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1. PŘEHLED PRODUKTU, ROZSAH DODÁVKY, SERVIS 

Napájecí zdroj

Mlýnek na 
byliny

Zásobník s 8 ks  
dávkovacích kapslí

štětečkem na čištění3 ks náhradních sítek

1 sada náhradních  
těsnicích kroužků

3 ks inhalační 
nástavec 

Inhalátor 
MIGHTY MEDIC

Návod 
k obsluze

Přehled produktu:
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1. PŘEHLED PRODUKTU, ROZSAH DODÁVKY, SERVIS 1. PŘEHLED PRODUKTU, ROZSAH DODÁVKY, SERVIS 

Rozsah dodávky MIGHTY MEDIC: 
 1 ks Inhalátor MIGHTY MEDIC 
 1 ks Návod k obsluze 
 1 ks Napájecí zdroj 
 4 ks Náhradní těsnicí kroužky 
 1 ks Štěteček na čištění 
 1 ks Zásobník s 8 ks dávkovacích kapslí 
 1 ks Mlýnek na byliny 
 3 ks Náhradní sítka 
 3 ks Inhalační nástavec 

Zkontrolujte prosím, zda dodávka obsahuje všechny části.  
V opačném případě prosím kontaktujte naše servisní středisko. 

Životnost: 
Inhalátor MIGHTY MEDIC má 
předpokládanou průměrnou životnost:  
– cca 1.000 provozních hodin 
– cca 5 roky
Životnost akumulátorů: 
– cca 500 provozních hodin 
– cca 2 roky 
Pro výměnu akumulátorů prosím kontaktuje naše servisní středisko. 

Servis 
Kontaktní informace pro případ technických problémů nebo dotazů týkajících se 
přístroje: 

Servisní středisko Storz & Bickel 
Tel.: +49-74 61-96 97 07-0 · e-mail: info@vapormed.com 
Zásilky k opravě, záručním případům a likvidaci přístroje prosím zasílejte na tuto 
adresu: 

Storz & Bickel GmbH & Co. KG 
Servisní středisko · In Grubenäcker 5-9 · 78532 Tuttlingen, Německo 

Vypínač (ZAP/VYP)

Typový štítek 
(na zadní straně)

Tlačítko teploty Minus Tlačítko teploty Plus 

Indikace skutečné teploty

Nabíjecí konektor

Plnicí komůrka

Náústek

Chladicí jednotka

Nástroj na plnicí komůrku 
(pod typovým štítkem)

Indikace 
nastavené teploty

Indikace stavu nabití  
akumulátoru

Funkční prvky inhalátoru MIGHTY MEDIC:
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Seznamte se prosím pečlivě 
a kompletně s níže uvedený-
mi bezpečnostními předpisy 

ještě předtím, než přístroj použijete.
Tento návod k obsluze je důleži-
tou součástí inhalátoru MIGHTY  
MEDIC a musí být poskytnut uživa-
teli. 

Pokyny v něm obsažené přesně do-
držujte, protože jsou mimořádně dů-
ležité pro bezpečné použití a údržbu 
inhalátoru MIGHTY MEDIC. 
Tuto příručku prosím pečlivě uscho-
vejte pro další použití. 
Nejaktuálnější verzi návodu k obslu-
ze MIGHTY MEDIC si můžete stáh-
nout na stránkách www.vapormed.
com. 

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Vysvětlení symbolů

V Č

Dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze!  
(Dle normy IEC 60601: 2005) 

Bezpečnostní pokyny ! 
Pro ochranu před poraněním a poškozením přístroje bezpodmíneč-
ně dodržujte pokyny označené tímto symbolem. 

Upozornění/doporučení! 
Pokyny označené tímto symbolem vysvětlují technické souvislosti 
nebo poskytují další doporučení pro použití inhalátoru MIGHTY 
MEDIC. 

Lékařský produkt byl uveden na trh po 13. srpnu 2005. Produkt 
je zakázáno likvidovat s běžným komunálním odpadem. Symbol 
přeškrtnuté popelnice upozorňuje na nutnost separovaného sběru 
odpadu. 
Přístroj obsahuje pevně zabudovaný lithium-iontový akumulátor, při 
likvidaci je nutné jej vybít. 

Symbol výrobce – vedle symbolu je uveden název a adresa výrobce

Symbol výrobního čísla – za ním je uvedeno výrobní číslo lékařské-
ho produktu

Značka shody s předpisy EU: Za označením CE je uvedeno 
čtyřmístné číslo, které odkazuje na autorizovanou osobu zajišťující 
provádění hodnocení shody. 

Kontrolu bezpečnosti a kontrolu výroby zajišťuje TÜV SÜD dle IEC 
60601-1, CAN/CSA C22.2 č. 60601-1 a ANSI/AAMIES 60601-1. 

Pozor! Horký povrch!  
Nedotýkejte se kovových částí!

Při uložení přístroj chraňte před slunečním zářením. 

Chraňte před mokrem a vlhkem.

Inhalátor MIGHTY MEDIC je chráněn proti kapající vodě do sklonu 
15° (IP 22). Přesto je nutné přístroj chránit před vlhkostí a deštěm. 
Přístroj nepoužívejte v koupelně nebo nad vodou. 

Symbol objednacího čísla – za ním je uvedeno objednací číslo 
příslušného lékařského produktu (např. přídavného dílu) 

V okolí přístroje, který je označen těmito symboly, se může vyskyto-
vat rušení.

Rozsah teploty prostředí

Rozsah relativní vlhkosti vzduchu prostředí

Stejnosměrný proud 
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2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Bezpečností pokyny 
 Obaly (plastové sáčky, kartony apod) 
nesmí být zpřístupněny dětem, proto-
že představují potenciální nebezpečí. 

 Osoby odkázané na pomoc druhých 
smí inhalovat pouze pod stálým do-
hledem. Často bývá podceněno riziko 
elektrického kabelu napájecího zdroje 
(např. uškrcení), který může způsobit 
poranění. 

 Přístroj obsahuje malé díly, které 
mohou zablokovat dýchací cesty, a 
které představují nebezpečí udušení. 
Dávejte proto pozor na to, aby inhalá-
tor MIGHTY MEDIC a příslušenství 
byl vždy uložen mimo dosah kojenců 
a malých dětí. 

 Při nabíjení akumulátoru používejte 
pouze napájecí zdroj dodaný s inhalá-
torem.  
Použití produktů třetích stran může 
způsobit poškození akumulátoru. 

 V případě pochybností nechejte 
elektrické zařízení zkontrolovat 
odborníkem, zda jsou dodrženy místní 
bezpečnostní předpisy. 

 Pokud za provozu nastane porucha, 
ihned vytáhněte napájecí zdroj z 
elektrické zásuvky. 

 Kabel napájecího zdroje musí být 
rozvinut v celé svojí délce (zabraň-
te, aby nedocházelo k navinutí 
nebo překřížení kabelu napájecího 
zdroje). Nesmí být vystaven rázům 
a nesmí být přístupný dětem, nesmí 
se nacházet v blízkosti kapalin nebo 
zdrojů tepla a nesmí být poškozen. 

Kabel napájecího zdroje při navíjení 
neutahujte, nepřetahujte jej přes 
ostré hrany, nikdy jej nemačkejte a 
nezalamujte. Poškozený kabel napá-
jecího zdroje nechte vyměnit v našem 
servisním středisku. Kabel napájecího 
zdroje nikdy neopravujte sami! 

 Použití vícenásobných zásuvek anebo 
prodlužovacích kabelů se nedoporu-
čuje. V případě absolutní nutnosti lze 
použít pouze přístroje s označením 
kvality (jako např. UL, IMQ, VDE, +S, 
apod.), pokud uvedená hodnota vý-
konu (A = ampéry) překračuje příkon 
připojených přístrojů. 

 Inhalátor po použití ukládejte pouze 
na stabilní a rovnou plochu. Inhalátor 
používejte pouze v dostatečné 
vzdálenosti od zdrojů tepla (kamna, 
krb, komín apod.) a v místě, kde 
teplota prostředí nemůže poklesnout 
pod +5 °C. Inhalátor a napájecí zdroj 
skladujte na suchém místě chráně-
ném před povětrnostními vlivy a mimo 
dosah dětí a neoprávněných osob. V 
žádném případě se nesmí používat ve 
vlhkých prostorách (jako jsou koupel-
ny apod.). 

 Inhalátor nepoužívejte v blízkosti 
zápalných předmětů, jako jsou např. 
závěsy, ubrusy nebo papír. 

 Inhalátor a napájecí zdroj udržujte v 
bezpečné vzdálenosti od domácích 
zvířat a škůdců (např. hlodavců), kteří 
mohou poškodit izolaci kabelu napáje-
cího zdroje. 

UL Uznaná značka komponent: Tento symbol dokládá, že příslušné 
komponenty jsou uvedeny v registru UL.

Následující symboly se týkají napájecího zdroje 

Omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elek-
tronických přístrojích

Označení schválení FCC 
(radiotechnické schválení pro USA)

Přístroje s tímto označením se smí provozovat pouze v interiéru (v 
suchém prostředí).

Třída účinnosti 5 
napájecího zdroje 

Přístroj třídy ochrany II

Emitující provoz

Nepoužívat

Rozsah atmosférického tlaku

INT:  
7 zap/30 vyp
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 Výrobce nenese odpověd-
nost za škody, které vznik-
nou z důvodu nevhodného, 

nesprávného nebo nerozumného 
použití. 

 Inhalátor nepoužívejte v prostředí s 
nebezpečím výbuchu nebo v hořlavé 
atmosféře. 

 Nedovolte, aby inhalátor a napájecí 
zdroj používaly děti nebo neoprávně-
né osoby. 

 Používejte výhradně originální příslu-
šenství a náhradní díly Storz & Bickel. 

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

 Opravy inhalátoru nebo napájecího 
zdroje smí provádět pouze naše 
servisní středisko. Neodborně prove-
dené opravy bez použití originálních 
náhradních dílů mohou být pro uživa-
tele nebezpečné. 

 Otevření napájecího zdroje je životu 
nebezpečné, protože se přitom obnaží 
elektricky vodivé součásti a přípojky. 

 Inhalátor se v žádném případě nesmí 
opravovat nebo přepravovat, pokud 
je napájecí zdroj zapojen v elektrické 
zásuvce. 

 Inhalátor a napájecí zdroj se v žád-
ném případě nesmí zapnout, pokud je 
poškozen kabel napájecího zdroje. 

 Do otvorů v přístroji nezasouvejte 
žádné předměty. 

 Inhalátor se nesmí provozovat bez 
dozoru. Po použití vypněte ohřev. 

 Výparník nesmí být za provozu nebo 
během chladnutí zakrytý. 

 Nebezpečí popálení! 

 Kovové plnicí komory se nedotýkejte, 
pokud je horká. 

 Kovové dávkovací kapsle se nedotý-
kejte, pokud je horká. 

 Inhalátor a napájecí zdroj čistěte pou-
ze nasucho anebo maximálně vlhkou 
utěrkou. Nejdříve však bezpodmíneč-
ně vytáhněte napájecí zdroj ze zásuv-
ky a inhalátor vypněte. Inhalátor nebo 
napájecí zdroj se v žádném případě 
nesmí namáčet do vody nebo jiných 
kapalin nebo čistit přímým proudem 
vody nebo páry. 

 Inhalátor nebo napájecí zdroj je 
zakázáno používat ve vlhkém nebo 
mokrém prostředí. 

 Inhalátor je chráněn proti kapající vodě 
do sklonu 15° (IP 22). Přesto je nutné 
přístroj chránit před vlhkostí a deštěm. 
Přístroj nepoužívejte v koupelně nebo 
nad vodou. 

 Inhalátoru nebo napájecího zdroje 
se nikdy nedotýkejte mokrými nebo 
vlhkými částmi těla. 

 Inhalátor nebo napájecí zdroj nikdy 
nespouštějte, pokud je mokrý nebo 
vlhký. Při namočení inhalátoru nebo 
napájecího zdroje je nutné provést 
kontrolu v našem servisním středisku, 
zda nedošlo k případnému poškození 
elektrických součástí. 

3. URČENÉ POUŽITÍ

Inhalátor MIGHTY MEDIC je určen 
pro odpařování a následující inhalová-
ní kanabinoidů z květů konopí (canna-
bis flos). 
Cílem je aplikace účinných látek do lid-
ského těla přes plicní sklípky (alveoly) 
při příslušné lékařské indikaci. 
Přístroj je vhodný pro dočasnou inha-
lační aplikaci kanabinoidů předepsa-
ných lékařem prováděnou doma, v 
nemocnici nebo v lékařské ordinaci. 

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ, BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
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Inhalátor MIGHTY MEDIC za-
ručuje vysoce efektivní, bez-
pečnou a rychle účinnou apli-

kaci kanabinoidů. Před léčbou nemocí 
je v každém případě nutné provést lé-
kařské vyšetření. 
Inhalátor MIGHTY MEDIC není určen 
pro použití u dětí a mladistvých do 18 
let. Dospělí mohou přístroj používat 
při dodržování pokynů uvedených v 
návodu k obsluze nebo podle pokynů 
lékaře. 

Inhalátor MIGHTY MEDIC se 
smí z hygienických důvodů po-
užívat pouze s nástavcem 

náústku (pro jednorázové použití) (viz 
informace k inhalačnímu nástavci 
18). 

Přístroj je zakázáno používat v 
případě, kdy má uživatel one-
mocnění dýchacích cest nebo 

plic. Páry mohou podle hustoty vyvolat 
podráždění dýchacích cest nebo plic, 
což může vyvolat kašel. 
Použití a inhalování je popsáno v ka-
pitole 8.2. „Chladicí jednotka s náúst-
kem“ str. 30. 
Při použití jinou osobou je nutné použít 
novou chladicí jednotku a inhalátor vy-
čistit (viz informace o chladicí jednotce 
a inhalátoru od str. 28). 

Upozorňujeme, že zkřehlé 
nebo poškozené části těsnění 
je zakázáno používat.

Konopí může mít – za předpo-
kladu určitého dávkování – psy-
chotropní (omamné) účinky. 

Proto hrozí potenciál zneužití, proti 
kterému se chrání legislativa prakticky 
ve všech zemích světa vydáváním pří-
slušných zákonů. 
Používejte pouze lékařské květy kono-
pí předepsané lékařem a zakoupené v 
lékárně (cannabis flos). Jinak hrozí ne-
bezpečí konfliktu se zákonem. 
Informujte se u svého lékaře, lékárníka 
nebo případně na příslušných úřadech 
o aktuálním stavu legislativy v místě 
Vašeho bydliště. 
Většina kanabinoidů se vypařuje při 
teplotách nad 180 °C a potom vytváří 
inhalovatelný a v plicích dobře vstřeba-
telný aerosol o velikosti kapalné části-
ce (MMAD) 0,64 μm (mikrometrů). 
Kapalné částice jsou absorbovány plic-
ními sklípky (alveolami) a tak se dostá-
vají do krevního oběhu (systematický 
příjem). 
Při aplikaci kanabinoidů inhalací trvá 
nastoupení účinku cca 1 – 2 min. Úči-
nek potom trvá cca 2 – 4 hod. 
Naše servisní středisko Vám ochotně 
odpoví na Vaše dotazy týkající se inha-
látorů MIGHTY MEDIC a bude se těšit 
ze získaných informací a poznatků tý-
kajících se přístroje. 

Nejaktuálnější verzi návodu k 
obsluze MIGHTY MEDIC si 
můžete stáhnout na stránkách 

www.vapormed.com. Zde naleznete 
nejnovější informace o stavu výzkumu. 
Pokud máte dotazy týkající se lékař-
ského použití kanabinoidů nebo kono-
pí, kontaktujte prosím svého lékaře, lé-
kárníka nebo výrobce lékařských květů 
konopí (cannabis flos). 

4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
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Provozní podmínky 
Podmínky prostředí, při kterých jsou 
zaručeny uvedené vlastnosti aerosolu: 

Podmínky pro skladování a přepra-
vu: 

Přístroj je elektromagneticky odrušen 
podle normy ČSN EN 60601-1-2 (viz 
informace o elektromagnetické kom-
patibilitě (10.5.), str. 40). 
Přístroje emitující elektromagnetické 
záření (např. mobilní telefony) by se 
neměly používat v bezprostřední blíz-
kosti přístroje. V případě pochybností 
se prosím zeptejte kvalifikovaných pra-
covníků. 

Žádné části inhalátoru MIGHTY 
MEDIC neskladujte ve vlhkých prosto-
rách (např. v koupelně) nebo je nepře-
pravujte společně s vlhkými předměty. 
Při extrémním kolísání teploty prostře-
dí může dojít k narušení funkceschop-
nosti přístroje v důsledku kondenzující 
vlhkosti.

Atmosférický tlak:  
700 hPa až 1060 hPa

Atmosférický tlak:  
700 hPa až 1060 hPa

Teplota prostředí:  
+5 °C až +35 °C 

+35 °C 

+5°C 

Teplota prostředí:  
-20°C až +60°C

+60°C 

-20°C 

Relativní vlhkost vzduchu prostředí  
15 % až 90 %

15 % – 90 %
Relativní vlhkost vzduchu:  

15 % až 90 % 

15 % – 90 %

4. DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 5. UVEDENÍ DO PROVOZU A OVLÁDÁNÍ  
INHALÁTORU MIGHTY MEDIC

5.1. Vybalení
Balení obsahuje všechny části a návod 
k obsluze, který uschovejte pro budou-
cí použití.
Inhalátor MIGHTY MEDIC a příslu-
šenství vyjměte z obalu. Hned po vy-
balení zkontrolujte, zda je inhalátor, 
příslušenství, napájecí zdroj a jeho 
zástrčka v pořádku a zda je dodávka 
kompletní. 
V případě poškození neprodleně infor-
mujte prodejce nebo doručovatele.

Obaly (plastové sáčky, kartony 
apod) nesmí být zpřístupněny 
dětem, protože představují po-

tenciální nebezpečí.
Pro ochranu životního prostředí pro-
sím neodkládejte obalový materiál do 
přírody a řádně jej zlikvidujte.
Originální obal doporučujeme uchovat 
pro případné pozdější použití (přepra-
va, servisní středisko, atd.). 

5.2. Připojení k elektrické síti
Před zapojením inhalátoru MIGHTY 
MEDIC zkontrolujte, zda údaje na 
typovém štítku napájecího zdroje od-
povídají údajům místní elektrické roz-
vodné sítě. 
Všechny části elektrického zařízení 
musí splňovat aktuální úřední předpisy. 
Inhalátor v horkém stavu odkládejte 
pouze na pevnou plochu, v žádném 
případě na měkké podložky nebo pod-
klad, který je citlivý na teplo. 

Kabel napájecího zdroj chraňte před 
poškozením v důsledku zalomení, 
zmáčknutí nebo natažení. 

Neodborné zapojení může 
způsobit poranění nebo hmot-
né škody, za které výrobce 

nenese odpovědnost. 



Připojení inhalátoru MIGHTY MEDIC  
k napájecímu zdroji 
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5.3. Použití a obsluha 
Přístroj MIGHTY MEDIC byl 
vyvinut k inhalování kanabi-
noidů uvedených v určeném 

použití. 
Jakékoliv jiné použití je nesprávné a 
potenciálně nebezpečné. 
Uživatel musí při používání přístroje 
a provádění údržby vždy dodržovat 
pokyny uvedené v tomto návodu k ob-
sluze. 
V případě pochybností nebo poru-
chy inhalátor MIGHTY MEDIC ihned 
vypněte a pokud používáte napájecí 
zdroj, vytáhněte jej z elektrické zásuv-
ky. V žádném případě se nepokoušejte 
o odstranění poruchy svépomocí. Kon-
taktujte přímo naše servisní středisko. 
Inhalátor a napájecí zdroj po použití 
nechejte vychladnout, než jej zabalíte 
a uložíte. 

Inhalátor je zakázáno provo-
zovat bez dozoru. Inhalátor 
MIGHTY MEDIC odkládejte 

pouze na rovné, stabilní a pevné plo-
chy odolné vůči teplotě, nikdy jej nepo-
kládejte na měkké nebo snadno hořla-
vé podklady. Zkontrolujte, zda napětí 
elektrické sítě odpovídá údajům na 
napájecím zdroji. Napájecí zdroj a 
elektrický přívodní kabel musí být v 
bezvadném stavu. Napájecí zdroj za-
pojujte pouze do řádně instalované 
zásuvky. 

Výrobce nenese odpovědnost za pří-
pady nedodržení opatření pro ochranu 
zdraví. 
Pro úplné odpojení od přívodu elektric-
kého napětí prosím vytáhněte napájecí 
zdroj z elektrické zásuvky. 

5.4. Nabíjení akumulátoru 
Vysvětlení indikace stavu nabití aku-
mulátoru: 
Indikátor akumulátoru znázorňuje 
symbol akumulátoru se šesti poli stavu 
nabití. U téměř vybitého akumulátoru 
začne blikat rámeček akumulátoru, po-
kud je akumulátor plně nabitý, je vidi-
telný rámeček a všech šest polí. 
Podle stavu nabití je vidět více nebo 
méně polí znázorňujících stav nabití. 

Před každým použitím a před 
každým nabitím zkontrolujte 
pouzdro přístroje MIGHTY 

MEDIC, zda není poškozené. Inhalátor 
a napájecí zdroj je zakázáno nabíjet 
nebo používat, pokud je poškozený. 
Nabití akumulátoru u nového přístroje 
činí až 80 %. Před prvním použití aku-
mulátor plně dobijte. 

Indikace stavu nabití akumulátoru

Doba nabíjení akumulátoru závisí na 
jeho stáří a zbývající kapacitě, u vybi-
tého akumulátoru činí cca 2 hod. 
Napájecí zdroj připojte k napájecí zdíř-
ce inhalátoru MIGHTY MEDIC a po-
tom k vhodné elektrické zásuvce. 
Informace: Při zapojování napájecí-
ho zdroje se krátce rozsvítí displej a 
inhalátor MIGHTY MEDIC krátce za-
vibruje. To slouží pro kontrolu funkce a 
indikuje zahájení procesu nabíjení. 
Indikátor nabití akumulátoru se rozsví-
tí a začne blikat, tzn. probíhá nabíjení 
akumulátoru. Jakmile bude akumulátor 
plně nabitý, indikátor nabíjení akumu-
látoru přestane blikat a zobrazí se stav 
nabití (plné nabití = zobrazeno je všech 
6 polí). 
Po ukončení nabíjení nejdříve odpojte 
napájecí zdroj ze zásuvky a až potom 
od inhalátoru MIGHTY MEDIC. 
  Akumulátory jsou speciálně 

osazované spotřební díly, 
jejichž výměnu může prová-

dět pouze naše servisní středisko po 
zaslání inhalátoru MIGHTY MEDIC. 
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Jakýkoliv pokus o opravu akumulá-
toru svépomocí je potenciálně ne-
bezpečný a bude mít za následek 
zánik záruky a jakékoliv odpovědnosti 
společnosti Storz & Bickel. 

Provoz při napájení z elektrické sítě 
Inhalátor MIGHTY MEDIC lze provo-
zovat i s úplně vybitým akumulátorem 
pomocí napájecího zdroje. Postupujte 
podle pokynů uvedených v kapitole 
5.4. „Nabíjení akumulátoru“, str. 18 
a poté inhalátor zapněte. 



Tlačítko teploty Minus Tlačítko teploty Plus 

Indikace skutečné teploty
Indikace nastavené teploty
(blikající indikace: zvýšená 
teplota)

Indikace stavu  
nabití akumulátoru
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Automatické vypnutí přístroje 
Automatické vypínání slouží k ochraně 
kapacity akumulátoru, aby inhalátor 
MIGHTY MEDIC vydržel co nejdéle 
bez dobíjení. 
Přístroj se automaticky vypne 2 min. 
od posledního dotyku tlačítka nebo 
posledního použití. Vypnutí inhaláto-
ru MIGHTY MEDIC je signalizováno 
krátkým zavibrováním. 

Krátkým stisknutím vypínače 
(ZAP/VYP) za provozu lze vy-
pínací automatiku opět vynulo-

vat na 2 minuty. 

5.5. Ohřev 
Vaporizér MIGHTY MEDIC nabízí dvě 
úrovně teploty nastavené z výroby: Zá-
kladní teplota 180°C a zvýšená teplota 
195°C. 
Zapněte přístroj (doporučuje se za-
hřátí inhalátoru MIGHTY MEDIC s 
nasazenou dávkovací kapslí a nasa-
zenou chladicí jednotkou). To proveďte 
stisknutím oranžového vypínače (ZAP/
VYP) a podržením po dobu min. půl 
sekundy. Inhalátor potvrdí zapnutí krát-
kým zavibrováním. V případě poruchy 
přístroj nezavibruje. 
Displej signalizuje proces ohřevu indi-
kací nastavené a skutečné teploty. Po-
žadovaná teplota (viz kapitola 7. „Po-
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užití květů konopí (cannabis flos)“, str. 
25) nastavte pomocí tlačítek vlevo 
a vpravo od nastavené teploty. Ohřev 
topného článku může trvat podle na-
stavené teploty a kapacity akumulátoru 
až cca 2 min. Dosažení nastavené tep-
loty je signalizováno dvojím krátkým 
zavibrováním. 
Pokud základní teplota neposkytuje 
dostatečnou vaporizaci, lze aktivovat 
zvýšenou teplotu dvojklikem na oran-
žové tlačítko zapnutí/vypnutí (ZAP/
VYP). Dosažení zvýšené teploty je 
signalizováno dvojím krátkým zavib-
rováním a indikací nastavené teploty 
(blikající indikace: zvýšená teplota).

5.6. Nastavení teploty
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Nastavovat lze teploty v rozsahu mezi 
40 °C a 210 °C (viz kapitola 7. „Použití 
konopných květů (cannabis flos)“, str. 
25). 
Stisknutím tlačítka Plus se zvýší hod-
nota nastavené teploty, stisknutím 
tlačítka Minus se nastavená hodnota 
sníží. Krátkým stisknutím tlačítka Plus 
nebo Minus se změní nastavená hod-
nota v krocích po 1 stupni v příslušném 
směru. Při trvalém stisknutí tlačítka 
Plus nebo Minus se nastavená hod-
nota trvale rozeběhne v příslušném 
směru. 
Zvýšenou teplotu lze upravit stejným 
způsobem. Nesmí být však nastave-
ná na nižší hodnotu, než je nastavená 
teplota. Aktuální teplotu (skutečnou 
teplotu) lze odečíst na horním řádku 

displeje. 

Stupně Fahrenheita / Celsia
Při současném stisknutí tlačítek Plus a 
Minus se zobrazení přepne ze stupňů 
Celsia na stupně Fahrenheita a na-
opak.

5.7. Obnovení továrního nastavení
Provedená nastavení lze vynulovat. 
Vynulování nastavení se provádí stisk-
nutím tlačítka ZAP/VYP a podržením 
po dobu 10 s, pokud je vaporizér MI-
GHTY MEDIC zapnutý. Při podržení 
tlačítka ZAP/VYP po dobu 10 s bude 
vynulování potvrzeno zavibrováním. 
Vynulováním bude nastavena základní 
teplota na 180°C a zvýšená teplota na 
195°C.
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Dávkovací kapsle se zásobníkem 

Pacienti v prakticky všech zemích, kte-
ré povolují použití květů konopí pro lé-
kařské účely, mohou obdržet lékařský 
předpis na určité množství sušených 
květů konopí. 

6. DÁVKOVACÍ KAPSLE SE ZÁSOBNÍKEM 

Tyto květy konopí se dodávají buď 
v kusech nebo již drcené. Pacienti je 
před použitím ještě musí naporcovat 
a odvážit podle pokynů lékaře. Pokud 
jsou květy konopí dodány celé, je nut-
né je nejdříve rozemlít pomocí mlýnku 
na byliny, který je součástí balení. 

Květy konopí lze nejsnadněji 
rozemlít, pokud jsou zchlaze-
né nebo zmrzlé. Chladnička 

nebo mraznička se také dobře hodí pro 
skladování květů konopí. 
Do přiložených 8 dávkovacích kapslí 
si můžete naplnit zásobu např. 50, 100 
nebo až max. 150 mg drcených květů 
konopí na každou dávkovací kapsli a 
uložit je do zásobníku, kde budou při-
praveny k použití. 

6. DÁVKOVACÍ KAPSLE SE ZÁSOBNÍKEM 

Nasazení víka zásobníku 

Dávkovací kapsle se sundaným víkem 

To usnadňuje manipulaci, tím je umož-
něno např. pro pacienty, kteří mají po-
ruchu jemné motoriky, předem naplnit 
denní potřebu dávkovacích kapslí. 
Použití dávkovacích kapslí v inhalátoru 
MIGHTY MEDIC je mnohem jedno-
dušší ve srovnání s plněním drcených 
květů konopí do plnicí komůrky.  

6.1. Plnění dávkovacích kapslí 
V případě potřeby květy konopí na-
drťte. Odvažte lékařem doporučené 
množství a pomocí víka zásobníku 
(násypky) naplňte dávkovací kapsle.

Dávkovací kapsle při plnění pomocí víka 
zásobníku (násypky) 

Nasaďte víko dávkovací kapsle. Plnění 
opakujte, dokud nebudete mít napl-
něný požadovaný počet dávkovacích 
kapslí. Kapsle nakonec vložte do zá-
sobníku. Zásobník pojme maximálně 8 
dávkovacích kapslí. 

5.8. Tovární nastavení
Základní teplota:   180°C (356°F)
Zvýšená teplota:   +15°C (27°F)
odpovídá 195°C (383°F). 

5. UVEDENÍ DO PROVOZU A OVLÁDÁNÍ  
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6. DÁVKOVACÍ KAPSLE SE ZÁSOBNÍKEM 

Nakonec nasaďte víko zásobníku a 
víko uzavřete otočením ve směru ho-
dinových ručiček. 

6.2. Vložení dávkovacích kapslí 
Chladicí jednotku lze z inhalátoru  
MIGHTY MEDIC sejmout otočením  
o 90° proti směru hodinových ručiček. 

 
Dávkovací kapsle vložená do plnicí komůrky

Dávkovací kapsli vložte do plnicí ko-
můrky inhalátoru MIGHTY MEDIC. 

Nakonec chladicí jednotku opět na-
saďte otočením o 90° ve směru hodi-
nových ručiček. 
Plnicí komůrku inhalátoru MIGHTY 
MEDIC lze také plnit přímo (bez dáv-
kovací kapsle). K tomu je k dispozici pl-
nicí pomůcka, viz kapitola 11. „Náhrad-
ní díly a příslušenství“ (Obj.č. 09 31), 
str. 46.
Pokud se ucpe dolní sítko plnicí komůr-
ky nebo se na stěnách plnicí komůrky 
objeví usazeniny, je nutné plnicí ko-
můrku vyčistit. Pro tento účel nejdříve 
prosím vyjměte dolní sítko, jak je po-
psáno na konci kapitoly 9. „Demontáž 
a montáž inhalátoru MIGHTY ME-
DIC“, str. 34 a plnicí komůrku vyčis-
těte vatovou tyčinkou namočenou do 
alkoholu. Přitom dávejte pozor na to, 
aby alkohol neskápnul dovnitř přístro-
je. Po provedeném vyčištění nasaďte 
nové sítko.Sundejte chladicí jednotku (s náústkem)

Používejte pouze standardní a kontro-
lované lékařské květy konopí (canna-
bis flos), které jsou kontrolovány vý-
robci s licencí podle platných předpisů 
příslušných úřadů Vaší země mimo jiné 
na pravost, čistotu a přítomnost choro-
boplodných zárodků. 

V žádném případě nepoužívej-
te konopí z nelegálního černé-
ho trhu nebo jiné konopí, které 

nepodléhá autorizované kontrole kvali-
ty. 
Účinné látky takovýchto produktů 
jsou zpravidla neznámé, mohou silně 
kolísat a často bývají kontaminovány 
přípravky na ochranu rostlin, stopami 
hnojiv, choroboplodnými zárodky apod. 

Studiemi doložené orientační hodnoty 
prokazují, že cca 50 % kanabinoidů ob-
sažených v květech konopí přecházejí 
do aerosolu vytvořeného inhalátorem 
MIGHTY MEDIC. 
Tento aerosol se inhaluje a touto ces-
tou se dostává opět cca 65 % přes 
plicní sklípky (alveoly) do krevního 
oběhu (systematický příjem). Zbytek 
se vydechne. 
Lékařsky účinné kanabinoidy THC (te-
trahydrokanabinol) a CBD (kanabidiol) 
se přitom chovají stejně. 

7. POUŽITÍ KONOPNÝCH KVĚTŮ  
(CANNABIS FLOS)

Při dodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze a při teplotě odpařování 210 
°C je dosahováno následujících orientačních hodnot na příkladu květů konopí s 
obsahem kanabinoidů 19 % THC a 0 % CBD:

Množství 
květů konopí 
(obsah dávkovací 
kapsle)

50 mg

100 mg

150 mg

THC: 9,5 mg 

THC: 19 mg

THC: 28,5 mg

cca 5 mg

cca 9,5 mg 

cca 14 mg

cca 3 mg

cca 6 mg 

cca 9,5 mg

Obsah kanabinoidů 
v dávce květů 
konopí

Obsah kanabinoidů 
v aerosolu (páře)

Obsah kanabinoidů v 
krevním oběhu 
(systemický biologický 
příjem) po inhalování
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7. POUŽITÍ KONOPNÝCH KVĚTŮ  
(CANNABIS FLOS)

Orientační hodnoty květů konopí obsahujících např. kanabinoidy 6 % THC a 7,5 % 
CBD:

Pro dosažení těchto hodnot je nutné inhalovat tak dlouho, dokud při výdechu není 
patrný žádný aerosol (pára). Obsah dávkovací kapsle je nyní spotřebován.

Množství 
květů konopí 
(obsah dávkovací 
kapsle)

50 mg

100 mg

150 mg

THC: 3 mg  
CBD: cca 3,2 mg 

THC: 6 mg 
CBD: cca 7,5 mg 

THC: 9 mg  
CBD: cca 11 mg 

cca 1,5 mg  
cca 1,6 mg

cca 3 mg 
cca 3,7 mg 

cca 4,5 mg  
cca 5,5 mg

cca 1 mg  
cca 1,1 mg

cca 2 mg  
cca 2,3 mg 

cca 3 mg  
cca 3,5 mg

Obsah kanabinoidů 
v dávce květů 
konopí

Obsah kanabinoidů 
v aerosolu (páře)

Obsah kanabinoidů v 
krevním oběhu 
(systematický biologický 
příjem) po inhalování

7.1. Příprava 
Před každým použitím zkont-
rolujte, zda je na náústku na-
sazen inhalační nástavec. (viz 

kapitola 8.1. „Inhalační nástavec pro 
hygienické jednorázové použití“, str. 
29). 
Sejměte chladicí jednotku a vložte 
připravenou dávkovací kapsli (viz ka-
pitola 6. „Dávkovací kapsle se zásob-
níkem“, str. 22) nebo můžete plnicí 
komůrku naplnit přímo. 

Nasaďte chladicí jednotku na inhalátor 
MIGHTY MEDIC a přístroj zahřejte na 
180°C. Tím se dosáhne předehřátí jak 
plnicí komůrky, tak i dávkovací kapsle, 
takže hned po ukončení ohřevu lze za-
čít s inhalováním. 

Nebezpečí popálení!  

Plnicí komůrky nebo dávkovací kapsle 
se nedotýkejte, dokud nevychladne po 
použití inhalátoru MIGHTY MEDIC. 

7.2. Použití a inhalování 
Doporučujeme začít inhalování při tep-
lotě 180 °C. 
Jakmile inhalátor MIGHTY MEDIC 
dosáhne nastavenou teplotu (180°C) 
(shoda nastavené a skutečné teploty 
je také signalizována dvojím krátkým 
zavibrováním) a náústek s inhalačním 
nástavcem je vyklopen, můžete začít 
inhalovat. 

7. POUŽITÍ KONOPNÝCH KVĚTŮ  
(CANNABIS FLOS)

Použití inhalátoru MIGHTY MEDIC 

Pokud po několika inhalačních náde-
ších začnou páry při výdechu slábnout, 
nastavte teplotu na 210 °C. Jakmile při 
teplotě 210 °C není při výdechu patrná 
žádná pára, je dávkovací kapsle spo-
třebovaná a inhalování je ukončeno. 

Způsob dýchání 
Pro aplikaci uchopte náústek s inhalač-
ním nástavcem mezi rty a rovnoměrně 
se pomalu několik sekund nadechujte. 
Vdechujte pouze polovinu objemu, kte-
rý byste jinak mohli nadechnout. Dech 
na několik sekund zadržte a potom 
opět pomalu vydechněte. 
Doporučujeme, abyste se vědomě 
soustředili na inhalování. Kanabinoid-
ní aerosol proniká plicními sklípky do 
krevního oběhu. 
Účinek nastává po cca 1 – 2 min.

Ukončení inhalování 
Inhalátor MIGHTY MEDIC vypněte 
po ukončení inhalování. To proveďte 
stisknutím oranžového vypínače (ZAP/
VYP) a podržením po dobu min. půl 
sekundy. Inhalátor potvrdí vypnutí krát-
kým zavibrováním. 
Inhalační nástavec sundejte a zlikvi-
dujte s komunálním odpadem. 
Chladicí jednotku otočte proti směru 
hodinových ručiček o 90° a sundej-
te ji z inhalátoru MIGHTY MEDIC.  
Z dávkovací komůrky vyjměte dávko-
vací kapsli, otevřete ji a spotřebované 
konopné květy vyhoďte na kompost 
nebo do komunálního odpadu. 
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7. POUŽITÍ KONOPNÝCH KVĚTŮ  
(CANNABIS FLOS)

Obecné informace
Varování 
Aby nedošlo k ohrožení zdra-
ví např. infekcí znečištěným 

inhalačním nástavcem, znečištěným 
náústkem nebo znečištěnou chladicí 
jednotkou, bezpodmínečně dodržujte 
tyto hygienické předpisy. 
Pamatujte na to, že různé oblasti pou-
žití mají různé požadavky na hygienic-
kou přípravu.
a)  Inhalační nástavec 

 Před každým použitím je nutné 
použít nový inhalační nástavec.  
(Výjimky jsou popsány v kapitole 
8.1. „Inhalační nástavec pro hygie-
nické jednorázové použití“,  
str. 29) 

b)  Chladicí jednotka s náústkem 
 Chladicí jednotku s náústkem očis-
těte, pokud je viditelně znečištěná, 
například usazenými účinnými lát-

 Nebezpečí popálení!  

Plnicí komůrky nebo dávkovací kapsle 
se nedotýkejte, dokud nevychladne po 
použití inhalátoru MIGHTY MEDIC. 

Napájecí zdroj (pokud byl použit) vy-
táhněte ze zásuvky a odpojte od in-
halátoru. Inhalátor a napájecí zdroj 
nechejte vychladnout, než jej zabalíte 
a uložíte. 

8. HYGIENA

kami (viz též kapitola 8.3. „Čištění 
chladicí jednotky s náústkem“, str. 
32). 

c)  Jak chladicí jednotku s náústkem, 
tak také inhalační nástavec, smí 
zásadně používat pouze jedna a 
tatáž osoba. 

Po každém umytí nechejte očištěné 
části důkladně uschnout. 
Kapky vlhkosti nebo zbývající vlhkost 
představuje riziko bujení choroboplod-
ných zárodků. 
Dodržujte níže uvedené pokyny týkají-
cí se „Materiálové odolnosti inhalátoru 
MIGHTY MEDIC“. 
Části chladicí jednotky a náústku pravi-
delně kontrolujte a poškozené (zlome-
né, deformované, barevně změněné) 
části vyměňte. 

Upozorňujeme, že zkřehlé 
nebo poškozené části těsnění 
je zakázáno používat.  

8. HYGIENA

Materiálová odolnost inhalátoru  
MIGHTY MEDIC 
Dávejte pozor na to, aby inhalační ná-
stavec, chladicí jednotka s náústkem a 
inhalátor MIGHTY MEDIC nepřišly do 
styku s těmito chemikáliemi: 

 Organické, minerální a oxidující ky-
seliny (minimální povolená hodnota 
pH 5,5) 

 Silné zásady (maximální povolená 
hodnota pH 10). Doporučujeme po-
užívat neutrální/enzymatické nebo 
mírně alkalické čisticí prostředky. 

 Organická rozpouštědla (např. 
aldehydy, étery, ketony, benzíny)

 Oxidační činidla (např. peroxid 
vodíku) 

 Halogeny (chlór, jód, brom) 
 Aromatické/halogenové uhlovodíky 
 Deriváty fenolu, aminové sloučeni-
ny (ve zvýšených koncentracích) 

 Oleje, tuky 
Inhalátor MIGHTY MEDIC čistěte 
vždy měkkým kartáčkem, nikdy nepo-
užívejte ocelové kartáče nebo ocelo-
vou vatu. 

8.1. Inhalační nástavec pro hygie-
nické jednorázové použití 
Inhalační nástavec se dodává nově 
vyrobený a bez choroboplodných zá-
rodků, nesterilní. 

Inhalační nástavec inhalátoru 
MIGHTY MEDIC je vybaven 
zpětným ventilem. Tento zpět-

ný ventil minimalizuje nebezpečí pří-
padné kontaminace vnitřního prostoru 
chladicí jednotky tím, že zabraňuje vy-
dechnutí do chladicí jednotky. 
Tím je umožněno opakované použití 
chladicí jednotky k inhalování bez nut-
nosti ji pokaždé čistit (viz též informace 
v kapitole 8.3. „Čištění chladicí jednot-
ky s náústkem“, str. 32). 

Chladicí jednotka s náústkem a inhalačním 
nástavcem. 



Pojistka víka

Náústek

Víko chladicí  
jednotky

Těsnicí kroužek dna  
malý

Těsnicí kroužek dna 
velký

Horní sítko 
(nízká hustota)

Dno chladicí  
jednotky

Těsnicí kroužek  
náústku

31 30 

8. HYGIENA

Inhalační nástavec nasaďte na vyklo-
pený náústek až na doraz a přístroj je 
nyní připraven k použití. 
Chladicí jednotka s náústkem a inha-
lační nástavec smí zásadně používat 
pouze jedna osoba. 
Inhalační nástavec se smí po prvním 
použití používat ještě max. 4 hod., po-
kud není poškozen a znečištěn. Potom 
jej zlikvidujte s komunálním odpadem 
a z hygienických důvodů použijte nový 
inhalační nástavec. 
Za jakékoliv jiné použití nebo použití 
poškozených anebo znečištěných 
produktů nese výhradní odpovědnost 
uživatel. 
V případě zneužití přístroje je vylouče-
na jakákoliv odpovědnost výrobce. 

Upozorňujeme, že zkřehlé 
nebo poškozené části těsnění 
je zakázáno používat.  

8.2. Chladicí jednotka s náústkem 
Při chlazení par dochází k nucené kon-
denzaci části par na vnitřním povrchu 
chladicí jednotky. 
Jednotlivé části chladicí jednotky včet-
ně náústku každý den zkontrolujte 
a v případě potřeby je vyčistěte (viz 
pokyny v kapitole 8.3. „Čištění chladi-
cí jednotky s náústkem“, str. 32). K 
tomu je nutné provést demontáž chla-
dicí jednotky (viz pokyny v kapitole 9. 

„Demontáž a montáž chladicí jednotky 
MIGHTY MEDIC“, str. 34). 

Přehled produktu chladicí jednotky MIGHTY MEDIC
Části chladicí jednotky:

Aby bylo zaručeno optimální inhalová-
ní, zajistěte prosím, aby se v chladicí 
jednotce a náústku netvořily usazeniny. 

Kondenzát může být lepkavý. 
Chladicí jednotku lze snáze 
demontovat, pokud byla nej-

dříve zahřáta. 

 Nebezpečí popálení!  

Plnicí komůrky nebo dávkovací kapsle 
se nedotýkejte, dokud po použití inha-
látoru MIGHTY MEDIC nevychladne. 

8. HYGIENA
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8.3. Čištění chladicí jednotky  
s náústkem 

 V případě potřeby umyjte svoje 
umyvadlo a jeho okolí. 

 Demontujte chladicí jednotku s 
náústkem (viz pokyny v kapitole 9. 
„Demontáž a montáž chladicí jed-
notky MIGHTY MEDIC“, str. 34). 

 Odstraňte pevné usazeniny účinné 
látky z chladicí jednotky a náústku  
(v případě potřeby použijte líh). 

 Potom všechny jednotlivé části 
chladicí jednotky s náústkem vložte 
na min. 5 min. do vlažné (40°C – 
50°C) oplachovací lázně (s běžným 
prostředkem na mytí nádobí (s co 
nejmenším obsahem regeneračních 
přísad), dávkujte podle pokynů 
výrobce, zabraňte nadměrnému 
pěnění) a přitom dávejte pozor na 
to, aby všechny části byly zcela pod 
hladinou a naplněné (nesmí obsaho-
vat vzduchové bubliny). 

 Pro ruční odstranění nečistot 
používejte pouze měkký kartáček 
(kartáček na mytí lahví) nebo čistou 
jemnou utěrku, kterou budete pou-
žívat pouze k tomuto účelu. Nikdy 
nepoužívejte ocelový kartáč nebo 
ocelovou vatu. Na jednotlivých dí-
lech nyní nesmí být viditelné žádné 
nečistoty. 
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 Poté díly vyjměte z oplachovací 
lázně a každý z nich minimálně 
1 minutu oplachujte pod tekoucí 
vodou. 

 Vodu nateklou dovnitř kompletně 
vylijte a zbytky vody vytřepejte  
z dílů. Čisté díly přitom chraňte 
před kontaktem s méně čistými 
povrchy, zejména však s podlahou. 

Poznámka: V případě velmi tvrdé vody 
z vodovodního řadu a z toho vyplýva-
jící tvorby bílé usazeniny na povrchu 
dílů doporučujeme častější výměnu 
chladicí jednotky s náústkem. 
Alternativou mytí teplou vodou a pro-
středkem na mytí nádobí je očištění 
všech částí chladicí jednotky s náúst-
kem (s výjimkou: pojistky víka) v lihu. 

Ruční čištění rozložené chladicí jednotky 

Pozor! Alkohol je hořlavý a 
snadno zápalný. 

Plastové díly nevkládejte do 
alkoholu na dobu delší než půl 
hodiny. Delší kontakt s alkoho-

lem může způsobit barevné změny 
nebo zkřehnutí plastových dílů. 

8.4. Kontrola/údržba chladicí jednot-
ky s náústkem 
Po očištění zkontrolujte všechny jed-
notlivé části chladicí jednotky s náúst-
kem, zda nevykazují poškozené plo-
chy, trhliny, změklá nebo ztvrdlá místa, 
nečistoty, barevné změny, nadměrné 
usazeniny vodního kamene a poško-
zenou chladicí jednotku nebo poško-
zený náústek vyřaďte. 
Nakonec chladicí jednotku s náústkem 
opět složte (viz pokyny v kapitole 9. 
„Demontáž a montáž chladicí jednotky 
MIGHTY MEDIC“, str. 34). 

8. HYGIENA

Opakované použití chladicí jednot-
ky s náústkem 
Chladicí jednotka s náústkem je urče-
na pro opakované použití. 
Chladicí jednotku s náústkem je nutné 
vyčistit: 

 pokud se uvnitř chladicí jednotky 
vytvoří usazeniny účinné látky (kon-
denzátu), 

 nejpozději 7 dní od posledního 
čištění.

Chladicí jednotku s náústkem zkont-
rolujte před každým použitím, zda ne-
vykazuje poškození nebo opotřebení. 
Poškozenou chladicí jednotku s náúst-
kem ihned vyměňte za novou. 

Nové chladicí jednotky  
s náústkem můžete objedná-
vat na stránkách www.vapor-

med.com. 

Skladování 
Chladicí jednotku s náústkem skladujte 
na suchém, bezprašném místě chráně-
ném před kontaminací. 
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Chladicí jednotku lze z inhalátoru  
MIGHTY MEDIC sejmout otočením  
o 90° proti směru hodinových ručiček. 
Náústek vytáhněte z víka chladicí jed-
notky lehkým otáčením střídavě na jed-
nu a druhou stranu a stáhněte těsnicí 
kroužek náústku. 

9. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CHLADICÍ JEDNOTKY  
MIGHTY MEDIC

Vytažení náústku z víka chladicí jednotky 

Otevření pojistky víka 

Otevřete pojistku víka zatažením do-
zadu.

Pojistku víka sejměte z víka vytažením 
na stranu. Vytažení víka chladicí jednotky ze dna 

chladicí jednotky 

Pokud budete chladicí jednot-
ku namáčet do alkoholu, je z ní 
nutné demontovat pojistku 

víka. Nálepka pojistky víka může při 
delším kontaktu s alkoholem vybled-
nout a lepidlo se může uvolnit. 

Sundání pojistky víka 

Víko chladicí jednotky oddělte ode dna 
chladicí jednotky vytažením víka smě-
rem nahoru. 

Vytlačení horního sítka

Horní sítko vytlačte z víka plnicí ko-
můrky pomocí nástroje plnicí komůrky 
shora dolů. 

Složení jednotlivých dílů se provádí v 
opačném pořadí. 

Při skládání zkontrolujte 
správné osazení těsnicích 
kroužků. Zejména těsnicí 

kroužek náústku musí kompletně se-
dět ve víku a nesmí být vidět.
Horní sítko opatrně vložte do příslušné 
drážky. Při nedodržení se mohou čás-
tice rostlin dostat do chladicí jednotky, 
ucpat ji a následně může dojít k jejich 
vdechnutí. 
Při použití dávkovacích kapslí se dolní 
sítko plnicí komůrky za provozu zpravi-
dla neznečisťuje. Pokud by přesto bylo 
potřeba jej vyměnit, postupujte takto: 
Dolní sítko plnicí komůrky vyjměte z 
plnicí komůrky pomocí pinzety nebo 
špičatých kleští. Nasaďte nové sítko a 
přitom dávejte pozor, aby okraje sítka 
zapadly do příslušné drážky na dně pl-
nicí komůrky. 

9. DEMONTÁŽ A MONTÁŽ CHLADICÍ JEDNOTKY  
MIGHTY MEDIC

Sundání velkého těsnicího kroužku dna

Sejměte malý a velký ěsnicí kroužek 
dna. Velký těsnicí kroužek vypačte v 
místě vybrání v drážce pomocí nástro-
je plnicí komůrky. 
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Před zahájením údržby přístroj vypněte 
a odpojte od napájecího zdroje. To pro-
vedete vytažením zástrčky kabelu na-
pájecího zdroje z inhalátoru MIGHTY 
MEDIC. 
Napájecí zdroj je nutné vytáhnout ze 
zásuvky. 

10.1. Čištění inhalátoru a napájecího 
zdroje MIGHTY MEDIC 
Pro domácí použití stačí pouzdro inha-
látoru MIGHTY MEDIC a napájecího 
zdroje očistit vlhkou utěrkou. Přístroj 
nedávejte pod tekoucí vodu. 
V lékařské nebo klinické praxi lze 
pouzdro inhalátoru MIGHTY MEDIC 
nebo pouzdro napájecího zdroje očistit 
a desinfikovat desinfekčním prostřed-
kem na ošetřování ploch. 
Desinfekční prostředek na ošetřování 
ploch musí mít atestovanou účinnost 
(např. certifikát VAH/DGHM nebo FDA 
nebo značka CE), musí být vhodný 
pro desinfekci inhalátoru a musí být 
slučitelný s inhalátorem a napájecím 
zdrojem (viz údaje týkající se „Mate-
riálové odolnosti inhalátoru MIGHTY 
MEDIC“, str. 29). 
K otření nebo očištění používejte pou-
ze čistou měkkou utěrku. Utěrka přitom 
může být pouze vlhká, nikdy mokrá. 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Zabraňte vniknutí kapaliny do inhalá-
toru MIGHTY MEDIC a do napájecí-
ho zdroje, protože by mohla způsobit 
poškození elektrického příslušenství a 
chybné fungování přístroje. 
Pokud by se přesto stalo a do inhaláto-
ru nebo napájecího zdroje pronikla ka-
palina, neprodleně prosím kontaktujte 
naše servisní středisko. 

10.2. Ošetřování a údržba, skladová-
ní, likvidace 
Před zahájením jakékoliv činnosti údrž-
by inhalátor MIGHTY MEDIC vypněte 
a napájecí zdroj vytáhněte ze zásuvky. 

Skladování 
Inhalátor MIGHTY MEDIC skladujte 
na suchém místě chráněném před po-
větrnostními vlivy a mimo dosah dětí a 
nesvéprávných osob. 

Postup v případě poruchy 
Pokud byl použit napájecí zdroj, ihned 
jej vytáhněte ze zásuvky a zajistěte, 
aby nikdo nepozorovaně inhalátor  
MIGHTY MEDIC nemohl opět připojit 
k elektrické síti. 
Inhalátor MIGHTY MEDIC zašlete na 
opravu v originálním obalu nebo jiným 
způsobem dobře zabalený do našeho 
servisního střediska. 

Likvidace 
Pokud dojde k neopravitelnému po-
škození inhalátoru MIGHTY MEDIC 
nebo napájecího zdroje, přístroj pro-
sím hned nevyhazujte. Přístroj je vyro-
ben z kvalitních, plně recyklovatelných 
konstrukčních dílů, můžete jej tedy 
odevzdat do recyklačního střediska 
příslušného podle místa svého bydli-
ště nebo zaslat k likvidaci do našeho 
servisního střediska. 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

10.3. Vyhledávání poruch, periodic-
ké revize technické bezpečnosti 
Pokud by přístroj po zapojení napájecí-
ho zdroje do elektrické zásuvky nefun-
goval, proveďte prosím kontrolu inha-
látoru MIGHTY MEDIC podle pokynů 
v následující tabulce: 

Poruchy Možná příčina / odstranění

Inhalátor MIGHTY MEDIC 
nelze zapnout.

Zkontrolujte prosím, zda je akumulátor inhalátoru MIGHTY 
MEDIC nabitý nebo inhalátor zapojte přes napájecí zdroj do 
funkční zásuvky.
Pokud by inhalátor přesto nefungoval, je přístroj vadný. V tako-
vém případě ihned odpojte napájecí zdroj od sítě a co nejdříve 
kontaktujte naše servisní středisko.

Na displeji inhalátoru  
MIGHTY MEDIC se 
zobrazuje: CHYBA 001.

Přehřátí akumulátoru. Inhalátor nechejte vychladnout.

Na displeji inhalátoru  
MIGHTY MEDIC se 
zobrazuje: CHYBA 002.

Příliš nízká teplota akumulátoru. Inhalátor zahřejte.

Na displeji inhalátoru  
MIGHTY MEDIC se 
zobrazuje: CHYBA 003.

Nekompatibilní napájecí zdroj. Použijte prosím originální napáje-
cí zdroj Storz & Bickel.

Na displeji inhalátoru  
MIGHTY MEDIC se 
zobrazuje: CHYBA 004.

Porucha inhalátoru. V takovém případě ihned odpojte napájecí 
zdroj od sítě a co nejdříve kontaktujte naše servisní středisko.
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10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Pokud výše uvedené pokyny 
nepovedou k žádoucímu vý-
sledku a v případě všech 

ostatních poruch nebo zde neuvede-
ných problémů prosím neprodleně od-
pojte napájecí zdroj z elektrické zásuv-
ky a co nejdříve kontaktujte naše 
servisní středisko. 

Inhalátor MIGHTY MEDIC a 
napájecí zdroj neotvírejte! Bez 
speciálních nástrojů a speci-

fických znalostí povede každý pokus o 
otevření přístroje k jeho poškození. Ta-
kovýto pokus bude mít za následek 
zánik záruky. 
V žádném případě se nepokoušejte o 
odstranění poruchy svépomocí. Kon-
taktujte přímo naše servisní středisko. 

Periodické revize technické bezpeč-
nosti 
U tohoto přístroje se musí provádět 
periodické revize vždy po minimálně 
24 měsících autorizovanými pracov-
níky, kteří jsou na základě zkušeností 
získaných svým vzděláním, znalostmi 
a praktickou činností způsobilí k řád-
nému provádění těchto bezpečnostně 
technických revizí a kteří ohledně těch-
to revizních činností nepodléhají žád-
ným pokynům. 

 Kontrola mechanického poškození 
přístroje a příslušenství, které by 
mohlo ovlivňovat funkčnost. 

 Bezpečnostní kontrola čitelnosti 
nápisů. 

 Provedení funkční kontroly podle 
návodu k obsluze. 

Provedení bezpečnostně technické 
revize se musí zaznamenat do revizní 
knihy přístroje a výsledky revize musí 
být zaprotokolovány. 
Pokud přístroj není bezpečný z hle-
diska svých funkcí anebo provozu, je 
nutné jej opravit. 

10.4. Technické údaje 

Napájecí zdroj 
Výrobce:   Mean Well (Typy: GSM36E12-P1J nebo GSM36U12-P1J) 
Výrobce:   EDAC (Typ: EM1024PR) 
Příkon:    36 W 
Vstupní napětí:  100-240 V / 50-60 Hz 
Výstupní napětí  12 V DC 

Inhalátor MIGHTY MEDIC 
Vstupní napětí:  12 V DC 
Příkon:    36 W 
Provozní teplota:  5°C až 35°C 

Teplota odpařování 
Volitelný rozsah mezi cca 40 °C až 210 °C 
Rozměry:   14 x 8 x 3 cm 
Hmotnost:   cca 235 g 
Pro úplné odpojení od přívodu elektrického napětí prosím vytáhněte napájecí zdroj 
z elektrické zásuvky. 
Technické změny vyhrazeny. 
Patenty a vkusový vzor: www.vapormed.com/patents  

Akumulátory jsou speciálně osazované spotřební díly, jejichž výměnu může 
provádět pouze naše servisní středisko po zaslání inhalátoru MIGHTY 
MEDIC. 

Jakýkoliv pokus o opravu akumulátoru svépomocí je potenciálně nebezpeč-
ný a bude mít za následek zánik záruky a jakékoliv odpovědnosti společnosti 
Storz & Bickel. 

Výrobce 
Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9 
78532 Tuttlingen, Německo 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 
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10.5. Informace o elektromagnetické kompatibilitě 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Směrnice a prohlášení výrobce o emisích elektromagnetického záření
Inhalátor MIGHTY MEDIC je určen pro provoz v prostředí, které splňuje elek-
tromagnetické požadavky uvedené níže. Zákazník nebo uživatel inhalátoru 
MIGHTY MEDIC musí zajistit, aby přístroj byl provozován pouze ve vhodném 
prostředí. 

Vysokofrekvenční 
emise podle CISPR 
11 

Vysokofrekvenční 
emise podle CISPR 11 

Emise kmitočtů ve 
vyšším řádu podle 
IEC 61000-3-2 

Emise kolísání/
výchylek napětí 
podle IEC 61000-3-3

Skupina 1 

Třída B 

Třída A 

jsou ve 
shodě

Inhalátor MIGHTY MEDIC využívá vyso-
kofrekvenční energii pouze pro svoji interní 
funkci. Proto jsou vysokofrekvenční emise 
minimální a není pravděpodobné, že by 
docházelo k rušení sousedních elektronic-
kých přístrojů. 

Inhalátor MIGHTY MEDIC je vhodný 
pro použití i v jiných zařízeních kromě 
bytových, a proto je vhodný k přímému 
připojení k veřejné síti elektrického napětí, 
kterým jsou napájeny stavby používané 
pro bytové účely. 

Směrnice pro elektromagnetické prostředí Měření elektro- 
magnetických emisí Shoda

Kontrola  
odolnosti vůči 

rušení
Úroveň shody Směrnice pro elektro-

magnetické prostředí

Směrnice a prohlášení výrobce o odolnosti vůči elektromagnetickému záření
Inhalátor MIGHTY MEDIC je určen pro provoz v prostředí, které splňuje elek-
tromagnetické požadavky uvedené níže. Zákazník nebo uživatel inhalátoru 
MIGHTY MEDIC musí zajistit, aby přístroj byl používán pouze ve vhodném 
prostředí. 

Výboje 
elektrostatické 
elektřiny (ESD) 
podle 
IEC 61000-4-2 

Rychle se  
měnící 
elektrické  
rušivé vlivy/
výboje  
podle 
IEC 61000-4-4 

Rázové napětí 
(nárůsty) podle
IEC 61000-4-5 

±6 kV kontaktní 
výboj

±8 kV vzdušný 
výboj 

±2 kV pro 
rozvod 
elektrické sítě

±1 kV pro 
vstupní a 
výstupní výkon 

±1 kV napětí
Vnější vodič –  
Vnější vodič

±2 kV napětí
Vnější vodič –  
Uzemnění

±6 kV kontaktní 
výboj

±8 kV vzdušný 
výboj

±2 kV pro 
rozvod 
elektrické sítě

Nelze aplikovat 
(V/V vedení 
není k dispozici)

±1 kV napětí
Vnější vodič –  
Vnější vodič

±2 kV napětí
Vnější vodič –  
Uzemnění

Podlahy by měly být 
provedeny ze dřeva 
nebo z betonu nebo 
obloženy keramickou 
dlažbou. Pokud je 
podlahová krytina 
vyrobená ze syntetické-
ho materiálu, musí 
relativní vlhkost vzduchu 
činit minimálně 30 %. 

Kvalita napájecího 
napětí by měla 
odpovídat obvyklému 
prostředí v bytech, 
komerčních prostorách 
a nemocnicích. 

Kvalita napájecího 
napětí by měla 
odpovídat obvyklému 
prostředí v bytech, 
komerčních prostorách 
a nemocnicích. 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Zkušební  
úroveň 

IEC 60601



43 42 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Úroveň shody Směrnice pro elektro-
magnetické prostředí

Výpadky napětí, 
krátkodobá 
přerušení a 
kolísání 
napájecího 
napětí dle 
IEC 61000-4-11

<5% Uτ (>95% 
výpadek Uτ) na 
dobu  
½ periody

40% Uτ (60% 
výpadek Uτ) na 
dobu 5 period

70% Uτ (30% 
výpadek) na 
dobu  
25 period

<5% Uτ (>95% 
výpadek Uτ) na 
dobu 5 s 

<5% Uτ (>95% 
výpadek Uτ) na 
dobu  
½ periody

40% Uτ (60% 
výpadek Uτ) na 
dobu 5 period

70% Uτ (30% 
výpadek) na 
dobu  
25 period

<5% Uτ (>95% 
výpadek Uτ) na 
dobu 5 s 

Kvalita napájecího 
napětí by měla odpoví-
dat obvyklému prostředí 
v bytech, komerčních 
prostorách a nemoc-
nicích. 
Akumulátorem napáje-
ný inhalátor MIGHTY 
MEDIC zaručuje 
pokračování funkcí i při 
výpadku elektrického 
napájení 

Poznámka: Uτ je síťové střídavé napětí před aplikací zkušební úrovně.

Kontrola  
odolnosti vůči 

rušení

Zkušební  
úroveň 

IEC 60601

Úroveň shody Směrnice pro elektro-
magnetické prostředí

Směrnice a prohlášení výrobce o odolnosti vůči elektromagnetickému záření 
Inhalátor MIGHTY MEDIC je určen pro provoz v prostředí, které splňuje elek-
tromagnetické požadavky uvedené níže. Zákazník nebo uživatel inhalátoru 
MIGHTY MEDIC musí zajistit, aby přístroj byl provozován pouze ve vhodném 
prostředí

Řízená veličina 
vysokofrekvenč-
ního rušení dle 
IEC 61000-4-6

Emitovaná 
veličina 
vysokofrekvenč-
ního rušení dle 
IEC 61000-4-3

3 Vefektivní hodnota

150 kHz až 80 
MHz

3 V/m
80 MHz až 2,5 
GHz

3 Vefektivní hodnota

3 V/m

Přenosné a mobilní 
rádiové přístroje se 
nesmí používat v menší 
vzdálenosti od inhalá-
toru MIGHTY MEDIC 
včetně kabelů, než je 
doporučená bezpeč-
nostní vzdálenost, která 
se vypočte pomocí 
rovnice podle frekvence 
vysílače.

Doporučená bezpečná 
vzdálenost:

d = 1,2 √P

d = 1,2 √P
pro 80 MHz až 800 
MHz

d = 2,3 √P
pro 800 MHz až 2,5 
GHz

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Kontrola  
odolnosti vůči 

rušení

Zkušební  
úroveň 

IEC 60601



45 44 

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Zkušební  
úroveň 

IEC 60601
Úroveň shody Směrnice pro elektro-

magnetické prostředí

Kde P je jmenovitý 
výkon vysílače ve 
wattech [W] podle údajů 
výrobce vysílače a 
d je doporučená 
bezpečná vzdálenost v 
metrech [m].

Síla pole stacionárních 
rádiových vysílačů musí 
být podle místních 
zkoušek pro všechny 
frekvence 1) menší než 
úroveň shody 2). 

V okolí přístroje, který 
je označen těmito 
symboly, se může 
vyskytovat rušení.

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah kmitočtů. 
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být aplikovatelné ve všech případech.  
 Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí  
 a reflexí budov, předměty a lidmi.

Kontrola  
odolnosti vůči 

rušení

1) Sílu pole stacionárního vysílače, 
jako např. základny radiotelefonů a 
mobilních telefonů, amatérských ra-
diostanic, rádia AM a FM a televizních 
vysílačů nelze teoreticky předem přes-
ně určit. Pro určení elektromagnetic-
kého prostředí ohledně stacionárních 
vysílačů je nutné provést studii elektro-
magnetických jevů v daném místě. Po-
kud bude na místě použití inhalátoru 
MIGHTY MEDIC zjištěno překročení 
výše uvedených úrovní shody, je nutné 
inhalátor MIGHTY MEDIC sledovat, 
zda správně funguje. Pokud bude zjiš-
těna neobvyklá charakteristika výkonu, 

může být nutné provést další opatře-
ní, jako např. změna směru nebo jiné 
umístění inhalátoru MIGHTY MEDIC. 
2) Ve frekvenčním rozsahu od 150 kHz 
do 80 MHz by intenzita pole měla být 
menší než 3 V/m. 

Doporučené bezpečnostní vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vy-
sokofrekvenčními komunikačními přístroji a inhalátorem MIGHTY MEDIC 
Inhalátor MIGHTY MEDIC je určen pro provoz v elektromagnetickém prostředí, 
ve kterém jsou rušivé veličiny elektromagnetického záření kontrolovány. Zákaz-
ník a uživatel inhalátoru MIGHTY MEDIC může být při ochraně před elektro-
magnetickým rušením nápomocen tím, že bude dodržovat minimální vzdálenost 
mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními přístroji (vysílači) a inhaláto-
rem MIGHTY MEDIC v závislosti na výstupním výkonu komunikačního zařízení 
podle níže uvedených pokynů.

Jmenovitý výkon 
vysílače 

[W]

Bezpečná vzdálenost podle frekvence vysílače [m]

0,01 0,12

150 kHz – 80 MHz 
d = 1,2 √P

80 MHz – 800 MHz 
d = 1,2 √P

800 MHz – 2,5 GHz 
d = 2,3 √P

0,12 0,23

0,73

2,3

7,3

23

0,38

1,2

3,8

12

0,38

1,2

3,8

12

0,1

1

10

100

10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 
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10. INHALÁTOR MIGHTY MEDIC 

Pro vysílače, jejichž maximální jmenovitý výkon není uveden v tabulce výše, lze 
doporučenou bezpečnou vzdálenost d v metrech [m] vypočíst pomocí rovnice, kte-
rá je uvedena v příslušném sloupci, kde P je maximální jmenovitý výkon vysílače 
ve wattech [W] podle údajů výrobce vysílače.

Poznámka 1:  Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší rozsah kmitočtů.
Poznámka 2: Tyto směrnice nemusí být aplikovatelné ve všech případech. 
Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a reflexí budov a 
předměty a lidmi. 

Lékařské elektrické přístroje podléhají zvláštním bezpečnostním opatřením týkají-
cím se elektromagnetické kompatibility. 
Příslušné doklady podle normy EN 60601-1-2 jsou k dispozici. 

11. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REF 01 00 MM  MIGHTY MEDIC
REF 03 10 MM MIGHTY MEDIC Sada sítek 
    (4 ks horních sítek s nízkou hustotou,  
    2 ks dolních sítek s normální hustotou)
REF 03 11 MM MIGHTY MEDIC Sada sítek s normální hustotou 
    (6 ks dolních sítek s normální hustotou) 
REF 03 12 MM MIGHTY MEDIC Sada sítek s nízkou hustotou 
    (6 ks horních sítka s nízkou hustotou) 
REF 04 04 MM MIGHTY MEDIC Sada náústků  
    (4 ks náústků)
REF 06 01 MM MIGHTY MEDIC Sada těsnicích kroužků 
   (3 ks těsnicích kroužků náústku, 3 ks těsnicích kroužků dna  
   (malých),  
   3 ks těsnicích kroužků dna (velkých), 2 ks těsnicích kroužků  
   plnění komůrky)
REF 03 04 MM MIGHTY MEDIC Jednotka chlazení (kompletní s náústkem)

11. NÁHRADNÍ DÍLY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Inhalátor MIGHTY MEDIC a napájecí 
zdroj splňuje požadavky těchto směr-
nic a norem: 

 Lékařské produkty: 93/42/EHS 
 Směrnice pro nízké napětí.  
73/23/EHS

 Elektromagnetická kompatibilita: 
89/336/EHS

 Lékařské elektrické přístroje:  
60601-1 (ed. 3), am1 

 UL zkoušky lékařské bezpečnosti:  
UL 60601-1:2003

 Lékařské elektrické přístroje:  
CAN/CSA-C22.2, č. 60601-1:14 

Výrobce 
Storz & Bickel GmbH & Co. KG  
In Grubenäcker 5-9  
78532 Tuttlingen, Německo 

12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES

REF 03 05 MM MIGHTY MEDIC Jednotka chlazení 
    (3 ks jednotky chlazení kompletní včetně náústku) 
REF 06 02 MM MIGHTY MEDIC Sada spotřebních dílů 
    (1 ks jednotka chlazení, 3 ks náústek, 1 ks sada sítek,  
    1 ks čisticí kartáček, 2 ks nástroj na plnění komůrky) 
REF 09 30  1 ks mlýnek na byliny 
REF 09 32   1 ks zásobník s 8 ks dávkovacích kapslí 
REF 09 33                  dávkovacích kapslí  - sada, 40 ks
REF 04 05 MM    MIGHTY MEDIC inhalační nástavec - sada, 30 ks
REF 01 05 MM   1 ks napájecí zdroj MIGHTY MEDIC 
REF 09 31 MM   1 ks pomůcka na plnění MIGHTY MEDIC
REF 01 41 MM                   Sada nástroj na plnění komůrky MIGHTY MEDIC

Všechny náhradní díly a další produkty můžete pohodlně objednat na  
www.vapormed.com. 
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13. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST, SERVIS

Záruka
Společnost Storz & Bickel GmbH & Co. 
KG jako prodávající zaručuje zákaz-
níkovi bezzávadnost produktu podle 
předpisů německého práva a podle 
ustanovení našich Všeobecných do-
dacích podmínek (AGB), ze kterých 
kupní smlouva vychází. Záruční povin-
nost společnosti Storz & Bickel existuje 
samozřejmě jen tehdy, když zákazník 
odebral produkt přímo od nás. Při od-
běru přes třetí osobu přichází do úvahy 
nanejvýš nároky této třetí osoby, k je-
jichž obsahu se Storz & Bickel nemůže 
vyjádřit.  
Pro vysvětlení upozorňujeme na tomto 
místě znovu na to, že záruka se vzta-
huje na odstranění pouze takových 
počátečních závad, které se vyskytly 
i při správné manipulaci s produktem, 
podle návodu k použití a uživatelských 
informací. Normální opotřebení nebo 
obvyklý oděr produktů nepředstavují z 
hlediska záručního práva žádnou rele-
vantní závadu. Pokud zákazník v rámci 
údržby nebo opravy produktu využije 
cizí servis nebo použije cizí produkty, 
existuje záruční povinnost společnosti 
Storz & Bickel jen tehdy, když zákazník 
prokáže že závada nevznikla v důsled-
ku využití cizího servisu nebo cizího 
produktu. 
Storz & Bickel rozhodne podle vlastní 
úvahy o tom, zda odstranění závady 
spadající pod záruku bude provedeno 
opravou nebo dodáním nového pro-
duktu.  

Uplatnění záručních nároků je třeba 
adresovat na společnost Storz & Bic-
kel GmbH, In Grubenäcker 5-9, 78532 
Tuttlingen, Německo. Prosím zašlete 
nám vadné zboží nedemontované a 
kompletní s účtem v takovém balení, 
aby při transportu nedošlo k poškoze-
ní. 
Aby nedošlo k nedorozuměním, upo-
zorňujeme, že všechny údaje k našim 
produktům v tomto návodu k použití 
a na jiném místě nezaručují určitou 
kvalitu příp. trvanlivost, pokud není 
výslovně na existenci takové záruky 
upozorněno. 

Odpovědnost
Storz & Bickel odpovídá zákazníkům 
za škody způsobené našimi produkty 
podle předpisů německého práva a 
ustanovení našich AGB.  Takové ruče-
ní existuje ale jen za škody způsobe-
né z nedbalosti nebo úmyslné, pokud 
se nejedná ztrátu života, poškození 
zdraví nebo závažné porušení smluvní 
povinnosti. V těchto případech odpo-
vídáme zákazníkovi i za jednoduchou 
nedbalost.

Opravy 
Mimo záruky nabízíme našim zákaz-
níkům také kompetentní servis oprav. 
Oprava vadných produktů naší firmy 
probíhá neprodleně po informaci zá-
kazníka, sdělení odhadovaných nákla-
dů a jeho souhlasu.   

13. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST, SERVIS

Upozornění na autorská práva 
Tento dokument je autorsky chráněn a 
nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti  Storz & Bickel 
ani zcela ani částečně ve smyslu para-
grafů 15 a dalších využíván. 
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Datum Výsledek revize 
technické bez-
pečnosti

Poznámky Podpis Jméno/titul
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Výroba a prodej:

STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG 
In Grubenäcker 5-9· 78532 Tuttlingen/Německo 

Tel. +49-7461-969707-0 · Fax +49-7461-969707-7 
E-mail: info@vapormed.com 


