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1. Důležité informace před použitím 

 
Zakoupili jste vysoce kvalitní diagnostické tužkové světlo Riester, které bylo vyrobeno 

v souladu s nařízením (EU) 2017/75 o zdravotnických prostředcích a po celou dobu 

podléhá nejpřísnějším kontrolám kvality. Vynikající kvalita zaručuje spolehlivou 

diagnostiku. Před použitím si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí 

použití. Máte-li jakékoli dotazy, jsme vám kdykoli k dispozici a naše kontaktní 

informace jsou uvedeny na konci tohoto návodu k použití. Kontaktní informace na 

distribuční a prodejní partnery lze získat na vyžádání. Vezměte prosím na vědomí, že 

všechny nástroje popsané v tomto návodu k použití by měl používat pouze náležitě 

vyškolený personál. Bezpečná funkce diagnostických přístrojů Riester je zaručena 

pouze při použití originálních dílů a příslušenství Riester. 



 
1.1.Bezpečnostní symboly  
 

Symbol Poznámka k symbolu  
 

Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce.  
 

Použitý díl typu B  
 

MUDr Zdravotnické zařízení  
 

Ochranná zařízení třídy II  
 

Varování!  
Obecný výstražný symbol označuje potenciálně 

nebezpečnou situaci, která může vést k vážným zraněním.   
Pozor!  
Důležitá poznámka v tomto návodu.   
Varovný symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může 

vést k lehkým nebo středně těžkým zraněním. Může být také použit k 

varování před nebezpečnými praktikami.  
 

Stejnosměrný proud  
 

Střídavý proud  
 

Datum výroby  
RRRR-MM-DD / (rok-měsíc-den)  

 
Výrobce  

 
Číslo šarže / šarže  

 
REF Referenční číslo  

 
°C °F Teplota pro přepravu a skladování  

 
Relativní vlhkost pro přepravu a skladování  

 
Označení CE  

 
Symbol pro označení elektrického a elektronického zařízení 

v souladu se směrnicí 2002/96/ES.  
Pozor: S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními by se nemělo 

zacházet jako s běžným domovním odpadem, ale měly by být zlikvidovány 

odděleně v souladu s národními předpisy a předpisy EU. 
  

Neionizující záření  
 
 
 
 
 



 
1.2 Symboly na obalech   

Symbol Poznámka k symbolu  
 

Označuje, že obsah přepravního obalu je křehký, a proto by se 

s ním mělo zacházet opatrně. 
 
 

Skladujte na suchém místě  
 

Označuje správnou polohu pro přepravu balíku.  

 
Chraňte před slunečním zářením  

 
"Zelená tečka" (recyklace dle norem ČR)  

 

Varování:   
Vezměte prosím na vědomí, že správné a bezpečné fungování našich nástrojů je 

zaručeno pouze v případě, že oba nástroje a jejich příslušenství jsou výhradně od 

společnosti Riester. Použití jiného příslušenství může mít za následek zvýšené 

elektromagnetické emise nebo snížení elektromagnetické odolnosti zařízení a může 

vést k nesprávné funkci.   
 
1.3. Pozor/kontraindikace  
- Pokud je přístroj používán v přítomnosti hořlavých směsí nebo směsí 

léčiv, může hrozit riziko vznícení plynů. 

- Diagnostické tužkové světlo se nikdy nesmí vkládat do kapalin. 
 
- Dlouhodobé vystavení světlu během očního vyšetření diagnostickým tužkovým 

světlem může poškodit sítnici.  

- Používejte pouze Riester nebo Riester schválené příslušenství/spotřební materiál.  
- Frekvence a pořadí čištění musí odpovídat předpisům pro čištění pro 

nesterilní produkty v příslušném zařízení. 

- Je nutné dodržovat pokyny pro čištění/dezinfekci v tomto návodu k použití.  
- Výrobek smí používat pouze vyškolený personál. 

 
1.4. Zamýšlená populace pacientů  
Zařízení je určeno pro dospělé a děti. 
 
1.5. Zamýšlený operátor/uživatel  
Diagnostická tužková svítidla jsou určena výhradně pro použití lékaři a kliniky 

(vyškolenými lékařskými profesionály) na klinikách a v lékařských praxích. 
 
1.6. Požadované dovednosti/školení  
Diagnostická tužková svítidla by měli obsluhovat pouze vyškolení 

zdravotníci, protože mají požadované dovednosti a kvalifikaci. 
 
1.7. Ekologické předpoklady  
Zařízení je určeno pro použití v místnostech s kontrolovaným prostředím.  
Zařízení nesmí být vystaveno nepříznivým/drsným podmínkám prostředí. 
 
1.8. Varování/pozor   

Varování  
Obecný výstražný symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může 

vést k vážným zraněním. 

 



 
Nepoužívejte v prostředí magnetické rezonance!  

 
Při provozu zařízení v přítomnosti hořlavých směsí nebo směsí léčiv a 

vzduchu nebo kyslíku nebo oxidu dusného hrozí nebezpečí vznícení plynů! 
 
Zařízení nesmí být provozováno v místnostech, ve kterých se vyskytují 

hořlavé směsi nebo směsi léčiv a vzduchu nebo kyslíku nebo oxidu 

dusného, např. operační sály.  
 
Poškození zařízení pádem nebo silným vlivem ESD!  
Pokud zařízení nefunguje, musí být vráceno výrobci k opravě.  
 

 
Zařízení musí být používáno v kontrolovaném prostředí.  
Zařízení nesmí být vystaveno drsným podmínkám prostředí.  

 
Pozor!  
Varovný symbol označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým nebo středně 

těžkým zraněním. Může být také použit k varování před nebezpečnými praktikami. 
 
 
Bezchybná a bezpečná funkce vyšetřovacích lamp může být zaručena pouze 

při použití originálních dílů a příslušenství Riester. 
 
 
Stará elektronická zařízení musí být zlikvidována v souladu s 

institucionálními směrnicemi pro likvidaci prošlých zařízení. 
 
 
Frekvence a pořadí čištění musí odpovídat předpisům pro čištění nesterilních 

produktů v příslušném zařízení. Je nutné dodržovat pokyny pro 

čištění/dezinfekci v návodu k použití.  
 
Před čištěním nebo dezinfekcí doporučujeme vyjmout (nabíjecí) baterie 

z rukojeti baterie. 
Pečlivě čistěte a dezinfikujte diagnostická tužková svítidla, aby 

dovnitř nepronikla žádná kapalina.  
Nikdy neponořujte zařízení do kapalin!  
Nástroje jsou dodávány v nesterilním stavu. Ke sterilizaci zařízení 

nepoužívejte etylen, oxidový plyn, teplo, autoklávy ani jiné drsné metody. 

Zařízení nebyla schválena pro mechanickou regeneraci nebo sterilizaci. To 

vede k nenapravitelným škodám!  
 
Pacient není zamýšleným operátorem.  
Výrobek smí používat pouze kvalifikovaný personál.  
Kvalifikovaný personál jsou lékaři nebo zdravotní sestry v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, 

klinikách a lékařských praxích. 
 
 
Pozor!  
Odpovědnost uživatele 
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Je vaší odpovědností:  
Uživatel musí před každým použitím zkontrolovat integritu a úplnost nástrojů.  
Všechny komponenty musí být vzájemně kompatibilní.  
Nekompatibilní součásti mohou mít za následek snížení výkonu. Nikdy 

vědomě nepoužívejte vadné zařízení.  
Vyměňte díly, které jsou vadné, opotřebované, chybějící nebo neúplné.  
V případě potřeby opravy nebo výměny se obraťte na nejbližší servisní 

středisko schválené výrobcem.  
Kromě toho nese uživatel zařízení výhradní odpovědnost za poruchy způsobené 

nesprávným používáním, nesprávnou údržbou, nesprávnou opravou, poškozením nebo 

změnami osobami jinými než zaměstnanci společnosti Riester nebo autorizovaný 

servisní personál.  
 
Všechny závažné incidenty související s výrobkem musí být hlášeny výrobci 

a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient 

bydliště.  
 
Pokud se vyskytnou nějaké problémy s přípravkem nebo používáním přípravku, 

okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
1.9. Rozsah dodávky  
ri-pen® diagnostické tužkové světlo, 1 
 
kus Kat.č.: 5075-526 černá 
 
Obj. č.: 5074-526 stříbrná 
 
Obj. č.: 5077-526 červená 
 
výr.: 5071-526 modrá 
 
Obj. č.: 5078-526 fialová 
 
Obj. č.: 5072-526 zelená 

 
ri-pen® diagnostické tužkové světlo, 6  
kusů Kód: 5070 různé barvy Kód: 5075  
černá  
Č. artiklu: 5074 stříbro 
 
Č. artiklu: 5077 červená 
 
Č. artiklu: 5071 modrá 
 

Č. artiklu: 5078 fialová 
 
Č. artiklu: 5072 zelená 

 
2. diagnostické tužkové světlo ri-

pen Funkce zařízení: 

  
 1 

 
 2 

 
3 

 
1) Tlačítko zapnutí a vypnutí  

 

2) Kapesní klip 
4  3) Přihrádka na baterie  

 
 

4) Hlava lampy, LED  
 

 
 
 



2.1. Účel  
Riester Ri-pen byl vyroben k osvětlení a zkoumání různých částí těla, 

včetně vyšetření zornic. 
2.2. Provozní připravenost  
Diagnostické tužkové světlo ri-pen® je vybaveno LED lampou. Otočte 

stříbrnou LED základnu na spodní straně zařízení a vložte dvě standardní 

AAA baterie kladným pólem směrem k LED. 
 
2.3. Specifikace:  
Technické údaje pro žárovku 
 
Světelné pole LED 3V  

5300 Kelvinů  
Max. 40 000 luxů  
Cca. Ø 40 mm/vzdálenost 15 cm 

 
Klasifikace Aplikovaná část 

 
Baterie 2x AA alkalické baterie, 1,5V 
 
Teplota okolí: 0° až +40° 
 
Relativní vlhkost: 30 % až 70 % nekondenzující 
 
Teplota při přepravě a skladování: -10 ° až +55 ° 
 
Relativní vlhkost: 10 % až 95 % nekondenzující  
 
2.4. POZOR:  
• Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte nebo je berete s sebou na 

cesty, vyjměte baterie z rukojeti. 

• Nové baterie by měly být vloženy, když se intenzita světla přístroje sníží 

a mohla by narušit vyšetření. 

• Pro optimální světelný výkon doporučujeme při výměně baterie použít 

nové vysoce kvalitní baterie. 

• Zajistěte, aby do rukojeti nepronikla žádná kapalina nebo vlhkost. 

 
2.5. Likvidace:   
Upozorňujeme, že baterie musí být zlikvidovány speciálně. Informace o tom 

můžete získat od svého magistrátu nebo od svého ekologického poradce. 
 
Zapínání a vypínání  
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí je umístěno na rukojeti nad klipem na kapsu. 

Stisknutím tlačítka dolů zařízení zapnete; dalším stisknutím tlačítka zařízení vypnete. 
 
2.6. Pokyny pro péči  
Obecná poznámka  
Čištění a dezinfekce zdravotnických prostředků slouží k ochraně 

pacienta, uživatele a třetích osob a také k zachování celkové hodnoty 

(integrity a funkčnosti) zdravotnických prostředků. 
Vzhledem ke konstrukci produktu a použitým materiálům nelze stanovit 

definovaný limit pro maximální možný počet regeneračních cyklů. 

Životnost zdravotnických prostředků je dána jejich navrženou a určenou 

funkcí a vhodným, šetrným zacházením. 
Před vrácením k opravě musí vadné výrobky projít předepsaným 

procesem čištění a dezinfekce. 
 
2.7. Čištění a dezinfekce  
Aby se zabránilo možné křížové kontaminaci, je nutné vyšetřovací 

lampy pravidelně čistit a dezinfikovat. 
Diagnostické tužkové světlo lze zvenku čistit vlhkým hadříkem (v případě potřeby navlhčeným 

alkoholem), dokud nejsou vizuálně čisté. Otřete dezinfekčním prostředkem (např. dezinfekčním 

prostředkem Bacillol AF od Bode Chemie GmbH (čas 30s)) příp. 



 
podle návodu k použití příslušného výrobce dezinfekčního prostředku. Měly 

by se používat pouze dezinfekční prostředky s prokázanou účinností podle 

národních směrnic. Po dezinfekci otřete diagnostické tužkové světlo vlhkým 

hadříkem, abyste odstranili případné zbytky.  
Ujistěte se, že je hadřík navlhčený, ale ne mokrý, aby žádná vlhkost 

nepronikla otvory vyšetřovací lampy. 
Ujistěte se, že sklo a čočky čistěte pouze suchým a čistým hadříkem.  
 
Pozor!  
Diagnostické nástroje nejsou sterilní zařízení; nelze je sterilizovat.  
 
Pozor!  
Nikdy nevkládejte vyšetřovací lampy do kapalin! Dbejte na to, aby do 

vnitřku krytu nepronikla žádná kapalina! Výrobek není schválen pro 

strojové přepracování a sterilizaci.  
To může vést k nenapravitelným škodám!  

 
Pokud opakovaně použitelné zařízení vykazuje známky poškození materiálu, nemělo 

by být dále používáno a mělo by být zlikvidováno v souladu s postupy popsanými v 

části Likvidace/Záruka. 
 
2.9. Údržba  
Nástroje a jejich příslušenství nevyžadují žádnou zvláštní údržbu.  
Pokud je třeba z jakéhokoli důvodu nástroj otestovat, kontaktujte přímo kancelář 

Riester nebo se obraťte na autorizovaného prodejce Riester ve vaší oblasti, jehož 

podrobnosti vám poskytneme na vyžádání.   
POZOR!  
Pokud je přístroj provozován v přítomnosti hořlavých směsí léčiv a vzduchu, 

kyslíku, oxidu dusného nebo anestetických plynů, může hrozit nebezpečí 

vznícení! Bezpečnostní informace podle mezinárodní normy IEC 60601-1 

„Zdravotnické elektrické zařízení – Část 1: Všeobecné požadavky na základní 

bezpečnost a základní výkon“: Není dovoleno otevírat rukojeť baterie v 

blízkosti pacienta nebo se dotýkat baterií a pacienta. zároveň. 
 
3. Elektromagnetická kompatibilita 

podle IEC 60601-1-2, 2014, Ed. 4.0 
  
Pozor:  
Lékařská elektrická zařízení podléhají zvláštním opatřením týkajícím se  
elektromagnetické kompatibility  
(EMC).  
Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou 

ovlivnit lékařská elektrická zařízení. Zařízení ME je určeno pro provoz v 

elektromagnetickém prostředí domácí zdravotní péče a pro 

profesionální zařízení, jako jsou průmyslové oblasti a nemocnice. 
Uživatel zařízení by měl zajistit, aby byl provozován v takovém prostředí. 

 
Varování:   
ME zařízení nesmí být stohováno, uspořádáno nebo používáno přímo vedle 

nebo s jinými zařízeními. Pokud je vyžadováno použití v blízkosti jiných 

zařízení nebo s nimi naskládané, musí být ME zařízení a další ME zařízení 

monitorovány, aby byla zajištěna zamýšlená činnost v rámci této konfigurace. 

Toto zařízení ME je určeno pouze pro použití lékařskými profesionály. Toto 

zařízení může způsobovat vysokofrekvenční rušení nebo rušit provoz blízkých 

zařízení. Může být nutné přijmout vhodná nápravná opatření, např. přemístění, 

překonfigurování nebo stínění ME zařízení. 



 
 
Hodnocené ME zařízení nevykazuje základní výkonnostní vlastnosti ve 

smyslu EN60601-1, jehož nefunkčnost, respektive představuje nepřijatelné 

riziko pro pacienty, obsluhu nebo třetí osoby v případě, že by došlo k 

výpadku nebo odpojení napájení . 
 
Varování:   
Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (rádia), včetně příslušenství, jako 

jsou anténní kabely a externí antény, by se neměla používat ve vzdálenosti menší než 

30 cm (12 palců) od částí a kabelů vyšetřovací lampy specifikovaných výrobcem. 

Nedodržení může mít za následek snížení výkonových funkcí zařízení.  
 
 
 
 

 
Směrnice a prohlášení výrobce - elektromagnetické emise  

 
Nástroj ri-pen je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel ri-pen by měl zajistit, aby 

bylo používáno v takovém prostředí. 

Test emisí Dodržování Elektromagnetické 
 

prostředí – vedení  

  
 

    

RF emise  
Ri-pen využívá RF energii výhradně 

 

RF emise 
 

 

 pro vnitřní funkce. Proto jsou jeho RF 
 

podle Skupina 1 emise velmi nízké a je 
 

CISPR 11  nepravděpodobné, že by rušily 
 

  okolní elektronická zařízení. 
 

   
 

RF emise  Ri-pen je určen pro použití ve všech 
 

RF emise 
 provozovnách, včetně obytných 

 

třída B prostor a těch, které jsou přímo 
 

podle napojeny na veřejnou rozvodnou  

 
 

CISPR 11  síť, která zásobuje i budovy sloužící 
 

  k obytným účelům. 
 

   
 

Harmonický   
 

emisí 
Nelze použít  

 

  
 

IEC 61000-3-2   
 

   
 

Emise z   
 

kolísání napětí -   
 

blikání 
Nelze použít  

 

  
 

IEC 61000-3-3   
 

   
 

 
 
 
 
 

 



 
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost   

Nástroj ri-pen je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel ri-pen by měl zajistit, aby 

bylo používáno v takovém prostředí.   
Testování imunity IEC 60601 Dodržování Elektromagnetické 

 

životní prostředí -  

testovací úroveň  

  

vedení  

   
 

    
 

Elektrostatický Kon: ±8 kV Kon: ±8 kV Podlahy by měly být 
 

výboj (ESD) 
Vzduch: ±2, 4, 8, Vzduch: ±2, 4, 8, dřevo, beton popř 

 

IEC 61000-4-2 
keramická dlažba. 

 

15 kV 15 kV Pokud je podlaha 
 

   pokryta syntetikou 
 

   materiál, příbuzný 
 

   vlhkost musí být 
 

   alespoň 30 %. 
 

    
 

Rychlé přechodné 5/50 ns, 100 Nelze použít Kvalita napájecího 
 

elektrické rušení - kHz, ±2 kV  napětí 
 

bance / výbuchy   mělo by jít o 
 

IEC 61000-4-4 
  typickou reklamu 

 

  nebo nemocniční prostředí 
 

   ment. 
 

    
 

Impulsní napětí ±0,5 kV napětí Nelze použít Kvalita napájecího 
 

IEC 61000-4-5 
fáze do fáze  napětí 

 

se dirigent  mělo by jít o 
 

 napětí ±2 kV  typickou reklamu 
 

 Vnější vedení -  nebo nemocniční prostředí 
 

 tor k zemi  ment. 
  

 
 
 

 
IEC 61000-4-11 <0 % UT 0,5 Neplatí- Kvalita 

 

Napětí 
období v krvácel napájecího napětí 

 

0, 45, 90, 135,  mělo by jít o 
 

poklesy, krátké 180, 225,  typickou reklamu 
 

přerušení a 270 a 315  nebo nemocnice en- 
 

kolísání napětí stupně  vironment. 
 

podle 
0 % UT 1 peri- 

  
 

IEC 61000-1-11   
 

 od a 70 % UT   
 

 25/30 období   
 

 Jednofázový:   
 

 při 0 stupních   
 

 (50/60 Hz)   
 

    
 

Magnetické pole 30A/m 30A/m Síťová frekvence 
 

s energetickou účinností   magnetické pole 
 

dostatečně hodnocené 50/60 Hz 50/60 Hz by měl být v a 
 

frekvence   charakteristika úrovně 
 

IEC 61000-4-8   na typickém místě 
 

   v typické komerční 
 

   nemocnici 
 

   tal prostředí. 
   

Poznámka: U je zdroj střídavého proudu. Síťové napětí před aplikací zkušební úrovně. 
T  

 
 

 

 



 
 
 

 
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost   

Nástroj ri-pen je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí 

specifikovaném níže. Zákazník nebo uživatel ri-pen by měl zajistit, aby 

bylo používáno v takovém prostředí. 

Imunita IEC 60601 Dodržujte- Elektromagnetická en- 
 

testování testovací úroveň ance vironment - vedení 
 

    
 

Provedeno 3 Vrms Neplatí- Přenosné a mobilní RF 
 

RF 0,5 MHz až 80 kabel komunikační zařízení - 
 

rušit- MHz  ment by neměl být 
 

bance 6 V v ISM zdarma  používán blíže k žádné části 
 

na základě frekvenční pásma  bezkontaktního ri-pen, 
 

 

včetně kabelů, než je 
 

na Mezi 0,15  
 

IEC 61000- MHz a 80 MHz  doporučená vzdálenost, 
 

 
který se vypočítá pomocí  

4-6 80 % AM při 1 kHz 
 

 

 rovnice platné pro  

    

   frekvenci vysílače. 
 

   Doporučené oddělení 
 

   vzdálenost: 
 

   d = 1,2 x P 80 MHz až 
 

   800 MHz 
 

   d = 2,3 x P 800 MHz až 
 

   2,7 GHz 
 

   Kde P je maximální 
 

   výstupní výkon vysílače 
 

   ve wattech (W) podle 
 

   výrobce vysílače ad je 
 

   doporučená vzdálenost v 
 

   metrech (m). 
 

   Síla polí pevných RF 
 

   vysílačů, určená 
 

   elektromagnetickým polem 
 

   průzkum místa, by měla být 
 

   nižší než norma shody v 
 

   každém frekvenčním 
 

   rozsahu. 
 

   Může dojít k rušení 
 

   v blízkosti zařízení 
 

   označených tímto 
 

   symbolem: 
 

    
   

 



 
Vysílaný RF 

 
IEC 61000-  
4-3 

 

 
Blízkost  
pole  
drát-  
méně RF  
komu-  
nicky  
zařízení 

 
 
3 V/m  
 
80 MHz až 2,7  
GHz 

 
380 – 390 MHz 
 
27 V/m, PM 50 %,  
18 Hz  
430 – 470 MHz  
28 V/m; (FM ±5  
kHz, 1 kHz sinus)  
PM, 18 Hz11 

704 – 787 MHz 
 
9 V/m, PM 50 %,  
217 Hz  
800 – 960 MHz 
 
28 V/m, PM 50 %,  
18 Hz  
1700 – 1990 MHz 
 
28 V/m, PM 50 %,  
217 Hz  
2400 - 2570 MHz 
 
28 V/m, PM 50 %,  
217 Hz  
5100 - 5800 MHz 
 
9 V/m, PM 50 %,  
217 Hz 

 
 
 
10 V/m 

 

27 V/m 

 

28 V/m 

 

9 V/m 

 

28 V/m 

 

28 V/m 

 

9 V/m  

 

Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční 

rozsah. Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech 

situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno 

absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a lidí.   
a: Intenzitu pole pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové 

(mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérská rádia, AM a FM 

vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Pro vyhodnocení 

elektromagnetického prostředí na základě pevných RF vysílačů je třeba zvážit 

elektromagnetické posouzení. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se ri-

pen používá, překračuje výše uvedený RF stupeň shody, je třeba ri-pen sledovat, 

aby byl zajištěn normální provoz. 

 
Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být vyžadována další 

opatření, jako je změna orientace nebo posunutí ri-pen. 
 

b: S frekvenčním rozsahem 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla 

být menší než 3 V/m.  
 
 
 
 
 
 



 
Doporučené vzdálenosti mezi přenosnou a mobilní RF komunikací 

zařízení a ri-pen.   
Ri-pen je určen pro použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou RF 

emise kontrolovány. Zákazník nebo uživatel ri-pen může pomoci vyhnout se 

elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosným 

a mobilním RF komunikačním zařízením (vysílačem) a ri-pen v souladu s 

maximálním výstupním výkonem komunikačního zařízení. 
 

 Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače 
 

Jmenovité maximum 
(m) 

  
 

výstupní výkon   
 

   
 

vysílače    
 

(W) 150 kHz až 80 MHz až 800 MHz až 2,7 GHz 
 

80 MHz 800 MHz  
 

  
 

    
 

0,01 0,12 0,12 0,23 
 

    
 

0,1 0,38 0,38 0,73 
 

    
 

1 1,2 1,2 2,3 
 

     

10 3,8 3,8 7,3 
 

    
 

100 12 12 23 
 

    
  

U vysílačů s maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze 

doporučenou vzdálenost v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné 

pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon 

vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače. Poznámka 1: Při 80 MHz a 

800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah. 
 

Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření 

elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od 

konstrukcí, předmětů a lidí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
4. Likvidace  

 
Použitý zdravotnický prostředek musí být zlikvidován v souladu s aktuální lékařskou praxí 

nebo místními předpisy o likvidaci infekčního biologického lékařského odpadu. 
 

 
S bateriemi a elektrickými/elektronickými zařízeními nelze zacházet jako s 

domovním odpadem a musí být zlikvidovány v souladu s místními předpisy. 
 
 
V případě dotazů ohledně likvidace produktů se obraťte na výrobce 

nebo jeho zástupce. 

 
5. ZÁRUKA  
Tento produkt byl vyroben podle nejvyšších standardů kvality a před 

opuštěním naší továrny byl podroben důkladné výstupní kontrole. 
Jsme rádi, že poskytujeme záruku 2 roky od data nákupu na všechny 

vady vycházející z materiálových nebo výrobních vad. Záruční 

reklamace je vyloučena z případů nesprávné manipulace nebo použití. 
Všechny vadné díly budou v záruční době zdarma vyměněny 

nebo opraveny. 
Záruční reklamaci lze uplatnit pouze v případě, že je k výrobku přiložen tento záruční 

list, který je celý vyplněný a opatřený razítkem prodejce. Vezměte prosím na vědomí, 

že záruční reklamace musí být uplatněny v záruční době. 
Po záruční době rádi zajistíme opravy zařízení, údržbu, kontrolu kvality 

a funkčnosti; takové služby by však byly zpoplatněny. Nabízíme 

bezplatné, nezávazné cenové nabídky na požadované služby. 
V případě záručního krytí nebo opravy vás žádáme o vrácení produktu 

Riester s vyplněným záručním listem na následující adresu: 
 
Rudolf Riester GmbH  
Opravy odd. RR  
Bruckstr. 31  
D-72471 Jungingen  
Německo 
 
Sériové číslo nebo číslo šarže:  
Datum, razítko a podpis odborného prodejce 
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