
Návod k použití (při čtení tohoto návodu prosím sledujte obrázky v anglické verzi návodu) 
 
Digitální měřič krevního tlaku – na paži 
Model HI-868ZA 
 
Tento návod a výrobek nejsou určeny jako náhrada lékařské péče poskytované Vaším ošetřujícím lékařem nebo jiným odborným zdravotnickým 
personálem. Informace obsažené v tomto návodu nebo tento výrobek nepoužívejte namísto stanovení diagnozy, léčení zdravotních obtíží či 
předepisování léků lékařem. Pokud máte nebo se domníváte, že máte, nějaký zdravotní problém, neprodleně jej konzultujte se svým lékařem. 
Účel použití měřiče krevního tlaku 
Přístroj je určen pro neinvazivní měření a sledování arteriálního krevního tlaku dospělých. Měří systolický a diastolických krevní tlak a tepovou 
frekvenci na paži pomocí oscilometrické metody měření. Je určen pro používání osobami staršími 18 let a je určen pro domácí nikoli klinické 
použití. 
Upozornění! Pro dosažení správného fungování přístroje a získání co nejlepšího výsledku měření si prosím před prvním použitím pozorně pročtěte 
tento návod. Návod k použití uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli nahlédnout. 
 

1. O krevním tlaku 
1-1.  Co je krevní tlak? 

Krevní tlak je měření síly proudění krve na stěny tepny. Arteriální krevní tlak se neustále mění v průběhu srdečního cyklu. Nejvyšší tlak v cyklu se 
nazývá systolický krevní tlak a nejnižší je diastolický krevní tlak. Obě hodnoty tlaku, systolického i diastolického, jsou nezbytné pro zhodnocení 
stavu krevního tlaku pacienta lékařem. Váš krevní tlak v průběhu dne ovlivňuje řada faktorů jako např. fyzická aktivita či úzkost. Krevní tlak je 
obvykle nízký ráno a zvyšuje se odpoledne a večer. Nižší tlak bývá v létě a vyšší v zimě. 

1-2.  Proč je prospěšné domácí měření krevního tlaku? 
Hodnota krevního tlaku naměřená u lékaře či v nemocnici, popř. u skupinových zdravotních prohlídek, může být výrazně ovlivněna nervozitou 
pacienta. Dokonce může dojít k vysokému tlaku. Krevní tlak se však mění v souladu s měnícími se podmínkami, proto by nemělo dojít ke stanovení 
diagnózy vysokého tlaku pouze na základě jednoho jediného měření.  Krevní tlak naměřený hned po probuzení, ještě před jídlem dokud je pacient 
v klidu, je označován jako základní krevní tlak. V praxi je poměrně obtížné zaznamenat základní krevní tlak. Pokud chceme zjistit hodnotu krevního 
tlaku, která se blíží hodnotě základního krevního tlaku, je třeba měřit krevní tlak v prostředí, které se blíží podmínkám pro měření základního 
krevního tlaku, což bývá domácí prostředí. To je důvod, proč je vhodné pravidelné měření krevního tlaku doma. 

A. WHO klasifikace krevního tlaku  obrázek č.1 
Standardy pro hodnocení vysokého nebo nízkého krevního tlaku bez ohledu na věk, byly stanoveny Světovou zdravotnickou organizací (WHO) – viz 
graf (obrázek č. 1) 

B. Varianty krevního tlaku  obrázek č.2 
Individuální krevní tlak je značně odlišný – jak na denní tak sezónní bázi. Tyto rozdíly jsou ještě výraznější u pacientů s hypertenzí (Hypertenze – je 
míněna osoba, která vykazuje příznaky vysokého krevního tlaku). Normální je zvýšení krevního tlaku při práci a snížení při spánku. Graf uvedený na 
obr. 2 ilustruje kolísání krevního tlaku v průběhu celého dne s měřeními zaznamenanými každých 5 minut. (Tlustá čára představuje spánek. Zvýšení 
krevního tlaku v 16 hodin (bod A v grafu) a 24 hodin (bod B v grafu) odpovídá útokům bolesti. 
 

2. Důležité informace před použitím přístroje 
- Před měřením krevního tlaku buďte v klidu alespoň po dobu 5-10 minut. 
- Mezi měřeními vyčkejte alespoň po dobu 3-5 minut, aby se vaše cévy mohly vrátit zpět do stavu před předchozím měřením. Čekací doba 

mezi měřeními závisí na Vaší osobní fyziologické situaci. 
- Pokud máte nějaký z oběhových problémů, jako je arterioskleróza, diabetes, onemocnění jater, onemocnění ledvin, těžká hypertenze, 

periferní cirkulace,… použití přístroje nejdříve zkonzultujte se svým lékařem. 
- Naměřené hodnoty krevního tlaku by měly být vyhodnoceny lékařem nebo odborným zdravotnickým personálem, který je obeznámen 

s pacientovou anamnézou. Při pravidelném používání přístroje může lékař na základě výsledků měření vyhodnotit tendenci vývoje tlaku. 
- Manžetu oviňte pohodlně kolem ruky, manžeta musí být na úrovni Vašeho srdce. 
- Měření provádějte v klidu – při měření nemluvte. 
- Manžetu nenasazujte na rukáv bundy či svetru – měření by neproběhlo správně. 
- Mějte na paměti, že krevní tlak se během dne mění a je ovlivněn množstvím různých faktorů jako jsou kouření, konzumace alkoholu, 

užívání léků nebo fyzická námaha. 
- Naměřená hodnota krevního tlaku získaná tímto přístrojem je rovnocenná s hodnotou naměřenou školeným zdravotnickým personálem 

metodou manžeta/poslech stetoskopem a je v mezích přesnosti předepsaných americkým národním standardem pro elektronické a 
automatické tonometry. 

- Po konzumaci kofeinových nápojů či kouření cigarety vyčkejte alespoň 30 – 45 minut a pak teprve provádějte měření krevního tlaku. 
 
 

3. Popis přístroje 
3-1. Názvy částí přístroje obrázek č. 3 

1. LCD display 
2. Zástrčka hadičky 
3. Manžeta na paži 
4. Zdířka na zástrčku 
5. Hadička manžety 
6. Tlačítko START / STOP 
7. Tlačítko paměti 
8. Tlačítko MODE 



9. Tlačítko SET 
10. Prostor pro 4 ks alkalických baterií  AAA 1,5V 
Upozornění! Použití jiných než originálních dílů může způsobit chybu výsledku měření. 

3-2. Popis symbolů na display  obrázek č.4 
Hodiny/ Minuty       Systolický tlak 
Měsíc/ Datum 
Průměr měření 
Jednotka měření       WHO ukazatel tlaku 
Stav baterie 
Hodnota paměti 
Symbol nepravidelného srdečního tepu      
Tepová frekvence       Diastolický tlak 
 

4. Hlavní prvky: 
4-1. WHO indikátor 

Tento přístroj je vybaven WHO indikátorem krevního tlaku, který klasifikuje krevní tlak do 6 úrovní (od optimálního po závažnou hypertenzi) viz 
níže uvedená tabulka 

SYS./ DIA. Rozmezí Barva Úroveň Doporučení 

SYS > 180 / DIA > 110 červená 6 těžká hypertenze Konzultace s lékařem/Užívání léků/Úprava život.stylu 

SYS 160-179 / DIA 100-109 červená 5 střední hypertenze Konzultace s lékařem/Užívání léků/Úprava život.stylu 

SYS 140-159 / DIA 90-99 červená 4 mírná hypertenze Konzultace s lékařem/Užívání léků/Úprava život.stylu 

SYS 130-139 / DIA 85-89 oranžová 3 vysoký "normál" Konzultace s lékařem/Úprava životního stylu 

SYS 120-129 / DIA 80-84 žlutá 2 normální Úprava životního stylu 

SYS < 120 / DIA < 80 zelená 1 optimální Stávající životní styl 

Zdroj: Zdroj: WHO, 2003, 6.zpráva společného národního výboru pro prevenci, odhalování, vyhodnocování a léčbu vysokého krevního tlaku  

Po každém dokončeném měření LCD display automaticky zobrazí pozici hodnoty Vašeho krevního tlaku na barevné stupnici indikátoru WHO (viz 
obrázek v AJ návodu). 
Upozornění! Pokud systolický a diastolický krevní tlak 1 osoby spadá do rozdílných kategorií, aplikuje se vždy vyšší kategorie. 

4-2. Detektor nepravidelného srdečního rytmu (IHB) 
Zobrazení symbolu (viz bod 3-2. a obrázek č.4 v AJ návodu) znamená, že během měření byla detekována určitá pulzní nepravidelnost.  Důvodem 
pro zobrazení symbolu může také být mluvení, pohyb a chvění se. Obvykle to není důvod k obavám, ale pokud se tento symbol zobrazuje často, 
doporučujeme konzultaci s lékařem. Vezměte prosím na vědomí, že přístroj nenahrazuje odborné vyšetření srdce, ale slouží k detekci pulzní 
nepravidelnosti v raném stádiu. Pokud máte arytmii, např. atriální nebo ventrikulární tlukot, atriální fibrilaci nebo jiné speciální podmínky, poraďte 
se před užíváním přístroje se svým lékařem. Srdeční rytmus vyšší či nižší než 25% intervalu průměrného srdečního rytmu je zpravidla označován 
jako nepravidelný srdeční tep. Aby bylo možné filtrovat nestabilní stav uživatele a zabránit vlivu jakéhokoli pohybu, chvění nebo mluvení v počátku 
měření na detekci tepové frekvence, metoda průměrování srdečních intervalů počítá se třemi správnými pulzy srdečního rytmu v začátku měření a 
je odlišná od striktně matematického průměrování všech zaznamenaných intervalů. Pokud nastanou alespoň 3 tepy s alespoň 25% rozdílem od 
průměrného intervalu tlukotu srdce, objeví se na LCD display symbol nepravidelného srdečního tepu. 
Upozornění! Zjištěný nepravidelný tep nebude uložen v paměti. 
 

5. Vložení/ Výměna baterií obrázek č.5 
Objeví-li se na display symbol nízké úrovně baterie (viz bod 3-2. a obrázek č.4 v AJ návodu), vyměňte prosím baterie. Nahraďte všechny baterie 
novými a nemíchejte nové a staré baterie. Rovněž spolu nemíchejte alkalické, klasické (karbon-zinek) nebo dobíjecí (kadmiové) baterie. Důsledkem 
by mohlo být snížení životnosti baterií či selhání přístroje. Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje a do přístroje vložte 4 ks AAA alkalických 
baterií. Ujistěte se, že baterie jsou umístěny póly + a – na správné pozici. Upozornění! Baterie jsou nebezpečný odpad. Nelikvidujte je s běžným 
domácím odpadem.  
Použité baterie odkládejte do k tomu určených speciálních sběrných nádob, kde budou předány k likvidaci. Baterie skladujte mimo dosah dětí. 
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie z něj vyjměte – prodlouží se tím jejich životnost a zabrání se nebezpečí vytečení. Paměť přístroje 
nebude při výměně baterií vymazána. Po výměně baterií znovu nastavte rok, datum a čas. 
 

6. Nasazení manžety na paži  (viz obrázky v AJ návodu) 
6-1. Stiskněte svou brachiální tepnu dvěma prsty přibližně 1 palec nad loktem na vnitřní straně levé paže. 
6-2. Určete, kde je nejsilnější puls. Protáhněte konec manžety kovovým poutkem. Hladká tkanina by měla být na vnitřní straně manžety. 
6-3. Pokud je manžeta umístěna správně, suchý zip je na vnější straně manžety a kovový kroužek se nedotýká pokožky. 
6-4. Vložte do vzniklé smyčky manžety levou ruku. Spodní část manžety by měla být cca 0,5 palce nad loktem. Manžeta by měla ležet nad 
brachiální tepnou na vnitřní straně paže. 
6-5. Zatáhněte za manžetu tak, aby horní a dolní okraj byly pevně přilehlé k paži. 
6-6. Pokud je manžeta správně umístěna, upevněte ji k paži přimáčknutím suchého zipu. 
6-7. Posaďte se na židli a položku ruku na stůl tak, aby manžeta byla v úrovni Vašeho srdce. 
6-8. Ruku nechte odpočinout a otočte ji směrem vzhůru. 
6-9. Ujistěte se, že přívodní hadička vzduchu není nikde skřípnutá či přehnutá. 
 

7. Jak provádět měření (viz obrázky v AJ návodu) 
7-1. Vložte do správné pozice baterie 

Otevřete kryt na baterie na zadní straně přístroje. Prohlédněte si pozici baterií na obrázku. Vložte baterie a na display se objeví po dobu 3 vteřin 
všechny prvky. 



7-2. Nastavení data a času (viz bod 3-2. a obrázek č.4 v AJ návodu) 
Stiskněte příslušné tlačítko („rok“ začne blikat) a tiskněte tlačítko „+“, dokud nenastavíte správnou hodnotu. Stiskněte příslušné tlačítko („měsíc“ 
začne blikat) a stiskněte tlačítko „+“, dokud nenastavíte správnou hodnotu. Stiskněte příslušné tlačítko („datum“ začne blikat) a tiskněte tlačítko 
„+“, dokud nenastavíte správnou hodnotu. Stiskněte příslušné tlačítko („čas-hodiny“ začne blikat) a tiskněte tlačítko „+“, dokud nenastavíte 
správnou hodnotu. Stiskněte příslušné tlačítko („minuty“ začnou blikat) a tiskněte tlačítko „+“, dokud nenastavíte správnou hodnotu. Pro uložení 
hodnot nakonec opět stiskněte tlačítko „data a času“.  

7-3. Postup měření 
Pro výběr paměti stiskněte tlačítko + . 
Pro zahájení měření stiskněte tlačítko START/STOP. Přístroj se automaticky napumpuje na úroveň vhodnou pro Vás. 
Upozornění! Pokud provádíte opakovaná měření, ujistěte se, že jste vybrali stejnou paměť, aby údaje byly zaznamenány do správné paměti. 
Po napumpování manžety začne tlak pomalu klesat a poté, co je detekován puls, rozsvítí se symbol Tepová frekvence (obr.4). Upozornění! Pokud 
se manžeta nepřestává nafukovat, sejměte ji. 
Když je měření skončeno, hodnoty systolického tlaku, diastolického tlaku a srdečního tepu a symbol indikátoru WHO se zobrazí na display po dobu 
1 minuty. 
Pokud není proveden žádný úkon, monitor se automaticky po 1 minutě vypne. 

7-4. Ukládání, vyvolání a mazání naměřených údajů 
Ukládání údajů: Po každém měření je hodnota systolického a diastolického tlaku a srdečního tepu automaticky uložena s časem i datem. Přístroj 
disponuje pamětí pro 3 osoby,každá paměť uchovává posledních 40 měření, nejstarší data jsou přepisována novými. 
Vyvolání údajů:  
Pro výběr paměti stiskněte tlačítko +.  
Stiskněte tlačítko 7 (obr. 3) pro vstup do paměťového módu. Jako první se na display zobrazí průměrná hodnota posledních 3 měření. Upozornění! 
Pokud ve vybrané paměti nejsou uložena žádná data, na display se zobrazí pouze měsíc, datum, čas a číslo paměti. Pokud ve vybrané paměti je 
uložen pouze 1 výsledek měření, na display se zobrazí tato naměřená hodnota. Pokud ve vybrané paměti jsou uloženy 2 výsledky měření, na 
display se zobrazí průměr těchto 2 hodnot. 
Stiskněte tlačítko 7 (obr. 3). Zobrazí se poslední výsledky měření dle data a času. Údaje jsou seřazeny od nejnovějších po nejstarší. 
Stiskněte tlačítko 7 (obr. 3) pro přečtení dalších naměřených údajů.  
Pro ukončení prohlížení naměřených hodnot stiskněte tlačítko START/ STOP. 
Vymazání údajů: 
Pro výběr paměti (1, 2, 3) stiskněte tlačítko +, poté stiskněte tlačítko 7 (obr. 3).  
Stiskněte a podržte současně tlačítko + a tlačítko „času“, všechny uložené hodnoty včetně průměru budou ve vybrané paměti vymazány. 
Pro potvrzení, že data byla vymazána, stiskněte tlačítko 7 (obr. 3). Neměly by se objevit žádné naměřené hodnoty. Objeví se pouze měsíc, datum, 
čas a číslo paměti. 
 

8. Údržba 
Přístroj, pouzdro a manžetu čistěte opatrně čistým, měkkým, lehce navlhčeným hadříkem. Poté je vytřete dosucha. 
K čištění nepoužívejte ředidla, alkohol, benzín a abrazivní čistidla. 
Neperte manžetu ani ji nenamáčejte. Nepoužívejte na čištění manžety chemické látky. 
Žádným způsobem manžetu nepřekrucujte a nepřelamujte. 
Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostala voda. 
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie. Vytečení baterií může způsobit poškození přístroje. 
Nepokoušejte se přístroj rozebírat nebo měnit jeho části, včetně manžety. 
V případě jakýchkoli potíží se obraťte na svého prodejce nebo autorizovaný servis výrobce. 
Přístroj chraňte před přímým slunečním svitem, vysokými teplotami, vlhkem a prachem. 
Přístroj neskladujte v extrémně nízkých (méně než -20

o 
C) nebo extrémně vysokých (více než 70

o 
C) teplotách.  

Přístroj ukládejte mimo dosah dětí. Hadičku nikdy neomotávejte kolem krku. 
 

9. Hlášení na display /chybová hlášení viz obrázek v AJ návodu 

Symbol na display Stav / příčina Nápravné opatření 

Puls 
Bliká na display , když je v průběhu 
měření detekován puls 

Probíhá měření. Nehýbejte se a 
nemluvte. 

Baterie Objeví se, když je napětí příliš nízké. 
Nahraďte všechny baterie novými. 

Pozor na správné vložení - polarita. 

IHB symbol (symbol 

srdeční arytmie) 

Objeví se na 1 minutu, když se uživatel 

při měření hýbe, mluví nebo chvěje 

nebo při detekci nepravidelného 
srdečního rytmu. 

Opakujte měření. Posaďte se pohodlně a 
před opakováním měření vyčkejte 

alespoň 5 minut v klidu. 

Symbol průměru 

měření AVG 3 
Zobrazuje průměr posledních 3 měření.   

Symbol čísla měření Ukazuje číslo měření.   



Symbol chyby EE Chyba měření 

Opakujte měření. Nasaďte manžetu 

správně a mějte ruku při měření ve 
stabilní poloze. 

Symbol chyby E1 Chybný vzduchový okruh 
Prověřte připojení manžety. Opakujte 
měření. 

Symbol chyby E2 Tlak překračuje 300mmHg 
Přístroj vypněte, aby se vyčistil. Poté 

opakujte měření. 

Symbol chyby E3 Chybně stanovená data Opakujte měření 

 
10. Specifikace 

Model   HL868ZA 
Metoda měření  Oscilometrická 
Rozsah měření  tlak 0 – 300 mmHg,  puls  40 – 199 tepů/minuta 
Přesnost   tlak +/- 3 mmHg,  puls +/- 5% Max 
Nafouknutí  automatické (vzduchová pumpa) 
Výfuk   automatický výfukový ventil 
Display   LCD 
Rozměry   10,5 x 13,5 x 5,0 cm  
Hmotnost  cca 250 g s bateriemi 
Paměť   3 paměti, každá po 40 měřeních;  celkem 120 
Velikost manžety  obvod paže cca 23 – 33 cm/ 9 – 13 palců 
Provozní teplota a vlhkost + 10

o 
C až + 40

 o 
C,  do 85% rel. vlhkosti 

Skladovací teplota  - 20
o 

C až + 70
 o 

C,  do 85% rel. vlhkosti 
Napájení   „AAA“ (1,5 V) alkalické baterie, 4 ks 
Automatické vypnutí po 1 minutě nečinnosti 
Příslušenství  4 ks „AAA“ (1,5 V) alkalické baterie, manžeta na paži s hadičkou, návod k použití, brašna 
Tyto specifikace mohou být za účelem zlepšení výrobku změněny bez předchozího upozornění. 
 
Poznámka 
Tento přístroj na měření krevního tlaku je v souladu s předpisy EU a nese označení CE „CE 0197“. Přístroj splňuje zejména následující normy 
bezpečnosti: EN 60601-1; normy EMC: EN 60601-1-2; normy výkonu: EN 1060-1, EN 1060-3, EN 1060-4. 
Klasifikace: Interně napájené zařízení; použitá část typu BF; IPX0; není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých anestetických směsí se vzduchem 
nebo s oxygenem nebo oxidem dusičnatým; nepřetržitý provoz s krátkodobým zatížením 
Aby nedošlo k nepřesným výsledkům způsobeným elektromagnetickým rušením mezi elektrickými a elektronickými zařízeními, nepoužívejte 
přístroj v blízkosti mobilního telefonu nebo mikrovlnné trouby. 
Po skončení užívání výrobek zlikvidujte ve sběrném místě dle platných místních předpisů. 
 
Distributor: 
BONECO CR, s.r.o. 
Na Podhoře 185, 588 13 Polná 
tel: 774 162 396, info@boneco-cr.cz 
www.boneco-cr.cz 
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Boneco CR, s.r.o. 

 Boneco CR, s.r.o. (dále jen ručitel) se sídlem v Polné poskytuje záruku na kvalitu zařízení, které distribuuje (dále 

jen zařízení), ke kterému jsou připojeny provozní pokyny k těmto záručním podmínkám. 

 Výrobce ručí v rámci záruky, že je zařízení bez fyzických a právních vad. 

 Záruční doba je 24 měsíců pro konečného spotřebitele, 6 měsíců pro komerční použití. 

 Odpovědnost v rámci záruky se vztahuje pouze na vady způsobené příčinami, které jsou vlastní tomuto zařízení. 

 Záruka se nevztahuje na: 

a) části vystavené přirozenému opotřebení 

b) mechanické, tepelné a chemické poškození zařízení způsobené uživatelem 

c) poškození a závady způsobené: 

- nesprávným nebo neslučitelným s pokyny k použití, údržbě nebo skladování 

- nesprávným nebo neslučitelným s instalačními pokyny 

- používáním spotřebního materiálu a příslušenství, které nejsou doporučeny Ručitelem 

- svévolné opravy, změny a konstrukční změny provedené uživatelem nebo jinými osobami – vyšší moc 

(povodeň, oheň nebo blesky atd.) 

d) závady způsobené nevhodným čištěním Zařízení nebo jeho neprovedením 

 Záruka poskytnutá na Zařízení zaniká, pokud jakékoliv neoprávněné osoby (zejména neoprávněným servisním 

střediskem nebo Kupujícím zařízení) provedou opravy, úpravy nebo změny ve struktuře Zařízení. Identifikace 

poškození pečetí, štítků nebo jiných bezpečnostních prvků nebo jejich rozmazání, které znemožňuje čtení 

informací, které jsou na nich obsaženy, lze považovat za pokus o neoprávněné zásahy do zařízení neoprávněné 

osoby a jako výsledek vyprší platnost záruky. 

 Osoba oprávněná v rámci záruky (dále jen „Oprávněná osoba“) je povinna bez zbytečného odkladu nahlásit 

odhalení vady Zařízení. 

 Reklamace na Zařízení v rámci záruky lze podat prostřednictvím obchodu, kde byl nákup proveden, nebo přímo 

u Ručitele (kontaktní údaje jsou níže). 

 Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele 

(kontaktní údaje jsou níže). 

 Reklamované zařízení by mělo být doručeno do místa prodeje, kde byl nákup proveden, nebo přímo u Ručitele. 

Zařízení by mělo být v obalu, který jej chrání před mechanickým poškozením během přepravy. 

 Ručitel poskytuje bezplatné odstranění vady do 30 pracovních dnů ode dne doručení vadného Zařízení do 

servisu Ručitele. 

 O tom, jak bude stížnost posuzována, rozhoduje pouze Ručitel. 

 V případě výměny vybavení nebo částí za nové se stávají majetkem oprávněné osoby, zatímco vadné vybavení 

nebo části vyměněné během opravy jsou ve vlastnictví Ručitele. 

 Záruční oprava se nevztahuje na činnosti uvedené v provozní příručce, které je uživatel povinen provádět na 

vlastní náklady (např. výměna spotřebního materiálu, čištění, odstranění vodního kamene, praní, kalibrace atd.) 

 V případě neoprávněné stížnosti budou odpovědné osobě účtovány náklady spojené s její přepravou a 

kontrolou. 

 Zařízení předložené k opravě musí být úplné (tj. musí obsahovat všechny prvky původně obsažené v soupravě). 

K opravě se smí přijímat pouze čistá a suchá zařízení zbavená tekutin. Servis si vyhrazuje právo účtovat příjemci 

náklady na uvedení zařízení do stavu, který splňuje požadavky na přijetí na servis. Cena je ekvivalentní jedné 

pracovní hodině servisního zaměstnance. 

 Se Zařízením je třeba podat následující náležitosti: doklad o nákupu formou účtenky nebo faktury (včetně razítka 

obchodu a data nákupu); jasný a přesný popis závady včetně jejího původu a pozorování; Autorizované údaje; 

jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa. Stížnosti, které neobsahují žádný z prvků 

uvedených v této části, se považují za nepodané, dokud nebudou odstraněny nedostatky. 



 Ve věcech, na které se nevztahují tyto záruční podmínky, se použijí ustanovení občanského zákoníku. 

 Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva kupujícího vyplývající z ustanovení o záruce za vady 
prodaného zboží. 
 
 

Prohlašuji, že jsem si přečetl a přijímám záruční podmínky 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
Podpis kupujícího 
 
 


