
 

Návod k obsluze Accoson Limpet Model  

Základní instrukce a varování 
 

Přístroj chraňte před nárazy nebo pády a před znečištěním a 

vlhkostí. Je nutné věnovat pozornost tomu, aby nedošlo 

k propíchnutí manžety žádným ostrým nástrojem (nůžkami, 

jehlami). Manžetu nenafukujte na tlak vyšší než 300 mmHg! 

Doba měření by měla být nanejvýš cca 2 minuty. Mezi dvěma 

měřeními by měl být interval nejméně 2 minuty. 

 

Čištění 

 

Přístroj čistěte pouze pomocí suchého měkkého hadříku. 

Technické parametry  

 

Měřicí rozsah: 0 až 300mmHg 

Přesnost: ± 3mmHg 

Vyrobeno ve Velké Británii s garantovanou přesností dle normy EN 1060-1 

 

Metrologické ověření 

 

Metrologické ověření je platné 2 roky od data prodeje. Po této lhůtě je nutné přístroj 

následně ověřit. Metrologické ověření tonometru a servis zajišťuje Autorizované 

metrologické středisko K127 Medicton Group s.r.o., popř. jiná AMS, či ČMI. 

Záruka 
 

Na výrobek se vztahuje záruční doba 2 roky od data prodeje. Na příslušenství (manžeta, 

balónek a ventil) se vztahuje záruka 6 měsíců. Záruka se vztahuje na vady materiálu popř. 

výrobní vady. Záruku nelze uplatňovat v případě, že je přístroj používán v rozporu s tímto 

návodem k obsluze. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení řádně a úplně 

vyplněného záručního listu s typem výrobku, výrobním číslem a datem prodeje. Do záruční 

opravy se přijímají pouze kompletní zařízení. V případě oprávněné reklamace se záruční 

doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí výrobku 

uživatelem nebo okamžiku, kdy je uživatel povinen výrobek převzít. Dokladem o této době 

jsou vydané opravní listy. 

 

Nárok na bezplatnou záruční opravu zaniká zejména v případech: 

• Výrobek byl instalován či používán v nesouladu s návodem k obsluze. 

• Údaje v dokladech se liší od údajů uvedených na výrobku. 

• Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. 

• Výrobek byl mechanicky poškozen. 

• Výrobek byl poškozen přetěžováním, znečištěním či zanedbanou nebo nesprávnou 

údržbou. 



• Bylo poškozeno výrobní číslo. 

• Výrobek byl používán pro jiné účely, než je pro tento typ přístrojů obvyklé. 
 

Pokyny a informace o likvidaci výrobku 

 

Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005. 

 

Dle zákona č. 7/2005 Sb. zajišťujeme po uplynutí jeho životnosti zpětný odběr a 

bezplatnou likvidaci. 

 

Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) odpadu, ale 

zašlete jej zpět na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci.  

 

Nástěnný a stojanový model 

 

K dispozici jsou následující rozšiřující komponenty přístroje: 

 

Nástavba pro nástěnný model 

Pojízdný stojan 
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Datum revize: 20. 4. 2014 

 

 

Autorizovaný servis 

 
Autorizovaný servis je prováděn výhradně společností Medicton Group s.r.o. Každý problém je 
řešen individuálně na základě charakteru vady. Pro zajištění servisu kontaktujte, prosím, 
společnost Medicton Group s.r.o. 
Servisní místa:  

Medicton Group s.r.o. 

Jiráskova 609, 572 01 Polička 

Na Babě 1526/35, 160 00 Praha 6 

Email: obchod@medicton.com; tel.: 233 338 538 

mailto:s@medicton.com


 
 


