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HINTE® AUG MEDICAL VLD-150 VIDEO LARYNGOSKOP INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Zapraszamy do korzystania z laryngoskopu wideo VLD-150. Dzięki zaawansowanemu 

projektowi modułowemu, wysokiej rozdzielczości obrazu, profesjonalnemu oświetleniu z 

możliwością nagrywania, urządzenie to jest najnowocześniejszym rozwiązaniem zarówno dla 

średnich, jak i trudnych procedur intubacji w różnych środowiskach. 

Mimo, że VLD-150 jest intuicyjny w montażu i obsłudze, instrukcja ta będzie służyć jako 

odniesienie do obsługi i konserwacji urządzenia. Przed przystąpieniem do obsługi VLD-150 

należy uważnie przeczytać instrukcję. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

I. MONTAŻ I DEMONTAŻ URZĄDZENIA 

 

1. Wybierz odpowiednią łyżkę do laryngoskopu video AUG® VLD-150 w zależności od 

rozmiaru jamy ustnej pacjenta. 

2. Montaż: umieść punkt połączenia łyżki z blokiem mocowania uchwytu wideo i zatrzaśnij, 

naciskając delikatnie końcówkę łyżki. 

3. Demontaż: odwrócenie działania Kroku 2 przez pociągnięcie końcówki łyżki w celu 

oddzielenia połączenia łyżki od mocowania uchwytu. 

 

UWAGA: Właściwości EMISSIONS tego urządzenia czynią go odpowiednim do stosowania w 

obszarach przemysłowych i szpitalach (CISPR 11 klasa A). Jeśli jest on używany w środowisku 

mieszkalnym (dla którego zwykle wymagana jest CISPR 11 klasa B), to urządzenie może nie 

oferować wystarczającej ochrony usług komunikacji radiowej. Użytkownik może potrzebować 

podjęcia innych środków, takich jak przenoszenie lub ponowne skonfigurowanie urządzenia. 

 

II. OBSŁUGA WYŚWIETLACZA VLD-150 
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a. Przycisk zasilania: Włączyć / wyłączyć urządzenie; 

b. Przycisk M: klawisz menu / odtwarzanie wideo Przycisk Pauza / wybór wprowadzania / 

czas. 

c. Klawisz ↑: ostatnie zdjęcie lub wideo / wartość zwiększania. 

d. Klawisz ↓: następne zdjęcie lub wideo / Zmniejsz wartość. 

e. Przycisk Snap: krótkie naciśnięcie aparatu / długie naciśnięcie wideo / powrót. 

f. Kamera: do filmowania. 

 

1. Naciskanie przycisku zasilania przez 3,5 sekundy powoduje włączenie zasilania i 

wyświetlenie logo "AUG MEDICAL" przez kilka sekund. Następnie będzie w pełni 

funkcjonalne. Jeśli łyżka video jest odpowiednio zamocowana do uchwytu, na ekranie 

pojawi się obraz z aparatu. Jeśli na ekranie wyświetli się komunikat "Ostrze wideo nie jest 

podłączone!", Sprawdź, czy połączenie uchwytu zostało dobrze zaopatrzone w końcówkę 

ostrza lub wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie. 

2. Po włączeniu wyświetlacza w lewym dolnym rogu ekranu ukaże się ikona małej baterii 

symbolizującej poziom mocy wewnętrznego akumulatora litowo-jonowego. Zostanie 

również wyświetlona data i godzina. 

3. Jeśli akumulator jest słabo naładowany i wymaga dodatkowego ładowania, nastąpi 

przypomnienie, takie jak "Przypomnienie: Niski poziom naładowania akumulatora! Ładuj 

się w czasie! System zostanie wyłączony na 15 minut, dopóki urządzenie nie zostanie 

naładowane zewnętrznym mini-USB, albo zasilanie jest w końcu wyczerpane, a monitor sam 

się wyłącza. 

 

 

Ⅲ. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI SYSTEMU VLD-150 

 

VLD-150 jest przeznaczony do stosowania ze standardową techniką laryngoskopową podobną do 

laryngoskopii bezpośredniej. Przed przystąpieniem do używania tego urządzenia z pacjentem, 

skontaktuj się z wykwalifikowanymi instruktorami, którzy specjalizują się w intubacji 

dotchawiczej. Statyczne obrazy i wideo do intubacji dróg oddechowych i tchawicy mogą być 

rejestrowane i automatycznie zapisywane na karcie SD wewnątrz wyświetlacza. 

 

1. Nagrzewanie: 

➢ Czyszczenie: Rękojeść z ostrzem należy odpowiednio wyczyścić przed użyciem (patrz 

wskazówki dotyczące czyszczenia w części IV). 

➢ Element elektryczny łyżki wytwarza ciepło w obiektywie, co ułatwia zamglenie soczewek 

natychmiast po otwarciu, szczególnie w ciepłych i wilgotnych warunkach. 



 

 

 

 
 

 

2. Nagrywanie statycznych obrazów: 

➢ Naciśnij krótko przycisk snap na uchwycie, aby wykonać zdjęcia. Gdy pojawi się ikona 

obrazy są automatycznie zapisywane na karcie SD w formacie pliku" .JPG "; 

UWAGA: statyczne obrazy nie mogą być rejestrowane i zapisywane podczas nagrywania 

filmu wideo. 

 

3. Nagrywanie pętli video: 

➢ Naciśnij przycisk (około 2 sekundy), aby rozpocząć nagrywanie. Czynność jest 

odnotowana przez mrugające "Nagrywanie" na wyświetlaczu. Zostanie również 

wyświetlony licznik czasu nagrywania; 

➢ Naciśnij ten sam przycisk, aby zakończyć nagrywanie. Plik wideo zostanie automatycznie 

zapisany na karcie SD w formacie ".MP4". 

 

4. Przeglądanie zdjęć i filmów wideo: 

➢ Zarówno obrazy statyczne, jak i pętle wideo można sprawdzić, naciskając przycisk menu 

"M", aby wybrać "Widok obrazu" lub "Odtwarzanie wideo", aby wyświetlić podgląd; 

➢ Każdy plik jest indywidualnie identyfikowany przez znacznik daty / godziny. 

 

5. Wyjście z filmu: 

➢ Naciśnij przycisk menu "M", aby wstrzymać odtwarzanie sekwencji wideo; naciśnij 

przycisk "snap", aby zakończyć przegląd filmu. 

 

6. Ustawianie godziny i daty: 

➢ nacisnąć przycisk "M" i wybrać "Ustawienie czasu"; 

➢ Naciśnij przycisk strzałki w górę lub w dół, aby zmienić datę i godzinę; 

➢ Naciśnij klawisz M, aby potwierdzić zmiany, a następnie w prawym górnym rogu 

wyświetlacza pojawi się zmiana. 

 

Ⅳ. INSTRUKCJA CZYSZCZENIA 

 

Przed czyszczeniem / sterylizacją postępuj zgodnie z poniższą instrukcją obsługi producenta. 

 

1. Czyszczenie rękojeści i wyświetlacza 

Wyświetlacz nie jest wodoszczelny i nie powinien być łączony ani narażony na nadmierne ilości 

płynów. Powierzchnia urządzenia, w tym przednie przyciski sterujące, są szczelnie zamknięte i 



 

 

 

 
mogą być czyszczone chusteczkami antybakteryjnymi. Czyszczenie pozostałej części urządzenia 

należy wykonać ostrożnie, aby uniknąć wprowadzania cieczy do wnętrza monitora. 

 

2. Czyszczenie łyżek 

Łyżki do videolaryngoskopu VLD-150 nie nadają się do ponownego użytkowania, gdyż są 

sterylne i przeznaczone do jednorazowego użytku. Łyżek nie wolno sterylizować, po każdym 

użyciu należy ostrożnie zdjąć i odłożyć do pojemnika składowania odpadów medycznych.  

 

Ⅴ. UŻYWANIE BATERII I KONSERWACJA BATERII 

 

System VLD-150 jest wyposażony w baterię litowo-jonową wielokrotnego ładowania. Baterie te 

są zaprojektowane tak, aby niezależnie zapewnić optymalną moc wyświetlacza oraz łyżek wideo. 

Może być ładowana wielokrotnie, przy minimalnym poborze energii elektrycznej. 

 

1. Ładowanie 

Ładowanie odbywa się za pośrednictwem portu ładowania mini USB w górnej części 

wyświetlacza. Dioda LED w lewym górnym rogu wyświetlacza będzie wskazywać kolor zielony, 

gdy bateria jest ładowana, i przestanie świecić, gdy bateria jest w pełni naładowana. 

➢ Gdy energia jest prawie zużyta, nastąpi przypomnienie o 5 minut wcześniej; 

➢ Czas konsumpcji jednego pełnego ładowania w ciągłym użyciu: 2 godziny (średnio); 

➢ Czas ładowania: 8 godzin od pełnego wyładowania; 

➢ Okres trwałości: do 3 lat (średnio). 

 

2. Konserwacja 

Monitor VLD-150 może być ciągle podłączony do ładowarki przez długi okres czasu. Baterie  

litowo-jonowe nie wymagają głębokiego rozładowania i ładowania, aby zachować maksymalną 

funkcjonalność. 

Uwaga: Zezwalanie na pełne ładowanie baterii litowych może spowodować uszkodzenie baterii i 

znaczne obniżenie wydajności. Należy unikać całkowitego rozładowania akumulatorów. 

 

Ⅵ. ZGODNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA 

 

 Ważne informacje: 

➢ VLD-150 odpowiada wymaganiom normy kompatybilności elektromagnetycznej IEC 

60601-1-2; użytkownik powinien zainstalować i używać zgodnie z udostępnionym plikiem 

kompatybilności elektromagnetycznej; 



 

 

 

 
➢ Przenośne i mobilne urządzenia komunikacyjne RF mogą mieć wpływ na wydajność VLD-

150, aby uniknąć silnych zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak telefony komórkowe, 

kuchenki mikrofalowe i tym podobne; 

➢ Wytyczne i oświadczenie producenta są wyszczególnione w załączniku. 

 

Uwagi: 

➢ VLD-150 nie powinien znajdować się w pobliżu lub być stosowany w innych urządzeniach 

elektrycznych; jeśli tak się zdarzy należy zwrócić uwagę na prawidłową pracę w 

konfiguracji podczas używania; 

➢ Należy do klasy urządzeń przeznaczonych do pracy w środowiskach przemysłowych, ze 

względu na przewodzenie VLD-150 i promieniowanie. W innych środowiskach konieczne 

jest zapewnienie, że EMC będzie funkcjonować poprawnie 

➢ używanie innych akcesoriów i kabli niż te w zestawie może powodować zwiększenie lub 

zmniejszenie odporności generowanej przez VLD. 

 

Załącznik:  

 

 

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 

VLD-150 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej; nabywca lub 

użytkownik powinien upewnić się, że system używany jest w następującym środowisku elektromagnetycznym: 

Test emisji 
Spełnienie 

wymagań 
Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne 

RF Nadajnik 

GB 4824  
Grupa 1 

VLD-150 wykorzystuje energię częstotliwości radiowej tylko dla 

swoich wewnętrznych funkcji. Jest to nadajnik o bardzo niskiej 

częstotliwości radiowej, a możliwość zakłóceń w pobliskim 

sprzęcie elektronicznym jest niewielka. 

RF Nadajnik 

GB 4824 
Klasa A 

VLD-150 nadaje się do użytku w budynkach niemieszkalnych i 

tych, które nie są bezpośrednio podłączone do publicznej sieci 

niskiego napięcia, zasilającej budynki przeznaczone do celów 

mieszkalnych.  

Emisja harmoniczna 

GB 17625.1 
Nie dotyczy 

Wahania napięcia / emisja 

migotania 

GB 17625.2 

Nie dotyczy 



 

 

 

 

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

VLD-150 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej; nabywca lub 

użytkownik powinien upewnić się, że system używany jest w następującym środowisku elektromagnetycznym: 

Test odporności 
IEC 60601 Poziom  

zgodności 

Poziom spełnienia  

wymagań 

Środowisko 

elektromagnetyczne –  

Wytyczne 

Wyładowania 

elektrostatyczne GB/T 

17626.2 

±6kV styk jest naładowany 

±8 kV wyładowanie 

powietrzne 

±6kV wyładowanie styku 

 

±8 kV wyładowanie 

powietrzne 

Podłogi powinny być 

drewniane, betonowe lub 

wykonane z płytek 

ceramicznych. Jeśli podłogi 

pokryte są materiałem 

syntetycznym, wilgotność 

względna powinna wynosić 

przynajmniej 30%. 

Szybkie elektryczne 

zakłócenia przejściowe 

GB/T 17626.4 

±2kV do linii zasilania ±2kV do linii zasilania 

Jakość zasilania powinna być 

taka, jak dla typowych 

instalacji handlowych czy 

szpitalnych. 

Udar GB/T 17626.5 

±1 kV przewód do 

przewodu 

±2 kV przewód do ziemi 

±1 kV przewód do 

przewodu 

±2 kV przewód do ziemi 

Jakość zasilania powinna być 

taka, jak dla typowych 

instalacji handlowych czy 

szpitalnych. 

Spadki napięcia, krótkie 

przerwy i zmiany 

napięcia GB/T 17626.11 

<5 % UT, czas trwania 0.5 

cyklu 

（na podstawie UT,>95% 

spadku napięcia） 

40 % UT, czas trwania 5 

cykli 

（na podstawie UT,60% 

spadku napięcia） 

70 % UT, czas trwania 25 

cykli 

（na podstawie UT,30% 

spadku napięcia） 

<5 % UT, ciąg dalszy 5s 

（na podstawie UT,>95% 

spadku napięcia） 

<5 % UT, czas trwania 0.5 

cyklu 

（na podstawie UT,>95% 

spadku napięcia） 

40 % UT, czas trwania 5 

cykli 

（na podstawie UT,60% 

spadku napięcia） 

70 % UT，czas trwania 25 

cykli 

（na podstawie UT,30% 

spadku napięcia） 

<5 % UT, ciąg dalszy 5s 

（na podstawie UT,>95% 

spadku napięcia） 

Jakość zasilania powinna być 

taka, jak dla typowych 

instalacji handlowych czy 

szpitalnych. Jeśli użytkownik 

wymaga ciągłego korzystania 

z urządzenia nawet podczas 

przerw w zasilaniu, zaleca się 

podłączenie urządzenia do 

zasilacza awaryjnego lub na 

baterie.  



 

 

 

 

Pole magnetyczne 

zasilania o częstotliwości 

(50/60Hz） 

GB/T 17626.8 

3A/m 3A/m,50/60Hz 

Poziom pól magnetycznych 

źródeł zasilania powinien 

mieścić się w granicach 

obowiązujących dla 

typowych instalacji 

handlowych lub szpitalnych. 

Uwaga：UT  jest napięciem zasilania AC przed zastosowaniem poziomu testu. 

 

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna 

VLD-150 jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej; nabywca lub 

użytkownik powinien upewnić się, że system używany jest w następującym środowisku elektromagnetycznym: 

Test odporności 

IEC 60601  

Poziom 

zgodności 

Poziom 

spełnienia  

wymagań 

Środowisko 

elektromagnetyczne –  

Wytyczne 

 

 

 

 

 

Odporność na przewodzenie 

GB/T 17626.6 

 

Odporność na promieniowanie 

GB/T 17626.3 

 

 

 

 

 

3 V（prawidłowa 

wartość） 

150 kHz～80 

MHz 

 

 

3 V/m 

80 MHz～2.5 

GHz 

 

 

 

 

 

3 V 

(prawidłowa 

wartość） 

 

 

3 V/m 

 

Nie należy używać przenośnych i 

mobilnych urządzeń komunikacji radiowej 

w sprzęcie i/ lub w odległości od 

jakiejkolwiek części systemu (w tym 

przewodów), mniejszej niż zalecany 

odstęp. Aby wybrać odpowiednią formułę 

obliczeniową, odległość odstępu jest oparta 

o częstotliwość nadajnika. Sugerowana 

formuła obliczeniowa odległości izolacji to:  

 80M～800MHz 

 800M～2.5GHz 

W formule, P jest nominalną maksymalną 

mocą wyjściową (w watach W); d jest 

zalecaną odległością izolacji (w metrach m). 

Natężenie pola nadajnika uzyskuje się poprzez 

pomiar pola elektromagnetycznego a, w 

każdym zakresie częstotliwości b musi być 

mniejszy niż poziom linii.  

Zakłócenia mogą pojawiać się w pobliżu 

urządzeń oznaczonych następującym 

symbolem:  

 

  



 

 

 

 

Uwaga 1: Przy 80 MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.  

Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych 

ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 

Natężenia pól pochodzących od znajdujących się w pobliżu nadajników stałych, takich jak nadajniki bazowe 

telefonów wykorzystujących łączność bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, 

przenośnych amatorskich nadajników radiowych, nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie można wyliczyć 

teoretycznie z odpowiednią dokładnością. W celu dokonania oceny środowiska elektromagnetycznego wytworzonego 

przez nadajniki RF, należy rozważyć metody pomiaru pola elektromagnetycznego. Jeśli zmierzone natężenie pola w 

okolicy urządzenia VLD-150 przewyższa dopuszczalny poziom zgodności dot. częstotliwości radiowej, należy 

prowadzić obserwację, aby potwierdzić, że urządzenie działa poprawnie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 

działania mogą być konieczne inne działania zaradcze, jak np. odwrócenie urządzenia VLD-150 w inną stronę lub 

przestawienie w inne miejsce. 

 

Dla zakresu częstotliwości od 150 k do 80 MHz natężenie pola powinno być niższe niż 3 V/m. 

Zalecane odległości pomiędzy  VLD-150 a przenośnymi i mobilnymi urządzeniami komunikacji 

radiowej 

AUG Medical VLD-150 może być stosowany w środowisku elektromagnetycznym, w którym można 

kontrolować zakłócenia radiowe. W celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych, klient lub użytkownik powinien 

upewnić się, że VLD-150 i przenośne/ mobilne urządzenia komunikacji radiowej zachowują minimalną zalecaną 

odległość. Poniższa zalecana odległość jest obliczana zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu 

komunikacyjnego. 

 

Maksymalna moc wyjściowa 

nadajnika 

(W) 

Kalkulacja odległości izolacji zgodnie z częstotliwością nadajnika (m) 
 

150 kHz ～ 80 MHz  

d =  

80 MHz ～ 800 MHz 

d =  

800 MHz～ 2.5 GHz 

d =  

 

0.01 0.12 0.12 0.23  

0.1 0.38 0.38 0.73  

1 1.2 1.2 2.3  

10 3.8 3.8 7.3  

100 12 12 23  

Jeśli maksymalna moc wyjściowa nadajnika nie mieści się w powyższym zakresie, możemy oszacować odległość 

izolacji za pomocą równania określonego w tabeli. P w równaniu to maksymalna moc wyjściowa podawana przez 

producenta nadajnika. Jendostka to waty (W).  

Uwaga 1: Przy 80 M i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwości.  

Uwaga 2: Wskazówki te nie muszą stosować się do każdej sytuacji. Na rozchodzenie się fal elektromagnetycznych 

ma wpływ absorpcja i odbicia od różnych struktur, przedmiotów i ludzi. 

 



 

 

 

 
 

VII. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

 

Sprzęt medyczny AUG Medical VLD-150 jest niezawodny i prosty w obsłudze. Wymaga 

minimalnej konserwacji przez dłuższy czas. Poniżej przedstawiono propozycje ułatwiające 

obsługę niespodziewanych błędów urządzenia: 

1. Wyświetlacz nie funkcjonuje prawidłowo, nie wskazuje na brak zasilania: 

➢ Sprawdzić odpowiednią moc; 

➢ Sprawdzić połączenie pomiędzy ostrzem a uchwytem; 

➢ W razie potrzeby uruchom ponownie. 

2. Wyświetlacz jest zasilany, ale pokazuje się niebieski ekran: 

➢ Sprawdzić połączenie pomiędzy łyżką a uchwytem; 

➢ W razie potrzeby uruchomić ponownie. 

3. Obraz pojawia się na ekranie, ale jest ziarnisty lub ściemniony 

➢ Upewnij się, że bateria uchwytu jest odpowiednio naładowana; 

➢ Sprawdź wszystkie połączenia łyżki i uchwytu; 

➢ Upewnij się, że obiektyw aparatu i diody LED na łyżce są czyste. 

 

VIII. HINTE® AUG MEDICAL VLD-150 OGRANICZENIA GWARANCJI 

 

Firma AUG Medical gwarantuje, że produkty VLD-150 są wolne od wad materiałowych i 

produkcyjnych oraz oferuje 24-miesięczną gwarancję w normalnym użytkowaniu od daty zakupu. 

Szczegóły są następujące: 

1. Co obejmuje: Wymiana wszystkich części. 

2. Co nie jest objęte: Opłaty za transport do producenta; szkody wyrządzone przez nadużycia, 

niewłaściwe użytkowanie, wypadek lub zaniedbanie. 

 

Aby uzyskać serwis gwarancyjny: skontaktuj się z działem pomocy technicznej, który sprawdzi i 

oceni sytuację. Jeśli zespół ds. gwarancji wyda pozytywne oświadczenie, producent wyda 

autoryzację i numer RGA. Formularz zostanie wysłany do uzupełnienia i nastąpi zwrot 

uszkodzonego produktu. 

 

Numer RGA jest ważny przez 30 dni po wystawieniu. Wszelkie zwroty powyżej 30-dniowego 

okresu przestaną obowiązywać i nie będą akceptowane. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

HINTE® AUG MEDICAL VLD-150 ROZSZERZONA GWARANCJA  

 

Profesjonalna usługa Extended Care Warranty obejmuje wszystkie produkty VLD-150 przed 

wadami materiałowymi lub produkcyjnymi przez okres od 1 roku do 3 lat od daty dostarczenia 

towaru do klienta. Ta rozszerzona gwarancja jest dostępna tylko dla oryginalnego nabywcy 

systemu lub komponentów VLD-150 i nie jest przenoszona. Przedłużoną opiekę można nabyć 

rocznie lub na okres 3 lat. Ten opcjonalny pakiet może również zostać przedłużony na okres do 

trzech (3) lat od zakończenia początkowej przedłużonej gwarancji, maksymalnie sześć lat od 

zakupu. 

Jeśli do oryginalnego systemu VLD-150 dodano wyposażenie dodatkowe, pakiet gwarancji 

rozszerzonych można zakupić samodzielnie u dystrybutora. 

Jeśli system VLD-150 z jakiegokolwiek zawiedzie w trakcie przedłużonej gwarancji firma 

producent naprawi lub wymieni uszkodzony element systemu VLD-150 w ciągu następnego dnia 

roboczego po powiadomieniu naszego działu obsługi klienta. Klient powinien zwrócić wadliwy 

produkt VLD-150 do firmy AUG Medical w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania urządzenia 

zastępczego. Rozszerzona gwarancja nie dotyczy produktów, które zostały uszkodzone z powodu 

oczywistych nieprawidłowości lub w wyniku modyfikacji przez nieautoryzowaną firmę lub 

osobę.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

HINTE® AUG MEDICAL VLD-150 REJESTRACJA GWARANCJI 

 

Sprzęt medyczny AUG przed zakupem nie zawiera karty gwarancyjnej. W celu uzyskania usługi 

gwarancyjnej należy zarejestrować produkt poprzez przesłanie informacji uzupełniających. 

Informacje dotyczące rejestracji gwarancji są ściśle poufne i nie są dostępne dla innych 

organizacji. 

 

Miejscowość, data ………………………….. 

 

TABELA REJESTRACYJNA ROZSZERZONEJ GWARANCJI 

Organizacja (instytucja/firma)  

Imię i nazwisko reprezentanta  

Adres organizacji  

Adres e-mail  

Nazwa produktu  

Numer seryjny urządzenia / numer partii  

Data zakupu urządzenia  

Podpis lub pieczątka organizacji  

                                                      

Rejestracja przedłużonej gwarancji za pośrednictwem poczty elektronicznej  po przesłaniu 

skanu ostatniej strony instrukcji. 

 

Rejestracja gwarancji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub infolinii: 

 

EMAIL: sklep@instrumedic.pl 

INFOLINIA:   737 488 443 

 

AUG MEDICAL LLC 

777 BRICKELL AVE SUITE 500, 

MIAMI FLORIDA 33131, USA 

P: +1 786 393 3639 

FAX: 001 305 468 6293 

mailto:sklep@instrumedic.pl

