skontrolujte, či je 
sieťový vodič správne 
zapojený do zásuvky 
sieťového pripojenia 
kompresora.

 Sieťová zástrčka nie je 
správne zapojená do 
zásuvky.

 Skontrolujte, či je 
sieťová zástrčka 
správne zapojená do 
zásuvky.

 Z rozprašovača 
nevychádza 
liek.

 Tryska rozprašovača je 
upchatá.

 Vyčistite rozprašovač.

 Prípojná hadica nie je 
správne zapojená.

 Skontrolujte, či je 
prípojná hadica správne 
zapojená.

 Prípojná hadica má 
netesnosti.

 Vymeňte prípojnú 
hadicu.
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6 TECHNICKÉ ÚDAJE
6.1 Všeobecne

6.2 Klasifikácia podľa DIN EN 60601-1

 Sieťové napätie  220 V – 240 V
 Sieťová frekvencia  50 Hz
 Spotreba prúdu  0,6 A
 Rozmery krytu [cm]  16 × 10 × 15

(Š × V × H)
 Prietok kompresorom1)  3,9 l/min
 Hladina akustického tlaku2)  cca 58 dBA
 Tlak  1,1 bar
 Hmotnosť  1,2 kg

 1) Proti dýze rozprašovača PARI (Ø 0,48 mm)
2) Maximálna hodnota A hladiny akustického tlaku kompresora

(podľa DIN EN 13544-1, odsek 26)

 Druh ochrany proti zasiahnutiu elektrickým 
prúdom

 Trieda ochrany II

 Stupeň ochrany použitej časti (rozprašovača) 
proti zásahu elektrickým prúdom

 Typ BF

 Stupeň ochrany proti vniknutiu vody podľa 
IEC 529 (stupeň ochrany IP)

 Bez ochrany

 Stupeň ochrany pri použití v prítomnosti 
horľavých zmesí anestetík so vzduchom, 
kyslíkom alebo oxidom dusným

 Bez ochrany

 Druh prevádzky  Trvalá prevádzka
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6.3 Údaje týkajúce sa elektromagnetickej 
kompatibility

Medicínske prístroje so zreteľom na elektromagnetickú 
kompatibilitu podliehajú zvláštnym bezpečnostným opatreniam. 
Inštalovať a uviesť do prevádzky sa smú len podľa predpisov 
o elektromagnetickej kompatibilite.
Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné komunikačné zariadenia 
môžu ovplyvniť medicínske elektrické zariadenia. Používanie 
iného príslušenstva, iných transformátorov a vodičov, ako je 
uvedené, s výnimkou transformátorov a vodičov, ktoré výrobca 
medicínskeho elektrického prístroja predáva ako náhradné 
dielce interných komponentov, môže viesť k zvýšeným emisiám 
alebo zníženej pevnosti prístroja.
Prístroj nesmie byť uložený bezprostredne vedľa alebo s inými 
prístrojmi. Ak je potrebná prevádzka v blízkosti iných prístrojov 
alebo s inými prístrojmi, mal by sa medicínsky prístroj sledovať, 
aby sa zabezpečila jeho riadna prevádzka v danom usporiadaní. 
Technické údaje týkajúce sa elektromagnetickej kompatibility 
(predpisy o elektromagnetickej kompatibilite) vo forme tabuľky 
sú priložené k prístroju. Okrem toho ich možno vyžiadať od 
spoločnosti PARI GmbH alebo stiahnuť prostredníctvom 
internetu na www.pari.de/en/products na príslušnej stránke 
výrobku pod odkazom „Technical Data“.
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6.4 Odporúčané bezpečné vzdialenosti
Odporúčané bezpečné vzdialenosti medzi prenosnými 
a mobilnými vysokofrekvenčnými telekomunikačnými prístrojmi 
a kompresorom PARI:
Kompresor PARI je určený na prevádzku v elektromagnetickom 
prostredí, v ktorom je vysokofrekvenčné žiarenie s rušivými 
hodnotami kontrolované. Používateľ môže pomôcť zabrániť 
elektromagnetickému rušeniu tým, že dodrží minimálne 
vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými 
vysokofrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) 
a kompresorom PARI podľa príslušných odporúčaní 
maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.
Bezpečnostná vzdialenosť podľa vysielacej frekvencie:

Pre vysielače, ktorých menovitý výkon sa nenachádza vo vyššie 
uvedenej tabuľke, sa môže vzdialenosť určiť na základe 
porovnania s príslušným stĺpcom, pričom „P“ je menovitý výkon 
vysielača vo wattoch (W) podľa údajov výrobcu vysielača.

6.5 Podmienky okolia pre prevádzku

 Menovitý 
výkon 
vysielača [W]

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

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

 800 MHz až 
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

 Teplota okolia  +10 °C až +35 °C
 Relatívna vlhkosť vzduchu  30 % až 75 % (nekondenzujúca)
 Tlak vzduchu  700 hPa až 1 060 hPa
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7 INÉ
7.1 Doprava a skladovanie

7.2 Likvidácia
Tento výrobok spadá do oblasti platnosti OEEZ1). Na základe 
toho sa tento výrobok nesmie likvidovať prostredníctvom 
domáceho odpadu. Je potrebné dodržiavať príslušné predpisy 
na likvidáciu odpadu špecifické pre danú krajinu (napr. likvidácia 
odpadu prostredníctvom obcí a obchodníkov). Recyklácia 
materiálov napomáha pri znižovaní spotreby surovín a ochrane 
životného prostredia.
______________________________
1) Smernica 2002/96/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 

z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení.

7.3 Záručné podmienky
PARI vám od dátumu kúpy počas záručnej doby uvedenej 
v záručnom liste ručí pri riadnom používaní v súlade s určeným 
používaním za výrobné chyby vášho prístroja podmienené 
materiálom alebo spracovaním. Nárok vyplývajúci zo záruky 
podlieha premlčaniu 12 mesiacov. Navyše k záručným 
záväzkom vášho predajcu platí záruka poskytnutá spoločnosťou 
PARI. Zákonné práva v prípade chýb, ktoré si môžete uplatniť 
u vášho predajcu, nie sú obmedzené zárukou alebo prípadom 
záručného plnenia. Za doklad záruky a vlastníctva sa pokladá 
záručný list opečiatkovaný špecializovaným predajcom.

 Minimálna teplota okolia  -25 °C (bez kontroly relatívnej vlhkosti 
vzduchu)

 Maximálna teplota okolia  +70 °C (pri relatívnej vlhkosti vzduchu 
max. 93 %, nekondenzujúcej)

 Vlhkosť vzduchu  0 % – 93 %
 Tlak vzduchu  500 hPa až 1 060 hPa
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Čo zahŕňa záruka?
Ak by sa mimoriadne vyskytli chyby výrobku, spoločnosť PARI 
vám podľa svojho výberu prístroj opraví, vymení alebo vráti 
nákupnú cenu výrobku. Prístroj sa vymení za rovnaký model 
alebo model s minimálne porovnateľnou výbavou. Výmena alebo 
oprava prístroja nie je dôvodom na poskytnutie novej záruky. 
Všetky vymenené použité prístroje alebo súčiastky sú majetkom 
PARI. Ďalšie nároky sú vylúčené. Platí to zvlášť pre akékoľvek 
nároky na náhradu škody. Vylúčenie záruky sa neuplatňuje 
v prípade usmrtenia, telesného poranenia a poškodenia zdravia 
úmyselne a následkom hrubej nedbanlivosti, pri zodpovednosti 
za chyby výrobkov a pri porušení dôležitých povinností 
vyplývajúcich zo záručnej zmluvy.
Záruka nie je poskytnutá, keď
– sa prístroj neuviedol do prevádzky alebo nepoužíval riadne 

podľa určenia v návode na použitie
– existujú poškodenia, ktoré sú následkom vonkajších vplyvov 

ako voda, oheň, úder blesku a pod.
– existuje poškodenie následkom nevhodného transportu alebo 

pádu
– bola uskutočnená nevhodná a neodborná údržba 

a ošetrovanie prístroja
– sériové číslo na prístroji bolo zmenené, odstránené alebo ináč 

bola spôsobená jeho nečitateľnosť
– opravy, prispôsobenia alebo zmeny uskutočnili osoby, ktoré 

nie sú autorizované spoločnosťou PARI
Ďalej sa záruka nevzťahuje na opotrebovateľné dielce, teda 
časti prístroja, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu.
V prípade reklamácie prineste celé zariadenie k vášmu 
špecializovanému predajcovi alebo nám ho zašlite zabalené 
v originálnom a ofrankovanom obale so záručným listom, 
potvrdeným špecializovaným predajcom.
Záručná lehota začína plynúť od dátumu kúpy.
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7.4 Kontakt
Ďalšie informácie o výrobkoch akéhokoľvek ...Ďalšie informácie o výrobkoch akéhokoľvek charakteru alebo 
informácie o manipulácii vám poskytne naše servisné centrum:

7.5 Vysvetlivky symbolov
Na kompresore, príp. na obale sa nachádzajú nasledovné 
symboly:

 Tel.:  +49 (0)8151-279 279 (v nemeckom jazyku) 
  +49 (0)8151-279 220 (volania z cudziny)

  Rešpektujte návod na použitie
(podklad = modrá, symbol = biela)

  Sériové číslo prístroja

  Zap./vyp.

  Striedavý prúd
  Stupeň ochrany aplikačnej časti: typ BF

  Chráňte prístroj pred vlhkom

  Zariadenie s triedou ochrany II

  Minimálna a maximálna teplota okolia

  Minimálna a maximálna vlhkosť vzduchu

  Minimálny a maximálny tlak vzduchu
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8 NÁHRADNÉ DIELCE
Tabuľka: náhradné dielce

  Zdravotnícky prístroj bol uvedený na trh po 
13. auguste 2005. Výrobok sa nesmie likvidovať 
prostredníctvom normálneho domáceho odpadu. 
Symbol preškrtnutej nádoby na odpad upozorňuje na 
potrebu umiestnenia odpadu do separovaného zberu.

  Výrobca

  Kompresor spĺňa základné požiadavky podľa smernice 
93/42/EHS o zdravotníckych pomôckach.

 Popis  Tovarové č.
 Filtračná vložka PARI COMPACT vrátane 
meniča filtra

 041B6500

 Prípojná hadica PARI COMPACT  041B4592
 Sieťový vodič (1,5 m)  041E8236
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Záručný list 

GARANTIESCHEIN
Für den Kompressor gewähren wir 2 Jahre Garantie. 
Die Garantiezeit läuft ab Kaufdatum.

CERTIFICATE OF GUARANTEE
We grant a 2 year guarantee on the compressor, 
commencing on the date of purchase.

PARI GmbH
Technischer Service
Holzhofstr. 10b
82362 Weilheim, Germany

PARI COMPACT
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 PARI GmbH
Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Germany

Tel.: +49 (0)81 51-2 79 0 • Fax: +49 (0)81 51-2 79 101
E-Mail: info@pari.de • www.pari.de

Kaufbestätigung 

Kaufbestätigung: Das Gerät mit der obigen Gerätenummer wurde 
von uns original verpackt verkauft.

Confirmation of purchase: The appliance with the above appliance 
number was sold in its original packaging.

Kaufdatum
Purchase date

Stempel und Unterschrift des Fachhändlers
Stamp and signature of the dealer

Gerät Nr.
Appliance no.


	1 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA
	2 OPIS VÝROBKU
	3 UVEDENIE DO PREVÁDZKY
	4 ÚDRŽBA
	5 ZISŤOVANIE PORÚCH
	6 TECHNICKÉ ÚDAJE
	7 INÉ
	8 NÁHRADNÉ DIELCE

