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BRUGSVEJLEDNING

IndiGo 
Intuitive Drive Assist



Designpolitik og Copyright 
® og ™ er varemærker ejet af Arjo-koncernen.  
© Arjo 2023. 
Da vores politik løbende udvikles, forbeholder vi os ret til at ændre design uden forudgående varsel.  
Indholdet i denne publikation må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, uden tilladelse fra Arjo.

 ADVARSEL
Forebyg personskade ved altid at læse denne brugsvejledning og de medfølgende 
dokumenter, inden produktet tages i brug.
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FORORD
Tak for dit køb af hjælpemidler fra Arjo.

Kontakt os venligst, hvis du har spørgsmål  
til betjening eller vedligeholdelse af Arjo-udstyr.

Læs og forstå denne brugsvejledning (BVL),  
før du tager IndiGo™ Intuitive Drive Assist  
i brug. 

nødvendige for at kunne betjene og vedligeholde 
udstyret korrekt. Disse er med til at beskytte 
produktet og sikre, at hjælpemidlerne fungerer 
optimalt. Oplysningerne i denne BVL er vigtige for 
din sikkerhed og skal læses og forstås for at undgå 

af Arjo-udstyr kan påvirke sikkerheden.
Arjo kan ikke drages til ansvar for nogen ulykke, 
hændelse eller manglende ydelse, der opstår som 
følge af uautoriserede ændringer af dets produkter.

teknisk vedligeholdelse eller reparation skal  
 

af Arjo. Kontakt Arjo for oplysninger om service  
og reparation. 

Se brugsvejledningen (BVL) for den seng,  
IndiGo monteres på med henblik på brug,  
samt de komplette systemoplysninger. 

IndiGo kan anvendes på følgende 
sengerammesystemer:

• Citadel™ sengerammesystem
• Enterprise® 5000X hospitalsseng til akut 

behandling (ekskl. foldede sengeheste)
• Enterprise® 8000X hospitalsseng  

til akut behandling
• Enterprise® 9000X hospitalsseng 

til akut behandling

Support
Der skal udføres rutinemæssig vedligeholdelse  
af IndiGo for at opretholde udstyrets sikkerhed  
og driftssikkerhed. Se afsnittet Pleje  
og vedligeholdelse, side 13.

 
til at kontakte Arjo vedrørende yderligere  
support og servicevedligeholdelse med henblik 
på at optimere den langsigtede sikkerhed, 
driftssikkerheden og produktværdien.

Kontakt din lokale Arjo-repræsentant vedr. 
reservedele. Telefonnumrene er angivet på 
bagsiden af denne brugsvejledning (BVL).

Softwareopdateringer er planlagt og  
vil forekomme i hele produktets levetid.

brugsvejledning
 

Advarsel betyder: Sikkerhedsadvarsel. Manglende 
forståelse og overholdelse af denne advarsel  
kan føre til personskader på dig eller andre

Forsigtig betyder: Manglende overholdelse  
af disse instruktioner kan skade hele systemet  
eller alle hjælpemidler eller dele af disse.

Bemærk betyder: Disse oplysninger er vigtige  
i forhold til korrekt brug af dette system eller  
disse hjælpemidler.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

ADVARSEL

FORSIGTIG

BEMÆRKNING

ADVARSEL
Minimer risikoen for alvorlig personskade ved  
omhyggeligt at læse og overholde alle sikker-
hedsoplysninger og betjeningsanvisninger, inden 
IndiGo benyttes. Sørg for, at alle lægeanvisninger 
og protokoller på institutionen overholdes.

ADVARSEL
Undgå skader ved at aktivere bremsen på  
sengen. Kontakt vedligeholdelsesafdelingen,  
hvis der forekommer utilsigtet bevægelse.

FORSIGTIG
Gulvlifte og andet plejeudstyr, der normalt 
placeres under sengen, skal håndteres  
med forsigtighed for ikke at påvirke IndiGo. 

FORSIGTIG
Undlad at placere nogen form for genstande  
på IndiGo under transport eller opbevaring. 

FORSIGTIG
Undlad at anvende systemet ved hældninger  
på over 6°. Anvend ikke IndiGo til lastning  
af en seng på en lastbil eller truck.

FORSIGTIG
Laveste sengehøjde reduceres med cirka 17 mm  
ved brug af højere skrueafdækninger til vejecellen.

FORSIGTIG
Oprethold altid kontakt til sengen,  
når IndiGo betjenes.
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INDLEDNING
Denne vejledning indeholder oplysninger om IndiGo på senge fra Arjo. IndiGo fungerer som intuitiv 

Produktoversigt

1. Betræk
2. Hjul
3. Mærkat om aktivering/deaktivering og bremser (placeret på eller nær alle pedalplaceringer) 
4. Pedal
5. Nødstopknap (placeret ved sengens hoved- og fodende)
6. Skruedæksel til vægtcelle (benyttes kun på Enterprise 9000X senge og Citadel-sengerammesystem)

Tilsigtet anvendelse af IndiGo Drive Assist
IndiGo
Enheden må kun monteres på de kompatible hospitalssenge fra Arjo, der er angivet i brugsvejledningen 
(BVL). 

IndiGo Drive Assist-enheden skal benyttes af personale med passende uddannelse og til det formål, 
der er angivet i brugsvejledningen. Anden brug er forbudt. 

BEMÆRKNING
IndiGo må kun anvendes af uddannet plejepersonale eller portører med tilstrækkelig produktviden.

12

3

4 6

5

BEMÆRKNING
Se side 7 for for at få yderligere oplysninger om aktivering, deaktivering og bremser på IndiGo.

Fig. 1



6

FØR IBRUGTAGNING AF IndiGo

1. Undersøg, om sengen er udstyret med IndiGo, ved at lokalisere nødstopknappen til IndiGo, 
dækslet til IndiGo og/eller hjulet til IndiGo.

2. Klargør til plejemodtagertransport i overensstemmelse med brugsvejledningen til sengen 
og alle relevante sikkerhedsoplysninger og betjeningsvejledninger. 

BRUG AF IndiGo
Aktivering/deaktivering og bremser på IndiGo
Aktivér/deaktiver IndiGo og brems ved hjælp af pedalerne, der er placeret i hvert af sengens hjørner. 
Når du betjener pedalerne med fødderne, bør du benytte dertil egnede sko. Bremsepedalerne 
må ikke betjenes med hænderne.

Pedalerne har tre positioner, som vist på :

IndiGo AKTIVERET: Et midterstillet drivhjul 
har kontakt med gulvet, når IndiGo er aktiveret. 

og IndiGo-hjulet er løftet væk fra gulvet.

og IndiGo-hjulet er løftet væk fra gulvet.

Når IndiGo skal aktiveres, sættes pedalen 
i den øverste position. IndiGo-hjulet sænkes 
ned på gulvet, og blå lys tændes for at angive,
at IndiGo er aktiv. 

:

BEMÆRKNING
IndiGo har samme sikre arbejdsbelastning som den seng, udstyret er monteret på.

Fig. 3

BEMÆRKNING
Se Lysindikationer (vist på side 12) for at afgøre, hvornår IndiGo er klar til brug.

Fig. 2
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NØDSTOPKNAP
IndiGo Intuitive Drive Assist er fra fabrikkens side udstyret med nødstopknapper, der er placeret ved både 
fod- og hovedende af sengen.

Når der trykkes på nødstopknappen, aktiveres en elektrisk bremse, der reducerer fremdriften og langsomt 
stopper sengen. Samtidig slukkes de blå lys, og drivhjulet løftes op fra gulvet.

Nødstopknappernes placering

Aktivering af nødstopknappen

• Når der trykkes på nødstopknappen, aktiveres de elektriske  
bremser, der reducerer fremdriften og langsomt stopper sengen. 

 
 

• De blå lys slukkes, og drivhjulet løftes op under sengen,  
væk fra gulvet. 

 
 

BEMÆRKNING
Nødstopknappen giver et gradvist, langsomt stop, ikke et omgående, hårdt stop.

Foot End

Head End

XX

BEMÆRKNING
Når der er trykket på knappen, bliver den ved med at være trykket ned med IndiGo deaktiveret, 
indtil nødstopknappen nulstilles, og bremsepedalen først sættes i fri position og derefter  
tilbage i aktiveret position.

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Hovedgærde

Fodende
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Nulstilling af nødstopknappen

1. Drej nødstopknappen med uret.  

2. Knappen springer op, og den er nu nulstillet. 

Nulstilling af drivhjulet:

1. Sæt bremsepedalen i fri position, og før  
den derefter tilbage op til aktiveret position.  
Drivhjulet sænkes nu ned på gulvet.

2. De blå LED-lys tændes for at angive, at drivhjulet er 
sænket ned på gulvet, og at IndiGo nu er aktiveret.

Flytning af sengen
360 graders betjening

Fordi IndiGo er bygget ind  
i selve sengen, er der ikke noget 

Skub eller træk sengen fra 
fodgærdet, hovedgærdet eller 
sengehestene, sådan som  
du normalt ville gøre, når  

      Aktiveret               Fri               Bremse

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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Manøvreevne 

IndiGo erstatter sengens almindelige styrelåsefunktion med et drivhjul, der sidder midt under sengen, 

når sengen skal drejes omkring hjørner eller drejes 360°; hele vejen rundt. 

IndiGo
aktiveret på steder med begrænset plads, og hvor 
der er mange mennesker. Sørg for, at der er plads
til at betjene enheden, inden der køres forlæns 
eller baglæns. 

Drive Assistance

Sådan benyttes IndiGo:
• Aktivér IndiGo (1) ved hjælp 

af en af pedalerne i et hvilket 
som helst af sengens hjørner.

• Flyt sengen en smule væk 
fra væggen for at få adgang 
til sengens strømledning (2). 

• Træk elledningens stik 
ud af stikkontakten. 

• Skub eller træk forsigtigt i sengen for 
at påbegynde assisteret bevægelse.

BEMÆRKNING
Deaktivering af IndiGo (pedal i fri 
position), gør det muligt at udføre 
små placeringsjusteringer og 

1

2

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Få mest muligt ud af IndiGo:
• 

• Træk forsigtigt for at sætte farten ned, og læn dig tilbage for at stoppe (bremseassistance). 

• Kontrollér hastigheden med et let, 
konstant træk, når sengen bevæges 
ned ad hældninger (bremseassistance). 
IndiGo sørger for bremseassistance.  

• IndiGo kan holdes aktiveret, når sengen 
skal ind i og ud af elevatorer. Bemærk,  
at midlertidig deaktivering gør det muligt 
at udføre små placeringsjusteringer  
og sidelæns bevægelser, hvis det  
er nødvendigt.

Dvaletilstand
Når IndiGo IndiGo i dvaletilstand.  
Hjulet løftes op fra gulvet, og de blå lys slukkes. 

For at genaktivere IndiGo
Drivhjulet sænkes ned på gulvet, og de blå lys tændes for at angive, at IndiGo nu er aktiv. 

BEMÆRKNING
IndiGo reagerer på den kraft, brugeren anvender. IndiGo giver gradvis assistance  
op til en maksimal hastighed på 5 km/t (3 mph).

Fig. 16
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Lysindikationer
           Batteristatus 
                 for lys 

Handling 
HANDLING

Batteri opladet
Ved normal brug holder 
batteriet til omkring 
5.000 m (3,10 miles).

Lavt batteriniveau
(1 blink/1,6 sekunder)
Ved normal brug holder 
batteriet til omkring 
900 m (0,56 miles). 20 % tilbage Oplad
Kritisk lavt batteriniveau 
(1 blink/1 sekund)
Drivhjulassistance 
bliver deaktiveret 
om 20 sekunder. 6 % tilbage Oplad
Fejl
(10 blink/1 sekund)

Ring til Service

EFTER ANVENDELSE AF IndiGo
1. Deaktiver IndiGo, og aktivér bremserne ved at sætte pedalen i den nederste position. 
2. Oplad IndiGo ved at tilslutte sengens strømledning til vægstikket, hver gang udstyret har været 

anvendt. 

BEMÆRKNING
Se afsnittet Aktivering/deaktivering og bremser på IndiGo. 

Fig. 17
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RENGØRING OG DESINFEKTION

Vedrørende rengøring og desinfektion: Se rengørings- og desinfektionsinstruktionerne i brugsvejledningen 
(BVL) til sengen. 

PLEJE OG FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE
Handlinger, der skal udføres af plejepersonalet Dagligt Ugentligt
Kontrollér, at dækslet til IndiGo er intakt
Kontrollér, at IndiGo er aktiveret, når pedalen er i den øverste position
Kontrollér nødstoppets enkeltdele for tegn på skader
Kontrollér, at de relevante mærkater på IndiGo 

IndiGo ikke benyttes.  

Generelt
• Efterse IndiGo for synlige tegn på skader.

• Afprøv enhedens betjening og drift, herunder nødstopknapperne. Hvis der registreres noget unormalt: 

• Efterse IndiGo
skader. Se Kontaktoplysningerne bag på denne vejledning.

• Efterse IndiGo  
Se procedurerne for udskiftning af drivhjulet i kapitlet Service.

• Efterse gasfjederen for overskydende olie på akslen. Kontrollér, at gasfjederen opretholder 
nedadgående kraft på drivhjulet, når IndiGo aktiveres. Hvis der er for meget olie på akslen,  
eller gasfjederen ikke opretholder nedadrettet kraft, når IndiGo er aktiveret, skal gasfjederen  
udskiftes. Se proceduren for udskiftning af gasfjederen i Servicevejledningen.

•  
og at de er korrekt tilspændt.

• Kontrollér, at IndiGo ikke påvirker vægtfunktionen i samtlige sengens bevægelser.

ADVARSEL
IndiGo og aktivere bremserne på  

sengen før fjernelse af forhindringer, rengøring og/eller servicearbejde på IndiGo-hjulet. 

ADVARSEL
 

Sker det ikke, kan det medføre personskade eller gøre produktet farligt at bruge.
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FEJLFINDING
Symptom Mulig årsag Handling

Sengen er svær/tung  
at manøvrere

Bremsepedalen er i fri 
position eller bremseposition

Sæt bremsepedaler i IndiGo-
aktiveringsposition.

Nødstopknap/-knapper  
er trykket ned

Sørg for, at nødstopknap/-knapper ikke  
er trykket ned. Drej knappen/knapperne  
med uret for at nulstille.

Bremsebjælkesensoren er 
ikke justeret ind i forhold til 
IndiGo-sensoren, når pedalen 
er i aktiveringsposition

Sørg for, at pedalen er i aktiveringsposition. 
Flyt derefter bremsebjælkesensoren,  
så den er justeret ind i forhold til IndiGo-
sensoren. Løsn om nødvendigt skruen  

og spænd derefter skruen for at fastgøre 
sensoren igen.

Sengen er svær at 
manøvrere sidelæns

Pedalen er i IndiGo-
aktiveringsposition

Sæt pedalen i fri position, så IndiGo ikke  
er aktiveret.

Sengen bevæger sig  
på en uventet måde Fejl

Kontrollér, at IndiGo
til den seng, systemet er monteret på. 
Genkalibrer IndiGo i henhold til kapitlet  
om afprøvning. 
Gennemgå LED-fejlkoderne, og udfør 
relevante korrigerende handlinger.
Deaktiver IndiGo ved at sætte pedalen  
i bremseposition.

Blinkende blå lys

Lavt batteriniveau
 

i vægstikket.
Kritisk lavt batteriniveau

Fejl

servicepersonale fra Arjo.
Gennemgå LED-fejlkoderne, og udfør 
relevante korrigerende handlinger.

Nødstopknappen fungerer 
ikke korrekt

Fejl Sørg for, at nødstopknappens enkeltdele 
og ledningsføringen er intakt og fungerer. 

vægt ved lav sengehøjde

Ledningsføring påvirker 
sengens funktioner

Efterse ledningsføringen, og sørg for, 
at der er tilstrækkeligt spillerum og/eller 
servicesløjfe på relevante steder.
Sørg for, at skruedækslerne til vejecellen  
er monteret.

Samtlige funktioner 
fungerer ikke

Fejl på software og/eller 
printkort (PCBA)

Udskift printkortet.

Defekte ledninger Kontrollér ledningerne for rifter, slitage  
knæk og andre forringelser, og udskift 
om nødvendigt.
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Symptom Mulig årsag Handling

Intet blåt lys

IndiGo er i dvaletilstand Skift fodpedalen fra aktiveringsposition til 
neutral. Vent to sekunder, og skift derefter 
tilbage til aktivering for at aktivere IndiGo.

Pedalposition skiftet  
for hurtigt
Bremsepedalen er i fri 
position eller bremseposition

Sæt bremsepedaler i IndiGo-
aktiveringsposition.

Nødstopknap/-knapper  
er trykket ned

Sørg for, at nødstopknap/-knapper ikke  
er trykket ned. Drej knappen/knapperne  
med uret for at nulstille.
Skift fodpedalen fra aktiveringsposition til 
neutral. Vent to sekunder, og skift derefter 
tilbage til aktivering for at aktivere IndiGo.

Fejl
 

sætte pedalen i bremseposition. Kontakt 

Gennemgå LED-fejlkoderne, og udfør 
relevante korrigerende handlinger.
Bekræft ladestatus for LED. 
 - Rød = Lader op 
 -  Grøn = Fuldt opladet eller Oplader  

ikke eller Ikke tilsluttet til PCBA
 -  Ingen LED = Kontrollér 

vekselstrømsledningstilslutninger  
eller Udskift oplader

Udskift batteriet, hvis opladeren  
fungerer korrekt.

Batteri Lavt Tilslut strømkablet til stikkontakten.

Flyt sengen for at genaktivere IndiGo.
Udskift batteriet.
Sæt sengen til en stikkontakt med 
jævnstrømsforsyning. Tryk på knappen  
til batteriaktivering på batteriet, og oplad  
i otte timer.

Uventet støj

Fejl

deaktiveres IndiGo ved at sætte pedalen  
i fri position, eller brems ved at sætte 
pedalen i bremseposition.

Kontrollér, at drivhjulet fungerer efter 
hensigten. Hvis støjen ikke forsvinder, 
udskiftes IndiGo-enheden.
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SPECIFIKATIONER 
Li-ion-batteri 25,2 V nominel spænding, 4,3 A kapacitet

Batteriopladningstid fra tom: ~4 timer
Opnåelig afstand med fuldt batteri 5.000 m (3,10 miles)
Opnåelig afstand med lavt batteriniveau 900 m (0,56 miles)
Tilbageværende tid ved kritisk lavt batteriniveau 20 sekunder
Maksimal hastighed ved fuld assistance 5 km/t (3 mph)
IndiGo-drivhjul Ikke-mærkeafsættende 
Grad af beskyttelse mod væskeindtrængning IPX4
Grad af beskyttelse mod elektrisk stød Klasse 1 
Godkendt kombination Citadel Sengerammesystem

Enterprise 5000X hospitalsseng til akut behandling 
(ekskl. foldede sengeheste), Enterprise 8000X 
hospitalsseng til akut behandling, Enterprise 9000X 
hospitalsseng til akut behandling

Forventet levetid Den forventede levetid er 10 år, når der sørges  
for forebyggende vedligeholdelse som angivet  
i afsnittet Pleje og forebyggende vedligeholdelse.
108 Wh nominel

Sikker arbejdsbelastning IndiGo har samme sikre arbejdsbelastning  
som den seng, udstyret er monteret på.

GENANVENDELSE

Batteri Lithium-ion. 

Emballage Træ og bølgepap. Kan genanvendes.
IndiGo Elektriske komponenter, metal- og plasticdele  

skal sorteres og genanvendes i overensstemmelse 
med (WEEE) og mærkningen på enheden. 

DRIFT, TRANSPORT OG OPBEVARING 
Temperatur (drift) 14 °C til 35 °C (57 °F til 95 °F)
Temperatur (transport og opbevaring) -29 °C til 50 °C (-20 °F til 122 °F)
Relativ luftfugtighed (drift) 20 % til 80 %
Relativ luftfugtighed (transport og opbevaring) 20 % til 90 % ved 30 °C (86 °F), ikke-kondenserende
Atmosfærisk tryk (drift) 700 hPa til 1060 hPa
Atmosfærisk tryk (transport og opbevaring) 700 hPa til 1060 hPa
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SYMBOLFORKLARING

Advarsel om mulig system-, 
plejemodtager- eller personalefare

Transport og opbevaring 
Luftfugtighed, grænser for høj/lav

Forsigtig Transport og opbevaring 
Tryk, grænser for høj/lav

Vigtig betjeningsinformation Referencenummer

Fremstillingsdato

IPXX som indeslutningerne yder

Se brugermanual/brochure  
– brugsvejledningen skal læses

DIREKTIV 2011/65/EU om 
begrænsning af anvendelsen  

 
og elektronisk udstyr (RoHS)

Sortér elektriske og elektroniske 
komponenter til genanvendelse  
i overensstemmelse med  
2012/19/EF (WEEE).

UL-godkendt komponentmærke 

Producent

Serienummer

Lithium-ion-batteri

Transport og opbevaring 
Temperatur, grænser for høj/lav
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FCC-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING:
Denne enhed overholder FCC-reglernes paragraf 15. Anvendelse sker under forudsætning af opfyldelse  
af følgende to betingelser:
(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og
(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage 
uønsket drift.

Dette udstyr er testet og opfylder kravene til en digital klasse A-enhed i henhold til paragraf 15 i FCC-
regelsættet. Disse krav er udarbejdet for at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret 
betjenes i et kommercielt miljø. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvent energi,  
og hvis det ikke monteres og anvendes i henhold til brugsvejledningen, kan det forårsage skadelig 
interferens i forhold til radiokommunikation.

Anvendelse af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens.  
I så fald skal brugeren afhjælpe interferensen for egen regning.

KRAV GÆLDENDE FOR CANADA:
Denne enhed overholder Industry Canada-licensfritagne RSS-standard/standarder. Anvendelse sker under 
forudsætning af opfyldelse af følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage interferens,  
og (2) denne enhed skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket  
drift på enheden.

I henhold til Industry Canada-bestemmelserne må denne radiosender kun anvendes med en antenne  
af en type og en maksimal (eller mindre) forstærkning, der er godkendt for senderen af Industry Canada. 
For at reducere eventuel radiointerferens hos andre brugere, skal antennetypen og forstærkningen vælges, 

 
at gennemføre kommunikationen.
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OPLYSNINGER OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Produktet er afprøvet med hensyn til overensstemmelse med gældende lovmæssige standarder 
vedrørende evnen til at udelukke EMI (elektromagnetisk interferens) fra eksterne kilder.
Visse procedurer, der kan hjælpe med at reducere elektromagnetisk interferens:
• Kontrollér, at andre enheder på steder til monitorering af plejemodtagere og/eller med livsvigtige 
funktioner opfylder de accepterede standarder for udstråling.

Tilsigtet miljø: Hospitals- og plejemiljøer.
Undtagelser: Højfrekvent kirurgisk udstyr og RF-afskærmet rum i et ME-SYSTEM til MR-billeddannelse.

Vejledning og producenterklæring - elektromagnetiske emissioner

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser - vejledning

RF-stråling
CISPR 11

Gruppe 1 Dette hjælpemiddel bruger kun RF-energi til de  
interne funktioner. Derfor er RF-strålingen meget  
lav, og det er usandsynligt, at den vil forårsage 
forstyrrelser i elektronisk udstyr i nærheden.
Dette hjælpemiddel er egnet til anvendelse i alle 
slags omgivelser, inkl. almindelig beboelse og 

strømforsyningsnet til forsyning af beboelsesbygninger.

RF-stråling
CISPR 11

Klasse A

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingsudsving/ 

IEC 61000-3-3

Opfylder

BEMÆRK: Dette udstyrs karakteristika mht. EMISSION gør det egnet til anvendelse  
i industriområder og hospitaler (CISPR 11-klasse A). Hvis det anvendes i beboelsesområder 
(hvor CISPR 11-klasse B normalt er påkrævet), yder dette udstyr ikke nødvendigvis tilstrækkelig 
beskyttelse til radiofrekvenskommunikationstjenester. Det kan være nødvendigt, at brugeren 

ADVARSEL
Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder perifert udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) 
bør ikke benyttes tættere end 30 centimeter (12 tommer) på nogen del af IndiGo-udstyret, inkl. kabler,  

ADVARSEL
Brug af tilbehør, transducere og kabler ud over dem, der er angivet eller leveret af fremstilleren af dette 
produkt, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet  
af dette udstyr og forårsage funktionsfejl.

ADVARSEL
Det bør undgås at anvende dette hjælpemiddel ved siden af eller stablet med andet udstyr, da det kan 
medføre funktionsfejl. Hvis en sådan anvendelse er nødvendig, skal dette hjælpemiddel og det andet 
udstyr observeres for at bekræfte, at det fungerer normalt.
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Vejledning og producenterklæring - elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest IEC 60601-1-2 testniveau Overensstemmelsesniveau
Elektrostatisk 
udladning (ESD)
EN 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
±8 kV kontakt

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV luft
±8 kV kontakt

Ledningsbårne 
forstyrrelser induceret 
af RF-felter 
EN 61000-4-6

3 V i 0,15 MHz til 80 MHz
6 V interne ISM- og amatørradiobånd 
mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V i 0,15 MHz til 80 MHz
6 V interne ISM- og amatørradiobånd 
mellem 0,15 MHz og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

Indstrålede 
radiofrekvensfelter
EN 61000-4-3

Hospitals- og plejemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Hospitals- og plejemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Proksimitetsfelter 
fra trådløst RF-
kommunikationsudstyr
EN 61000-4-3

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz - 9V/m

385 MHz - 27 V/m
450 MHz - 28 V/m
710, 745, 780 MHz - 9V/m
810, 870, 930 MHz - 28 V/m
1720, 1845, 1970, 2450 MHz - 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz - 9V/m

Hurtig elektrisk 
transient/burst  
EN 61000-4-4

±2 kV AC-port
100 kHz repetitionsfrekvens

±2 kV AC-port
100 kHz repetitionsfrekvens

Magnetfelter med 
netfrekvenser 
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Overspænding
EN 61000-4-5

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, vekselstrømsstik, 
leder til jord 
±0,5 kV ±1 kV, vekselstrømsstik,  
leder til jord

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, vekselstrømsstik, 
leder til jord 
±0,5 kV ±1 kV, vekselstrømsstik,  
leder til jord

Spændingsfald, korte 
spændingsudfald 
og variationer i 
forsyningsspændingen
EN 61000-4-11

0 % UT; 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° og 315°
 
0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
Enkelt fase: ved 0°
 
0 % UT; 250/300 cyklusser

0 % UT; 0,5 cyklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° og 315°
 
0 % UT; 1 cyklus
og
70 % UT; 25/30 cyklusser
Enkelt fase: ved 0°
 
0 % UT; 250/300 cyklusser

Magnetfelter  
i nærheden
EN 61000-4-39

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m

134,2 kHz - 65 A/m
13,56 MHz - 7,5 A/m

BEMÆRK: UT er vekselstrømsspændingen før anvendelse af testniveauet.
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21

Blank side er indsat med vilje



22

Blank side er indsat med vilje



Building B, Level 3
11 Talavera Road
Macquarie Park, NSW, 2113, 
Australia
Phone: 1800 072 040
 
BELGIQUE / BELGIË
Arjo Belgium
Evenbroekveld 16
9420 Erpe-Mere
Phone: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info.belgium@arjo.com

BRASIL
Arjo Brasil Equipamentos Médicos Ltda
Rua Marina Ciufuli Zanfelice, 329 PB02 
Galpão - Lapa
São Paulo – SP – Brasil
CEP: 05040-000
Phone: 55-11-3588-5088
E-mail: vendas.latam@arjo.com
E-mail: servicios.latam@arjo.com

CANADA
Arjo Canada Inc.
90 Matheson Boulevard West
Suite 350
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 (905) 238-7880
Free: +1 (800) 665-4831
Fax: +1 (905) 238-7881
E-mail: info.canada@arjo.com

Arjo Czech Republic s.r.o.
Na Strzi 1702/65
140 00 Praha
Czech Republic
Phone No: +420225092307
E-mail: info.cz@arjo.com

Arjo A/S
Vassingerødvej 52

Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail: dk_kundeservice@arjo.com

DEUTSCHLAND
Arjo GmbH
Peter-Sander-Strasse 10

Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjo.com

ESPAÑA
ARJO IBERIA S.L.
Poligono Can Salvatella
c/ Cabanyes 1-7
08210 Barberà del Valles
Barcelona - Spain
Telefono 1: +34 900 921 850
Telefono 2: +34 931 315 999

2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjo.com

Room 411-414, 4/F, Manhattan Centre,

Tel:  +852 2960 7600
Fax:  +852 2960 1711

ITALIA
Arjo Italia S.p.A.
Via Giacomo Peroni 400-402
IT-00131 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjo.com 

MIDDLE EAST
Arjo Middle East FZ-LLC

Dubai Science Park, 
Al Barsha South
P.O. Box 11488, Dubai, 
United Arab Emirates
Direct     +971 487 48053
Fax          +971 487 48072
Email: Info.ME@arjo.com

NEDERLAND
Arjo Nederland BV

4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjo.com

NEW ZEALAND
Arjo Ltd
34 Vestey Drive
Mount Wellington

Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@Arjo.com

NORGE

Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail: no.kundeservice@arjo.com

ÖSTERREICH
Arjo Austria GmbH
Lemböckgasse 49 / Stiege A / 4.OG
A-1230 Wien
Tel:  +43 1 8 66 56
Fax: +43 1 866 56 7000

Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjo.com

PORTUGAL
Arjo em Portugal
MAQUET Portugal, Lda.  
(Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G 
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjo.com

SUISSE / SCHWEIZ

Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42

SUOMI
Arjo Scandinavia AB
Riihitontuntie 7 C
02200 Espoo
Finland
Puh: +358 9 6824 1260

SVERIGE
Arjo International HQ
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjo.com

Houghton Hall Park
Houghton Regis

Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjo.com

USA
Arjo Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 (630) 307-2756
Free: +1 (800) 323-1245
Fax: +1 (630) 307 6195
E-mail: us.info@arjo.com

JAPAN

Tel: +81 (0)3-6435-6401
Fax: +81 (0)3-6435-6402
E-mail:  info.japan@arjo.com

www.arjo.com Address page rev. 28 • 04/2022



At Arjo, we believe that empowering movement within healthcare environments is essential to quality care. Our products and solutions are 

and the prevention of pressure injuries and venous thromboembolism. With over 6500 people worldwide and 65 years caring for patients and 
healthcare professionals, we are committed to driving healthier outcomes for people facing mobility challenges. 
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