
ИНСТРУКЦИЯ ЗА КОМПРЕСОРЕН ИНХАЛАТОР
„PRIZ JET”

Уважаеми клиенти,

Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви за закупуването на компресорен небулизатор PRIZMA  PRIZJet. PRIZJet е 

медицинско изделие, предназначено за успешното лечение на астма, бронхит, алергии и 

други дихателни заболявания. Използвайте го само според препоръките, дадени от вашия 

лекар и рехабилитатор.

PRIZJet се състои от две основни части, компресор и комплект за вдишване. Филтриран 

въздух  под  налягане  от  компресора  трансформира  лекарство  вътре  в  комплекта  за 

вдишване в микроскопични аерозолни частици, подходящи за лесно вдишване.

Ние Ви желаем добро здраве и всичко най-добро за в бъдеще.

PRIZMA, Крагуевац
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Употребата, за която е предназначено 3
Предназначение Устройството е предназначено да се използва за 

вдишване на медикаменти при респираторни
заболявания.

Целеви
потребители

Медицински специалисти (лекар, медицинска сестра, 
терапевт, ... )
• Персонал от сферата на здравеопазването  или 
пациенти обучени и ръководени от квалифицирани 
медицински професионалисти.
Потребителят трябва да е в състояние да разбере 
ръководството с инструкции и общата
работа на устройството.

Целеви
пациенти

Пациенти в съзнание, със спонтанно дишане .

Работна
среда

Устройството е предназначено за използване в 
медицинско заведение, като болница, клиника, 
лекарски кабинети и в стаята от домакинство.

Експлоатационен живот Продължителността на живот на основните части на 
устройството  се основава на 10 минути вдишване с
физиологичен разтвор, 3 пъти на ден, при стайна 
температура (23 °C). Експлоатационен живот може да 
се променя в зависимост от работната среда.
На компресора - 5 години
На комплекта за вдишване  - 1 година
На накрайника за уста - 1 година
На въздушната тръба  - 1 година
На въздушния филтър  - 60 дена
На детската маска  - 1 година
На маската за възрастни  - 1 година

Предпазни мерки
за употреба

Потребителят трябва да прочетете предупрежденията 
и предпазните мерки, описани в това ръководство за 
работа.
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Важна информация за безопасността
Прочетете цялата информация в това ръководство за работа и всички приложения
преди да използвате устройството.
Описание на символите, използвани по отношение на безопасността на устройство

 

    Предупреждение

Потенциално опасна ситуация, която, 
ако не се избегне, може да доведе до
наранявания или физическо увреждане 
на устройство.

Внимание

Потенциално опасна ситуация, която, 
ако не се избегне, може да доведе до
леки или средно тежки наранявания, или 
физическа повреда.

(Ползване)
• Пазете устройството далече от достъпа на бебета и деца. Устройството съдържа малки 

части, които могат да бъдат погълнати.

• За тип, дозировката и употреба на медикаменти следвайте инструкциите на вашия лекар 

и рехабилитатор.

• При вдишване  не използвайте само вода.

• Пазете устройството и аксесоарите на чисто място.

• Почиствайте и дезинфекцирайте  комплекта за вдишване, накрайника за уста и маската:

- преди първата употреба след покупката на устройство,

- ако устройство не се използва за дълъг период от време,

-ако повече от един човек използва устройство.

•  Внимателно  дезинфекцирайте,  изплакнете  с  гореща,  течаща  вода  и  подсушете 

комплекта за вдишване и тръбата за въздух след инхалация.

• Никога не оставяйте  дезинфектант в комплекта за вдишване  или в накрайника за уста.

• Изчакайте частите да са напълно сухи. Съхранявайте почистените и подсушени части на 

чисто място.

• Не съхранявайте тръбата за въздух, ако има влага или остатъци от медикаменти вътре в 

нея.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството в среда с вредни изпарения,  летливи 

вещества или запалими газове.
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Не блокирайте вентилационните отвори в устройството. По време на работа не покривайте 

устройството с одеяло или кърпа.

• Преди употреба уверете се,  че комплекта за вдишване е чист.

•  Винаги  изхвърляйте негодните  лекарства,  които са  останали след инхалация.  Винаги 

използвайте прясна доза от лекарство за инхалация.

• Не използвайте това устройство в анестетичена или вентилаторна система за обдишване.

• Не използвайте това устройство в богата на кислород среда.

• Не правете никакви неразрешено изменение на това устройство.

(Опасност от електрически удар)

• Щепсела се използва за изключване.

• Не свързвайте или разкачвайте захранващия кабел с мокри ръце.

• Компресорът и захранващия кабел не са водоустойчиви. Не разливайте вода или други 

течности  върху  тези  части.  В  случай  на  разливане  на  течности,  незабавно  разкачете 

захранващия кабел и избършете течността с някакъв абсорбиращ материал.

• Не потапяйте устройство във вода или други течности.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на влажни места, като например в баня.

• Не използвайте устройство, ако захранващия кабел или щепселът са повредени.

Пазете захранващия кабел далече от нагрети  или горещи повърхности.

• Не извършвайте сами ремонт от какъвто и да е вид. Ако се появи повреда, свържете се с 

оторизиран сервиз на  PRIZMA.

Прочетете и следвайте инструкциите във "Важна информация относно електромагнитна 

съвместимост (ЕМС) ", раздел "Технически данни" на това ръководство.

(Ползване)
• Осигурете строг контрол, когато устройство се използва от, на, или в близост до деца 

или инвалиди.

• Не използвайте устройството, докато спите или ако сте сънен.

• Проверете дали всички части са свързани правилно.

• Проверете дали комплекта за вдишване  е сглобен и инсталиран правилно.
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Проверете дали въздушния филтър е чист. Ако цветът е променен, то филтъра е използван 

повече от 60 дни и следва да го замените с нов.

Проверете дали въздушния филтър е монтиран правилно.

• Не разливайте лекарство или вода върху  компресора.

• При вдишване не разклащайте  комплекта за вдишване.

• При вдишване не накланяйте  комплекта за вдишване на повече от 45 °.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството, при прегъната въздушна тръба.

• Използвайте само оригинални части за инхалация, въздушна тръба, въздушен филтър и 

капак на филтъра.

• Не добавяйте повече от 6 мл  лекарство в резервоара за медикаменти.

• Не носете или оставяйте  комплекта за вдишване, когато има лекарствен резервоар в него

• Не оставяйте  без надзор устройство при деца или лицата,  които не могат да изразят 

своето съгласие.

• Избягвайте силни за устройството шокове като рязко падане на пода, на него или части 

от него.

• Не завъртайте главата на пулверизатора или дюзата на инжекцията на  резервоара за 

медикаменти с щифт.

• Не пъхайте пръсти или други предмети във вътрешността на компресора.

• Не разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате компресора или захранващия кабел.

• Не блокирайте капака на въздушния филтър.

• Когато стерилизирате части чрез изваряване, уверете се, че частите не кипят на сухо.

 •  Не  поставяйте  и  не  подсушавайте  устройството  или  части  от  него  в  микровълнова 

фурна.

• Не  подсушавайте устройството или части от него със сешоар

• Одобрено само за хуманна употреба .

(Опасност от електрически удар)
• Включете устройството в подходящ контакт. Не претоварвайте електрическите изходи  и 

не използвайте удължители.
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Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба и преди

почистване.

• Не прегъвайте захранващия кабел.

• Не навивайте захранващия кабел около компресора.

Общи мерки за безопасност
•  Всеки  път  преди  употреба  проверявайте  устройството,  както  и  неговите  части  за 

проблеми. По-специално, проверявайте:

• дали  главата за пулверизация, накрайника и тръбата за въздух не са повредени.

• дали дюзата не е блокирана.

•дали компресорът работи нормално.

• по време на използване на устройство компресора създава  шум и вибрация.

•сгъстеният  въздух,  излизащ  от  комплекта  за  вдишване  също  създава   шум.  Това  е 

нормално и не е неизправност.

• Работете с устройството само по предназначение. Не използвайте устройството за  други 

цели.

• Не използвайте устройството при температури над +40 °C.

• Уверете се, че  тръбата за въздух е здраво закрепена към компресора (основното тяло) и 

комплекта за вдишване . Огънете леко тръбата за въздух при поставянето и  в куплунгите,  

за да избегнете разкачването и по време на употреба.

• За да изолирате напълно устройството от източника на захранване, извадете щепсела от 

източника на захранване.

Прочетете  и  следвайте  раздел  "Правилно  изхвърляне  на  този  продукт",  раздел 

"Технически данни" от това ръководството,  когато изхвърляте  устройство или всички 

използвани аксесоари или допълнителни части.

Запазете инструкцията за справка в бъдеще!
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Запознайте се с вашето устройство 

A. Компресора (основен блок, РС)

A1. Ключ за захранването

A2. Въздушен куплунг

A3. Капак на филтъра ( * вътре има въздушен филтър)

A4. Чанта с комплект за инхалация

A5. Вентилационни отвори
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A6. Държач на предпазител                       D. Комплект небулизатор
A7. Захранващ жак                                     D1. Филтър и корпус на филтъра

 А8. Захранващ кабел                                 D2. Сглобяване на горен капак

B. Въздушна тръба (PVC, 220 см)          D3. Накрайник за уста

B1. Въздушен куплунг                               D4. Пулверизаторна глава

B2. Въздушен куплунг                               D5. Резервоар за медикаменти

C. Приспособления за вдишване           D6. Бутон въздушен клапан 

C1. Маска за възрастни (PVC)                   D7. Ключалка въздушен клапан

C2. Маска за деца (PVC)                            D8. Куплунг въздушна тръба 

Аксесоари

E. резервни въздушни филтри

F. чанта за носене

G. ръководството с инструкции 

Материали за изработка

Комплект небулизатор - полипропилен
Маска възрастен, маска дете 
- PVC без фталати
Въздушна тръба -  PVC без  фталати
Въздушен филтър - полиестер
Капак на въздушния филтър 
- поликарбонат

Приложени части

Според стандарт IEC60601-1:2005 г., приложени части на това устройство са:

•Маска за  дете 

• Маска за възрастни

Комплект небулизатор
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Упътване за употреба на PRIZJet

Подготовка на небулизатора за използване (Раздел 3) 
ЗАБЕЛЕЖКА: Почистете и дезинфекцирайте  небулизатор  комплекта и 
приложените прикачени устройства преди да използвате устройството за 
първи път, или ако не е използвано за повече от една седмица

Вземане на  лекарство (Раздел 4)                                         
ЗАБЕЛЕЖКА: • Не накланяйте  небулизатор комплекта на повече от 45 °. 
• Не огъвайте въздушната тръба

Почистване на частите след употреба (раздел 5) 
ЗАБЕЛЕЖКА:
Непочистването на  частите на небулизатора след употреба може да 
доведе до заразяване.
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3. Подготовка на небулизатора за използване 

 Предупреждение

Почистете  и  дезинфекцирайте  комплекта  за  инхалация,  накрайник за  уста 

или маските преди да ги използвате за първи път, ако устройството не е е 

използвано  за  по-дълъг  период  от  време,  или  ако  повече  от  едно  лице 

използват едно устройство.

За инструкции относно почистването и дезинфекцията, направете справка с 

раздел 5 на това ръководство с инструкции.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Редовно  сменяйте  въздушния  филтър  (вижте  раздел  7  - 

"Смяна на въздушния филтър" ).
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4. Вземане на  лекарство
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Изключете устройството от захранващия
контакт.

Предупреждение:
Възможно е да възникне кондензация в тръбата за въздух. Не съхранявайте 

тръбата за въздух, когато в нея има кондензация или влага.  Това може да 

доведе до инфекция чрез бактерии.

Процедурата  за  премахване  на  влага  или  течност  от  тръбата  за  въздух  е, 

както следва:

1) Свържете тръбата към въздушния куплунг на компресора.

2) Извадете небулизатор комплекта от  тръбата за въздух.

3)  Включете  компресора и пуснете  въздух през  тръбата  за  въздух,  докато 

течността  и влагата се прочистят от тръбата.

4.2 . Работа с небулизатора  

1. Развийте винтовете на капака от резервоара за медикаменти.

2. Напълнете мерителната чашка за лекарството с медикамента, предписан от 

лекаря.

3. Сглобете небулизатора и свържете накрайника за уста към него.

4. Свържете единия край на тръбата към въздушния куплунг в долната част 

на небулизатора  и  обратния  край  на  тръбата  за  въздух  към  конектора  за 

въздух на компресора.

5. Поставете накрайника за уста в устата си, натиснете бутона на въздушния 

клапан  вдишайте лекарството в съответствие с указанията от вашия лекар.

6. Дишайте бавно и дълбоко от три до пет секунди.

7.  При  последното  дълбоко  вдишване  бутона  на  въздушния  клапан  се 

освобождава, за да спре пулверизираното лекарство.
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8. Задръжте дъха си до десет секунди, за да  позволите на лекарството да  се 

отложи  в тръбата за въздух.

9. Натиснете бутона за въздушния клапан и  възобновете дишането, както е 

посочено по-горе.

Забележки:

•  Почукването  от  време  на  време  по  стената  на  небулизатора  помага  на 

разтвора да падне там, където може да бъде отново пулверизиран.

• За непрекъсната работа, натиснете бутона на въздушния клапан  и плъзнете 

надолу ключалката на въздушния клапан

. За да освободите въздушния клапан, плъзнете го нагоре за заключване.
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5. Почистване и ежедневна дезинфекция  

5.1 Почистване 
Необходимо  е  устройството  да  се  почиства  след  всяка  употреба. 
Почистването ще предотврати изсушаването на останалото в резервоара 
лекарство,  ще  премахне   влагата  и  конденза  във  вътрешността  на 
тръбата  за  въздух,  и  ще  предотврати инфектиране.  Единствено 
почистено устройство може да работи ефективно и безопасно.

Предупреждение
Обилно изплаквайте небулизатора и маската,  накрайника за нос или 
накрайника за уста. с чиста, гореща, течаща вода след всяка употреба, и 
дезинфекцирайте  частите  на  комплекта  за  инхалация  и  приложените 
устройства за вдишване   след последната процедура за деня.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не започвайте работа преди почистените части да са напълно

сухи.

1. Уверете се, че ключът за захранване е в О положение (изключено)

2. Изключете захранващия кабел от контакта.

3. Разкачете небулизатор комплекта от тръбата за въздух и го разглобете.

(Виж раздел 3).
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8. Ако външната страна на тръбата за въздух е замърсена, избършете я с мека 

кърпа навлажнена с вода или с мек почистващ препарат.

9.  Ако  има  конденз   или  влага  в  тръбата  за  въздух,  свържете  тръбата  за 

въздух  с  въздушния  куплунг  на  компресора  (противоположния  край  на 

тръбата за въздух  трябва да е разкачен от небулизатор комплекта), включете 

компресора  и  пуснете`въздух  през  тръбата  за  въздух,  докато  тръбата  за 

въздух се прочисти от всички течности и влага. 

10.  Сглобете  обратно   небулизатор  комплекта.  Поставете  частите  в  сух, 

запечатан плик и го поставете в джоба на чанта за носене.

ЗАБЕЛЕЖКА:  Комплекта  за  небулизация  трябва  да  се  подменя  след  12 

месечна употреба.
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5.2 Дезинфекция на частите на небулизатора 
Винаги почиствайте частите преди дезинфекция (вж. раздел 5.1 ). 

Винаги дезинфекцирайте  резервоара за медикаменти на небулизатор, горния 

капак на небулизатор комплекта, използвания накрайник за уста и маските 

след  последната  за  деня  процедура.  Всички  посочени  части  могат  да  се 

дезинфекцират с алкохол.

Поставете части, изискващи стерилизиране (НЕ и компресора) в 70% 

етилов-алкохол(медицински  градус  за  алкохол)  за  около  1  минута. 

Изтръскайте излишния  алкохол отчастите и ги оставете да изсъхнат в чиста 

среда.

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ поставяйте компресора в дезинфектиращ разтвор.
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6. Техническо обслужване и съхранение 

За  да  запазите  вашето  устройство  в  най-доброто  състояние  и  за  да  го 

предпазите от повреди следвайте тези указания:

Внимание
• Не оставяйте без надзор устройството при деца или лицата, които не 
могат да изразят своето съгласие.
• Не подлагайте устройството или части от него на силни шокове, като
изпускане на пода.

Забележки:

•  Не  съхранявайте  устройството  при  екстремни  горещи  или  студени 

температури, висока влажност или на пряка слънчева светлина.

• Не огъвайте въздушната тръба

• Изхвърляйте устройство и всички използвани аксесоари или допълнителни 

части според местните нормативни разпоредби.

• Никога не почиствайте с бензин, разредител или запалими химикали.
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7. Смяна на въздушния филтър 
Въздушният филтър трябва да се сменя след 60 дни на употреба или когато е 

променил цвета си
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Забележки:
• Използвайте само оригинални въздушни филтри, конструирани специално 

за това устройство. Не използвайте без филтър.

• Няма предна или задна ориентация на въздушния филтър.

•  Проверете  дали  въздушните  филтри  са  чисти  и  без  прах  преди  да  ги 

поставите.

• Не се опитвайте да миете или почистите въздушния филтър. Ако филтърът 

се  намокри,подменете  го.  Влажен  въздушен  филтър  може  да  доведе  до 

задръстване.

•  За  да  избегнете  блокиране  на  капака  на  въздушния  филтър,  измивайте 

капака редовно. 

• Не изварявайте капака на въздушния филтър. Свалете капака на въздушния 

филтър, измийте го и се уверете, че  е сух и го поставете обратно правилно.

• Свържете се с вашия PRIZMA дилър  за допълнителни филтри, или ако 

частите които са доставени  с устройството са повредени или липсващи.
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8. НЕИЗПРАВНОСТИ

Проверете следната информация, ако устройството Ви се повреди по време 
на работа. Също така може да направете справка и в ръководството за пълни 
инструкции.

Симптом Причина Отстраняване
Нищо
не се случва, 
когато се 
натисне
бутона за 
захранването.

Захранващия кабел включен 
ли е в компресора и 
електрически
контакт?

Проверете дали щепселът е включен 
в жака от задната страна на 
компресора и в електрическия 
контакт. Извадете щепсела от 
контакта и след това включете отново 
отново ако е необходимо.

Предпазителят в задната част 
на компресор наред ли е?

Свалете капачката на предпазителя 
от задната част на компресора. 
Свалете изгорелия  предпазител.
Поставете нов предпазител в държача 
на предпазителя.
Поставете и заключете капачката на 
предпазителя.

Няма 
небулизация 
или ниска 
небулизация, 
когато е 
включено
захранването.

Има ли медикамент в
резервоара за медикаменти?

Напълнете резервоара за 
медикаменти.

Въздушния клапан отворен ли 
е? 

Добавете точно предписаното 
количество от лекарството в 
резервоара за медикаменти.

Има твърде много/малко 
количество медикамент
в резервоара за медикаменти?

Добавете точното предписаното 
количество от лекарството в 
резервоара за медикаменти.

Липсва ли глава за 
пулверизация 
или не е сглобена правилно?

Закрепете правилно главата за 
пулверизация.

Небулезагор комплекта 
сглобен  ли е правилно?

Прикрепете правилно небулизатор 
комплекта.

Дюзата запушена ли е? Уверете се, че дюзата не е 
блокирана

Небулизатор комплекта 
поставен ли е  под голям
ъгъл?

Уверете се, че комплекта за 
небулизация не е поставен под ъгъл 
по-голям от 45 градуса.

Въздушната тръба свързана 
ли е правилно?

Уверете се, че тръбата за въздух
е свързана правилно към компресора 
и небулизатора.

Тръбата за въздух  огъната ли 
е или е повредена?

Уверете се, че тръбата за въздух
не е прегъната.

Тръбата за въздух блокирана 
ли е? 

Уверете се, че тръбата за въздух
не е блокирана.

Въздушния филтър мръсен ли 
е? 

Подменете въздушния филтър с нов.
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Симптом Причина Отстраняване
Устройството е
необичайно
шумно.

Въздушния филтър поставен 
ли е правилно?

Поставете правилно въздушния 
филтър.

Устройството е
много топло.

Вентилационните отвори 
блокирани ли са? 

Не блокирайте вентилационните 
отвори.

Забележки:

•  Ако  предложената  мярка  не  решава  проблема,  не  се  опитвайте  да 

ремонтирате устройство - частите на устройството не могат да се обслужват 

от потребителя.

Върнете  на устройство в оторизиран PRIZMA магазин на дребно или при 

дистрибутор.

•  Устройството  трябва  да  бъде  обслужвано  веднъж  годишно  от  одобрен 

PRIZMA сервизен център.
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9. Технически данни

Модел: Компресорен небулизатор PRIZJet
Тип: Не загряващ компресорен небулизатор
Електричество: 230 V, 50 Hz

Консумация на мощност: 50W
Работна 
температура/влажност: +10 °C до +40 °C / 30% до 85% RH

Температура на 
съхранение/влажност/налягане 
на въздуха:

-20 °C до +60 °C / 10% до 95% RH / 700 hPa до 
1060 hPa

Тегло: 1,3 кг (компресор само)
Размери: 180 (Ш) x 110 (В) x 140 (Д) мм

Съдържание:

Компресор (PC), небулизатор комплект 
(полипропилен), тръба за въздух (PVCбез 
фталати), 5  възрастни (PVC без фталати), 
детска маска (PVC без фталати), чанта за 
носене, ръководство за работа.

Забележки:

• Предмет на техническа промяна без предизвестие.

•  Този  PRIZMA  продукта  е  произведен  в  рамките  на  строга  система  за 

качество на PRIZMA d.o.o , Сърбия.

• Устройството не може да работи, ако температурата или напрежението  са

различни от тези, които са определени в спецификациите.
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Технически данни за PRIZMA PRIZJet компресора с
Atlantean AT-Neb небулизатор комплект
Размер на частиците: * MMAD 4 μm

Вместимостта на 
резервоара за 
медикаменти: 6 мл максимално
Подходящи количества 
за лечение: 3 мл минимум - 6 ml максимално
Звук: Ниво на шума (на разстояние 1 m) < 60 dB (A)
Скорост на 
небулизация : 0,3 мл/мин (от загуба на тегло)

* MMAD = маса медианен аеродинамичен диаметър

Забележки:

• Работата може да варира при различните медикаменти, като суспензии или 

с висок вискозитет.

•Вижте   информационен  фиш  с  данни  на  доставчика  на  медикамента  за 

повече подробности.

•  Вижте  уеб  страницата  на  PRIZMA  да  актуализирате  техническа 

информация.

Забележки:

Не използвайте устройство, ако е изложено на запалими газове.

Това  устройство  отговаря  на  разпоредбите  на  директива  93/42/ЕЕС 

(Директива  за  медицинско  оборудване)  и  Европейски  стандарт  EN13544-

1:2007 +A1:2009, Оборудване за респираторна терапия  - Част 1: Системи за 

небулизация и техните компоненти.
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Важна информация за електромагнитна съвместимост (EMC)
С  увеличаването  на  броя  на  електронни  устройства,  като  компютри  и 
мобилни (клетъчни)телефони, медицинските устройства в употреба могат 
да  бъде  податливи  на  електромагнитни  смущения  от  други  устройства. 
Електромагнитните смушения могат да доведат  до неправилна работа на 
медицинско  устройство  и  създаване  на  потенциално  опасна 
ситуация.Медицинско  устройство  не  следва  да  пречи  на  другите 
устройства.
С цел регулиране на изискванията за EMC (електромагнитна съвместимост) 
и за да се предотвратят опасни ситуации с продукти, е въведен EN60601-1-2 
стандарт.  Настоящият  стандарт  определя  нивата  на  имунитета  на 
електромагнитните  смущения,  както  и  максималните  нива  на 
електромагнитни емисии за медицински устройства.
Това  медицинско  устройство,  произведено  от  PRIZMA  съответства  на 
настоящия EN60601-1-2:2007 стандарт както за  имунитет така и за емисии.
Въпреки това, специални предпазни мерки трябва да се спазват:
• Не използвайте мобилен телефон (клетъчни) телефони и други устройства, 
които генерират силни електрически или електромагнитни полета близо до 
медицински  устройства.  Това  може  да  доведе  до  неправилна  работа  на 
устройството и създаване на потенциално опасна ситуация. Препоръчва се 
да се поддържа на минимално разстояние 7 m. Проверете правилната работа 
на устройство в случай, черазстоянието е по-малко.
Допълнителна  документация  в  съответствие  с  EN60601-1-2:2007   е  на 
разположение на PRIZMA на адреса, посочен в настоящото ръководство.
Документация е също на разположение на www.prizma.co. rs.

Тази маркировка е  показана върху продукта или неговите  литература  и 
показва,  че  той  не  следва  да   се  изхвърля  заедно  с  други  домакински 
отпадъци  в  края  на  експлоатационния  му  срок.  За  да  се  предотврати 
евентуалната  вреда  за  околната  среда  или  човешкото  здраве  от 
неконтролираното изхвърляне на отпадъци, моля отделете това устройство 
от другите видове отпадъци и го рециклирайте отговорно за да се насърчи 
устойчивост за повторната употреба на материални ресурси.
Битовите  потребители  трябва  да  се  свържат  с  търговеца,  от  когато  са 
закупили  този  продукт  или  техните  местни  органи  за  управление   за 
подробности относно това, къде и как  могат да отнесат този продукт за 
безопасно рециклиране.
Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да проверят 
условията в договора за покупка.  Този продукт не трябва да се смесва с 
други търговски отпадъци за изхвърляне.
Този продукт не съдържа опасни вещества.
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10. Допълнителни части и аксесоари 

Ръководство с инструкции.
Производител :

                                                                                      PRIZMA, Kumanovska 8, 34000  

                                                                            Крагуевац, Сърбия www.prizma.co.rs

Представител за ЕС                                                                              GRAJSKA VRATA d.o.o 

                                                        Šmiklavž 3а,3342 Gornji Grad, Словения

 Производствено съоръжение                                                                    PRIZMA d.o.o. 

Zorana Đinđića 13, 34000 Kragujevac, Сърбия

Вносител за България

„СПА КРЕАТИВ” ООД
Гр. Бургас

Жк”Лазур” бл.107
0895/50 30 57(55)

www.spacreative.bg
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