
Firma MicroTech Medical (Hangzhou) Co., Ltd. (zwana dalej "MicroTech") udziela 4-letniej gwarancji, 
licząc od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wadliwe materiały lub działanie urządzenia niezgodne 
z przedstawioną specyfikacją systemu mikro pompy insulinowej Equil™. Prosimy o wypełnienie formularza 
Rejestracji Gwarancji. W okresie gwarancyjnym, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym opisie, 
MicroTech może podjąć decyzję o naprawie lub wymianie wadliwego urządzenia. Niniejsza gwarancja 
dotyczy wyłącznie produktów zakupionych jako nowe. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu, a wszelkie 
prace konserwacyjne lub wymiany po okresie gwarancyjnym będą opłacane przez użytkownika.

Użytkownicy powinni postępować zgodnie ze wskazówkami użytkowania opisanymi w Instrukcji użytkowania 
mikro pompy insulinowej Equil™. Gwarancja nie obejmuje awarii wyrobów spowodowanych przez 
następujące czynniki:

● uszkodzenia lub obrażenia ciała spowodowane przez użytkowników lub osoby trzecie manipulujące
 urządzeniem lub oprogramowaniem mikro pompy insulinowej,

● uszkodzenia spowodowane przez materiały eksploatacyjne lub inne akcesoria, które nie zostały
 wyprodukowane przez MicroTech,

● uszkodzenia spowodowane konserwacją lub serwisem, które nie zostały wykonane przez firmę
 MicroTech lub firmę autoryzowaną przez MicroTech,

● uszkodzenia spowodowane siłą wyższą lub warunkami pozostającymi poza kontrolą firmy MicroTech,

● uszkodzenia spowodowane zaniedbaniem lub niewłaściwym użytkowaniem, w tym m.in. niewłaściwym
 przechowywaniem, korozją baterii, zanurzeniem w wodzie, wyciekiem insuliny; uszkodzenia
 spowodowane przez człowieka (takie jak nadużywanie, narażenie urządzenia na silne promieniowanie
  lub silne pole magnetyczne itp.)

Gwarancja jest udzielana tylko pierwszemu użytkownikowi. Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie
w przypadku odsprzedaży lub przekazania kolejnemu użytkownikowi. Gwarancja dotycząca akcesoriów 
do mikro pompy (takich jak baterie, ładowarki itp.) obejmuje jeden rok. Gwarancja nie obejmuje 
akcesoriów jednorazowych (zbiorniki, zestawy infuzyjne itp.). MicroTech ma prawo do sprawdzenia 
wadliwych mikro pomp insulinowych, które mają zostać wymienione. Jeśli okaże się, że zwrócone mikro 
pompy były niewłaściwie obsługiwane, niewłaściwie używane lub modyfikowane, gwarancja nie będzie 
honorowana. Jeśli okaże się, że mikro pompa działa właściwie MicroTech ma prawo dochodzić 
odszkodowania. Niniejsza ograniczona gwarancja jest udzielana przez firmę MicroTech. MicroTech ma prawo 
do ostatecznej interpretacji niniejszej gwarancji.

Notatka:
1. Należy wyjąć wszystkie elementy systemu mikro pompy (mikro pompę, zestaw infuzyjny, PS itp.) 
 przed wykonaniem zdjęcia rentgenowskiego, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej 
 lub innych rodzajów obrazowania radiologicznego.
2. Trzymać się z dala od silnego promieniowania elektromagnetycznego lub innych zakłóceń. Unikać
 przeszkód między mikro pompą a PS, ponieważ system opiera się na bezprzewodowej transmisji danych.
3. Chociaż system posiada różne alarmy zabezpieczające, nieszczelność zestawu infuzyjnego lub innego
 systemu nie powoduje uaktywnienia alarmów. Zaleca się, aby użytkownicy regularnie sprawdzali
 poziom glukozy we krwi. Jeśli poziom glukozy we krwi przekracza docelowy zakres, należy podjąć
 odpowiednie działania zalecone przez lekarza.
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W celu uzyskania pełnych informacji należy zapoznać się
z oznakowaniem opakowania i (lub) instrukcją używania.
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