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GEBRUIKSAANWIJZING

IndiGo 
Intuitive Drive Assist



Beleid met betrekking tot het ontwerp en auteursrecht 
® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo-bedrijvengroep.  
© Arjo 2022. 
Ons beleid is gericht op continue ontwikkeling. We behouden ons daarom het recht voor ontwerpen te wijzigen 
zonder voorafgaande aankondiging. Het is zonder de toestemming van Arjo niet toegestaan de inhoud van 
deze publicatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren.

 WAARSCHUWING
Lees altijd de gebruiksaanwijzing en bijbehorende documenten voordat u het product gaat 
gebruiken, om letsel te voorkomen.
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VOORWOORD
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Arjo 
hulpmiddel.

U kunt uiteraard contact met ons opnemen  
als u vragen hebt over de bediening of het  
onderhoud van uw Arjo hulpmiddelen.

Zorg dat u deze gebruiksaanwijzing hebt gelezen 
en volledig hebt begrepen voordat u uw IndiGo™ 
Intuitive Drive Assist gaat gebruiken. 

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is nodig  
voor correct gebruik en onderhoud van dit hulpmiddel. 
Deze helpt u om uw product te beschermen en om 
ervoor te zorgen dat het hulpmiddel optimaal werkt.  
De informatie in deze gebruiksaanwijzing is van  
belang voor uw eigen veiligheid. Zorg daarom dat  
u deze hebt gelezen en begrepen, om mogelijk letsel 
te voorkomen. Ongeoorloofde wijzigingen aan Arjo 
hulpmiddelen kunnen de veiligheid beïnvloeden.
Arjo kan niet verantwoordelijk worden gehouden  
voor ongevallen, incidenten of onvoldoende  
prestaties van hulpmiddelen als gevolg van 
ongeoorloofde wijzigingen aan haar producten.

Montagewerkzaamheden, uitbreidingen, nieuwe 
aanpassingen, wijzigingen, technisch onderhoud 
of reparaties moeten worden uitgevoerd door 

Neem contact op met Arjo voor informatie over 
onderhoud en reparatie. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het bed waarop 
IndiGo is geïnstalleerd voor het beoogde gebruik  
ervan en informatie over het volledige systeem. 
IndiGo is beschikbaar op de volgende bedsystemen:

Citadel™ bedsysteem
Enterprise® 5000X medisch bed (uitgezonderd 
bed met 3/4 doorlopende zijhekken)
Enterprise® 8000X medisch bed
Enterprise® 9000X medisch bed

Ondersteuning
Er moet regelmatig onderhoud aan de IndiGo  
worden uitgevoerd om de veiligheid en 
betrouwbaarheid van het hulpmiddel te handhaven. 
Zie Onderhoudsinstructies op pagina 13.
Neem voor meer informatie contact op met Arjo.  
Wij bieden uitgebreide ondersteuning en onderhoud. 
Hiermee worden de veiligheid, betrouwbaarheid 
en waarde van uw hulpmiddel op de lange termijn 
gewaarborgd.

Neem voor reserveonderdelen contact op met Arjo. 
De telefoonnummers vindt u achteraan in deze 
gebruiksaanwijzing.

Softwareupdates worden ingepland en vinden  
in de loop van de levensduur van het product plaats. 

gebruiksaanwijzing
 

Waarschuwing betekent: Veiligheidswaarschuwing.  
Als u deze waarschuwing niet begrijpt of niet opvolgt, 
kan dat leiden tot lichamelijk letsel bij uzelf of anderen.

Let op betekent: Het niet opvolgen van deze 
voorschriften kan leiden tot schade aan het  
systeem of hulpmiddel of aan delen ervan.

Opmerking betekent: Dit is belangrijke informatie  
voor een correct gebruik van dit systeem of apparaat.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING

LET OP

OPMERKING

WAARSCHUWING
Om het risico op ernstig letsel te minimaliseren, 
moet u alle veiligheidsinformatie en bedienings-
instructies zorgvuldig lezen en in acht te nemen 
voordat u IndiGo bedient. Zorg ervoor dat alle  
instructies van de arts en protocollen van de  
instelling worden gevolgd.

WAARSCHUWING
Activeert de rem op het bed, om letsel te  
voorkomen en bel de onderhoudsdienst  
als het bed toch beweegt.

LET OP
Verrijdbare tilliften en andere verzorgingshulpmidde-
len die gewoonlijk onder het bed worden geplaatst, 
moeten met de nodige zorg worden bediend zodat  
ze de werking van IndiGo niet belemmeren. 

LET OP
Plaats tijdens transport of opslag geen  
voorwerpen op de afdekkap van IndiGo. 

LET OP
Niet gebruiken op hellingen van meer dan 6°. 
Gebruik IndiGo niet om een bed in een bestel-  
of vrachtwagen te laden.

LET OP
Bij gebruik van hogere afdekkappen op de 
weegcelschroeven wordt de lage bedstand  
met ongeveer 17 mm verminderd.

LET OP
Houd bij het bedienen van IndiGo altijd contact  
met het bed.
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INLEIDING
Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over IndiGo op Arjo bedden. IndiGo is een intuïtief rijhulpsysteem 
voor het verplaatsen van bedden. 

Productoverzicht

1. Hoes
2. Wiel
3. Etiket Activering / deactivering en remmen (op of in de buurt van alle voetpedalen) 
4. Voetpedaal
5. Noodstopschakelaar (aan het hoofd- en voeteneinde van het bed)
6. Afdekkap op weegcelschroef (alleen gebruikt op Enterprise 9000X en Citadel bedsysteem bedden)

Beoogd gebruik voor IndiGo Drive Assist
De IndiGo Drive Assist is bedoeld om medische bedden met zorgvragers gemakkelijker te verplaatsen. 
Hij mag enkel worden gemonteerd op compatibele medische bedden van Arjo die in deze 
gebruiksaanwijzing worden vermeld. 

Het IndiGo Drive Assist-systeem moet worden gebruikt door voldoende opgeleid personeel 
en voor het in de gebruiksaanwijzing aangegeven doel. Elk ander gebruik is verboden. 

OPMERKING
IndiGo mag alleen worden gebruikt door voldoende opgeleide zorgverleners 
of transportmedewerkers met adequate productkennis.

12

3

4 6

5

OPMERKING
Raadpleeg pagina 7 voor een uitgebreide beschrijving van de activering, deactivering 
en remmen van IndiGo.

Afb. 1
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VOORDAT U IndiGo GEBRUIKT

1. Controleer of het bed met IndiGo is uitgerust door de IndiGo-noodstopschakelaar, 
de IndiGo-afdekkap en/of het IndiGo-wiel te lokaliseren.

2. Maak het bed klaar voor transport van de zorgvrager volgens de gebruiksaanwijzing 
van het bed en alle toepasselijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies. 

IndiGo GEBRUIKEN
IndiGo Activering/deactivering en remmen
Activeer/deactiveer IndiGo en de rem met de voetpedalen op elke hoek van het bed. Bedien de 
pedalen met uw voeten en draag geschikte schoenen. U mag de pedalen niet met de hand bedienen.

De pedalen hebben drie standen, zoals aangegeven in Afb. 2:

IndiGo GEACTIVEERD: een centraal aandrijfwiel 
raakt de vloer wanneer IndiGo is geactiveerd.

VRIJ: alle vier de zwenkwielen kunnen vrij draaien 
en zwenken, en het IndiGo-wiel is vrij van de vloer.

REM: de remmen op alle vier de zwenkwielen zijn 
geactiveerd en het IndiGo-wiel is vrij van de vloer.

Bij activering van IndiGo moet het pedaal zo 
rechtop mogelijk worden gezet. Het IndiGo-wiel 
zakt tot op de vloer en blauwe lampjes branden 
om aan te geven dat IndiGo actief is. 
Zie Afb. 3:

OPMERKING
IndiGo heeft dezelfde veilige tilbelasting als het bed waarop het is gemonteerd.

Afb. 3

OPMERKING
Raadpleeg Betekenis van lampjes (op pagina 12) om na te gaan wanneer IndiGo klaar 
is voor gebruik.

Afb. 2
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NOODSTOPSCHAKELAAR
De IndiGo Intuitive Drive Assist is uitgerust met noodstopschakelaars aan het voeten- en hoofdeinde  
van het bed.

Wanneer de noodstopschakelaar wordt geactiveerd, wordt er een elektrische rem ingeschakeld die het 
momentum afzwakt en het bed vertraagt totdat het stilstaat. Tegelijkertijd worden de blauwe lampjes 
uitgeschakeld en wordt het aandrijfwiel van de vloer getild.

Locaties van noodstopschakelaar

Noodstopschakelaar activeren

Wanneer de noodstopschakelaar wordt ingedrukt, worden  
de elektrische remmen ingeschakeld die het momentum  
afzwakken en het bed vertragen totdat het stilstaat. 

 
 

De blauwe lampjes worden uitgeschakeld en het aandrijfwiel 
wordt onder het bed ingetrokken en van de vloer getild. 

 
 

OPMERKING
Met de noodstopschakelaar komt het bed geleidelijk en langzaam tot stilstand in plaats  
van onmiddellijk en abrupt.

Foot End

Head End

XX

OPMERKING
Zodra de noodstopschakelaar is ingedrukt, blijft hij ingedrukt terwijl IndiGo gedeactiveerd is, 
totdat hij wordt gereset en het rempedaal opnieuw via de vrije stand naar de geactiveerde  
stand wordt gebracht.

Afb. 4

Afb. 5

Afb. 6

Hoofdeinde

Voeteneind
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Noodstopschakelaar resetten

1. Draai de noodstopschakelaar met de klok mee. 

2. De schakelaar komt omhoog en is nu teruggezet.

Het aandrijfwiel terugzetten:

1. Breng het rempedaal omlaag in de vrije stand  
en daarna weer omhoog in de geactiveerde stand.  
Het aandrijfwiel zal tot op de vloer zakken.

2. De blauwe ledlampjes gaan branden om aan  
te geven dat het aandrijfwiel op de vloer staat  
en IndiGo nu geactiveerd is.

Het bed verplaatsen
360 interface

Aangezien IndiGo in het  
bed zelf wordt ingebouwd, 
is er geen speciale handgreep  
of hendel. Trek of duw het 
bed aan het voeteneinde, 
hoofdeinde of de bedhekken 
zoals u normaal gezien zou 
doen bij het verplaatsen  
van het bed. Zie Afb. 11

Geactiveerde           Vrije                Rem

Afb. 8

Afb. 7

Afb. 9

Afb. 11

Afb. 10
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Wendbaarheid 

IndiGo vervangt de standaard stuurvergrendeling van het bed door een centraal aandrijfwiel onder het bed, 

om een hoek om te gaan of volledig 360° te draaien. Zie Afb. 12 en 13

In de meeste gevallen is het nuttig om de IndiGo
geactiveerd te houden in krappe ruimtes en drukke 
omgevingen. Zorg ervoor dat er beweegruimte 
is voordat u voor- of achterwaarts beweegt. 

Rijassistentie

IndiGo gebruiken:
Activeer IndiGo (1) met de 
pedalen, op een willekeurige 
hoek van het bed.

Beweeg het bed een beetje 
van de muur weg zodat u bij de 
stroomkabel van het bed (2) kunt. 
Zie Afb. 15

Trek de stekker uit het stopcontact. 

Duw of trek voorzichtig tegen of aan het bed om de door 
IndiGo ondersteunde beweging op gang te brengen.

OPMERKING
Merk op dat bij deactivering van 
IndiGo (pedaal in vrije stand) kleine 
aanpassingen aan de positie van 
het bed en zijwaartse bewegingen 
mogelijk zijn. Zie Afb. 14

1

2

Afb. 12 Afb. 13

Afb. 14

Afb. 15
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IndiGo ten volle benutten:
Houd een constante druk aan terwijl u over vlakke oppervlakken en hellingen rijdt.

Trek voorzichtig om te vertragen en leun naar achter om te stoppen (remassistentie). Zie Afb. 16

Controleer de snelheid door aanhoudend 
lichtjes te trekken terwijl u een helling 
af rijdt (remassistentie). IndiGo biedt 
remassistentie. Zie Afb. 16 

IndiGo kan geactiveerd blijven wanneer  
u in en uit een lift stapt. Merk op dat 
bij een tijdelijke deactivering kleine 
aanpassingen aan de positie van  
het bed en zijwaartse bewegingen 
mogelijk zijn (indien nodig).

Slaapstand
Wanneer IndiGo geactiveerd is, maar het bed gedurende ongeveer vijf minuten niet wordt bewogen,  
gaat IndiGo naar de slaapstand. Het wiel komt van de vloer omhoog en de blauwe lampjes gaan uit. 

Om IndiGo opnieuw in te schakelen, brengt u het rempedaal omlaag in de vrije stand en daarna weer 
omhoog in de geactiveerde stand. Het aandrijfwiel zakt tot op de vloer en de blauwe lampjes gaan  
branden om aan te geven dat IndiGo nu actief is. 

OPMERKING
IndiGo reageert op door de gebruiker uitgeoefende kracht. IndiGo biedt progressieve  
assistentie tot een maximale snelheid van 5 km/h (3 mph).

Afb. 16
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Betekenis van lampjes

              Batterijstatus 

Actie 
ACTIE

Volle batterij
Bij normaal gebruik zal 
de batterij ongeveer 5.000 m 
(3,10 mijl) meegaan.

Batterij bijna leeg 
(1x knipperen / 1,6 seconde)
Bij normaal gebruik zal 
de batterij ongeveer 
900 m (0,56 mijl) meegaan. 20 % over Laden
Kritiek laag batterijvermogen 
(1x knipperen/seconde) 
De aandrijfwielassistentie 
zal binnen 20 seconden 
worden uitgeschakeld. 6 % over Laden
Storing / fout
(10x knipperen/seconde)

Neem contact op met service

Raadpleeg het gedeelte over probleemoplossing voor meer informatie.

NA GEBRUIK VAN IndiGo
1. Deactiveer IndiGo en schakel de remmen in door het pedaal in de laagste positie te zetten. Zie Afb. 17
2. Laad IndiGo op door de stekker van het bed na elk gebruik in het stopcontact te steken. 

OPMERKING
Raadpleeg IndiGo Activering/deactivering en remmen. 

Afb. 17
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REINIGEN EN DESINFECTEREN

Raadpleeg de instructies voor reiniging en desinfectie in de gebruiksaanwijzing van uw bed voor meer 
informatie over reiniging en desinfectie. 

VERZORGING EN PREVENTIEF ONDERHOUD
Door de zorgverlener uit te voeren handelingen Dagelijks Wekelijks
Controleer of de IndiGo-afdekkap onbeschadigd is
Controleer of IndiGo geactiveerd is wanneer het pedaal in de hoogste 
positie staat
Controleer de noodstopschakelaar op tekenen van schade
Controleer of de toepasselijke IndiGo-etiketten aanwezig en leesbaar zijn

Gebruik IndiGo niet als het resultaat voor een van deze testen onbevredigend is.  

Algemeen
Controleer IndiGo op zichtbare tekenen van schade.

Test de werking van het hulpmiddel, inclusief de noodstopschakelaars. Indien u afwijkingen 
waarneemt, moet u het hoofdstuk over probleemoplossing raadplegen.

Controleer de kabels van IndiGo op insnijdingen, afschuring, knikken en andere tekenen van slijtage. 
Neem contact op met Arjo als u beschadigingen constateert. Raadpleeg de contactgegevens 
achteraan in deze gebruiksaanwijzing.

Controleer het volledige IndiGo aandrijfwiel op schade. Indien u afwijkingen waarneemt, moet  
het gehele aandrijfwiel worden vervangen. Raadpleeg hiervoor de procedures voor vervanging  
van het aandrijfwiel in het hoofdstuk Onderhoud.

Controleer de gasveer visueel op overmatige olie op de as. Controleer de gasveer een neerwaartse 
druk op het aandrijfwiel blijft uitoefenen wanneer IndiGo is ingeschakeld. Als er overmatige olie  
op de as aanwezig is of als de gasveer geen neerwaartse druk blijft uitoefenen wanneer IndiGo  
is ingeschakeld, moet de gasveer worden vervangen. Raadpleeg de procedure voor vervanging  
van de gasveer in de onderhoudshandleiding.

Controleer of alle toegankelijke moeren, bouten en andere bevestigingen aanwezig zijn en correct  
zijn aangedraaid.

Controleer of IndiGo de weegunitfunctie niet belemmert in het volledige bewegingsbereik van het bed.

WAARSCHUWING
Om beknelling van uw hand of vingers te voorkomen, moet u IndiGo deactiveren  
en de remmen van het bed inschakelen voordat u het IndiGo-wiel ontdoet van obstructies, 
reinigt en/of onderhoudt. 

WAARSCHUWING

personeel. Het nalaten van deze controle kan letsel veroorzaken of de veiligheid van het product 
aantasten.
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PROBLEMEN VERHELPEN
Symptoom Mogelijke oorzaak Actie

Bed is moeilijk/zwaar  
te manoeuvreren

Rempedaal is in vrije  
stand of remstand

Zet rempedalen in IndiGo-activeringsstand.

Noodstopschakelaar(s)  
is (zijn) ingedrukt

Zorg ervoor dat de noodstopschakelaar(s) 
niet ingedrukt is (zijn). Draai de schakelaar(s) 
met de klok mee om ze terug te zetten.

Remstangsensor is niet 
uitgelijnd met IndiGo-sensor 
wanneer het pedaal in 
activeringsstand staat

Zorg ervoor dat het pedaal in de 
activeringsstand staat en beweeg daarna  
de remstangsensor zodat deze is uitgelijnd 
met de IndiGo-sensor. Draai de schroef op de 
remstangsensor zo nodig los om de sensor te 
bewegen; draai de schroef daarna weer vast.

Bed is moeilijk zijwaarts  
te manoeuvreren

Pedaal staat in  
IndiGo-activeringsstand

Zet pedaal in vrije stand zodat IndiGo  
niet geactiveerd is.

Bed beweegt onverwachts Storing/fout

Verzeker u ervan dat IndiGo correct 

geïnstalleerd is. Kalibreer IndiGo opnieuw 
volgens het hoofdstuk Testen. 
Bestudeer de led-foutcodes en voer  
zo nodig correcties uit.
Deactiveer IndiGo door het pedaal  
in de remstand te zetten.

onderhoudspersoneel. 

Knipperend blauw lampje

Batterij bijna leeg Voltooi het transport van de zorgvrager /  
de verplaatsing van het bed en steek  
daarna de stekker in het stopcontact.

Kritiek laag batterijvermogen

Storing/fout Voltooi het transport van de zorgvrager / 
de verplaatsing van het bed of rem door 
het pedaal in remstand te zetten. Neem 

onderhoudspersoneel.
Bestudeer de led-foutcodes en voer  
zo nodig correcties uit.

Noodstopschakelaar  
werkt niet goed

Storing/fout Controleer of de noodstopschakelaar  
en bekabeling intact en bruikbaar zijn. 
Vervang ze bij beschadigingen. Als er  
geen beschadigingen worden vastgesteld, 
moet de PCBA worden gecontroleerd.

Leesfout op weegunit  
van bed bij lage bedstand

Kabelgeleiding belemmert 
het verstellen van het bed

Controleer de kabelgeleiding zodat er overal 
voldoende speling en/of een servicelus 
beschikbaar is.
Zorg ervoor dat er grotere afdekkappen op  
de weegcelschroeven worden geïnstalleerd.

Geen enkele functie werkt

Storing in software  
en/of PCBA

Vervang de PCBA.

Kabels stuk Controleer kabels op beschadiging, slijtage, 
knikken en dergelijke, en vervang ze indien 
nodig.
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Symptoom Mogelijke oorzaak Actie

Geen blauw lampje

IndiGo staat in de slaapstand Breng het voetpedaal van de activeringsstand 
naar de neutrale stand, wacht 2 seconden,  
en keer dan naar de activeringsstand terug 
om IndiGo te activeren.

Te snelle pedaalcyclus

Rempedaal is in vrije  
stand of remstand

Zet de rempedalen in  
IndiGo-activeringsstand.

Noodstopschakelaar(s)  
is (zijn) ingedrukt

Zorg ervoor dat de noodstopschakelaar(s) 
niet ingedrukt is (zijn). Draai de schakelaar(s) 
met de klok mee om ze terug te zetten.
Breng het voetpedaal van de activeringsstand 
naar de neutrale stand, wacht 2 seconden,  
en keer dan naar de activeringsstand terug 
om IndiGo te activeren.

Storing/fout Voltooi het transport van de zorgvrager / 
de verplaatsing van het bed of rem door 
het pedaal in remstand te zetten. Neem 

onderhoudspersoneel.
Bestudeer de led-foutcodes en voer  
zo nodig correcties uit.
Controleer de statusled van de lader.  
 - Rood = Laden 
 -  Groen = Volledig geladen of niet laden  

of niet aangesloten op PCBA
 -  Geen ledlampje = Controleer aansluiting 

netkabel of vervang de lader
Vervang de batterij als de lader correct werkt.

Batterij bijna leeg Sluit het stroomsnoer aan op het stopcontact.

onderhoudspersoneel.
Beweeg het bed om IndiGo opnieuw  
te activeren.

Batterij leeg Vervang de batterij.
Batterij bijna leeg Sluit het bed op het stopcontact aan.  

Druk de ontwaakknop op de batterij  
in en laad deze 8 uur op.

Onverwachte geluiden

Storing/fout Om het transport van de zorgvrager /  
de verplaatsing van het bed te voltooien, 
deactiveert u IndiGo door het pedaal in de 
vrije stand te zetten of door het pedaal in de 
remstand te zetten om de rem te activeren.

onderhoudspersoneel.
Zorg ervoor dat het aandrijfwiel naar  
behoren werkt. Als de geluiden aanhouden, 
moet IndiGo worden vervangen.
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SPECIFICATIES 
Li-Ion batterij Nominale spanning 25,2 V, vermogen 4,3 amp.

Laadtijd voor lege batterij: ~4 uur
Maximale afstand bij volle batterij 5.000 m 
Maximale afstand wanneer  
de batterij bijna leeg is

900 m (0,56 mijl)

Resterende batterijcapaciteit 20 seconden
Maximale snelheid bij volledige assistentie 5 km/u 
IndiGo-aandrijfwiel Geen markering 
Mate van bescherming tegen IPX4

Beschermingsklasse bij elektrische schok Klasse 1 
Toegestane combinatie Citadel bedsysteem

Enterprise 5000X medisch bed (uitgezonderd bed met  
3/4 doorlopende zijhekken), Enterprise 8000X medisch bed, 
Enterprise 9000X medisch bed

Verwachte levensduur De verwachte levensduur bedraagt 10 jaar indien preventief 
onderhoud wordt verricht zoals bepaald in het hoofdstuk 
Onderhoudsinstructies.

Watt-uur 108 Wh nominaal
Veilige werkbelasting IndiGo heeft dezelfde veilige werkbelasting als het bed 

waarop het is gemonteerd.

RECYCLING

Het hulpmiddel moet worden gerecycled volgens de lokale regelgeving.
Batterij Lithium-ion. 

Mag niet worden weggegooid, maar moet worden gerecycled. 
Verpakking Hout en golfkarton, recyclebaar.
IndiGo Elektrische, metalen en kunststof onderdelen moeten  

apart worden verwerkt en gerecycled overeenkomstig  
AEEA en de markering op de unit. 

CONDITIES VOOR BEDRIJF, TRANSPORT EN OPSLAG 

Temperatuur (bediening) 14 °C tot 35 °C (57 °F tot 95 °F)
Temperatuur (transport en opslag) -29 °C tot 50 °C (-20 °F tot 122 °F)
Relatieve vochtigheid (bediening) 20% tot 80%
Relatieve vochtigheid (transport en opslag) 20% tot 90% bij 30 °C (86 °F), niet-condenserend
Omgevingsluchtdruk (bediening) 700 hPa tot 1.060 hPa
Omgevingsluchtdruk (transport en opslag) 700 hPa tot 1.060 hPa
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VERKLARING VAN GEBRUIKTE SYMBOLEN

Waarschuwing voor mogelijk  
risico voor het systeem,  
de zorgvrager of het personeel

Transport en opslag 
Vochtigheid Boven- en ondergrens

Let op Transport en opslag 
Druk Boven- en ondergrens

Belangrijke gebruiksinformatie Referentienummer

Productiedatum

IPXX Klasse van beschermingsgraad 
geleverd door behuizingen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing  
– Deze moet worden gelezen

beperking van het gebruik van 

in elektrische en elektronische 
apparatuur (RoHS)

Scheid te recyclen elektrische  
en elektronische componenten  
in overeenstemming met  
2012/19/EU (AEEA).

UL-keurteken (Recognized 
Component Mark) 

Fabrikant

Serienummer

Lithium-Ion batterij

Transport en opslag Temperatuur 
Boven- en ondergrens
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FCC-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC Rules. Gebruik is onderworpen aan de volgende  
twee voorwaarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
(2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste 
werking kan veroorzaken.

Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van 
Klasse A, volgens deel 15 van de FCC Rules. Deze limieten zijn vastgesteld om redelijke bescherming te 
bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. 
Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur 
niet in overeenstemming met de instructiehandleiding wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke 
interferentie veroorzaken in radiocommunicatie.

Gebruik van deze apparatuur in een woonomgeving zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken; 
in dat geval dient de gebruiker de interferentie op eigen kosten te corrigeren.

VEREISTEN VOOR CANADA:
Dit apparaat voldoet aan de RSS-norm(en) voor licentievrijstelling van Industry Canada. Gebruik is 
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie 
veroorzaken, en (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie  
die een ongewenste werking kan veroorzaken.

 
 

 

Volgens regelgeving van Industry Canada mag deze radiozender alleen werken met een antenne van  
een type en maximale versterking (of minder) die is goedgekeurd voor de zender door Industry Canada. 
Om mogelijke radio-interferentie voor andere gebruikers te verminderen, moeten het antennetype  
en de versterking zo worden gekozen dat het equivalent isotropisch uitgestraald vermogen (e.i.r.p.)  
niet hoger is dan nodig voor succesvolle communicatie.
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INFORMATIE OVER ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT
 

om EMI (elektromagnetische interferentie) uit externe bronnen te blokkeren.
Bepaalde procedures kunnen helpen elektromagnetische interferentie te verlagen:
• Zorg dat andere apparaten op afdelingen voor zorgvragerbewaking en/of life-support voldoen  
aan de aanvaarde emissienormen.

Bedoelde omgeving: Professionele gezondheidszorgomgeving.
Uitzonderingen: Hoogfrequente chirurgische apparatuur en RF-afgeschermde ruimtes  
van medisch-elektrische systemen voor beeldvorming door magnetische resonantie.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissie

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving – richtsnoer

RF-emissies
CISPR 11

Groep 1 Dit hulpmiddel gebruikt RF-energie uitsluitend voor  
de interne werking. Daarom zijn de RF-emissies erg  
laag en zullen deze waarschijnlijk geen storingen 
veroorzaken in elektronische apparatuur in de omgeving.
Dit hulpmiddel is geschikt voor gebruik in alle instellingen, 
met inbegrip van gewone huishoudens en instellingen 
die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnetwerk dat gebouwen met een  
woonfunctie van stroom voorziet.

RF-emissies
CISPR 11

Klasse A

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsschommelingen / 

IEC 61000-3-3

Voldoet aan de 
norm

OPMERKING: Door de emissiekenmerken van de apparatuur is deze geschikt voor gebruik  
in industriële ruimtes en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een woonomgeving 
(waarvoor normaal CISPR 11 klasse B vereist is) biedt deze apparatuur mogelijk geen adequate 
bescherming tegen radiofrequentie communicatiediensten. De gebruiker moet mogelijk 
maatregelen nemen, zoals het verplaatsen of draaien van de apparatuur.

WAARSCHUWING
Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparatuur zoals antennekabels en externe 
antennes) mogen niet worden gebruikt op een afstand van minder dan 30 cm (12 inch) tot enig onderdeel 
van de IndiGo  
dat dit apparaat minder goed gaat functioneren.

WAARSCHUWING
Als u andere accessoires, transducers en kabels gebruikt dan die door de fabrikant van deze apparatuur 

elektromagnetische immuniteit van deze apparatuur met een onjuiste werking als gevolg.

WAARSCHUWING
Gebruik van deze apparatuur naast of gestapeld met andere apparatuur moet worden vermeden, 
aangezien het kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk gebruik nodig is, moet deze apparatuur  
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
Immuniteitstest IEC 60601-1-2 testniveau Conformiteitsniveau
Elektrostatische  
ontlading (ESD)
EN 61000-4-2

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in lucht
± 8 kV bij contact

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in lucht
± 8 kV bij contact

Geleide storingen 
veroorzaakt door 
RF-velden 
EN 61000-4-6

3 V in 0,15 MHz tot 80 MHz
6 V binnen ISM-banden en 
amateurradiobanden tussen  
0,15 – 80 MHz
80% AM bij 1 kHz

3 V in 0,15 MHz tot 80 MHz
6 V binnen ISM-banden en 
amateurradiobanden tussen  
0,15 – 80 MHz
80% AM bij 1 kHz

Uitgestraald radiofrequent 
elektromagnetisch veld
EN 61000-4-3

Professionele 
gezondheidszorgomgeving 
3 V/m
80 MHz tot 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz

Professionele 
gezondheidszorgomgeving 
3 V/m
80 MHz tot 2,7 GHz
80% AM bij 1 kHz

Nabijheidsvelden 
vanaf draadloze RF-
communicatieapparatuur
EN 61000-4-3

385 MHz – 27 V/m
450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m
810, 870, 930 MHz – 28 V/m
1.720, 1.845, 1.970, 2.450 MHz  
– 28 V/m
5.240, 5.500, 5.785 MHz – 9 V/m

385 MHz – 27 V/m
450 MHz – 28 V/m
710, 745, 780 MHz – 9 V/m
810, 870, 930 MHz – 28 V/m
1.720, 1.845, 1.970, 2.450 MHz  
– 28 V/m
5.240, 5.500, 5.785 MHz – 9 V/m

Snelle elektrische 
transiënten/bursts  
IEC 61000-4-4

±2 kV AC-poort
100 kHz herhalingsfrequentie

±2 kV AC-poort
100 kHz herhalingsfrequentie

Magnetisch veld  
bij netfrequentie  
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz of 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Stootspanningen
EN 61000-4-5

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, netspanning, 
lijn naar aarde 
±0,5 kV ±1 kV, netspanning,  
lijn naar lijn

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, netspanning, 
lijn naar aarde 
±0,5 kV ±1 kV, netspanning,  
lijn naar lijn

Spanningsdalingen,  
korte onderbrekingen  

op ingangslijnen van  
de stroomvoorziening
EN 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° en 315°
 
0% UT; 1 cyclus
én
70% UT; 25/30 cycli
Eenfasig: bij 0°
 
0% UT; 250/300 cyclus

0% UT; 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° en 315°
 
0% UT; 1 cyclus
én
70% UT; 25/30 cycli
Eenfasig: bij 0°
 
0% UT; 250/300 cyclus

Magnetische 
nabijheidsvelden
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

OPMERKING: UT is de wisselstroom netspanning vóór toepassing van het testniveau.
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Opzettelijk leeg gelaten
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Opzettelijk leeg gelaten
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Opzettelijk leeg gelaten
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