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Forord

Takk for at du valgte et produkt 
fra Arjo!
KWIKtrak Turntable inngår i en serie 
kvalitetsprodukter som er laget for hjemmepleie, 
pleiehjem og andre bruksområder innen 
helsevesenet.
Vi er her for å etterkomme dine behov, og tilbyr 
deg de beste produktene som er å få på markedet 
i tillegg til full opplæring slik at ditt personale får 
størst mulig nytte av Arjos produkter.

Les denne håndboken nøye!
Informasjonen i denne håndboken er viktig for 
riktig bruk og vedlikehold av KWIKtrak Turntable. 
Det vil bidra til å beskytte produktet samt sikre at 
utstyret fungerer tilfredsstillende. 
Opplysningene i denne håndboken er viktige for 
din egen sikkerhet, og du må derfor lese og forstå 
dem for å unngå skader.
Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse 
med dette medisinske utstyret, som påvirker 
brukeren eller pasienten, skal brukeren eller 
pasienten rapportere den alvorlige hendelsen til 
produsenten eller distributøren av det medisinske 
utstyret. I EU skal brukeren også rapportere den 
alvorlige hendelsen til kontrollorganet i 
medlemsstaten der de befinner seg. 

Testet i samsvar med standarder, av: 

Service og støtte
Det må utføres rutinemessig service på din KWIKtrak 
Turntable av godkjent Arjo-servicepersonell. Dette vil 
sikre at produktet fortsatt trygt og funksjonell. Se 
avsnittet ”Stell og vedlikehold”.
Ta kontakt med din lokale Arjo-forhandler hvis du 
trenger mer informasjon, vil rapportere en uventet 
hendelse, legger merke til endring i Turntable-

enhetens ytelse eller trenger hjelp til å sette opp, 
bruke eller vedlikeholde din KWIKtrak Turntable. 
Agenten kan tilby støtte og serviceprogrammer 
for å maksimere dette produktets langsiktige 
sikkerhet, pålitelighet og verdi.
Kontakt din lokale Arjo-forhandler hvis du trenger 
reservedeler.

Informasjon om produsenten
Dette produktet er fremstilt av: 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10

211 20 Malmö
NORGE

Definisjoner som benyttes i denne 
håndboken:

Dette symbolet betyr: Manglende forståelse 
og overholdelse av denne bruksanvisningen 
kan føre til at du skader deg selv eller andre.

Dette symbolet betyr: Hvis disse anvisningene 
ikke følges, kan det medføre skade på 
produktet/produktene.

Dette symbolet betyr: Dette er viktige 
opplysninger om riktig bruk av utstyret.

Bruksformål
KWIKtrak Turntable er en del av KWIKtrak 
skinnesystem, og er konstruert for at takheisen 
skal kunne flyttes fra én skinnebane til en annen. 
Den er ment for bruk på sykehus, sykehjem, 
i langtidspleie og hjemmepleie, inkludert 
private boliger.

Produktet må bare brukes av årsakene nevnt 
ovenfor. Den må installeres av Arjo-autorisert 
personell i samsvar med lokale bestemmelser.

ADVARSEL: Skader kan være forårsaket av
bruk av utilstrekkelige deler. Bruk bare deler
som er spesifisert av Arjo på din KWIKtrak
Turntable.

ADVARSEL: Uautoriserte endringer på
ethvert Arjo-produkt kan påvirke
sikkerheten. Arjo kan ikke holdes ansvarlig
for ulykker, hendelser eller mangelfull
funksjonalitet som oppstår som følge av
ulovlig endring av produktene.

ADVARSEL:

FORSIKTIG:

MERK:

ADVARSEL: Dette produktet skal ikke
betjenes av pasienten. Hvis en feil mot
formodning skulle oppstå, kan pasienten bli
sittende fast i enheten.

Generelle opplysninger
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Levetid
Turntable-enheten er konstruert og testet for en 
levetid på syv (7) år eller 10 000 forflytninger, 
avhengig av hva som kommer først.

Produktets alder, brukshyppighet (antall 
forflytninger per dag), og vedlikeholdshyppighet 
er faktorer som har innvirkning på levetiden til 
Turntable-enheten. 
En rotasjon er definert som rotasjonen av 
Turntable-enheten til den ønskede skinnebanen 
og dens rotasjon til den opprinnelige skinnen.

Produktidentifikasjon
Enhetens identifikasjonsnummer (spesifikasjon, 
modell, serienummer) er angitt på et sølvfarget 
skilt som er festet på innsiden av skinnen på 
KWIKtrak Turntable.

Bruk av denne bruksanvisningen

Oppbevar denne håndboken sammen med 
enheten og slå opp i den ved behov. 

ADVARSEL: Arjo kan ikke garantere full
sikkerhet for tilbehør som har overskredet
forventet levetid. Slitasje kan føre til en
skade på en del og føre til at pasienten faller. 

ADVARSEL: Ikke forsøk å bruke produktet
uten at du har forstått opplysningene i
denne håndboken fullt ut. Misbruk av denne
enheten kan føre til at pasienten faller og
skader seg.
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Symboler som benyttes
Symboler Nøkkel til symboler

Viser fabrikantens navn og adresse.

CE-merking som indikerer samsvar med den harmoniserte lovgivning 
i Det europeiske fellesskap.

Den er ledsaget av produsentens katalognummer. 

Den er ledsaget av produsentens serienummer. 

Demonter og resirkuler i samsvar med EU-direktivet (WEEE) eller 
lokale bestemmelser.

Dette symbolet henviser til bruksanvisningen.

Viser at Turntable-enheten er i automatisk rotasjonsmodus.

Viser at Turntable-enheten er i manuell rotasjonsmodus.

Markerer et område der man kan sette seg fast eller komme i klem.

SWL Representerer den maksimale belastningen for sikker bruk av Turntable-enheten.

IPN1N2
Grad av beskyttelse som kapslingen gir. 
N1: Partikkelinntrenging, N2: Vanninntrenging.

Likestrøm.

Angir at produktet er et medisinsk utstyr i henhold til EU-regulering 2017/745 for 
medisinsk utstyr.

Fig. 1
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Generelle instruksjoner

Viktige sikkerhetsinstrukser

Påse alltid at:
• Enheten brukes av personale med behørig

opplæring.
• Alle betjeningsorganer og sikkerhetsfunksjoner

blir brukt i overensstemmelse med reglene
som er angitt i denne bruksanvisningen. Bruk
aldri makt på et betjeningselement eller en
knapp på KWIKtrak Turntable.

• Eventuelle merkelapper med advarsler eller
anvisninger som ikke er lett leselige, skal
skiftes ut.

• Daglig vedlikehold blir utført før enheten
brukes.

Sikker arbeidsbelastning (SWL)

Hindring av støt
Ikke sprut vann på eller utsett enheten for vann 
eller fuktighet.
Ikke forsøk å åpne, utføre service på eller 
reparere KWIKtrak Turntable. 
Kontakt den lokale Arjo-forhandleren hvis 
enheten er defekt.

Miljøtips
Når noen utstyrsdeler skal kasseres, tar du 
kontakt med de ansvarlige lokale myndigheter 
og ber om råd. 

Miljøhensyn ved hjemmetjenester

ADVARSEL: Alle skinneender må ha en
endestopper på plass og sikret. De er en del
av sikkerhetsfunksjonene. En manglende
endestopper kan føre til at pasienten faller.

ADVARSEL: Det må være en endestopper i
hver rød sone merket ”NO RAIL”. De er en del
av sikkerhetsfunksjonene. En manglende
endestopper kan føre til at pasienten faller.

FORSIKTIG: Hold alle komponentene i
Turntable-enheten rene og tørre.

MERK: Den automatiske KWIKtrak Turntable
er designet for bruk kun med takheiser i
serie nr. 910XXXX, nr. 911XXXX, nr.
913XXXX, nr. 923XXXX, nr. LDXXXX og
MSX1X-XX-XX. 

MERK: Den manuelle KWIKtrak Turntable er
utformet for å bli brukt med flyttbar takheis
og takheisene som er nevnt ovenfor (se
forrige merknadsboks angående den
automatiske KWIKtrak Turntable).

ADVARSEL: Arjo advarer om mulig
kvelningsfare knyttet til ledningen til
håndkontrollen og anbefaler at det tas
nødvendige forholdsregler for å unngå
faren.

ADVARSEL: KWIKtrak Turntable er beregnet
for bruk med takheiser der SWL ikke
overstiger 272 kg (600 lb). Ikke forsøk å
bruke enheten mer enn den angitte nedre
vektgrensen angitt på:
• skinnesystemet;
• Turntable-enheten
• etiketten med ”maks belastning” på heisen;
• seilet.
Overbelastning på disse elementene kan
føre til at pasienten faller og skader seg.

ADVARSEL: Dette produktet inneholder små
deler som kan utgjøre en kvelningsfare for
barn hvis de svelges eller inhaleres.

ADVARSEL: KWIKtrak Turntable skal ikke
betjenes av barn. Alvorlig personskade kan
oppstå.

MERK: Nøye rengjøring må gjøres hvis
Turntable-enheten har vært eksponert for et
dyr. Dyrehår som setter seg fast i enheten
kan redusere produktets ytelse.

Sikkerhetsinstrukser
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Automatisk KWIKtrak Turntable

Fig. 2
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Manuell 

Motorisert 

rotering 

rotering 

Produktbeskrivelse/funksjoner

Deler
1) Automatisk KWIKtrak Turntable

2) Hurtigutløser

3) Deksler

4) Bevegelig skinne

5) Aktiveringsstasjon

6) Endestopper
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Manuell KWIKtrak Turntable

Fig. 3
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Beskrivelse
1) Manuell KWIKtrak Turntable

2) Aktiveringsarm

3) Trekksnorer for aktivering 

4) Bevegelig skinne

5) Deksler

6) Endestopper
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Automatisk KWIKtrak Turntable
Bruke Turntable-enheten
1) Sørg for at heisen er på.

2) Flytt heisen til Turntable-enheten og slipp
knappen på håndkontrollen. Vent på
pipelyden. Turntable-enheten roterer til neste
posisjon.

3) Flytt heisen ut av Turntable-enheten langs den
nye banen.

4) Dersom Turntable-enheten ikke fungerer
automatisk eller det oppstår en nødssituasjon,
holdes hurtigutløserknappen i åpen stilling og
Turntable-enheten roteres manuelt (se Fig. 4).
Pass på så du ikke blir skadet.

Fig. 4

Manuell KWIKtrak Turntable
Bruke Turntable-enheten
1) Flytt heisen til midten av Turntable-enheten.

2) Sørg for at heisen er sentrert med Turntable-
enheten, trekk deretter Turntable-enhetens
korteste ledning til den svingbare skinnen er
på linje med den neste posisjonen.

3) Flytt heisen ut av Turntable-enheten langs den
nye banen.

4) Hvis det oppstår en feil, trekker du ned
aktiveringsarmen for å låse opp den
bevegelige skinnen, og roter skinnen manuelt.
Pass på så du ikke blir skadet.

Justere trekksnorenes lengde
Hvis trekksnorene er for lange, kan de forkortes 
på følgende måte.

1) Drei mekanismen halvveis slik at begge
snorene er like lange.

2) Kutt begge snorene til samme lengde slik at
det er minst 20 cm (8 tommer) igjen på hver
snor.

3) Sett den ene knotten på hver snor og fest den
med en dobbel knute.

Fig. 5

FORSIKTIG: Vær oppmerksom på snorene
når du flytter takheisen på eller ut av
Turntable-enheten, slik at de ikke vikler seg
inn i hverandre. 

Merk: Mekanismen kan blokkeres hvis
takheisen ikke er sentrert under Turntable-
enheten før du trekker i snorene.

200 mmKortest mulig lengde

Kutt begge ledningene likt 
når dreieskiven er 

halvveis snudd

Kan kuttes hvor som helst 
innenfor dette området

Bruke KWIKtrak Turntable
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Plan for vedlikeholdskontroller
Produktet utsettes for slitasje, og følgende vedlikeholdskontroller må utføres til de angitte tidene for å 
sikre at utstyret holder seg innenfor de opprinnelige produktspesifikasjonene. Pleie og vedlikehold skal 
utføres i overensstemmelse med den forebyggende vedlikeholdsplanen nedenfor. 

Kontroller utført av bruker

Årlige kontroller utført av godkjent servicetekniker
KWIKtrak Turntable skal kontrolleres årlig av en kvalifisert Arjo-tekniker for å sikre at komponentene 
fungerer som de skal, samt sikkerheten til pasienter og pleiere som bruker produktet. Ta kontakt med 
din lokale forhandler for å gjøre avtaler.

Rengjøring
KWIKtrak Turntable rengjøres ved å tørke av den med en fuktig klut med varmt vann og et 
desinfiseringsmiddel. For at hjulene på løpevognen skal trille best mulig, må innsiden av skinnen 
rengjøres hver 4. måned. Det gjør du ved å legge en fuktig klut inn i åpningen og dra den fra den 
ene enden av skinnen til den andre.

ADVARSEL: Sikkerhetsrelatert vedlikehold og autorisert service skal utføres av kvalifisert
personale som har fått full opplæring i servicerutiner av Arjo, og som er utstyrt med riktig type
verktøy og dokumentasjon, deriblant deleliste og servicehåndbok. Hvis disse kravene ikke
oppfylles, kan det resultere i personskader og/eller usikkert utstyr.

ADVARSEL: Vedlikeholdet som er beskrevet i følgende sjekkliste, er et minimum av hva
produsenten anbefaler. I noen tilfeller må det utføres hyppigere kontroller. Hvis produktet brukes
uten at det utføres regelmessige kontroller eller etter at det er funnet en feil, kan dette gå ut over
brukerens og pasientens sikkerhet. Service og forebyggende vedlikehold kan avtales med
produsenten. Det forebyggende vedlikeholdet som er angitt i denne bruksanvisningen, kan
hindre ulykker og redusere reparasjonskostnadene.

ADVARSEL: Det skal aldri utføres vedlikehold eller service på produktet mens det er i bruk med
en pasient.

Kontroller av KWIKtrak Turntable
Frekvens

Før første 
gangs 
bruk

Før hver 
gang utstyret 

brukes

Hver 
måned

Se etter tegn på utvendige skader eller manglende deler. X X
Pass på at aktiveringsstasjonene er rene. X
Kontroller at heisen beveger seg jevnt mellom Turntable-skinnen 
og de faste skinnene (skinnene er godt innrettet). X

Kontroller at endestopperne på Turntable-enheten er på plass. X
Rengjør kontaktplatene i kontaktboksen med en fuktig klut. X
Kontroller trekkledningene for slitasje. X

Pleie og vedlikehold
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Desinfisering
KWIKtrak Turntable desinfiseres ved å følge rengjøringsprosedyren og deretter tørke av KWIKtrak 
Turntable med en desinfeksjonsløsning. Kompatible desinfeksjonsmidler og tilhørende konsentrasjoner 
er angitt i følgende tabell.

Bruk en desinfeksjonsmetode som samsvarer med lokale eller nasjonale retningslinjer for dekontaminering 
av medisinsk utstyr. Disse retningslinjene kan variere avhengig av helseinstitusjonen eller brukslandet. 
Rådfør deg med den lokale infeksjonskontrollspesialisten hvis du er usikker på hvilket desinfeksjonsmiddel 
du skal bruke.

ADVARSEL: Bruk alltid vernebriller og hansker for å unngå øye- og hudskader. Skyll rikelig med
vann hvis det forekommer kontakt. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert. Les alltid
bruksanvisningen og materialsikkerhetsdatabladet for desinfiseringsmiddelet.

Desinfeksjonsmiddel Konsentrasjon

Kvartær ammoniakk  0,28 % (2800 ppm)

Isopropanol  70 %

Fenoler  1,56 % (15 600 ppm)

Pereddiksyre  0,25 % (2500 ppm)

Klor  1 % (10 000 ppm)

Hydrogenperoksid  4,5%

Merk: Ikke bruk noe desinfeksjonsmiddel på elektriske kontakter (for eksempel på
aktiveringsstasjonen).



13

Feilsøking

00
1.

11
72

0.
N

O
 re

v.
14

Feilsøking
Automatisk KWIKtrak Turntable

Manuell KWIKtrak Turntable

PROBLEMER KONTROLLER

Turntable-enheten beveger 
seg ikke når heisen er satt 

inn på skinnen.

• Kontroller om heisen er på.
• Kontroller at det er kontakt mellom kontaktbladene på heisen og 

kontaktplatene til kontaktboksen.
• Kontroller om batteriene ikke er helt utladet.
• Kontroller om kontaktplatene er rene og fri for oksidering. 

Hvis nødvendig, vask dem med vanlig rengjøringsmiddel.
Turntable-enheten 
dreies ikke selv om 

strømforsyningen er OK.

• Sørg for at hurtigutløser-knappen står i ”Powered Rotation”-posisjon.
• Dersom Turntable-enheten ikke fungerer som forutsatt etter at det 

forrige punktet sjekkes, må du umiddelbart kontakte din Arjo-
forhandler.

Turntable-enheten slutter 
å bevege seg mellom 

skinnene, og piper.

Overstrøm har forekommet i Turntable-enheten. 
• Verifisere om en gjenstand hindrer Turntable-enheten fra å rotere.
• Hvis ingen gjenstander blokkerer rotasjonen og Turntable-enheten 

ikke gjenoppretter av seg selv, bruk hurtigutløseren for å fullføre 
pasienttransport og ring din Arjo-forhandler.

PROBLEMS KONTROLLER

Turntable-enheten beveger 
seg ikke når snoren trekkes.

• Kontroller om Turntable-enheten beveger seg når den andre 
ledningen trekkes.

• Kontroller at heisen er sentrert på den svingbare skinnen, 
og ring din Arjo-forhandler.

Den sentrale svingbare 
skinnen låses ikke på plass.

• Verifisere posisjonen til aktiveringsarmen, som må være 
i ”opp”-stilling.

• Hvis aktiveringsarmen ikke beveger seg i posisjon, 
ring din Arjo-forhandler.
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Tekniske spesifikasjoner
PRODUKTOPPLYSNINGER KWIKtrak Turntable 

Modeller 700.11600 - Automatisk 
(rotasjon aktiveres ved elektrisk kontakt med takheisen)

700-11850 - Manuell
(manuell aktiveringssnor)

Vekt, komplett 14 kg (30,9 lb)

Sikker arbeidsbelastning 272 kg (600 lb)

Rotasjonshastighet 30°/s

Minimum rotasjon 22,5°

Maksimal rotasjon 90°

Kraft, betjeningskontroller 700–11850: < 89 N (20 lb) 

ELEKTRISK
KWIKtrak Turntable samsvarer med IEC 60601-1-serien, inkludert gjeldende sikkerhetsstandarder 

og nasjonale avvik. KWIKtrak Turntable samsvarer med ISO 10535-standarden.

ADVARSEL: Bærbart RF-radiokommunikasjonsutstyr (inkludert periferiutstyr som antennekabler 
og eksterne antenner) skal ikke brukes nærmere enn 30 cm til enhver del av KWIKtrak Turntable, 
inkludert kabler oppgitt av produsenten. Hvis ikke kan det oppstå forringelse av utstyret. 
Du finner flere opplysninger i avsnittet ”Elektromagnetisk kompatibilitet”.

Effektbehov
(automatisk modell)

24 VDC, 1 A 
Designet for å bli drevet av heisen

IP-klassifisering 700.11600: IPx2

DRIFTS- OG OPPBEVARINGSFORHOLD
Omgivelsestemperaturområde Drift: 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)

Lagring: -25 °C til 70°C (-13 °F til 158 °F) 

Relativ luftfuktighet Drift: 15 % til 93 %, ikke-kondenserende
Lagring: Opptil 93 %, ikke kondenserende

Atmosfærisk trykkområde Drift: 700 hPa til 1060 hPa (maks 2000 m)
Lagring: 500 hPa til 1 060 hPa

ADVARSEL: Dette produktet (automatisk modell) egner seg ikke på steder hvor brennbare 
anestesimidler blandes med luft eller oksygen, eller sammen med lystgass. Bruk av KWIKtrak 
Turntable i et slikt miljø kan medføre en eksplosjon. Det kan oppstå innvendige gnister som 
antenner gassen.

Kassering ved endt levetid

Emballasje Bølgepapp, resirkulerbar.

Produkt Elektriske komponenter, samt deler i metall og plast skal demonteres 
og gjenvinnes ifølge merkingen på produktet.

Elektriske og elektroniske
komponenter

Heissystemer med elektriske og elektroniske komponenter eller 
elektrisk ledning skal demonteres og resirkuleres i samsvar med 
Direktivet om elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) eller i samsvar 
med lokale eller nasjonale forskrifter.
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KWIKtrak Turntable, mål

Fig. 6
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Elektromagnetisk kompatibilitet
Elektromagnetisk kompatibilitet
Den automatiske KWIKtrak Turntable er testet for samsvar med gjeldende standarder med hensyn til 
dens evne til å hindre EMI (elektromagnetisk interferens) fra eksterne kilder.
Likevel kan enkelte prosedyrer bidra til å redusere elektromagnetisk interferens.

• Sørg for at annet utstyr i pasientovervåkings- og/eller behandlingsområder oppfyller aksepterte 
strålingsstandarder.

• Hold så god avstand mellom elektromedisinsk utstyr som mulig. Utstyr med høy effekt kan produsere 
EMI som kan påvirke produktet.

Du finner flere opplysninger om hvordan enhetens RF-elektromagnetiske miljø skal håndteres i AMI TIR
18-1997 – veiledning i elektromagnetisk kompatibilitet for medisinsk utstyr beregnet på kliniske/
biomedisinske teknikere.

Elektromagnetisk stråling

ADVARSEL: Bruk av tilbehør, kabler og reservedeler som ikke er spesifisert eller levert av Arjo,
kan føre til økt elektromagnetisk stråling eller nedsatt elektromagnetisk immunitet for dette
utstyret, og føre til feilaktig drift.

ADVARSEL: Bruk av dette utstyret nærliggende eller stablet med annet utstyr skal unngås
ettersom det kan resultere i gal drift. Hvis det er nødvendig med slik bruk, må dette utstyret og
annet utstyr observeres for å bekrefte at de virker som normalt.

ADVARSEL: Utstyret kan forårsake radioforstyrrelser, eller kan forstyrre driften av utstyr i
nærheten. Det kan være nødvendig å treffe tiltak, som å snu eller flytte utstyret, eller avskjerme
plasseringen.

Veiledning og produsentens erklæring – 
Elektromagnetisk stråling – For alt utstyr og alle systemer

KWIKtrak Turntable er beregnet på bruk i de elektromagnetiske miljøene som angitt nedenfor. 
Kunden eller brukeren av KWIKtrak Turntable må forsikre seg om at enheten brukes i slike miljøer.

Utslippstest Kompatibilitet Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-utslipp
CISPR 11 Gruppe 1

KWIKtrak Turntable bruker RF-energi bare for sin interne 
funksjon. Derfor er RF-utslippene svært lave, og det er lite 
sannsynlig at de forårsaker forstyrrelser i elektronisk utstyr 
i nærheten.

RF-utslipp
CISPR 11 Klasse B

KWIKtrak Turntable egner seg til bruk i alle installasjoner, 
deriblant private installasjoner og installasjoner som er 
koblet direkte til det offentlige lavspente strømforsyningsnettet 
som forsyner bygninger beregnet på private formål.

Harmonisk
stråling

IEC 61000-3-2
Ikke aktuelt

Spenning
svingninger/

flimmer-
stråling

IEC 61000-3-3

Ikke aktuelt
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Elektromagnetisk immunitet

Veiledning og erklæring fra produsenten – 
Elektromagnetisk immunitet – For alt utstyr og alle systemer

KWIKtrak Turntable er beregnet på bruk i et elektromagnetiske miljøer som spesifisert nedenfor. 
Kunden eller brukeren av KWIKtrak Turntable må forsikre seg om at enheten brukes i slike miljøer.

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Kompatibilitets-
nivå

Elektromagnetisk miljø – 
veiledning

Elektrostatisk 
utlading (ESD)

IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
±15 kV luft

± 8 kV kontakt
±15 kV luft

Gulvet skal være i tre, betong eller 
keramiske fliser. Hvis gulvet er 
dekket med syntetisk materiale, 
må den relative fuktigheten være 
minst 30 %.

Elektrisk hurtig 
transient/puls

IEC 61000-4-4

Ikke aktuelt Ikke aktuelt
Strømkvaliteten skal være som 
typisk for kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø.

Spenningspuls

IEC 61000-4-5
Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Strømkvaliteten skal være som 
typisk for kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø.

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 

spennings-
variasjoner 
på strøm-

forsyningens 
inngangslinjer

IEC 61000-4-11

Ikke aktuelt Ikke aktuelt

Strømkvaliteten skal være som 
typisk for kommersielt miljø eller 
sykehusmiljø. Hvis brukeren av 
KWIKtrak Turntable krever 
kontinuerlig drift under strømbrudd, 
anbefales det at KWIKtrak Turntable 
får strøm fra en avbruddsfri 
strømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens
(50/60 Hz)
magnetfelt

IEC 61000-4-8

30 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Magnetiske felt i strømfrekvensen 
skal ligge på nivåer som er typiske 
for et vanlig kommersielt eller 
sykehusmiljø.
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Veiledning og erklæring fra produsenten – 
Elektromagnetisk immunitet – For alt utstyr og alle systemer

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Kompatibilitetsnivå Elektromagnetisk miljø – 
veiledning

Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 V utenfor ISM-bånd 
mellom 0,15-80 MHz

 
6 V innenfor ISM og 

amatørradiobånd mellom 
0,15-80 MHz

3 V utenfor ISM-bånd 
mellom 0,15-80 MHz

 
6 V innenfor ISM og 

amatørradiobånd mellom 
0,15-80 MHz

N/A

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz til 2,7 GHz

10 V/m
80 MHz til 2,7 GHz N/A

Proksimitetsfelt 
fra RF trådløst 

kommunikasjons-
utstyr 

IEC 61000-4-3

380–390 MHz
27 V/m; PM 50 %; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sinus) PM; 18 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

704–787 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

380–390 MHz
27 V/m; PM 50 %; 18 Hz

430–470 MHz
28 V/m; (FM ±5 kHz,

1 kHz sinus) PM; 18 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

704–787 MHz
9 V/m; PM 50 %; 217 Hz

N/A
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