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Bateria externa Astral
Manual do utilizador
 Português

Utilização pretendida
A bateria externa Astral (“bateria externa”) é uma bateria de iões 
de lítio que se destina a uso hospitalar e domiciliário com a série 
Astral de ventiladores.
Destina-se a disponibilizar aos ventiladores Astral oito horas de 
alimentação eléctrica durante uma utilização normal.
Consulte o Manual do utilizador do dispositivo Astral para saber 
os doentes a que se destina, as indicações de utilização e as 
contra-indicações associadas à terapia de ventilação.

Vista rápida do 

Consulte a ilustração A.

1.  Botão para ligar e verificar 
o nível

2. Indicador de ligado
3. Indicador de carregamento

4. Indicador do nível de carga
5.  Cabo de saída de CC 

integrado 
6. Porta de entrada de CC.

Componentes:
 • Bateria com cabo de saída de CC integrado e porta de entrada 
de CC

 • Manual do utilizador

Disponível em separado:
 • Adaptador de CC Astral (acessório opcional)

Dispositivos e acessórios compatíveis

A bateria externa é compatível com os ventiladores das séries 
Astral 100 e Astral 150.

Avisos e precauções gerais
Em seguida, são abordados avisos e precauções gerais. Outros 
avisos, precauções e notas específicos aparecerão junto às 
instruções relevantes no manual do utilizador.

Um aviso alerta para a possibilidade de lesões corporais.

 AVISOS
 • A bateria destina-se a ser utilizada apenas de acordo com 
a utilização pretendida indicada neste guia. Podem ocorrer 
danos no equipamento ou lesões se forem efectuadas 
modificações no equipamento.

 • Não abra nem desmonte a bateria, pois não contém no 
seu interior peças passíveis de serem reparadas pelo 
utilizador; se estiver danificada ou com defeito, contacte o 
seu representante autorizado da ResMed.

 • A bateria externa deve ser sujeita a manutenção de dois 
em dois anos ou quando se verificar uma redução notável 
no tempo de utilização quando totalmente carregada. 
Consulte a secção Manutenção neste manual.
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 • Antes de ser utilizada pela primeira vez, certifique-se de 
que a bateria e os respectivos componentes estão em bom 
estado. Se existirem alguns defeitos, a bateria externa não 
deve ser utilizada.

 • Risco de explosão – não use na proximidade de 
anestésicos inflamáveis.

 • Devido ao risco de incêndio ou choque eléctrico, 
não coloque a bateria próximo de chama aberta ou 
aquecedores. Não exponha a bateria à luz solar directa ou 
ao calor (por exemplo, atrás de uma janela de um carro). 
Não coloque a bateria em curto-circuito.

 • As baterias de iões de lítio têm circuitos integrados 
de protecção de segurança, mas podem, ainda assim, 
ser perigosas se não forem correctamente utilizadas. 
As baterias danificadas podem ficar inoperacionais ou 
incendiar-se.

 • A bateria externa não se destina a ser operada por 
pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, 
sensoriais ou motoras reduzidas ou que não tenham a 
devida experiência e conhecimentos, a não ser que sejam 
supervisionadas ou que recebam instruções relativas à 
utilização da bateria externa por uma pessoa responsável 
pela sua segurança.

 • As crianças devem ser supervisionadas para garantir que 
não brincam com a bateria externa.

Uma precaução explica cuidados especiais a ter para a 
utilização segura e eficaz do dispositivo.

 PRECAUÇÃO
 • Não deixe cair a bateria externa. Evite impactos físicos 
fortes sobre a bateria.

 • Certifique-se de que a bateria externa fica seca. Não 
exponha à água, à chuva ou a níveis de humidade 
elevada.

Indicadores
Consulte a ilustração A.

A capacidade e o funcionamento da bateria externa são 
indicados na bateria externa e no dispositivo Astral.
Os indicadores LED da bateria externa apresentam o seu estado 
de funcionamento actual.

Verificação da carga na bateria

 • Prima .
 • O indicador LED de verificação do nível da bateria acende-se 
durante 5 segundos.

Indicador Estado da bateria externa

Botão para ligar/verificar o nível

Prima para ligar a bateria ou 
verifique o nível da bateria  

LED de CC ligada/desligada

Azul fixo Bateria ligada
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Indicador Estado da bateria externa

LED de carregamento

Verde a piscar A carregar

Verde fixo Totalmente carregado

LED de verificação do nível de carga

       Quatro verdes fixos Superior a 90% (aproximado)

  Três verdes fixos 65% a 90% (aproximado)

 Dois verdes fixos 40% a 65% (aproximado)

Um verde fixo 10% a 40% (aproximado)

Um verde a piscar Menos de 10%

Um âmbar a piscar Menos de 5%

Depois de a bateria externa ser ligada ao dispositivo Astral, 
acende-se o indicador de alimentação CC na Interface do 
Utilizador.

Acesso às informações da bateria através da interface do 
utilizador da Astral

É possível aceder às informações sobre o sistema e os níveis de 
carga da bateria em uma de duas formas.
1. Indicador da bateria 

A capacidade da Bateria Externa será adicionada ao indicador 
Tempo de execução na barra de informações da interface da 
Astral (pode demorar alguns minutos). O total será a soma da 
bateria interna da Astral mais uma ou duas baterias externas.
Nota: em condições normais de funcionamento, o ventilador 
exibirá o sistema total:
 • Estado de carga como uma percentagem quando no modo 
de standby da ventilação ou ligada à alimentação de redução.

 • Tempo de execução restante estimado durante a 
administração da terapêutica.

2. Informações sobre a bateria 
As informações da bateria podem ser acedidas a partir do 
submenu Bateria, na página Informações da interface do 
utilizador do Astral. Este menu tem dois separadores:
Carga—apresenta o nível de carga actual (0-100) para 
quaisquer baterias actualmente detectadas pelo sistema, bem 
como a carga total do sistema.
Manutenção—apresenta a capacidade de carga total 
e a contagem de ciclo de carga para quaisquer baterias 
actualmente detectadas pelo serviço.
Verifique regularmente o nível de carga da bateria externa. 
Recomenda-se que a bateria seja substituída aos 400 ciclos 
de carga.

Consulte o Guia do utilizador da Astral para obter informações 
adicionais.
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Carregamento da bateria externa

A bateria externa é fornecida parcialmente carregada.

Certifique-se de que a bateria externa está totalmente carregada 
antes de utilizá-la para alimentar o dispositivo Astral. A bateria 
externa pode ser utilizada e recarregada enquanto ligada ao 
dispositivo Astral (consulte a secção Utilização e carregamento 
da bateria externa neste guia).

O carregamento demora menos de 6 horas, de uma capacidade 
da bateria de 0% para mais de 95%.

 AVISO
 • Utilize apenas uma fonte de alimentação Astral 90 W CA 
para carregar a bateria externa.

 • A capacidade disponível da bateria externa diminui com o 
passar do tempo. Quando a capacidade de bateria restante 
for reduzida, não utilize a bateria externa como a principal 
fonte de energia.

 • A bateria externa não pode ser carregada a partir da rede 
eléctrica CC.

Consulte a ilustração B.

1. Ligue o cabo de alimentação CA à porta de entrada CC da 
bateria externa.

2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação CA à 
tomada da rede eléctrica. O carregamento é indicado por  
(consulte a secção Indicadores neste guia).

Nota: se necessário, o cabo de saída CC da bateria externa pode 
ser ligado à porta de entrada CC do dispositivo Astral enquanto a 
bateria externa está a carregar. O dispositivo Astral continuará a 
funcionar com base na alimentação da rede eléctrica.
3. Uma bateria externa totalmente carregada é indicada por . 

Para interromper o carregamento, desligue a bateria externa 
do cabo de alimentação CA.

Alimentação a partir da bateria externa

Para ligar a bateria externa:
 • Ligue-a um dispositivo Astral que está ligado ou;

 • Prima .
Nota: A bateria externa desliga-se automaticamente após 
5 minutos de inactividade.

Utilização e carregamento da bateria externa
Quando ligado ao Astral e à rede eléctrica, a bateria externa é 
carregada (consulte a secção da sequência de carregamento 
neste guia).

Utilização e carregamento com o dispositivo Astral

A ligação de uma Bateria externa totalmente carregada ao 
dispositivo Astral pode proporcionar 8 horas de alimentação 
durante a utilização habitual. 

Consulte a ilustração B.

1. Ligue o cabo de saída CC da bateria externa à porta de 
entrada CC do dispositivo Astral.

2. Ligue o cabo de alimentação CA à porta de entrada CC da 
bateria externa.
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3. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação CA à 
tomada da rede eléctrica. O indicador de corrente eléctrica 
CA na interface do Astral acende-se.

Utilização de duas baterias externas com o dispositivo Astral

Uma segunda bateria externa totalmente carregada pode 
ser ligada ao dispositivo Astral para fornecer mais 8 horas de 
alimentação durante a utilização normal. Poderão ser ligadas ao 
dispositivo Astral um máximo de duas baterias externas.

 PRECAUÇÃO
Não tente ligar mais do que duas baterias externas. 
Mensagens e alarmes específicos da bateria no dispositivo 
da Astral não funcionarão para quaisquer unidades 
adicionais.

Consulte a ilustração C.

1. Ligue o primeiro cabo de saída CC da bateria externa à porta 
de entrada CC do dispositivo Astral.

2. Ligue o segundo cabo de saída CC da bateria externa à porta 
de entrada CC da primeira bateria externa.

3. Ligue o cabo de alimentação CA à porta de entrada CC da 
segunda bateria externa.

4. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação CA à 
tomada da rede eléctrica.

Sequência de carregamento
1. A bateria interna do dispositivo Astral é carregada em 

primeiro lugar.
2. Uma vez a bateria interna totalmente carregada, a bateria 

externa (bateria 1) é carregada de seguida.
3. No caso da ligação de uma segunda bateria externa (bateria 2), 

esta é carregada depois de a bateria 1 estar totalmente 
carregada.

Bateria 1 Bateria 2

Nota: As baterias descarregam por ordem inversa (ou seja, a 
bateria interna descarrega-se por último). 

Configuração para utilização móvel
A bateria externa é ideal para utilização móvel (por exemplo, 
com uma cadeira de rodas), quando a alimentação de reserva do 
dispositivo Astral poderá ser necessária. Em situações móveis, 
verifique regularmente a carga da bateria externa.

8 h + 8 h

+
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Nota: O saco de mobilidade tem um compartimento com a 
capacidade para armazenar apenas uma bateria externa. Se 
estiver a viajar com mais de uma bateria externa, aguarde até que 
a primeira bateria externa esteja gasta (conforme indicado pelo 
Alarme de utilização da bateria interna) antes de trocar para a outra 
bateria externa. O dispositivo Astral continuará a ventilar utilizando 
a bateria interna enquanto as baterias externas são trocadas.

 AVISO
 • A bateria interna fornecerá alimentação de apoio em caso 
de falha de alimentação da bateria externa. Certifique-se 
de que a bateria interna do dispositivo Astral tem carga 
suficiente antes de utilizar a bateria externa.

 • Certifique-se de que a bateria externa tem carga suficiente 
antes de utilizá-la em situações em que é necessária 
mobilidade. Uma bateria externa totalmente carregada 
pode proporcionar 8 horas de alimentação adicional 
durante a utilização habitual.

 • Quando a restante capacidade de todas as baterias 
externas estiver baixa, certifique-se de que a continuidade 
da alimentação pode ser mantida mudando para a 
corrente eléctrica CA.

Ligação ao dispositivo Astral para utilização móvel

Consulte a ilustração C.

Quando utilizar a bateria externa em situações móveis, ligue 
simplesmente o cabo de saída CC da bateria externa à entrada 
CC do dispositivo Astral.
Se necessário, poderá ligar uma segunda bateria externa. Ligue 
o segundo cabo de saída CC da bateria externa à porta de 
entrada CC da primeira bateria externa.
Quando utilizada com o saco de mobilidade, certifique-se de 
que a bateria externa está presa no compartimento da bateria 
externa (ilustração D). O saco de mobilidade tem capacidade 
para uma bateria externa. Consulte o Manual do utilizador do 
saco de mobilidade para obter instruções.

Viagens aéreas
Consulte a companhia aérea se pretender levar a bateria externa 
a bordo juntamente com o seu dispositivo.
Quando viajar com a bateria externa:
 • Para sua comodidade em postos de segurança, poderá ser 
útil guardar uma cópia do Manual do utilizador da bateria 
externa para ajudar os funcionários de segurança a perceber o 
dispositivo e a dar-lhes a ler as seguintes declarações:
 • A ResMed confirma que a bateria externa cumpre com os 

requisitos da Agência Federal de Aviação dos EUA (Federal 
Aviation Administration — FAA) (RTCA/DO-160, secção 21, 
categoria M) em relação a todas as fases da viagem aérea.

 • A ResMed confirma que a bateria externa está em 
conformidade com a classificação da IATA: UN 3480 — 
baterias de iões de lítio.
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Limpeza e manutenção
A limpeza e manutenção descritas nesta secção devem ser 
realizadas regularmente.
Limpe o exterior da bateria com um pano limpo, ligeiramente 
humedecido.
Consulte os manuais do utilizador da interface do doente, do 
humidificador e de outros acessórios que estão a ser utilizados 
para obter instruções pormenorizadas relativas aos cuidados e a 
manutenção desses dispositivos.

 PRECAUÇÃO
 • Limpe apenas as superfícies exteriores da bateria externa.
 • Não mergulhe a bateria externa e não verta líquidos ou 
solventes sobre qualquer parte da bateria externa.

As seguintes soluções de limpeza são compatíveis para 
utilização semanal (salvo indicação) ao limpar as superfícies 
externas do dispositivo Astral:

 • Isopropanol;
 • Actichlor Plus;
 • lixívia (1:10) (pode também ser conhecida como “hipoclorito 
diluído”).

 • Cavicide*
 • Mikrozid*
*Adequado para a limpeza apenas numa base mensal.

Armazenamento
Certifique-se de que a bateria externa está limpa e seca antes 
de ser armazenada por qualquer período de tempo. Guarde a 
bateria externa num local seco ao abrigo da luz solar directa.

 PRECAUÇÃO
 • A bateria externa tem de ter uma carga de pelo menos  
65-90% (indicada por três LED verdes) e ser desligada 
antes do armazenamento.

 • Todas as baterias de iões lítio descarregam 
automaticamente, quando não estão a ser utilizadas. 
Carregue a bateria externa até pelo menos 65%-90% após 
seis meses de armazenamento. 

 • Se não for periodicamente carregada (ou seja, em 
intervalos de seis meses), a bateria externa acabará por 
descarregar automaticamente até ao ponto em que já não 
pode ser carregada. Se isto ocorrer a bateria externa já 
não pode ser utilizada e fica irrecuperável.

 • O armazenamento da bateria externa a temperaturas 
elevadas aumenta a taxa de descarregamento automático.

Manutenção
A bateria externa deve ser reparada por um Centro de 
Assistência da ResMed autorizado a cada dois anos. A bateria 
externa destina-se a proporcionar um funcionamento seguro e 
fiável desde que a sua utilização e manutenção respeitem as 
instruções fornecidas pela ResMed. No entanto, e como é o caso 
de todos os dispositivos eléctricos, deverá ter cuidado e solicitar 
a inspecção do dispositivo num centro de assistência técnica 
autorizado da ResMed caso detecte anomalias no mesmo.
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Resolução de problemas
Aquando da ocorrência de um problema, tente as sugestões 
seguintes. Se o problema não puder ser resolvido, contacte o 
fornecedor de equipamento ou a ResMed. Não tente abrir a 
bateria.

Problema/Causa possível Solução

Os indicadores LED não estão acesos

As ligações da alimentação 
foram interrompidas.

Verifique todos os cabos e ligue-os, 
tal como descrito na Configuração.

A bateria externa está 
descarregada.

Ligue o dispositivo à rede elétrica e 
carregue a bateria externa.

A bateria externa está 
desligada.

Prima o botão de verificação de nível 
de carga/ligar durante pelo menos 
dois segundos.

Falha da bateria externa. Consulte o representante da 
ResMed.

O LED âmbar da bateria externa está a piscar

O nível de carga da bateria 
externa é inferior a 5%.

Carregue a bateria externa logo que 
possível. 

O LED verde de nível de carga da bateria externa está a piscar

O nível de carga da bateria 
situa-se abaixo de 10%.

Carregue a bateria externa logo que 
possível. 

O carregamento termina

Carregamento concluído. A bateria externa está pronta para 
ser utilizada.

A temperatura ambiente é 
superior a 30 oC.

Carregue a bateria externa num local 
onde a temperatura ambiente seja 
inferior a 30 oC.

A bateria desliga-se e deixa de alimentar o dispositivo

A temperatura ambiente é 
superior a 40 oC.

Mova a bateria externa para um local 
onde a temperatura ambiente seja 
inferior a 40 oC.

O indicador de nível de carga da bateria está inexacto

A temperatura ambiente 
está em valores extremos 
(ex., –5 oC, +40 oC).

Mova a bateria externa para um 
local onde a temperatura ambiente 
se situe entre –5 oC e +40 oC 
e carregue através da corrente 
eléctrica CA.

Resolução de problemas nos alarmes
Podem ocorrer ocasionalmente alarmes e mensagens 
relacionados com a bateria externa. Todas as informações de 
mensagens serão exibidas na interface do utilizador da Astral e 
serão acompanhadas por um sinal audível.
Consulte o Guia do utilizador da Astral para obter informações 
adicionais
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Especificações técnicas

Tecnologia da bateria Iões de lítio

Capacidade < 100 Wh (97 Wh)

Classificação UN UN3480 (bateria de iões de lítio)

Fonte de alimentação Intervalo de entrada de 100-240 V, 50-60 Hz, 
1,0-1,5 A
Nominal para utilização em aviões 110 V, 
400 Hz 

Tensão de saída da 
bateria

(20 V / 24 V) ± 1 V, 90 W contínua

Corrente de saída da 
bateria (nominal)

4,5 A / 3,75 A

Protecção Sobrecarga, descarregamento excessivo, 
corrente excessiva, curto-circuito, 
temperatura elevada

Dimensões 
(C x L x A)

168 mm x 104 mm x 72 mm

Peso da bateria 1,2 kg (peso típico)

Ciclo de vida típico 400 ciclos de carga a 23 °C até 80% de 
capacidade

Condições de 
funcionamento

A carregar:
Descarga:

10 °C a 35 °C; 5%–93% de humidade 
máxima
0 °C a 40 °C; 5%–93% de humidade 
máxima

Condições de 
transporte/
armazenamento

-20 °C a +50 °C; 5%-93% de humidade 
relativa (sem condensação)

Pressão do ar de 
funcionamento/
armazenamento

700 hPa a 1100 hPa

Tempo de 
carregamento

< 6 h até ao nível total (100%)

Compatibilidade 
electromagnética

Este produto encontra-se em conformidade 
com todos os requisitos de compatibilidade 
electromagnética (CEM) nos termos da 
norma CEI 60601-1-2 para áreas residenciais, 
comerciais e de indústria ligeira. Pode 
encontrar informações relativas à imunidade 
e emissões electromagnéticas destes 
dispositivos ResMed em www.resmed.com/
downloads/devices.

Utilização num avião A ResMed confirma que a bateria externa 
cumpre com os requisitos da Agência 
Federal de Aviação dos EUA (Federal 
Aviation Administration — FAA) (RTCA/DO-
160, secção 21, categoria M) em relação a 
todas as fases da viagem aérea.
Classificação da IATA para a bateria interna: 
UN 3481 — baterias de iões lítio contidas 
no equipamento. A bateria externa é uma 
bateria UN 3480.



10

Classificação CEI 
60601-1

Classe II (duplo isolamento) e/ou 
equipamento com alimentação interna, 
IP21, funcionamento contínuo (com rede 
eléctrica), funcionamento limitado (com 
bateria), equipamento não adequado 
para utilização na presença de mistura de 
anestésico inflamável com ar ou óxido 
nitroso.
A bateria externa, enquanto ligada a um 
dispositivo e a descarregar, tem uma 
classificação de IP21 (à prova de gotas) de 
acordo com a norma CEI60529. A fonte de 
alimentação CA e a bateria externa Astral 
têm uma classificação IP21.

Tempo de 
funcionamento da 
bateria

< 8 h de utilização normal 1

1 Horas de funcionamento com uma bateria nova em condições normais. 
Condições de teste: Adulto, modo P(A)CV, Controlo P: 20 hPa, PEEP: 
Desligado, Frequência: 15 CPM, Ti: 1,2 s O tempo pode variar com as 
condições ambientais.
Nota: O fabricante reserva-se o direito de alterar estas 
especificações sem aviso prévio.

Símbolos

Os seguintes símbolos poderão aparecer no dispositivo ou na 

embalagem: 

 Atenção, consultar documentos anexos;  Ler as instruções 

antes da utilização; 21  Protegido contra objectos com tamanho de 

dedos e contra gotejamento de água na vertical;  Equipamento 

de Classe II;  RoHS europeia;  Código de lote; 

 Número de série;  Número de catálogo; 
8

 Limites 

de humidade;  Manter seco;  Limites de temperatura 

(armazenamento e transporte);  Nível de carga da bateria 

externa;  Indicador de carga da bateria externa;  Corrente 

contínua; O  I  Ligar/desligar CC;  Porta de entrada CC; 

 Saída CC;  Não utilizar se a embalagem estiver danificada; 

 Canadian Standards Association;  Fabricante; 

 Representante europeu autorizado

 Informações ambientais
A eliminação da bateria deve ser feita de acordo com a legislação 
e regulamentos nacionais em vigor. A REEE 2002/96/CE é uma 
directiva da UE que tem por objectivo a eliminação adequada de 
resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. A bateria deve 
ser eliminada em separado, não juntamente com o lixo doméstico 
não separado. Para eliminar a bateria, use os sistemas adequados 
de recolha, reutilização e reciclagem disponíveis na sua área. 
O uso destes sistemas de recolha, reutilização e reciclagem tem o 
propósito de poupar os recursos naturais e evitar danos ao ambiente 
causados por substâncias perigosas. A Directiva Europeia 2006/66/CE 
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exige a eliminação adequada de baterias gastas. A bateria só poderá 
ser entregue em pontos de recolha totalmente descarregada. Se 
estiver carregada ou parcialmente descarregada, deve-se ter cuidado 
para impedir a criação de curto-circuito. As baterias que contêm mais 
de 0,0005% de mercúrio por massa, mais de 0,002% de cádmio 
por massa ou mais de 0,004% de chumbo por massa são marcadas 
por baixo do símbolo de caixote do lixo com uma cruz com os 
respectivos símbolos químicos (Hg, Cd, Pb) dos metais para os quais 
o limite foi excedido.
Se necessitar de informações sobre estes sistemas de gestão de 
resíduos, entre em contacto com o centro de recolha de resíduos 
da sua localidade. O símbolo que indica o uso destes sistemas de 
gestão de resíduos é constituído por um contentor de lixo barrado 
com uma cruz. Se necessitar de mais informações sobre a recolha 
e a eliminação do dispositivo ResMed, entre em contacto com os 
escritórios da ResMed ou o distribuidor da sua área, ou visite www.
resmed.com/environment.

Garantia Limitada
A ResMed Ltd (doravante ‘ResMed’) garante que o produto 
ResMed está isento de defeitos de material e fabrico durante 
o período de tempo abaixo especificado, a partir da data de 
compra.

Produto Período da garantia

 • Sistemas de máscara (incluindo armação da 
máscara, almofada, arnês e tubagem) — excepto 
dispositivos de utilização única

 • Acessórios — excepto dispositivos de utilização 
única

 • Sensores de pulso para dedo de tipo flexível
 • Cubas de água de humidificadores

90 dias

 • Baterias para utilização em sistemas de baterias 
interna e externa da ResMed

6 meses

 • Sensores de pulso para dedo de tipo clipe
 • Módulos de dados de dispositivos CPAP e de 

dois níveis
 • Oxímetros e adaptadores para oxímetros de 

dispositivos CPAP e de dois níveis de pressão
 • Humidificadores e respectivas câmaras de água 

laváveis
 • Dispositivos de controlo de titulação

1 ano

 • Dispositivos CPAP, de dois níveis de pressão e 
de ventilação (incluindo fontes de alimentação 
externas)

 • Acessórios da bateria
 • Dispositivos portáteis de diagnóstico/rastreio

2 anos

Esta garantia só se aplica ao consumidor inicial. Não é 
transferível.
Se o produto avariar nas condições normais de utilização, 
a ResMed procederá, ao seu critério, à reparação ou 
substituição do produto defeituoso ou de qualquer um dos seus 
componentes. 
Esta garantia limitada não cobre: a) qualquer dano resultante 
de utilização inadequada, abuso, modificação ou alteração 
do produto; b) reparações efectuadas por qualquer entidade 
de assistência técnica que não tenha sido expressamente 
autorizada pela ResMed para esse tipo de reparação; c) 
qualquer dano ou contaminação causado por fumo de cigarros, 
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cachimbos, charutos ou outros; d) qualquer dano provocado 
pelo derrame de água sobre ou para dentro de um dispositivo 
electrónico.
A garantia deixa de ser válida se o produto for vendido, ou 
revendido, fora da região da compra original.
Os pedidos de reparação ou substituição de um produto 
defeituoso no âmbito da garantia devem ser feitos pelo 
consumidor original no local de compra.
Esta garantia substitui todas as outras, explícitas ou implícitas, 
incluindo qualquer garantia implícita de comerciabilidade ou de 
adequabilidade para um determinado fim. Algumas regiões ou 
estados não permitem limitações de tempo sobre a duração de 
uma garantia implícita, pelo que a limitação acima pode não se 
aplicar ao seu caso.
A ResMed não será responsabilizada por quaisquer danos 
incidentais ou consequentes reivindicados como decorrentes da 
venda, instalação ou uso de qualquer produto ResMed. Algumas 
regiões ou estados não permitem a exclusão ou limitação de 
danos incidentais ou consequentes, pelo que a limitação acima 
pode não se aplicar ao seu caso.
Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode 
ter outros direitos que variam de região para região. Para mais 
informações sobre seus direitos de garantia, entre em contacto 
com o revendedor local da ResMed ou os escritórios da 
ResMed.
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