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РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Инструментална маса

HSM 901 M/E1
10. Издание / 2013 – 11

Предговор 
Благодарим Ви, че избрахте инструментална маса на HAAG-STREIT. При внимателно 
следване на инструкциите в това ръководство за употреба можем да Ви гарантираме на-
деждна и безпроблемна работа с нашия продукт. 

Предназначение 
Инструменталната маса HSM 901 служи като носещ елемент за офталмологични ин-
струменти.

Противопоказания
Няма известни противопоказания за прегледите с този уред. Приложени са професио-
нална оценка и предупреждение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди въвеждане в експлоатация на този продукт прочетете внимателно 
ръководството за употреба. То съдържа важна информация по отношение 
на безопасността за оператора и пациентите.
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1. Безопасност 
ЗАБРАНЕНО!
При неспазване може да се очакват материални щети и риск за потреби-
тели и пациенти.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Указанията трябва да се спазват задължително, за да се гарантира безо-
пасното обслужване на инструменталната маса и да се избегне риска за 
потребители и пациенти.

УКАЗАНИЕ!
Важни указания, моля, прочетете внимателно. 

1.1 Места на употреба на инструменталната маса
Инструменталната маса HSM 901 е предназначена за използване в лекарски кабинети, 
болници и работни места на оптометристи и оптици.

1.2 Условия на околната среда
Транспорт: Температура

Въздушно налягане
Относителна влажност

от
от
от

–40°C
500 hPa
10%

до
до
до

+70°C
1060 hPa
95%

Съхраняване: Температура
Въздушно налягане
Относителна влажност

от
от
от

–10°C
700 hPa 
10%

до
до
до

+55°C
1060 hPa
95%

Употреба: Температура
Въздушно налягане
Относителна влажност

от
от
от

+10°C
800 hPa 
30%

до
до
до

+35°C
1060 hPa
90%

1.3 Доставка и разопаковане
• Преди да разопаковате инструменталната маса, проверете дали по опаковката има 

следи от неправилно боравене или повреди. Ако това е така, уведомете транспорт-
ната фирма, която Ви е доставила стоката. Опаковайте инструменталната маса отно-
во заедно с представител на транспортната фирма. Изгответе протокол за евентуал-
но повредени части. Протоколът трябва да бъде подписан от вас и от представителя 
на транспортната фирма.

• Преди разопаковането оставете инструменталната маса за няколко часа в опаковка-
та (кондензация).
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• След разопаковането инструменталната маса трябва да се провери за наличие на 
повреди. Дефектните инструментални маси трябва да бъдат върнати в подходяща 
опаковка.

1.4. Предупреждения при инсталиране 
ЗАБРАНЕНО!
• Електрическите инструментални маси да не се използват на места, 

застрашени от експлозия, където се работи с летливи разтворители 
(спирт, бензин и т.н.) и запалими упойващи вещества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Устройството на този уред не може да бъде променяно без разреше-

нието на производителя. 
• Инсталиране, ремонт и изменения могат да се извършват само от обу-

чен специализиран персонал. 
• Ако в контакта за апарати (9) се включи външен апарат, това трябва да 

стане при спазване на стандарта IEN 60601-1.
• Този апарат трябва да се инсталира по начин, който позволява изключ-

ването му от електрическата мрежа по всяко време.

1.5 Обслужване, обкръжаваща среда
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
За да избегнете риска от електрически удар, апаратът трябва да се свърз-
ва към електрическа мрежа със защитен прекъсвач.

УКАЗАНИЕ!
• Изключването от електрическата мрежа се извършва чрез изваждане 

на щепсела. 
• Обслужването да се извършва само от квалифициран и обучен персо-

нал. Обучението е задача на потребителя. 

1.6 Дезинфекция
УКАЗАНИЕ!
Инструменталните маси на HAAG-STREIT не трябва да се дезинфекцират.

За по-подробна информация за почистването вижте глава „Техническо обслужване и 
поддръжка“.

1.7 Гаранция и отговорност на производителя за вреди от  
 произвежданите продукти
• Продуктът да се обслужва съгласно указанията в глава 1. „Безопасност“. Неправил-

ното обслужване може да доведе до щети по продукта. В такъв случай отпадат всич-
ки гаранционни претенции.

• Ако повреден чрез неправилно боравене продукт продължи да бъде използван, това 
може да доведе до нараняване на хора. В този случай производителят не поема ни-
каква отговорност.

1.8 Символи
Прочетете внимателно 
ръководството за употреба 

Общо предупреждение:
Прочетете придружаващите 
документи

Европейска 
декларация за съответствие

Указание за разчистване на от-
падъци. Вижте глава Г. „Трети-
ране като отпадък“

Преди да отворите уреда, изва-
дете щепсела

Знак за качество от CSA 
с одобрение от САЩ

Производител Година на производство

Променлив ток Сериен номер

Референтен номер на произ-
водителя

2. Въведение
2.1 Преглед
1. Плот „Workstation“
2. Плот „Imaging“
3. Плот „Standard“
4. Дясно чекмедже
5. Ляво чекмедже (без захранващ модул)
6. Лост за регулиране (тип М) или прекъс-

вач (тип Е) – вижте глава „Обслужване“

7. Кожух 
8. Крак на масата
9. Контакт за апарати за включване на 

външни апарати
10. Типова табелка
11. Предпазители
12. Захранващ кабел
13. Задни колела със спирачки
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3. Монтаж на апарата/Инсталиране
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Проверете: поставени ли са съединителните връзки на принадлежностите 
(болтови съединения, бързозатварящо устройство)?

УКАЗАНИЕ!
Инструменталната маса HSM 901 се доставя монтирана.

4. Транспортиране на HSM 901
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди транспортиране е необходимо всички използвани върху масата апа-
рати да бъдат отстранени. 

4.1 На кратки разстояния
Освободете спирачките от пациентската страна и преместете до желаното място с по-
мощта на колелата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обръщайте внимание на дължината на кабела! Когато достигнете желано-
то място, фиксирайте спирачките.

4.2 На по-дълги разстояния
Смъкнете плота до най-ниската позиция и прекъснете връзката на захранващия кабел 
с мрежата. Освободете спирачките от пациентската страна и преместете до желаното 
място с помощта на колелата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Обръщайте внимание на неравности на пода, например стъпала! Когато 
достигнете желаното място, фиксирайте спирачките.

4.3 Настройка на повдигащата сила (HSM 901/M)
УКАЗАНИЕ!
Повдигащата сила на HSM 901/M (ръчна) е настроена правилно при дос-
тавката посредством инструмент на HAAG-STREIT.

1. Сложете инструмента на инструменталната маса.
2. След промяна на положението на лоста за регулиране плотът на масата се движи 
 а) леко нагоре: натоварването е нормално 
 б) силно нагоре: инструментът е по-лек от предвиденото за основното оборудване 
 в) надолу: инструментът е по-тежък от предвиденото за основното оборудване
3. В случай че са изпълнени 2б) или 2в), е необходимо повдигащата сила да се настрои  
 отново.

20

21
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Настройка на повдигащата сила
1. Приведете инструменталната маса в най-горно положение.
2. Освободете четирите винта (21), задръжте кожуха и внимателно 
 натиснете надолу върху крака на масата.
3. Вкарайте имбус ключа в болта за настройване на пружиниращата поставка (20).
4. Плотът на масата се движи силно нагоре (случай 2б). Намалете повдигащата  
 сила чрез въртене на имбус ключа в посока, обратна на часовниковата стрелка.
5. Плотът на масата се движи силно надолу (случай 2в). Увеличете повдигащата сила  
 чрез въртене на имбус ключа в посока по часовниковата стрелка.
6. Повдигащата сила е правилно настроена, когато при промяна на положението на 
 лоста за регулиране плота на масата леко се вдига нагоре.
7. Преди да поставите кожуха обратно, трябва неговото собствено тегло да бъде ком- 
 пенсирано чрез въртене на имбус ключа 13 оборота в посока по часовниковата  
 стрелка.
8. Монтирайте кожуха обратно.

4.4 Захранващ модул в инструменталната маса 
УКАЗАНИЕ!
Съблюдавайте ръководството за употреба на съответния захранващ мо-
дул на HAAG-STREIT!

5. Въвеждане в експлоатация
Ако инструменталната маса HAAG-STREIT HSM 901 е включена към електрическата 
мрежа, то тя е готова за експлоатация.

6. Обслужване
6.1 HSM 901/M (ръчна)
• HSM 901/M (ръчна) е снабдена с пружинираща поставка, която може да бъде настро-

ена според теглото на инструменталната маса и инструментите върху нея. 
• Настройката на височината се осъществява посредством лост за регулиране на до-

лната страна на масата.
• При натискане на лоста за регулиране блокирането се освобождава, а масата може 

да бъде настроена на височина.
• Настройката на височината се блокира, като се освободи лостът за регулиране.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Настройката на височината трябва да се извършва само с монтиран 

върху масата инструмент. Повдигащата сила трябва да е настроена 
правилно.  
(вижте глава 3.1 „Настройка на повдигащата сила“)

6.2 HSM 901/E1 (електрическа)
• Електрическата HSM 901 е оборудвана със задвижвана с електромотор колона. 
• Настройката на височината се осъществява посредством прекъсвач, монтиран на до-

лната страна на плота на масата.
• Натиснете надясно, за да повдигнете плота, или наляво, за да го смъкнете.

УКАЗАНИЕ!
Електрически задвижваната колона може да работи максимум 60 секунди 
при всяка промяна на височината. 

Тип М Електрическа

6.3 Проблеми с настройката на височината (HSM 901/E1)
• Задействала се е защитата срещу прегряване: Изчакайте 30 минути и опитайте от-

ново.
• Проверете дали захранващият кабел е поставен правилно в контакта.
• Проверете предпазителите, вижте глава „Подмяна на предпазители“

7. Извеждане от експлоатация на HSM 901/E1
Инструменталната маса HSM 901 се извежда от експлоатация чрез изваждане на щеп-
села от електрическата мрежа. 

8. Технически данни
За означение на типа вижте типовата табелка (10).
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8.1  HSM 901/M (ръчна)
Минимална сила: 5 kg
Полезен товар: 60 kg/вижте илюстрацията
Минимална височина: 710 mm
Масимална височина: 870 mm
Общо повдигане: 160 mm
Колела: 4
Спирачки: 2 
Напрежение: 100 – 240 V~
Честота: 50 – 60 Hz
Използван ток във включено със-
тояние:

10 A

Контакт за резервно захранване: 10 A/100 – 240 V~
Тегло: 40,7 kg
Предпазители: T10 AH, 250 V – Номер на частта 3000482

8.2  HSM 901/E1 (електрическа)
Полезен товар: 60 kg/вижте илюстрацията
Минимална височина: 724 mm
Масимална височина: 924 mm
Общо повдигане: 200 mm
Колела: 4
Спирачки: 2 
Напрежение: 230 V~
Максимална мощност: 2300 VA
Честота: 50 Hz
Използван ток във включено със-
тояние:

10 A

Контакт за резервно захранване: 10 A/230 V~
Скорост на вдигане и спускане: 10 mm/s при 50 Hz
Тегло: 33 kg
Предпазители: T10 AH, 250 V – Номер на частта 3000482

8.3 Размери
Инструментална маса HSM 901 Standard (ръчна/електриче-
ска)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Плот на масата:

Стойка:

Д: 660 mm
Ш: 380 mm
Д: 560 mm
Ш: 660 mm

Инструментална маса HSM 901 Workstation (ръчна/елек-
трическа)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Плот на масата:

Стойка:

Д: 1050 mm
Ш: 423/380 mm
Д: 560 mm
Ш: 660 mm

Инструментална маса HSM 901 Imaging (ръчна/електри-
ческа) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Плот на масата:

Стойка:

Д: 1200 mm
Ш: 563/390 mm
Д: 560 mm
Ш: 660 mm

9. Техническо обслужване и поддръжка
Инструменталните маси на HAAG-STREIT на практика не се нуждаят от поддръжка и из-
искват минимална грижа, за да работят достатъчно добре дълго време. Все пак препо-
ръчваме на всеки три години да извършвате профилактика с помощта на сервизен тех-
ник на HAAG-STREIT. HAAG-STREIT или Вашето местно представителство ще Ви даде 
повече информация по въпроса.
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9.1 Смяна на предпазители
• Извадете захранващия кабел (23)
• Извадете модула (24)
• Сменете предпазителите (25)
• Върнете модула обратно
• Включете отново захранващия кабел

23

24 25ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Да се използват само предпа-
зители, описани в съответната 
таблица в глава „Технически 
данни“.

9.2 Почистване 
Достатъчно е инструменталната маса да се забърсва със суха мека кърпа. 
Масата може да бъде допълнително почистена с леко навлажнена с вода и мек сапун 
немъхеста кърпа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Избягвайте контакт с течности. В никакъв случай не използвайте разтвори-
тели, спирт, корозивни или абразивни агенти.

A.  Приложение
A.1 Принадлежности

35 36 37

34. Захранващ кабел CH: Дължина: 2500 mm 1001319 
35. Захранващ кабел USA: Дължина: 3100 mm 1001316 
36. Захранващ кабел USA: Дължина: 760 mm 1002147

Б. Законови разпоредби
• HAAG STREIT AG поддържа система за управление на качеството съгласно EN ISO 

13485.
• Инструменталните маси се конструират съгласно нормите EN 60 601-1, EN 60 601-1-

2 и EN 14971. Производството, изпитването, сглобяването, поддръжката, профилак-
тиката и ремонтът се извършват при спазването на международните разпоредби.

• При комбинирането на различни медицински и/или немедицински електрически апа-
рати да се съблюдава стандарт EN 60 601-1-1.

• Чрез маркировката СЕ се удостоверява съответствието на инструменталната маса с 
Директива 93/42/ЕИО.

• Копие от Декларацията за съответствие и от указанията за ЕМС (електромагнитна 
съвместимост) към настоящия продукт може да бъде поискано по всяко време от 
HAAG STREIT AG.

• Да се съблюдават законовите инструкции за безопасност.

В. Класифициране
EN 60601-1 Инструментална маса съгласно клас на безопасност I.
Режим на работа: с прекъсвания (1 минута включена/30 минути изключена)
CE-Директива 93/42/ЕИО Клас I

Г. Третиране като отпадък
Електрическото и електронно оборудване трябва да се изхвърля от-
делно от битовите отпадъци! Този апарат е пуснат в търговската мре-
жа след 13.08.2005 г. 
Извозване на отпадъците се извършва от местните служби по смето-
извозване или от Вашия представител на HAAG-STREIT. 

Д. Съблюдавани норми и стандарти
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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Е. Указание и декларация на производителя по  
 отношение на Електромагнитната съвместимост  
 (EMС)
Е.1 Общи
Инструменталните маси на HAAG STREIT съответстват на изискванията за електромаг-
нитна съвместимост съгласно EN 60601-1-2. Уредите са конструирани по такъв начин, 
че възникването и излъчването на електромагнитни смущения е ограничено дотолкова, 
че да не се нарушава функционирането на други апарати в тяхното предназначение и 
самите те да имат съответна подходяща устойчивост на електромагнитни смущения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• По отношение на ЕМС медицинските електрически апарати и системи 

подлежат на специални мерки и трябва да бъдат инсталирани съгласно 
съдържащите се в това упътване за употреба указания.

• Преносими и мобилни високочестотни комуникационни средства могат 
да повлияят на електрическите медицински апарати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Свързването на външни апарати към същия разклонител може да на-

мали безопасността на системата.
• Ако се включва външен апарат, това трябва да стане при спазване на 

стандарта EN 60601-1.

Е.2 Излъчване на смущения (Таблица 1)
Насоки и декларация на производител - Електромагнитни излъчвания
Този продукт е предназначен за работа в среда, като посочената по-долу. Клиентът или потребителят на продукта трябва да гарантира, че той ще бъде използ-
ван в такава среда.
Измервания на смущенията Съответствие Електромагнитна среда / Ръководство
Високочестотни излъчвания съгл. CISPR11 Група 1 Този продукт използва високочестотна енергия изключително за вътрешното си функ-

циониране. Поради това неговото високочестотно излъчване е незначително и е малко 
вероятно съседните устройства да бъдат засегнати.

Високочестотни излъчвания съгл. CISPR11 Клас B Този продукт е подходящ за употреба на всички места, включително жилищна среда, 
и на такива, които са непосредствено свързани към обществена мрежа за електро-
захранване, захранваща и сгради, които се използват за жилищни цели.

Излъчвания с падове на напрежението / 
трептене съгл. EN 61000-3-3

Съответства
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Е.3 Устойчивост на смущения (Таблица 2)
Насоки и декларация на производител - Електромагнитна устойчивост на смущения
Този продукт е предназначен за работа в среда, като посочената по-долу. Клиентът или потребителят на продукта трябва да гарантира, че той ще бъде използ-
ван в такава среда.
Изпитване на устойчивостта 
на смущения

EN 60601 - Ниво на тестване Ниво на съответствие Електромагнитна среда / Ръководство

Разряд на статично електри-
чество (ESD) съгл. 
(ESD) по EN 61000-4-2

± 6 kV контактен разряд
± 8 kV въздушен разряд

± 6 kV контактен разряд
± 8 kV въздушен разряд

Подовете трябва да са от дърво или бетон или да са с 
керамични плочки. При синтетични подове относителна-
та влажност на въздуха трябва да е минимум 30 %.

Бързи преходни електрически 
смущения / откоси съгл. 
Смущения / импулсни смущения 
съгласно EN 61000-4-4

± 2 kV за мрежови проводници ± 2 kV за мрежови проводници Качеството на захранващото напрежение трябва да  съ-
ответства на напрежението на типична търговска или 
болнична среда.

Импулсни напрежения (прена-
прежения) съгл. EN 61000-4-5

± 1 kV за противофазни напре-
жения
± 2 kV за синфазни напрежения

± 1 kV за противофазни напре-
жения
± 2 kV за синфазни напрежения

Качеството на захранващото напрежение трябва да  съ-
ответства на напрежението на типична търговска или 
болнична среда.

Падове на напрежението, крат-
котрайни прекъсвания и колеба-
ния на захранващото напреже-
ние съгл. EN 61000-4-11

< 5% UT (> 95% спадане на UT)
за ½ период
< 40% UT(> 60% спадане на UT)
за 5 периода
< 70% UT(> 30% спадане на UT)
за 25 периода
< 5% UT(> 95% спадане на UT) 
за 5 сек.

< 5% UT (> 95% спадане на UT)
за ½ период
< 40% UT(> 60% спадане на UT)
за 5 периода
< 70% UT(> 30% спадане на UT)
за 25 периода
< 5% UT(> 95% спадане на UT) 
за 5 сек.

Качеството на захранващото напрежение трябва да съ-
ответства на напрежението на типична търговска или 
болнична среда. Ако потребителят на продукта иска 
продължаване на функционирането и при възниква-
не на прекъсвания на електрозахранването, продуктът 
трябва да бъде снабден с непрекъсваемо захранване 
или с батерия

ЗАБЕЛЕЖКА: UT = Променливо /синусоидно/ напрежение на мрежата преди приложението на нивото на тестване.
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Е.4 Устойчивост на смущения при неживотоподдържащи устройства и апарати (Таблица 4)
Насоки и декларация на производител - Електромагнитна устойчивост на смущения
Този продукт е предназначен за работа в среда, като посочената по-долу. Клиентът или потребителят на продукта трябва да гарантира, че той ще бъде използ-
ван в такава среда.
Електромагнитна среда - Насоки
Да не се използват преносими и мобилни радиоапарати на по-близко от препоръчителното защитно разстояние от продукта, включително от кабелите, 
което разстояние се изчислява според подходящо за честотата на предаване уравнение.
Изпитване на устойчивостта на смущения EN 60601 - Ниво на тестване Ниво на съответствие Препоръчително разстояние(c):
Направлявани радиочестотни смущения съ-
гласно EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Излъчени радиочестотни смущения съгласно 
EN 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.5 GHz

3 V/m D = 1.2  80 MHz – 800 MHz
D = 2.3  800 MHz – 2.5 GHz

Където P е номиналното напрежение на предавателя във ватове (W) съгласно данните на производителя на предавателя, и D е препоръчителното 
защитно разстояние в метри (m). Интензивността на полето на стационарните радиопредаватели при всички честоти съгласно изследване на място(a) 
е по-малка от нивото на съответствие(b).  В обкръжението на уреди и апарати със следния символ са възможни смущения.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz важи по-голямото разстояние.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: Тези насоки може да не са в сила за всички ситуации. Разпространението на електромагнитни вълни се влияе от поглъщането и отразяването 

от сгради, предмети и хора.
a. Интензивността на полето на стационарни предаватели, като напр. базови станции на радиотелефони и мобилни наземни оператори, любителски станции, 

AM и FM радио и телевизионни предаватели, теоретично не може да бъде предварително точно определена. За да се определи електромагнитната сре-
да вследствие на стационарни високочестотни предаватели, се препоръчва проучване на местоположението. Ако установената интензивност на полето на 
местоположението на продукта надхвърля горната граница на зададеното ниво на съответствие, продуктът трябва да бъде наблюдаван по отношение на 
нормалното му функциониране на всяко място на приложение. Ако се наблюдават необичайни функционални показатели, може да бъде необходимо да се 
предприемат допълнителни мерки, като напр. преориентиране или смяна на местоположението на продукта.

b.
c. 

За честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz интензивността на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m.
Възможните по-къси разстояния извън ISM диапазоните не допринасят за подобряване на приложимостта в тази таблица.
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Е.5 Защитни разстояния при неживотоподдържащи устройства и апарати (Таблица 6)
Препоръчителни защитни разстояния между преносими и мобилни високочестотни комуникационни устройства и този апарат.
Този продукт е предназначен за работа в електромагнитна среда, в която се контролират излъчваните високочестотни смущения. Клиентът или потребителят 
на този продукт може да съдейства за предотвратяването на електромагнитни смущения, като спазва минимални разстояния между преносими и мобилни ви-
сокочестотни комуникационни устройства (предаватели) и продукта, както е препоръчано по-долу, съответно на максималната изходна мощност на комуника-
ционното устройство.

Номинална мощност на предавателя (W)

Защитно разстояние съгласно носещата честота на предавателя (м)
150 kHz – 80 MHz

D = 1.2 
80 MHz – 800 MHz

D = 1.2 
800 MHz – 2.5 GHz

D = 2.3 
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

За предаватели, чиято номинална мощност не е посочена в горната таблица, разстоянието D може да бъде определено в метри (m) чрез използване на урав-
нението, което е в  съответната колонка, където P е номиналната мощност на предавателя във ватове (W) съгласно данните на производителя на предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz важи по-голямото разстояние.
ЗАБЕЛЕЖКА 2: За изчисляване на препоръчаното защитно разстояние от излъчватели в честотния диапазон от 80 MHz до 2.5 GHz се използва допълните-

лен фактор 10/3, за да се намали вероятността неволно попаднало около пациента мобилно/преносимо комуникационно устройство да предиз-
вика смущения.

ЗАБЕЛЕЖКА 3: Тези насоки може да не са в сила за всички ситуации. Разпространението на електромагнитни вълни се влияе от поглъщането и отразяване-
то от сгради, предмети и хора.
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C         US

PRODUCTS CERTIFIED FOR BOTH THE U.S 
AND CANADIAN MARKETS, TO THE APPLI- 
CABLE U.S. AND CANADIAN STANDARDS
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При допълнителни въпроси се свържете с Вашия представител на HAAG-STREIT на:

Производител:

Само за инструментална маса HSM 901/M:
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