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1.

WSTĘP

Gratulujemy Państwu wyboru naszego produktu oraz życzymy satysfakcji wynikającej z jego użytkowania.
Kozetka nieskładana stanowiąca wyposażenie uzupełniające do urządzenia SKOL-AS do terapii skolioz w
pozycji leżącej, jest rozwiązaniem służącym do bezpiecznego, stabilnego i wygodnego ustabilizowania
urządzenia w celu prowadzenia terapii.
Kozetka posiada możliwość regulacji wysokości oraz dostosowania zagłówka. Wykonana jest z wysokiej jakości
materiałów. Rama jest bardzo stabilna, a tapicerka łatwa do utrzymania w czystości.
Rozwiązanie zostało zaprojektowane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą medyczną MDD
93/42/EEC, jednakże Kozetka nie jest wyrobem medycznym.

Podmiot odpowiedzialny:

Terma Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
Czaple 100
T: +48 58 694 06 04
F: +48 58 695 05 06
email: termamed@termamed.pl
www.termamed.pl
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STRUKTURA URZĄDZENIA
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Wykaz elementów przedstawiony w tabeli:

Lp.

Element

1

Leżysko

2

Pokrętło

3

Zagłówek

4

Stopki

Opis
Element tapicerowany, służący do osadzenia na nim aparatu SKOL-AS do terapii
skolioz lub bezpośrednio pacjenta.
Pokrętło umożliwiające regulację i stabilizację wysokości nóg kozetki.
Element regulowany, służący do podparcia pod odpowiednim kątem głowy
pacjenta.
Element regulowany, wysuwany, służący do regulacji wysokości kozetki.

Ilość

1
12
1
6

3.

PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI I EKSPLOATACJA

W celu zamontowania kozetki nie są wymagane żadne narzędzia.
Do montażu kozetki i przystosowania jej do użytkowania przez pacjenta, należy zadbać o stabilne
wyregulowanie wysokości wszystkich nóg kozetki.
UWAGA!
Przed pierwszym udostępnieniem urządzenia pacjentom oraz każdorazowo po zmianie wysokości
kozetki, należy bezwzględnie sprawdzić stabilność wszystkich pokręteł regulujących.
UWAGA!
Aby poprawnie ustabilizować nogi kozetki po regulacji wysokości należy pamiętać o mocnym
dokręceniu zarówno pokręteł dolnych, jak i górnych na każdej nodze kozetki.
Regulacja kąta położenia zagłówka odbywa się skokowo, przy pomocy rastomatu. Aby wyregulować
zagłówek, należy go unieść i upewnić się, że bolce blokujące rastomat po obu stronach zagłówka,
zostały osadzone w żądanym położeniu.
UWAGA!
Należy blokować położenie zagłówka na jednakowej wysokości z każdej strony.

Element służący do
regulacji kąta
położenia zagłówka

W celu utrzymania tapicerki w higienie, zaleca się stosowanie środka dezynfekcyjnego
przeznaczonego do kozetek. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia tapicerki
spowodowane zastosowaniem niewłaściwego preparatu.

4.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

W celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa zdrowia pacjenta oraz użytkownika, niezbędne jest
zapoznanie się oraz przestrzeganie niżej zawartych instrukcji bezpieczeństwa.
Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia obligatoryjnie należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
obsługi oraz przestrzegać wytycznych w niej zawartych.

Niniejsza instrukcja dostępna jest również na stronie internetowej www.termamed.pl

Jedynym podmiotem mogącym dokonywać napraw oraz przeglądów jest firma TERMA Sp. z o.o.
bądź serwis wyznaczony przez producenta. Producent nie odpowiada za modernizacje oraz naprawy
dokonywane przez inne jednostki.

5.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Producent:
Terma Sp. z o.o.

Model:
KOZETKA NIESKŁADANA

Wersja:
V.1.0

Wymiary:
Długość x szerokość x wysokość: 1900mm x 600mm x 525-750mm.

Masa:
30 kg

6.

WARUNKI GWARANCJI

Firma Terma Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie wskazanego w Karcie Gwarancyjnej urządzenia, zwanego
dalej Produktem, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi.
Gwarancja stanowi zobowiązanie wprowadzającego Produkt do obrotu handlowego do nieodpłatnego usunięcia
wad fizycznych rzeczy sprzedanej. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
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Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu otrzymania Produktu i wynosi 24 miesiące dla konstrukcji nośnej
urządzenia.
Przez bezpłatną naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez Gwaranta w okresie gwarancyjnym
czynności o charakterze specjalistycznym, właściwych dla usunięcia wady objętej gwarancją. Niniejszą
gwarancją objęte są usterki Produktu spowodowane wadliwymi częściami lub defektami produkcyjnymi.
Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie
sprzedaży.
Warunkiem skorzystania przez Kupującego z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji jest
przedstawienie w chwili zwracania się o usługę łącznie:
poprawnie wypełnionej Karty Gwarancyjnej (nr seryjny, model, data dostawy Produktu, pieczątka
sprzedawcy),
wadliwego Produktu,
dowodu zakupu.
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana przez serwis w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia
Produktu do naprawy lub dostarczenia go do serwisu firmy na adres:
Terma Sp. z o.o.
Czaple 100, 80-298 Gdańsk
58 694 06 04, serwis-medyczne@termagroup.pl
Zakresem obsługi gwarancyjnej nie są objęte czynności związane z montażem, uruchomieniem oraz
konserwacją, które zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest wykonać użytkownik Produktu we
własnym zakresie. W zakres napraw gwarancyjnych nie wchodzą także okresowe konserwacje i przeglądy
Produktu, a w szczególności: czyszczenia, regulacje, sprawdzenia działania, korekta błędów obsługi lub
programowania parametrów oraz inne czynności, do których wykonania powołany jest użytkownik.
Z gwarancji wyłączone są przypadki losowych uszkodzeń niezależnych od warunków eksploatacyjnych (np.:
kradzieże, wypadki, pożary, powodzie) oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieprawidłowej
eksploatacji.
Kupujący, dostarczając Produkt do Serwisu, a w szczególności przesyłając go przez osoby trzecie,
zobowiązany jest zapewnić mu opakowanie. Wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia Produktu
wynikające z jego niewłaściwego opakowania obciążają wyłącznie Kupującego. Wraz z Produktem
Kupujący jest winien dołączyć dokładny opis reklamowanej usterki. Zgłaszający reklamację powinien podać
do korespondencji swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer telefonu (podstawa prawna: art. 23
ust.1pkt 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.
926).
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Gwarant wybiera sposób usunięcia wady. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad
fizycznych w drodze naprawy lub do wymiany Produktu na wolny od wad. Niezależnie od sposobu usunięcia
wady, gwarancja trwa dalej.
Wszelkie wadliwe Produkty lub części, których wymiany dokonano w ramach gwarancji, stają się własnością
firmy Terma Sp. z o.o..
Jeżeli tylko część Produktu jest wadliwa i daje się odłączyć od części Produktu działającej zgodnie z
warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w instrukcji obsługi, uprawnienia Kupującego wynikające
z niniejszych Warunków Gwarancji ograniczają się jedynie do wadliwej części Produktu.
Kupującemu przysługuje prawo wymiany Produktu na wolny od wad, jeżeli:
a. w okresie gwarancji, o którym mowa w pkt.1, Serwis dokona pięciu napraw gwarancyjnych, a Produkt
będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem, lub
b. serwis stwierdzi na piśmie, że usuniecie wady jest niemożliwe.
Użytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku:
a. stwierdzenia samowolnych wpisów lub poprawek w Karcie Gwarancyjnej dokonanych przez osoby
nieuprawnione.
b. stwierdzenia dokonania w Produkcie samowolnych zmian konstrukcyjnych lub regulacji
nieprzewidzianych w instrukcji obsługi.
c. stwierdzenia dokonania prób napraw i ingerencji przez osoby trzecie.
d. stwierdzenia stosowania części i materiałów eksploatacyjnych nie rekomendowanych przez
Producenta i Gwaranta.
Ochronie gwarancyjnej nie podlegają:
a. uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu, niewykonania zabiegów
konserwacyjnych, czynności przeglądów okresowych.
b. uszkodzenia powstałe w wyniku czynności konserwacyjno-naprawczych wykonanych przez
użytkownika niezgodnie z instrukcją obsługi.
c. uszkodzenia powstałe z winy lub niewiedzy użytkownika.
d. uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku naturalnego zużycia będące konsekwencją jego
użytkowania.
e. uszkodzenia powstałe z winy lub niewiedzy użytkownika.
f. uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania nieoryginalnych części zamiennych bądź stosowania
materiałów eksploatacyjnych nie przeznaczonych do użytkowania z danym Produktem.
g. Produkty, których Kartę Gwarancyjną lub numery seryjne w jakikolwiek sposób zmieniono, zamazano
lub zatarto.
Ochroną gwarancyjną nie są objęte części i materiały, których zużycie jest naturalną konsekwencją pracy, a
są to w szczególności elementy eksploatacyjne, które w sposób oczywisty zużywają się w trakcie
eksploatowania Produktu.
Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa kupującego do domagania się zwrotu utraconych
zysków w związku z awarią i czasem trwania naprawy Produktu.

