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je p ístroj aktivován, nem že být vypn
pntut p ed vypršením automatického lé ebného cyklu)
Pokra ujte vy išt ním p ístroje, jak je popsáno dale v návodu.
Doporu ená etnost použití je 2-3krát denn .
Ú innost se m že zvýšit s opakovaným
ým použitím.
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Pozor:
tí
• Dohled rodi je nutný p i použití u d tí.
• Nedívejte se p ímo do zdroje sv tla.
• Držte z dosahu d tí..
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VÝM#NA BATERIÍ

Balení BioNette obsahuje 2 vysoce kvalitn
litní lithiové baterie
CR2032 (3V). Vysu te držák na baterie a vložte
v
baterie ve
správné pozici podle obrázku .1.
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TECHNICKÁ DATA

%
%

&

'()*+,- 630 nm sv%tla
Minimáln% 10.0 mW (+/-20%)
(+/
na každou nosní

Sv telná lé ba

Návod k použití
BioNette™





Sv telná energie







Revolu n nový prost edek ur ený k léé b alergické rýmy. BioNette™ poskytuje úlevu a efektivn
e
zabra uje symptom m spojeným s alergic
gickou rýmou jako nap íklad: sv d ní hltanu, sv d ní o í, uší a
nosu, slzení, kýchání, rýma, bolení hlavy
vy a slzící o i. Lé ba není ani chemická ani farmakol
kologická a
nemá žádné známé vedlejší ú inky. Lé ba
b je založena na principu fototerapie (lé ba pomocí
ocí sv telné
energie).
užívá nízkoenergetickou sv telnou technologii v úzkém
ém pásu.
Zdravotnický prost edek BioNette™ použ





















 











Každá lé ebn cyklus trvá (p ibližn ) 4,
4,5 minuty. Doporu ená etnost použití je dvakrátt aaž t ikrát
denn . Pro dosažení maximálního efektuu a optimální úlevy je doporu eno zahájit používání BioNette™
Bio
okamžit po výskytu prvních p íznak rrýmy. Jakmile pozorujete zlepšení, etnost použití
tí m že být
postupn snižována dle pot eby až do úpln
plného ukon ení.
BioNette™ je drobný p ístroj, který se vej
vejde do každé i té nejmenší kapsy.






















PED PRVNÍM POUŽITÍM
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Problém

}

Možný
ný d vod
ešení/Akce
Baterie
rie jsou staré nebo vybité Vym te baterie
Baterie
rie nebyly vloženy
Vym te baterie
správn
vn
BioNet
ette nefunguje
Pokud výše uvedené e
ešení
nevy ešilo Váš problém
m, prosím
kontaktujte lokálního prodejce.
pro
Baterie
rie jsou slabé
Vym te baterie

lervené svmtlo se nerozsvítí

~

y

OMEZENÍ ZÁRUKY VÝROBC
BCEM

UPOZORN NÍ
N

Záruka je vystavena kupujícímu a zajiš uje, že je výrobek bez
materiálových a funk ních závad. Zár
áruka je platná dva roky od data
prodeje. Záruka se vztahuje na opr
pravu nebo bezplatnou vým nu
náhradních díl . Je na posouzení výro
ýrobce, zda k poškození došlo p i
normálním použití p ístroje a zda bylo
lo za ízení používáno v souladu s
pokyny výrobce.

Nedívejte se p ímo do
zdroje sv tla.
tla
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a. Nesprávné použití.
b. Oprava neprovedené výrobcem neb
ebo výrobcem oficiáln delegovaným zástupcem.
c. Náhodné poškození nebo rozbití.
d. Poškození použitím nevhodných baterií.
ba

~

qrst uvwx 
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Symboly na balení

p m

m

Výrobce

Typ "BF" IEC 6060
601-1



Dohled rodi
di
je nutný
p i použitíí d tmi.

ZÁRUKA NEBUDE UZNÁNA
A V NÁSLEDUJÍCÍCH PÍPADECH:

Upozorn ní musíí b
být
p esn dodrženo.

2X CR2032 (3v)

Napájecí proud (Max)

0.03A

Výdrž baterie

Až 80 lé ebných cykl

Indikace vybité baterie

Aktivní LED bliká

&

0
g f

18 g s baterií

%

Rozm ry

Obrázek .1.
Vým na baterií.

52x38x15 mm

ZN123 456789:;7
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Nejsou známy žádné interakce p i použití
ití p ístroje spolu s farmakologickou medikací. BioNette
ette™ m že
být používano ve spojení s jinou medika
ikací jako nap íklad s orálními antihistaminiky, kortiko
tikosteroidy
nebo s medikací bránící ucpání nosu.

Q

R

S

R h
<IŠT#NÍ
ho hadiíku.
=išt"ní: Zdroj sv"tla by m"l být !išt"n mmírným Ristícím roztokem pomocí jemného vlhkého
BioNette™ nesmí být nikdy pono eno do vody.
Sterilizace: Doporu! ujeme !istit zdroj sv
v"Stla
t pomocí hadQíku namoR eného v 70% alkoholu.
Hygiena: Udr>?@AB CDEFCGHIJ KLMFBIFNOP TUVWXYZ[ T\] TU^_]`X T\Xa`bUcde

Autorizovaný
zástupce v Evropsk
ské
Unii
Podívejte se do
návodu k použití

Datum výroby

R S

S

WEEE – Elektrické a
elektronické vybavení
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Zdroj energie

~
~
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lervené svmtlo bliká

&
/ %



Stlate a držte ob gumová tlaítka
tka po stranách p ístroje. Dv pr hledné špice za nout
no svítit
erveným svtlem.
Ujistte se, že ervené svtlo svítí nep
ep etržit a nebliká.
Ob špice vložte do nosu za stálého stl
stla ení obou gumových tlaítek.
Uvolnte ob gumová tlaítka.
Léba je ukon ena, když se  ervenéé ssv tlo automaticky ukoní p ibližn po 4,5 minutách.
h. (Jakmile

jEŠENÍ PROBLÉMk

&

Stla ením tla ítka se zap
zapne. Automaticky
vypne po p ibližn 4,55 m
minutách.
+/- 15% odchylka

S používáním p ístroje nejsou spjaty žádné
žá
známé nežádoucí ú inky. Lidé trpící t žkou
ou formou
alergické rýmy mohou používat BioNette™
te™ ast ji než 3krát denn bez obav z nežádoucích ú iink .

NÁVOD K POUŽITÍ
•

2.7 J

VEDLEJŠÍ Ú<INKY



Prosím odstra te tenký pr hledný obal z b
baterie.

•
•
•
•

dírku

Energetická dávka

.asova&
P/ esnost &asova&e

Váha

ZP SOB POUŽITÍ

!

Výrobní licence: BioLight Medical Devices (HK) Ltd
2nd Floor, Hong Kong Trade Center, 161-167 Des Voeux Road, Central, HK
Changzhou BioLight Medical Devices Co. Ltd
CE0123
Hall 329, Bulding 3, Sanjing World Technology
No.18, Huashan Road, Xinbeil District, Chanzghou 213022, Jiangsu, China
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel:+49-40-2513175/2513178; Fax:+ 49-40-255726
Výroba je certifikována: ISO 13485 (2012), MDD 2007/47 EEC (2007),
Technologie a indikace fototerapie jsou patentovány.
P ístroj BioNette je celosv tov patentován.
BioNette™ je registrovná obchodní zna ka.
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