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Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam, da ste izbrali naš izdelek.

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite vsa 
navodila za uporabo, jih shranite za poznejšo 
uporabo in upoštevajte navodila.

 

 

 

 

Vsebina
1. Splošne informacije
2. Uporaba
2.1 Pred prvo uporabo
2.2 Kako uporabljati pripomoček
2.3 Kako izbrati ustrezen obroček
3. Čiščenje in shranjevanje pripomočka 
4. Polnjenje baterije
5. Neželeni učinki / kontraindikacije
6. Odstranjevanje
7. Garancija
8. Rezervni in obrabljivi deli
9. Pritožbe

Vsebina paketa
Sistem za erekcijo Active3® vsebuje 
naslednje dele:
- 1 glava črpalke
- 1 prozoren valj
- 1 velik siv obročni nakladalnik
- 1 majhen nakladalnik s sivim obročem
- 1 sivi stožec
- 4 zatezni obročki različnih velikosti
- 1 cev z mazivom
- 1 polnilni kabel in napajalnik USD1
- komplet navodil
- 1 torba

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Upoštevajte rok trajanja priloženih stiskalnih

obročkov in maziva.

1. Splošne informacije
Ko je penis čvrst, se to imenuje erekcija. Če ima

moški težave z erekcijo, govorimo o erektilni 

disfunkciji. Sistem za erekcijo Active3® je

pripomoček, ki vam pomaga doseči čvrst penis, zato 

se v tej knjižici sistem za erekcijo Active3® Erection

System imenuje tudi pripomoček za erekcijo.

Kateri so vzroki za erektilno disfunkcijo?

Do erektilne disfunkcije lahko privedejo različni

vzroki. Najpogostejši so sladkorna bolezen, bolezen 

ščitnice, bolezen jeter ali ledvic, zdravljenje visokega 

krvnega tlaka in bolezni srca in ožilja. Do erektilne 

disfunkcije pogosto privede tudi kirurški poseg na 

prostati. Do erektilne disfunkcije lahko privedeta tudi 

depresija ali izčrpanost. Včasih je erektilna

disfunkcija stranski učinek zdravil, npr. zdravil proti 

visokemu krvnemu tlaku. Drugi možni vzrok je

kajenje ali pitje prevelikih količin alkohola.

Kako deluje pomoč pri erekciji?

Glava črpalke sesa zrak okoli penisa iz valja. Tako 

nastane podtlak (vacu-um). Zaradi tega se krvne žile 

v penisu napolnijo s krvjo, penis pa postane tog. 

Zatezni obroč preprečuje iztekanje krvi. Po 

odstranitvi  zateznega obroča kri steče nazaj in penis 

postane  zopet mehak.

SI – Slovensko



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Navodila za uporabo
2.1 Pred prvo uporabo

Vse ilustracije, povezane z izdelkom, so na naslovni 

strani teh navodil.

Preverite, ali je naprava v embalaži brez zunanjih

poškodb. Pred uporabo se prepričajte, da sonaprava 

in dodatna oprema vidno nepoškodovani in da je bil 

odstranjen ves embalažni material.

- Pripravite vse sestavne dele. (slika 1)
- Glavo črpalke držite kot je prikazano. (slika 2)
- Glavo črpalke polnite vsaj dve uri pred prvo 
uporabo, kot je prikazano. (slika 4)

Ko je glava črpalke priklopljena na polnilni kabel, 
črpalke ne morete vklopiti.

- Ko je glava črpalke popolnoma napolnjena, lahko 
sestavite vse dele.
- Namestite glavo črpalke na širši del valja. (slika 5)
- Na drugo stran valja najprej namestite večji obroč  
in na to manjši obroč. (slika 6)
- V utor manjšega obroča namestite stožec. (slika 7)
- Na konico stožca nanesite nekaj lubrikanta. (slika
8)
- Zdaj na vrh stožca nastavite največji zatezni
obroček (20 mm) in ga potisnite, da zdrsne do
začetka valja kje se usede na nalagalni obroč. Zdaj 
odstranite stožec. (slika 9)
- Naprava je zdaj pripravljena za uporabo.

2.2 Kako uporabljati napravo
Erkcijski pripomoček je namenjen samo za vašo 
osebno uporabo. Ne smete ga uporabljati s tretjimi 

osebami oziroma ga z njimi deliti. Pripomočka ne 
uporabljajte, če ste uživali alkohol ali jemali kakršne 
koli droge. Takoj prenehajte z uporabo pripomočka, 
če ne deluje pravilno.

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 
 

Pomembno: Nikoli ne nosite zateznega obročka na 

penisu več kot 50 min. Ne zaspite z zateznim

obročkom na penisu! Pripomoček uporabljajte samo 

v normalnem okolju in ne pod prho ali v kadi.

- Odstrane dlake neposredno s penisa in okoli 
korena penisa.
- Nparava se mora tesno prilegati koži.
- Nanesite nekaj lubrikanta na rob nalagalnika za 
obročke. (slika 10)
- Penis uvedite skozi obroček v valj. (slika 11)
- Napravo tesno pritisnite ob telo.
- Držite gumb    na glavi črpalke. (slika 12)
- Dokler boste držali gumb    bo naprava sesala zrak
- Motror v glavi črpalke bo začel sesati zrak iz valja.
- Takoj, ko sprostite gumb    ,motor preneha z -
delovanjem. (slika12)

Je v valju vidna dobra erekcija?

- Če je, zatezni obroč hitro in čim bolj potisnite proti 
korenu penisa (slika 13).

- Zdaj odstranite napravo s penisa. Tako da 
pritisnete gumb     (slika 14).
- To omogoči vstop zraka v valj in napravo za  
rekcijo lahko enostavno ločite od telesa.

- Zatezni obroček na penisu omogoči, da
penis ostane trd (slika 15).
- Zdaj lahko seksate.

Po seksu
- S pomočjo krilc, razmaknite zatezni obroček.
- Počakajte, da kri iz penisa odteče nazaj v telo.
- Nato povlečite zatezni obroček s penisa.
Kadar uporabljate pripomoček za erekcijo, ne
poste imeli vidnega izliva po orgazmu (vrhuncu)
(slika 16).
Zatezni obroč zadrži seme (ejakulat) v penisu.
-T akoj, ko odstranite zožitveni obroč, semenska 
tekočina izteče iz penisa.
- Začasno zadrževanje semenske tekočine v
penisu ni škodljivo.
- Po uporabi pripomočka za erekcijo ga očistite,
kot je opisano v poglavju "Kako očistiti pripomoček 
za erekcijo".
- Osušite sestavne dele.
- Vse dele vstavite nazaj v vrečko in shranite 
pripomoček za erekcijo. Pripomoček za erekcijo 
hranite zunaj dosega otrok.
15

 

 

 

 

 

 

Nasveti za uporabo:
Uporaba tega pripomočka je enostavna. Kljub temu 

je bolje, da pripomoček za erekcijo najprej 

preizkusite sami in brez naglice. Nato lahko 

pripomoček za erekcijo pokažete svojemu partnerju. 

Ko bosta oba vedela, kako pravilno uporabljati 

pripomoček za erekcijo, bosta lahko spet uživala v 

spolnosti. Tudi v visoki starosti, bolezni ali telesni 

omejenosti.

2.3 Kako izbrati ustrezen zatezni obroč
Če želite erekcijo ohraniti čim dlje, morate izbrati 

ustrezen zatezni obroček. Če je zatezni obroč 
prevelik, vaš penis ne bo dolgo ostal trd. Če je 

zatezni obroček pretesen, lahko povzroči bolečino. V 

primeru bolečin snemite zatezni obroček in poskusite 

z večjim zatezni obročkom. Ko pripomoček za 

erekcijo uporabljate prvič, je najbolje začeti z 

največjim zatezni obročkom. Če je zatezni obroč 

prevelik, poskusite z manjšim, dokler ne najdete 

prave velikosti zase. Pripomoček za erekcijo 

vključuje 2 obročka. Manjši je nekoliko ožji, večji pa 

nekoliko širši. Če je manjši obroček preozek, 

uporabite večjega. Oba nalagalnika sta primerna za 

vse obročke. Zato ni pomembno, katero velikost 

obroča za stiskanje konusov uporabljate. Če sta oba 

nalagalnika obročkov preozka, lahko konstrikcijski 

obroček namestite neposredno na valj. Pomoč za 

montažo vključuje tudi stožec. Ta vam pomaga pri 

lažjem nameščanju zateznega obroča na nalagalnik 

obročev. Zatezni obroček lahko ročno namestite na 

obročne nakladače brez uporabe stožca. 

Uporabljajte samo priložene zatezne obročke. 

Občasno je treba zatezne obročke zamenjati.

Ponovni nakup lahko opravite pri svojem 
prodajalcu.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

3. Čiščenje in shranjevanje naprave
Pred čiščenjem odstranite glavo črpalke s 
pripomočka za erekcijo. Glavo črpalke lahko čistite 
samo z blagodejno krpo z zunanje strani. Glave 
črpalke nikoli ne smete držati pod vodo, saj lahko 
sicer tekočina vstopi v glavo črpalke in jo poškoduje. 
Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali topil. Vse druge 
dele lahko enostavno očistite s toplo vodo in blagim 
milom. Da bi se izognili kontaminaciji, shranjujte 

pripomoček za erekcijo v priloženi vrečki.

4. Polnjenje baterije
Pripomočka med uporabo ne polnite.
Kako lahko ugotovim, kdaj je baterija prazna?

Sistem za erekcijo Active3® je opremljen z 
litij-ionsko baterijo. Ko je baterija skoraj prazna, se 
gumb    večkratno rdeče zasveti. Napravo je zdaj 
treba napolniti (slika 4a).

- Namestite polnilni kabel na kontakt za polnjenje 

na glavi črpalke.
- Glavo črpalke polnite vsaj 2 uri.
- Med postopkom polnjenja gumb    sveti z rdečo 
utripajočo lučko. (Slika 4)
- Ko gumb    sveti belo, je naprava napolnjena in 
pripravljena za delovanje. (Slika 4b)
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5. Neželeni učinki / kontraindikacije

Če imate motnje strjevanja ali tvorbe krvi (npr. 

srpastocelično anemijo, krvnega raka, tumorje 

kostnega mozga, antikoagulantno zdravljenje), se 

pred prvo uporabo izdelka obrnite na svojega 

zdravnika.

Lahko se pojavi modrica (hematom) na dnu ali vrhu 

penisa. Včasih lahko pride celo do manjše 

poškodbe tkiva, če penis dlje časa ni bil v erekciji. 

Če imate bolezni, ki povzročajo podaljšano erekcijo 

ali pri katerih se je treba izogibati spolnim odnosom, 

ne uporabljajte pripomočka za erekcijo).



 

 

 

 

Če imate bolezni srca in ožilja, morate pred prvo 
uporabo izdelka vprašati svojega zdravnika, da bi 
pojasnil morebitna tveganja.

Če niste prepričani, ali lahko pripomoček za erekcijo 

uporabljate brez kakršnih koli težav za vaše zdravje, 

se posvetujte s svojim zdravnikom ali zdravstvenim 

delavcem.

6. Odstranjevanje
Informacije o popravilu in odstranjevanju: Naprave 

ne smete popravljati sami. Pravilno delovanje ni več
zagotovljeno.

Glava črpalke se ne sme odpirati.

Zaradi varovanja okolja glave črpalke po koncu 

življenjske dobe ne smete odlagati med gospodinjske 

odpadke. Odstranjevanje je mogoče urediti na 

ustreznih zbirnih mestih v vaši državi. Glavo črpalke 

odstranite v skladu s smernicami OEEO (odpadna 

električna in elektronska oprema). V primeru

vprašanj se obrnite na organ, pristojen za 

odstranjevanje.

7. Garancija
Skoraj vsi deli imajo 2-letno garancijo, kot to določa 
veljavna zakonodaja.

Garancija ne velja:
- za dele, ki se obrabljajo, kot so zožitveni obročki
- v primeru lastne krivde stranke
- ko je bila naprava odprta. Če je mogoče, morate 
pripomoček za erekcijo poslati, vsake 3 leta na
tehnični pregled. Serijsko številko najdete na spodnji 
strani glavi črpalke.

 

  

8. Rezervni in obrabljivi deli
Uporabljajte samo originalne dodatne dele.

Za polnjenje uporabljajte samo priloženi polnilni 

kabel in omrežne komponente USB. Nadomestne in 

obrabne dele lahko naročite pri dobavitelju naprave.

Če želite pridobiti aktualni seznam za ponovno

naročanje, se obrnite na service@medintim.de ali 

na svojega prodajalca.

9. Pritožbe
V primeru pritožb ali vprašanj v zvezi z našimi 

storitvami se obrnite na:

KESSEL Medintim GmbH
Phone: +49 6105- 20 37 20

Email: service@medintim.de

www.medintim.de

Če vas prosimo, da pošljete izdelek z napako, 
prosimo, da izdelek pošljite na naslednji naslov.

KESSEL Medintim GmbH
Nordendstr. 82-84

64546 Mörfelden-Walldorf

Germany

Izven Nemčije se obrnite na prodajalca, pri katerem 

ste napravo kupili.

Tehnične specifikacije

Dimenzije:   
 

  
 

Črpalka glave: višina 
87.5 mm,  zunanji 
premer60 mm  Valj: višina 
200 mm,  zunanji polmer 
60 mm

Največji podtlak 350 mmHG

Teža:
:

900 g Zaščita bolnikov: tip  BF

Napajanje: Li-Ion battery (3.7 V, 2000 mAh, 
7.4 Wh)

Shranjevanje / prevoz:  -25 - (+) 70°C , ≤ 90% relativna 
vlažnost (brez kondenzacije)

Zaščita pred vdorom tekočin: IP 22 Delovno okolje:  (+) 5 - (+)40 °C,
15 - 90 % relativna vlažnost

Življenjska doba baterije: 1000 ciklov polnjenja Skladnost: IEC 60601-1:
IEC 60601-1-2:2014
IEC 60601-1-11:2015
EU 93/42/EEC

  
 

Varnost in elektromagnetna združljivost
Če se sistemActive3®Erection uporablja v skladu s proizvajalčevimi navodili, izpolnjuje splošne zahteve za varnost medicinske električne opreme v skladu s 
standardom IEC 60601-1 in dodatnim standardom IEC 60601-1-2, Elektromagnetna združljivost.

Elektromagnetna združljivost
Naprava je bila preizkušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z mejnimi vrednostmi za medicinske naprave v skladu z IEC 60601-1-2. Te omejitve so oblikovane 
tako, da zagotavljajo zadostno zaščito pred škodljivimi motnjami v tipični zdravstveni ustanovi in domačem okolju.

Smernice in izjava proizvajalca - elektromagnetna odpornost

  
 

SistemActive3®Erection je namenjen za uporabo v naslednjem elektromagnetnem okolju.
Stranka ali uporabnik sistemaActive3®Erection mora zagotoviti, da se sistem uporablja v takem okolju.

Preskus odpornosti Preskusna raven IEC 60601 Raven skladnosti Elektromagnetno okolje - 
smernice

Elektrostatična razelektritev 
(ESD)IEC 61000-4-2

± 6 kV stik
± 8 kV zrak

Skladnost

 

Tla morajo biti lesena, betonska ali 
keramične ploščice. Če so tla 
prekrita s sintetičnim materialom, 
mora biti relativna vlažnost vsaj 30 %.

Sevanje RF IEC 
61000-4-3

10 V/m
80 MHz do 2.7 GHz

Skladnost

Prevodnost RF IEC 
61000-4-6

3 Vrms 150 kHz do 80 MHz Se ne uporablja
(brez električnih kablov)

 Električni hitri prehodni 
pojavi IEC 61000-4-4

± 2 kV izhodna napetost napajanja
± 1 kV vhodna/izhodna moč

Se ne uporablja
Medicinski električni pripomoček deluje 
izključno z baterijskim napajanjem.

Izhodna napetost IEC 61000-4-5 ± 1 kV Differential mode
± 2 kV Common mode

Se ne uporablja

Magnetno polje omrežne frekvence IEC 
61000-4-8

50 Hz
3 A/m (root mean square)

Skladno Magnetna polja morajo biti v 
običajnem območju tipične lokacije.

Napetostni padci, kratke prekinitve in 
nihanja napetosti na vhodnih vodih 
napajalnika IEC 61000-4-11

 <5 % UT (> 95% UT padec za 0.5 cikla Se ne uporablja Medicinski električni pripomoček 
deluje izključno z baterijskim 
napajanjem. 40 % UT (60% UT padec za 5 period

 70 % UT (30% UT padec zs 25 period

 <5 % UT (> 95% UT padec zs 5 sekund

Navodila in izjava proizvajalca - elektromagnetne emisije

  
 

NapravaActive3®Erection System je namenjena za uporabo v naslednjem elektromagnetnem okolju.
Stranka ali uporabnik naprave Active3®Erection System mora zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

Emisijski test test Skladnost Elektromagnetno okolje - navodila

Emisije radijskih valov
CISPR 11

Skupina 1 Medicinska električna naprava uporablja radijsko energijo samo za notranje 
funkcije, zato so radijske emisije zelo nizke in ni verjetno, da bi lahko 
povzročile motnje na bližnji elektronski opremi.

Emisije radijskih valov 
CISPR11

Razred B Skladnost

Harmonični tokovi 
IEC 61000-3-2

Se ne uporablja Medicinska električna naprava deluje izključno na baterije.

Emisije nihanja 
napetosti/blikovanja

Se ne uporablja



 Defibrillationsgeschütztes Anwendungsteil des Typs BF / Defibrilacijsko zaščiten tip uporabljenega dela BF. / 
Composant de type BF, protégé contre la défibrillation. / Pieza aplicada del tipo BF a prueba de desfibrilación. / 
Parte applicata a prova di defibrillatore di tipo BF. / Peça aplicada do tipo BF protegida contra desfibrilhação. / Defi- 
brillatiebestendig gebruiksdeel van type BF. / Defibrilleringsbeskyttet brugsdel af typen BF. / Defibrillaatiosuo- 
jattu tyypin BF laite. / Defibrillasjonsbeskyttet anvendt del av type BF. / Defibrilleringsskyddad användningsdel av 
typen BF. / Część wchodząca w kontakt z ciałem pacjenta typu BF z zabezpieczeniem przed defibrylacją. / Aplikacní 
soucást typu BF chránená proti defibrilacím. / Defibrilasyon korumalı BF tipi uygulama parçası. / Εφαρμοζόμενο 
μέρος τύπου BF με προστασία έναντι απινίδωσης. / Aplikačný diel typu BF chránený pred defibriláciou. / Защитена 
от дефибрилация съставна част от тип BF. / Аппарат, защищенный от дефибрилляции, типа BF. /

BF جزء التطبیق املحمي من الرجفان من نوع
BF חלק שימושי מוגן דפיברילציה מסוג

IP22
Gegen Eindringen von festen Fremdkörpern > 12,5 mm Durchmesser; gegen senkrecht fallende Wassertropfen 
bei bis zu 15° geneigtem Gehäuse geschützt. / Zaščita pred dotikom z roko s poljubno veliko površino in pred 
trdnimi tujki z Ø > 12,5 mm; zaščita pred diagonalnim kapljanjem vode (do kota 15°). / protection contre les corps 
étrangers solides > 12,5 mm de diamètre. Protection contre les chutes de gouttes d'eau lorsque le boîtier est 
incliné jusqu'à 15°. / Protegido contra la penetración de objetos sólidos con un diámetro superior a 12,5 mm; 
contra gotas verticales con la carcasa inclinada hasta 15°. / Protetto contro la penetrazione di corpi estranei 
solidi con diametro > 12,5 mm; protetto dalla caduta verticale di gocce d’acqua con inclinazione massima 
dell’alloggiamento di 15°./ Proteção contra a penetração de objetos sólidos com > 12,5 mm de diâmetro; protegido 
contra quedas verticais de gotas de água para uma inclinação máxima de 15 graus. / Tegen binnendringen van vaste 
vreemde voorwerpen met een diameter van > 12,5 mm; beschermd tegen loodrecht vallende waterdruppels bij 
een behuizing met een helling tot 15°. / Beskyttet mod indtrængen af faste fremmedlegemer > 12,5 mm diameter;
beskyttet mod lodret nedfaldende vanddråber med husets hældning på op til 15°. / Suojaus > 12,5 mm:n kokoisia 
kiinteitä vierasesineitä vastaan; suojaus pystysuoraan tai korkeintaan 15 asteen kulmassa tippuvalta vedeltä. / 
Beskyttet mot inntrengning av faste fremmedlegemer > 12,5 mm diameter; mot loddrett fallende vanndråper ved 
opptil 15° skråstilt hus. / Mot intrång av fasta främmande föremål med >12,5 mm diameter; mot lodrätt fallande 
vattendroppar när höljet lutar i upp till 15°. / Urządzenie chronione przed ciałami stałymi o średnicy > 12,5 mm oraz 
przed pionowo padającymi kroplami wody przy obudowie przechylonej do 15°. / Proti vnikání pevných cizích cástic 
o prumeru > 12,5 mm; proti svisle padajícím vodním kapkám do náklonu plášte 15°. / Çapı > 12,5 mm olan yabancı 
cisimlerin içeri girmesine; 15°'ye kadar eğimli gövdede dikey düşen su damlalarına karşı korumalı. / Προστασία έναντι 
εισχώρησης στερεών ξένων σωμάτων > 12,5mm διάμετρος, έναντι κάθετων σταγόνων νερού σε περιβλήματα με 
κλίση έως 15°. / Chránený proti vniknutiu cudzích telies s priemerom > 12,5 mm, proti kolmo padajúcim kvapkám 
vody pri naklonenom puzdre až do 15°. / Защитенa от проникване на твърди чужди тела с диаметър > 12,5 мм;
срещу попадащи вертикално капки вода при корпус с наклон до 15°. / Защита от проникновения твердых 
инородных тел диаметром > 12,5 мм; защита от вертикально падающих капель воды при наклоне корпуса 
до 15°. /

ضد تغلغل األجسام الغریبة التي یبلغ نصف قطرھا أكرب من 12,5 مم؛ محمي من قطرات املیاه املتساقطة رأسیا بدرجة حرارة تصل حتى 15 درجة مئویة من خاللً
علبة مناسبة. /

 » מוגן מפני חדירת גופים זרים שגודל החלקיקים שלהם 12.5 מ"מ או יותר. מוגן מפני טיפות מים הנופלות בצורה אנכית כשהמארז נוטה עד 15 מעלות.

Temperaturgrenze / Temperature limit / Limite de température / Limitación de la temperatura / Limite di 
 temperatura / Limite de temperatura / Temperatuurlimiet / Temperaturbegrænsning / Lämpötilarajat / Tempe-
raturbegrensning / Lämpötilarajat / Temperaturbegrensning / Temperaturgräns / Zakres temperatur / Teplotní 
omezení / Sıcaklık limiti / Περιορισμοί θερμοκρασίας / Teplotné limity / Ограничение на температурата / Предел 
допустимой температуры /

حد درجة الحرارة /
הגבלת טמפרטורה

Feuchtgrenze / Upper moisture limit / Limite d'humidité supérieure / límite superior de humedad / limite superiore 
di umidità / Limite superior de humidade / Bovenste vochtigheidslimiet / Øvre grænse for fugtighed / kosteusylära-
ja / Øvre fuktighetsgrense / Övre fuktgräns / Górna granica wilgotności / horní hranice vlhkosti / Üst nem limiti / 
Ανώτατο όριο υγρασίας / Horná hranica vlhkosti / Максимална влажност / Предел допустимой влажности /

الحد األعىل للرطوبة /
גבול הלחות העליון 

Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden. / Ne uporabljajte, če je embalaža poškodovana. / Ne pas utiliser si 
l'emballage est endommagé. / No usar si el envase está dañado. / Non usare se la confezione è danneggiata. / Não 
utilizar se a embalagem estiver danificada. / Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. / Må ikke anvendes, hvis 
emballagen er beskadiget. / Ei saa käyttää, jos pakkaus on vaurioitunut./ Skal ikke brukes hvis pakningen er skadet. / 
Använd inte om förpackningen är skadad. / Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania. / Nepoužívejte, 
pokud je obal poškozen. / Ambalaj hasarlıysa kullanmayın. / Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία έχει υποστεί 
ζημιά. / Nepouží- vajte, ak je obal poškodený. / Да не се използва при повредена опаковка. / Не использовать 
при обнаружении повреждений упаковки. /

ال تستخدم الجھاز إذا كان الغالف مترضر. /
אין להשתמש אם האריזה ניזוקה.

 

Gebrauchsanweisung befolgen. / Pred uporabo te naprave natančno preberite priložena navodila. / Veuillez lire la 
notice avant d'utiliser ce dispositif. / Leer atentamente las instrucciones incluidas antes de usar el dispositivo.  / 
Leggere attentamente le istruzioni allegate prima di usare questo dispositivo. / Ler atentamente as instruções forne- 
cidas antes de utilizar este dispositivo. / Lees de bijgevoegde instructies aandachtig door voordat u dit hulpmiddel 
gebruikt. / Læs vedlagte anvisninger grundigt, før du anvender dette produkt. / Lue mukana toimitetut käyttöohjeet 
huolellisesti ennen laitteen käyttöä. / Les vedlagte bruksanvisninger nøye før du bruker denne enheten. / Läs de 
medföljande anvisningarna noggrant innan du använder pumpen. / Należy dokładnie przeczytać dołączoną instrukcję 
przed użyciem urządzenia. / Pred použitím tohoto prostředku si pečlivě pročtěte přiložené pokyny. / Bu cihazı kul- 
lanmadan önce lütfen ilişikte verilen talimatları dikkatle okuyun. / Διαβάστε προσεκτικά τις εσώκλειστες οδηγίες 
προτού χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή./ Pred použitím tohto prístroja si pozorne prečítajte priložený návod 
na použitie. / Моля, прочетете внимателно приложеното ръководство преди използването на този уред / 
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации данного прибора. /

یرجى قراءة التعلیامت املرفقة بعنایة قبل استخدام ھذا الجھاز. /
אנא קרא בעיון את ההוראות המצורפות לפני השימוש באביזר זה.

Gerät trocken lagern. / Napravo shranjujte na suhem mestu.   / Conserver dans un endroit sec. / Conservare il 
dispositivo in un luo- go asciutto. / Guardar el dispositivo en un lugar seco. / Conservar o dispositivo em local seco. / 
Bewaar het hulpmiddel op een droge plek. / Opbevar produktet på et tørt sted. / Säilytä laite kuivassa. / Oppbevar 
enheten på et tørt sted. / Förvara apparaten på en torr plats. / Urządzenie przechowywać w suchym miejscu. / 
Uchovávejte na suchém místě. / Cihazı kuru bir yerde muhafa edin. / Φυλάσσετε τη συσκευή σε ξηρό μέρος. / 
Prístroj skladujte na suchom mieste. / Съхранявайте уреда на сухо място. / Хранить в сухом месте. /

احفظ الجھاز يف مكان جاف.
יש לשמור את האביזר במקום יבש.

 العطب /

Zerbrechlich / Lomljivo / Fragile / Fragile / Frágil / Frágil / Breekbaar / Skrøbelig / Särkyvä / Skjør / Ömtålig / 
Delikatne / Křehké / Kırılgandır / Εύθραυστο/ Rozbitné / Чупливо / Хрупкое /

َ یُع َ رَسِ
שביר

Hersteller / Proizvajalec / Fabricant / Fabricante / Fabbricante / Fabricante / Fabrikant / Producent / Valmistaja / Pro- 
dusent / Tillverkare / Producent / Výrobce / Üretici / Κατασκευαστής / Výrobca / Производител / Производитель /

الرشكة الصانعة /
יצרן

Nicht im Hausmüll entsorgen. / Ne odlagajte med gospodinjske odpadke. / Ne pas jeter avec les ordures 
ménagères. / No desechar con la basura doméstica. / Non smaltire con i rifiuti domestici. / Não eliminar no lixo 
doméstico. / Niet weggooien bij het huisvuil. / Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. / Ei saa 
hävittää talousjätteen mukana. / Skal ikke kastes i husholdningsavfallet. / Får inte kasseras i hushållssoporna. / Nie 
usuwać wraz z odpadami domowymi. / Neodhazujte do domácího odpadu. / Evsel atıklarla tasfiye etmeyin. / Μην 
απορρίπτετε με τα οικιακά απορρίμματα. / Nelikvidujte domovým odpadom. / Не изхвърляйте с битовите 
отпадъци. / Не утилизировать вместе с бытовыми отходами. /

یجب عدم التخلص منه مع النفایات املنزلیة. /
אין להשליך לאשפה הביתית.




