
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup urządzenia. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jego
obsługi.  Zawiera  istotne  informacje  dotyczące  działania,  bezpieczeństwa  i  konserwacji
urządzenia i powinna być traktowana jako jego część. Niewłaściwe użytkowanie i niewłaściwa
obsługa mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. Instrukcję obsługi należy zachować, aby w
przyszłości móc do niej zajrzeć w razie potrzeby. W razie wątpliwości należy skontaktować się z
producentem urządzenia.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
Urządzenie rozpakować i podłączyć do wtyczki o napięciu 230V (110 V w przypadku wersji na
rynek USA), zapalą się diody LED wewnątrz urządzenia.  Urządzenie nie wyłącza się samoistnie a
jego  robocze  napięcie  wynosi  3V,  przy  minimalnym  zużyciu  energii  elektrycznej  (około  1
1kWh/miesiąc). Zarówno na urządzeniu, jak i na zasilaczu do niego nie trzeba niczego ustawiać.
Modele Harmonie, Quantum, Medic, Medic Uran, Medic Uran Mini, Medic Rubín, Medic
Kobalt,  Medic  Amber  a  Medic  Gold  najlepiej  umieścić  je  w  centralnej  części  budynku,
mieszkania  albo  domu.  Efekty  odczuwalne  są  w  ciągu  pierwszych  trzech  godzin,  całkowite
oczyszczenie  przestrzeni  następuje  okresie  3  do  6  tygodni,  w  zależności  od  stopnia
patogeniczności  stref  i  okresu,  w  którym  dana  nieruchomość  została  wybudowana  w  tych
strefach
Modele Atlantik, Medic Uran, Medic Amber a Medic Gold: w celu uzdatnienia wody należy
skorzystać ze szklanego lub plastikowego naczynia. Naczynie z wodą pozostawić na min. 15
minut  obok  włączonego  urządzenia Somavedicu,  w  odległości  nie  przekraczającej  20  cm.
Pomiędzy urządzeniem a naczyniem z wodą nie powinna znajdować się żadna przeszkoda z
metalu albo sklejki

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
W zależności od stopnia patogenności pomieszczenia albo organizmu, przez okres kilku dni po
uruchomieniu urządzenia mogą występować problemy adaptacyjne. W celu ułatwienia adaptacji
prosimy o przyjmowanie odpowiednich ilości płynów, zgodnie z dołączoną instrukcją. Wewnątrz
urządzeń Somavedic  Quantum  i  Harmonie  znajdują się dwie białe i dwie niebieskie diody LED.
Wewnątrz  urządzenia  Somavedic  Atlantik  znajdują  się  cztery  niebieskie  diody.  Wewnątrz
urządzenia Medic znajduje się czerwona, niebieska i biała diod LED. Wewnątrz urządzeń Medic
Uran i Medic Gold znajdują się trzy, natomiast wewnątrz Medic Uran Mini cztery fioletowe diody
UV LED. Medic Rubin zawiera trzy czerwone diody, Medic Kobalt i Medic Amber zawierają trzy
niebieskie diody LED. W przypadku zbyt wysokiego natężenia światła LED w nocy,  włączone
urządzenie można przykryć opakowaniem transportowym lub kawałkiem naturalnego materiału.

OSTRZEŻENIE

•Urządzenie nie jest środkiem medycznym i nie jest w stanie zastąpić opieki 

lekarskiej!
•Korpus urządzeń Somavedic jest wykonany ze szkła, dlatego należy zachować szczególną 

ostrożność!
•Upadek urządzenia może spowodować jego uszkodzenie lub kontuzję postronnej osoby,  

urządzenie należy zawsze ustawiać na równej i stabilnej powierzchni, na której nie 
występuje ryzyko wstrząsów albo pojawienia się podmuchów wiatru. 

•Urządzenie należy chronić przed mrozem lub nagłymi wahaniami temperatury.
•Urządzenie należy chronić przed wpływem ekstremalnych temperatur.
•Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
•Należy unikać zanurzenia urządzenia w wodzie.

•Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.
•Urządzenie należy chronić przed upadkiem, uderzeniem lub jakimkolwiek uszkodzeniem 

mechanicznym.
•Nie zaleca się umieszczania urządzenia Somavedic pod łóżkami, na których śpią 

ludzie. Zalecana odległość to minimum 2 m.

KONSERWACJA
Urządzenie wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Samo urządzenie można przetrzeć miękką 
ściereczką. Nie korzystać z  płynnych środków czyszczących, ponieważ występuje ryzyko ich 
przedostania się do wnętrza urządzenia.

ELEMENTY URZĄDZENIA 
•papierowe i piankowe opakowanie urządzenia
•urządzenie Somavedic
•zasilacz sieciowy AC 230V, 50 – 60Hz / DC 3V albo 110V / DC 3V na rynek USA   

(od 09/2019 5V), kabel
• instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Napięcie wejściowe: DC 3V (od 9/2019 5V)
Wymiary urządzeń Somavedic Harmonie, Quantum, Atlantik, Medic Uran Mini: wysokość: 
55mm,  szerokość: 110mm
Waga urządzenia: około 0,7 – 1 kg zależnie od modelu
Wymiary urządzeń Somavedic Medic, Medic Uran, Medic Rubin, Medic Kobalt, Medic Amber, 
Medic Gold: wysokość: około 80mm, szerokość: 150mm
Waga urządzenia: cca 1,2 – 1,5 kg zależnie od modelu

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
W  przypadku  ostatecznego  wycofania  urządzenia  z  eksploatacji  (pod  zakończeniu  jego
żywotności,  funkcjonalności)  należy  uwzględnić  kwestie  oraz  aspekty  związane  z  ochroną
środowiska naturalnego i możliwości recyklingu. Ponadto należy przestrzegać obowiązujących
przepisów z zakresu ochrony środowiska. Wyeksploatowane urządzenie można również odesłać
na adres naszej firmy, gdzie przeprowadzimy utylizacją przyjazną dla środowiska.

Producent Somavedic: Zamówienia i pytania:
Somavedic Technologies s.r.o. tel. +420 725 387 852

Smetanova 1246/22 tel. +420 607 122 366
410 02 Lovosice info@somavedic.pl
Regon: 246 89 173
NIP: CZ246 89 173

OKRES GWARANCYJNY
Okres  gwarancyjny  urządzenia  Somavedic  wynosi  60  miesięcy.  Firma  gwarantuje  więc  co
najmniej  pięcioletnią  funkcjonalność  i  skuteczność  urządzenia.  Naprawy  gwarancyjne
realizowane  są  w  drodze  wymiany.  Gwarancja  dotyczy  wyłącznie  wad  materiałowych,  wad
funkcjonowania bądź też wad powstałych w procesie produkcji. Gwarancją nie są objęte wady
powstałe  w  wyniku  nieprawidłowej  obsługi,  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  uszkodzenia
powstałe w wyniku działania siły wyższej (uderzenia piorunów, trzęsienia ziemi itp.).  Ponadto
gwarancja  nie  obejmuje  również  wad  powstałych  w  wyniku  nieprofesjonalnej  i  nieostrożnej
obsługi  oraz  użytkowania  niezgodnego  z  zaleceniami  producenta.  Gwarancja  nie  obejmuje
również uszkodzeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, przepięć lub spadków napięcia w
domowej sieci energetycznej, uszkodzeń spowodowanych użyciem siły, jak również uszkodzeń
mechanicznych  urządzenia,  np.  uszkodzeń  powstałych  na  skutek  upadku  urządzenia  lub
zaistniałych w wyniku nieuprawnionych ingerencji w konstrukcję urządzenia.
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