
1

ThermoScan®

Laadstation
Gebruiksaanwijzing

PRO 6000
-laadstation



1

N
ed

er
la

nd
s

ThermoScan®

PRO 6000-laadstation

Deze handleiding geldt voor accessoire  901009, thermometrie

 

Geproduceerd door:
Welch Allyn, Inc.
4341 State Street Road

          Skaneateles Falls, NY 13153
          Verenigde Staten

Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath
Republiek Ierland
C15 AW22 

Neem voor meer informatie over de producten van Welch Allyn contact op met:
Technische ondersteuning van Welch Allyn:
www.welchallyn.com/support

Bezoeklocaties:
www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Reserveonderdelen
Ga voor een complete lijst van onderdelen naar www.welchallyn.com
 
Voor octrooi-informatie gaat u naar
www.welchallyn.com/patents

© 2019 alle rechten voorbehouden.
Geproduceerd in Mexico

Dit product is geproduceerd onder licentie van het handelsmerk 'Braun'.
'Braun' is een geregistreerd handelsmerk van Braun GmbH, Kronberg, Duitsland.

ThermoScan® is een geregistreerd handelsmerk in eigendom van Helen of Troy Limited.

  107983 (CD)
DIR 80025824
Revisiedatum: 2019-09

Gebruik alleen 
Hillrom- 

sondehoesjes



2

N
ed

er
la

nd
s

1. Braun Thermoscan® PRO 6000-laadstation
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2. Pakketonderdelen

Braun ThermoScan® PRO 6000-laadstation

Cd-rom met gebruiksaanwijzing, Welch Allyn-servicetoolsoftware (beschikbaar via 
internetkoppeling) en de bijbehorende installatiehandleiding (beschikbaar via internetkoppeling)

1 oplaadbare accu (NiMH)

1 set verwisselbare wandstekker(s)

1 wandadapter en USB-kabel

3. Productbeschrijving

1  Opslagruimte voor huls met 200 Braun-sensorhulzen

2  Braun ThermoScan® PRO 6000 Ear thermometer in houder

3  Oplaadlampje

4  Voedingsindicator

5  USB-kabel

6  Wandadapter

7  Verwisselbare stekker (verkrijgbaar in 4 verschillende configuraties)

Modelnummer Stekkerconfiguraties

PRO6000BSNA / 
06000-100

Noord-Amerikaanse /  
Chinese stekker

PRO6000BSEU / 
06000-125

EU- en VK-stekkers

PRO6000BSC / 
06000-575

Noord-Amerikaanse /  
Chinese, EU- en VK-stekkers

PRO6000BSAU / 
06000-150

Australische stekker

8  USB-verbindingsadapter

9  USB-bevestigingsclip

10  Wandmontagegaten
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BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Het laadstation voor de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer is een thermometer voor 
klinisch gebruik, en is voorzien van oplaad- en beveiligingsfuncties, opslagruimte voor de thermometer 
en houders voor sondehoesjes. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door vóór gebruik.

4. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem de volgende punten in acht om het risico op elektrische schokken te verlagen:

WAARSCHUWING Raak een laadstation dat in water is gevallen niet aan. Haal de stekker 
onmiddellijk uit het stopcontact.

WAARSCHUWING  U dient het laadstation niet ergens te plaatsen, op te bergen of op  
te laden waar het kan vallen in een kuip of gootsteen. Plaats het laadstation niet in water  
of andere vloeistoffen en laat het er niet in vallen.

WAARSCHUWING  Ontkoppel dit laadstation alvorens het te reinigen.

WAARSCHUWING  Het laadstation is voorzien van een laagspanningswandadapter (medische 
adapter voor wandmontage, type TMW7-5-IPW). Daarom dient u geen enkel onderdeel ervan  
te wisselen of manipuleren. Anders bestaat er kans op elektrische schokken.

WAARSCHUWING  Alleen bestemd voor professioneel gebruik.

LET OP  U dient het laadstation alleen te gebruiken met de oplaadbare accu die met  
dit apparaat is meegeleverd om de thermometer op te laden.

Neem het volgende in acht om het risico op brandwonden, brand, elektrische schokken  
of letsel aan personen te verlagen:

WAARSCHUWING  Het laadstation mag niet worden gebruikt binnen een afstand van  
1,5 m (4,92 ft) van de patiënt.

LET OP  Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde gebruik dat in deze handleiding 
wordt beschreven. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen accessoires.

WAARSCHUWING  Pas deze apparatuur niet aan zonder goedkeuring van de fabrikant.

LET OP  Het apparaat mag nooit worden blootgesteld aan temperaturen van minder 
dan -20 °C (-4 °F) en meer dan +50 °C (122 °F). Houd het apparaat en het netsnoer te 
allen tijde droog. Raak het niet aan met natte handen. Berg het niet op in een vochtige 
omgeving. Wikkel het snoer niet om het apparaat om beschadiging te voorkomen. Het  
is belangrijk om het netsnoer regelmatig op beschadigingen te controleren (om de  
3 maanden), met name bij elk uiteinde waar het snoer de stekker ingaat.

WAARSCHUWING  Gebruik dit apparaat nooit als het netsnoer of de stekker ervan beschadigd 
is, als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen of beschadigd is, of als het in water terecht 
is gekomen. Breng het apparaat naar een servicecentrum voor onderzoek en reparatie.

LET OP  Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.

WAARSCHUWING  Steek nooit objecten in de openingen en laat er geen objecten in vallen.

LET OP  Steek de stekker altijd eerst in het apparaat en daarna pas in het stopcontact.

LET OP  Dit apparaat voldoet aan de huidige verplichte normen voor elektromagnetische 
interferentie. Het veroorzaakt geen problemen bij andere apparaten en wordt niet door 
andere apparaten beïnvloed. Uit voorzorg dient het gebruik van dit apparaat in de directe 
nabijheid van andere apparatuur te worden vermeden.

WAARSCHUWING  Plaats het apparaat niet zodanig dat het moeilijk is om het te  
bedienen of te ontkoppelen (stekker).
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5. Installatie

5.1 De accu plaatsen

Het laadstation wordt geleverd met 1 oplaadbare accu. Plaats de oplaadbare accu in het accuvak 
van de thermometer om op te laden.

Mogelijk is de accu niet opgeladen wanneer deze wordt geleverd.

 LET OP  Laad het apparaat gedurende 3 uur op in het laadstation vóór gebruik.
 Zie 5.2 Aansluiten en 5.4 De thermometer opladen.

1 Open het accudeksel door de 
veergrendel naar rechts te schuiven 
met uw vinger of een puntig 
voorwerp, zoals een pen.
Terwijl u de grendel open houdt, 
pakt u de accuklep vast  
en verwijdert u deze.

2 Plaats de oplaadbare accu in het accuvak met het label naar 
buiten gericht.

3 Klik de accudeksel terug op zijn plaats en zorg ervoor dat de 
grendel terugkeert naar de oorspronkelijke vergrendelde positie.

Dit product bevat een accu en recyclebaar elektronisch afval.
Voer het niet af met het afval, maar neem het mee naar 
aangewezen plaatselijke inzamelpunten volgens de nationale 
of lokale regelgeving om het milieu te beschermen.

 LET OP Haal het niet uit elkaar, veroorzaak geen kortsluiting en 
gooi het niet in vuur. Niet gebruiken met verschillende typen accu’s.
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5.2 Aansluiten

1 Sluit de USB-kabel aan op de 
achterkant van het laadstation 
(1a) en plaats de kabel in de 
bevestigingsclip (1b).

1a 1b

2 Selecteer de juiste verwisselbare stekker voor uw land en regio 
(indien er meerdere stekkers zijn meegeleverd).

3 Plaats de stekker op de wandadapter.

4 Sluit de USB-kabel aan op de wandadapter.

5 Steek het geheel in het stopcontact.

6 Er gaat een groen lampje branden dat aangeeft dat het 
laadstation gereed is voor gebruik.
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5.3 Instructies voor montage (optioneel)

Het laadstation kan worden gemonteerd aan een wand of worden opgesteld op een vlak 
oppervlak. Het laadstation moet aan de wand worden gemonteerd nadat u stap 3 van paragraaf 
5.2 Aansluiten hebt voltooid.

U hebt de volgende materialen nodig voor montage:

• 2 Philips-cilinderkopschroeven #8 (meegeleverd)

• 2 ingebouwde muurankers voor gipsplaten (meegeleverd)

• Liniaal (niet meegeleverd)

• Phillips-kruiskopschroevendraaier #2 (niet meegeleverd)

Voor bevestiging aan de wand:

1 Zorg ervoor dat de USB-kabel is losgekoppeld van het stopcontact, 
maar nog steeds is bevestigd aan het laadstation. De USB-
aansluiting op het laadstation zal niet toegankelijk zijn na montage.

64,0 mm
(ca. 2,52")

2 Zoek de schroeven en muurankers voor gipsplaten die met  
het laadstation zijn meegeleverd.

3 Zoek de montagegaten aan de achterkant van het laadstation.

4 Monteer het laadstation aan de wand of andere veilige locatie 
met behulp van de meegeleverde muurankers voor gipsplaten 
en schroeven.

Opmerking: als u het laadstation in plaats van aan een 
gipsplaat aan een ander oppervlak monteert, gebruik dan 
bevestigingsmiddelen die geschikt zijn voor dat oppervlak.

5.4 De thermometer opladen

1 Plaats de thermometer met oplaadbare 
accu in de thermometerhouder (1a).  
Plaats de thermometer in de houder  
in het laadstation (1b).

1a 1b
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2 De thermometer laat een pieptoon horen.

3 Het oplaadlampje op het laadstation gaat oranje branden.

4 De laadstand wordt weergegeven op het LCD-scherm van  
de thermometer.

Het oplaadlampje op het laadstation wordt groen wanneer de 
thermometer volledig is opgeladen (ongeveer 3 uur als de accu  
leeg is). Het is niet mogelijk om de accu te overladen. We raden  
u aan de thermometer in het laadstation te plaatsen wanneer deze  
niet wordt gebruikt, zodat de accu volledig opgeladen blijft.

Houd er rekening mee dat het 5 minuten kan duren voordat het 
laadstation het totale spanningsniveau herkent, zelfs als de accu 
volledig is opgeladen. In dat geval zal het oplaadlampje oranje branden 
na plaatsing van de thermometer in het laadstation, en wordt het 
vervolgens groen wanneer de volledig opgeladen accu wordt herkend.

Als u merkt dat het laadstation een volledig opgeladen accu aangeeft 
(groen oplaadlampje), maar het LCD-scherm van de thermometer 
doet dat niet, komt dit misschien doordat het laadstation of de accu 
oververhit zijn. U wordt aanbevolen het laadstation naar een koelere 
omgeving te brengen.

Als het oplaadlampje niet brandt, kan dit komen door één van de volgende oorzaken:

 – Gebruik van alkaline batterijen (niet oplaadbaar)

 – Thermometer/laadstation zijn niet goed aangesloten op een voedingsbron

 – Thermometer is niet correct in het laadstation geplaatst
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6. Beveiligingsfunctie

De Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer is uitgerust 
met een beveiligingsfunctie waarbij de thermometer binnen een 
vooraf geselecteerde tijdsperiode terug in het laadstation moet 
worden geplaatst. Bij overschrijding van deze tijdsperiode wordt 
de thermometer vergrendeld. De beveiligingsfunctie kan via de 
servicetool worden ingesteld tot maximaal 12 uur/720 minuten.

Wanneer de oorthermometers de fabriek verlaten, is de 
beveiligingsfunctie van de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear 
thermometer uitgeschakeld. De beveiligingsfunctie kan alleen 
via de Welch Allyn-servicetoolsoftware worden ingesteld. Hiervoor 
moet het laadstation of een compatibel Welch Allyn Vital Signs-
apparaat worden opgestart. De beveiligingsfunctie kan worden 
gebruikt met oplaadbare of alkaline batterijen.
Zie 6.2 Instellingen om deze functie te gebruiken en instellingen te wijzigen.

6.1 Hoe het werkt

1 Als de beveiligingsfunctie is ingeschakeld, wordt een 
ontgrendeld pictogram weergegeven naast de accu-i 
ndicator tijdens normaal gebruik om aan te geven dat  
de beveiligingsfunctie actief is.

2 Wanneer het nog 60 minuten duurt 
voordat de thermometer moet 
worden teruggezet, wordt er naast 
het ontgrendelde pictogram een 
aftelklok weergegeven met het 
aantal resterende minuten.

3 Wanneer de tijdslimiet binnen 5 minuten wordt bereikt, begint de 
thermometer om de minuut te piepen en gaat het ontgrendelde 
pictogram knipperen. Dit geeft aan dat de thermometer op het 
punt staat te worden vergrendeld.
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4 Na het verstrijken van de tijdslimiet, 
worden het ontgrendelde pictogram 
en de aftelklok vervangen door 
een vergrendeld pictogram en zal 
de thermometer om de 5 minuten 
piepen om de vergrendelde 
stand aan te geven. Elke knop 
die tijdens de vergrendelde stand 
wordt ingedrukt, zal een pieptoon 
laten horen als foutmelding en de 
thermometer zal niet reageren. 
De thermometer kan niet worden 
gebruikt in de vergrendelde stand.

5 Ontgrendel de thermometer door 
deze terug te zetten in het laadstation.

6 De thermometer zal een pieptoon laten horen en de 
achtergrondverlichting zal gedurende 5 seconden oplichten.

7 De tijdslimiet wordt gereset en de thermometer zal terugkeren 
naar de ontgrendelde stand voor normaal gebruik. Wanneer de 
thermometer zich in de ontgrendelde stand bevindt, laat deze 
een pieptoon horen en zal het display weer functioneren.

1a 1b
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8 De thermometer met de ingeschakelde beveiligingsfunctie 
opladen:

Als er een oplaadbare accu wordt gebruikt, zal het oranje lampje 
op het laadstation oplichten om aan te geven dat het opladen is 
hervat, en zal het batterijpictogram op het thermometerscherm 
worden weergegeven.

Als er alkaline batterijen (niet oplaadbaar) worden gebruikt in 
de thermometer, zal de beveiligingsfunctie werken maar zal 
het oranje lampje op het laadstation niet oplichten, zal er geen 
batterijpictogram op het thermometerscherm worden weergegeven, 
en zullen de batterijen niet opladen.

6.2 Instellingen van de beveiligingsfunctie

Het laadstation of het compatibele Welch Allyn Vital Signs-apparaat kan worden gebruikt met  
de Welch Allyn-servicetool om instellingen te wijzigen op de thermometer.

U hebt de servicetoolsoftware van Welch Allyn nodig om de configuratie van de thermometer  
te wijzigen.

U hebt een laadstation en oplaadbare accu of compatibel Welch Allyn-apparaat nodig om 
verbinding te maken met de PC waarop de Welch Allyn-servicetool actief is.

Volg de instructies om de geavanceerde instellingen van de Braun Thermoscan® PRO 6000  
Ear thermometer te openen met behulp van de Welch Allyn-servicetool.

1 Plaats de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer  
in het laadstation.

2 U wordt aanbevolen de USB-kabel te gebruiken voor aansluiting 
op de wandadapter – koppel de kabel los van de wandadapter 
en sluit deze aan op uw computer.
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3 a.  Start de Welch Allyn-servicetool.
b.  Als het opstartscherm met de knoppen 

'Add new features’ ('Nieuwe functies 
toevoegen') en 'Service' wordt 
weergegeven, klikt u op 'Service'.

c.  Meld u aan als ADMIN (Beheerder) 
zonder wachtwoord of gebruik een 
account dat u eerder hebt aangemaakt.

Opmerking: als de aanmeldprompt 
niet wordt weergegeven, klikt u op 
de knop Log on (Aanmelden). U moet 
aangemeld zijn om toegang te krijgen 
tot het dialoogvenster Configuration 
(Configuratie).

4 Klik op de Braun-thermometer in de 
apparatenlijst om deze te markeren 
en klik vervolgens op de knop Select 
(Selecteren).

5 Het tabblad Device (Apparaat) wordt 
geopend.

6 Klik op het tabblad Configure 
(Configureren) rechts van het tabblad 
Device information (Apparaatgegevens).
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7 Klik op de knop Change (Wijzigen) in het 
vak Current settings (Huidige instellingen). 
Het dialoogvenster voor configuratie-
instellingen wordt geopend.

8 U selecteert de beveiligingsfunctie door 
te klikken op het vervolgkeuzemenu en  
op de gewenste tijdsperiode. U kunt  
ook op Off (Uit) klikken om de functie  
uit te schakelen.

Zodra de gewenste instellingen zijn 
geselecteerd, klikt u op de knop Save 
(Opslaan) om de instellingen naar de 
Braun-thermometer te verzenden en  
het venster te sluiten.

Als u het venster wilt sluiten zonder  
de instellingen te wijzigen, klikt u op  
de knop Cancel (Annuleren).

6.3 Servicetool

Voor meer informatie over de servicetool en de bijbehorende installatiehandleiding gaat  
u naar www.welchallyn.com en download u de servicetool die u vindt op het tabblad Services  
& Supportop het tabblad/Service Centers/Download service tool.
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7. Onderhoud en service

7.1 Reiniging

Let op
LET OP  Gebruik geen oplossingen met bleekmiddel bij het reinigen van metalen elektrische contacten.
Als u dit wel doet, raken de contacten beschadigd.

LET OP  Reinig de contacten alleen met 70% isopropylalcohol. Laat de contacten 1 minuut drogen.

Reinig het laadstation naar behoefte met een doek of reinigingsdoekje dat enigszins is bevochtigd 
met een oplossing van 70% isopropyl- of ethylalcohol, 10% chloorbleekmiddeloplossing, 
niet-vlekkende reinigingsoplossingen (bijv. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) of 
reinigingsoplossingen met waterstofperoxide (bijv. Virox en Oxivir).

Goedgekeurde reinigingsmiddelen

Type Oplossing of merk Behuizing laadstation Contacten

Chloor en 
chloorverbindingen

10% 
chloorbleekmiddeloplossing

Ja Nee

Quaternaire 
ammoniaverbindingen

CaviWipes™
Clinell® Universal Wipes
SaniCloth
Metrex

Ja Nee

Waterstofperoxide Virox
Oxivir

Ja Nee

Alcohol 70% isopropylalcohol  
of ethylalcohol

Ja Ja

Van tijd tot tijd kunnen andere reinigingsmiddelen op geschiktheid worden gecontroleerd. Als  
uw reinigingsmiddel niet in deze lijst staat, neemt u contact op met Welch Allyn om na te gaan  
of er inmiddels nog andere reinigingsmiddelen zijn goedgekeurd.

Opmerking: als er andere reinigingsmiddelen dan isopropyl- of ethylalcohol in aanraking 
komen met de contacten, moet u ze onmiddellijk droogwrijven. Reinig de contacten 
vervolgens met isopropyl- of ethylalcohol.
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Let op
LET OP  Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.

WAARSCHUWING  Ontkoppel het laadstation voordat u onderhoud verricht.

WAARSCHUWING Dompel het laadstation niet onder in water of een andere vloeistof. 

LET OP  Doekjes moeten vochtig zijn, maar niet doordrenkt. Overtollige vloeistof kan het 
laadstation beschadigen.

LET OP  Volg de reinigingsinstructies voor de Braun Thermoscan® PRO 6000 Ear thermometer 
zoals gespecificeerd in de PRO 6000-gebruiksaanwijzing voor onderhoud en service om de 
thermometer en houder te reinigen.

WAARSCHUWING  Het is belangrijk om het netsnoer regelmatig op beschadigingen te controleren 
(om de 3 maanden), met name bij elk uiteinde waar het snoer de stekker ingaat.

7.2 Opslaginstructies

Bewaar de thermometer en sondehoesjes op een stofvrije en schone droge plaats (de thermometer 
is niet beschermd tegen binnendringend water), buiten het bereik van direct zonlicht. De 
omgevingstemperatuur van de opslagplaats moet redelijk constant blijven tussen -20 en 50 °C  
(-4 tot 122 °F).
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8. Specificaties
Bereik omgevingstemperatuur: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)

Extern medisch gecertificeerd vermogen:
Uitgangsspanning: 5 Vdc
Uitgangsstroom: 1A
Ingangsspanning: 100 - 240 VAC
Ingangsstroom: 0,3 A
Ingangsfrequentie: 50 - 60 Hz

Bereik langdurige opslag
Opslagtemperatuur: -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °F)
Luchtvochtigheid bij opslag: 0 tot 85% zonder condensvorming
Elektrisch vermogen: 750 mAh
Garantie oplaadbare accu: 3 jaar
Capaciteit accu: maximaal 700 temperatuurmetingen per volledige lading / 3V
Type oplaadbare accu: aangepaste dubbele accu (NiMH)
Afmetingen laadstation: 89,2 mm × 103,7 mm × 153,0 mm (H x D x B)

(3,51" × 4,08" × 6,02” [H x D x B])
Gewicht laadstation: 150 g / 5,3 oz 

 LET OP  Gebruik dit apparaat niet in de aanwezigheid van elektromagnetische of 
andere interferentie buiten het normale bereik dat is gespecificeerd in IEC 60601-
1-2.
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Normen en naleving
Dit apparaat voldoet aan de volgende veiligheids- en prestatienormen: 

Dit product voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn Medische 
Hulpmiddelen). 

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 Nr. 60601.1, IEC 60601-1  
en EN 60601-1; 2e en 3.1-edities. Medische elektrische toestellen – Deel 1: Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en essentiële prestaties 

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014 
Medische elektrische toestellen – Deel 1-2: Algemene vereisten voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties – Secundaire norm: elektromagnetische compatibiliteit – vereisten  
en test
 
IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Medische hulpmiddelen – toepassing  
van bruikbaarheidstechnieken met betrekking tot medische hulpmiddelen 

ISO 14971:2012 Medische hulpmiddelen – toepassing van risicomanagement met betrekking 
tot medische hulpmiddelen

MEDISCHE ELEKTRISCHE TOESTELLEN vereisen speciale voorzorgsmaatregelen met betrekking 
tot EMC. Neem contact op met een bevoegd lokaal servicecentrum voor een gedetailleerde 
beschrijving van de EMC-vereisten. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan  
de werking van MEDISCHE ELEKTRISCHE TOESTELLEN beïnvloeden 

Intern aangedreven ME-apparatuur. 

Continu gebruik. 

Niet beschermd tegen binnendringend water. 
 

 IPX0
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Definitie van de symbolen:

Toegepast onderdeel van type BF

Let op 

De ‘let op’-aanwijzingen in deze handleiding geven 
omstandigheden of handelingen aan die kunnen 
leiden tot beschadiging van de apparatuur of andere 
eigendommen of verlies van gegevens.

 
Waarschuwing 

De waarschuwingen in deze handleiding wijzen op 
omstandigheden of handelingen die kunnen leiden tot 
ziekte, letsel of overlijden. Waarschuwingssymbolen 
worden in een zwart-wit document weergegeven met 
een grijze achtergrond.

Klasse II-apparatuur

Gescheiden inzameling van elektrische en elektronische 
apparatuur. Gooi dit product niet weg als ongesorteerd 
gemeentelijk afval. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Voedingsindicator

Oplaadlampje

Opslagtemperatuur

Luchtvochtigheid bij opslag

50 °C
 122 °F

-20 °C
-4 °F

85

0
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9. Drie jaar beperkte garantie van de fabrikant

Voor model Braun Thermoscan® PRO 6000-laadstation

Welch Allyn (een gelieerde onderneming van Hill-Rom®) garandeert dat het product geen defecten  
of tekortkomingen met betrekking tot materialen en vakmanschap vertoont en dat het werkt 
conform de specificaties van de fabrikant gedurende een periode van drie jaar na de datum  
van aankoop bij Welch Allyn of erkende distributeurs of agenten.

Onder datum van aankoop wordt verstaan: 1) de verzenddatum zoals vermeld op de factuur als 
het apparaat rechtstreeks bij Welch Allyn is gekocht, 2) de datum die tijdens de productregistratie 
is opgegeven of 3) de datum waarop u het product hebt gekocht bij een erkende distributeur van 
Welch Allyn, zoals blijkt uit de verkoopbon van de betreffende distributeur, welke datum eerder is.

Deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door 1) transporthantering, 2) gebruik of onderhoud 
dat niet in overeenstemming is met de instructies op de labels, 3) aanpassing of reparatie door 
iemand anders dan door Welch Allyn geautoriseerd servicepersoneel of 4) ongelukken. Deze 
garantie dekt geen batterijen, beschadiging van het sondevenster of schade aan het instrument 
veroorzaakt door verkeerd gebruik, nalatigheid of ongewilde voorvallen, en is uitsluitend van 
toepassing op de eerste koper van het product. Eenheden die zijn vervangen onder garantie 
hebben de overgebleven garantieduur van de vervangen eenheid. Bovendien wordt deze garantie 
ongeldig verklaard als de thermometer wordt gebruikt in combinatie met andere producten dan 
originele Hillrom™-sondehoesjes.
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