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SYMBOLE ZASTOSOWANE W TEJ INSTRUKCJI  
 

SYMBOL ZNACZENIE KOMENTARZ 
 

 
 

UWAGA 
Nieprawidłowa obsługa może spowodować 
poważne obrażenia*1 lub śmierć użytkownika / 
pacjenta*1 

ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI 

Nieprawidłowa obsługa może spowodować 
obrażenia ciała*2 lub szkodę materialną*3 

 

 
 

ŚRODKI 
OSTROŻNOŚCI 

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności 
konserwacyjnych lub czyszczących urządzenie 
należy odłączyć od zasilania 

 UWAGI Ważne informacje dotyczące użytkowania 
Tabela 1 - Symbole zastosowane w tej instrukcji użytkowania  

* 1 Poważny uraz oznacza porażenie prądem lub zatrucie, które prowadzi do dalszych powikłań, 
hospitalizacji lub długotrwałego leczenia ambulatoryjnego.  
* 2 Obrażenia ciała oznaczają obrażenia, oparzenia, porażenie prądem itp., które nie wymagają 
hospitalizacji ani długotrwałego leczenia ambulatoryjnego. 
* 3 Przez szkodę materialną rozumie się znaczne szkody wyrządzone domowi i/lub 
przedmiotom gospodarstwa domowego, a także zwierzęciu domowemu. 

 
LISTA SKRÓTÓW 

 
Skrót Znaczenie 
PN Part Number 
SN Serial Number 

LED Kontrolka świetlna 
 

IP Ingress Protection 
BLE Bluetooth Low Energy 

Tabela 2 - Lista skrótów 
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Funkcje urządzenia 
 

Urządzenie Mallya składa się z korpusu i pokrętła, które jest montowane na wstrzykiwaczu 
insuliny: 
 

 
Urządzenie Mallya służy do: 
- Sygnalizowania zakończenia wstrzykiwania,  
- Rejestracji wstrzykiwanej iniekcji (dawka insuliny), 
- Zapisu daty i godziny każdej iniekcji, 
- Przesyłania dawki, daty/godziny każdej iniekcji do aplikacji mobilnej powiązanej ze 

smartfonem kiedy urządzenie Mallya jest podłączone do Bluetooth. 
 

Sparowanie urządzenia Mallya z kompatybilną aplikacją mobilną (samodzielne 
oprogramowanie zainstalowane na smartfonie) pozwoli Ci:  
- Poprawić śledzenie leczenia insuliną. Mallya daje możliwość prowadzenia dokładnej 

ewidencji wstrzyknięć insuliny (dawka, data/godzina wstrzyknięcia),  
- Umożliwia generowanie raportów dotyczących insuliny podanej w danym przedziale czasu, 
- Przechowuje i udostępnia dane personelowi medycznemu. 
 

Z urządzenia Mallya można również korzystać bez aplikacji w celu: 
- Sygnalizowania zakończenia wstrzykiwania. 
W takim przypadku dane dotyczące iniekcji nie są udostępniane i nie są udostępniane osobom 
trzecim. 
 

Przeznaczenie 
Mallya to urządzenie do bezprzewodowego gromadzenia i przesyłania danych o dawkach 
insuliny podawanych przez kompatybilne wstrzykiwacze. 

Użytkownicy 
Z urządzenia Mallya mogą korzystać pacjenci chorujący na cukrzycę typu I i II. Z urządzenia 
Mallya mogą korzystać pacjenci z cukrzycą typu I i II. 

Środowisko użytkowania 
Urządzenie Mallya przeznaczone jest do użytku w gabinecie lekarskim lub w domu. 

 
Ochrona danych zdrowotnych 

Postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. mogą mieć zastosowanie do interakcji pomiędzy Biocorp Production, a użytkownikami 
produktów. 
W tym celu Biocorp Production zobowiązuje się do przestrzegania swoich obowiązków zgodnie z 
przepisami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych oraz dokłada wszelkich starań, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo, poufność i integralność przetwarzanych przez siebie danych 
osobowych.  
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, może zażądać ich usunięcia 
lub skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania tych danych. W każdej chwili może wycofać 
zgodę na przetwarzanie tych danych; może również sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych oraz 
skorzystać z prawa do przenoszenia tych danych.  W celu skorzystania z tych praw prosimy o kontakt: 
gdpr@biocorp.fr 

Korpus 
Mallya 

Pokrętło 
Mallya 

mailto:gdpr@biocorp.fr


 

 
Strona 2 / 24 IFU_MAL_AD_PL_V1 

Jeżeli użytkownik uzna, po skontaktowaniu się z Biocorp Production, że jego prawa do ochrony danych 
i prywatności nie są przestrzegane lub że przepis dotyczący kontroli dostępu nie jest zgodny z zasadami 
ochrony danych, użytkownik ten może złożyć skargę online lub pocztą na adres: właściwy krajowy organ 
ochrony danych.   
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1. INFORMACJE OGÓLNE 

 

BIOCORP PRODUCTION 
ZI LAVAUR LA BECHADE 
63500 ISSOIRE 
CEDEX – FRANCE 

DYSTRYBUTORZY: 
Patrz lista znajdująca się na końcu instrukcji 

użytkowania 

Instrukcja użytkowania musi znajdowć się zawsze w zasięgu. Przed użyciem należy 
uważnie przeczytać wszystkie instrukcje użytkowania. 
 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem 
BIOCORP PRODUCTION. 
 

Aby Ci pomóc, potrzebujemy następujących informacji: 
 Numer seryjny twojego urządzenia Mallya (to numer SN znajdujący się z tyłu 

urządzenia) 

2. ZGODNOŚCI MALLYA - CZĄSTECZKI I STĘŻENIA 

 UWAGA 
Upewnij się, że urządzenie Mallya jest kompatybilne z wstrzykiwaczem (rodzaj insuliny i 
stężenie). 
 

Cząsteczki i powiązane stężenia kompatybilne z urządzeniem Mallya są wymienione w 
poniższej tabeli: 
 

MODEL MALLYA INSULINE INN STĘŻENIE 

Mallya do wstrzykiwacza 
insuliny KWIKPEN® ELI 
LILLY 

GLARGINE 100 IU/mL 

LISPRO 100 IU/mL 
200 IU/mL 

LISPRO AND 
PROTAMINE 100 IU/mL 

HUMAN ISOPHANE 100 IU/mL 
REGULAR HUMAN 
USP 100 IU/mL 

REGULAR HUMAN 
AND HUMAN 
ISOPHANE 

100 IU/mL 

Mallya do wstrzykiwacza 
insuliny FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

DETEMIR 100 IU/mL 
ASPART 100 IU/mL 
ASPART AND 
PROTAMINE 100 IU/mL 

HUMAN ISOPHANE 100 IU/mL 

Mallya do wstrzykiwacza 
insuliny SOLOSTAR® 

SANOFI 

GLARGINE 100 IU/mL 
300 IU/mL 

LISPRO 100 IU/mL 
GLULISINE 100 IU/mL 
GLARGINE AND 
LIXISENATIDE 

100 IU/mL 
+33 mcg/mL 

Tabela 3 - Kompatybilność Mallya - Cząsteczki i stężenia 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Mallya jest kompatybilna tylko ze wstrzykiwaczami insuliny, które umożliwiają wybór 
dawki jednostkowej. Mallya nie jest na przykład kompatybilna z Kwikpen Junior (przyrost co 
0,5 jednostki) ani Max Solostar / Doublestar (przyrost co 2 jednostki).  
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3. OPIS URZĄDZENIA I BADANIE ŚRODOWISKA  
3.1 OPIS URZĄDZENIA 

 
Urządzenie Mallya składa się z korpusu i nasadki: 
 

KORPUS POKRĘTŁO 
 

 

 

 
 

 

Zasadnicza wydajność korpusu Mallya została zdefiniowana w następujący sposób: 
Zapewnienie pacjentom i ich opiekunom wiarygodnych danych dotyczących parametrów 
dawkowania leków.  
Urządzenie wysyła następujące informacje o zabiegu przez Bluetooth (BLE) do smartfona 
pacjenta: 
- Podawana dawka insuliny (UI) 
- Data iniekcji 
- Godzina iniekcji 
Kompatybilna aplikacja mobilna pozwala w całkowicie bezpieczny sposób na wyświetlanie 
danych dotyczących leczenia, co znaczenie poprawia jego śledzenie. 

 
Numery referencyjne (numery części - PN) różnią się w zależności od modelu Mallya: 
 

MODEL MALLYA KORPUS MALLYA 
Części 

POKRĘTŁO MALLYA 
Części 

Mallya do wstrzykiwacza 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 
 

 
 

PN : 0273778 PN : 0273727 

Mallya do wstrzykiwacza 
insuliny KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 
 

PN : 0273694 PN : 0273698 

Mallya do wstrzykiwacza 
insuliny SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

PN : 0273777 PN: 0273710 
Tabela 4 - Numery referencyjne części Mallya  

Port micro 
USB Przezroczyst

e okienko 
dawki 

LED 
Przycisk 
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Części z listy poniżej są niezbędne do działania urządzenia Mallya: 
 

KABEL USB PRZYCISK 
RESETOWANIA 

 

 
 

 

 
 

PN: 0373707 PN: 0373708 

Tabela 5 - Części niezbędne do działania 
 

3.2 WAGA I ROZMIARY NAJWAŻNIEJSZYCH ELEMENTÓW 
 

ELEMENT WAGA WSTRZYKIWACZ DO 
INSULINY ROZMIAR 

Korpus MALLYA 0,016 kg 
KWIKPEN® (60.8x28.9x21.3) mm 
FLEXPEN® (60.8x26.9x21.3) mm SOLOSTAR® 

Pokrętło 
MALLYA 0,006 kg 

KWIKPEN® (11.6 x Ø22) mm 
FLEXPEN® (26.3 x Ø19.3) mm 

SOLOSTAR® (24.4 x Ø20) mm 
Całkowita waga 

Mallya 0,022 kg - - 

Tabela 6 - Waga i rozmiary głównych elementów 

4. BEZPIECZEŃSTWO 
4.1 SYMBOLE URZĄDZENIA I/ LUB JEGO OPAKOWANIA 

 

SYMBOL LOKALIZACJA OPIS 
 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE Patrz instrukcja użytkowania 

 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE Producent 

 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE 

Oznakowanie CE: produkt zgodny z 
przepisami CE 

 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE Numer seryjny 

 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE Data produkcji 

 

 
 
 

OPAKOWANIE Numer zestawu 
 

 
 

OPAKOWANIE Międzynarodowy numer artykułu 
(Global Trade Item Number) 

Tabela 7 - Symbole na urządzeniu i opakowaniu  
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SYMBOL LOKALIZACJA OPIS 
 

 
 

URZĄDZENIE I 
OPAKOWANIE Numer produktu 

 

 
 

OPAKOWANIE Numer referencyjny dystrybutora 
 

 
 

OPAKOWANIE Urządzenie klasy II (podwójna 
izolacja) 

-) 

 
 

OPAKOWANIE Część typu BF 

 

 
 

OPAKOWANIE 
Ochrona IP22 (patrz rozdział 9.3.: 
odporność na wodę, kurz i 
światło) 

 

 
 

OPAKOWANIE Tylko do użytku w pomieszczeniach 
 

 
 

OPAKOWANIE Urządzenie wrażliwe na wilgoć 
 

 
 

OPAKOWANIE Granice temperatur, na które można 
bezpiecznie wystawić urządzenie. 

 

 
 

OPAKOWANIE 
Zakresy poziomu wilgoci, w których 
urządzenie może bezpiecznie 
pracować. 

 

 
 

OPAKOWANIE Wartości ciśnienia, na które można 
bezpiecznie wystawić urządzenie. 

 

 
 

OPAKOWANIE Gospodarka odpadami 
elektrycznymi i elektronicznymi. 

Tabela 8 - Symbole na urządzeniu i opakowaniu (cd) 

4.2 OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 

UWAGI: 
- Produkt Mallya należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w 

niniejszej instrukcji użytkowania. 
- Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem Mallya po raz pierwszy. 

Instrukcja powinna być przechowywana w bezpiecznym miejscu. 
- Urządzenie należy użytkować w określonych warunkach otoczenia (nie wystawiać 

urządzenia na działanie temperatury powyżej 40°C (104°F), ani na działanie płomieni). 
- Zewnętrzny wstrząs mechaniczny (stukanie, wstrząsy, upadki itp.) urządzenia Mallya, 

może spowodować jego nieprawidłowe działanie. W przypadku problemów technicznych 
prosimy o kontakt z autoryzowanym dystrybutorem BIOCORP PRODUCTION. 

- Nigdy nie instaluj aplikacji mobilnej na smartfonie z nieoficjalnych sklepów. 
- Korzystanie z telefonu nieznanego pochodzenia stwarza niebezpieczeństwo i powoduje 

wygaśnięcie gwarancji Mallya. 
- Chroń swoje dane osobowe dotyczące zdrowia, używając hasła na smartfonie. 
- Okresowa konserwacja urządzenia nie jest wymagana, zalecana jest jedynie codzienna 

kontrola. Konserwacja Mallya jest wymagana, gdy urządzenie nie przejdzie kontroli 
funkcjonalnej. Jeśli kontrola funkcjonalna nie powiedzie się, zapraszamy do kontaktu z 
autoryzowanym dealerem BIOCORP PRODUCTION. 
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- Nomenklatura Cyberbezpieczeństwa odpowiadająca wersji wbudowanego 
oprogramowania jest dostępna w instrukcji technicznej urządzenia. Skontaktuj się z 
autoryzowanym sprzedawcą BIOCORP PRODUCTION, jeśli chcesz się z nią zpoznać. 

 UWAGA 
- Jeśli nie jesteś pewny, czy wstrzyknąłeś insulinę, nie należy powtarzać 

wstrzyknięcia. Monitoruj poziom cukru we krwi zgodnie z zaleceniami lekarza. 

 

- Odłącz kabel USB od portu ładowania USB po zakończeniu ładowania i 
odłącz Mallya od kabla zasilającego USB przed jego użyciem. 

- Mallya jest dostarczana z kablem USB. Nie używaj innego kabla do podłączenia go do 
portu USB zasilania. 

- Nie wiązać ani nie zaciskać kabla na lub wokół głowy lub szyi. Kabel może spowodować 
uduszenie. 

- Unikaj używania Mallya w pobliżu ROZRUSZNIKÓW SERCA i DEFIBRYLATORÓW. 
- Mallya zawiera wbudowany magnes. Unikaj kontaktu z metalowymi częściami podczas 

użytkowania. 
- To urządzenie nie jest zalecane do użytku przez osoby niewidome lub niedowidzące bez 

pomocy osoby przeszkolonej w jego obsłudze. 
- Nie należy samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia. Grozi to 

spowodowaniem pożaru, porażeniem prądem, obrażeniami ciała lub uszkodzeniem 
urządzenia. Powierz wszystkie naprawy autoryzowanemu dealerowi BIOCORP 
PRODUCTION. Urządzenie zdemontowane, zmodyfikowane lub naprawione przez osobę 
inną niż osoba z centrum napraw wyznaczonego przez BIOCORP PRODUCTION 
spowoduje utratę gwarancji. 

- Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpi nietypowy zapach, dźwięk, ciepło lub dym, 
natychmiast zaprzestań korzystać z urządzenia Mallya. Dalsze użytkowanie może 
spowodować pożar lub wadliwe działanie urządzenia. Skontaktuj się z autoryzowanym 
sprzedawcą BIOCORP PRODUCTION w celu sprawdzenia urządzenia. 

- Mallya nie jest wodoszczelna i nie jest zabezpieczona przed wnikaniem wody lub wilgoci:  
 Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą. 
 Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci. 

- Nie umieszczaj Mallya w kuchence mikrofalowej. 
- Nie używaj urządzenia w środowisku niebezpiecznym, zagrożonym wybuchem, 

zawierającym lotne rozpuszczalniki (alkohol itp.) lub substancje łatwopalne (środki 
znieczulające itp.) i nie umieszczaj go w pobliżu środowiska bogatego w TLEN. 

- Dzieci: Nie zostawiaj Mallya i jej akcesoriów w zasięgu małych dzieci, nie pozwalaj im się 
nimi bawić. Mogą zranić się, zranić innych lub przypadkowo uszkodzić urządzenie. Twoja 
Mallya zawiera małe części, których krawędzie mogą spowodować obrażenia lub 
sposowdować zadławienie się dziecka. 

- Zwierzęta lub insekty: Nie zostawiaj Mallya i jej akcesoriów w zasięgu zwierząt ani 
insektów. Po użyciu urządzenie powinno być przechowywane w oryginalnym opakowaniu. 

- Nie zaleca się używania akcesoriów innych niż określone dla urządzenia. Mogą powodować 
zwiększoną emisję lub zmniejszoną odporność elektromagnetyczną urządzenia. 

4.3 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 
Mallya jest dostarczana z kablem USB. Nie używaj innego kabla do podłączenia go do portu 
USB zasilania. 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
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Podłącz kabel USB Mallya do źródła zasilania zgodnego z normą IEC 60601-1. 

4.4 ZGODNOŚĆ Z NORMAMI / PRZEPISAMI I KLASYFIKACJA 
ZGODNOŚĆ Z 

NORMĄ OPIS KLASYFIKACJA 

IEC 60601-1 

• Rodzaj ochrony przed porażeniem 
elektrycznym 

Klasa II 
(podwójna izolacja) 

• Stopień ochrony przed porażeniem 
elektrycznym Typ BF  

• Tryb działania Praca ciągła 
IEC 60601-1-2  • Zgodność elektromagnetyczna * Patrz paragraf 11 - CEM 

IEC 60529 
• Stopień ochrony przed dostępem do części 

niebezpiecznych i przed wnikaniem wody 
opisany w aktualnym wydaniu IEC 

IP22 

Tabela9 - normy i klasyfikacja 

4.5 OZNAKOWANIE KORPUSU I POKRĘTŁA  MALLYA 
 

TYP MALLYA OZNAKOWANIE KORPUSU 
OZNAKOWANIE 

POKRĘTŁA 
(WEWNĄTRZ) 

Mallya do 
wstrzykiwacza 
insuliny: 
FLEXPEN® NOVO 
NORDISK 

 

 
 

 

 
 

Mallya do 
wstrzykiwacza 
insuliny: 
KWIKPEN® ELI 
LILLY 

 

 
 

 

 

Mallya do 
wstrzykiwacza 
insuliny: 
SOLOSTAR® 

SANOFI 

 

 
 

 

 
 

Tabela 10 - Znakowanie korpusu i pokrętła 

UWAGI: 
Numer części i numer seryjny urządzenia są również dostępne na opakowaniu dołączonym 
do urządzenia.  

0273698 
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4.6 TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 
 

 Temperatura Warunki 
atmosferyczne 

Wilgotność 
względna 

Transport –10°C do +40°C 
(14°F < T° < 104°F) 500 hPa do 1060 hPa 10% do 90% 

Przechowywanie –10°C do +40°C 
(14°F < T° < 104°F) 800 hPa do 1060 hPa 10% do 90% 

Tabela 11 - Transport i przechowywanie 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Urządzenie należy transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, specjalnie 

zaprojektowanym, aby chronić je przed uszkodzeniem. 
- Warunki przechowywania i transportu muszą być zgodne z warunkami opisanymi w 

powyższej tabeli. 
4.7 WARUNKI UŻYTKOWANIA 

 

 Temperatura Warunki 
atmosferyczne 

Wilgotność 
względna 

Użytkowanie +15°C do +35°C 
(59°F < T° < 95°F) 800 hPa do 1060 hPa 30% do 70% 

Tabela 12 - Warunki użytkowania 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Przed rozpakowaniem pozostaw urządzenie w pomieszczeniu na 30 minut, aby upewnić 

się, że nie występuje kondensacja. 
4.8 UTYLIZACJA 

Zutylizuj Mallya zgodnie z przepisami obowiązującymi w twoim kraju. 
 

Zgodnie z dyrektywami 2012/19/EU WEEE i 2011/65/EU RoHS II odnoszącymi się do 
ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji w składowanym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym: 
Władze publiczne podejmują odpowiednie środki, aby użytkownicy, dystrybutorzy i producenci 
przyczyniali się do zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ustanawiając wymogi 
prawne dotyczące ponownego użycia, odzysku lub recyklingu takiego sprzętu. 
 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Należy liczyć się z potencjalnie szkodliwymi skutkami dla środowiska lub zdrowia ludzkiego 
wynikającymi z niewłaściwej utylizacji sprzętu lub jego części. 
 

Na etykiecie urządzenia znajduje się następujący symbol graficzny: 

 
Przypomina, że wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być zbierany i poddawany 
recyklingowi po jego zużyciu. Nie może zostać wyrzucony razem z odpadami komunalnymi. 
 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Przed wyrzuceniem Mallya zresetuj urządzenie usuwając wszystkie swoje dane medyczne 
(patrz rozdział 8.2.). 
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5. ROZPAKUJ I ZAINSTALUJ URZĄDZENIE MALLYA (DOŁADUJ / 
SKALIBRUJ / ZŁÓŻ /PODŁĄCZ) 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Urządzenie Mallya można sparować tylko z kompatybilną aplikacją mobilną.  
Mallya jest kompatybilna tylko ze wstrzykiwaczami insuliny, które umożliwiają wybór 
dawki jednostkowej. Mallya nie jest na przykład kompatybilna z Kwikpen Junior (przyrost co 
0,5 jednostki) ani Max Solostar / Doublestar (przyrost co 2 jednostki). 
Patrz rozdział 2 - Kompatybilność Mallya - Cząsteczki i stężenia. 

5.1 ROZPAKUJ MALLYA I JEJ AKCESORIA 
 

 

 
 

 
 

Korpus MALLYA  
(x1) 

 

 
 

Pokrętło MALLYA (x 2) 

 

 
 

Kabel USB (x 1) 

 

 
 

Przycisk resetowania (x 1) 

 

 
 

 

Skrócona instrukcja obsługi: QSG_MAL_FR (x1) 
 

Tabela 13 - Zawartość opakowania 

 
 KROK 1 Otwórz opakowanie Mallya 
 

Mallya jest pakowana do wysyłki/transportu w karton: 
 

 
Wewnętrzna obudowa z pianki o specjalnych kształtach utrzymuje korpus Mallya oraz 
pokrętło na miejscu.  
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UWAGI: 
- Po otwarciu należy zachować wszystkie oryginalne opakowania do wykorzystania w 

przyszłości (w przypadku zwrotu lub transportu urządzenia). Urządzenie należy 
transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, specjalnie zaprojektowanym, 
aby chronić je przed uszkodzeniem. 

- Sprawdź, czy opakowanie nie zostało uszkodzone. W przypadku stwierdzenia 
uszkodzenia, urządzenie mogło również zostać uszkodzone. Skontaktuj się z 
dystrybutorem. 

 
 KROK 2 Rozpakuj: korpus, pokrętło i akcesoria 
 

Pomoc możesz uzyskać pod aresem @ my-mallya.com 
 

5.2 ŁADUJ I KALIBRUJ MALLYA 
 

UWAGI: 
Przed rozpoczęciem użytkowania Mallya powinna zostać naładowana. 
 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Mallya jest dostarczana z kablem USB. Nie korzystaj z innego typu kabli. Użyj kabla 

dostarczonego z urządzeniem, aby podłączyć je do portu zasilania USB. 
- Nigdy nie używaj urządzenia Mallya do wstrzykiwań, jeśli jest podłączone do portu zasilania 

USB (podczas ładowania). 
 

 

 

 
 

 

 

 
UWAGI: 
- Całkowite naładowanie baterii zajmuje około 2 godzin. Gdy bateria jest w pełni naładowana, 

zielona dioda LED gaśnie. Następnie możesz odłączyć kabel zasilający USB. 
- Optymalny czas pracy osiąga się, gdy bateria Mallya jest całkowicie naładowana. Następnie 

możesz używać Mallya przez co najmniej 2 tygodnie. 
 
 
 

http://www.biocorpsys.com/
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 chwili, gdy Mallya wyda dźwięk, 
a kontrolka LED zacznie się 
świecić na zielono. 

 LED przestaje się świecić 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
UWAGI: 
Jeśli pomarańczowa dioda LED nie zaświeci się po odłączeniu kabla USB od korpusu Mallya, 
oznacza to, że kalibracja została wykonana automatycznie. Możesz przejść bezpośrednio do 
następnego rozdziału: 
Rozdział 5.3 Połącz Mallaya ze wstrzykiwaczem insuliny. 
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5.3 POŁĄCZ MALLYA ZE WSTRZYKIWACZEM DO INSULINY 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Korpus i pokrętło Mallya muszą być prawidłowo przymocowane do wstrzykiwacza, w 
przeciwnym razie dane nie zostaną przesłane. 

 

 

 

 

 

 

UWAGI: 
Symbol wstrzykiwacza znajduje się z 
boku korpusu Mallya, aby pomóc ci 
ustawić wstrzykiwacz w odpowiednim 
kierunku (kwadratowe okienko w 
kierunku górnej części wstrzykiwacza)  
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5.4 PRACA W TRYBIE AUTONOMICZNYM LUB W TRYBIE PAROWANIA 
 
Mallya może:  

- Pracować w trybie autonomicznym: W takim przypadku nie masz wglądu do danych 
dotyczących iniekcji i nie możesz udostępniać ich osobom trzecim. 

 
lub 
 
- W opcji sparowania Mallya z kompatybilną aplikacją mobilną (samodzielne 

oprogramowanie zainstalowane na smartfonie)  
W takim przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami producenta aplikacji, aby sparować 
Mallya i korzystać z aplikacji. 
Gdy Mallya jest sparowana i prawidłowo umieszczona na wstrzykiwaczu: dioda LED świeci 
się na zielono. 

 
 

W trybie parowania: Mallya będzie śledzić twoje działania 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Urządzenie Mallya można sparować tylko z kompatybilną aplikacją mobilną. 
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6. INSTRUKCJA OBSŁUGI 
UWAGI: 
Po zainstalowaniu urządzenia Mallya na wstrzykiwaczu insuliny, należy używać go jak 
zwykłego wstrzykiwacza do insuliny. Patrz instrukcja obsługi wstrzykiwacza. 

6.1 TEST BEZPIECZEŃSTWA 

 UWAGA 
Zawsze test zalewania (bezpieczeństwa) przed każdym wstrzyknięciem, aby upewnić się, 
że: 
 Twój wstrzykiwacz i igła działają prawidłowo, 
 Podawana dawka insuliny będzie odpowiednia.  
Jeśli pacjent nie wykona testu bezpieczeństwa, może podać sobie zbyt dużo lub zbyt mało 
insuliny (patrz instrukcja użycia wstrzykiwacza). 
 

 
 

 
 

- 
 

 

 UWAGA 

 
 

 

Gdy urządzenie jest sparowane z kompatybilną aplikacją mobilną zainstalowaną na smartfoni :

 
 

 

UWAGI: 
Informacja o ładowaniu nie pojawi się w aplikacji od razu: pojawi się po wstrzyknięciu 
insuliny, w ciągu 2 minut od napełnienia.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

6.2 INIEKCJA 

 UWAGA 
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Jeśli nie jesteś pewny, czy wstrzyknąłeś insulinę, nie należy powtarzać wstrzyknięcia. 
Monitoruj poziom cukru we krwi zgodnie z zaleceniami lekarza. 
 

 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 UWAGA 
Jeśli nie widzisz ZERA („0”) w okienku dawki wstrzykiwacza oznacza to, że nie została 
wstrzyknięta pełna dawka. 
 

 

EKRAN APLIKACJI: 
Więcej informacji na temat funkcji aplikacji producenta można znaleźć w instrukcji 
producenta aplikacji. Znajdują się tam informacje takie jak: 
- W jaki sposób wyświetlić wybraną i podaną dawkę insuliny, 
- W jaki sposób wyświetlić datę i godzinę każdej iniekcji, 
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7. INSTRUKCJE PO UŻYTKOWANIU: ODEPNIJ URZĄDZENIE 
MALLYA Z PUSTEGO WSTRZYKIWACZA 
Aby usunąć Mallya ze wstrzykiwacza, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:  

 

7.1 Zdejmij korpus Mallya ze wstrzykiwacza do insuliny. Przyciśnij mocno kciukiem i 
usuń urządzenie ze wstrzykiwacza. 

 

 
7.2 Następnie zdejmij pokrętło Mallya ze wstrzykiwacza. 

 

 
 

7.3 Należy postępować zgodnie z instrukcjami w punkcie 5., aby zamontować 
ponownie urządzenie Mallya na nowym wstrzykiwaczu do insuliny. 

 

UWAGI: 
Nie ma potrzeby ponownego parowania Mallya podczas wymiany wstrzykiwacza (chyba, że 
system został zresetowany - patrz rozdział 8.2. Instrukcja resetowania) 
 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 Modele Mallya są kompatybilne tylko z jednorazowymi wstrzykiwaczami insuliny, dla 

których zostały zaprojektowane (Solostar, Kwikpen lub Flexpen). Nie należy ich zakładać 
ani używać z wstrzykiwaczem do insuliny innym niż ten, do którego są przeznaczone. 

 Jeśli trzeba wstrzyknąć więcej jednostek niż pozostało we wstrzykiwaczu, można: 
1) Wstrzyknąć pozostałą ilość do wstrzykiwacza i uzupełnić dawkę za pomocą nowego 

wstrzykiwacza: 
Aplikacja Mallya wyświetli 2 kolejne wstrzyknięcia lub 

2) Wstrzyknąć pełną dawkę nowym wstrzykiwaczem: 
Aplikacja Mallya wyświetli jedno pełne wstrzyknięcie. 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Kiedy Mallya zostanie przeniesiona na nowy wstrzykiwacz, aplikacja automatycznie wykryje 
„zdarzenie montażu” (tj. detektor i/lub pokrętło zostały usunięte z pierwszego 
wstrzykiwacza). Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta aplikacji, aby potwierdzić nowy 
typ wstrzykiwacza, na którym zamontowano Mallya.  
 

UWAGA - Ograniczenia zasięgu komunikacji Bluetooth: 
Aplikacja może poinformować Cię, że komunikacja Bluetooth została przerwana. 
Rzeczywiście, jeśli kompatybilna aplikacja i urządzenie Mallya są używane w hałaśliwym 
otoczeniu (w zakresie sygnału elektromagnetycznego zbliżonego do 2,4 GHz), komunikacja 
między nimi nie będzie już możliwa i połączenie zostanie zatrzymane. Mallya będzie jednak 
nadal śledzić historię wszystkich twoich wstrzyknięć. Gdy tylko niepokojące sygnały 
elektromagnetyczne znikną, kompatybilna aplikacja i urządzenie Mallya będą mogły się 
ponownie komunikować. 
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8. NAPRAWY 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Nigdy nie próbuj uzyskać dostępu do wewnętrznych części urządzenia. 
- Jeśli kontrola działania nie powiedzie się, a zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów 

nie rozwiążą problemu, skontaktuj się z dealerem autoryzowanym przez BIOCORP 
PRODUCTION. 

8.1 USUWANIE USTEREK MALLYA - SYGNAŁY WIZUALNE I DŹWIĘKOWE 
Gdy urządzenie Mallya emituje sygnał wizualny lub dźwiękowy, sprawdź ich przyczynę i 
postępuj zgodnie ze wskazówkami wymienionymi poniżej, aby rozwiązać problem: 
 

SYGNAŁ PRZYCZYNA ETAPY NAPRAWY 

Czerwona kontrolka LED 
 

 

Błąd MALLYA 

Zdejmij Mallya ze wstrzykiwacza. 
Ponownie skalibruj Mallya jeśli miga 
pomarańczowa kontrolka (patrz rozdział 
5.2.2.) 
Jeśli problem się utrzymuje, a kontrolka 
świeci się na czerwono, zresetuj system 
(patrz rozdział 8.2.) 
Następnie spróbuj sparować Mallyę ze 
smartfonem (patrz rozdział 5.4.) 
W przypadku problemów technicznych 
prosimy o kontakt z autoryzowanym 
dystrybutorem BIOCORP PRODUCTION. 

Szybkie miganie pomarańczowej 
kontrolki LED 

 

 

Kalibracja w trakcie 

Przechylaj powoli Mallya z boku na bok 
aby wykonać kalibrację (patrz rozdział 
5.2.2.) 
Po pomyślnej kalibracji na 2 sekundy 
pojawi się zielone światło, któremu 
towarzyszy sygnał dźwiękowy BEEP, a 
następnie zielona kontrolka zgaśnie. 

Naprzemiennie miganie kontrolek na 
pomarańczowo i zielono  

(szybkie miganie) 
 

 

Urządzenie Mallya 
jest prawidłowo 
umieszczone na 
wstrzykiwaczu, ale 
musi być sparowane 

Następnie sparuj Mallyę ze smartfonem 
(patrz rozdział 5.4.) 

Pomarańczowa kontrolka LED 
(wolne miganie co 15 sekund) 

 

 

Słaba bateria Podłącz i załaduj korpus Mallya (patrz 
rozdział 5.2.1.) 

Pomarańczowa kontrolka LED  
 

 

Błąd pozycji Mallya 
na wstrzykiwaczu  
 

LUB 
 

Przycisk 
dawkowania nie 
znajduje się w 
pozycji “Zero” 

Sprawdź, czy: 
- okienko korpusu Mallya jest idealnie 

dopasowane do okienka dawki 
wstrzykiwacza. 

- pokrętło Mallya zostało prawidłowo 
wciśnięte na przycisku wstrzykiwacza 

(patrz zalecenia dotyczące środków 
ostrożności pod tabelą) 
 

LUB 
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Przycisk dawkowania znajduje się w 
pozycji “Zero” 

Tabela 14 – Usuwanie usterek – Sygnały wizualne i dźwiękowe  
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 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
 
POMARAŃCZOWA KONTROLKA LED - ZALECENIA DOTYCZĄCE USUWANIA 

USTEREK 
 
Kontrolka LED korpusu Mallya jest pomarańczowa, jeśli: 
 

- kwadratowe przezroczyste plastikowe okienko 
korpusu Mallya i okienko dawki wstrzykiwacza 
nie są prawidłowo wyrównane lub, 

- korpus jest zamocowany zbyt nisko/zbyt wysoko 
(górna część Mallya powinna być wyrównana z 
górną częścią wstrzykiwacza, u podstawy 
przycisku dawkowania na wstrzykiwaczu), lub 

 

 

 
 
 

- pokrętło Mallya nie zostało wystarczająco 
dociśnięte. 

 

 
 

 
W takim przypadku należy: 
- Wyrównać ustawienie: 
 pozycji okienek: 

 
 lub podnieść/ opuścić korpus Mallya na wstrzykiwaczu 

 
- lub wcisnąć pokrętło Mallya na pokrętle wstrzykiwacza 
 
aż kontrolka LED Mallya zacznie migać na zielono i pomarańczowo, jeśli Mallya nie jest 
sparowana (jeśli Mallya jest już sparowana, światło będzie zielone) 
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8.2 INSTRUKCJA RESETOWANIA 
 

Zresetowanie urządzenia Mallya może być konieczne, jeśli: 
 Mallya nie działa poprawnie (brak odpowiedzi itp.), 
 Chcesz sparować Mallyę z innym urządzeniem mobilnym (smartfonem), 
 Chcesz usunąć swoje osobiste dane dotyczące zdrowia z urządzenia. 
 
PROCEDURA: 

 

 

 
 

 

 

 

9. KONSERWACJA I KONTROLA 
9.1 OKRES UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA MALLYA 

Urządzenie wraz z akcesoriami jest przeznaczone do użytkowania przez okres 2 LAT. 
Nie ma potrzeby przeprowadzania okresowej konserwacji urządzenia. 

9.2 CZYSZCZENIE MALLYA 
Gdy zewnętrzna powierzchnia Mallya ulegnie zabrudzeniu, wykonaj poniższe czynności, aby 
ją wyczyścić: 
 Odłącz kabel USB 
 Wytrzyj powierzchnię miękką, niestrzępiącą się, lekko zwilżoną ściereczką. 
 Uporczywy brud wytrzyj lekko zwilżoną, miękką szmatką, zastosuj wodę z niewielką ilością 

neutralnego detergentu lub 95% etanolem. 
 Wytrzyj powierzchnię miękką, niestrzępiącą się ściereczką. 
 Podczas czyszczenia unikaj części portu USB. 
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 UWAGA 

 
Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz kabel USB. 

 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
- Nie wycieraj powierzchni Mallya środkami chemicznymi lub rozpuszczalnikami (np. 

acetonem) innymi niż dopuszczane w niniejszej procedurze czyszczenia. Może to 
spowodować odbarwienie lub pogorszenie stanu urządzenia. 

- Nie zapominaj, że Mallya nie jest wodoszczelna: 
 Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj go pod bieżącą wodą. 
 Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci. Nie używaj urządzenia w łazience ani w 

bardzo gorących, wilgotnych, zakurzonych miejscach. 
- Aby uniknąć ryzyka infekcji, nie udostępniaj Mallya innym osobom. 

9.3 OCHRONA PRZED WODĄ, KURZEM I DZIAŁANIEM ŚWIATŁA 
Urządzenie Mallya zostało sklasyfikowane jako IP22 (klasyfikacja „Ingress Protection”): 
Zgodnie z definicją w normie IEC 60529, kod IP (lub kod ochrony przed wnikaniem) klasyfikuje 
i ocenia stopień ochrony zapewnianej przez obudowy mechaniczne i elektryczne przed 
wtargnięciem ciał stałych, kurzu, przypadkowego kontaktu i wody. 
W tym systemie oceny Mallya posiada stopień ochrony IP22; wykazano, że w niektórych 
okolicznościach jest odporna na wodę i kurz. Pomimo tej klasyfikacji Twoje urządzenie nie jest 
w żaden sposób odporne na uszkodzenia spowodowane przez wodę. 
 
UWAGI:  
Jeśli płyn dostanie się do wnętrza zabezpieczonego urządzenia, gwarancja na urządzenie 
zostanie unieważniona. 
 

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami dzięki którym unikniesz uszkodzenia urządzenia 
(problemy funkcjonalne lub natury estetycznej): 
- Jeśli urządzenie ulegnie zamoczeniu, wysusz je dokładnie miękką, suchą, czystą szmatką. 

Przed rozpoczęciem ładowania urządzenia, należy osuszyć wnętrze portu ładowania. Jeśli 
port ładowania nie jest całkowicie suchy, urządzenie może działać nieprawidłowo. Na 
przykład może ładować się wolniej lub przegrzewać. 

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych. 
- Jeśli urządzenie zostanie upuszczone lub uderzone, jego odporność na wodę i kurz może 

ulec pogorszeniu. 
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA I OSIĄGI 

10.1 BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Sprawdź, czy kabel USB Mallya został podłączony do źródła zasilania zgodnego z normą 
IEC 60601-1. 

CHARAKTERYSTYKA USB 
Napięcie wejściowe 5V DC 2A 
Prąd Min 500mA 
Ochrona przed wnikaniem IP 22 

CHARAKTERYSTYKA BATERII 
Bateria Litowo-jonowe ładowalne: 3,7V-130mAh 
Numer modelu GEB401730 / FT401235P 
Czas pracy z kompletnie naładowaną 
baterią 2 tygodnie 

Czas ładowania baterii Pełne ładowanie trwa 2,5 godziny 
Tabela 15 - Informacje elektryczne Mallya 

Możliwe jest podłączenie dostarczonego kabla USB do portu USB komputera lub do 
zasilacza prądu zmiennego odpowiedniego dla Twojego regionu, o następujących cechach: 

ZASILACZ SIECIOWY (NIE ZNAJDUJE SIĘ W ZESTAWIE) 
Odpowiedni moduł zewnętrzny z automatyczną adaptacją napięcia: wybór nie jest wymagany. 

Zakres napięcia wejściowego 90-264 V 
Zakres częstotliwości 47-63 Hz 
Kategoria II (podwójna izolacja)  
Napięcie wyjściowe 5V DC 
Prąd wyjściowy 500mA – 2A 

Tabela 16 - Informacja o ładowaniu baterii 

10.2 SPRZĘT 
URZĄDZENIE MALLYA MODEL WSTRZYKIWACZA SPRZĘT 

Korpus MALLYA Wszystko PC / ABS (powłoka) 
Kopoliester (korpus) 

Pokrętło MALLYA SOLOSTAR® SANOFI 
Polipropylen i 
POM 

KWIKPEN® ELI LILLY TPE 
Tabela 17 - Sprzęt 

10.3 DOKŁADNOŚĆ WYŚWIETLANEJ WARTOŚCI 
Dokładność 99% 

Tabela18 - Dokładność na stole probierczym 

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na dokładność pomiaru dawki. 
 

 
 

 
Aby wyświetlać dokładne dawki, należy przestrzegać warunków użytkowania zalecanych w 
tej instrukcji, 

Tabela 19 - Czynniki zewnętrzne i dokładność wyświetlanej wartości 

Czynniki Wpływa na pomiar Nie wpływa na pomiar 
Temperatura otoczenia  √ 
Zakłócenia magnetyczne  √  
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11. Zgodność elektromagnetyczna 

11.1 OGÓLNE ŚRODKI OSTROŻOŚCI I OSTRZEŻENIA 

 UWAGA 
- Należy unikać używania tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń lub bezpośrednio na 

nich, ponieważ może to zakłócić jego funkcjonowanie. Jeśli użycie w takich warunkach jest 
konieczne, należy uważnie obserwować wszystkie urządzenia w celu sprawdzenia ich 
prawidłowego działania. 

- Używanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub dostarczone przez 
producenta tego urządzenia może spowodować zwiększoną emisję elektromagnetyczną 
lub zmniejszoną odporność tego urządzenia i spowodować nieprawidłowe działanie. 

- Nie należy używać przenośnych urządzeń komunikacyjnych RF (w tym urządzeń 
peryferyjnych, takich jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) w odległości mniejszej niż 
30 cm (12 cali) od jakiejkolwiek części URZĄDZENIA lub SYSTEMU ME], w tym kabli 
producenta. W przeciwnym razie działanie tych urządzeń może ulec pogorszeniu. 

- Urządzenia medyczne i systemy elektryczne podlegają specjalnym wymogom dotyczącym 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i muszą być instalowane zgodnie z 
instrukcjami EMC zawartymi w niniejszym dokumencie. 

11.2 EMISJA ELEKTROMAGNETYCZNA 
 

EMISJA 

EMISJA RF: 
CISPR 11 / Grupa 1  

Klasa B 

Zniekształcenia harmoniczne IEC 61000-3-2: Nie ma zastosowania  

Wahania napięcia i migotanie IEC 61000-3-3: Nie ma zastosowania  
Tabela 20 - Emisja elektromagnetyczna 
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11.3 ODPORNOŚĆ NA POLE ELECTROMAGNETYCZNE 
 

ODPORNOŚĆ 

Test YMOGI Poziom zgodności 
Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)  
IEC 61000-4-2  

± 8 kV na styku 
± 2/4/8/15 kV w powietrzu 

± 8 kV na styku 
± 2/4/8/15 kV w powietrzu 

Wypromieniowane pola 
elektromagnetyczne RF 
IEC 61000-4-3 

10V/m 
80MHz-2.7GHz 

80% AM do 1kHz  

10V/m 
80MHz-2.7GHz 

80% AM do 1kHz 

Pola zbliżeniowe 
emitowane przez 
bezprzewodowe 
urządzenia 
komunikacyjne RF 
IEC 61000-4-3 

Częstotliwość (MHz) Modulacja 
Wymagana 

częstotliwość 
(V/m) 

Poziom 
zgodności 

(V/m) 

385 Modulacja impulsowa: 18 Hz 27 27 

450 Modulacja impulsowa: 18 Hz 28 28 

710 – 745 - 780 Modulacja impulsowa 217 
Hz 

9 9 

810 – 870 - 930 Modulacja impulsowa: 18 Hz 28 28 

1720 – 1845 - 1970 Modulacja impulsowa 217 
Hz 

28 28 

2450 Modulacja impulsowa 217 
Hz 

28 28 

5240 – 5500 - 5785 Modulacja impulsowa 217 
Hz 

9 9 

 

Szybkie / wybuchowe 
elektryczne stany 
nieustalone 
IEC 61000-4-4 

Zasilanie: ± 2 kV 
Linie wejściowe / wyjściowe: ± 1 kV 
Częstotliwość powtarzania: 100 kHz 

Zasilanie: ± 2 kV 
Linie wejściowe / wyjściowe: ± 1 kV 
Częstotliwość powtarzania: 100 kHz 

Fale uderzeniowe 
IEC 61000-4-5 

Między fazami: 
± 0,5 kV, ± 1 kV 
Uziemnienie / faza 
± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV 

Nie ma zastosowania 

Przewodzone 
zaburzenia indukowane 
przez pola RF 
IEC 61000-4-6 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V w ISM i amatorskich pasmach 
radiowych od 0,15 MHz do 80 MHz  
80 % AM do 1 kHz 

3 V   0,15 MHz – 80 MHz 
6 V w ISM i amatorskich pasmach 
radiowych od 0,15 MHz do 80 MHz  
80 % AM do 1 kHz 

Pola magnetyczne o 
częstotliwości sieciowej 
IEC 61000-4-8 

30A/m  30A/m  

Spadki i odcięcia 
napięcia: 
IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cyklu 
A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 
315° 
0 % UT; 1 cykle 0° 
70 % UT; 25/30 cykli 0° 
0 % UT; 250/300 cykli 0° 

Nie ma zastosowania 

 

Tabela 21 – Odporność 
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11.4 SPECYFIKACJA MODUŁU RADIOWEGO 
 

Mallya posiada moduł BLE o następujących cechach (odbiór / transmisja): 
 
Bluetooth typu LE BLE 
Pasmo częstotliwości [2400 – 2483.5] MHz  
Ilość kanałów 40 
Odstępy między kanałami 2MHz 
Szerokość pasma 1MHz 
Max EIRP (ekwiwalent izotropowej mocy 
promieniowanej) -5,5dBm 

Tabela 22 – Specyfikacja modułu radiowego 

BIOCORP PRODUCTION deklaruje, że urządzenia radiowe typu Mallya są zgodne z dyrektywą 
2014/53/UE (RED). 
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: 
my-mallya.com 

12. KLAUZULA O NIEPONOSZENIU ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Gwarancja jest ważna przez dwanaście miesięcy od daty zakupu (chyba, że umownie 
uzgodniono korzystniejszy okres pomiędzy producentem, a dystrybutorem. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem). 
 

Gwarancja obejmuje wszelkie wady, uszkodzenia materiału lub wady produkcyjne produktów 
używanych zgodnie z wytycznymi niniejszej instrukcji. 
 

Niniejsza gwarancja nie wyklucza zastosowania gwarancji prawnych obowiązujących na 
mocy ustawodawstwa krajowego regulującego sprzedaż towarów konsumpcyjnych. 
 

PRODUKCJA BIOCORP nie ponosi odpowiedzialności za: 
- Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji użytkowania; 
- Wszelkie uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego działania spowodowanego 

kombinacją podłączonych urządzeń peryferyjnych; 
- Wszelkie uszkodzenia wynikające z transportu, niewłaściwego użytkowania lub 

zaniedbania, niewłaściwej obsługi, modyfikacji systemu, niedostatecznej konserwacji, 
użycia niewłaściwego napięcia, uderzenia pioruna, infiltracji piasku lub wody, użycia części 
lub akcesoriów niedostarczonych lub nie zalecanych w niniejszej instrukcji dla 
zastosowanie przez PRODUKCJĘ BIOCORP. 
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