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Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste nám prejavili zakúpením laserového 
prístroja BIOquant®NS.

Týmto rozhodnutím ste sa pridali k tisíckam zákazníkov, ktorí šíria myš
lienku zlepšovania svojho zdravia.

V čase rastúceho počtu seniorov a zvýšených nárokov na finančné pro
striedky pre zdravotníctvo ste urobili rozhodnutie, ktoré vám pomôže 
pri riešení vašich zdravotných ťažkostí.

Tento návod sme zostavili tak, aby ste v ňom našli odpovede na všetky 
dôležité otázky súvisiace s používaním prístroja BIOquant® NS. V prípa
de potreby nás môžete kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom 
emailu. Kontakty sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Tím ORIN vám praje pevné zdravie.

Nikdy nepokračujte v čítaní textu, ak ste narazili na 
slovo, ktorého význam úplne nechápete. Význam 
konkrétneho slova si môžete objasniť v kapitole 
„Definícia pojmov“ na strane 5 tohto návodu.

U
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RN
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IE

:

Bezpečnostné upozornenie:
prístroj uchovávajte mimo dosahu detí.
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Definície pojmov:

Lekárske termíny:
Adaptácia – proces privykania si na prístroj
Autorizovaný distribútor – distribútor autorizovaný (schválený) výrob
com Yalong Trade s.r.o. na predaj výrobku. 
Cerebrovaskulárne ochorenia – cievne mozgové ochorenia (týkajúce sa 
mozgových ciev)
Dióda – elektronický komponent vyrobený z polovodičových materiálov
Fotón – elementárna častica svetla
Frekvencia – ak sa tento pojem používa v súvislosti so svetlom, znamená 
počet zábleskov za sekundu
Hemoragia – (gréc.) únik krvi z krvnej cievy
Kardiológia – (gréc.) odbor medicíny zaoberajúci sa chorobnými prejavmi 
a liečbou srdca a obehovej sústavy
Kardiovaskulárne ochorenia – srdcovocievne ochorenia (týkajúce sa srd
ca a ciev)
Laser –  je lúč svetla založený na princípoch kvantovej mechaniky (produk
cia fotónov s definovaným množstvom energie) na vytvorenie takého lúča 
svetla, kde sú všetky fotóny v koherentnom stave, čo znamená, že kmitajú 
v tých istých momentoch rovnakým spôsobom. Slovo Laser pochádza z  
ang. „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ v preklade 
„Zosilňovanie svetla pomocou stimulovanej emisie žiarenia“
Laserové ožarovanie krvi – ožarovanie krvi laserovým svetlom sa môže 
vykonávať intravaskulárne (v cievach), transkutánne (cezkožne), intranazál
ne (vnútronosovo), sublinguálne (pod jazyk) alebo extrakorporálne (mimo
telovo), kde sa používa laserové svetlo. Cieľom každej metódy je priniesť 
určitý podiel svetelnej energie do krvi a jej komponentov s cieľom zlepše
nia reológie krvi.
Laserová trieda 2 – laser, ktorý vyžaruje viditeľný svetelný lúč s vlnovou 
dĺžkou 400 – 700 nm. Výkon svetla je nižší ako definované limity v norme 
EN 60825 pre klasifikáciu laserovej triedy. Laser triedy 2 sa považuje za 
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bezpečný, pretože reflex žmurknutia (reakcia oka na jasné svetlo) ob
medzí expozíciu maximálne na 0,25 sekundy. Nemusí však byť bezpeč
ný pre osoby, ktoré zámerne pozerajú do laserového lúča dlhšie ako 
0,25 sekundy tým, že prekonajú svoju prirodzenú reakciu na veľmi jasné 
svetlo.
Opotrebenie – zmeny a škody, ktoré sa objavujú počas určitého času 
používania
Polovodičový diódový laser – prístroj produkujúci fotóny laserového 
svetla prúdom pretekajúcim cez polovodičovú diódu
Reológia – (gréc. rhei = tiecť) je vedecký odbor zaoberajúci sa defor
máciou a tokovými vlastnosťami tekutých látok
Reológia krvi (hemoreológia) – veda o toku krvi vo vzťahu k tlaku, 
prietoku, objemu a odporu v cievach, špeciálne vo vzťahu k viskozite a 
deformácii červených krviniek pri mikrocirkulácii krvi
Spojité svetlo – výstup laserového svetla nie je prerušovaný počas oše
trenia
Vlnová dĺžka – dĺžka jednej vlny svetla, meraná medzi dvoma postupu
júcimi bodmi. Meria napríklad v nanometroch (nm). Rôzne vlnové dĺžky 
viditeľného svetla majú rôzne farby svetla.
Vnútronosovo (intranazálne) – (latin.) vzťahuje sa k  nosovej dutine, 
pojem používaný v spojení s vnútronosovým ožarovaním laserovým 
svetlom, keď svetlo ožaruje sliznice vo vnútri nosovej dutiny
Výkon svetla – množstvo fotónov emitovaných (vyžarovaných) za 
sekundu z laserového aplikátora
Viskozita – odpor tekutiny proti toku alebo zmene tvaru. Viskozita krvi 
je dôležitý faktor pre prúdenie krvi cievami a srdcom, jej zvýšenie môže 
zhoršiť obeh krvi. Závisí od zloženia plazmy, množstva a veľkosti krvi
niek a od ich reologických vlastností. 
Výrobca – je spoločnosť vyrábajúca Bioquant NS: Yalong Trade s.r.o.
1 Nanometer (nm) – 1 × 109 metra, jedna milióntina jedného milimet
ra
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1.3 Účinky

• Zlepšenie reológie krvi, t. j. elasticity (pružnosti) a deformovateľnosti 
červených krviniek a viskozity.

1.4 Oblasti použitia

BIOquant® NS sa môže používať doma, v nemocniciach a v ambulan
ciách.

Obsluhovať prístroj môžu osoby staršie ako 18 rokov so schopnos
ťou porozumieť návodu, kontraindikáciám alebo so schopnosťou do
držiavať inštrukcie lekára a taktiež osoby schopné obsluhovať prístroj. 
Zhoršenie zraku, sluchu alebo pamäti nie je prekážkou pri obsluhe 
prístroja. 

Populácia používateľov:

1. Vek: od 18 rokov
2. Výška: nerozhoduje
3. Hmotnosť: nerozhoduje
4. Zdravie: pozrite kontraindikácie v tomto návode
5. Stav: osoby s mentálnym postihnutím nemôžu používať prístroj bez 
dohľadu dospelých osôb, ktoré sú schopné používať prístroj

Prístroj by mali používať iba používatelia definovaní v tomto návode 
na použitie. Výrobca Yalong Trade s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť 
za použitie prístroja používateľmi nezahrnutými do populácie používa-
teľov v tomto návode na použitie.
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1.5 Kontraindikácie, intolerancie

Kontraindikácie:
Používanie prístroja je kontraindikované pri stavoch spojených s krvácaním 
(hemoragické stavy), pri aktívnych nádorových ochoreniach v procese on
kologickej liečby. Prístroj nemôžu používať tehotné ženy a používatelia so 
zníženou zrážanlivosťou krvi.

Intolerancie:
Niektorí používatelia sú citlivejší na laserové svetlo. Táto citlivosť 
môže byť spôsobená liekmi alebo geneticky. Osoby, ktoré majú zvýšenú 
citlivosť na svetlo spôsobenú liekmi alebo genetickú predispozíciu, musia 
používať prístroj s krátkymi časmi aplikácie a nízkym výkonom. Pri prvej 
aplikácii odporúčame použiť program P5 so spojitým svetlom na overenie 
citlivosti používateľa na svetlo z prístroja. V prípade výskytu negatívnych 
reakcií musí byť používanie prístroja zastavené.

1.6 Informácia o životnosti prístroja

Životnosť prístroja závisí na tom, ako dlho a často ho používate. Na základe 
používania laserovej diódy a batérie je predpokladaná životnosť 3 roky. Po 
tomto období zákazník môže vrátiť prístroj výrobcovi na výmenu batérie a 
laserovej diódy za cenu stanovenú výrobcom. Životnosť prístroja je počíta
ná pri používaní 8 hodín denne.
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2.4 Uvedenie prístroja do prevádzky

1. Vložte nosový aplikátor do nosovej dutiny.
2. Zapnite prístroj dlhým stlačením tlačidla .
3. Vyberte si vhodný program na laserové ožarovanie krvi v adaptačnej 

fáze podľa tabuľky 1.
4. Príslušný program nastavíte stláčaním pravého tlačidla so symbolom 

 alebo . Symbol programu P1 - P5 sa zobrazuje v ľavej časti 
displeja. 

5. Krátkym stlačením tlačidla spustíte aplikáciu. 
6. Prístroj vypnete podržaním tlačidla      .

Poznámka: Nastavenia sa môžu meniť aj opakovaným stláčaním tlačidla     
. Menia sa nastavenia zobrazovaných parametrov. Údaj, ktorý bliká na 

displeji meníte tlačidlami       a      .

Adaptácia na prístroj

Pri prvom použití laserovej terapie s prístrojom BIOquant® NS sa musíte 
na jeho účinok adaptovať a prispôsobiť srdcovocievny systém zmenám 
reológie krvi. Dodržiavajte počet adaptačných dní a výber programov tak, 
ako je uvedené v tabuľke 1. Programy majú správne parametre vhodné pre 
aplikáciu. Cieľom adaptácie je privykať si na prístroj postupne.

Tabuľka 1 – správne používanie počas fázy adaptácie
Riaďte sa tabuľkou 1, kde je stanovený počet adaptačných dní a progra
mov. Počas adaptácie používajte prístroj raz denne.

Tabuľka 1:

Počet dní 1. deň 2. - 3. deň 4. - 14. deň 15. - 28. deň 29. - 42. deň
Program P5 P4 P3 P2 P1
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Dôležitá poznámka: Po ukončení fázy adaptácie pokračujte v pou-
žívaní prístroja BIOquant® NS dvakrát denne s programom P1. 
Dlhodobé používanie je bezpečné.

2.5 Možné vedľajšie účinky počas adaptácie

V niektorých prípadoch môžete pri aplikácii zaregistrovať pocit sucha 
v ústach alebo v očiach. V takomto prípade prerušte aplikáciu krátkym 
stlačením tlačidla , čím sa vypne laserové svetlo, a napite sa vody. 
Následne pokračujte krátkym stlačením tlačidla .
V takomto prípade odporúčame pred ďalšou aplikáciou vypiť pohár 
vody. 
V zriedkavých prípadoch môže dôjsť v priebehu adaptácie k vnímaniu 
pocitov, ako je nevoľnosť, búšenie srdca, studené prsty, zvýšenie srdco
vej frekvencie, závraty alebo dočasné zvýšenie krvného tlaku. V takých 
prípadoch okamžite prerušte aplikáciu a pokračujte až po 24 hodinách. 
Aplikáciu začnite od začiatku podľa tabuľky č. 1. 
Ak niektorý z vyššie uvedených pocitov pretrváva, prestaňte prístroj 
pou žívať a kontaktujte autorizovaného distribútora alebo výrobcu 
prístroja, ktorý vám zabezpečí konzultáciu s lekárom, prípadne kontak
tujte svojho lekára.
Vo výnimočných prípadoch môže pri používaní prístroja nastať krváca
nie z nosa. Vtedy okamžite prerušte používanie a pokračujte až po 24 
hodinách. Aplikáciu začnite od začiatku podľa tabuľky č. 1. Ak niektorý 
z vyššie uvedených pocitov pretrváva, prestaňte prístroj používať a kon
taktujte autorizovaného distribútora alebo výrobcu prístroja, ktorý vám 
zabezpečí konzultáciu s lekárom, prípadne kontaktujte svojho lekára.

2.6 Prestávky v používaní
 
• Prestávku v používaní prístroja odporúčame najskôr po troch mesia

coch používania. 
• Ak prestávka netrvá dlhšie ako 10 dní, pokračujte v používaní prístro
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ja rovnakým spôsobom ako pred prestávkou. 
• V prípade prestávky dlhšej ako 10 dní začnite adaptáciou podľa tabuľ

ky 1. 

3. Opis programov

V tabuľke 2 sú zobrazené nastavenia jednotlivých programov. 
Programy sú usporiadané od P1 po P5 a líšia sa množstvom fotónov 
uvoľnených z aplikátora počas aplikácie. Najmenšie množstvo fotónov sa 
uvoľňuje pri programe P5 a najväčšie pri programe P1. 
Tlačidlo  volí nasledujúce programy:

Program P  (Výkon - mW) T  (Čas - min.) F  (Frekvencia - Hz)
P1 5 30 0
P2 4 25 0
P3 3 20 0
P4 3 10 0
P5 3 5 0

3.1 Výstrahy a upozornenia

• Používatelia nemôžu svojvoľne prerušiť užívanie liekov. O akejkoľvek 
zmene v užívaní lieku môže rozhodnúť len ošetrujúci lekár.

• Ak použili nosový aplikátor iné osoby, musí byť vymenený za nový. 
• Po každom použití aplikátor dezinfikujte pomocou vatového tampóni

ka navlhčeného v liehu.
• Ak sa nosový aplikátor (s káblikom) vymieňa za nový, prístroj musí 

nakalibrovať výrobca alebo autorizovaný distribútor.
• Prístroj uchovávajte mimo zdrojov tepla, ako sú radiátory a teplovzduš

né potrubia. Chráňte ho pred priamym slnečným žiarením.
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• Prístroj skladujte  mimo koróznych plynov v dobre vetranej miest
nosti, aby sa zabránilo znehodnoteniu komponentov a skráteniu ži
votnosti prístroja.

• Nevystavujte prístroj pôsobeniu statickej elektriny.
• Ak by sa do prístroja dostala nejaká kvapalina, okamžite prístroj vyp

nite a nechajte ho skontrolovať  výrobcom: kontaktné údaje môžete 
nájsť na konci tohto návodu na použitie.

• Prístroj používajte dostatočne ďaleko od silných magnetických polí.
• Nepoužívajte prístroj počas nabíjania.
• Nepoužívajte inú nabíjačku ako tú, ktorá bola dodaná s prístrojom.
• Pred spustením prístroja sa vždy uistite, že laserový aplikátor smeru

je mimo vás a iných osôb.
• Nedívajte sa do laserového aplikátora, keď svieti laserové svetlo.
• Nesmerujte laserový aplikátor na inú osobu, keď svieti laserové 

svetlo.
• Prístroj skladujte v textilnom vrecku, ktoré bolo dodané s prístrojom. 
• Nevyťahujte konektor aplikátora z prístroja, pokiaľ to nie je nevy

hnutné. Predĺžite tým životnosť konektorov.
• Po prenesení prístroja z chladného prostredia do teplejšieho môže 

dôjsť k oroseniu komponentov. Počkajte, kým sa teplota prístroja 
vyrovná teplote okolia. 

• Skladujte mimo dosahu detí. Trieda lasera: 2.
• Používaniu tohto prístroja v blízkosti iného zariadenia alebo ulože

ním na iné zariadenie by ste sa mali vyhnúť, pretože by to moh
lo viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takéto použitie nevyhnutné, 
tento prístroj a ostatné zariadenia by mali byť pozorované, aby sa 
overilo, či fungujú normálne.

• Použitie iného príslušenstva a káblov než tých, ktoré sú špecifikova
né alebo poskytnuté výrobcom tohto prístroja, môže viesť k zvýše
niu elektromagnetických emisií alebo zníženiu elektromagnetickej 
odolnosti tohto prístroja a môže viesť k nesprávnej prevádzke.
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• Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférií, ako sú anténne 
káble a externé antény) by sa nemali používať bližšie ako 30 cm od 
ktorejkoľvek časti prístroja, vrátane káblov špecifikovaných výrobcom. 
V opačnom prípade môže dôjsť k zhoršeniu výkonu tohto prístroja.

Poznámka:
1. Prístroj je laser triedy 2. Laser triedy 2 je bezpečný, pretože reflex 

žmurknutia (reakcia oka na jasné svetlo) obmedzí expozíciu maximálne 
na 0,25 sekundy. Neohrozuje to oko, iba ak by sa osoba úmyselne dí
vala dlhšie do lúča.

2. Použitie nosového aplikátora je bezpečné pri dodržaní inštrukcií v 
tomto návode na použitie.

3. Káble poskytnuté výrobcom: 
Nabíjací kábel 1, dĺžka s konektormi 950 mm, priemer s izoláciou 3 mm.
Laserový aplikátorový kábel 1ks, dĺžka s aplikátorom a konektorom: 
830 mm, priemer 2 mm.

3.2 Všeobecné informácie

BIOquant® NS
POLOVODIČOVÝ DIÓDOVÝ LASEROVÝ TERAPEUTICKÝ PRÍSTROJ
Výrobca: Yalong Trade, s.r.o.
Adresa: M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca, Slovensko
Balenie obsahuje: BIOquant® NS (laserový prístroj s príslušenstvom)
Dátum výroby / sériové číslo: uvedené na prístroji
Použiteľnosť: laserová terapia
Skladovanie: skladujte na suchom mieste

3.3 Všeobecné informácie a popis vlastností
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3.3.1 Všeobecné informácie

Prístroj sa skladá z hlavnej jednotky s displejom z tekutých kryštálov a 
príslušenstva.

3.3.2 Obsah balenia

1. hlavná jednotka (1 ks)
2. nosový aplikátor s laserovou diódou 650 nm a káblikom (1 ks)
3. nosové nástavce (3 ks hrubé, 3 ks tenké)
4. nosové klipsy (6 ks)
5. vrecko pre skladovanie prístroja (1 ks)
6. návod na použitie (1 ks)
7. nabíjačka (1 ks)
8. kartónový obal (1 ks)

3.3.3 Funkcie prístroja

• Displej zobrazuje programy, výkon, čas, frekvenciu, stav batérie, 
symbol plného nabitia batérie, symbol pre indikáciu vyžarovania 
svetla.

• Program, výkon, čas alebo frekvenciu je možné nastaviť pred spus
tením svetla alebo počas aplikácie.

• Keď je prístroj zapnutý, na displeji sa zobrazí nastavenie programu 
P1.

• Môžete uložiť akýkoľvek program alebo nastavenie podľa opisu v 
časti 3.3.5. Pri ďalšom zapnutí prístroja budú uložené nastavenia 
prvé, ktoré sa zobrazia na displeji. Na aktiváciu stačí stlačiť červené 
tlačidlo.

• Po dokončení aplikácie sa prístroj po 1 minúte automaticky vypne.
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• Do prístroja môžete vložiť jeden alebo dva nosové aplikátory s červe
ným laserovým svetlom.

• Displej zobrazuje výkon v rozmedzí 1 - 5 mW s krokom 1 mW.

3.3.4 Kalibrácia prístroja

• Prístroj má kalibračný režim, ktorý umožňuje výrobcovi prístrojov vy
konávať kalibráciu prístroja, ak sa výkon svetla počas používania z aké
hokoľvek dôvodu zníži. 

• Kalibráciu prístroja odporúčame robiť každé 2 roky alebo vždy, keď 
sa nosový aplikátor (s káblikom) vymení za nový. Prosím, kontaktujte 
autorizovaného distribútora alebo výrobcu.

3.3.5 Ďalšie funkcie

a, Uloženie obľúbeného nastavenia 
Ak chcete, aby sa po zapnutí prístroja zobrazil Váš program, navoľte si 
ho na displeji tlačidlami      alebo       a dvakrát krátko stlačte sivé tlačidlo       

 pod tlačidlom      . Pri ďalšom štarte sa navolený program zobrazí na 
displeji ako prvý. 

b, Blokovanie                    tlačidiel
Ak chcete zablokovať tlačidlá                      , aby ste zabránili ich používaniu,                  
stlačte a podržte tlačidlo      a súčasne raz stlačte tlačidlo      . Aktívne zos
tanú iba tlačidlo      na zapnutie prístroja a tlačidlo      na spustenie svetla. 
Odblokovanie zablokovaných tlačidiel vykonáte rovnakým postupom. 
c, Vypnutie pípania 
Ak chcete zablokovať pípanie, zapnite prístroj stlačte a podržte tlačidlo       

 a súčasne raz stlačte tlačidlo . Prístroj prestane pípať. Zopakovaním 
postupu znova spustíte pípanie.
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3.4 Nabíjanie prístroja

• Ak chcete prístroj nabíjať, zasuňte konektor nabíjačky do otvoru na 
spodnej strane hlavnej jednotky.

• Pri nabíjaní bliká symbol batérie na displeji. Po dokončení nabíjania 
sa zobrazí symbol plného nabitia „CHARGING FULL“. Tento symbol 
sa zobrazuje v hornej časti displeja a symbol batérie prestane bli
kať. Počas nabíjania modré svetlo svieti cez otvory na spodnej časti 
prístroja. Keď je prístroj nabitý, svieti zelené svetlo.

• Počas nabíjania prístroj nepoužívajte!

3.5 Špecifikácie a dodávané príslušenstvo

3.5.1 Špecifikácie

• Typ lasera:
Polovodičový laser: GaAlAs
Vlnová dĺžka 650 nm: laserová dióda
Počet laserových diód, ktoré môžu byť pripojené: 2
• Výkon jednotlivej diódy:
5 mW červené svetlo
Výkon prístroja: <1 W
• Podmienky pre používanie: 
Teplota okolia: 10 °C až 40 °C
Relatívna vlhkosť: 30 %  75 % (bez kondenzácie)
Atmosferický tlak: 860 až 1060 hPa
Nadmorská výška: do 2000 m
• Skladovanie a transport:
Teplota okolia: 20 °C až 55 °C
Relatívna vlhkosť: 30 %  93 % (bez kondenzácie)
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Atmosferický tlak: 700 hPa až 1060 hPa 
• Batéria:
DC 3,7 až 4,2 V, nabíjateľná
Typ: Lítiumpolymérová batéria
Čas nabíjania: 3 hodiny

3.5.2 Dodávané príslušenstvo 

• Nosový aplikátor: 1 ks laserový aplikátor 
• Nosové nástavce: 6 ks (3 tenké a 3 hrubé)
• Nosové klipsy: 6 ks

4. Bezpečnosť

4.1 Klasifikácia zdravotníckej pomôcky

• Zdravotnícka pomôcka triedy IIa v súlade s prílohou IX, pravidlo 9 
smernice 93/42/EHS (príloha č. 9 k nariadeniu vlády č.582/2008 Z.z., 
pravidlo 9)

• Trieda lasera: 2 (EN 608251: 2014)
• Typ zdravotníckych prístrojov: BF (EN 606011)

4.2 Elektromagnetická kompatibilita

• Prístroj je v súlade s EN 6060112 Norma pre elektromagnetickú kom 
patibilitu.

• Nenechávajte prístroj v blízkosti zdrojov silného elektromagnetického 
rušenia.
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4.3 Environmentálna likvidácia

• BIOquant® NS je zdravotnícka pomôcka. Prístroj ani jeho súčasti 
nevyhadzujte do bežného netriedeného komunálneho odpadu ani 
prístroj nehádžte do ohňa. Odovzdajte ho zbernému stredisku vy
konávajúcemu recykláciu a likvidáciu elektrického a elektronického 
odpadu.

4.4 Označenie zdravotníckej pomôcky

Použité symboly:

Výrobca Dátum výroby Výrobné číslo

Pozri návod na 
použitie

Značka zhody CE Varovania / 
Upozornenia

Prístroj typu BF Zaobchádzanie s 
odpadom

Jednosmerný prúd
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Štítok na zadnej strane prístroja

 

5. Údržba a riešenie problémov

5.1 Čistenie a dezinfekcia

• Na čistenie prístroja používajte mäkkú bavlnenú handričku navlhčenú 
v neutrálnom čistiacom roztoku. Priamo na prístroj nelejte žiadne kva
paliny ani ho neponárajte do kvapalín. Na jeho čistenie nepoužívajte 
agresívne čistiace prostriedky ako rozpúšťadlá. Nepoužívajte ostré ani 
abrazívne čistiace pomôcky.

• Na čistenie nosového aplikátora a nosových nadstavcov používajte va
tové tampóniky navlhčené v liehu.

Laserové žiarenie,
laser triedy 2
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• Chybný tovar doručte na adresu spoločnosti ORIN Slovakia s. r. o., Na 
Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen spolu s kópiou dokladu o kúpe a potvr
deným záručným listom. V prípade zaslania tovaru poštou, Vás prosíme 
o určenie konkrétnej chyby výrobku, kvôli ktorej reklamáciu uplatňuje
te.

• Reklamáciu môže uplatniť len oprávnená osoba.
• Vyhradzujeme si právo prijímať reklamovaný tovar čistý, resp. vyčistený.
• Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené mechanickým poškodením, 

dopravou, skladovaním, nesprávnou obsluhou, vonkajšími vplyvmi, 
alebo ak bol na výrobku uskutočnený zásah neoprávnenou osobou.

• Záruka sa tiež nevzťahuje na javy vzniknuté normálnym opotrebova
ním materiálu.

• Výrobca ani distribútor nenesie zodpovednosť za škody spôsobené 
nesprávnym užívaním výrobku.

• Po uplynutí záručnej doby sa spoločnosť ORIN Slovakia s. r. o. zaväzuje 
vykonávať pozáručný servis.

• Reklamačný poriadok je k dispozícii na našej webovej stránke:
www.orin.sk

• Kontakt na oddelenie reklamácií:
+421 45 533 2755, +421 917 761 087, email: orin@orin.sk

Model:   BIOQUANT
®NS

Sériové číslo: ....................................................................................................................

Záručná doba: ............................................................... od dňa dodania/predaja

Dátum predaja/dodania:                                   Pečiatka a podpis:



28

ná
vo

d 
na

 p
ou

žit
ie

  |
  B

IO
Q

UA
N

T®
 N

S

7.2 Záručné opravy

Dátum prijatia do opravy:                            Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:

Dátum prijatia do opravy:                             Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:
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Dátum prijatia do opravy:                       Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:

Dátum prijatia do opravy:                       Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:
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Dátum prijatia do opravy:                            Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:

Dátum prijatia do opravy:                            Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:
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Dátum prijatia do opravy:                            Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:

Dátum prijatia do opravy:                            Dátum ukončenia opravy:

   Opis chyby:

   Pečiatka a podpis servisného strediska:




