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1. Beoogd gebruik 
 
De HUMACOLONA is een apparaat om de temperatuur en druk van het leidingwater te regelen. De 
fabrikant doet geen uitspraken over de toepassingsgebieden van het apparaat; dit is naar eigen 
goeddunken en verantwoordelijkheid van de gebruiker. 
 

2. Symbolen en tekens 
 

 
I  Schakel het apparaat HUMACOLONA® in. 
 
 
O  Schakel het apparaat HUMACOLONA® uit. 
 
 

  Het apparaat voldoet aan de basisvereisten van richtlijn 93/42/EEG, 
bijlage I. 

 
 
  Neem de gebruikershandleiding in acht. 
 

  Type A apparaat (beschermende isolatie) 
 
    
  Niet weggooien bij het restafval. 
 
 
  Niet buiten gesloten ruimtes gebruiken. 
 
 
  Bedoeld voor gebruik bij één patiënt 
 
   
  Fabrikant 
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3. Technische gegevens 

 
 
  
 
Aanduiding van apparaat: HUMACOLONA®   
Voltage: 12 V AC (uitsluitend met originele voedingsadapter gebruiken) 
Stroomverbruik: 12 W, 1A 
Waterstroom: 0 - 0,6 l/min (instelbaar) 
Watertemperatuur: 22 °C - 40 °C tol. +/-1°C (variabel) 
Heetwater alarm: Van 42 °C tol. +/-1°C (vaste instelling) 
Omgevingstemperatuur: +15 °C....35 °C 
Relatieve vochtigheid: 0...75% 
Opslag transporttemp.:  +5...+60 °C 
Onderhoudsinterval: 24 maanden 
Afmetingen (LxBxH) 29 x 20 x 12 cm 
Gewicht: 2,5 kg 
Levensduur: 5 jaar bij regelmatig onderhoud 
 
Gebruik alleen originele wegwerpartikelen  
(Sangiset®, Humacolon afvoerdarm, Humacolon extension® en Speculum) 
 
Voorafgaand aan de inbedrijfstelling moeten gebruikers de gebruikershandleiding lezen en de 
functionaliteit van het apparaat controleren. 
 
Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd.  
Controleer de functionaliteit na elk transport.  
 
Reiniging: gebruik in de handel verkrijgbaar afwasmiddel voor het reinigen. 
 Gebruik geen oplosmiddelen (aceton, alcohol).  
 Desinfecteren met Sagrotan, Kodan of soortgelijke producten. 
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4. Installatie 
 
EN 1717 (voorheen DIN 1988) moet bij de installatie en aansluiting op de drinkwatervoorziening in 
acht worden genomen.  
De uitlaat van deze apparaten is geclassificeerd als een drinkwateraansluiting, aangezien een 
apparaat voor colontherapie minimaal drinkwaterkwaliteit moet leveren.  
Er moet worden voorzien in veiligheidsinrichtingen die de drinkwatervoorziening beschermen en 
natuurlijk ook de apparaten voor colontherapie tussen het colonapparaat en de patiënt. 
Vanuit medisch en hygiënisch oogpunt wordt een systeemscheider niet aangeraden, omdat deze 
alleen het drinkwaternet beschermt en niet het colonapparaat of de volgende patiënt (besmetting 
met bacteriën in het waterreservoir). 
Sangiset (terugstroombeveiliging) voldoet aan de eis van EN 1717, die voorziet in een korte 
aansluiting tijdens een doorlopende persoonlijke bewaking.  
De behandeltijd van 30 min. mag nooit worden overschreden.   
De aansluiting op de patiënt moet aan het einde van de therapie noodzakelijkerwijs worden 
verbroken. 
Sangiset levert een visueel beschermingsapparaat waarmee in gelijke mate wordt voldaan aan de 
DIN-eis en de eisen van de Wet op de medische hulpmiddelen. 
 
Verantwoording: 
In geval van breuk van de slang, wat de meest ernstige potentiële storing vormt, vangt Sangiset de 
excrementen van de patiënt op voordat deze het apparaat Humacolona® of de 
drinkwatervoorziening kunnen bereiken. 
De therapeut herkent de situatie en handelt daarnaar, een belangrijke correlatie voor de 
beoordeling van de risicoklasse voor colonapparaten. 
Zo kunnen virussen, salmonella of andere ziekteverwekkers het colonapparaat of de 
drinkwatervoorziening niet bereiken en kan de gebruiker niet worden beschuldigd van 
nalatigheid. 
 
Aansluiting op het beveiligingsapparaat:  
Hang het Sangiset-apparaat bijv. aan een haak of een serumstaander en zorg ervoor 
dat de lengte van de in- en uitlaatleidingen voldoende zijn voor de therapie. 
Sluit de bovenste Sangiset-inlaatleiding aan op de wateruitlaat van uw Humacolona 
apparaat. De leiding voor de patiënt wordt aangesloten op het Humares Speculum 
Let op: De rolklem moet geopend zijn!!! 
Het apparaat Humacolona® kan nu gewoon zonder drukverlies in bedrijf worden genomen! 
Water verzamelt zich in het onderste gedeelte van het Sangiset-apparaat (minder dan 50 ml), 
terwijl de rest voor een veiligheidsreservoir zorgt. 
De slang is gebroken en alle veiligheidsvoorzieningen in uw Humacolona®-thuisinstallatie zijn 
tegelijkertijd uitgevallen wanneer het reservoir met vloeistof wordt gevuld.   
 
In dit geval moet de therapie onmiddellijk worden afgebroken; het apparaat moet worden 
losgekoppeld en de waterkranen worden dichtgedraaid. 
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5. Bedieningselementen 
 
 Voorzijde: 
 
Drukmeting  Reset/Alarm  Volumemeting  Temperatuurmeting 
 

 
Voorkeuze vuldruk   Uitlaat   Voorkeuze temperatuur 

 
Achterzijde/Aansluitingen: 
 
 
 
 
 
 
 

 Wateraansluitingen zijn gekleurd Jackplug   Laagspanningsstekker voor Aan-/uitschakelaar 
 (blauw - koud, rood - warm).   voor voetpedaal      voeding  
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6. Humacolona®-functies 

 
De vuldruk configureren 
De maximale vuldruk wordt geconfigureerd met de bedieningsknop van de 
drukregelaar, met als doel: 

- Verlagen van de waterleidingdruk 
- Beperken van het stroomvolume 
- Behoud van de consistentie van de geconfigureerde waterdruk 

 
De druk wordt verhoogd door de knop met de klok mee te draaien (naar 
rechts) en verlaagd door deze tegen de klok in te draaien (naar links). 
 
Door op de bedieningsknop te drukken, wordt deze vergrendeld.  
Water wordt afgegeven met een constante vuldruk. 
Door aan de knop te trekken wordt deze ontgrendeld en kan de vuldruk 
weer worden aangepast. 
 
 

6.1  Drukmeting 
De gebruiker kan tijdens het pompen de vuldruk op het meetapparaat aflezen.  
De geïnduceerde slangweerstand, die variabel is op basis van de slanglengte, wordt toegevoegd 
aan de drukweergave. 
 
De inwendige colondruk wordt tijdens pomppauzes gemeten.  
 
De elektronische temperatuurregeling doseert zorgvuldig koud en warm water met 
magneetkleppen, wat resulteert in een kleine drukverandering. De drukregelaar compenseert deze 
drukwijziging vrijwel volledig, zodat bij de drukmeting slechts een lichte pulsatie kan worden 
waargenomen.  
 
 

6.2  Temperatuurregeling 
De temperatuurregeling wordt uitgevoerd door besturingselektronica, die de kleinste 
temperatuurveranderingen detecteert en de respectievelijke magneetventielen aanstuurt. 
 
De temperatuur wordt ingesteld via de potentiometer op de plaat aan 
de voorzijde. 
 
De maximaal instelbare temperatuur is 40 °C +/- 1 °C. 
 
Deze regeling is alleen actief wanneer water wordt afgegeven via de 
voetschakelaar. 
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6.3  Volumemeting 

Het vloeistofvolume kan tot op de millimeter nauwkeurig worden gemeten met het geïnstalleerde 
volumemeetapparaat.  
 
Er zijn twee meetopties beschikbaar. 
 
Alvorens elke irrigatiecyclus moet de resetknop kort 
worden ingedrukt om de digitale weergave op nul te 
zetten als het watervolume van elke spoelgang gedetecteerd moet worden. 
Deze meetprocedure herkent hoeveel irrigatiecycli er nodig zijn om de colon optimaal te reinigen. 
De colon is optimaal ontlucht als het volume van de irrigatiecycli ongewijzigd blijft.  
 
De resetknop mag tijdens de behandeling niet worden ingedrukt als het totale volume van de 
irrigatie van het colon moet worden gemeten. 
 
Het succes van uw therapie is nu meetbaar! 
 

6.4  Uitlaat 
De uitlaat van de Humacolona® wordt aangesloten op de bovenste 
Sangiset-slangaansluiting. Het onderste uiteinde van de Sangiset®-
slangaansluiting wordt aangesloten op het Humacolona® speculum 
De rolklem moet altijd geopend zijn! 
De slang mag tijdens het gebruik niet worden geknikt of gedraaid, 
omdat er dan geen water kan worden toegediend. 
 
In de normale modus wordt het Sangiset®-apparaat gevuld met ca. 50 millimeter irrigatievloeistof. 
 
In geval van een breuk van de aanvoerleiding en gelijktijdig falen van alle veiligheidsapparaten, 
wordt het Sangiset-apparaat gevuld met bruine colonvloeistof voordat deze het Humacolona®-
apparaat bereikt.  Excrementen zijn niet zichtbaar omdat er een 200 µm-filter in de Sangiset-
leiding van de patiënt is geïnstalleerd. 
Indien dit gebeurt, dient de behandeling onmiddellijk te worden afgebroken, de Sangiset®-
uitlaataansluiting worden ontkoppeld en de watertoevoer afgesloten.  
 

6.5  Lichtgevende dioden 
Het gele led-lampje geeft een temperatuuralarm aan (>42 °C).  
De afgifte van warm water wordt gestopt en pas weer vrijgegeven als een 
temperatuur onder de 42 graden Celsius is bereikt. 
 
Het groene led-lampje geeft de bedrijfsstatus van de magneetkleppen weer  
(warm/koud water). 
 
De therapie moet worden afgebroken als er een alarm afgaat tijdens de 
behandeling of in de stand-bymodus. Het apparaat Humacolona® moet worden 
onderhouden door een geautoriseerde monteur van de klantenservice. 
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7. Functionele test 
 
Temperatuur-/Alarmtest  
De Alarm-Reset-knop op de volumeweergave heeft een dubbele functie. 
 
Temperatuuralarm 
Houd de voetschakelaar ingedrukt en druk op de knop "Alarm/Reset" totdat het alarm wordt 
geactiveerd. 
Waterafgifte wordt gestopt. 
Een hoge temperatuur wordt niet weergegeven op het temperatuurmeetapparaat op de plaat aan 
de voorzijde, omdat elektronische temperatuurbewaking de waterstroom deactiveert voordat 
deze de uitlaat of de meetlocatie van de temperatuurweergave op de plaat aan de voorzijde 
bereikt. 
Het gele led-lampje geeft het temperatuuralarm aan. 

  
 
Volume resetten 
Met een korte druk op deze 
knop wordt de volumeweergave 
gereset.   
 
 
 
 
 
 
 
Test van temperatuurweergave: 
Het geïnstalleerde temperatuurmeetapparaat kan worden vergeleken 
met de kamertemperatuur wanneer het Humacolona®-apparaat enkele 
uren inactief blijft. Afwijkingen mogen niet meer dan +/-1 °C zijn. 
 
 
Volumetest: 
Zet de volumeweergave op nul met de Reset-knop.   
Vul een gekalibreerde container met behulp van de Humacolona®. 
Het bereikte vloeistofvolume moet overeenkomen met de digitale 
volumemeting met een nauwkeurigheid van +/- 10%.  
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8. Montage instructies Humacolona® 
 
De drinkwatervoorziening mag alleen worden aangesloten door een erkend installatiebedrijf. 
 

8.1  Afsluitklep: 
Als minimale voorwaarde van EN 1717, voorheen DIN 1988, moet de warm en 
koud watertoevoer van het Humacolona®-apparaat een zelfontluchtende 
terugslag- en afsluitklep hebben. 
In deze combinatie is daarnaast een waterfilter (200 µm) geïnstalleerd, dat 
grove vervuiling van de pneumatische leidingen in het Humacolona-apparaat 
voorkomt.   
 
 
 
De afbeelding toont  
hoe deze extra zelfontluchtende  
afsluitklep wordt geïnstalleerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2  Riolering/Afvoer: 
De irrigatievloeistof wordt in een geleverde jerrycan of rechtstreeks in het 
riool geleid, zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast. De aansluiting is 
een in de handel verkrijgbare sifonaansluiting voor wasmachines.  
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9. Humacolona®-wandbevestiging en montage 
 
De wandbevestiging wordt precies op de uiteindelijke installatieplaats van het Humacolona®-
apparaat geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eerst wordt de bevestigingsplaat 
aan de wand met vier schroeven bevestigd. 
                     
 
      
                                                           
 
          Bovenzijde 
 
 
 
Vervolgens kan het Humacolona®- apparaat  
aan de wandbevestiging worden bevestigd.  
  
 
 
 
 
                                                                                     Het Humacolona®-apparaat wordt bevestigd aan  
                                                                                     de wand met twee schroeven. 
 
 
 
Het deksel van de behuizing is bevestigd   
met twee schroeven. 
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10. Waterfilter (warm en koud water) 
 
Als een waterleiding doorbreekt zal de zoetwatervoorziening daarna een hoog zandgehalte 
hebben. Dit zandgehalte wordt na verloop van tijd uit de waterleidingen gespoeld. De inlaatfilters 
van aangesloten apparaten kunnen na verloop van tijd overbelast en verstopt raken. In de praktijk 
is dit effect altijd te herkennen aan een verlaging van de stroomsnelheid.  
In een extreem geval zal het Humacolona®-apparaat alleen druppels water afgeven. Op dit punt 
moeten de inlaatfilters professioneel worden gereinigd. 
  
Professionele filterreiniging wordt overbodig met een externe waterfilter.  
 
Deze filters worden als extra optie tussen het Humacolona® apparaat en de watertoevoer 
geplaatst (zie afbeelding). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De afsluitkleppen (warm en koud water)  
moeten na elke behandeling worden gesloten. 
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11. Kennisgeving voor elektromagnetische conformiteit  

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies  

HUMACOLONA is bedoeld voor gebruik in de hieronder vermelde elektromagnetische omgevingen. De klant of gebruiker van het Humacolona-
apparaat moet ervoor zorgen dat het gebruik in een dergelijke omgeving wordt uitgevoerd.  

Emissiemetingen  Naleving  Richtlijnen voor elektromagnetische 
omgevingen  

HF-emissies conform CISPR 11  Groep 1  Het HUMACOLONA-apparaat (EMC-geteste 
stroomadapter) gebruikt uitsluitend HF-
energie voor zijn interne functie. Daarom 
zijn de HF-emissies erg laag en is 
interferentie met aangrenzende 
elektronische apparaten onwaarschijnlijk.  

HF-emissies conform CISPR 11  Klasse B  Het HUMACOLONA-apparaat is bedoeld 
voor gebruik in alle faciliteiten, inclusief 
woonruimtes en die die rechtstreeks zijn 
aangesloten op een openbaar 
elektriciteitsnet dat ook gebouwen van 
stroom voorziet die voor woondoeleinden 
worden gebruikt.  

Boventonen conform IEC 61000-3-2  Klasse A  

Spanningsschommelingen/flikkering conform IEC 61000-3-3  Voldaan  

Interferentie immuniteitstest  IEC 60601 testniveau  Nalevingsniveau  Richtlijnen voor 
elektromagnetische 

omgevingen  

Elektrostatische ontlading (ESD) conform 
IEC 61000-4-2  

+ 6 kV contactontlading (indirect)  

+ 8 kV luchtafvoer  

+ 6 kV 
contactontlading  

+ 8 kV luchtafvoer  

Vloeren moeten van hout of beton 
zijn of bedekt met keramische 
tegels. De relatieve 
luchtvochtigheid moet minimaal 
30% zijn als de vloer uit synthetisch 
materiaal bestaat.  

Snelle elektrische transiënten/bursts 
conform IEC 61000-4-4  

+ 2 kV voor stroomkabels  

+ 1 kV voor inlaat- en 
uitlaatleidingen => niet van 
toepassing  

+ 2 kV voor 
stroomkabels  

+ 1 kV voor inlaat- en 
uitlaatleidingen => niet 
van toepassing  

De kwaliteit van de 
voedingsspanning moet voldoen 
aan de typische kwaliteit voor 
bedrijfs- of ziekenhuisomgevingen.  

Overspanningen conform IEC 61000-4-5  + 1 kV spanning in normale modus 
(symmetrisch) + 2 kV  

+ 1 kV spanning in 
normale modus 
(symmetrisch) + 2 kV  

De kwaliteit van de 
voedingsspanning moet voldoen 
aan de typische kwaliteit voor 
bedrijfs- of ziekenhuisomgevingen.  

Spanningsdalingen, korte 
onderbrekingen en schommelingen van 
de voedingsspanning conform IEC 
61000-4-11  

< 5% UT voor ½ periode (> 95% 
daling) 40% UT voor 5 periodes (60% 
daling) 70% UT voor 25 periodes 
(30% daling) < 5% UT voor 5 sec. (> 
95% daling)  

< 5% UT voor ½ 
periode (> 95% daling) 
40% UT voor 5 
periodes (60% daling) 
70% UT voor 25 
periodes (30% daling) < 
5% UT voor 5 sec. (> 
95% daling)  

De kwaliteit van de 
voedingsspanning moet voldoen 
aan de typische kwaliteit voor 
bedrijfs- of ziekenhuisomgevingen.  

 

Magnetisch veld van de 
voedingsfrequentie (50/60 Hz) conform 
IEC 61000-4-8  

3 A/m  3 A/m  Magnetische velden voor de 
netwerkfrequentie moeten voldoen 
aan de typische waarden voor 
bedrijfs- of ziekenhuisomgevingen.  

OPMERKING: UT is de wisselvoedingsspanning voorafgaand aan de toepassing van het testniveau.  

 
 
 



 

Pagina 14 van 16 

 

 
 
 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – immuniteit tegen elektromagnetische interferentie  

Interferentie immuniteitstest  IEC 60601 testniveau  Nalevingsniveau  Elektromagnetische 
omgeving –  

richtlijnen  

Geleide HF-storende variabelen conform IEC 
61000-4-6  

Uitgestraalde HF-storende variabelen conform 
IEC 61000-4-3  

3 Vrms 150 kHz tot 80 
MHz  

3 V/m 80 MHz tot 2.5 GHz  

3 Vrms  

3V/m  

 
 

 

Draagbare en mobiele radioapparaten mogen niet worden gebruikt op een kleinere afstand tot het 
HUMACOLONA-apparaat – inclusief de voedingskabel – dan de aanbevolen veiligheidsafstand die wordt berekend 
volgens de vergelijking voor de zendfrequentie.  

Aanbevolen veiligheidsafstand:  

d = [3.5/3]√P = 1.2√P, d = [3.5/10]√P = 0.35√P voor 80 MHz tot 800 MHz  
d = [7.0/10]√P = 0.7√P voor 800 MHz tot 2.5 GHz, met P als het nominale vermogen van de zender in watt (W) 
volgens de informatie van de fabrikant van de zender en d als de aanbevolen veiligheidsafstand in meter (m).  
De veldsterkte van stationaire radiozenders voor alle frequenties moet volgens een onderzoek op locatie lager zijn 
dan het conformiteitsniveau.  
Interferentie is mogelijk binnen de omgeving van apparaten die het volgende pictogram dragen.  

OPMERKING 1: Het hogere frequentiebereik geldt voor 80 MHz en 800 MHz. OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle gevallen van 
toepassing. De verspreiding van elektromagnetische variabelen wordt beïnvloed door de absorberende en reflecterende eigenschappen van 
gebouwen, objecten en personen.  

a) De veldsterkte van stationaire zenders zoals basisstations van radiotelefoons en mobiele terrestrische radiozenders, amateurradiozenders, AM- 
en FM-radio- en televisiezenders kan theoretisch vooraf niet exact worden vastgesteld. Een studie van de locatie moet worden overwogen om de 
elektromagnetische omgeving met betrekking tot stationaire zenders te bepalen. Het apparaat moet worden betracht om de beoogde 
functionaliteit te verifiëren als de gemeten veldsterkte op de plaats waar het apparaat wordt gebruikt, de bovengenoemde conformiteitsniveaus 
overschrijdt. Er kunnen ook aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals een wijziging of een andere locatie voor het apparaat als ongebruikelijke 
prestatiekenmerken worden waargenomen.   

b) De veldsterkte moet minder zijn dan [V1]V/m boven een frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz.  

Aanbevolen veiligheidsafstanden tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur en HUMACOLONA  

HUMACOLONA is bedoeld voor gebruik in de vermelde elektromagnetische omgevingen. De klant of gebruiker van HUMACOLONA kan 
elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door de minimale afstand tussen draagbare en mobiele HF-telecommunicatieapparatuur 
(zenders) en HUMACOLONA  te behouden –  afhankelijk van de uitgangslijn van het communicatieapparaat zoals hieronder vermeld.  

Nominaal vermogen van de zender W  Veiligheidsafstand afhankelijk van de zendfrequentie m  

150 kHz tot 80 MHz  80 MHz tot 800 MHz  800 MHz tot 2.5 GHz  
d = 1.2 √P  d = 0.12 √P  d = 2.3√P  

0,01  0,12  0,12  0,23  
0,1  0,38  0,38  0,73  
1  1,20  1,20  2,3  

10  3,79  3,79  7,3  
100  12,00  12,00  23  

De afstand voor zenders waarvan het nominale vermogen niet in de bovenstaande tabel wordt vermeld, kan worden bepaald met de vergelijking 
in de respectieve kolom, terwijl P het nominale vermogen van de zender in watt (W) is, volgens de informatie verstrekt door de fabrikant van de 
zender.  

OPMERKING 1: Voor de berekening van de aanbevolen veiligheidsafstand van de zender in het frequentiebereik van 80 MHz tot 2,5 GHz is een 
extra factor 10/3 toegepast om de kans te verkleinen dat een mobiel of draagbaar communicatieapparaat onbedoeld in de nabijheid van de 
patiënt wordt gebracht wat kan leiden tot storingen.  

OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle gevallen van toepassing. De verspreiding van elektromagnetische variabelen wordt 
beïnvloed door de absorptie- en reflectiekenmerken van gebouwen, objecten en personen. 
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12. Transport, opslag, levensduur, afvoer 
 
12.1 Verpakking 

De onderneming Humares GmbH controleert de functionaliteit en volledigheid van het apparaat 
en voordat het zorgvuldig wordt verpakt en vervolgens verzonden en geleverd.  
Wij gebruiken alleen milieuvriendelijk, recyclebaar verpakkingsmateriaal. Wij vragen u het 
gebruikte verpakkingsmateriaal af te voeren volgens de plaatselijke voorschriften.  
 

 

12.2 Transport  
Ondanks een deugdelijke en zorgvuldige verpakking kan transportschade nooit volledig worden 
uitgesloten of vermeden. Inspecteer het apparaat na ontvangst visueel. Neem bij schade of 
ontbrekende onderdelen contact met ons op via het onderstaande adres:  
 
nv Medical Participations sa                                                      Tel : +352 .621.371.146  
Av. Pasteur 20                                                                               E-mail: med.par@outlook.com  
2310 Luxembourg                                                                        Mobiel: +32(0) 475.441443  
Grand Duché de Luxembourg 
 

12.3 Opslag  
Bewaar het apparaat altijd in een droge, nette ruimte. Houd rekening met de temperatuurgrenzen 
die worden vermeld in hoofdstuk 5 (Technische gegevens).  

 

12.4 Levensduur  
Wanneer het product op de juiste manier wordt behandeld en opgeslagen, met inbegrip van het 
gebruik van uitsluitend goedgekeurde accessoires en het uitvoeren van regelmatig onderhoud, 
heeft het een levensduur van 5 jaar. 

 

12.5 Afvoer 
Het buiten gebruik stellen en afvoeren van Humares-apparaten moet worden uitgevoerd volgens 
de lokale voorschriften voor elektronische apparaten.  
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13.  Onderhoud, reparaties 
 

13.1 Onderhoud 
Conform de Richtlijn voor Gebruikers van Medische Hulpmiddelen (MPBetreibV) moet elke 2 jaar 
een veiligheidsinspectie van de hulpmiddelen worden uitgevoerd. Onderhoud mag alleen worden 
uitgevoerd door Humares® GmbH of een geautoriseerde monteur.  
 

13.2  Reparaties 
Informeer de fabrikant indien er reparaties nodig zijn. Vermeld bij het bestellen van 
reserveonderdelen altijd de gegevens op het typeplaatje (serienummer, type en bouwjaar van het 
apparaat).  
Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door Humares® GmbH of een geautoriseerde 
monteur. 
 
 
 
 

14. Garantievoorwaarden 
 
Humares GmbH geeft de volgende fabrieksgarantie op onderdelen:  
  
 2 jaar vanaf de datum van verkoop (factuurdatum)  
 10 jaar voor de levering van reserveonderdelen  

 
 
De garantie geldt niet voor:  
 

 Slijtage onderdelen  
 Schade veroorzaakt door een defecte elektrische aansluiting  
 Schade veroorzaakt door onjuist gebruik  
 Schade veroorzaakt door gebrek aan onderhoud  
 Schade veroorzaakt door een onjuiste installatie  

 
 
    
 
 
 
 


