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1.

Ogólna charakterystyka
urządzenia
Seria urządzeń CARE PUMP Move8 obejmuje najnowsze
aparaty służące przede wszystkim do różnego rodzaju regeneracji, relaksacji i poprawy samopoczucia. Urządzenie
jest mechanicznym odpowiednikiem masażu ręcznego jaki
możemy wykonywać samodzielnie na własnym ciele. Odbywa się to na zasadzie masażu uciskowego. Masaż zachodzi
poprzez napełniające się powietrzem mankiety i umieszczone w nich komory, do których powietrze doprowadzane
jest po przez system giętkich przewodów z jednostki centralnej gdzie znajduje się kompresor. Każdy rękaw składa się
z wielu niezależnych od siebie komór które podczas pracy
są sekwencyjnie napełniane w zależności od wybranego
programu.
Na panelu jednostki centralnej znajduje się szereg podświetlanych przycisków umożliwiający wybór danego programu, czasu trwania sekwencji oraz ciśnienia napełniania
komór.
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A

1.1.

Seria CARE PUMP Move8
Urządzenie składa się z dwóch podstawowych elementów:
jednostki centralnej i mankietów.

A

Jednostka centralna jest złożona z systemu kontrolnego
i systemu kompresora. System centralny obejmuje główny
kontroler wraz z oprogramowaniem kontrolującym urządzenie.

B

Mankiety z komorami na dolne kończyny.

B

1.2. Masaż uciskowy i jego właściwości
Masaż uciskowy wspomaga regenerację i relaksację. CARE
PUMP Move8 działa na zasadzie przerywanego pneumatycznego ucisku, to znaczy wykorzystuje przesuwające się
fale uciskowe umożliwiające kompresyjny masaż mechaniczny zamiast ręcznego. Masaż danej okolicy odbywa się
poprzez uciskanie przez napełniane powietrzem rękawy do
których strumień sprężonego powietrza jest doprowadzany
z jednostki podstawowej (kompresora) systemem giętkich
przewodów. Napełnianie poszczególnych komór specjalnych
rękawów we wcześniej zaprogramowanych odstępach czasu tworzy wolno przesuwający się ucisk. Powstają delikatne,
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rytmiczne fale uciskowe. Pod koniec cyklu powietrze jest
automatycznie wypompowywane. Pneumatyczny masaż
uciskowy jest pozytywnie postrzegany jako bardzo przyjemny
i skuteczny sposób regeneracji i relaksacji. W objętych masażem okolicach pojawia się uczucie ulgi.
Masaż uciskowy znajduje zastosowanie w warunkach
domowych, sportowych jak i kosmetyki estetycznej.

1.3. Biologiczne skutki masażu
uciskowego

1.4. Możliwe skutki uboczne
występujące po masażu uciskowym
krótkotrwałe nasilenie bólu,
wybroczyny,
krwiak.

1.5. Wskazania do stosowania masażu
uciskowego

Podczas masażu uciskowego zachodzą podobne procesy

Zaleca się wykonywanie masażu uciskowego codziennie.

fizjologiczne jak w przypadku masażu ręcznego. Pobudza on

Tryb pracy, długość zabiegu, siła drenażu/masażu uzależ-

głównie czynność naszego organizmu, wznawia i pobudza

nione jest od naszych indywidualnych preferencji oraz moż-

jego funkcjonowanie, poprawia przepływ oraz przyspiesza

liwości, celu masażu, a także wykonywanej profilaktyki.

wymianę płynów w organizmie. Korzyści wynikające z zastosowania masażu uciskowego są takie same jak w przypadku
normalnego, klasycznego masażu ręcznego:
regeneracja,

zwiększenie odporności naszego organizmu,
wzmożenie przemiany materii,
przywrócenie prawidłowego metabolizmu,

relaksacja,

zapobieganie i profilaktyka w leczeniu otyłości
i nadwagi,

poprawia samopoczucie,

redukcja obrzęków,

pomaga przywracać elastyczność skóry,

przyspieszenie regeneracji zmęczonych
i obolałych mięśni,

profilaktyka zdrowotna.
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otyłość,

grube, zewnętrzne widoczne żylaki,

wysięki,

nierównomierne krążenie sercowe,

cellulit,

zaburzenia ciśnienia tętniczego,

uczucie ciężkich nóg,

niedokrwienie mięśnia sercowego,

oraz takie same jak w przypadku klasycznego
masażu ręcznego.

astma,
guzy, nacieki, nowotwory,
niewydolność sercowa, oddechowa,

1.6. Przeciwwskazania do stosowania
masażu uciskowego

niewydolność nerek,
oraz takie same jak w przypadku klasycznego
masażu ręcznego.

ból lub drętwienie nieznanego pochodzenia,
ciężka miażdżyca lub silne niedokrwienie,
choroby naczyniowe są względnym przeciwwskazaniem do masażu uciskowego,
ciąża,
nadciśnienie,
rozrusznik serca,
zakrzepowe zapalenie żył,
choroby skóry, znamiona,
zapalenie naczyń limfatycznych,
zapalenie skóry, rany skóry,
zapalenie stawów,
podwyższona temperatura,
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2.

Instrukcja
obsługi

2.1. Aparat CARE PUMP Move8
widok z przodu
1

przycisk włączenia zasilania włącz/wyłącz (on/off),

2

przycisk start/pauza,

3

przycisk wyboru czasu trwania cyklu,

4

czasy trwania cyklu w minutach,

5

przycisk wyboru programu,

6

litery oznaczające rodzaj programu,

7

numer komór w mankietach,

8

podświetlany wskaźnik ciśnienia,

9

przyciski +/- do regulacji ciśnienia,

10

wskaźniki naładowania i rozładowania baterii.
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2.2. Aparat CARE PUMP Move8
widok z tyłu
11

pokrywa zestawu baterii.

2.3. Aparat CARE PUMP Move8
widok złącza przewodu
powietrznego do mankietów,
11

12

złącze do podłączenia aplikatorów (mankietów),

13

gniazdo do podłączenia zasilacza sieciowego.

13

12
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3.

Montaż oraz uruchomienie
urządzenia
Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń i zgłoś wszelkie
uszkodzenia firmie kurierskiej oraz swojemu dystrybutorowi.
Nie przystępuj do procesu instalacji ani montażu jeśli opakowanie jest uszkodzone. Rozpakuj urządzenie i ustaw je na
stabilnej poziomej powierzchni odpowiedniej do wagi aparatu. Ustawiaj aparat poza zasięgiem promieni słonecznych,
ponieważ urządzenie nagrzewa się podczas pracy i musi pozostawać w oddaleniu od bezpośrednich źródeł ciepła. Nie
umieszczaj na aparacie żadnych przedmiotów wytwarzających ciepło ani żadnych obiektów zawierających wodę lub
inny płyn. Umieść aparat w ten sposób aby z tyłu pozostało
około dziesięciu centymetrów wolnej przestrzeni na podłączenie aplikatorów.
W przypadku, jeżeli dostawa urządzenia była realizowana
w miesiącach zimowych [temperatura otoczenia poniżej
0° C] przed pierwszym uruchomieniem należy odczekać
około 2 godzin do wyrównania temperatury otoczenia oraz
urządzania.
Kondensacja pary wodnej może doprowadzić do porażenia
prądem lub pożaru.

9

3.1. Podłączenie przewodów
powietrznych
A

Podłącz wtyczkę rozdzielacza przewodów powietrznych
mankietów do gniazda jednostki centralnej, znajdującego się
z tyłu aparatu, zwracając uwagę na ząbek, który wskazuje
prawidłowe podłączenie.
gniazdo jednostki centralnej
wtyczka do jednostki centralnej
podwójne gniazdo rozdzielacza
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B

Do podwójnego gniazda rozdzielacza podłącz pojedyncze
przewody do mankietów zwracając uwagę na ząbek, który
wskazuje prawidłowe podłączenie.
wtyczka i przewód aplikatora

11

C

Jeżeli używasz tylko jednego mankietu, podłącz jego przewód bezpośrednio do gniazda jednostki centralnej znajdującego się z tyłu aparatu, zwracając uwagę na ząbek, który
wskazuje prawidłowe podłączenie.
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D

Aby podłączyć przewód powietrzny wciśnij go we właściwe
gniazdo tak aby usłyszeć zatrzask obu bocznych przycisków.
Aby odłączyć przewód powietrzny naciśnij dwoma palcami
jednocześnie dwa przyciski na bokach wtyczki.
przyciski do odłączania
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Po podłączeniu przewodów powietrznych mankietów kolej
na podłączenie zewnętrznego zasilania które umożliwi pracę
jednostki centralnej oszczędzając zestaw baterii. Praca jednostki centralnej bez zewnętrznego źródła zasilania jest
możliwa do momentu rozładowania baterii znajdujących
się w urządzeniu. Stan baterii sygnalizowany jest przez
wskaźniki naładowania i rozładowania baterii. Aby podłączyć zewnętrzne źródło zasilania należy końcówkę – zasilacz
wetknąć do gniazda elektrycznego jednostki centralnej,
a wtyczkę zasilacza do gniazda sieciowego.
gniazdo zasilacza sieciowego

Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie jest gotowe

!

Uwagi:
należy stosować tylko i wyłącznie zasilacze

do pracy. Należy teraz wcisnąć przycisk ON/OFF . Po chwili
zostaną zapalone niebieskie podświetlenia przycisków na
panelu, co sygnalizuje poprawność działania urządzenia.

dołączone do zestawu

Jeżeli po włączeniu przyciskiem ON/OFF urządzenie pozo-

w trakcie ładowania akumulatora nie wolno

stanie w bezczynności to po upływie 5 minut zostanie auto-

używać urządzenia

matycznie wyłączone aby oszczędzać baterie.
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4.

Podstawowa obsługa
urządzenia

4.1. Ustawienie trybu
A
B

Naciskając przycisk trybu (MODE) A wybiera się tryb pracy
urządzenia A, B, C, D lub E. Po naciśnięciu przycisku MODE
wskaźnik podświetla wybraną opcje na niebiesko B . Kolejne
naciśnięcia przełączają tryby pracy A ->B …..->E.
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Tryb A
masaż sekwencyjny po jednej komorze
Tryb A jest trybem początkowym, przygotowawczym, a co
za tym idzie jest delikatniejszy i mniej odczuwalny niż pozostałe tryby. Nawet jeśli ustawimy odpowiednie ciśnienie jest
ono niższe, mniej odczuwalne o około 20-30% mmHg niż
pozostałe tryby.
Masaż jest wykonywany w kierunku od stopy (1. komora) do
uda (6. komora) sekwencyjnie.
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Tryb B
masaż ściskający
Masaż jest wykonywany w kierunku od stopy (1. komora)
do uda (6. komora) z utrzymaniem powietrza w komorach
poprzednich. Po napompowaniu wszystkich komór powietrze jest spuszczane jednocześnie ze wszystkich komór.
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Tryb C
masaż sekwencyjny po dwie komory
Masaż jest wykonywany w kierunku od stopy (1+2 komora)
do uda (5+6 komora) sekwencyjnie po 2 komory jednocześnie: 1+2 -> 3+4 -> 5+6.
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Tryb D
sekwencyjny ucisk całościowy
Masaż jest wykonywany poprzez napompowanie jednocześnie
wszystkich komór 1-6, a następnie jednoczesne spuszczenie
powietrza z nich wszystkich.

19

Tryb E
połączenie trybu A z trybem B
Masaż łączy w sobie dwa tryby naprzemiennie, a mianowicie
tryb A z trybem B: masaż sekwencyjny po jednej komorze
z masażem ściskającym.
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4.2. Ustawienie ciśnienia
przy naciśnięciu przycisku plus A zwiększa się ciśnienie o 25 mmHg,
A

przy naciśnięciu przycisku minus B zmniejsza się ciśnienie o 25 mmHg,
podświetlenie wskaźnika pokazuje ustawione ciśnienie,
zakres ciśnienia od 30 do 250 mmHg.

B

4.3. Ustawienia czasu
C

Po naciśnięciu przycisku Time C czas pracy ustawionego
trybu zwiększa się o 10 minut. Po osiągnieciu wartości 60
minut kolejne naciśniecie przycisku TIME powoduje powrót
i ustawienie wartości wyjściowej czasu (10 minut). Ustawiony
czas jest widoczny na wskaźniku. Zakres czasu zawiera się
w przedziale od 10 minut do 60 minut. Aparat automatycznie
kończy masaż po osiągnieciu ustawionego czasu, sygnalizuje
także o tym fakcie dźwiękowo.
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4.4. Ustawienie wyboru komory
Po naciśnięciu numeru komory na wskaźniku

A , dany

numer komory podświetla się na niebiesko i komora jest
A

pompowana. Ponowne naciśnięcie powoduje wyłączenie
podświetlenia numeru danej komory, co oznacza jej wyłączenie i pomienięcie (brak pompowania) w trakcie danego
masażu.

4.5. START/PAUZA
Po ustawieniu powyższych funkcji rozpoczynamy pracę naciskając przycisk START

B . Możemy przerwać wykonywa-

nie wybranego przez nas cyklu poprzez powtórne naciśniecie
B

przycisku START.

4.6. Ładowanie akumulatora
Urządzenie wyposażone jest w akumulator umożliwiający
wykonanie zabiegu w miejscu bez dostępu do sieci 230V.
Praca w trybie „akumulator” daje możliwość wykonywania
zabiegów przez około godzinę w zależności od ustawionych
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parametrów i trybów. Stan naładowania akumulatora prezentowany jest za pomocą symboli graficznych oraz świetlnych i przedstawia się następująco:
A

czerwona migająca kontrolka akumulatora - akumulator rozładowany,

B

zielona kontrolka akumulatora - akumulator naładowany,

C
A

pomarańczowa kontrolka akumulatora - akumulator
w trakcie ładowania.

W momencie zapalenia się kontrolki czerwonej, należy dokończyć zabieg w zaplanowanym czasie i podpiąć urządzeB

nie do ładowarki. Po naładowaniu urządzenia (zapalenie się
kontrolki zielonej) można wykonywać kolejne zabiegi. Nie
należy wykonywać zabiegów podczas procesu ładowania
akumulatora (z wpiętą ładowarką w urządzenie), ponieważ
może spowodować to jego nieodwracalne uszkodzenie.

C

Akumulator jest elementem eksploatacyjnym i jego żywotność ograniczona jest ilościami cykli ładowania i wynosi nie
mniej jak 500. Cykl ładowania rozumiemy poprzez każdorazowe podłączenie ładowarki do urządzenia. W celu wydłużenia żywotności akumulatora należy rozładować go do
momentu zapalenia się kontrolki czerwonej i ponownie wykonać pełny cykl ładowania.
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5.
A

Uwagi
o bezpieczeństwie

5.1. Bezpieczeństwo elektryczne
Urządzenie jest zasilane z sieci 230 V. Przed podłączeniem
do sieci elektrycznej należy sprawdzić czy parametry sieci są
zgodne z podanymi na tabliczce znamionowej A . Instalacja
elektryczna musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Należy na to zwracać szczególną uwagę, jeśli
podróżujesz z urządzeniem i użytkujesz je za granicą. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować pożar,
porażenie prądem lub zniszczenie urządzenia. Gdyby z urządzenia zaczął wydobywać się swąd, należy je natychmiast
odłączyć od sieci elektrycznej przez wyciągnięcie wtyczki
z gniazda ściennego. Zabrania się pozostawiania urządzenia z wtyczką włożoną do gniazda ściennego, jeśli nie jest
ono użytkowane. W czasie burzy lub wyładowań atmosferycznych urządzenie należy odłączyć od sieci elektrycznej.
Odłączając urządzenie od sieci elektrycznej zawsze trzymaj
wtyczkę w ręku, nigdy nie ciągnij za przewód. Zabrania się
podłączania lub odłączania urządzenia od sieci wilgotnymi
rękami. Nie należy skręcać ani zwijać przewodu zasilające-
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go, ponieważ może to spowodować jego szybsze zniszczenie.

po operacjach chirurgicznych aż do czasu zupełnego

Zabrania się użytkowania urządzenia, jeśli przewód zasilający

wyzdrowienia, w przypadku pacjentów po operacjach

jest pęknięty lub przecięty.

narządów wewnętrznych, układu nerwowego lub mózgu
nie powinni stosować urządzenia przynajmniej przez
rok po opuszczeniu szpitala, ponieważ może to wpły-

5.2. Możliwość obrażeń ciała
Zabrania się stosowania urządzenia u dzieci poniżej 15 lat.

nąć na pogorszenie stanu zdrowia, u kobiet w ciąży,
przy jednostkach chorobowych dających objawy ciągłego zmęczenia.

Ubranie dziecka w mankiet i napompowanie mankietu

nie wolno stosować urządzenia u osób pozostających

mogą spowodować bardzo poważne obrażenia. Zabrania

pod wpływem alkoholu do czasu ustąpienia skutków

się stosowania urządzenia u pacjentów:

spożycia alkoholu.

z wszczepionym sztucznym sercem i innymi protezami
serca;

nie wolno stosować urządzenia u osób krańcowo przemęczonych.

ze sztucznymi stawami, wszczepami metalowymi, itp.

Przewodów powietrznych nie wolno wkładać do nosa,

– masaż uciskowy może być dla nich bolesny lub powo-

ust, uszu, ponieważ grozi to poważnymi obrażeniami ciała.

dować stany zapalne;

Jeśli podczas stosowania urządzenia zauważysz u siebie ja-

ze schorzeniami serca, niewyrównanym ciśnieniem
tętniczym; ostrymi schorzeniami zapalnymi skóry, chorobą nowotworową, różą, chorobami naczyniowymi, chorobami przebiegającymi z gorączką, itp.
z ostrym zapaleniem skóry i ranami (ropiejącymi),
z chorobą nowotworową układu żylnego, zapaleniem
żył głębokich, zakrzepicą żylną,

kieś niepokojące objawy, przerwij użytkowanie i skontaktuj
się z lekarzem.
Mankiety należy nakładać na cienkie ubranie, zawsze do
końca zasuwać zamek mankietu i zapinać pasek z rzepami.
Niedokładnie zamknięty zamek może podczas użytkowania aparatu gwałtownie się rozsunąć i spowodować obrażenia skóry.
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5.3. Bezpieczne użytkowanie
i konserwacja aparatu

5.4. Bezpieczne użytkowanie
mankietów

Urządzenie można użytkować w pomieszczeniach w tempe-

Przed założeniem mankietu należy zdjąć zegarek i biżuterię

raturze 0-40°C. Urządzenie należy użytkować w warunkach

oraz opróżnić kieszenie – mogą one spowodować obraże-

wilgotności względnej 60% - w przeciwnym przypadku

nia skóry lub pękniecie mankietu. Zabrania się użytkowania

istnieje możliwość pożaru. Nie wolno przechowywać ani użyt-

i przechowywania mankietów w pobliżu urządzeń i przed-

kować urządzenia w pobliżu urządzeń emitujących ciepło lub

miotów emitujących ciepło takich jak piece, papierosy, itp.

w warunkach bezpośredniego operowania promieni słonecz-

– może to spowodować nieszczelność mankietów lub pożar.

nych – może to spowodować kłopoty z funkcjonowaniem

Nie nakładaj mankietów bezpośrednio na ciało. Mankiety

urządzenia, jego zapalenie lub odkształcenie. Urządzenie

należy nakładać na cienkie ubranie. Pot, kosmetyki, sebum

zawsze powinno być ustawione stabilnie. Jego przechylenie

(łój skórny) mogą obniżyć trwałość mankietów. Nie wolno

może spowodować zakłócenia w funkcjonowaniu. Zabrania

stosować innych urządzeń pompujących, ponieważ skut-

się użytkowania urządzenia w pomieszczeniach o dużej wil-

kuje to zniszczeniem mankietu lub obrażeniami ciała. Nie

gotności, np. łazienka, sauna. Może to spowodować pożar

napełniaj mankietu powietrzem, jeśli nie jest on założony

lub porażenie prądem. Urządzenie nie powinno być obsłu-

na ciało – może to spowodować zniszczenie mankietu lub

giwane przez dzieci oraz osoby nie będące w pełni władz

obniżenie jego trwałości. Nie przechowuj i nie użytkuj man-

umysłowych.

kietów w pobliżu takich przedmiotów jak igły, nożyczki, ponieważ mankiet może ulec zniszczeniu. Zaplamienie man-

Bateria jest elementem eksploatacyjnym, zużywalnym

kietu olejem, benzenem, alkoholem, benzyną oraz środkami,

i należy ją wymieniać regularnie.

w których skład one wchodzą, może spowodować obniżenie

Czas pracy urządzenia na baterii jest różny w zależności od:
ustawionego czasu, zadanego ciśnienia, wybranego trybu
pracy, stopnia zużycia baterii, objętości kończyny. Czas pracy

trwałości mankietów. Użytkując urządzenie i mankiety należy zachowywać także ogólnie przyjęte zasady bezpiecznej
obsługi urządzeń elektrycznych.

na baterii nie jest możliwy jednoznacznie do określenia.
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6.

Parametry
techniczne
Zakres ciśnienia: 30 – 250 mmHg,
Ilość trybów pracy: 5 (A, B, C, D, E),
Komory zachodzące na siebie tzw.: Overlapping/Fishbone,
Czas zabiegu: 10 – 60 min,
Posiada dodatkowe zasilanie bateryjne,
Możliwość wyłączenia poszczególnych komór,
Waga: 2 kg,
Wymiary: 26 x 13 x 9,5 cm,
Kolor aparatu: czarny,
Kolor mankietów: czarny.
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C

B

7.

Zestaw
zawiera
A

aparat 6-komorowy CARE PUMP Move8,

B

mankiet na kończynę dolną – 2 sztuki,

C

przewód powietrzny podwójny - 1 komplet,

D

zasilacz sieciowy,

E

torbę transportową.

D

E

A
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B

A

8.

Akcesoria
dodatkowe

A

mankiet na kończyny górne,

B

pas na brzuch i biodra,

C

krótkie spodnie.

C
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9.

Ostrzeżenia w zakresie
bezpiecznego stosowania

!

Przed użyciem należy uważnie przeczytać poniższą
instrukcję i bezwzględnie przestrzegać zamieszczonych w niej uwag dotyczących bezpiecznego
użytkowania.

!

Wyrób należy użytkować wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji i jedynie przy użyciu
oryginalnych, załączonych do opakowania części.
W przeciwnym wypadku urządzenie może zostać
uszkodzone, bądź też jego użytkownik może zostać poszkodowany.
Wprowadzanie zmian technicznych w urządzeniu
oraz niewłaściwe jego użytkowanie skutkują utratą
gwarancji.
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10.

Uszkodzenia, naprawa,
konserwacja
w przypadku wystąpienia zakłócenia w pracy urządzenia, jego uszkodzenia lub też podejrzenia o jego uszkodzeniu należy natychmiast zaprzestać jego pracy.
w żadnym przypadku nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Wszelkie naprawy i konserwacje
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wytwórcę
lub autoryzowany serwis.
w przypadku samodzielnych napraw nie ponosimy
odpowiedzialności za ewentualne szkody.
należy okresowo (raz na 12 miesięcy) poddawać urządzenia przeglądom technicznym. Przegląd jest wykonywany przez wytwórcę lub autoryzowany serwis.
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11.

Czyszczenie
i dezynfekcja
wyrób należy czyścić miękką, suchą ściereczką.
nie wolno stosować substancji ściernych oraz zawierających wolny chlor oraz tlen – mogą powodować uszkodzenie obudowy.
mankiety najlepiej czyścić ściereczką przy użyciu ciepłej
wody wraz z rozpuszczonym mydłem.

12.

Utylizacja
Wyrób należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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13.

Gwarancja
Gwarancja, jak również odpowiedzialność za szkody na
osobach lub innych urządzeniach wygasa w przypadku:
nieprawidłowej obsługi lub użytkowania niezgodnego
z przeznaczeniem,
nieprawidłowych napraw dokonywanych przez nieautoryzowane osoby lub serwisy oraz
używania części zamiennych innych niż oryginalne.
W celu uzyskania gwarancji producenta prosimy o zgłoszenie
tego faktu wytwórcy za pomocą formularza serwisowego
lub wysłanie urządzenia wraz z kartą gwarancyjną i kopią
dowodu zakupu na adres wytwórcy.
Realizacja ewentualnych napraw z tytułu gwarancji producenta realizowana jest tylko i wyłącznie na podstawie karty
gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu.
Gwarancja wynosi:
12 miesięcy jeśli kupującym jest osoba fizyczna,
12 miesięcy jeśli kupującym jest firma - faktura.
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Deklaracja zgodności
My
Bardomed Sp. z o.o

oraz technicznymi standardami z zastosowaniem poniż-

ul. Konecznego 6/66

szych norm:

31-216 Kraków
https://www.bardomed.pl

niniejszym deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że
poniższe wyroby:
Rodzaj urządzenia:

urządzenie do masażu

Typ urządzenia:

Carepump Move 4,

			Carepump Move 6,
			Carepump Move 8.

EN 60335-1		

LVD, bezpieczeństwo przyrządów elektrycznych

EN 60335-2-30		

LVD, bezpieczeństwo przyrządów elektrycznych

EN 61000-6-3		

EMC, emisyjność

EN 61000-6-2		

EMC, odporność w środowiskach przemysłowych

Kraków, 2020-05-04

są zgodne z wymogami następujących dyrektyw EU:
Dyrektywa Kompatybilności Elektrycznej (EMC) 2014/30/EU
Dyrektywa Niskiego Napięcia (LVD) 2014/35/EU

Bartosz Frydrych
Prezes Zarządu
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Wytwórca i serwis

BardoMed Sp. z o.o.
ul. Konecznego 6/66
31-216 Kraków

