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2. Součásti balení

Nabíjecí stanice Braun ThermoScan® PRO 6000

CD s návodem k použití, software Welch Allyn Service Tool (dostupný pomocí internetového odkazu) 
a průvodce instalací Service Tool (dostupný pomocí internetového odkazu)

1 dobíjecí baterie (NiMH)

1 sada vyměnitelných hmoždinek

1 síťová zástrčka a USB kabel

3. Popis výrobku

1  Úložný prostor pro pouzdro na 200 krytů sondy Braun

2  Ušní teploměr Braun ThermoScan® PRO 6000 s kolébkou

3  Kontrolka nabíjení

4  Kontrola zapnutí

5  USB kabel

6  Síťová zástrčka

7  Vyměnitelná hmoždinka (dostupná ve 4 různých konfiguracích)

Číslo modelu Konfigurace zástrčky

PRO6000BSNA / 
06000‑100

Zástrčka pro Severní Ameriku 
/ Čínu

PRO6000BSEU / 
06000‑125

Zástrčka pro EU a Spojené 
království

PRO6000BSC / 
06000‑575

Zástrčky pro Severní Ameriku / 
Čínu, EU a Spojené království

PRO6000BSAU / 
06000‑150

Zástrčka pro Austrálii

8  Adaptér USB připojení

9  Příchytka USB

10  Otvor pro montáž na stěnu
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ULOŽTE TYTO POKYNY
Nabíjecí stanice pro ušní teploměr, klinický teploměr, Braun Thermoscan® PRO 6000, poskytuje nabíjení, 
bezpečnostní funkci a také úložný prostor pro teploměr a dávkovače krytů sondy. Před použitím si pečlivě 
přečtěte návod k použití.

4. Varování a upozornění

Chcete‑li snížit nebezpečí zásahu elektrickým proudem:

VAROVÁNÍ Pokud by nabíjecí stanice spadla do vody, nesnažte se ji vytáhnout rukou. Okamžitě ji 
vytáhněte ze zásuvky.

VAROVÁNÍ  Nepokládejte, neskladujte ani nenabíjejte nabíjecí stanici tam, kde by mohla spadnout nebo 
být vtažena do vany či do dřezu. Neponořujte ani ji nenechte spadnout do vody či do jiné kapaliny.

VAROVÁNÍ  Před čištěním nabíjecí stanici vytáhněte ze zásuvky.

VAROVÁNÍ  Nabíjecí stanice obsahuje nízkonapěťovou síťovou zástrčku (adaptér síťové zástrčky 
pro zdravotnická zařízení, typ TMW7‑5‑IPW). Proto ji nesmíte s žádnou z jejích částí manipulovat 
ani ji vyměňovat. Jinak by hrozilo nebezpečí zásahu elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ  Pouze pro odborné použití.

UPOZORNĚNÍ  Aby bylo možné teploměr nabíjet, musí se nabíjecí stanice používat pouze 
s dobíjecí baterií dodávanou spolu s touto jednotkou.

V zájmu snížení nebezpečí požárů, popálenin, zásahu elektrickým proudem nebo zranění osob:

VAROVÁNÍ Nabíjecí stanice se nesmí používat v okolí1,5 m (4,92 stop) od pacienta.

UPOZORNĚNÍ  Toto zařízení používejte jen pro jeho daný účel použití popsaný v tomto návodu. 
Nepoužívejte příslušenství, které není výrobcem doporučeno.

VAROVÁNÍ  Neupravujte toto zařízení bez souhlasu výrobce.

UPOZORNĚNÍ  Zařízení by nikdy nemělo být vystaveno teplotám pod  ‑20 °C (‑4 °F) nebo nad 
+50 °C (122 °F). Udržujte zařízení a jeho kabel vždy suchý. Nesahejte na něj mokrýma rukama. 
Neskladujte ve vlhkém prostředí. Nenavíjejte kabel kolem zařízení, aby nedošlo k poškození. Je 
důležité pravidelně (každé 3 měsíce) kontrolovat, zda‑li není kabel poškozen, zejména na jeho 
koncích, kde kabel vstupuje do zástrčky.

VAROVÁNÍ  Nikdy toto zařízení nepoužívejte, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, 
nefunguje správně, utrpělo pád či poškození nebo pokud spadlo do vody. V takovém případě 
odešlete zařízení do servisního střediska ke kontrole a opravě.

UPOZORNĚNÍ  Udržujte kabel mimo horké povrchy.

VAROVÁNÍ  Do otvoru nikdy nic nevkládejte ani neházejte.

UPOZORNĚNÍ  Vždy nejprve připojujte zástrčku do přístroje a až pak do zásuvky.

UPOZORNĚNÍ  Toto zařízení splňuje aktuální požadované normy v oblasti elektromagnetického 
rušení a nemělo by působit problémy pro ostatní vybavení, ani by jej neměla ovlivňovat ostatní 
zařízení. V rámci preventivního opatření nepoužívejte toto zařízení v blízkosti jiného vybavení.

VAROVÁNÍ  Neumisťujte zařízení tak, že by to činilo jeho obsluhu nebo odpojení (zástrčky) obtížné.
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5. Nastavení

5.1 Instalace baterie

Nabíjecí stanice je dodávána s 1 dobíjecí baterií. Chcete‑li využít funkci nabíjení, umístěte dobíjecí baterii do 
přihrádky na baterii teploměru.

Baterie nemusí být dodávána v nabitém stavu.

 UPOZORNĚNÍ  Před použitím zařízení v nabíjecí stanici nabíjejte po dobu 3 hodin.
 Viz oddíly 5.2 Připojení a 5.4 Nabíjení teploměru.

1 Pomocí prstu nebo špičatého 
předmětu, jako je například pero, 
otevřete dvířka baterie posunutím 
pružinové západky doprava.
Západku držte v otevřené poloze, 
uchopte dvířka baterie a vyjměte je.

2 Vložte do přihrádky na baterii dobíjecí baterii tak, aby její štítek 
směřoval ven.

Ther
moSca

n ®

3 Zasuňte dvířka baterie zpět na jejich místo a zkontrolujte, aby se 
západka vrátila do původní zajištěné polohy.

Tento produkt obsahuje baterie a recyklovatelný elektronický odpad.
V zájmu ochrany životního prostředí tento produkt nevyhazujte do 
koše, ale odneste jej na příslušné místní sběrné místo v souladu 
s národními nebo místními předpisy.

 UPOZORNĚNÍ Nerozebírejte, nezkratujte ani nevyhazujte do koše.
Nekombinujte různé typy baterií.
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5.2 Připojení

1 Kabel USB připojte k zadní straně 
nabíjecí stanice (1a) a protáhněte  
kabel přes příchytku (1b).

1a 1b

2 Vyberte vyměnitelnou zástrčku vhodnou pro vaši zemi  
a region (pokud je dodána více než jedna zástrčka).

3 Připojte zástrčku do síťového adaptéru.

4 Připojte do síťového adaptéru USB kabel.

5 Celou sestavu připojte do elektrické zásuvky.

6 Rozsvítí se zelené světlo, což znamená, že nabíjecí stanice  
je připravena k použití.

ThermoScan
ThermoScan



7

Č
es

ky

5.3 Instalační pokyny (volitelné)

Nabíjecí stanici je možné namontovat na zeď nebo postavit na rovný povrch. Nabíjecí stanice by měla být 
namontována na zeď až po dokončení kroku 3 v oddílu 5.2 Připojení.

K montáži bude zapotřebí následujícího:

• 2 šrouby Philips č. 8 s kulatou hlavou (součástí balení)

• 2 hmoždinky na sádrokarton (součástí balení)

• Pravítko (není součástí balení)

• Šroubovák Phillips −č. 2 (není součástí balení)

Instalace na zeď:

1 Zkontrolujte, zda je kabel USB odpojen od elektrické zásuvky,  
ale přitom je připojen k nabíjecí stanici. Po instalaci nebude  
připojení USB na nabíjecí stanici přístupné.

64.0 mm
(apx.2.52")
64,0 mm

(cca 2,52")

2 Připravte si šrouby a hmoždinky, které byly dodány spolu  
s nabíjecí stanicí.

3 Najděte montážní otvory na zadní části nabíjecí stanice.

4 Pomocí dodaných hmoždinek a šroubů připevněte nabíjecí stanici  
ke zdi nebo na jiné bezpečné místo.

Poznámka: Pokud nabíjecí stanici připojujete k jinému povrchu,  
než je sádrokarton, použijte upevňovací prvky odpovídající 
konkrétnímu povrchu.

5.4 Nabíjení teploměru

1 Teploměr s nainstalovanou nabíjecí baterií 
vložte do držáku teploměru (1a). Teploměr 
v kolébce vložte do nabíjecí stanice (1b). 1a 1b
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2 Teploměr vydá akustický signál.

3 Kontrolka nabíjení na nabíjecí stanici se rozsvítí oranžově.

4 Na LCD teploměru se zobrazí úroveň nabití baterie.

Až bude teploměr plně nabitý, kontrolka nabíjení na nabíjecí stanici změní 
barvu na zelenou (to trvá přibližně 3 hodiny, pokud je baterie vybitá). Baterie 
není možné přebít. Pokud se právě teploměr nepoužívá, doporučujeme jej 
uložit do nabíjecí stanice, aby si zachoval úplné nabití.

Pamatujte, že i při úplném nabití může nabíjecí stanici trvat až 5 minut,  
než rozpozná úroveň úplného nabití baterie. Pokud k takové situaci dojde, 
bude kontrolka nabíjení po instalaci teploměru do nabíjecí stanice žlutá  
a po rozpoznání úplně nabité baterie změní barvu na zelenou.

Pokud si všimnete, že nabíjecí stanice ukazuje úplné nabití (zelená kontrolka 
nabíjení), ale LCD teploměru úplné nabití neukazuje, může to být důsledkem 
příliš vysoké teploty nabíjecí stanice nebo baterií. V takovém případě 
doporučujeme nabíjecí stanici přemístit do chladnějšího prostředí.

Pokud se kontrolka nabíjení nerozsvítila, možná došlo k některé z následujících situací:

 – Byly vloženy alkalické baterie (nenabíjecí)

 – Teploměr / nabíjecí stanice nejsou správně připojené k elektrickému zdroji

 – Teploměr není do nabíjecí stanice vložen správně
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6. Bezpečnostní funkce

Ušní teploměr Braun Thermoscan® PRO 6000 je vybaven bezpečnostní 
funkcí, která vyžaduje, aby byl teploměr v předem určenou dobu vrácen 
zpět do nabíjecí stanice. Pokud bude tato doba překročena, teploměr se 
uzamkne. Tuto funkci zabezpečení lze nastavit pomocí softwaru Service 
Tool až na 12 hodin / 720 minut.

Tato bezpečnostní funkce ušního teploměru Braun Thermoscan® 
PRO 6000 byla před expedicí z výrobny vypnuta. Zabezpečení je 
k dispozici pouze pomocí softwaru Welch Allyn Service Tool a je nutné, 
aby byla nejprve spuštěna nabíjecí stanice nebo jakékoli kompatibilní 
zařízení z řady Welch Allyn Vital Signs. Tato bezpečnostní funkce  
může být použita s dobíjecími i alkalickými bateriemi.
Viz oddíl 6.2 Nastavení, kde získáte přístup k této funkci  
a změně nastavení.

6.1 Jak to funguje

1 Když je bezpečnostní funkce aktivována, zobrazí se při normálním 
používání vedle indikátoru baterie ikona odemknutí, která ukazuje,  
že funkce zabezpečení je aktivní.

…

…

2 Až bude teploměru zbývat do konce 
časového limitu 60 minut, zobrazí se 
vedle odemknuté ikony odpočítávací 
hodiny se zbývajícím počtem minut.

…

…

…

…

3 Pět minut před vypršením časového limitu začne teploměr jednou 
za minutu pípat a odemknutá ikona bude blikat, aby upozornila na 
bezprostřední uzamčení teploměru.

…

…
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4 Po uplynutí časového limitu bude 
ikona odemčení a odpočítávací hodiny 
nahrazené ikonou zamčené a teploměr 
jednou za 5 minut pípne, aby upozornil 
na zamčený stav. Jakékoli tlačítko 
stisknuté v uzamčeném stavu způsobí 
pípnutí na označení chyby a k žádné 
další odezvě teploměru nedojde. 
V zamčeném stavu není možné 
teploměr používat.

…

… …

…

5 Teploměr můžete odemknout, když  
jej vrátíte do nabíjecí stanice.

6 Teploměr vydá akustický signál a podsvícení se na 5 sekund rozsvítí.

7 Časový limit se resetuje a teploměr se vrátí do odemčeného stavu, 
který umožní běžný provoz. Poté, co bylo dosaženo odemčeného 
stavu, teploměr vydá pípnutí a znovu se objeví displej.

…

…

1a 1b
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8 Nabíjení teploměru při aktivované bezpečnostní funkci:

Pokud jsou vloženy dobíjecí baterie, rozsvítí se na nabíjecí stanici 
oranžová kontrolka, což znamená obnovení nabíjení stanice, a na 
displeji teploměru se objeví ikona baterie.

I když je bezpečnostní funkce aktivní, pokud jsou do teploměru vloženy 
alkalické (nedobíjecí) baterie, pak se oranžová kontrolka na nabíjecí  
stanici nerozsvítí, na displeji teploměru se ikona baterie neobjeví  
a baterie se nebudou nabíjet.

6.2 Nastavení bezpečnostních funkcí

K úpravě nastavení teploměru lze použít software Welch Allyn Service Tool nabíjecí stanice nebo 
kompatibilního zařízení z řady Welch Allyn Vital Signs.

K úpravě konfigurace teploměru je zapotřebí software Service tool společnosti Welch Allyn.

Pro připojení k počítači se softwarem Welch Allyn Service Tool je nutná nabíjecí stanice a dobíjecí  
baterie nebo kompatibilní zařízení od společnosti Welch Allyn.

Pro přístup k pokročilým nastavením ušního teploměru Braun Thermoscan® PRO 6000 pomocí  
softwaru Welch Allyn Service Tool postupujte dle pokynů.

1 Zadokujte ušní teploměr Braun Thermoscan® PRO 6000 do  
nabíjecí stanice.

2 Doporučujeme použít USB kabel, který se připojuje k síťovému 
adaptéru – odpojte jej od síťového adaptéru a zapojte jej do  
svého počítače.
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3 a.  Spusťte software Welch Allyn Service Tool.
b.  Pokud se objeví úvodní obrazovka 

s tlačítky „Přidat nové funkce“ a „Servis“, 
klikněte na tlačítko „Servis“.

c.  Přihlaste se jako ADMIN bez hesla, nebo 
použijte účet, který jste si vytvořili dříve.

Poznámka: Pokud se neobjeví vybídka 
k přihlášení, klikněte na tlačítko Přihlášení. 
Pro přístup k dialogovému konfiguračnímu 
oknu musíte být přihlášení.

4 Klepnutím zvýrazněte teploměr Braun  
na seznamu zařízení a klikněte na  
tlačítko výběru.

5 Otevře se karta Zařízení.

6 Klepněte na kartu Konfigurovat vpravo  
od karty Informace o zařízení.
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7 Klikněte na tlačítko Změnit v políčku 
aktuálních nastavení. Otevře se dialogové 
okno s nastaveními konfigurace.

8 Chcete‑li vybrat bezpečnostní funkci, 
klepněte na rozevírací nabídku a klepněte na 
požadovaný čas nebo ji vypnutím deaktivujte.

Po výběru požadovaných nastavení klikněte 
na tlačítko Uložit, aby se nastavení odeslala 
na teploměr Braun, a zavřete okno.

Pokud chcete okno zavřít beze změny 
nastavení, klikněte na tlačítko Zrušit.

6.3 Software Service tool

Více informací o nástroji Service Tool a pokyny k instalaci softwaru Service Tool installation najdete 
na adrese www.welchallyn.com, kde můžete software Service tool najít v oddílu Služby a podpora 
karta /Servisní střediska / stáhnout software Service tool.
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7. Údržba a servis

7.1 Čištění

Upozornění
UPOZORNĚNÍ  Nepoužívejte při čištění kovových elektrických kontaktů žádné bělicí roztoky.
Poškodily by zařízení.

UPOZORNĚNÍ  Kontakty čistěte jen pomocí 70% isopropylalkoholu. Nechte kontakty asi  
1 minutu schnout.

Podle potřeby nabíjecí stanici očistěte lehce hadříkem nebo čisticí utěrkou navlhčenou 70% roztokem 
isopropylalkoholu nebo ethylalkoholu, 10% roztokem chlorového bělidla, čistícími přípravky, které 
nezanechávají stopy (např. Metrex CaviWipes™, PDI Sani‑Coth®), nebo čisticími prostředky na bázi 
peroxidu vodíku (např. Virox či Oxivir).

Schválené čisticí prostředky

Typ Prostředek nebo značka Konstrukce nabíjecí 
stanice

Kontakty

Chlor a sloučeniny chloru 10% chlorový bělicí roztok Ano Ne

Kvartérní amoniové 
sloučeniny

CaviWipes™
Univerzální utěrkyClinell®
SaniCloth
Metrex

Ano Ne

Peroxid vodíku Virox
Oxivir

Ano Ne

Alkohol 70% roztok 
isopropylalkoholu nebo 
ethylalkoholu

Ano Ano

Pravidelně je možné vyhodnotit i další potenciální kompatibilní čisticí prostředky. Pokud vámi používaný 
čisticí prostředek není uveden, obraťte se na společnost Welch Allyn, abyste zjistili, zda byly schváleny 
nějaké další čisticí prostředky.

Poznámka: Pokud přijde do kontaktu s kontakty jakýkoli čisticí prostředek než isopropylalkohol 
nebo ethylalkohol, okamžitě je setřete. Poté kontakty vyčistěte pomocí isopropylalkoholu  
nebo ethylalkoholu.
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Upozornění
UPOZORNĚNÍ  Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky.

VAROVÁNÍ  Před jakoukoli údržbou nebo servisem nabíjecí stanici odpojte ze zásuvky.

VAROVÁNÍ Nikdy nabíjecí stanici neponořujte do vody ani do žádné jiné tekutiny. 

UPOZORNĚNÍ  Ubrousky by měly být vlhké, ale tekutina by z nich neměla kapat. Přebytečná tekutina  
by mohla způsobit poškození nabíjecí stanice.

UPOZORNĚNÍ  Při čištění teploměru a kolébky ušního teploměru Braun Thermoscan® PRO 6000 
postupujte podle pokynů k čištění uvedených v Návod k použití, údržbě a servisu PRO 6000.

VAROVÁNÍ Je důležité pravidelně (každé 3 měsíce) kontrolovat, zda‑li není kabel poškozen,  
zejména na jeho koncích, kde kabel vstupuje do zástrčky.

7.2 Pokyny ke skladování

Teploměr a kryty sondy skladujte na suchém místě (teploměr není chráněn před vniknutím vody) bez 
přístupu prachu a nečistot a mimo přímé sluneční světlo. Okolní teplota na místě skladování by měla 
zůstávat víceméně konstantní a měla by být v rozmezí od ‑20 do 50 °C (‑4 až 122 °F).
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8. Technické údaje
Rozsah provozní okolní teploty: 10–40 °C (50–104 °F)

Externí zdravotnicky certifikované napájecí zdroje:
Výstupní napětí: 5 Vdc
Výstupní proud: 1A
Vstupní napětí: 100–240 VAC
Vstupní proud: 0,3A
Vstupní frekvence: 50–60 Hz

Rozsahy pro dlouhodobé skladování
Teplota skladování: ‑20 až 50 °C (‑4 až 122 °F)
Skladovací vlhkost: 0 až 85 % nekondenzující
Elektrický jmenovitý výkon: 750 mAh
Záruka dobíjecích baterií: 3 roky
Kapacita baterie: Až 700 měření teploty na plné nabití / 3 V
Typ dobíjecí baterie: přizpůsobená duální baterie (NiMH)
Rozměry nabíjecí stanice 3,51" V × 4,08" H × 6,02“ Š

(89,2 mm V × 103,7 mm H × 153,0 mm Š)
Hmotnost nabíjecí stanice: 5,3 oz / 150 g 

 UPOZORNĚNÍ  Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti elektromagnetického nebo jiného 
rušení mimo běžný rozsah stanovený směrnicí IEC 60601‑1‑2.

W E L C H  A L LY N  A U S T R A L I A  P T Y  LT D
U N I T  5  3 8  S O U T H  S T R E E T
R Y D A L M E R E ,  N S W  2 116
A U S T R A L I A
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Normy a kompatibilita
Tento přístroj podléhá následujícím bezpečnostním a výkonnostním normám: 

Tento výrobek podléhá ustanovením směrnice Rady Evropy 93/42/EEC (Směrnice o  
zdravotnických prostředcích). 

ANSI/AAMI STD ES60601‑1, UL STD 60601‑1, CAN/CSA STD C22.2 č. 60601.1, IEC 60601‑1 a EN 
60601‑1; edice 2 a 3.1. Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1: Všeobecné požadavky na základní 
bezpečnost a nezbytnou funkčnost 

BS EN 60601‑1‑2:2015, IEC 60601‑1‑2:2014  
Zdravotnické elektrické přístroje – Část 1–2: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou 
funkčnost – Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky a zkoušky

IEC/EN 62366‑1: 2015 (IEC 60601‑1‑6:2010+A1: 2013) Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení 
použitelnosti na zdravotnické prostředky 

ISO 14971:2012 Zdravotnické prostředky – Aplikace řízení rizika na zdravotnické prostředky

ZDRAVOTNICKÉ ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE vyžadují zvláštní opatření ohledně elektromagnetické 
kompatibility (EMC). Pro podrobný popis požadavků EMC kontaktujte místní autorizované servisní 
středisko. Přenosná a mobilní zařízení využívající vysokofrekvenční moduly mohou ovlivnit ZDRAVOTNICKÉ 
ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE. 

Zdravotnické elektronické přístroje s vnitřním napájením. 

Trvalý provoz. 

Zařízení není chráněno proti vniknutí vody. 

 IPX0
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Definice symbolů:

Aplikovaná součást typu BF

Upozornění 

Upozornění uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo 
postupy, které mohou vést k poškození zařízení nebo jiných věcí 
nebo ke ztrátě dat.

Varování 

Varování uvedená v tomto manuálu označují podmínky nebo 
postupy, které mohou vést k onemocnění, zranění nebo smrti. 
Varovné symboly se zobrazují se šedým pozadím v černobílém 
dokumentu.

Zařízení třídy II

Tříděný odpad v podobě elektrických a elektronických zařízení. 
Neodhazujte jej do směsného komunálního odpadu. 

Vyhledejte návod k použití.

Kontrolka zapnutí

Kontrolka nabíjení

-25
-13

55
131 Teploty skladování

Skladovací vlhkost

50°C
 122 °F

-20°C
-4°F

85

0
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9. Omezená záruka od výrobce na tři roky

Nabíjecí stanice pro model Braun Thermoscan® PRO 6000

Společnost Welch Allyn (přidružená společnost společnosti Hill‑Rom®) ručí za to, že výrobek bude bez vad 
materiálu a výrobních závad a bude pracovat v souladu s technickými údaji výrobce po dobu tří let od data 
zakoupení od společnosti Welch Allyn nebo jejích autorizovaných distributorů či zástupců.

Datum zakoupení je: 1) fakturované datum expedice, jestliže byl přístroj zakoupen přímo od společnosti Welch 
Allyn, 2) datum určené během registrace výrobku, nebo 3) datum zakoupení výrobku od autorizovaného 
distributora společnosti Welch Allyn, jak je doloženo na potvrzení od výše zmíněného distributora.

Tato záruka nepokrývá poškození způsobená 1) manipulací při přepravě, 2) nedodržením označených 
pokynů k používání nebo k údržbě, 3) úpravami nebo opravami provedenými osobou neautorizovanou 
společností Welch Allyn nebo 4) nehodou. Tato záruka nepokrývá baterie, poškození okénka sondy 
nebo poškození zařízení způsobené nesprávným používáním, zanedbáním správné péče nebo nehodou 
a vztahuje se pouze na prvního kupujícího tohoto výrobku. Vyměněné díly v záruce budou mít zbývající  
část záruční doby vyměněného dílu. Tato záruka navíc pozbývá platnosti, pokud bude teploměr 
provozován s jinými než autentickými kryty sond společnosti Hillrom™.
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