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PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY PŘED 
POUŽITÍM TLAKOMĚRU, ZEJMÉNA TYTO    
 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Při používání tohoto produktu se ujistěte, že dodržujete 
všechny níže uvedené pokyny. Jakákoli odchylka od 
těchto pokynů může způsobit zranění nebo poranění 
nebo ovlivnit přesnost měření. 
• Vždy změřte krevní tlak ve stejnou denní dobu, aby byly 
hodnoty srovnatelné. 

• Před měřením buďte alespoň 5 minut v klidu. 
• Když musíte provést několik měření 
individuální, ponechejte mezi nimi 5 minut pauzu. 
• Nejezte, nepijte, nekuřte a neúčastněte se fyzicky 
činností po dobu nejméně 30 minut před měřením. 
• Při samotném měření tlaku nemluvte, aby byla 
zaručena přesnost. 
• Pokud si nejste jisti o výsledku měření a máte pochyby, 
proveďte další, nové měření. 
• Provedená měření slouží pouze k informačním účelům 
– nejsou náhradou pro řádné lékařské vyšetření. 
• Informujte svého lékaře o vašich výsledcích měření, ale 
nikdy si sami, na základě pouze těchto měření, neměňte 
medikaci nebo nevysazujte léky bez předchozí domluvy 
s vaším lékařem. 
• Nepoužívejte monitor krevního tlaku u novorozenců, 
těhotných žen a pacientek s preeklampsií. 
• Není vhodné, aby lidé s vážnou arytmií používali tento 
elektronický sfygmomanometr. 
• Nepoužívejte jinou, než manžetu dodanou výrobcem, 
protože hrozí nebezpečí biokompatibility, což může vést 
k chybnému měření. 
• Pokud trpíte chronickým nebo těžkým cévním 
onemocněním (včetně vazokonstrikce), je proces měření 
na zápěstí omezení. V tomto případě použijte pažní 
měřič krevního tlaku. 
• Kardiovaskulární onemocnění může způsobit 
nesprávná nebo nepřesná měření. To platí také pro velmi 
nízký krevní tlak, cukrovku, problémy s oběhem, 
nepravidelný srdeční rytmus a zimnici, horečku nebo 
třes. 
• Monitor nesmí být používán současně s 
jakýmkoliv vysokofrekvenčním chirurgickým zařízením. 
• Zařízení používejte pouze na osoby, jejichž obvod paže 
je stejný jako u zařízení. 
• Vezměte prosím na vědomí, že během nafukování 
manžety může být příslušné končetině bráněno 
v pohybu. 
• Při měření krevního tlaku nesmí být oběh blokován 
déle, než je nutné. Pokud zařízení nefunguje, odstraňte 
manžetu z paže. 
• Měření neprovádějte příliš často a vyhýbejte se 
trvalému tlaku v manžetě. To může způsobit snížení 
krevní cirkulace a může dojít ke zranění. 
• Nepoužívejte manžetu na paži, tepny nebo žíly, které 
jsou léčeny, např. kde je přítomno intravaskulární 
přístupové zařízení, které je určeno k intravaskulární 
léčbě nebo pokud 
je zde arteriovenózní zkrat. 
• Nepoužívejte manžetu u osob, které prošly 
mastektomií. 
• Nepoužívejte manžetu na rány, mohlo by dojít k jejich 
zhoršení. 
• Manžetu nasazujte pouze kolem paže. Nedávejte 
manžetu přes jiné části těla. 
• Monitor krevního tlaku je napájen pouze bateriemi. 
• Automatické vypnutí znamená, že pokud nebude 
monitor používán déle než minutu, přejde do úsporného 
režimu. 



• Zařízení je navrženo pro použití tak, jak je popsáno v 
návodu k použití. Výrobce nenese odpovědnost za škody 
způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím. 
• Prosím, nesdílejte manžetu s jinými infekčními osobami, 
aby se zabránilo křížové infekci. 
• Vyvarujte se komprese nebo omezení spojení hadičky 
během měření, což může způsobit chybu nafouknutí 
nebo zranění v důsledku trvalého tlaku v manžetě. 
• Tento elektronický sfygmomanometr je navržen pro 
dospělé a nikdy by se neměl používat u kojenců nebo 
malých 
dětí. Poraďte se se svým lékařem před použitím u 
starších dětí. 
POKYNY PRO SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBU 
• Monitor je vyroben z přesných elektronických 
komponentů. Přesnost naměřených hodnot a životnost 
zařízení závisí na opatrném zacházení: 
· Chraňte zařízení před nárazy, vlhkostí, 
špínou, výrazným kolísání teplot a přímým slunečním 
světlem. 
· Zabraňte pádu zařízení. 
· Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných 
elektromagnetických polí a držte je dále od 
bezdrátových nebo přenosných telefonních zařízení atd. 
• Pokud zařízení není používáno delší dobu, doporučuje 
se vyjmout baterie. 

 
POZNÁMKY K BATERIÍM 
 

Pokud dojde ke kontaktu kapaliny z bateriového článku 
s kůží nebo očima opláchněte postiženou oblast 
vodou a vyhledejte lékaře. 

 
Nebezpečí požití! Malé děti by mohly 
spolknout baterie a udusit se. Mějte 
 baterie mimo dosah dětí! 

 
• Zkontrolujte polaritu - symboly plus (+) a mínus (-). 
• Pokud došlo k úniku tekutiny z baterie, nasaďte si 
ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie 
pomocí suchého hadříku. 
• Chraňte baterie před nadměrným teplem. 
 

Neházejte baterie do ohně. Hrozí nebezpečí 
výbuchu!!! 

 
• Nepokoušejte se dobíjet baterie. 
• Vyjměte baterie z přihrádky na baterie, pokud zařízení 
nebudete používat po delší časové období. 
• Používejte pouze identické nebo ekvivalentní baterie. 
• Vždy vyměňujte všechny baterie současně. 
• Nepoužívejte dobíjecí baterie. 
• Baterie nerozebírejte, neotevírejte ani nerozbíjejte. 
 
INSTRUKCE K OPRAVĚ A K ODSTRANĚNÍ 
• Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem. 
• Vezměte prosím vybité baterie na sběrná místa 
určeným k těmto účelům. 
• Neotevírejte zařízení. Nedodržení těchto pokynů 
můžete zrušit záruku. 
• Zařízení sami neopravujte ani neupravujte. 

Pokud jste tak učinili, bezpečný provoz zařízení 
již nelze zaručit. 
• Pouze oddělení služeb zákazníkům nebo 
oprávněný provozovatel může provádět jakékoli opravy. 
• Před uplatněním jakéhokoli nároku však zkontrolujte 
stav baterií předem a vyměňte je, 
pokud je to potřeba. 
• V zájmu ochrany životního prostředí by nemělo být 
zařízení likvidováno s ostatním 
domácím odpadem na konci své použitelnosti. Mělo by 
být zlikvidováno na autorizovaných sběrných místech ve 
vaší zemi. Zařízení musí být zlikvidováno v souladu 
s evropskými WEEE (Odpadní elektrická a elektronická 
zařízení). Máte-li k tomu nějaké dotazy, prosím 
kontaktujte místní orgány odpovědné za likvidaci a 
recyklaci těchto produktů. 
 
POPIS PŘÍSTROJE 

 
 
1. Displej 
2. Tlačítko Start / Stop 
3. Tlačítko Paměť 
4. Připojení manžety k tlakoměru 
5. Přihrádka pro baterie 
6. Stupnice pro vyhodnocení výsledků měření 
7. Manžeta 
8. Hadička manžety 
9. Připojení k manžetě 
 
ZOBRAZENÍ DISPLEJE 

 
10. Systolický tlak 
11. Diastolický tlak 
12. Tepová frekvence 
13. Symbol pulsu 
14. Uživatelská paměť 



15. Číslo umístění zálohy / průměrná paměťová hodnota 
(AL), ráno (A), večer (P) 
16. Symbol funkce paměti 
17. Symbol nepravidelného srdečního rytmu 
18. Pořadí výsledků měření 
19. Deflace 
20. Datum a čas 
21. Symbol výměny baterie 
 
VLOŽENÍ BATERIÍ 
• Sejměte kryt prostoru pro baterie (5) 
na levé straně zařízení. 
• Vložte čtyři 1,5 V mikro baterie (alkalické LR03 - nejsou 
součástí balení). 
• Musíte vložit baterie podle ilustrované polarity. 
Nepoužívejte dobíjecí zařízení na baterie. 
• Opatrně zavřete kryt prostoru pro baterie. 
• Pokud se objeví symbol výměny baterie (21), je třeba 
vyměnit všechny baterie. 
VYJMUTÍ BATERIÍ 
• Vybité baterie musí být zlikvidovány ve speciálních 
kontejnerech, sběrných místech, nebo vráceny prodejci 
elektrických spotřebičů. Máte zákonnou povinnost řádně 
zlikvidovat vybité baterie. 
NASTAVENÍ DATA A ČASU 
Tato nabídka umožňuje nastavit následující položky 
jednu po druhé: Čas → Datum → Formát hodin. 
Datum a čas musíte nastavit. Bez těchto úprav není 
možná registrace a čtení vašich měření s přesným datem 
a časem. 
FORMÁT ČASU 
• Stiskněte a podržte tlačítko STOP / START (2) a 
Tlačítko Paměť (3) současně na 3 
sekund nebo vložte baterie. 
• Pomocí tlačítka paměti (3) vyberte 
požadovaný formát času a potvrďte stiskem 
Tlačítko STOP / START (2). 
DATUM 
• Na obrazovce bliká rok. Použitím 
tlačítko paměti (3), vyberte 
rok, který požadujete a potvrďte 
stisknutím tlačítka STOP / START (2). 
• Na obrazovce bliká měsíc. Za použití 
tlačítko paměti (3), vyberte požadovaný měsíc a potvrďte 
stiskem STOP / START 
tlačítko (2). 
• Na obrazovce bliká Den. Za použití tlačítka  paměti (3), 
vyberte požadovaný den a potvrďte stisknutím tlačítka 
STOP / START (2). 
 

Pokud byl upraven formát času 
do 12 hodin, pořadí dne a 
zobrazený měsíc je obráceně. 

ČAS 
• Na obrazovce bliká čas. Použitím tlačítka paměť (3) 
vyberte požadovaný čas a potvrďte stisknutím tlačítka 
STOP / START (2). 
• Na obrazovce blikají minuty. Za použití 
tlačítka paměť (3) vyberte minuty, které 
požadujete a potvrďte stisknutím STOP / START (2). 

• Jakmile jsou všechna data upravena, zařízení se 
automaticky vypne. 
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 
UMÍSTĚNÍ MANŽETY 
• Upevni manžetu na holou levou 
paži. Oběh vaší paže nesmí být 
omezen příliš těsným oblečením 
nebo čímkoliv jiným. 
• Umístěte manžetu na svou paži 
tak, aby byl spodní okraj 1 - 2 cm 
nad ohybem lokte a nad tepnou. 
Hadička je směřována 
doprostřed dlaně. 
• Nyní upevněte volnou část 
manžety kolem paže pomocí 
suchého zipu a ponechejte 
prostor na dva prsty.  
• Nyní připojte hadičku manžety k tlakoměru. 
 
Zařízení se smí používat pouze s 
originální manžetou. Manžeta je určena pro 
obvod paže 22 až 30 cm. 
 
NASTAVENÍ DO SPRÁVNÉ POZICE 

• Před prováděním jakéhokoliv měření si 
odpočiňte po dobu alespoň 5 minut. Jinak by 
mohlo dojít k nepřesnému měření. 

• Měření lze provádět pouze v sedě. V každém případě 
se ujistěte, že je manžeta na úrovni srdce. 
• Před samotným měřením si udělejte pohodlí. Ujistěte 
se, že vaše záda a 
vaše ruce jsou dobře opřeny o opěradlo 
a područky. Nemějte nohy přes sebe. 
• Aby nedošlo ke zkreslení výsledku, je důležité při 
měření zůstat klidný a nemluvit. 
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU 
• Umístěte manžetu, jak je popsáno výše, a usaďte se do 
správné pozice pro měření. 
• Chcete-li spustit monitor, stiskněte tlačítko STOP / 
START (2). Celý displej se krátce rozsvítí. 
• Chcete-li vybrat požadované místo v paměti, stiskněte 
tlačítko paměti (3) a vyberte jednoho ze čtyř uživatelů. 
• Výsledky měření 4 různých lidí nebo 
Ranní a večerní průměry se zaznamenávají samostatně 
do čtyř uživatelských skupin. Každá skupina má paměť 
na 30 posledních měření. 
• Monitor automaticky zahájí proces měření. 
• Proces měření můžete kdykoli zastavit 
stisknutím tlačítka STOP / START (2). Jakmile bude 
rozpoznán puls, zobrazí se na displeji symbol pulsu. 
• Výsledky měření systolického tlaku 
(10), diastolického tlaku (11) a pulsu (12) 
jsou zobrazeny. Symbol nepravidelného srdečního tepu 
(pokud existuje) (17) a symbol pro hodnocení výsledků 
měření (18) blikají. 
• Er_ se zobrazí, pokud proces měření nebyl proveden 
správně. Přečtěte si kapitolu Chybové hlášení / Oprava 
chyb dle těchto pokynů k použití a změřte tlak znovu. 
• Vypněte monitor stisknutím tlačítka STOP / 
Tlačítko START (2). Výsledek měření je pak 
zaznamenán v uživatelské paměti, kterou jste vybrali. 



• Pokud zapomenete zařízení vypnout, vypne se 
automaticky přibližně po 1 minutě. 
• Před dalším použitím vyčkejte alespoň 5 minut po 
měření. 
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
NEPRAVIDELNÝ SRDEČNÍ TEP 
Toto zařízení dokáže identifikovat jakýkoliv nepravidelný 
srdeční rytmus během procesu měření. Pokud 
k nepravidelnému srdečnímu rytmu dojde, zobrazí se po 
měření symbolem (17) na displeji. 
• Nepravidelný srdeční rytmus může znamenat arytmii. 
Arytmie je nemoc charakterizovaná anomálií srdeční 
frekvence, která je způsobená poruchami 
v bioelektrickém systému. Příznaky (srdce bije pozdě 
nebo brzy, rychlejší nebo pomalejší puls) způsobené 
zejména srdečními chorobami, věkem, přirozenou 
predispozicí, příliš bohatou dietou, stresem nebo 
dokonce nedostatkem spánku. Arytmii může určit pouze 
lékař po konzultaci. Pokud se po měření zobrazí symbol 
nepravidelného srdečního tepu, zkuste nové měření. 
Ujistěte se, že jste před samotným měřením odpočívali 
po dobu 5 minut a během měření nemluvte ani se 
nehýbejte. Pokud se symbol zobrazuje často, obraťte se 
na vašeho lékaře. Autodiagnostika 
a samoléčba založená na výsledcích 
procesu měření může být nebezpečná. Musíte 
postupovat dle pokynů svého lékaře. 
 
ŘAZENÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ 
• Výsledky procesu měření jsou seřazeny 
a vyhodnoceno podle níže uvedené tabulky. 
Tyto hodnoty lze použít pouze pro informační 
účely, protože krevní tlak se liší člověk od člověka, podle 
věku atd. 
Je důležité výsledky pravidelně konzultovat s lékařem. 
Lékař vám poskytne vaše vlastní hodnoty normálního 
krevního tlaku a hladinu 
krevního tlaku, která je považována za nebezpečnou. 
Pořadí se zobrazuje stejně jako měřítko zařízení pro 
stanovení rozsahu, v němž byl krevní tlak změřen. Pokud 
jsou systolické a diastolické hodnoty uvnitř dvou různých 
rozsahů (např. systolický v „normálním vysokém“ 
rozsahu a diastolický v „normálním“ rozmezí), značky 
stupnice v grafu budou vždy uvedeny nejvyšší rozsah na 
zařízení, tj. „normální“ vysoký “v tomto příkladu. 

Rozsah 
hodnot 
krevního 
tlaku 

Systolický 
(mmHg) 

Diastolický 
(mmHg) 

Zobrazená 
barva 

Level 3: 
Akutní 
hypertenze 

≥ 180 ≥ 110 Červená 

Level 2: 
Středně 
pokročilá 
hypertenze 

160 – 179 100 - 109 Oranžová 

Level 1: 
Mírná 
hypertenze 

140-159 90 - 99 Žlutá 

Normální - 130 - 139 85 - 89 Zelená 

zvýšený 

Normální 120 - 129 80 - 84 Zelená 

Optimální <120 <80 Zelená 

Zdroj: WHO, 1999 (Světová zdravotnická organizace) 
 
OBNOVENÍ A ODSTRANĚNÍ MĚŘENÉ HODNOTY 
• Výsledky každého úspěšného měření jsou 
zaznamenány s datem a časem. Když se shromáždí více 
než 30 naměřených dat u jednoho uživatele, nejstarší 
měření se automaticky smaže. 
• Stisknutím tlačítka paměti (3) zobrazíte výsledky 
měření. Vyberte uživatele a zobrazí se počet 
zaznamenaných výsledků. 
• Stisknutím tlačítka STOP / START (2) vyberte jiného 
uživatele a potvrďte stisknutím paměti 
tlačítko (3). 
• Poté se zobrazí průměrná hodnota (AL) (15) všech 
hodnot naměřených a zaznamenaných pro tohoto 
uživatele. 
• Pokud v paměti vybraného uživatele nebude žádný 
výsledek na LCD displeji se zobrazí „0“ pro krevní tlak a 
pro měření pulsu. 
• Stiskněte tlačítko paměti (3). Na displeji se rozbliká 
symbol A7. Zobrazuje se průměrná hodnota ranních 
měření za posledních 7 dní (ráno: 5:00 - 9:00). 
• Stiskněte tlačítko paměti (3). Na displeji se rozbliká 
symbol P7. Zobrazuje se průměrná hodnota večerních 
měření za posledních 7 dní (večer: 18:00 20:00). 
• Pokud znovu stisknete tlačítko paměti (3) 
znovu se na displeji zobrazí poslední měření. Symbol 
nepravidelného srdečního tepu (pokud existuje) (17) a 
symbol pro hodnocení 
výsledků měření (18) blikají. 
• Pokud znovu stisknete tlačítko paměti (3), můžete se 
podívat na vaše individuální měření. 
• Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte tlačítko STOP / 
START (2). 
• Nabídku můžete kdykoli opustit stisknutím 
tlačítka STOP / START (2) 
 
SMAZÁNÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT 
• Chcete-li vymazat záznamy konkrétní uživatelské 
paměti, nejprve vyberte uživatele. 
• Pro smazání výsledků podržte tlačítko paměti (3) po 
dobu 3 sekund. 
 
CHYBOVÁ HLÁŠENÍ / OPRAVY CHYBY 

Problém Důvod Řešení 

Na displeji se 
zobrazí 
abnormální 
výsledek 

Manžeta je ve 
špatné pozici 
nebo není dost 
utažená 

Nasaďte si 
správně 
manžetu a 
opakujte měření 

 Během měření 
nemáte správné 
držení těla 

Znovu si 
přečtěte,  jaká 
má být poloha 
těla během  
měření a  zkuste 
to znovu. 

 Pohyb paže 
nebo těla, 

Zkuste se změřit 
znovu a 



nervozita nebo 
rozrušení nebo 
mluvení během 
procesu měření 

dodržujte 
pokyny uvedené 
v návodu 
k použití. 

 Srdeční tep je 
nepravidelný 
(arytmie) 

Tlakoměr není 
určen lidem, 
kteří trpí vážnou 
arytmií 

 
• V případě chyby se zobrazí chybová zpráva 
na obrazovce Er_. 
• Chybová hlášení se mohou zobrazit, když: 
· Systolický nebo diastolický tlak nebyl změřen (na 
obrazovce se zobrazuje ER1 nebo ER2) 
· Systolický nebo diastolický tlak je mimo 
měřicí rozsah (na displeji se zobrazí „Hi“ nebo „Lo“) 
· Manžeta je příliš těsná nebo příliš volná (na obrazovce 
se zobrazí ER3 nebo ER4) 
· Krevní tlak je vyšší než 300 mmHg (na displeji se 
zobrazí ER) 
· Nafukování trvá déle než 180 sekund (na displeji se 
zobrazí ER6) 
· V systému nebo zařízení došlo k chybě 
(Na obrazovce se zobrazí ER7, ER8 nebo ERA) 
· Baterie jsou téměř vybité (18). 
 
POPIS TECHNICKÉHO ALARMU 
Pokud je naměřen krevní tlak (systolický nebo 
diastolický) mimo rozsah uvedený v odstavci „Technické 
funkce“ zobrazí se na obrazovce ikona „Hi“ nebo „Lo“. V 
tomto případě se poraďte s lékařem nebo zkontrolujte, 
zda zařízení používáte správně. Limitní hodnoty 
technického alarmu jsou hodnoty nastavené výrobcem a 
nelze je změnit ani deaktivovat. Podle IEC 60601-1-8 tyto 
hodnoty alarmu nemají vysokou prioritu. Technický 
poplach není uzamčeným poplachem a není třeba jej 
resetovat. Signál zobrazený na obrazovce se 
automaticky vypne přibližně po 8 sekundách. 
 
ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ 
• Zařízení a manžetu pečlivě čistěte pouze pomocí lehce 
navlhčeného hadříku. 
• Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla. 
• Nikdy nedávejte zařízení ani manžetu do vody. Voda by 
mohla proniknout do zařízení nebo manžety a poškodit 
je. 
• Na zařízení ani manžetu nepokládejte těžké předměty. 
Pokud nebudete tlakoměr delší čas používat, odstraňte 
baterie. 
• Doporučuje se kontrolovat přístroj každé 2 roky nebo po 
opravě. Prosím, kontaktujte servisní středisko. 
• Monitor může udržovat bezpečnostní a výkonné 
charakteristiky minimálně 10 000 měření nebo tři roky. 
• Integrita manžety je přibližně 1000 cyklů připnutí a 
odepnutí. 
• Doporučujeme manžetu dezinfikovat 2krát týdně, pokud 
je to třeba (např. v nemocnici nebo na klinice). 
• Vnitřní stranu manžety otřete měkkou tkaninou 
navlhčenou v ethylalkoholu  (75-90%), poté manžetu 
usušte. 

• Je doporučeno vyčistit manžetu po každém dvoustém 
použití. 
 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRODUKTU 

Číslo produktu LA090206 

Metoda měření Měření krevního tlaku na paži, 
oscilometrická a neinvazivní 
metoda měření 

Rozsah měření Tlak v manžetě 0 – 300 mmHg; 
Systolický tlak 60 – 260 mmHg; 
Diastolický tlak 40 – 199 
mmHg; Puls 40 – 180 tepů / 
minutu 

Paměť 4 x 30 záznamů 

Rozměry +/- 107 x 80 x 52 mm 

Hmotnost + / - 287 g (bez baterií) 

Manžeta na paži 22 – 30 cm 

Provozní podmínky + 10°C a + 40°C, ≤85% 
relativní vlhkosti 
(nekondenzované) 

Skladovací podmínky -20°C a +50°C, ≤85% relativní 
vlhkosti, 800 – 1 050 hPa 
okolního tlaku 

Napájení 4 x baterie 1.5 V AAA 

Životnost baterie Přibližně 200 měření 

Příslušenství Návod k použití, pouzdro se 
zipem 

Pořadí Interní napájení, IP20, bez AP 
nebo APG, nepřetržité 
používání, BF zařízení 

Komponenty pro 
měření tlaku 

Pumpa, ventil, LCD, manžeta, 
senzor 

Může dojít k technickým změnám bez předchozího 
upozornění za účelem vývoje produktu. 
 
• Toto zařízení odpovídá evropské normě 
EN60601-1-2 a splňuje speciální bezpečnostní 
požadavky týkající se elektromagnetické kompatibility. 
Vezměte prosím na vědomí, že HF přenosná a mobilní 
komunikační zařízení pravděpodobně mohou ovlivnit 
přístroj. Pro více informací nebo případnou konzultaci, 
prosím, kontaktujte poprodejní servis na uvedené adrese 
na konci návodu k použití. 
• Toto zařízení vyhovuje evropské směrnici 
93/42 / EHS pro lékařské výrobky, Zákonům o lékařských 
výrobcích a evropské normě EN1060-1 (týkající se 
neinvazivních zařízení pro monitorování tlaku, část 1: 
Obecné požadavky), EN 1060-3 (vztahující se k 
neinvazivním zařízením pro sledování krevního tlaku, 
část 3: Doplňkové požadavky na Elektromechanické 
zařízení monitorování krevního tlaku) a EC80601-2-30 
(Elektrické lékařské vybavení, části 2-30: Zvláštní 
požadavky pro bezpečnost, včetně základního výkonu, 
automatického neinvazivního monitorovacího zařízení 
krevního tlaku). 
• Přesnost tohoto monitoru krevního tlaku byla správně 
testována a jeho trvanlivost byla 
navržena pro dlouhodobé použití. Pokud je zařízení 
využíváno pro lékařské účely, musí být prováděny 
technické kontroly. Pro přesné informace jak zkontrolovat 



přesnost zařízení, zašlete požadavek na poprodejní 
servis. 

DOPORUČENÁ LIKVIDACE ODPADŮ 
Veškeré obaly jsou složené z materiálů, které 
nepředstavují žádné riziko pro životní 
prostředí, a které mohou být zlikvidovány 

v místním sběrném dvoře. Karton zlikvidujte v místním 
třídicím centru, používá se jako druhotná surovina. 
Karton může být také zlikvidován v recyklačním 
zásobníku na papír. Obalová fólie musí být odvezena do 
místního recyklačního střediska. Až nebudete zařízení 
používat, prosím zlikvidujte jej způsobem šetrným k 
životnímu prostředí a v souladu se zákonem. Před 
likvidací, prosím vyjměte baterie a zlikvidujte je ve 
sběrném místě pro jejich další recyklaci. 
 

Za žádných okolností nelikvidujte baterie 
s domácím odpadem. 

 
EC0197 Potvrzení o shodě 

Lékařský přístroj kategorie IIa 

Lanaform potvrzuje, že zdravotnický prostředek „ABPM-
100“ Lot001 LA090206 vyhovuje evropským předpisům 
Směrnice 93/42/ES o zdravotnických prostředcích a 
přípravcích a jeho poslední změně 2007/47/ES. 
 
Distributor: 
BONECO CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 588 13 Polná 
Tel.: +420 774 162 396 
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ZÁRUKA 
• 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 
 
Adresa centrálního servisu: 
Boneco CR, s.r.o., Na Podhoře 185, 58813 Polná 
Tel: +420 777 162 396, E-mail: info@boneco-cr.cz 
www.boneco-cr.cz 
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