
Handleiding
kozieme
We zijn verbonden
Dank u wel voor het in gebruik nemen van de Kozie 
Me. Dit multi-sensorisch zorgproduct is met aandacht 
ontworpen, en in verbondenheid gemaakt en getest. 
Met de Kozie kunnen wij samen met u zorgen voor 
een fijn en veilig gevoel voor mensen die door 
omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen.  
Bedankt dat u met ons mee wil doen.

kozie.com
Veiligheidswaarschuwing
Kozie zorgt voor een veilig gevoel en een gevoel 
van thuis. Een veilig gebruik is daarbij noodzakelijk. 
Zorg ervoor dat voor u Kozie gaat gebruiken, u de 
onderstaande waarschuwingen zorgvuldig hebt 
doorgenomen, dat u ze begrijpt en dat u ze waar 
nodig toepast. Let op waarschuwingen en volg alle 
instructies om brand, elektrische schokken en andere 
schade te voorkomen.



1)  Staak het gebruik van de Kozie als u een niet normale 
geur, kleur, hitte of iets anders ongewoons ziet.

2)  Houdt bij gebruikers met een pacemaker altijd  
de minimale afstand van de Kozie die in het gebruik 
van elektro-magnetische apparaten in combinatie 
met de pacemaker wordt aangeraden.

3)  De buitenhoes kan van de KozieMe gehaald worden. 
Haal echter nooit zelf de binnenhoes of andere 
onderdelen van de KozieMe uit elkaar. Hiermee 
brengt u uzelf in gevaar en vervalt uw garantie  
op het product.

Service en garantie
Eerste twee jaar, op eerste verzoek van de huurder, 
is het onderhoud ten gevolge van normaal gebruik 
of productiedefect volledig ten laste van verhuurder. 
Schade in alle andere gevallen zal door verhuurder 
worden uitgevoerd ten laste van de huurder.

Disclaimer

De in deze handleiding getoonde informatie is door Kozie B.V. met aandacht 

samengesteld. De verstrekte informatie in deze handleiding kan op ieder 

moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Gebruikers zijn zelf 

verantwoordelijk voor de juiste inzet en het correcte gebruik van het instrument. 

Kozie B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte, 

materiële of immateriële schade aan eigendommen of personen  

voortvloeiende uit het gebruik van de producten van Kozie B.V.
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