Манекени Престън Профешънъл
МАНЕКЕН БЕБЕ
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА
БЛАГОДАРИМ ВИ, че избрахте манекен бебе Престън Профешънъл!
Моля, прочетете тази инструкция и я съхранявайте, заедно с манекена. За информация за официалните
дистрибутори на Престън, допълнителни инструкции, информация и др., посетете интернет страницата
на Престън www.prestanproducts.com.

Манекен бебе Престън
Профешънъл

Манекени бебе Престън Профешънъл – комплект
от 4 бр.

За връзка в бъдеще, отбележете координатите на своя официален дистрибутор на Престън.
Свързвайте се с него по въпроси, относно продукта, поръчка на допълнителни или резервни части
или относно гаранционно обслужване:

Официален дистрибутор на Престън:
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Престън Профешънъл
МАНЕКЕН БЕБЕ

МОДЕЛИ, ОПИСАНИ В ТАЗИ ИНСТРУКЦИЯ
ПРОДУКТ # (МОДЕЛ)

Комплект
МАНЕКЕН

МАНЕКЕН
КОЛ./РАЗМЕР

ВКЛЮЧЕНИ
ИНДИКАТОРИ ЗА
КПР *

ВКЛЮЧЕНИ ЧАНТИ ЗА
ТРАНСПОРТИРАНЕ

ВКЛЮЧЕНА
ТОРБИЧКА
ПРЕДПАЗНА
МАСКА/БЯЛ ДРОБ

PP-IM-100M
PP-IM-100M-MS
PP-IM-100M-DS

ЕДИНИЧЕН

1 БЕБЕ

ДА

ЕДИНИЧНА ЧАНТА

10 БР.

PP-IM-100
PP-IM-100-MS
PP-IM-100-DS

ЕДИНИЧЕН

1 БЕБЕ

НЕ

ЕДИНИЧНА ЧАНТА

10 БР.

PP-IM-400M
PP-IM-400M-MS
PP-IM-400M-DS

КОМПЛЕКТ ОТ 4 БР. 4 БЕБЕТА

ДА
ЗА ВСЕКИ
МАНЕКЕН

ЧАНТА ЗА КОМПЛЕКТ 4 БР. С
ПРЕЗРАМКА

50 БР.

PP-IM-400
PP-IM-400-MS
PP-IM-400-DS

КОМПЛЕКТ ОТ 4 БР. 4 БЕБЕТА

НЕ

ЧАНТА ЗА КОМПЛЕКТ 4 БР. С
ПРЕЗРАМКА

50 БР.

PP-FM-300M
PP-FM-300M-MS
PP-FM-300M-DS
PP-FM-500M
PP-FM-500M-MS
PP-FM-500M-DS

КОЛЕКЦИЯ **

СЕМЕЕН
КОМПЛЕКТ **

1 ВЪЗРАСТЕН,
1 ДЕТЕ,
1 БЕБЕ
2 ВЪЗРАСТНИ,
1 ДЕТЕ,
2 БЕБЕТА

ДА
ЗА ВСЕКИ
МАНЕКЕН

ЧАНТА ЗА КОЛЕКЦИЯ С
ПРЕЗРАМКА

ДА
ЗА ВСЕКИ
МАНЕКЕН

ЧАНТА ЗА СЕМЕЕН
КОМПЛЕКТ С ПРЕЗРАМКА

10 БР. ЗА ВСЕКИ
МАНЕКЕН

10 БР. ЗА ВСЕКИ
МАНЕКЕН

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГОРНАТА СХЕМА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВАШАТА ПОРЪЧКА:
* Индикаторът за скоростта на КПР (Индикаторът за скоростта, Индикаторът за КПР, Индикаторът) е патентована
функция за обратна връзка на манекените Престън Профешънъл, която се състои от LED светлинен панел, който реагира
на притисканията (вижте секцията за Индикатора за скоростта на КПР). Индикаторът за скоростта на КПР е
предварително инсталиран в лявото рамо на „възрастния“ манекен, заедно с необходимите батерии. Батериите се
предоставят като допълнение и нямат гаранция. Ако сте закупили манекена Престън Профешънъл без Индикатор за КПР
и по-късно сте решили, че желаете, можете да го поръчате отделно от вашия оторизиран дистрибутор и лесно да го
инсталирате. Инструкции за инсталиране можете да намерите в раздела Ресурси на www.prestanproducts.com.
** Комплектите Престън Колекция и Семеен комплект Престън включват също Престън Профешънъл дете и възрастен
манекени. Те имат отделни инструкции, които са включени в манекените или могат да бъдат намерени на
www.prestanproducts.com.
Налични цветове на кожата: Всеки от горните модели е наличен в един от трите тона на кожата:
 Номерът на модела без суфикс означава оригиналния ни Бял цвят на кожата
 Номерът на модела с "-MS" в края (т.е. PP-IM-100M-MS) означава Телесен цвят на кожата
 Номер на модела с "-DS" в края (т.е. PP-IM-400-DS) означава Тъмен цвят кожа
Комплект противоплъзгащи протектори, залепени върху лента, са включени в комплекта на „възрастния“ мнекен. Те
могат да се прикрепят от долната страна на торса на манекена, за да се предотврати плъзгането върху хлъзгави подови
повърхности.
Ако нещо липсва, моля, свържете се с упълномощения дистрибутор на мястото, където сте извършили покупката си.
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ПОЧИСТВАНЕ












Кожата на лицето и тялото на манекена Престън Профешънъл са направени от един и същи материал
и могат да се почистват по един и същи начин.
Ако повърхността на манекена се замърси, почистете го с разтвор на сапун и вода. Ако повърхността е
много замърсена, може да използвате обичайните битови препарати за почистване. Ако
повърхността е прекомерно замърсена, може да се използват най-популярните домашни препарати.
Почистващи кърпички без съдържание на белина също са подходящи. Препоръчва се тези препарати
да бъдат употребявани внимателно, с минимално количество абразиви, за да се осигури дълготраен
живот на материала.
За почистване на петна може да се използва внимателно гумичка от меламинова пяна.
Не се препоръчват почистващи препарати, съдържащи восък, масло или цитрус.
Всеки почистващ препарат, който не е изброен / препоръчан по-горе, може да бъде тестван в
невидима зона на манекена. Отворете гръдния кош на манекена и тействайте препарата от
вътрешната страна. Наблюдавайте 24 часа. Ако има нежелана реакция, почистващото средство не
трябва да се използва върху манекена.
Кожата на лицето може също да се дезинфекцира с почистващи кърпички със съдържание на спирт,
както и с 1/4 чаена чаша белина, разтворена в 4 л вода за 10 мин. След всеки обучаван, инструктора
или обучавания могат да почистват лицето на манекена с почистващи кърпички, като допълнителна
мярка за сигурност.
Не забравяйте да почиствате по същия начин горната повърхност и кожата на гърдите на манекена, за
да поддържате хигиената му.
Допълнително лице и кожа на гърдите могат да бъдат закупени от вашия официален дистрибутор на
Престън.

СЪХРАНЕНИЕ








Съхранявайте манекените Престън Профешънъл в найлоновите им чанти.
Главата на манекена трябва да бъде демонтирана за защита на лицето, особено на носа.
За допълнителна защита съхранявайте манекена в чантата и нея в оригиналната кутия за доставка.
Не поставяйте манекените настрани, освен ако не са в оригиналната опаковка или друг защитен
контейнер.
Найлоновата чанта за транспортиране на манекени не е предназначена за съхраняване или
транспортиране на вещи (напр. книги) в допълнение към манекена - моля, използвайте чантата само
за предвидения манекен, за да предотвратите евентуална повреда.
Съхранявайте манекена на хладно и сухо, при температури между 10 и 210 С и 50% относителна
влажност.
За съхранение по-дълго от 1 месец се препоръчва батериите да бъдат отстранени от индикатора за
КПР (ако манекенът има тази функция).
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ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КПР
ТОРБИЧКА ПРЕДПАЗНА МАСКА/БЯЛ ДРОБ ЗА ОНАГЛЕДЯВАНЕ НА ПОВДИГАНЕТО НА ГЪРДИТЕ


Торбичката (PP‐ILB‐10, PP‐ILB‐50) представлява Предпазна маска и Бял дроб с т-образен въздуховод. Въздухът
преминава през отвора на маската на лицето, за да надуе белодробната торбичка, което осигурява видимо
разгъване на гръдния кош в отговор на приложените вдухвания.



Торбичките Предпазна маска/Бял дроб са оразмерени специално, за всеки отделен манекен Престън
Профешънъл (възрастен / дете / бебе) и не са взаимозаменяеми между различните размери манекени.



Частта Предпазна маска покрива устата на манекена. Тя се фиксира на място, като се закача за кукичките,
разположени от двете страни на главата зад ушите.



Частта Бял дроб се поставя върху гръдния кош (под кожата на торса) и се пълни с въздух от приложените
вдухвания. Това осигурява визуално повдигане на гърдите на манекена.



Торбичките Предпазна маска/Бял дроб са консумативи и трябва да бъдат подменяни, в зависимост от това как
се използва манекена:



o

Ако обдишването се прилага през устата - или директно, или чрез предпазна маска, Торбичката трябва да
се сменя след всеки курс на обучение, поради натрупване на бактерии, причинено от задържането на
влага. Тази смяна се препоръчва, както от хигиенна гледна точка, така и за правилното функциониране на
манекена.

o

Ако обдишването се прилага с балон (BVM маска/ Ambu), Торбичката няма нужда да се сменя.

Когато един манекен се употребява от повече хора, препоръчва се всеки курсист да бъде снабден със собствена
допълнителна предпазна маска или друга еднократна защита на устата:
o

Ако за обдишване на манекена се използва директен контакт с устата, всеки курсист трябва да бъде
снабден със собствена Предпазна маска (PP-IFS-50) (продава се отделно и е за еднократна употреба).
Допълнителната предпазна маска може да се фиксира върху вече инсталираната Торбичка Предпазна
маска/Бял дроб. Могат да се използват и други маски, които не се фиксират върху лицето на манекена,
но те могат да се плъзгат навътре в устата и има вероятност да покрият отвора й и да попречат на
обдишването.

o

Ако се използват предпазни маски с филтър за обдишване, курсистите трябва да бъдат снабдени със
собствен филтър за маската (10076-PPA, 10076-PPA-50) (продава се отделно и е за еднократна употреба).
Филтрите могат да бъдат използвани с всяка стандартна маска.

КПР КЛИКЪР




Кликърът е кръгъл диск в центъра на гърба на манекена.
Кликърът работи при притискане, за да осигури звуково "кликване", когато дълбочината на притискане стане 5
см (притискането може да продължи до 6 см дълбочина).
Кликърът изпраща сигнал към Индикатора за скоростта на КПР (ако манекенът има тази функция), за да му даде
възможност да отчете и върне информация за скоростта на притискане (вижте Индикатор за скоростта на КПР).
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ИНДИКАТОР ЗА СКОРОСТТА НА КПР
Индикаторът за скоростта на КПР е патентована функция за обратна връзка, която идва
предварително инсталирана (с включени батерии) в областта на памперса на манекена
Престън Профешънъл бебе. Ако сте закупили манекен Престън Профешънъл бебе без
Индикатор и по-късно решите, че искате тази функция - тя може да бъде закупена и
инсталирана отделно, като се свържете с вашия оторизиран дистрибутор.
Индикаторът на скоростта на КПР на учебния манекен Престън Профешънъл има
уникалната способност да проследява, както дълбочината на извънгръдните
притискания, така и тяхната скорост.

Фиг. 1

Натиснете бутона върху памперса, за да включите Индикатора. Малка зелена светлина
ще светне и ще свети, докато не изключите Индикатора. Всички четири светлини на
Индикатора ще светнат, показвайки, че и четирите са изправни (Фиг. 1)
Фиг. 2 < 60/мин.

Ако светлините не светнат, уверете се, че притискането е достатъчно дълбоко (при
правилно изпълнение ще чуете щракащ звук). Светлините няма да светнат, ако гърдите
на манекена не се притискат правилно.

Щом започнете извънгръдните притискания, жълтата и двете зелени светлини ще
угаснат и от 0 до 60 притискания в минута, червената лампа ще остане да свети (Фиг. 2)

Фиг. 3 60-80/мин.

С увеличаване на скоростта на притисканията и достигане до 60 в минута, червената
светлина ще угасне и жълтата светлина ще светне до достигане на 80 притискания в
минута (Фиг. 3).
С достигане на 80 извънгръдни притискания в минута, жълтата светлина ще угасне и
едната зелена светлина ще светне до достигане на 100 притискания в минута (Фиг.4).

Фиг. 4 80-100/мин.

Когато се достигнат 100 извънгръдни притискания в минута, втората зелена светлина
също ще светне, показвайки, че е достигната правилната скорост на притискане (Фиг. 5).
Ако скоростта се намали, едната зелена светлина ще угасне, показвайки, че трябва да се
увеличи скоростта.
Фиг. 5 100-120/мин.

Ако скоростта надвиши 120 притискания в минута, жълтата светлина ще започне да
мига бързо, което показва, че е достигната препоръчителната граница. (Фигура 6)
Винаги се опитвайте да поддържате препоръчителната скорост между 100 и 120
притискания в минута, за което индикаторът ще свети с 2 зелени светлини.
Ако дълбочината на притискане не е достатъчна, всички светлини ще угаснат и
червената светлина ще започне да примигва.
COPYRIGHT© 2016 PRESTAN PRODUCTS, LLC
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ОКОМПЛЕКТОВАНЕ
1.

2.

Отворете тялото на манекена Престън Профешънъл, като
откопчаете кожата от щипките на раменете на манекена и
внимателно отделете кожата надолу, така че да се покаже
плочката за притискане на гърдите (Фиг. 1).
Фиг. 1
Сгънете торбичката бял дроб/ предпазна маска (Фиг. 2a‐2d).
 Торбичката бял дроб/ предпазна маска има 4 пунктирани линии, отпечатани от едната страна на торбичката
(заедно с кръг).
 Използвайки четирите пунктирани линии, сгънете торбичката на четвъртини, следвайки диаграмата по-долу:

Фиг. 2a

Фиг. 2b

Фиг. 2c

3.

Наклонете назад главата на манекена

4.

Вкарайте сгънатия край на торбичката в устата на
манекена (Фиг. 3).

5.

Проврете торбичката през устата на манекена, докато се
покаже през врата (Фиг. 4).

6.

Хванете стърчащия от врата край и го издърпайте (Фиг. 4).

7.

Прикрепете предпазната маска на кукичките от двете
страни на главата на манекена (Фиг. 5).

8.

Внимателно изтеглете надолу торбичката, за да се отвори
отвора на устата в предпазната маска.

9.

Наместете торбичката бял дроб/ предпазна маска върху
повърхността за извънгръдни притискания (твърдото
пластмасово място върху вътрешната част на гърдите на
манекена), така че да съвпаднен с отпечатания на
торбичката кръг (Фиг. 6).

10. При правилно позициониране, врата, свързващ маската и
белия дроб ще остане плосък. Уверете се, че не е усукан.

Фиг. 2d

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

11. Затворете торса и фиксирайте щипките на местата им.
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ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРИЗНАК

ПРЕДПОЛАГАЕМА ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Индикатор за скоростта на притисканията
Не можете да намерите
Индикатора за КПР –
няма светлини в областта
на рамото на манекена



Закупили сте Престън Профешънъл
манекен без Индикатор за КПР



Ако сте очаквали манекен с Индикатор,
проверете при вашия дистрибутор,
дали сте получили това, за което сте
платили.

Забележка: Индикатори за КПР могат да бъдат
закупени отделно от оторизирания дистрибутор
на Престън Профешънъл

Светлините на
Индикатора за КПР не
работят правилно



За да разберете
правилно, как работи
Индикаторът, моля да
имате предвид, че
светлините му се
активират от
електрически импулси,
генерирани от Кликъра



Моля, следвайте стъпките
за остраняване на
проблема в реда, в който
са дадени, за по-добър
резултат
Всички светлини на
Индикатора за КПР светят

Няма батерии, батериите са изхабени
или не са поставени правилно в
Индикатора за КПР



Връзката между Кликъра и
Индикатора е прекъсната



Кликърът може да е задръстен с прах,
което да нарушава връзката с
Индикатора



Притиснете гърдите докато се чуе щракване от
Кликъра, от 5 до 6 см дълбочина



Поставете или подменете батериите в
Индикатора (на гърба на манекена, в областта на
лявото рамо) ‐ необходими са 2‐AA (1.5V)
батерии



Отстранете дългата тънка капачка на кабела
между Кликъра и Индикатора на гърба на
манекена – притиснете връзките, за да разкачите
кабелите и след това ги свържете отново, за да
възстановите връзката между Кликъра и
Индикатора



Отстранете Кликъра и издухайте праха, след
което инсталирайте отново Кликъра и го
свържете с Индикатора



Или Кликъра, или Индикатора трябва
да бъдат сменени



Сменете Кликъра и Индикатора с такива от
работещ манекен (ако има възможност), за да
определите, дали Кликъра (RPP‐ICLICK1) или
Индикатора (RPP‐IMON‐1) имат нужда от смяна*



Батериите са изхабени



Сменете батериите



Нормално е след смяна на батериите
или при спиране на КПР червената
лампа да примигва до 16 пъти, за да
индикира готовност



Започнете или възобновете
извънгръдните притискания и
примигването ще спре и Индикатора
ще започне да работи нормално



Капачката на Индикатора в областта
на памперса не приляга нормално



Поръчайте нова капачка на Индикатора
(10402)*

Червената светлина на
Индикатора за КПР
примигва
Индикаторът за КПР пада,
когато се извършват
удари по гърба при
задавяне

Извънгръдните притискания не са
достътчно дълбоки, за да се отчетат
от Индикатора

* Свържете се с вашия официален дистрибутор на Престън, за да закупите резервни части или да ги получите безвъзмездно,
ако манекенът ви е в 3 годишния гаранционен период и ремонта отговаря на условията на гаранционното обслужване.
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Престън Профешънъл
МАНЕКЕН БЕБЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
(Продължение)
ПРИЗНАК

ПРЕДПОЛАГАЕМА ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Торс и Торбичка Предпазна маска/Бял дроб
При извършване на

извънгръдни притискания
не се чува кликане


Позицията или ъгъла на ръцете може
би са неправилни



Осигурете правилна позиция на ръцете
и притискайте вертикално надолу

Притисканията може би не са
достатъчно дълбоки, за да активират
Кликъра



Притискайте между 5 и 6 см дълбочина



Подменете Кликъра на гърба на
манекена (RPP‐ICLICK‐1)*

Главата не е отведена достатъчно
назад, за да влезе въздух
Частта Предпазна маска не е
фиксирана
Частта Бял дроб може да е повредена
или скъсана (Забележка: отворите от
задната страна на Белия дроб са
оставени за по-лесно „издишане“)
Частта Бял дроб не е поставена да
лежи плоска или не лежи правилно
позиционирана върху плочката за
притискане или „врата“ на торбичката
е усукан
Белия дроб е събрал влага, което
може да доведе до слепване на
страните му и да пречи на
преминаването на въздух



Отведете главата назад и/или
повдигнете брадичката нагоре, за да
наклоните главата достатъчно, за да
отворите дихателните пътища
Прикрепете Предпазната маска към
кукичките отстрани на главата на
манекена зад ушите
Вдухайте в Торбичката, преди да я
поставите в манекена, за да проверите,
дали се надува и ако не, използвайте
друга
Прочетете отново инструкциите за
окомплектоване на Торбичката понагоре в ръководството за употреба
Торбичката трябва да бъде сменяна
след всеки курс или по-често, ако е
необходимо, за да се предотврати
отлагането на влага



Щипките на раменете може да не са
закопчани правилно



Закопчайте щипките на раменете – ще
се чуе щракване, ако щипките се
закопчаят правилно



Рамката на гърдите може да е
преразтегната от неправилно
отваряне на торса



Отворете торса и се опитайте да
върнете разтегната рамка, като я
натиснете в обратна посока

Щипките на раменете са счупени от
неправилно отваряне на торса



Рамката на торса трябва да бъде
сменена(RPP‐CFRAME‐1)*


Гърдите не се повдигат
при обдишване

Кликърът може да е повреден








Торсът на манекена не се
затваря
Торсът на манекена се
отваря, когато се
извършва обдишване
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Престън Профешънъл
МАНЕКЕН БЕБЕ

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
(Продължение)
ПРИЗНАК

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА

РЕШЕНИЕ

Торс
Дрънкащ звук в гърдите



Устройството за извънгръдни
притискания може да е повредено



Сменете устройството в гър дите
с част RPP‐ICOM‐1 (комплектът за
притискания включва плочка за
притискане, пружина, ръкав и Кликър)*

Плочката в гърдите е
счупена



Обикновено е резултат от
комбинация от неправилна
позиция на ръцете (не в центъра на
гърдите), неправилен ъгъл и/или
прекомерно силно притискане



Сменете плочката за притискане с RPP‐
ICOM‐1 (комплектът за притискания
включва плочка за притискане,
пружина, ръкав и Кликър)*

* Свържете се с вашия официален дистрибутор на Престън, за да закупите резервни части или да ги получите безвъзмездно,
ако манекенът ви е в 3 годишния гаранционен период и ремонта отговаря на условията на гаранционното обслужване.
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Престън Профешънъл
МАНЕКЕН БЕБЕ

ГАРАНЦИЯ
Три години гаранция
1.

ПОКРИТИЕ НА ГАРАНЦИЯТА. Производителят дава ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ за всякакви дефекти в изработката и материалите
на манекените при правилна употреба.

2.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК. Производителят дава гаранция на манекените в срок от 3 години от датата на закупуване. Всяка част на
манекените Престън Профешънъл, която покаже дефект в рамките на 36 месеца от закупуване на манекена, ще бъде
ремонтирана или сменена от производителя, по негово решение, безплатно за клиента. Транспортните разходи до посочено
от производителя място са за сметка на клиента.

3.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ГАРАНЦИЯТА. Производителят ще ремонтира или замени (в зависимост от конкретната възможност) всяка
дефектна част, покриваща се от гаранцията, съгласно т. 2 за собствена сметка, без транспортните разходи. Единствената
претенция на клиента към производителя може да бъде ремонта или замяната на дефектна стока, както е упоменато тук.
Ремонтът или замяната на част от учебен манекен Престън Профешънъл не води до удължаване на ограничената гаранция
или започване на нов гаранционен срок.

4.

УСЛОВИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА И ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ.

(a) Производителят си запазва правото да откаже гаранционен сервиз или замяна, когато проблемът е следствие от неправилна
употреба, злополука, злонамереност, неправилно сглобяване, подобрения, използавне на нерегламентирани части или
приспособления, ремонти, направени от който и да е друг, освен производителя или негов оторизиран представител, или
каквито и да е други причини, различни от дефекти в изработката и материалите.
(b) Тази ограничена гаранция не покрива надраскване, необичайна употреба, повреда, причинена от неправилна употреба,
злоупотреба или нерегламентирани модификации. Тази гаранция отпада, ако манекенът Престън Профешънъл е променен
структорно.
(c) Клиентът трябва да докаже датата на закупуване, мястото на закупуване и цената за закупуване, за да получи ганационно
обслужване по тази ограничена гаранция.
(d) Производителят не дава никаква друга гаранция, освен описаната тук. Нито агент, нито представител, търговец или работник
на производителя няма право да променя условията или ограниченията по тази гаранция.
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ И УВРЕДИ
(a) Всички подразбиращи се гаранции на учебния манекен Престън Профешънъл, вкл. подразбиращи се гаранции за продаваемост
или пригодност за определена цел, не могат да превишават по време съответните срокове на тази ограничена гаранция, която
започва от датата на закупуването му. Някои държави не допускат ограничения във времето на подразбиращата се гаранция,
така че горното ограничение може и да не важи във вашия случай.
(b) Производителят не може да бъде държан под отговорност за инцидентни или последващи увреждания, произтичащи от
употребата на Професионалния манекена Престън Профешънъл или нарушаване на тази или друга изразена или подразбираща
се гаранция. Някои държави не допускат изключването или ограничаването на инцидентни или последващи увреждания, така
че горното ограничение може и да не важи във вашия случай. Всички увреждания по смисъла на тази ограничена гаранция се
ограничават до сумата на покупната цена.
6.

ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ. За да получите гаранционно обслужване или информация за производството, свържете се с
официалния представител за България – FirstAidBg.com на тел. 0888 246 151, 0897 802 302 или с производителя на 701 Beta
Drive, Suite 2, Mayfield Village, Ohio 44143, или се обадете на 1-800-434-7989.

7.

УСЛОВИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА. Тази гаранция ви дава определени законови права и вие може да имате други такива, които
варират в зависимост от държавата.
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