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ThermoScan®

Nabíjacia stanica PRO 6000

Táto príručka sa vzťahuje na príslušenstvo na meranie teploty  901009

 

Výrobca:
Welch Allyn, Inc.
 4341 State Street Road 
Skaneateles Falls, NY 13153 
USA

Welch Allyn Limited
Navan Business Park
Dublin Road,
Navan, County Meath
Republic of Ireland
C15 AW22 

Informácie o ľubovoľnom produkte Welch Allyn si vyžiadajte na adrese:
Technická podpora Welch Allyn:
www.welchallyn.com/support

Navštívte webové lokality:
www.welchallyn.com/about/company/locations.htm

Náhradné diely
Úplný zoznam dielov nájdete na webovej lokalite  
www.welchallyn.com
 
Informácie o patentoch nájdete na lokalite
www.welchallyn.com/patents

© 2019 Všetky práva vyhradené.
Vyrobené v Mexiku

Tento produkt je vyrobený v licencii od značky „Braun“.
„Braun“ je registrovaná ochranná známka spoločnosti Braun GmbH, Kronberg, Nemecko.

ThermoScan ® je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní spoločnosť Helen of Troy Limited.

  107983 (CD)
DIR 80025839
Dátum revízie: 2019-09

Používajte  
výhradne 
Hillrom 

kryty na sondy
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1. Nabíjacia stanica Braun Thermoscan® PRO 6000
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2. Súčasti balenia

Nabíjacia stanica Braun ThermoScan® PRO 6000

CD s dokumentáciou: návod na použitie, softvér Welch Allyn Service Tool (dostupný cez 
internetové pripojenie) a inštalačná príručka softvéru Service Tool (dostupná cez internetové 
pripojenie).

1 Súprava nabíjateľných batérií (NiMH)

1 Súprava vymeniteľných nástenných zástrčiek

1 Nástenný adaptér a kábel USB

3. Opis produktu

1  Úložný priestor na rukáv 200 krytov na sondy Braun

2  Ušný teplomer Braun ThermoScan® PRO 6000 v podstavci

3  Indikátor nabitia

4  Indikátor napájania

5  Kábel USB

6  Nástenný adaptér

7  Vymeniteľná zástrčka (dostupná v 4 rôznych konfiguráciách)

Číslo modelu Konfigurácia zástrčky

PRO6000BSNA/ 
06000-100

Zástrčka pre Severnú Ameriku/
Čínu

PRO6000BSEU/ 
06000-125

Zástrčky pre EÚ a UK

PRO6000BSC/ 
06000-575

Zástrčky pre Severnú Ameriku/
Čínu, EÚ a UK

PRO6000BSAU/ 
06000-150

Zástrčka pre Austráliu

8  Adaptér na pripojenie pomocou USB

9  Svorka na prichytenie kábla USB

10  Otvory na montáž na stenu
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UCHOVAJTE SI TENTO NÁVOD
Nabíjacia stanica pre ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 – teplomer klinickej triedy – zabezpečuje 
funkciu nabíjania a zabezpečenia, ako aj úložný priestor pre teplomer a dávkovače krytov na sondy. Pred 
použitím si pozorne prečítajte návod na používanie.

4. Výstrahy a preventívne opatrenia

Minimalizácia nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom:

VÝSTRAHA  Nedotýkajte sa nabíjacej stanice, ak spadla do vody. Okamžite vytiahnite zo zdroja 
napájania.

VÝSTRAHA  Nabíjaciu stanicu nedávajte, neskladujte ani nenabíjajte tam, kde môže spadnúť alebo 
byť stiahnutá do umývadla alebo drezu. Neponárajte ani nehádžte do vody, ani do inej tekutiny.

VÝSTRAHA  Odpojte túto nabíjaciu stanicu pred čistením.

VÝSTRAHA  Nabíjacia stanica disponuje nízkonapäťovým nástenným adaptérom (zdravotnícky 
adaptér na montáž na stenu, typ TMW7-5-IPW). Nesmiete preto meniť jej súčasti ani nimi 
manipulovať. Inak hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

VÝSTRAHA  Iba na profesionálne použitie.

UPOZORNENIE  Ak chcete teplomer nabiť, nabíjaciu stanicu používajte iba so súpravou 
nabíjateľných batérií dodanou s touto jednotkou.

Aby sa znížilo nebezpečenstvo popálenín, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

VÝSTRAHA Nabíjacia stanica sa nesmie používať vo vzdialenosti do 1,5 m (4,92 stôp) od pacienta.

UPOZORNENIE  Toto zariadenie používajte iba na tie účely, na ktoré je určené podľa návodu. 
Nepoužívajte prípojky, ktoré neodporúča výrobca.

VÝSTRAHA  Neupravujte toto zariadenie bez oprávnenia od výrobcu.

UPOZORNENIE  Zariadenie by sa nemalo nikdy vystavovať teplotám nižším ako -20 °C 
(-4 °F) a vyšším ako +50 °C (122 °F). Zariadenie a kábel udržiavajte vždy suché. So zariadením 
nemanipulujte mokrými rukami. Neskladujte vo vlhkom prostredí. Neovíjajte kábel okolo zariadenia, 
aby nedošlo k jeho poškodeniu. Je dôležité pravidelne (každé 3 mesiace) kontrolovať, či kábel nie 
je poškodený, predovšetkým na každom konci, kde kábel prechádza do zástrčky.

VÝSTRAHA  Toto zariadenie nikdy nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak 
nefunguje správne, ak spadlo alebo je poškodené alebo ak spadlo do vody. Vráťte zariadenie do 
servisného strediska na kontrolu a opravu.

UPOZORNENIE  Udržiavajte kábel mimo horúcich povrchov.

VÝSTRAHA  Do otvoru nikdy nevhadzujte ani nezasúvajte žiadne predmety.

UPOZORNENIE  Zástrčku zapojte vždy najprv do zariadenia, až potom do siete napájania.

UPOZORNENIE  Tento prístroj je v súlade s platnými povinnými normami týkajúcimi sa 
elektromagnetického rušenia a iným zariadeniam by nemal spôsobovať problém, ani iné zariadenia 
by ho nemali ovplyvniť. V rámci preventívnych opatrení nepoužívajte toto zariadenie v tesnej 
blízkosti iných zariadení.

VÝSTRAHA  Nedávajte zariadenie do polohy, z ktorej bude ťažké používať ho alebo odpojiť 
zariadenie (zástrčku).
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5. Zostavenie

5.1 Vloženie batérií

Nabíjacia stanica sa dodáva s 1 súpravou nabíjateľných batérií. Ak chcete použiť funkciu nabíjania, 
vložte súpravu nabíjateľných batérií do priehradky na batérie teplomera.

Súprava batérií nemusí byť pri dodaní nabitá.

 UPOZORNENIE  Pred použitím zariadenie nabíjajte 3 hodiny v nabíjacej stanici.
 Pozri časť 5.2 „Pripájanie“ a 5.4 „Nabíjanie teplomera“.

1 Otvorte dvierka priestoru na batérie 
tak, že prstom alebo ostrým 
predmetom, napríklad perom, 
posuniete západku s pružinou 
smerom doprava. Pridržte západku 
v tejto otvorenej polohe, uchopte 
dvierka priestoru na batérie 
a odstráňte ich.

2 Vložte súpravu nabíjateľných batérií do priehradky na batérie so 
štítkom na batériách smerujúcim von.

Ther
moSca

n ®

3 Zaklapnite dvierka priestoru na batérie späť na svoje miesto 
a skontrolujte, či sa západka vráti späť do pôvodnej zaistenej 
polohy.

Tento produkt obsahuje batérie a recyklovateľný elektronický 
odpad.
Ak chcete chrániť životné prostredie, nevyhadzujte ho 
do netriedeného odpadu, ale zoberte ho do vhodného 
miestneho zberného miesta v súlade so štátnymi alebo 
miestnymi predpismi.

 UPOZORNENIE Nerozoberajte, neskratujte ani nevyhadzujte do 
ohňa. Nemiešajte s rozdielnymi typmi batérií.
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5.2 Pripájanie

1 Kábel USB pripojte do zadnej časti 
nabíjacej stanice (1a) a prevlečte 
kábel cez príchytnú svorku (1b).

1a 1b

2 Vyberte vhodnú vymeniteľnú zástrčku pre svoju krajinu a región 
(ak je dodaných viacero zástrčiek).

3 Zapojte zástrčku do nástenného adaptéra.

4 Zapojte kábel USB do nástenného adaptéra.

5 Zapojte celú zostavu do zásuvky elektrickej siete.

6 Rozsvieti sa zelené svetlo, čo znamená, že nabíjacia stanica  
je pripravená na použitie.

ThermoScan
ThermoScan
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5.3 Pokyny na montáž (voliteľné)

Nabíjaciu stanicu možno namontovať na stenu alebo upevniť na rovný povrch. Nabíjacia stanica by 
sa mala namontovať na stenu do vykonaní kroku 3 časti 5.2 „Pripájanie“.

Na montáž sú potrebné tieto materiály:

• 2 ks skrutky Philips s krížovou drážkou veľkosti 8 (dodané)

• 2 úchytky Flush na montáž do sadrokartónu (dodané)

• Meradlo (nie je súčasťou dodávky)

• Krížový skrutkovač Phillips veľkosti 2 (nie je súčasťou dodávky)

Montáž na stenu:

1 Uistite sa, že kábel USB je odpojený zo siete napájania, ale stále 
je pripojený k nabíjacej stanici. Prípojka USB na nabíjacej stanici 
nebude po montáži dostupná.

64.0 mm
(apx.2.52")
64,0 mm

(cca 2,52")

2 Nájdite skrutky a úchytky na montáž do sadrokartónu dodané 
s nabíjacou stanicou.

3 Nájdite montážne otvory na zadnej strane nabíjacej stanice.

4 Pomocou dodaných úchytiek a skrutiek do sadrokartónu 
upevnite nabíjaciu stanicu na stenu alebo na iné zabezpečené 
miesto.

Poznámka: Ak nabíjaciu stanicu pripevňujete na iný povrch ako 
sadrokartón, použite úchytky vhodné pre daný povrch.

5.4 Nabíjanie teplomera

1 Vložte teplomer s nainštalovanou 
súpravou nabíjateľných batérií do stojana 
teplomera (1a). Vložte teplomer v stojane 
do nabíjacej stanice (1b).

1a 1b
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2 Teplomer vydá počuteľné pípnutie.

3 Indikátor nabitia na nabíjacej stanici sa rozsvieti na žlto.

4 Na LCD displeji teplomera sa zobrazí stav nabitia batérie.

Keď je teplomer celkom nabitý, indikátor nabitia na nabíjacej stanici 
sa zmení na zelenú (približne 3 h, ak je batéria vybitá). Batérie nie je 
možné nabiť nadmerne. Keď sa teplomer nepoužíva, odporúča sa 
skladovať ho v nabíjacej stanici, aby si uchoval stav plného nabitia.

Dokonca aj s plne nabitou batériou môže trvať až 5 minút, kým 
nabíjacia stanica rozozná plnú úroveň batérie. Ak k tomu dôjde, 
indikátor nabitia bude po inštalácii teplomera v nabíjacej stanici žltý 
a potom sa zmení na zelený, keď bude rozoznaná plne nabitá batéria.

Ak spozorujete, že nabíjacia stanica indikuje plné nabitie (zelený 
indikátor nabitia), ale LCD displej teplomera neindikuje plné nabitie, 
môže to byť dôsledok prehriatia nabíjacej stanice alebo batérií. 
Odporúčame vám premiestniť nabíjaciu stanicu  
do chladnejšieho prostredia.

Ak indikátor nabitia nesvieti, mohlo dôjsť k jednému z nasledujúceho:

 – Sú inštalované alkalické batérie (nenabíjateľné)

 – Teplomer/nabíjacia stanica nie sú správne zapojené do elektrickej siete

 – Teplomer nie je správne nainštalovaný v nabíjacej stanici
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6. Funkcia zabezpečenia

Ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 je vybavený funkciou 
zabezpečenia, ktorá vyžaduje návrat teplomera na nabíjaciu stanicu 
vo vopred vybranom čase. Ak sa tento čas presiahne, teplomer sa 
zamkne. Funkciu zabezpečenia možno nastaviť pomocou nástroja 
Service Tool až na 12 hodín/720 minút.

Keď ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 odchádza 
z továrne, funkcia zabezpečenia je vypnutá. Zabezpečenie je 
dostupné iba pomocou softvéru Welch Allyn Service Tool a vyžaduje 
na svoju iniciáciu nabíjaciu stanicu alebo akékoľvek kompatibilné 
zariadenie Welch Allyn Vital Signs. Funkcia zabezpečenia sa môže 
používať s nabíjateľnými alebo alkalickými batériami.
Informácie o tom, ako sa dostať k tejto funkcii a zmeniť nastavenia, 
nájdete v časti 6.2 „Nastavenia“.

6.1 Ako to funguje

1 Keď je aktivovaná funkcia zabezpečenia, vedľa indikátora 
batérie sa počas normálneho používania bude zobrazovať 
odomknutá ikona, čo znamená, že je aktívna funkcia 
zabezpečenia.

…

…

2 Keď sa teplomer nachádza  
v rámci 60 minút časového  
limitu, vedľa odomknutej ikony  
sa bude zobrazovať počítadlo  
času ukazujúce, koľko minút  
ešte zostáva.

…

…

…

…

3 V čase 5 minút pred vypršaním limitu začne teplomer pípať  
raz za minútu a bude blikať odomknutá ikona, čo znamená,  
že teplomer sa čoskoro zamkne.

…

…
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4 Po vypršaní časového limitu sa 
odomknutá ikona a počítadlo 
času nahradia zamknutou ikonou 
a teplomer zapípa každých 5 minút, 
čím indikuje stav zamknutia. 
Stlačenie akéhokoľvek tlačidla 
v zamknutom stave bude viesť 
k chybovému pípaniu a k žiadnej 
inej odozve teplomera. Teplomer 
nie je možné používať, keď je 
zamknutý.

…

… …

…

5 Odomknite teplomer tak, že ho 
vrátite na nabíjaciu stanicu.

6 Teplomer vydá počuteľné pípnutie a na 5 sekúnd sa rozsvieti 
podsvietenie.

7 Časový limit sa obnoví a teplomer sa vráti do odomknutého 
stavu pre normálnu prevádzku. Po dosiahnutí odomknutého 
stavu teplomer zapípa a obnoví sa displej.

…

…

1a 1b
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8 Nabíjanie teplomera s aktivovanou funkciou zabezpečenia:

Ak sú nainštalované nabíjateľné batérie, rozsvieti sa žlté svetlo 
na nabíjacej stanici, čo znamená, že sa obnovilo nabíjanie, a na 
displeji teplomera sa zobrazí ikona batérie.

Ak sú v teplomere nainštalované alkalické batérie (nenabíjateľné), 
na nabíjacej stanici sa nerozsvieti žlté svetlo, na displeji teplomera 
sa nebude zobrazovať ikona batérie a batérie sa nebudú nabíjať ani 
vtedy, keď je aktívna funkcia zabezpečenia.

6.2 Nastavenia funkcií zabezpečenia

Nabíjacia stanica alebo kompatibilné zariadenie Welch Allyn Vital Signs sa môžu používať spolu 
s nástrojom Welch Allyn Service Tool na úpravu nastavení na teplomere.

Na zmenu konfigurácie teplomera je nutný softvér Welch Allyn Service Tool.

Na pripojenie k počítaču, na ktorom beží softvér Welch Allyn Service Tool, je nutná nabíjacia 
stanica a nabíjateľné batérie, alebo zariadenie kompatibilné s Welch Allyn.

Podľa pokynov získate prístup k pokročilým nastaveniam ušného teplomera Braun Thermoscan® 
PRO 6000 pomocou softvéru Welch Allyn Service Tool.

1 Vložte ušný teplomer Braun Thermoscan® PRO 6000 do 
nabíjacej stanice.

2 Odporúčaným spôsobom je pripojenie pomocou kábla USB 
zapojeného do adaptéra v stene – odpojte ho od adaptéra 
v stene a pripojte ho k svojmu počítaču.
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3 a.  Spustite softvér Welch Allyn  
Service Tool.

b.  Ak sa zobrazí úvodná obrazovka 
s hlásením „Add new features“ (Pridať 
nové funkcie) a tlačidlom „Service“ 
(Servis), kliknite na „Service“.

c.  Prihláste sa ako ADMIN bez hesla 
alebo použite ľubovoľné konto, ktoré 
ste predtým vytvorili.

Poznámka: Ak sa nezobrazí výzva na 
prihlásenie, kliknite na tlačidlo Log on 
(Prihlásiť sa). Na prístup k dialógovému 
oknu konfigurácie musíte byť prihlásení.

4 Zvýraznite kliknutím na teplomer Braun 
v zozname zariadení a kliknite na vybrané 
tlačidlo.

5 Otvorí sa karta Device (Zariadenie).

6 Kliknite na kartu Configure (Konfigurovať) 
napravo od karty s informáciami 
o zariadení.
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7 Kliknite na tlačidlo Change (Zmeniť) 
v poli s aktuálnymi nastaveniami. 
Otvorí sa dialógové okno s nastaveniami 
konfigurácie.

8 Ak chcete vybrať funkciu Security 
(Zabezpečenie), kliknite na rozbaľovaciu 
ponuku a kliknite na požadovanú hodnotu 
času alebo ju deaktivujte kliknutím na Off 
(Vypnúť).

Po výbere požadovaných nastavení 
kliknite na tlačidlo Save (Uložiť), tým 
nastavenia odošlete do teplomera Braun 
a dialógové okno sa zavrie.

Ak chcete zavrieť dialógové okno bez 
zmeny nastavení, kliknite na tlačidlo 
Cancel (Zrušiť).

6.3 Servisné nástroje

Ďalšie informácie o softvéri Service Tool a pokyny na jeho inštaláciu nájdete na 
lokalite www.welchallyn.com, servisný nástroj si môžete prevziať po zadaní volieb 
Services & Support Tab/Service Centers/Download service tool (Karta služieb a podpory/Servisné 
centrá/Prevzatie servisného nástroja).
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7. Údržba a servis

7.1 Čistenie

Upozornenie
UPOZORNENIE  Pri čistení kovových elektrických kontaktov nepoužívajte roztoky s bielidlom 
žiadneho druhu. Dôjde k poškodeniu kontaktov.

UPOZORNENIE  Kontakty čistite iba 70 % izopropylalkoholom. Nechajte kontakty schnúť 
1 minútu.

V prípade potreby vyčistite nabíjaciu stanicu mierne navlhčenou utierkou alebo čistiacou utierkou 
so 70 % roztokom izopropyl- alebo etylalkoholu, 10 % roztokom chlórového bielidla, nefarbiacimi 
čistiacimi prostriedkami (napr. Metrex CaviWipes™, PDI Sani-Coth®) alebo čistiacimi roztokmi na 
báze peroxidu vodíka (napr. Virox a Oxivir).

Schválené čistiace roztoky

Druh Roztok alebo značka Telo nabíjacej 
stanice

Kontakty

Chlór a zlúčeniny chlóru 10 % roztok chlórového 
bielidla

Áno Nie

Štvormocné amóniové 
zlúčeniny

CaviWipes™
Clinell® – univerzálne 
utierky
SaniCloth
Metrex

Áno Nie

Peroxid vodíka Virox
Oxivir

Áno Nie

Alkohol 70 % izopropylalkohol 
alebo etylalkohol

Áno Áno

Je možné, že periodicky budú prebiehať skúšky kompatibility ďalších čistiacich prostriedkov. 
Ak chcete použiť čistiaci prostriedok, ktorý nie je uvedený v zozname, obráťte sa na spoločnosť 
Welch Allyn s otázkou, či je tento čistiaci prostriedok schválený na použitie.

Poznámka: Ak kontakty prídu do styku s akýmkoľvek čistiacim prostriedkom iným ako 
izopropylalkohol alebo etylalkohol, ihneď ich dosucha utrite. Potom vyčistite kontakty 
izopropyl- alebo etylalkoholom.
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Upozornenie
UPOZORNENIE  Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

VÝSTRAHA  Pred akoukoľvek údržbou alebo servisom vytiahnite nabíjaciu stanicu  
zo siete napájania.

VÝSTRAHA Neponárajte nabíjaciu stanicu do vody ani do žiadnej inej tekutiny. 

UPOZORNENIE  Utierky by mali byť vlhké, nie mokré. Nadmerné množstvo tekutiny môže 
poškodiť nabíjaciu stanicu.

UPOZORNENIE  Ušný teplomer a stojan Braun Thermoscan® PRO 6000 čistite podľa pokynov  
na čistenie uvedených v návode na používanie, údržbu a servis zariadenia PRO 6000.

VÝSTRAHA  Je dôležité pravidelne (každé 3 mesiace) kontrolovať, či kábel nie je poškodený, 
predovšetkým na každom konci, kde kábel prechádza do zástrčky.

7.2 Pokyny na skladovanie

Teplomer a kryty na sondy skladujte na suchom mieste (teplomer nie je chránený proti vniknutiu 
vody), bez prachu a znečistenia, nie na priamom slnečnom svetle. Okolitá teplota musí zostať  
viac-menej konštantná a v rozsahu -20 až 50 °C (-4 až 122 °F).
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8. Technické údaje
Rozsah okolitej teploty pri prevádzke: 10 – 40 °C (50 – 104 °F)

Klasifikácia externého medicínsky certifikovaného zdroja napätia:
Výstupné napätie: 5 V DC
Výstupný prúd: 1 A
Vstupné napätie: 100 – 240 V AC
Vstupný prúd: 0,3 A
Vstupná frekvencia: 50 – 60 Hz

Rozsahy pri dlhodobom skladovaní
Teplota pri skladovaní: -20 až 50 °C (-4 až 122 °F)
Vlhkosť pri skladovaní: 0 až 85 % bez kondenzácie
Elektrická klasifikácia: 750 mAh
Záruka na nabíjateľnú batériu: 3 roky
Kapacita batérie: Až 700 meraní teploty pri plnom nabití/3 V
Nabíjateľný typ batérie: upravená dvojitá súprava batérií (NiMH)
Rozmery nabíjacej stanice: 89,2 mm V × 103,7 mm H × 153,0 mm Š

(3,51" V × 4,08" H × 6,02" Š)
Hmotnosť nabíjacej stanice: 150 g/5,3 oz 

 UPOZORNENIE  Toto zariadenie nepoužívajte, ak sa v blízkosti nachádza 
elektromagnetické alebo iné rušenie presahujúce normálny rozsah podľa 
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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Súlad s normami
Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi bezpečnostnými a výkonnostnými normami: 

Tento produkt spĺňa ustanovenia smernice ES 93/42/EHS (Smernica o zdravotníckych 
pomôckach). 

ANSI/AAMI STD ES60601-1, UL STD 60601-1, CAN/CSA STD C22.2 č. 60601.1, IEC 60601-1  
a EN 60601-1; vydania 2 a 3.1. Zdravotnícke elektrické prístroje – časť 1: Všeobecné požiadavky 
na základnú bezpečnosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti 

BS EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014  
Zdravotnícke elektrické prístroje – časť 1–2: Všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť 
a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti – pridružená norma: Elektromagnetická kompatibilita – 
Požiadavky a skúšky
 
IEC/EN 62366-1: 2015 (IEC 60601-1-6:2010+A1: 2013) Zdravotnícke pomôcky – Uplatnenie 
stanovenia použiteľnosti na zdravotnícke pomôcky 

ISO 14971:2012 Zdravotnícke pomôcky – Aplikácia riadenia rizík pri zdravotníckych pomôckach

ZDRAVOTNÍCKE ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE si vyžadujú špeciálne bezpečnostné opatrenia, čo sa 
týka elektromagnetickej kompatibility (EMC). Podrobný popis požiadaviek EMC si vyžiadajte od 
autorizovaného miestneho servisného centra. Prenosné a mobilné rádiofrekvenčné komunikačné 
zariadenia môžu ovplyvniť činnosť ZDRAVOTNÍCKYCH ELEKTRICKÝCH PRÍSTROJOV 

Zdravotnícke elektromagnetické prístroje s vnútorným napájaním. 

Nepretržitá prevádzka. 

Nie je chránené voči prieniku vody. 
 

 IPX0
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Definície symbolov:

Príložná časť typu BF

Upozornenie 

Upozornenia uvedené v tejto príručke opisujú okolnosti 
alebo postupy ktoré môžu viesť k poškodeniu zariadenia 
alebo iného majetku alebo k strate údajov.

 
Výstraha 

Výstrahy uvedené v tejto príručke opisujú okolnosti alebo 
postupy, ktoré môžu viesť k zapríčineniu ochorenia, 
zranenia alebo smrti. Výstražné symboly sa zobrazia 
v čiernobielom dokumente na sivom pozadí.

Zariadenie triedy II

Separovaný zber odpadu z elektrických a elektronických 
zariadení. Produkt nelikvidujte ako netriedený komunálny 
odpad. 

Prečítajte si návod na používanie.

Indikátor napájania

Indikátor nabitia

-25
-13

55
131 Teplota pri skladovaní

Vlhkosť pri skladovaní

50 °C
 122 °F

-20 °C
-4 °F

85

0
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9. Obmedzená trojročná záruka výrobcu

Platná pre model nabíjacej stanice Braun Thermoscan® PRO 6000

Spoločnosť Welch Allyn (pridružená k Hill-Rom®) ručí za to, že tento produkt neobsahuje 
chyby materiálu a spracovania a že bude fungovať v súlade so špecifikáciami výrobcu počas 
obdobia troch rokov od dátumu zakúpenia od spoločnosti Welch Allyn alebo jej autorizovaných 
distribútorov alebo zástupcov.

Za dátum predaja sa považuje: 1) fakturovaný dátum odoslania, ak bolo zariadenie zakúpené 
priamo od spoločnosti Welch Allyn, 2) dátum stanovený pri registrácii produktu, 3) dátum 
zakúpenia produktu od autorizovaného distribútora spoločnosti Welch Allyn preukázaný na 
potvrdení od uvedeného distribútora, pričom rozhodujúci je najskorší z týchto dátumov.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené: 1) manipuláciou počas prepravy, 2) používaním 
alebo údržbou v rozpore s popísanými pokynmi, 3) zmenou alebo opravou subjektom, ktorý nie je 
autorizovaný spoločnosťou Welch Allyn alebo 4) nehodami. Táto záruka sa nevzťahuje na batérie, 
na poškodenie otvoru na sondu, ani na poškodenie produktu spôsobené nesprávnym používaním, 
nedbalosťou alebo nehodou, a oprávnenou osobou je len prvý kupujúci tohto produktu. V prípade 
výmeny prístroja podľa tejto záruky sa na vymenený prístroj vzťahuje záruka v trvaní zvyšku 
záručnej doby za daný prístroj. Ďalšou podmienkou je, že záruka sa stane neplatnou,  
ak sa teplomer používa s akýmikoľvek krytmi na sondu inými ako originálnymi Hillrom™.
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