NÁVOD K POUŽITÍ – ZÁRUČNÍ LIST

Děkujeme Vám za Váš nákup. Před použitím si prosím
podrobně přečtěte návod používání přístroje. Obsahuje důležité informace o ovládání přístroje, bezpečnosti,
údržbě a je nutné ho považovat za součást zařízení. Jestliže Vám budou některé informace v návodu nesrozumitelné, obraťte se na výrobce zařízení. Nesprávné použití
a nevhodná manipulace může vést k poškození přístroje.
Návod k používání uschovejte, abyste se k němu v případě potřeby mohli později vrátit.

POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE

Přístroj vybalte, zapojte do zásuvky s napětím 230V (110V
v provedení pro americké státy), dojde k rozsvícení LED
diod uvnitř přístroje. Přístroj se nevypíná, jeho pracovní
napětí je 3V a spotřeba elektrické energie minimální. Na
přístroji, ani na síťovém zdroji se nic nenastavuje.
Model Harmonie, Quantum a Medic: Umístěte v bytě či
domě nejlépe do středu stavby. Účinky pocítíte již během
prvních třech hodin, k úplnému očištění prostoru dochází
v průběhu 3 až 6 týdnů, podle stupně patogenity zón a doby
jakou byla v těchto zónách nemovitost postavena.
Model Atlantik, Medic URAN: Přístroj se umísťuje pod
poslední část vodního filtru. Pokud ho instalujete na hlavní
přívod vodovodního řádu k nemovitosti, je nutné, aby byl nainstalován pod plastovou trubku ve vzdálenosti maximálně
20 cm. Vhodnou instalaci je lépe konzultovat s výrobcem.
Je možné použití i pro jednorázovou úpravu vody ve skleněných, nebo plastových nádobách, kterou ponecháte min
5–10 minut ( delší doba není na závadu ) vedle Somavedicu Atlantik, nebo Medic URANu ve vzdálenosti maximálně
20 cm. Mezi Somavedicem Atlantik, nebo Medic URAN
a nádobou, která by mohla být dříve použita pouze na neperlivou čistou vodu, nesmí být kovová, nebo dřevotřísková
přepážka.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Somavedic Quantum a Harmonie mají dvě bílé a dvě
modré LED diody uvnitř přístroje. Somavedic Atlantik
čtyři modré. Medic má uvnitř tři LED diody – červenou,
modrou a bílou. Medic URAN má uvnitř tři UV LED diody. V případě vysoké intenzity záření LED diod v noci, je
možné ponechat zapnutý přístroj v transportní papírové
krabici. Působí i jako ochrana proti poškození.
Podle stupně patogenity prostorů nebo organismů jsou
možné po dobu několika dnů adaptační potíže. Častou
příčinou je nedostatečný pitný režim. Ideální je nakoupit
balenou vodu (6 × 1,5 litr. neperlivé vody – pro zajištění
kvality a množství) a každé ráno v 6 hodin vypít 2–3 dcl
s citrónem, nebo hned jak vstanete. Zbytek láhve vody dopijte ještě ten den. Ideální také bude balenou vodu umístit
poblíž Somavedicu. Voda vyplaví z těla zátěže a celkový
průběh detoxikace bude mnohem příjemnější a účinnější.
Pozor na kávu, která silně odvodňuje a je třeba doplnit
tělu trojnásobek objemu kávy vodou. Pokud se i po několika dnech stav nezlepší, tak nás prosím kontaktujte.

ÚDRŽBA

Přístroj vyžaduje minimální údržbu. Samotný přístroj lze
otírat jemnou utěrkou. Nepoužívejte kapalné prostředky
pro čištění, neboť hrozí jejich průnik dovnitř přístroje.

UPOZORNĚNÍ

Přístroj není zdravotnický prostředek a nenahrazuje lékařskou péči!
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Korpus přístrojů Somavedic je vyroben ze skla, proto je
nutná náležitá opatrnost!
Přístroj položte vždy na stabilní a rovné místo, bez otřesů,
nebo silného větru. Upadnutím by mohlo dojít ke zranění
nebo poškození přístroje.
Chraňte přístroj před mrazem, či náhlými změnami teplot. Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
Chraňte přístroj před působením přímého slunečního
svitu.
Vyvarujte se ponoření přístroje do vody.
Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte přístroj před pádem, nárazem, nebo jakýmkoliv
mechanickým poškozením.
Somavedic nedoporučujeme umístit pod postelemi, kde
spí lidé.

SOUČÁSTI PŘÍSTROJE

papírový obal přístroje
přístroj Somavedic
napájecí síťový adaptér AC 230V/110V, 50 – 60Hz /
DC 3V, nebo v provedení pro americké státy
návod k použití – záruční list

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vstupní napětí:		 DC 3V
Rozměry přístroje Somavedic Lumen, Quantum,
Harmonie, Atlantik:
výška: 55mm šířka:		 110mm
Hmotnost přístroje:		 0,7–1,1kg dle typu
			 a váhy skleněného korpusu
Rozměry přístroje Somavedic Medic a Medic Uran:
výška: 		 70mm šířka:
150mm
Hmotnost přístroje: 1,1–1,7kg dle typu a váhy
			 skleněného korpusu

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba Somavedicu je 60 měsíců. Funkčnost
a účinnost přístroje je minimálně pět let, kterou společnost garantuje.
Záruční opravy se provádějí výměnným způsobem. Záruka se vztahuje pouze na vady materiálu, vady funkční,
nebo vady vzniklé při výrobě. Na závady způsobené chybnou manipulací, mechanické poškození a zásah vyšší
moci (blesk, zemětřesení apod.) se záruka nevztahuje.
Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé neodborným
a nešetrným zacházením a použitím v rozporu s pokyny
výrobce.
Záruka se dále nevztahuje na škody v důsledku živelných
katastrof, přepětím nebo podpětím v domovní síti, násilného poškození, dále na mechanické poškození přístroje,
např. pádem, nebo vykazující známky neoprávněného
zásahu do přístroje.
Předpokládaná životnost přístroje je 7–10 let. Servisní
opravy provádí výhradně výrobce přístroje.
Typ přístroje Somavedic:
Harmonie 		
Atlantik
Quantum
Medic
Medic URAN
Výrobní číslo: 			
.............................................................................................
Datum prodeje:
.............................................................................................
Podpis výrobce (prodejce):
.............................................................................................

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Při závěrečném vyřazení z provozu (po skončení jeho
životnosti, funkčnosti), mějte na paměti zájem a hledisko ochrany životního prostředí a recyklační možnosti.
Dbejte platných ekologických předpisů. Je možno taktéž
zaslat na adresu společnosti, kde se postaráme o ekologickou likvidaci.

Výrobce:			
Somavedic Technologies s.r.o.
Smetanova 1246/22
410 02 Lovosice

Objednávky a dotazy:
tel. +420 725 387 852
Expedice:
tel. +420 723 122 877
Servis:
tel. +420 607 122 366
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