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BRUKSANVISNING

IndiGo 
Intuitiv fremdriftsassistent 



Designpolicy og copyright 
® og ™ angir varemerker som tilhører selskapene i Arjo-gruppen. 
© Arjo 2023. 
Vår policy er å drive kontinuerlig produktutvikling, og vi forbeholder oss derfor retten til å endre design  
uten forutgående varsel. Innholdet i denne publikasjonen må ikke kopieres, verken i sin helhet eller delvis,  
uten samtykke fra Arjo.

 ADVARSEL
Les alltid denne bruksanvisningen og de medfølgende dokumentene før du bruker produktet, 
for å unngå personskade.
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FORORD

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål  
i forbindelse med bruk eller vedlikehold av
Arjo-utstyret.

Les og forstå denne Bruksanvisningen før du  
tar i bruk IndiGo™ intuitiv fremdriftsassistent. 

Informasjonen i denne bruksanvisningen er 
nødvendig for riktig bruk og vedlikehold av utstyret. 
Dette bidrar til å beskytte produktet og sikrer at 
produktet fungerer tilfredsstillende. Informasjonen  
i denne bruksanvisningen er viktig med hensyn  
til din personlige sikkerhet, og må derfor være lest 
og forstått for å forebygge eventuell personskade. 
Uautoriserte endringer på ethvert Arjo-utstyr kan 
påvirke sikkerheten.
Arjo kan ikke holdes ansvarlig for ulykker,  
hendelser eller mangelfull funksjonalitet som 
oppstår som følge av ulovlig endring av produktene.

teknisk vedlikehold eller reparasjoner må utføres  

med Arjo hvis du vil ha informasjon om vedlikehold 
og reparasjon. 

Se bruksanvisningen for sengen som IndiGo 
er tilpasset til for beregnet bruk og komplett 
systeminformasjon. 

IndiGo er tilgjengelig for følgende sengesystemer:
• Citadel™ sengesystem
• Enterprise® 5000X Acute Care sykehusseng 

(utenom nedfellbare sengehester)
• Enterprise® 8000X Acute Care sykehusseng
• Enterprise® 9000X Acute Care sykehusseng

Støtte
Rutinemessig vedlikehold på IndiGo må utføres 
ukentlig for å opprettholde utstyrets sikkerhet 
og pålitelighet. Se Pleie og forebyggende 
vedlikeholdsplan, side 13.
Dersom du ønsker ytterligere informasjon,  
ber vi deg ta kontakt med Arjo for omfattende 
brukerstøtte og vedlikehold, slik at produktets 
sikkerhet, pålitelighet og brukerverdi opprettholdes.

Kontakt din lokale Arjo-forhandler hvis du trenger 
reservedeler. Telefonnumrene står oppført  
på baksiden av bruksanvisningen.

Programvareoppdateringer er fastsatt  
og forekommer gjennom produktlevetiden.

bruksanvisningen
 

Advarsel betyr: Sikkerhetsadvarsel. Hvis du ikke 
forstår hva denne advarselen betyr eller overser 
den, kan det føre til personskade på deg eller andre

Forsiktig betyr: Hvis du unnlater å følge disse 
instruksjonene, kan det føre til skader på hele  
eller deler av systemet eller utstyret. 

Merk betyr: Dette er viktig informasjon for riktig  
bruk av systemet eller utstyret.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

ADVARSEL

FORSIKTIG

MERK

ADVARSEL

 
IndiGo brukes, for å minimere faren for alvorlig 
skade. Sørg for at alle legens anvisninger  

ADVARSEL
Ved uventet bevegelse må du aktivere bremsen  
på sengen og kontakte vedlikeholdspersonell  
for å unngå personskade.

FORSIKTIG
Gulvheiser og annet pleieutstyr som vanligvis 
brukes under sengen må håndteres med 
varsomhet for å ikke berøre IndiGo. 

FORSIKTIG
IndiGo-

dekselet under transport og oppbevaring. 

FORSIKTIG
Må ikke brukes i hellinger som overstiger 6°.  
Ikke bruk IndiGo til å laste sengen inn i varebil.

FORSIKTIG
Lav sengehøyde reduseres med cirka 17 mm  
ved bruk av høyere deksler til lastcelleskruene.

FORSIKTIG
Vær alltid i kontakt med sengen mens IndiGo 
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INTRODUKSJON
Disse anvisningene inneholder informasjon om IndiGo på Arjo-senger. IndiGo fungerer som en intuitiv 

Produktoversikt

1. Deksel
2. Hjul
3. Aktiverings-/deaktiverings- og bremseetikett (plassert på eller i nærheten av pedalen) 
4. Pedal
5. Nødstoppbryter (plassert ved hode- og fotenden av sengen)
6. Dekselet til lastcelleskruen (kun brukt på senger i Enterprise 9000X og senger med 

Citadel sengesystem)

Beregnet bruk for IndiGo fremdriftsassistent
IndiGo
Den skal kun monteres på kompatible Arjo-sykehussenger oppført i bruksanvisningen. 

IndiGo
i bruksanvisningen. All annen bruk er forbudt. 

MERK
IndiGo

12

3

4 6

5

MERK
IndiGo Aktivering, deaktivering og bremser.

Fig. 1
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FØR DU BRUKER IndiGo

1. Fastslå at sengen er utstyrt med IndiGo ved å lokalisere IndiGo nødstoppbryter, 
IndiGo deksel og/eller IndiGo hjul.

2. 
og all gjeldende sikkerhetsinformasjon og betjeningsinstruksjoner. 

BRUK AV IndiGo
IndiGo Aktivering/deaktivering og bremser 
Aktiver/deaktiver IndiGo og bremsen med pedalene som er plassert i hver ende av sengen. 
Betjen pedalene med føttene og med egnede sko på. Ikke betjen pedalene med hendene.

Pedalene har tre posisjoner, som vist i Fig. 2:

IndiGo AKTIVERT: et sentrert drivhjul 
berører gulvet når IndiGo er aktivert. 

dreies og IndiGo-hjulet er løftet opp fra gulvet.

og IndiGo-hjulet løftes opp fra gulvet.

Når IndiGo aktiveres, må pedalen settes i øvre 
stilling. IndiGo-hjulet senkes ned på gulvet og 
blå lys tennes for å indikere at IndiGo er aktiv. 

:

MERK
IndiGo har samme sikre arbeidsbelastning som sengen den er festet til.

Fig. 3

MERK
IndiGo er klar til bruk.

Fig. 2
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NØDSTOPPBRYTER
IndiGo intuitiv fremdriftsassistent er utstyrt med nødstoppbrytere, som er plassert både i fot- og hodeenden 
av sengen.

Når nødstoppbryteren aktiveres, brukes en elektrisk brems for å redusere kraften og bremse ned sengen 
til den har stoppet helt. De blå lysene slår seg samtidig av, og drivhjulet heves opp fra gulvet.

Plassering av nødstoppbryter

Aktivere nødstoppbryteren

• Når nødstoppbryteren trykkes ned, settes de elektriske bremsene på  
for å redusere kraften og bremse ned sengen til den har stoppet helt. 

 
 

• De blå lysene slås av og drivhjulet trekker seg tilbake  
under sengen og opp fra gulvet. 

 
 

MERK
Nødstoppbryteren sørger for en gradvis, sakte stopp i stedet for en umiddelbar bråstopp.

Foot End

Head End

XX

MERK
Når bryteren trykkes ned, vil den holde seg nede med deaktivert IndiGo til nødstoppbryteren  

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Hodeende

Fotende
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Tilbakestille nødstoppbryteren

1. Drei nødstoppbryteren med klokken.  

2. Bryteren spretter opp og er nå tilbakestilt. 

Tilbakestille drivhjulet:

1. Trykk bremsepedalen ned til nøytral posisjon  
og deretter tilbake til aktivert posisjon.  
Drivhjulet senkes ned på gulvet.

2. De blå LED-lysene tennes for å indikerer at drivhjulet 
er senket til gulvet og at IndiGo nå er aktivert.

Flytte sengen
360 panel

Ettersom IndiGo er integrert  
i selve sengen, har den ikke noe 
eget grep eller håndtak. Dytt 
eller trekk sengen fra fotgavlen, 
hodegavlen eller sideskinnene 
som du normalt gjør når skal 

Aktivert           Nøytral              Brems

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Fig. 10
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Manøvrerbarhet 

IndiGo erstatter sengens normale styrelåsfunksjon med et drivhjul midt under sengen, som forbedrer 

hjørner eller ved 360° omdreininger. 

IndiGo være 
aktivert på trange steder og områder med mange 

fremover eller bakover. 

Kjøreassistanse

Slik bruker du IndiGo:
• Aktiver IndiGo (1) ved å bruke 

pedalene i hvilket som helst 
hjørne av sengen.

• Flytt sengen lett bort fra veggen 
for å få tilgang til sengens 
strømledning (2). 

• Trekk ut strømledningen 
fra stikkontakten. 

• Dytt eller trekk sengen forsiktig for 
å starte kjøreassistert bevegelse.

MERK
Merk at deaktivering av IndiGo

1

2

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15
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Dra full nytte av IndiGo:
• 

• Trekk forsiktig for å redusere farten og len deg bakover for å stoppe (bremseassistanse). 

• Kontroller farten ved å trekke lett  
og konstant når du beveger deg ned 
hellinger (bremseassistanse). IndiGo 
sørger for bremseassistanse.  

• IndiGo kan være aktivert inn og  
ut av heiser. Merk at midlertidig 
deaktivering kan brukes ved behov  
for små posisjoneringsjusteringer  
og sidebevegelser.

Hvilemodus
Når IndiGo IndiGo i hvilemodus.  
Hjulet løftes fra gulvet og de blå lysene slås av. 

For å starte IndiGo
posisjon. Drivhjulet senkes til gulvet og de blå lysene slås på for å indikere at IndiGo nå er aktivert. 

MERK
IndiGo reagerer på kraften som påføres av brukeren. IndiGo sørger for progressiv assistanse 
opptil en hastighet på 5 km/t (3 mph).

Fig. 16
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Lysvarsler
          Lys for
                   batteristatus

Løsning  
LØSNING

Fullt batteri
Ved normal bruk varer batteriet 
cirka 5000 meter (3,10 miles).

Lavt batteri 
(1 blink/1,6 sekunder)
Ved normal bruk varer batteriet 
cirka 900 meter (0,56 miles). 

20 % gjenstår Lading
Kritisk lavt batteri 
(1 blink/1 sekund)
Drivhjulassistanse deaktiveres 
om 20 sekunder. 

6 % gjenstår Lading
Svikt/feil
(10 blink/1 sekund)

Kontakt service

Se feilsøkingsdelen for mer informasjon.

ETTER BRUK AV IndiGo
1. Deaktiver IndiGo og bruk bremsene ved å plassere pedalen i nederste posisjon. 
2. Lad IndiGo ved å koble til strømledningen fra sengen til stikkontakten etter hver bruk. 

MERK
Se IndiGo Aktivering/deaktivering og bremser. 

Fig. 17
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RENGJØRING OG DESINFISERING

Se rengjørings- og desinfeksjonsanvisningene i sengens bruksanvisning for rengjøring og desinfeksjon. 

STELL OG FOREBYGGENDE VEDLIKEHOLD
Tiltak som skal utføres av pleieren Daglig Ukentlig
Kontroller at IndiGo-dekselet er uskadet
Kontroller at IndiGo er aktivert når pedalen er i øverste posisjon
Kontroller nødstoppenheten for tegn på skade
Kontroller at IndiGo -etiketten er på plass og at den er leselig

Hvis resultatet av disse kontrollene er utilfredsstillende, må IndiGo ikke brukes. Ta kontakt med Arjo  
eller en godkjent servicerepresentant. 

Generelt
• Undersøk IndiGo for synlige tegn på skade.

• Prøv ut driften av enheten, inkludert nødstoppbrytere. Se kapittelet om feilsøking ved oppdagelse  
av synlige avvik.

• Kontroller IndiGo-ledningene for kutt, avskrapninger, knuter eller annen forringelse. Kontakt Arjo  

• Kontroller IndiGo-drivhjulet og hjulenheten for skade. Skift ut drivhjulenheten ved synlig avvik.  
Se prosedyrer for utskifting av drivhjul i service-delen.

• 
opprettholder nedadgående kraft på drivhjulet når IndiGo  
olje på akselen, eller om gassfjæren ikke opprettholder nedadgående kraft når IndiGo er tilkoblet,  
må gassfjæren skiftes ut. Se prosedyrer for utskifting av gassfjær i servicehåndboken.

• Kontroller at alle muttere, bolter og andre festeelementer er på plass og tilstrekkelig strammet

• Kontroller at IndiGo ikke forstyrrer vektfunksjonen i sengens bevegelsesområde.

ADVARSEL
IndiGo deaktiveres og bremsen på sengen  

IndiGo

ADVARSEL
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FEILSØKING
Symptom Mulig årsak Løsning

Sengen er vanskelig/
tung å manøvrere

Bremsepedalen er i nøytral 
posisjon eller bremseposisjon

Still bremsepedalene på IndiGo  
i aktiveringsposisjon.

Nødstoppbryter(e) er trykket ned Påse at nødstoppbryter(e) ikke er trykket ned. 
Drei bryter(e) med klokken for å tilbakestille.

Bremsepedalsensor er ikke 
innrettet med IndiGo-sensor når 
pedalen er i aktiveringsposisjon

Påse at pedalen er i aktiveringsposisjon.  
Flytt deretter bremsepedalsensoren slik at 
den er innrettet med IndiGo-sensoren. Løsne 
skruen på bremsepedalsensoren ved behov 

Sengen er vanskelig  
å manøvrere sidelengs

Pedalen er i IndiGo 
aktiveringsposisjon

Sett pedalen i nøytral posisjon, slik at IndiGo 
ikke er aktivert.

Sengen beveger seg 
på uventede måter Svikt/feil

Bekreft at IndiGo
sengen der den er installert. Rekalibrer 
IndiGo i samsvar med kontrollkapitlet. 
Se LED-lys feilkoder og korriger etter behov.
Deaktiver IndiGo ved å sette pedalen  
i bremseposisjon.
Kontakt en Arjo-godkjent servicetekniker. 

Blinkende blått lys

Lavt batteri  
og sett strømledningen i stikkontakten.Kritisk lavt batteri

Svikt/feil
eller bremsen ved å sette pedalen  
i bremseposisjon. Kontakt en Arjo-godkjent 
servicetekniker.
Se LED-lys feilkoder og korriger etter behov.

Nødstoppbryter virker 
ikke ordentlig

Svikt/feil Påse at nødstoppbryteren og kablingen  
er intakt og virker. Skiftes hvis de er skadet. 
Hvis det ikke oppdages skade, må PCBA 
feilsøkes.

Lesefeil på sengens 
vekt ved lav 
sengehøyde

Kabelføring forstyrrer 
sengeleddene

Kontroller kabelføringen for å sikre 
tilstrekkelig slark og/eller serviceløkke  
på egnede steder.
Påse at det monteres høyere deksler  
til lastcelleskruene.

Alle funksjonene  
er ute av drift

Programvare og/eller  
PCBA er defekt

Skift ut PCBA.

Ledningene er defekte Kontroller ledningene for kutt, avskrapninger, 
knuter eller annen forringelse, og skift ut om 
nødvendig.
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Symptom Mulig årsak Løsning

Det blå lyset lyser ikke

IndiGo er i hvilemodus Drei fotpedalen fra aktiveringsposisjon  
til nøytral posisjon, vent to sekunder,  
og drei den tilbake til aktiveringsposisjon  
for å aktivere IndiGo.

Pedalen ble dreid rundt  
for raskt

Bremsepedalen er i nøytral 
posisjon eller bremseposisjon

Sett bremsepedalene på IndiGo  
i aktiveringsposisjon.

Nødstoppbryter(e) er trykket ned Påse at nødstoppbryter(e) ikke er trykket ned. 
Drei bryter(e) med klokken for å tilbakestille.
Drei fotpedalen fra aktiveringsposisjon  
til nøytral posisjon, vent to sekunder, 
og drei den tilbake til aktiveringsposisjon  
for å aktivere IndiGo.

Svikt/feil  
sengen eller bremsen ved å sette pedalen 
i bremseposisjon. Kontakt en Arjo-godkjent 
servicetekniker.
Se LED-lys feilkoder og korriger etter behov.
Bekreft laderstatus-LED.  
 –  Rød = lader
 –  Grønn = fulladet eller lader ikke  

eller ikke tilkoblet til PCBA
 –  Mangler LED-lys = kontroller 

ledningstilkoblinger eller skift ut lader
Skift ut batteriet hvis laderen virker  
som den skal.

Lavt batteri Koble strømledningen til strømuttaket.
Kontakt en Arjo-godkjent servicetekniker.
Flytt på sengen for å aktivere IndiGo på nytt.

Batteriet er defekt Skift batteriet.
Batteriet er utladet Plugg sengen inn i et strømuttak.  

Trykk på aktiveringsknappen på  
batteriet og la det lade i åtte timer.

Uventet støy

Svikt/feil Deaktiver IndiGo for å fullføre 
 

å sette pedalen i nøytral posisjon eller  
bremse ved å sette pedalen i bremseposisjon.
Kontakt en Arjo-godkjent servicetekniker.
Påse at drivhjulet virker som det skal.  
Hvis støyen vedvarer, må IndiGo-enheten 
skiftes ut.
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SPESIFIKASJONER 
Li-ion-batteri 25,2 V nominell spenning, 4,3 A kapasitet

Batteriladetid når utladet: ~4 timer
Kjørelengde når fulladet 5 000 m (3,10 miles)
Kjørelengde ved lavt batteri 900 m (0,56 miles)
Ved kritisk lavt batteri 20 sekunder
Maksimal hastighet ved full assistanse 5 km/t (3 mph)
IndiGo-drivhjul Lager ikke merker 
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av væske IPX4
Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt Klasse 1 
Tillatt kombinasjon Citadel sengerammesystem

Enterprise 5000X Acute Care sykehusseng (utenom 
nedfellbare sengehester), Enterprise 8000X Acute Care 
sykehusseng, Enterprise 9000X Acute Care sykehusseng

Seilets forventede levetid Forventet servicelevetid er 10 år når forebyggende 
vedlikehold utføres som oppgitt i delen Pleie  
og forebyggende vedlikehold.

Watt - per time 108 Wh nominell
Sikker arbeidsbelastning IndiGo har samme sikker arbeidslast som sengen  

den er festet til.

GJENVINNING

Utstyret skal gjenvinnes i henhold til lokale bestemmelser.
Batteri Litiumion. 

Skal ikke kasseres, bare resirkuleres. 
Emballasje Resirkulerbart tre og bølgepapp.
IndiGo Elektriske deler, metall- og plastdeler skal  

skilles ut og resirkuleres i henhold til (WEEE)  
og i henhold til merkene på enheten. 

DRIFTS-, TRANSPORT- OG OPPBEVARINGSFORHOLD 

Temperatur (ved drift) 14 °C til 35 °C (57 °F til 95 °F)
Temperatur (transport og oppbevaring) -29 °C til 50 °C (-20 °F til 122 °F)
Relativ luftfuktighet (ved drift) 20–80 %
Relativ luftfuktighet (transport og oppbevaring) 20 % til 90 % ved 30 °C (86 °F), ikke-kondenserende
Atmosfærisk trykk (ved drift) 700 hPa til 1060 hPa
Atmosfærisk trykk (transport og oppbevaring) 700 hPa til 1060 hPa
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SYMBOLFORKLARING

Advarsel om mulig fare for system, 
pasient eller helsepersonell

Transport og lagring  
Fuktighet høye og lave grenser

Forsiktig Transport og lagring 
Trykk høye og lave grenser

Viktig driftsinformasjon Referansenummer

Produksjonsdato

IPXX beskyttelsesgrad.

Se instruksjonshåndboken/-heftet  
– Bruksanvisningen må leses

RoHs-direktivet 2011/65/EF  
om begrensning av bruk av  

 
og elektronisk utstyr

Elektriske og elektroniske 
komponenter skal gjenvinnes 
separat i henhold til  
2012/19/EF (WEEE)

UL-godkjent komponentmerke 

Produsent

Serienummer

Lithium-Ion-batteri

Transport og oppbevaring 
Temperatur Høye og lave grenser
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FCC-SAMSVARSERKLÆRING:
Denne enheten samsvarer med Del 15 av FCC-reglene. Driften er underlagt følgende to betingelser:
(1)Enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
(2)Enheten må godta enhver mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for en Klasse A digital enhet, 
ifølge Del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi akseptabel beskyttelse mot skadelig 
interferens når utstyret er i drift i kommersielle miljøer. Dette utstyret genererer, bruker og kan  
utstråle høyfrekvensenergi. Dersom det ikke installeres og brukes i samsvar med bruksanvisningen,  
kan utstyret forårsake skadelig interferens på radiokommunikasjon.

Drift av dette utstyret i et boligområde kan forårsake skadelig interferens. Brukeren vil da måtte korrigere 
interferensen på egen regning.

KRAV FOR CANADA:
Denne enheten samsvarer med Industry Canada-lisens unntatt RSS-standard(er). Driften er underlagt  
følgende to betingelser: (1) denne enheten kan ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten  
må godta enhver interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Etter Industry Canada-bestemmelser, kan denne radiosenderen kun brukes med en antenne av én type 
og maksimal forsterkningsgrad (eller mindre) godkjent for senderen av Industry Canada. For å redusere 
potensielle radioforstyrrelser for andre brukere, bør antennetypen og forsterkningsgraden velges slik  
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INFORMASJON OM ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
Produktet er testet for samsvar med gjeldende standarder med hensyn til evnen til å blokkere 
elektromagnetisk interferens fra eksterne kilder.
Enkelte tiltak kan bidra til å redusere elektromagnetisk interferens:
• Sørg for at andre enheter i pasientovervåkings- og/eller behandlingsområder oppfyller aksepterte
strålingsstandarder.

Bruksmiljø: Profesjonelt pleiemiljø i institusjon
Unntak: Høyfrekvent kirurgisk utstyr og det RF-skjermede rommet til et ME-SYSTEM for avbildning
med magnetresonans.

Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp

Strålingstest Kompatibilitet

RF-utslipp
CISPR 11

Gruppe 1 Dette utstyret bruker RF-energi kun for sin interne 
funksjon. Derfor er HF-utslippene svært lave,  
og det er lite sannsynlig at de forårsaker forstyrrelser  
i elektronisk utstyr i nærheten.
Dette utstyret er egnet for bruk i alle installasjoner, 
inkludert private installasjoner og installasjoner 

distribusjonsnettet som forsyner bygninger beregnet 
for boligformål.

HF-utslipp
CISPR 11

Klasse A

Harmonisk
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningsvariasjoner/ 

IEC 61000-3-3

Samsvarer

påkrevd) kan det være at dette utstyret ikke gir tilstrekkelig beskyttelse mot høyfrekvente 

ADVARSEL

skal ikke brukes nærmere enn 30 cm (12 tommer) fra noen del av IndiGo, inkludert kabler som er 

ADVARSEL
 

utstyret 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.
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet
Immunitetstest IEC 60601-1-2 testnivå Kompatibilitetsnivå
Elektrostatisk utlading (ESD)
NEK 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

Ledete forstyrrelser  
indusert av RF-felter 
NEK EN 61000-4-6

3 V ved 0,15 MHz til 80 MHz
6 V innenfor ISM og 
amatørradiobånd mellom  
0,15 og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

3 V ved 0,15 MHz til 80 MHz
6 V innenfor ISM og 
amatørradiobånd mellom  
0,15 og 80 MHz
80 % AM ved 1 kHz

Utstrålt  
HF-elektromagnetisk felt
NEK EN 61000-4-3

Profesjonelle pleiemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Profesjonelle pleiemiljøer 
3 V/m
80 MHz til 2,7 GHz
80 % AM ved 1 kHz

Nærhetsfelt fra RF-trådløst 
kommunikasjonsutstyr
NEK 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
1720, 1845, 1970, 2450 MHz  
– 28 V/m
5240, 5500, 5785 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
1720, 1845, 1970, 2450 MHz  
– 28 V/m
5240, 5500, 5785 MHz – 9 V/m

Elektrisk kortvarig transient/
puls IEC 61000-4-4

±2 kV AC port
100 kHz repetisjonsfrekvens

±2 kV AC port
100 kHz repetisjonsfrekvens

Strømfrekvens Magnetfelt 
EN 61000-4-8

30 A/m
50 Hz eller 60 Hz

30 A/m
50 Hz

Spenningspuls
NEK EN 61000-4-5

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, AC-nettstrøm, 
linje til jord 
±0,5kV ±1kV, AC-nettstrøm,  
linje til linje

±0,5 kV ±1 kV; ±2 kV, AC-nettstrøm, 
linje til jord 
±0,5kV ±1kV, AC-nettstrøm,  
linje til linje

Spenningsfall, korte avbrudd 
og spenningsvariasjoner
på strømforsyning
inngangslinjer
NEK EN 61000-4-11

0 % UT; 0,5 syklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° og 315°
 
0 % UT; 1 syklus
og
70 % UT; 25/30 sykluser
Enfase: ved 0°
 
0 % UT; 250/300 sykluser

0 % UT; 0,5 syklus
Ved 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 
270° og 315°
 
0 % UT; 1 syklus
og
70 % UT; 25/30 sykluser
Enfase: ved 0°
 
0 % UT; 250/300 sykluser

Nærhetsmagnetfelt
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

MERK: UT er nettspenningen (vekselstrøm) før testnivået tas i bruk.
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Tom med hensikt
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Tom med hensikt
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Tom med hensikt
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