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S owo wst pne

Dzi kujemy za nabycie produktu 
Arjo!
KWIKtrak Turntable to urz dzenie z serii wysokiej 
jako ci produktów zaprojektowanych specjalnie 
dla opieki domowej, domów opieki i innych 
zastosowa  w opiece zdrowotnej.
Wychodzimy naprzeciw Pa stwa potrzebom, 
oferuj c najlepsze na rynku produkty wraz ze 
szkoleniami, dzi ki którym Pa stwa personel 
b dzie móg  maksymalnie wykorzysta  zalety 
ka dego produktu Arjo.

Nale y zapozna  si  z niniejsz  
instrukcj !
Informacje w niej zawarte maj  istotne znaczenie 
dla w a ciwego u ytkowania i konserwacji 
KWIKtrak Turntable. Instrukcja umo liwi 
zachowanie funkcjonalno ci i sprawnego 
dzia ania produktu. 
Informacje zawarte w tej instrukcji s  wa ne 
ze wzgl dów bezpiecze stwa, dlatego aby 
unikn  urazów wymagane jest przeczytanie 
i zrozumienie tych informacji.
W razie powa nego zdarzenia niepo danego 
z udzia em wyrobu medycznego, które stanowi 
zagro enie dla u ytkownika lub pacjenta, 
u ytkownik lub pacjent powinni zg osi  to 
powa ne zdarzenie niepo dane do producenta 
lub dystrybutora wyrobu medycznego. W Unii 
Europejskiej u ytkownik powinien tak e zg osi  
to powa ne zdarzenie niepo dane w a ciwemu 
organowi w danym kraju cz onkowskim. 

Urz dzenie testowane zgodnie ze standardami: 

Serwis i pomoc techniczna
Rutynowe czynno ci serwisowe przy KWIKtrak 
Turntable powinny by  wykonywane przez 
odpowiednio przeszkolony personel Arjo. 
Takie post powanie pozwoli na utrzymanie 
bezpiecze stwa i funkcjonalno ci produktu. 
Patrz rozdzia  „Utrzymanie i konserwacja”.
Je li potrzebne b d  dodatkowe informacje lub 
je li wyst pi jakakolwiek zmiana w funkcjonowaniu 
Turntable lub potrzeba zg oszenia nieoczekiwanego 
zdarzenia, lub pomoc przy konfigurowaniu, 
stosowaniu lub konserwacji KWIKtrak Turntable, 
nale y skontaktowa  si  z lokalnym 
przedstawicielem Arjo. 
Przedstawiciel mo e zaoferowa  programy 
pomocy technicznej i serwisu, które umo liwiaj  
d ugotrwa e utrzymanie maksymalnego 
bezpiecze stwa, niezawodno ci i warto ci 
tego produktu.
W sprawie cz ci zamiennych nale y kontaktowa  
si  z lokalnym przedstawicielem firmy Arjo.

Informacje o wytwórcy
Ten produkt zosta  wyprodukowany przez: 

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10

211 20 Malmö
Szwecja

Definicje stosowane w tej instrukcji

Oznacza: Niezrozumienie lub zlekcewa enie 
tej instrukcji mo e zako czy  si  obra eniami 
cia a obs ugi lub innych osób.

Oznacza: Post powanie niezgodne z niniejsz  
instrukcj  mo e spowodowa  uszkodzenie 
produktu (produktów).

Oznacza: To jest wa na informacja dotycz ca 
prawid owego korzystania z tego urz dzenia.

UWAGA: U ycie niew a ciwych cz ci mo e
spowodowa  urazy cia a. Do KWIKtrak
Turntable nale y u ywa  wy cznie cz ci
wskazanych przez Arjo.

UWAGA: Nieautoryzowane modyfikacje
jakichkolwiek produktów firmy Arjo mog
niekorzystnie wp ywa  na ich
bezpiecze stwo. Firma Arjo nie ponosi
adnej odpowiedzialno ci za jakiekolwiek

wypadki, zdarzenia czy nieprawid owe
dzia anie, wynikaj ce z nieautoryzowanej
modyfikacji jej produktów.

UWAGA:

OSTRZE ENIE:

WSKAZÓWKA:

Informacje ogólne
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Przeznaczenie produktu
KWIKtrak Turntable, jako cz  systemu szyn 
KWIKtrak, jest przeznaczony do przemieszczania 
podno nika sufitowego pomi dzy szynami 
szpitalach, domach opieki, innych placówkach 
opieku czych oraz w opiece domowej, w tym 
w domach prywatnych.

Niniejszy produkt s u y wy cznie do celów 
okre lonych w tym dokumencie. Produkt musi 
by  zainstalowany przez autoryzowany personel 
firmy Arjo zgodnie z lokalnymi przepisami.

Czas u ytkowania
Turntable zosta  zaprojektowany i przetestowany 
na okres eksploatacji wynosz cy siedem (7) lat 
lub 10 000 przeniesie , w zale no ci od tego, 
co wyst pi wcze niej.

Starzenie si  produktu, cz sto  u ytkowania 
(liczba obrotów dziennie) oraz cz sto  
konserwacji s  czynnikami, które maj  wp yw 
na czas u ytkowania Turntable. 
Obrót nale y rozumie  jako obrócenie Turntable 
do danego toru i jego powrót do pocz tkowego 
toru.

Oznaczenie produktu
Numery identyfikacyjne urz dzenia (specyfikacja, 
model, numer seryjny) znajduj  si  na srebrnej 
etykiecie do czonej wewn trz toru w KWIKtrak 
Turntable.

Sposób u ycia instrukcji

Niniejsz  instrukcj  nale y przechowywa  w pobli u 
urz dzenia i w razie potrzeby korzysta  z niej. 

UWAGA: Niniejsze urz dzenie nie jest
przeznaczone do obs ugi przez pacjenta.
W przypadku nieoczekiwanej awarii pacjent
móg by utkn  w urz dzeniu.

UWAGA: Arjo nie mo e zagwarantowa
pe nego bezpiecze stwa wyposa enia
dodatkowego, je eli czas u ytkowania zosta
przekroczony. Zu ycie mo e prowadzi  do
p kni cia cz ci i upadku pacjenta. 

UWAGA: Nie nale y u ywa  tego produktu
bez pe nego zrozumienia informacji
zawartych w niniejszej instrukcji.
Nieprawid owe u ycie tego urz dzenia mo e
prowadzi  do upadku pacjenta i urazów cia a.
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U ywane symbole
Symbole Znaczenie symboli

Zawiera informacj  o nazwie i adresie wytwórcy.

Znak CE oznaczaj cy zgodno  ze zharmonizowanymi przepisami 
Wspólnoty Europejskiej.

Wyst puje obok numeru katalogowego wytwórcy. 

Wyst puje obok numeru seryjnego wytwórcy. 

Podlega wydzieleniu i recyklingowi zgodnie z dyrektyw  europejsk  (WEEE) 
lub przepisami krajowymi.

Ten symbol oznacza odes anie do Instrukcji obs ugi.

Wskazuje, e Turntable jest w trybie automatycznego obrotu.

Wskazuje, e Turntable jest w trybie r cznego obrotu.

Oznacza stref  zakleszczenia lub punkt przytrza ni cia.

SWL Oznacza maksymalne obci enie Turntable okre lone dla zapewnienia jej 
bezpiecznej pracy.

IPN1N2
Stopie  ochrony zapewniany przez obudow . N1: Wnikanie cz stek, 
N2: Wnikanie wody.

Pr d sta y

Wskazuje, e produkt jest wyrobem medycznym w rozumieniu rozporz dzenia 
o wyrobach medycznych 2017/745.

Rys. 1
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Informacje ogólne

Wa ne instrukcje dotycz ce 
bezpiecze stwa

Nale y zawsze upewni  si , e:
• Urz dzenie jest u ywane przez wyszkolony

personel.
• Wszystkie procedury sterowania i

bezpiecze stwa powinny by  stosowane
zgodnie z regu ami zawartymi w niniejszej
instrukcji. Nie wolno na si  wymusza
dzia ania KWIKtrak Turntable za pomoc  pilota
lub przycisku.

• Wszystkie etykiety ostrzegawcze lub
informacyjne, których czytelno  jest
zmniejszona, nale y wymieni .

• Przed u yciem urz dzenia nale y
przeprowadzi  codzienn  konserwacj .

Bezpieczne obci enie robocze (BOR)

Zapobieganie pora eniom
Nie nale y nara a  urz dzenia na zachlapanie, 
kontakt z wod  lub wilgo .
Nie wolno otwiera , serwisowa  lub naprawia  
systemu KWIKtrak Turntable. 
W razie awarii nale y skontaktowa  si  
z lokalnym przedstawicielem Arjo.

Wskazówki dotycz ce ochrony 
rodowiska

W celu uzyskania wskazówek dotycz cych 
pozbywania si  elementów produktu nale y 
skontaktowa  si  z odpowiednimi w adzami 
lokalnymi. 

Post powanie w rodowisku 
domowym

UWAGA: Wszystkie szyny musz  by
wyposa one w ograniczniki. S  cz ci
zabezpiecze . Brak ogranicznika mo e
spowodowa  upadek pacjenta.

UWAGA: W ka dej czerwonej strefie
oznaczonej etykiet  NO RAIL (BRAK
SZYNY) musi by  ogranicznik. S  cz ci
zabezpiecze . Brak ogranicznika mo e
spowodowa  upadek pacjenta.

OSTRZE ENIE: Wszystkie elementy
Turntable nale y utrzymywa  w czysto ci
i w stanie suchym.

WSKAZÓWKA: Automatyczny KWIKtrak
Turntable jest przeznaczony do u ytku z
podno nikiem sufitowym z serii #910XXXX,
#911XXXX, #913XXXX, #923XXXX, #LDXXXX
oraz MSX1X-XX-XX. 

WSKAZÓWKA: R czny KWIKtrak Turntable
jest przeznaczony do u ytku z przeno nym
podno nikiem sufitowym i podno nikami
sufitowymi wymienionymi powy ej (patrz
wcze niejsza ramka dotycz ca
automatycznego KWIKtrak Turntable).

UWAGA: Firma Arjo ostrzega o ryzyku
zadzierzgni cia zwi zanym z pasem
no nym i doradza podj cie rodków
zapobiegaj cych takiemu zdarzeniu.

UWAGA: KWIKtrak Turntable jest
przeznaczony do u ytku z podno nikami
sufitowymi, których bezpieczne obci enie
robocze BOR nie przekracza 272 kg
(600 funtów). Nie wolno próbowa  stosowa
urz dzenia dla masy wi kszej od
najmniejszego limitu wskazanego na:
• systemie szynowym,
• Turntable,
• etykiecie podno nika 

„maksymalne obci enie”,
• nosidle.
Przeci enie któregokolwiek z tych
elementów mo e prowadzi  do upadku
pacjenta i powstania urazów cia a.

UWAGA: Niniejszy produkt zawiera
niewielkie cz ci, które mog  stanowi
zagro enie dla dzieci w przypadku ich
po kni cia lub inhalacji.

UWAGA: System KWIKtrak Turntable nie
jest przeznaczony do obs ugi przez dzieci.
Mog oby to skutkowa  powa nymi urazami.

WSKAZÓWKA: Je li dojdzie do kontaktu
Turntable ze zwierz ciem, nale y
przeprowadzi  bardzo dok adne
czyszczenie. Sier  zwierz t domowych
osadzona wewn trz urz dzenia mo e
zmniejszy  sprawno  produktu.

Instrukcje dotycz ce bezpiecze stwa
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Automatyczny KWIKtrak Turntable

Rys. 2
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Obrót 

Obrót 

manualny 

automatyczny 

Opis produktu/etykiety

Legenda
1) Automatyczny KWIKtrak Turntable

2) System „Quick release”

3) Pokrywy

4) Szyna obrotowa

5) Stacja aktywacji

6) Ogranicznik
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Manualny KWIKtrak Turntable

Rys. 3
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Legenda
1) Manualny KWIKtrak Turntable

2) Rami  aktywuj ce

3) Linki aktywuj ce 

4) Szyna obrotowa

5) Pokrywy

6) Ogranicznik
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Automatyczny KWIKtrak Turntable
Obs uga Turntable
1) Sprawdzi , czy podno nik jest w czony.

2) Przemie ci  podno nik do Turntable i zwolni
przycisk pilota. Poczeka  na sygna
d wi kowy. Turntable obróci si  do nast pnej
pozycji.

3) Odsun  podno nik od Turntable now
cie k .

4) Je li Turntable nie zadzia a automatycznie lub
w przypadku sytuacji awaryjnej, nale y r cznie
obróci  Turntable po przesuni ciu
i przytrzymaniu przycisku zwalniaj cego
w pozycji otwartej (patrz Rys. 4). Uwa a , aby
si  nie zrani .

Rys. 4

Manualny KWIKtrak Turntable
Obs uga Turntable
1) Przesun  podno nik do rodka Turntable.

2) Gdy podno nik jest wy rodkowany z
Turntable, poci gn  najkrótsz  link
Turntable, a  szyna obrotowa b dzie
wyrównana z nast pn  pozycj .

3) Odsun  podno nik od Turntable now
cie k .

4) W razie awarii poci gn  rami  aktywacyjne,
aby odblokowa  szyn  obrotow  i r cznie
obróci  szyn . Uwa a , aby si  nie zrani .

Regulacja d ugo ci linek
Je li linki s  za d ugie, mo na je skróci  w 
nast puj cy sposób:

1) Obróci  mechanizm do po owy, aby linki by y
jednakowej d ugo ci.

2) Przyci  obie do jednakowej d ugo ci,
pozostawiaj c przynajmniej 20 cm (8 cali)
ka dej linki.

3) Na ka d  link  za o y  ga k  i zabezpieczy  je
podwójnymi w z ami.

Rys. 5

OSTRZE ENIE: Uwa a  na linki podczas
przesuwania podno nika sufitowego, aby
si  nie zapl ta y. 

Wskazówka: Mechanizm mo e si
blokowa , je li podno nik sufitowy nie jest
wy rodkowany z Turntable przed
poci gni ciem linki.

Sposób u ycia KWIKtrak Turntable
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Plan konserwacji zapobiegawczej
W trakcie eksploatacji urz dzenie ulega zu yciu, dlatego aby zachowa  jego zgodno  z oryginaln  
specyfikacj , konieczne jest przestrzeganie przedstawionych poni ej zalece  konserwacji. Utrzymanie 
i konserwacja musz  by  wykonywane zgodnie z poni szym planem konserwacji zapobiegawczej. 

Kontrole przeprowadzane przez u ytkownika

Kontrole roczne przeprowadzane przez autoryzowanego technika
KWIKtrak Turntable musi by  kontrolowany przez wykwalifikowanego technika Arjo co rok, aby zapewni  
w a ciwe dzia anie jej komponentów oraz bezpiecze stwo pacjentów i opiekunów obs uguj cych j . 
Skontaktowa  si  z lokalnym przedstawicielem.

Czyszczenie
Aby wyczy ci  KWIKtrak Turntable, nale y przetrze  j  wilgotn  szmatk  z u yciem ciep ej wody 
i delikatnego detergentu. Aby zapewni  lepsz  jako  powierzchni tocznej dla kó ek wózka, nale y 
czy ci  wn trze szyn co 4 miesi ce. W celu wykonania tej czynno ci nale y wprowadzi  zwil on  
ciereczk  do otworu i przesun  j  z jednego ko ca toru na drugi.

UWAGA: Konserwacja zwi zana z zapewnieniem bezpiecze stwa oraz serwisowanie musz  by
wykonywane przez autoryzowany personel, w pe ni przeszkolony przez firm  Arjo w zakresie
serwisowania, wykorzystuj cy odpowiednie narz dzia i procedury, a tak e odpowiedni
dokumentacj , cznie z list  cz ci i podr cznikiem serwisowym. Wskutek nieprzestrzegania
tych wymaga  mo e doj  do obra e  cia a, a urz dzenie mo e przesta  by  bezpieczne.

UWAGA: Konserwacja przedstawiona na niniejszej li cie kontrolnej to minimalne zalecenia
producenta. W pewnych przypadkach wymagane s  cz stsze kontrole. U ytkowanie tego
urz dzenia bez przeprowadzania regularnych kontroli lub w razie stwierdzenia usterki stanowi
powa ne zagro enie bezpiecze stwa u ytkownika oraz pacjenta. Przegl dy techniczne
i konserwacje profilaktyczne mo na zamówi  u producenta. Wykonywanie profilaktycznej
konserwacji okre lonej w tym podr czniku mo e zapobiec wypadkom i zmniejszy  koszty napraw.

UWAGA: Produkt nie mo e by  poddany czynno ciom konserwacyjnym ani serwisowym,
podczas gdy korzysta z niego pacjent.

Kontrole KWIKtrak Turntable
Cz stotliwo

Na 
pocz tku

Przed 
ka dym 
u yciem

Raz 
w miesi cu

Sprawdzi , czy nie ma zewn trznych uszkodze  lub brakuj cych cz ci. X X
Upewni  si , czy stacje aktywacji s  czyste. X
Sprawdzi , czy podno nik obraca si  bez przeszkód pomi dzy 
szyn Turntable a sta ymi szynami (czy szyny s  wyrównane). X

Upewni  si , czy ograniczniki Turntable s  na miejscach. X
Wilgotn  ciereczk  wyczy ci  styki w skrzynce. X
Sprawdzi  linki, czy nie s  zu yte. X

Obs uga i konserwacja
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Dezynfekcja
Aby zdezynfekowa  KWIKtrak Turntable, nale y wykona  procedur  czyszczenia, a nast pnie wytrze  
KWIKtrak Turntable roztworem dezynfekuj cym. Zgodne rodki dezynfekcyjne i ich st enia 
przedstawiono w poni szej tabeli.

Stosowa  metod  dezynfekcji zgodn  z lokalnymi lub krajowymi wytycznymi dotycz cymi odka ania 
wyrobów medycznych. Wytyczne te mog  si  ró ni  w zale no ci od placówki s u by zdrowia lub 
kraju u ytkowania. W razie w tpliwo ci co do rodzaju stosowanego rodka dezynfekcyjnego nale y 
skonsultowa  si  z lokalnym specjalist  ds. kontroli zaka e .

UWAGA: Aby chroni  oczy i skór , zawsze nosi  okulary i r kawice ochronne; w razie kontaktu
przep uka  obfitym strumieniem wody. W przypadku podra nienia oczu lub skóry skontaktowa
si  z lekarzem. Nale y zawsze przeczyta  instrukcj  obs ugi i kart  charakterystyki substancji
niebezpiecznej dla rodka dezynfekcyjnego.

rodek dezynfekcyjny St enie

Czwartorz dowe sole amonowe  0,28% (2800 ppm)

Alkohol izopropylowy  70%

Fenole  1,56% (15 600 ppm)

Kwas nadoctowy  0,25% (2 500 ppm)

Wybielacz (chlor)  1% (10 000 ppm)

Nadtlenek wodoru  4,5%

Wskazówka: Nie u ywa  rodka dezynfekcyjnego do czyszczenia z czy elektrycznych
(na przyk ad stacji aktywacji).
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Rozwi zywanie problemów
Automatyczny KWIKtrak Turntable

Manualny KWIKtrak Turntable

PROBLEMY SPRAWDZI

Turntable nie przesuwa si , 
gdy podno nik znajduje 

si na swojej szynie.

• Sprawdzi , czy podno nik jest w czony.
• Sprawdzi , czy istnieje kontakt mi dzy stykami podno nika i stykami 

w skrzynce.
• Sprawdzi , czy baterie nie s  roz adowane.
• Sprawdzi , czy styki s  czyste i nieutlenione. W razie konieczno ci 

umy  je zwyk ym detergentem.
Turntable nie obraca si , 

nawet je li zasilanie jest OK.
• Upewni  si , e pokr t o zwalniaj ce jest w pozycji sterowania 

elektrycznego.
• Je li Turntable nie dzia a poprawnie, nale y natychmiast 

skontaktowa  si  z lokalnym przedstawicielem Arjo.
Turntable zatrzymuje si  
mi dzy szynami i emituje 

d wi k.

Turntable jest w stanie przet enia. 
• Sprawdzi , czy co  nie blokuje Turntable.
• Je li nie ma adnego obiektu blokuj cego, a Turntable nie obraca 

si , u y  pokr t a zwalniaj cego do zako czenia przemieszczania 
pacjenta i wezwa  przedstawiciela Arjo.

PROBLEMY SPRAWDZI

Turntable nie przesuwa si , 
gdy linka jest poci gana.

• Sprawdzi , czy Turntable porusza si , gdy poci gana jest inna linka.
• Sprawdzi , czy podno nik jest wy rodkowany na szynie obrotowej 

i wezwa  przedstawiciela Arjo.
rodkowa szyna obrotowa 
nie blokuje si  w pozycji.

• Sprawdzi  pozycj  ramienia aktywacyjnego — powinno by  w pozycji 
„do góry”.

• Je li rami  nie przesuwa si  do góry, wezwa  przedstawiciela Arjo.
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Dane techniczne
INFORMACJE NA TEMAT PRODUKTU KWIKtrak Turntable 

Modele 700.11600 — automatyczny 
(obrót jest inicjowany przez kontakt elektryczny 

z podno nika sufitowego)
700-11850 — r czny

(r czna aktywacja link )

Masa ca kowita 14 kg (30,9 lb)

bezpieczne obci enie robocze 272 kg (600 lb)

Pr dko  obrotowa 30°/s

Minimalny obrót 22,5°

Maksymalny obrót 90°

Si a niezb dna do sterowania 700-11850: <89 N (20 funtów) 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE
System KWIKtrak Turntable spe nia wymagania serii norm IEC 60601-1 wraz z wszelkimi normami 

bezpiecze stwa i ró nicami krajowymi. Produkt KWIKtrak Turntable jest zgodny z norm  ISO 10535.

UWAGA: Przeno ne urz dzenia do komunikacji radiowej (w tym elementy takie jak bale 
antenowe i zewn trzne anteny) powinny by  u ywane w odleg o ci nie mniejszej ni  30 cm 
od jakiejkolwiek cz ci urz dzenia KWIKtrak Turntable, w cznie z kablami okre lonymi 
przez producenta. W przeciwnym razie mo e doj  do zmniejszenia wydajno ci urz dzenia. 
Szczegó y mo na znale  w rozdziale „Kompatybilno  elektromagnetyczna”.

Wymogi zasilania
(model automatyczny)

24 V DC, 1 A 
Zasilany przez podno nik

IP 700.11600 IPx2

WARUNKI DZIA ANIA I PRZECHOWYWANIA
Zakres temperatury otoczenia Warunki pracy: od +5 do 40°C (od +41 do 104°F)

Przechowywanie: od -25°C do 70°C (od -13°F do +158°F) 

Zakres wilgotno ci wzgl dnej Warunki pracy: od 15% do 93%, bez kondensacji
Przechowywanie: do 93% bez kondensacji

Zakres ci nienia atmosferycznego Warunki pracy: od 700 hPa do 1060 hPa (2000 m maks.)
Przechowywanie: Od 500 hPa do 1060 hPa

UWAGA: Produktu (model automatyczny) nie nale y u ywa  w obecno ci atwopalnych 
mieszanek anestezyjnych zawieraj cych powietrze, tlen lub podtlenek azotu. U ycie produktu 
KWIKtrak Turntable w takich warunkach mog oby wywo a  eksplozj . Wewn trz mog aby pojawi  
si  iskra i wywo a  zap on gazu.

Utylizacja po zako czeniu eksploatacji

Opakowanie Tektura falista, podlega utylizacji.

Produkt Elektryczne, metalowe i plastikowe cz ci powinny 
by oddzielone i poddane recyklingowi zgodnie 
z oznaczeniami na urz dzeniu.

Cz ci elektryczne i elektroniczne Podno niki zawieraj ce podzespo y elektryczne 
i elektroniczne lub przewód elektryczny nale y 
zdemontowa  i przekaza  do recyklingu zgodnie 
z dyrektyw  o zu ytym sprz cie elektrycznym 
i elektronicznym (WEEE) lub zgodnie z przepisami 
prawa miejscowego lub krajowego.
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Wymiary KWIKtrak Turntable

Rys. 6
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Zgodno  elektromagnetyczna
Zgodno  elektromagnetyczna
AutomatycznyKWIKtrak Turntable zosta  przetestowany w zakresie zgodno ci z aktualnymi standardami 
prawnymi w zakresie jej zdolno ci do blokowania zak óce  elektromagnetycznych z innych zewn trznych 
róde .

Niezale nie od tego poni sze procedury mog  zmniejszy  zak ócenia elektromagnetyczne:
• Zapewni , aby inne urz dzenia s u ce do monitorowania lub podtrzymywania ycia pacjenta 

spe nia y przyj te standardy emisji.
• Zwi ksza  odleg o ci mi dzy elektrycznymi urz dzeniami medycznymi. Urz dzenia o wysokim 

poborze energii mog  wytwarza  zak ócenia elektromagnetyczne (EMI) wp ywaj ce na produkt.
Wi cej informacji na temat radzenia sobie ze rodowiskiem elektromagnetycznym fal radiowych
w odniesieniu do urz dzenia zawiera pozycja AMI TIR 18-1997 — Guidance on Electromagnetic
Compatibility of Medical Devices for Clinical/Biomedical Engineers.

Emisje elektromagnetyczne

UWAGA: U ycie akcesoriów, kabli i cz ci zamiennych innych ni  okre lone lub dostarczone
przez Arjo mo e spowodowa  wzrost emisji lub spadek odporno ci elektromagnetycznej
urz dzenia, co w rezultacie mo e oznacza  jego nieprawid owe dzia anie.

UWAGA: Nale y unika  korzystania z tego urz dzenia po ustawieniu innych urz dze  lub na
nich, gdy  mo e to spowodowa  nieprawid owe dzia anie. Je li jest to konieczne, przed u yciem
nale y sprawdzi  poprawne dzia anie wszystkich urz dze .

UWAGA: To urz dzenie mo e wywo a  zak ócenia radiowe lub mo e zak óci  prac  sprz tu
znajduj cego si  w pobli u. Mo e by  konieczne podj cie dzia ania, takiego jest zmiana u o enia
lub umiejscowienia sprz tu lub ekranowanie lokalizacji.

Zalecenia i deklaracja producenta — 
emisje elektromagnetyczne — dla wszystkich urz dze  i systemów

KWIKtrak Turntable jest przeznaczony do u ywania w okre lonym poni ej rodowisku elektromagnetycznym. 
Zapewnienie u ytkowania systemu KWIKtrak Turntable w takich warunkach nale y do klienta lub u ytkownika.

Test emisji Zgodno rodowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje 
cz stotliwo ci 

radiowych
CISPR 11

Grupa 1

System KWIKtrak Turntable wykorzystuje energi  RF tylko 
do swoich wewn trznych funkcji. Dlatego jego emisje 
w zakresie cz stotliwo ci radiowych s  bardzo niskie 
i ma o prawdopodobne, e b d  przyczyn  jakichkolwiek 
zak óce  w otoczeniu sprz tu elektronicznego.

Emisje 
cz stotliwo ci 

radiowych
CISPR 11

Klasa B

KWIKtrak Turntable jest odpowiedni do u ytku we 
wszystkich pomieszczeniach, cznie z domami 
i placówkami bezpo rednio pod czonymi do publicznej 
sieci zasilania o niskim napi ciu zasilaj cej budynki 
u ywane do celów mieszkalnych.

Emisje
migotania

IEC 61000-3-2
Nie dotyczy

Napi cie
napi cia/emisje

migotania
IEC 61000-3-3

Nie dotyczy
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Odporno  elektromagnetyczna

Porady i deklaracja producenta — 
Odporno  elektromagnetyczna — Dla wszystkich urz dze  i systemów

KWIKtrak Turntable jest przeznaczony do u ycia w okre lonym poni ej rodowisku elektromagnetycznym. 
Odpowiedzialno  za u ytkowanie systemu KWIKtrak Turntable w takich warunkach nale y do klienta 
lub u ytkownika.

Test odporno ci Poziom testu 
IEC 60601 Poziom zgodno ci rodowisko elektromagnetyczne — 

wytyczne

Wy adowanie 
elektrostatyczne 

(ESD)

IEC 61000-4-2

±8 kV stykowe
±15 kV powietrzne

±8 kV stykowe
±15 kV powietrzne

Pod ogi powinny by  wykonane 
z drewna, betonu lub p ytek 
ceramicznych. Je eli pod ogi s  
pokryte materia em syntetycznym, 
wilgotno  wzgl dna powinna wynosi  
przynajmniej 30%.

Elektryczne 
szybkie stany 
przej ciowe/

serie impulsów

IEC 61000-4-4

Nie dotyczy Nie dotyczy
Jako  zasilania sieciowego 
powinna spe nia  wymogi typowego 
rodowiska komercyjnego lub 

szpitalnego.

Przepi cia

IEC 61000-4-5
Nie dotyczy Nie dotyczy

Jako  zasilania sieciowego 
powinna spe nia  wymogi typowego 
rodowiska komercyjnego lub 

szpitalnego.

Spadek napi cia, 
krótkie przerwy 

i wahania 
napi cia 

zasilaj cych linii 
wej ciowych

IEC 61000-4-11

Nie dotyczy Nie dotyczy

Jako  zasilania sieciowego 
powinna spe nia  wymogi typowego 
rodowiska komercyjnego lub 

szpitalnego. Je li u ytkownik produktu 
KWIKtrak Turntable musi z niego 
korzysta  równie  w czasie przerw 
w zasilaniu, zaleca si  pod czenie 
produktu KWIKtrak Turntable do 
zasilacza typu UPS lub do 
akumulatora.

Cz stotliwo  
zasilania

(50/60 Hz)
pola 

magnetycznego
IEC 61000-4-8

30 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Nat enia pól magnetycznych 
o cz stotliwo ci napi cia w sieci 
powinny odpowiada  typowemu 
rodowisku komercyjnemu lub 

szpitalnemu.
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(ci g dalszy)

Porady i deklaracja producenta — 
Odporno  elektromagnetyczna — Dla wszystkich urz dze  i systemów

Test odporno ci Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodno ci
rodowisko 

elektromagnetyczne — 
wytyczne

Przewodzone 
cz stotliwo ci 

radiowe
IEC 61000-4-6

3 V poza pasmami ISM 
w zakresie 0,15-80 MHz

 
6 V wewn trz pasm ISM 
i amatorskich w zakresie 

0,15-80 MHz

3 V poza pasmami ISM 
w zakresie 0,15-80 MHz

 
6 V wewn trz pasm ISM 
i amatorskich w zakresie 

0,15-80 MHz

Nie dot.

Promieniowane 
cz stotliwo ci 

radiowe
IEC 61000-4-3

10 V/m
Od 80 MHz do 2,7 GHz

10 V/m
Od 80 MHz do 2,7 GHz Nie dot.

Pola urz dze  
czno ciowych RF 
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 sin) 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 sin) 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

Nie dot.
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