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1. Představení přístroje 

 

Tento návod k použití obsahuje důležité informace a bezpečnostní opatření pro koncentrátor 

kyslíku KeyHub K1B. Před použitím koncentrátoru kyslíku, si prosím přečtěte celý návod. 

Tento návod uschovejte pro pozdější použití. 

 

Používání přístroje 

 

Kyslíkovy koncentrátor KEYHUB K1B je určen pro používání jako přístroj dodávající kyslík jak 

v domácnostech, tak v léčebných zařízeních. Používejte koncentrátor při jeho předepsání 

lékařem. Tato uživatelská příručka slouží jako průvodce pro snadné používání koncentrátoru 

kyslíku. Věnujte zvláštní pozornost bodům označených jako NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ. 

 

VAROVÁNÍ: 

 

výpadek napájení může způsobit, že přístroj přestane fungovat. Uživatel, který 

vyžaduje neustálý přísun kyslíku, si musí zajistit alternativní zdroj energie nebo 

kyslíku. 

Nedodržení bezpečnostních pokynů uvedených v tomto dokumentu může vést k 

požáru, poškození majetku, fyzickou újmu a / nebo smrt. 

V některých případech může být oxygenoterapie nebezpečná. Je doporučeno použít 

koncentrátor, pokud je předepsán lékařem.  

Spolu s koncentrátorem může být použito další příslušenství, jako jsou hadičky, 

zvlhčovače, kanyly a masky. Váš lékař nebo dodavatel přístroje Vám může doporučit 

vhodné příslušenství k Vašemu koncentrátoru. Příslušenství značky KEYHUB je 

doporučováno používat s koncentrátory značky KEYHUB. 

 



 

  

2. Informace o bezpečnosti 

Bezpečnostní informace v této části se týkají základních zásad bezpečného používání 

kyslíkového koncentrátoru, které mají být dodrženy. 

 

NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně hrozící nebezpečnou situaci, není-li jí zabráněno, 

povede k úmrtí nebo vážnému zranění. 

VAROVÁNÍ: Označuje možné riziko, situaci nebo nebezpečí, není-li riziku zabráněno, může 

mít za následek smrt nebo vážné zranění. 

UPOZORNĚNÍ: Označuje možné riziko, nebo nebezpečí, není-li riziku zabráněno, může vést 

k lehkému zranění osob nebo škody na majetku či přístroji. 

 

NEBEZPEČÍ: Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, požáru nebo 

výbuchu    

  

NEBEZPEČÍ: Nepoužívejte tento přístroj při koupání. Pokud je ale přísun kyslíku vyžadován 

stále, koncentrátor musí být umístěn v jiné místnosti nejméně tři metry od koupele (vany, 

sprchy, lázně apod.).   

NEBEZPEČÍ: Nepokládejte koncentrátor nebo jej neskladujte v místech, kde by mohl přístroj 

spadnout nebo být stažen do vany nebo umyvadla. 

NEBEZPEČÍ: Nestavte přístroj v blízkosti kapalin nebo vody, které se mohou rozlít na přístroj, 

nebo by do nich koncentrátor mohl spadnout. 

NEBEZPEČÍ: Nikdy se nedotýkejte přístroje, pokud spadl do vody nebo jiné kapaliny – ihned 

jej odpojte! 

NEBEZPEČÍ: Nedotýkejte se přístroje, pokud je mokrý. 

NEBEZPEČÍ: Koncentrátor kyslíku neobsahuje žádnou část, kterou byste si mohli opravovat 

sami, přístroj neodborně neotvírejte! Otevření krytu kýmkoliv jiným než autorizovaným 

servisním pracovníkem může způsobit ztrátu záruky a vytvořit nebezpečí, které by mohlo mít 

za následek smrt nebo vážné zranění. 

NEBEZPEČÍ: Vyhněte se jiskření v blízkosti kyslíkového koncentrátoru. To zahrnuje jiskru 

statické elektřiny způsobené jakýmkoli typem tření. 

 

VÝSTRAHA: Chcete-li snížit riziko úrazu nebo těžká zranění 

 

VAROVÁNÍ: Používejte tento produkt pouze pro jeho zamýšlené použití, jak je popsáno v 

tomto návodu. 

VAROVÁNÍ: Tento přístroj se smí používat pouze, jak je předepsáno, a podle této příručky. 

NEUPRAVUJTE průtok kyslíku na jinou úroveň, než předepsal Váš lékař. 

VAROVÁNÍ: Pokud cítíte, že dochází ke snižování množství kyslíku, obraťte se na svého 

dodavatele a / nebo lékaře. 



 

  

VAROVÁNÍ: Nedovolte, aby jakýkoliv prášek nebo prášku podobné látky se nacházely v 

blízkosti koncentrátoru kyslíku a / nebo jeho přívodů (hadiček), může způsobit znečištění 

přístroje a případnou poruchu úrovně (množství) dodávaného kyslíku. 

VAROVÁNÍ: Je doporučeno, aby byl přítomen dohled nad používáním tohoto přístroje, pokud 

je používán v blízkosti dětí nebo těmi, kteří vyžadují zvláštní péči. 

VAROVÁNÍ: Vždy odpojte přístroj po použití. 

VAROVÁNÍ: Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je připojen. 

 

Upozornění: Chcete-li snížit riziko méně závažného zranění a / nebo poškození 

výrobku / majetku    

 

UPOZORNĚNÍ: Při přepravě koncentrátoru kyslíku, jej vždy přepravujte ve svislé poloze, aby 

se zabránilo poškození. Pokud je koncentrátor v ukládacím prostoru vozidla, ujistěte se, že je 

zajištěn tak, aby zůstal ve svislé poloze. 

UPOZORNĚNÍ: Ujistěte se, že teplota během přepravy neklesne pod -5 ℃ nebo nad 70 ℃. 

 

3. Zacházení s přístrojem 

 

Doprava 

Koncentrátor kyslíku by měl být vždy ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození při přepravě. 

KEYHUB balení přístroje bylo navrženo tak, aby poskytovalo maximální ochranu pro 

koncentrátor. 

 

Vybalení přístroje 

1) Odstraňte všechny uvolněné obaly z kartonu. Opatrně vyjměte všechny předměty z 

krabice. 

2) Zkontrolujte koncentrátor, zda neobsahuje šrámy, nalomení nebo jiné poškození. 

Zkontrolujte všechny části přístroje. 

Poznámka: pokud není nutno používat přístroj okamžitě, doporučuje se nechat jej spolu 

s balením pohromadě, dokud nebude potřeba začít koncentrátor používat. 

  

 

 



 

  

Skladování 

Koncentrátor skladujte na suchém místě. Neumísťujte nic na povrchu koncentrátoru. Vždy 

mějte přístroj ve svislé poloze, aby nedošlo k poškození. 

Poznámka: Ujistěte se, že skladovací teplota neklesne pod -5 ℃ nebo nad 70 ℃. 

4. Instalace 

 

Informace o bezpečné instalaci 

Zvolte dobře větraný, nekuřácký prostor v domě, kde bude koncentrátor používán nejčastěji. 

Koncentrátor může být snadno přemístěn z místnosti do místnosti. 

 

Chcete-li snížit riziko úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, popálenin a 

vážných zranění a / nebo škody na majetku: 

 

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte přístroj mimo dosah hořlavých nebo výbušných látek a mimo 

místa, která mohou tyto látky obsahovat. 

 

UPOZORNĚNÍ: Chcete-li snížit riziko požáru, měla by být dávána zvláštní opatrnost při 

používání koncentrátoru kyslíku. NEKUŘTE při používání tohoto přístroje. Zdroje ohně držte 

dál od koncentrátoru, nejlépe v jiné místnosti včetně zapálené cigarety nebo jiného zdroje 

otevřeného ohně nebo zdrojů, které by mohly být příčinou vzniku ohně. 

 

VAROVÁNÍ: spontánní a prudké vznícení může dojít, pokud olej, tuk nebo mastné látky 

přicházejí do styku s kyslíkem pod tlakem. VŽDY mějte tyto látky umístěny dále od 

kyslíkového koncentrátoru a jiných kyslíkových zařízení. 

 

VAROVÁNÍ: látky a materiály, které nejsou normálně snadno hořlavé, můžete snadno spálit 

vzduchem obohaceným kyslíkem. VŽDY udržujte tyto materiály dále od kyslíkového 

koncentrátoru a jiných kyslíkových zařízení. 

 

VAROVÁNÍ: Koncentrátor kyslíku je snadno přemístitelný z místnosti do místnosti. 

Neumísťujte jej ale v prostředí, kde není dostatečné proudění vzduchu. 

 

UPOZORNĚNÍ: Při použití kyslíkového koncentrátoru se ujistěte, že jsou všechny strany 

přístroje alespoň 30 cm od stěn, záclon, nábytku nebo jiných překážek. Neumísťujte přístroj 

do uzavřeného prostoru. 

 



 

  

VAROVÁNÍ: Kyslíkový koncentrátor MUSÍ být uchováván mimo dosah zdrojů tepla, 

plamene, hořlavých nebo výbušných oblastí, jakož i přebytků vodních zdrojů. Všechny části 

koncentrátorů včetně hadiček a kabelů umísťujte mimo teplé a horké povrchy, včetně 

ohřívačů, elektrických dek a jiných zdrojů tepla jako jsou kamna, krby a podobně. 

 

VAROVÁNÍ: Nedoporučuje se používat domácí prodlužovací kabel, pokud napájecí kabel 

nedosáhne zásuvky. Použití prodlužovacího kabelu může způsobit požár nebo úraz 

elektrickým proudem. Doporučuje se používat pouze kvalitních prodlužovacích kabelů 

známých a ověřených výrobců. 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ: NEPŘIPOJUJTE koncentrátor kyslíku paralelně nebo v sérii s jinými 

koncentrátory kyslíku nebo dalšími zařízení oxygenoterapie. 

 

VAROVÁNÍ: NEPŘIPOJUJTE koncentrátor kyslíku do stejné zásuvky, kde je již připojen jiný 

přístroj s vysokou spotřebou energie. 

 

VAROVÁNÍ: Pokládejte kyslíkový koncentrátor na tvrdý povrch. Nikdy nepokládejte 

koncentrátor kyslíku na povrch, jako je postel nebo pohovka, kde může přístroj snadno 

spadnout a poškodit se. 

 

VAROVÁNÍ: Nepokládejte žádné předměty na horní část koncentrátoru. 

 

UPOZORNĚNÍ: NIKDY nezakrývejte otvory koncentrátoru, kterými proudí vzduch. 

 

VAROVÁNÍ: Udržujte otvory kyslíkového koncentrátoru čisté a bez chuchvalců, vlasů, atd. 

 

UPOZORNĚNÍ: Kyslíkový koncentrátor musí být správně umístěn tak, aby nedošlo k pádu, 

silným vibracím nebo jinému mechanické poškození. 

 

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze stabilní a bezpečné napájení elektrickou energií. 

 

UPOZORNĚNÍ: Nevytahujte z kyslíkového koncentrátoru napájecí kabel. 

 

UPOZORNĚNÍ: Je-li kyslíkový koncentrátor vystaven teplotám pod bodem mrazu po delší 

dobu, doporučujeme jej nechat ohřát na pokojovou teplotu před tím, než jej zapnete. 

Nedodržení tohoto doporučení může dojít k zobrazení upozornění, dokud přístroj nedosáhne 

běžné provozní teploty. 

 



 

  

Rádiové rušení 

Většina elektronických zařízení je ovlivněna působením rádiových frekvencí (RFI). VŽDY je 

třeba opatrnosti při používání mobilních komunikačních zařízení v blízkosti kyslíkového 

koncentrátoru. 

Popis výrobku  

 

 

 

Dodávka přístroje zahrnuje lahev zvlhčovače (1 ks), nosovou kanylu (1 ks), tzv. "sluchátka" 

pro přísun kyslíku pod nos (1 ks), návod k obsluze, infračervený dálkový ovladač (1 ks). 

 

5. Používání přístroje  

 

VAROVÁNÍ: Přečtěte si bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu v tomto návodu před 

použitím přístroje. 

 

 



 

  

Použití "sluchátek" 

 

Připojte hadičku sluchátek k výstupu kyslíku z přístroje (k výstupu lahve zvlhčovače) 

a následně si "sluchátka" naseďte na hlavu ("mikrofon" přivádějící kyslík pod nos by 

měl být situován na straně levé ruky). Umístěte výstup kyslíku ze “sluchátek“ viz. 

obrázek níže: 

 

 

POZOR:  

Pokud jsou "sluchátka" používána více osobami, doporučujeme je odpojit od přívodní 

hadice a ze sanitárních důvodů je vyčistit ve vodou, nebo desinfekčním prostředkem. 

Použití lahve zvlhčovače 

 

 

 



 

  

 

Použití nosových kanyl 

Vložte výstupy nosové kanyla do nosu a zbytek kanyly zavěste za uši tak, jak ukazuje 

obrázek níže. Vstup nosové kanyly připojte výstupu lahve zvlhčovače. 

 

POZOR: 

Z hygienických důvodů není doporučeno užívání jedné kanyly více lidmi. 

 

6. Ukazatele displeje přístroje 

 

 

 

 

 



 

  

7. Zapnutí přístroje 

 

1. Před použitím přístroje si pozorně prostudujte tento návod k obsluze. 

2. Umístěte přístroj na čistý, rovný povrch, nesmí být zamezeno přístupu vzduchu dokola 

přístroje, ani být jakkoliv zamezeno vstupu vzduchu do přístroje (zespod), či jeho 

výstupu. 

3. Do lahve zvlhčovače nalévejte pouze studenou převařenou, nebo destilovanou vodu a 

to nanejvýše po vyznačenou rysku MAX. Uzávěr lahve zvlhčovače pevně zašroubujte a 

umístěte ji do držáku na přístroji. Následně připojte všechny hadičky – tj. propojte 

vstup lahve zvlhčovač s výstupek kyslíku z přístroje. 

4. Připojte k výstupu lahve zvlhčovače nosovou kanylu, nebo "sluchátka". 

5. Zapojte přívodní kabel přístroje do elektrické sítě a tlačítkem OXYGEN (v 

překladu kyslík) uveďte přístroj do provozu. Průtok kyslíku je nastavován 

tlačítky FLOW + / FLOW – ( překlad slova FLOW je průtok, plusem se přidává, 

mínusem naopak ubírá). 

6. Tlačítkem ANION je pak zapínána a vypínána funkce ionizace vzduchu a 

tlačítka TIME + / TIME – je nastavována doba provozu přístroje (TIME = čas). 

8. Inteligentní funkce nastavování průtoku 

 

Přístroj je vybaven inteligentní systémem nastavení průtoku vzduchu, stačí pouze 

stisknout tlačítko FLOW+ / FLOW- na ovládacím panelu přístroje, nebo 

infračerveném dálkovém ovládání. Úrovně průtoků vyobrazeny na obrázku níže. 

 

9. Infračervené dálkové ovládání 

 

Přístroj je vybaven infračerveným dálkovým ovládáním, umožňujícím na dálku ovládat 

všechny důležité funkce. Dálkový ovladač je silně odrušen a má dosah 3 metry. 

 



 

  

 

 

 

10. Funkce ionizace (ANION) 

 

Anionty se ukázaly být užitečné pro zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu 

člověka, odstraňují elektrostatický prach, čistí vzduch, zlepšují funkci plic a srdce, 

zlepšují spánek, zrychlují metabolismus, posilují imunitu, desinfikují, sterilizují, atd..  

 

Zapnutí funkce ionizace (ANION): 

Tuto funkci uvedete do provozu jednoduše stisknutím tlačítka ANION na ovládacím panelu 

přístroje, či dálkovém ovládači. 

 

POZNÁMKA: 

Funkci ionizace je možné zapnout, i když není přístroj v provozu. Stač, když je přístroj 

zapojen do elektrické sítě. 

 

11. Nastavení časovače 

 

Přístroj je vybaven funkcí časovače, která umožňující nastavení času provozu 

přístroje, tj. doby, po kterou bude přístroj v provozu a jejímž uplynutí se sám vypne. 

Nastavení této doby se provádí tlačítky TIMER+ / TIMER -. Časovač lze do 10 – 60 

min v intervalech po 10 minutách, 1,5 hodiny a 2 – 9 hodin v intervalech po 1 

hodině. 

 

 

 



 

  

Nastavení časovače: 

Nastavení je prováděno tlačítky TIME+ nebo TIME-, časovač se spustí po 5 vteřinách 

na dané hodnotě  času.   

 

POZNÁMKA: 

Nepřetržitý provozní mód je indikován „00“, před vypnutím v nastaveném provozním 

módu se ozve zvukový alarm. 

 

12. Údržba a péče 

1. Čištění: 

Vždy se před čištěním přístroje ujistěte, že je odpojen od elektrického proudu. 

a) Lahev zvlhčovače: 

Čistěte denně, následovně: 

1) Ponořit jej do roztoku octa a teplé vody v poměru 1:3 na dobu 30 minut. 

2) Před použitím lahev zvlhčovače opláchněte a nalijte do ní destilovanou vodu. 

b)    Povrch přístroje: 

       Přístroj může být rozebírán pouze kvalifikovanou osobou, hrozí nebezpečí úrazu 

proudem. 

        Na povrch přístroje nenanášejte žádné oleje, nebo čistící prostředky. 

       Pro čištění používejte jemné čistící houby, nebo vlhký hadřík a přístroj osušte 

2. Údržba 

Přístroj může být opravován pouze kvalifikovanou osobou. 

Filtry vstupního vzduchu: 

Životnost filtru vstupního vzduchu se pohybuje od 800 do 3000 hodin, v závislosti 

na čistotě vzduchu v místě užívání koncentrátoru. Filtr by měl být vyměněn ve 

chvíli, kdy je papír uvnitř něj pokryt prachem a filtr je uvnitř napohled zčernalý. Je 

velmi důležité filtr vyměnit v době, kdy zčerná, protože potom již nejenže už 

nechrání Vaše zdraví, ale může snížit životnost koncentrátoru. 

 

 

 

 

 



 

  

13. Odstraňování problémů 

 

Níže uvedená tabulka Vám může pomoci při řešení problémů, zjištění a opravě poruch 

koncentrátoru. Pokud níže navrhované postupy nefungují, přejděte na alternativní zdroj 

kyslíku a obraťte se na svého prodejce. 

UPOZORNĚNÍ 

NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE, POKUD NEJSTE KVALIFIKOVANÝ TECHNIK 

 

Tabulka odstraňování problémů  

 

Příznaky Možné příčiny Oprava 

Přístroj je zapnutý, ale 

nefunguje a kontrolka 

napájení nesvítí. 

1. Napájecí kabel není 

připojen k zásuvce 

správně. 

2. V zásuvce není 

elektřina. 

1. Zkontrolujte, zda je přívodní 

kabel správně (dostatečně) 

zapojen do elektrické zásuvky. 

2. Zkontrolujte doma pojistky, 

případně je znovu nahoďte. Pokud 

se problém opakuje, zkuste prosím 

použít jinou zásuvku. 

Přístroj pracuje v situaci  

zapnutí (ON) a vypnutí 

(OFF) průběžně. 

1. Napájecí kabel není 

do sítě zapojen 

dostatečně. 

2. Zásuvka je mimo 

provoz. 

3. Napětí v síti není 

stabilní. 

 

1. Zapojte přívodní kabel přístroje 

do zásuvky pořádně. 

2. Zkuste přístroje připojit k jiné 

elektrické zásuvce. 

3. Připojte stabilizátor napětí 

(není součástí dodávky) a 

přístroj znovu zapněte. 

    Pokud stroj stále nefunguje 

správně (po výše uvedených 

krocích), obraťte se na svého 

dodavatele. 

Kyslíkový koncentrátor 

funguje, ale dává jen 

málo nebo žádný kyslík 

1. Kanyla přivádějící 

kyslík je zamotaná, 

přehnutá, nebo je jinak 

zabráněno volnému 

průchodu vzduchu. 

2. Kanyla není 

k přístroji správně 

připojena. 

1. Zkontrolujte kanylu, případný 

problém odstraňte. 

2. Zkontroluje připojení trubic. Pokud 

žádný z těchto dvou kroků 

nepomůže, kontaktujte prosím 

svého dodavatele. 

. 

 



 

  

14. Technické specifikace 

  

Spotřeba energie: ≤ 100 W 

Napájení AC 220V 50 Hz 

Rozměry: 360 × 260 × 270 mm (d × š × v)  

Hmotnost: 6.0 kg  

Výstupy pro kyslík: 1 

Výstupní tlak: 0.04 - 0.06 MPa 

Průtok: (0～5) litrů za minutu (LPM) 

Čistota kyslíku: 90% - 1 L/min – 40 % -  L/min  

Hlučnost: ~45 dB (A) 

Koncentrace aniontů: ≥ 5 000 000 iontů/cm3 

Podmínky 

skladování: 

teplota     od -5℃ do 70℃ 

vlhkost     ≤80% 

 

 

 

DŮLEŽITÉ: 

 

Prodejce (distributor) tohoto přístroje nezodpovídá za jakékoliv případné škody na majetku či zdraví, 

které by mohly být přístrojem způsobeny při jeho používání. Za tyto případné škody je zodpovědný 

přímo výrobce zařízení. 

 

V případě reklamace samotného zařízení a jeho příslušenství se obraťte přímo na svého prodejce 

(distributora) zařízení, od kterého jste přístroj pořídili. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁRUČNÍ LIST 

Název výrobku : KEYHUB K1B Oxygen concentrator  Sériové číslo : ……………………………………………………. 

 

Datum nákupu : ………… ………………………………..…………...  Záruka se uplatňuje od : ……………………………. 

 

Jedná se o zařízení (výrobek) homologované pro užívání v České republice a provozované dle následujících 

podmínek: 

I. Musí být zachovány provozní teploty v rozmezí +0°C až 40°C a vlhkost vzduchu pod 80% RH. 

II. Zařízení (výrobek) nesmí podléhat cizím vibracím, nesmí být umístěna v blízkosti silného 

elektromagnetického pole a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření. 

III. Elektrická zásuvka 230/50Hz musí být zapojena dle platných norem ČSN. 

IV. K ošetření zařízení (výrobku) nepoužívejte rozpouštědla, pouze vlhký hadřík. 

Firma zaručuje bezproblémový chod zařízení po dobu 24 měsíců, při dodržení výše uvedených provozních 

podmínek a níže uvedených výjimek, na které se záruka nevztahuje, nebo jen z části. Prodávající je povinen 

v případě oprávněné záruční poruchy (vady), tuto poruchu (vadu) následně odstranit a to nejpozději do 30-ti dnů 

od převzetí výrobku do záruční opravy. 

Záruka se nevztahuje na: 

1) Poruchy způsobené elektrickým přepětím sítě, nebo bleskem. 

2) Poruchy způsobené naindukovaným přepětím ve vedení telekomunikačních sítí. 

3)  Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné) 

4) Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele. 

5) Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné). 

6) Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna. 

7) Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletní techniky v obalech spolu se záručním listem a 

paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení. 

8) Kupující je povinen na své náklady provádět pravidelnou údržbu, prohlídky a čištění zařízení. 

9) Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné 

obsluhy, nebo manipulace se zařízením. 

10) Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod zařízení, způsobený nesprávnou obsluhou, 

nebo použitím na nevhodném zařízení. 

Vrácení zboží  

Pokud Vám zboží z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete jej do 14 dnů od převzetí zboží vyměnit, případně si 

nechat vrátit peníze. Jedná se tedy o odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů ze strany zákazníka do 14 

dnů od převzetí zboží dle zákona č.89/2012 v souladu s § 1820. Přístroje mohou být Vámi vyzkoušeny a to po 



 

  

dobu maximálně 10 hodin. Přístroje nemohou být používány! V takovém případě již není možnost využít tohoto 

způsobu vrácení přístrojů a při porušení této podmínky nebudeme vrácení zboží akceptovat, jelikož již bude 

považováno za zboží používané, nikoliv pouze vyzkoušené!  

 

Kupující potvrzuje, že převzal dané zařízení bez závad a byl seznámen s provozními a záručními podmínkami. 

 

………………………………………………….                                                                  …………………………………………………...                               

kupující                                                  prodávající 


