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BRUGERVEJLEDNING
Instrumentbord
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10. Edition / 2013 – 11

Forord 
Tak for, at du besluttede dig for et HAAG-STREIT-instrument. Hvis du omhyggeligt 
følger forskrifterne i denne brugervejledning, kan vi garantere for, at vores produkt 
fungerer pålideligt og problemløst. 

Formål 
Instrumentbord HSM 901 anvendes som holder til oftalmologiske instrumenter.

Kontraindikation
Der er ingen kendte kontraindikationer for undersøgelser med dette apparat. Pro-
fessionel vurdering og agtpågivenhed anbefales.

ADVARSEL!
Læs brugervejledningen nøje igennem før ibrugtagning af produktet. 
Den indeholder vigtig information vedrørende sikkerheden for brugere 
og patienter.
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1. Sikkerhed 
FORBUDT!
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigel-
se af materiale og fare for brugere og patienter.

ADVARSEL!
Disse anvisninger skal ubetinget overholdes for at garantere sikker be-
tjening af instrumentbordet og undgå fare for brugere og patienter.

BEMÆRK!
Vigtige henvisninger, læs nøje igennem. 

1.1 Instrumentbordenes anvendelsesområder
Instrumentbordet  HSM 901 er til brug i lægepraksisser, på hospitaler og hos øjen-
læger og optikere.

1.2 Omgivelsesbetingelser
Transport: Temperatur

Lufttryk
Relativ fugtighed

fra
fra
fra

−40 °C
500 hPa
10 %

til
til
til

+70 °C
1060 hPa
95 %

Opbevaring: Temperatur
Lufttryk
Relativ fugtighed

fra
fra
fra

−10 °C
700 hPa 
10 %

til
til
til

+55 °C
1060 hPa
95 %

Brug: Temperatur
Lufttryk
Relativ fugtighed

fra
fra
fra

+10 °C
800 hPa 
30 %

til
til
til

+35 °C
1060 hPa
90 %

1.3 Forsendelse og udpakning
• Kontrollér før udpakning af instrumentbordet, at emballagen ikke viser tegn på 

uhensigtsmæssig håndtering eller beskadigelse. Ved tegn på beskadigelser un-
derrettes transportfirmaet, der leverede varen. Pak instrumentbordet ud sammen 
med en repræsentant for transportfirmaet. Opret en fortegnelse over eventuelle 
beskadigede dele. Denne skal underskrives både af dig og af repræsentanten for 
transportfirmaet.

• Lad instrumentbordet blive i emballagen et par timer før udpakning (kondensa-
tion).
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• Efter udpakningen kontrolleres instrumentbordet  for beskadigelse. Defekte in-
strumentborde tilbagesendes i en egnet emballage.

1.4. Installationsadvarsler 
FORBUDT!
• Elektriske instrumentborde må aldrig anvendes i eksplosionsfarlige 

områder, hvor der arbejdes med flygtige opløsningsmidler (alkohol, 
benzin osv.) og brændbare narkosemidler.

ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens 

tilladelse. 
• Installation, istandsættelse og ændringer må kun udføres af uddan-

net kvalificeret personale. 
• Hvis der tilsluttes et eksternt instrument til instrumentbordets stik-

kontakt (9), skal dette opfylde standarden EN 60601-1.
• Instrumentet skal opstilles således, at det til hver en tid kan frakob-

les elnettet.

1.5 Betjening, omgivelser
ADVARSEL!
For at undgå risiko for elektrisk stød må instrumentet kun tilsluttes det 
offentlige elforsyningsnet med en jordterminal.

BEMÆRK!
• Frakobles elnettet ved at trække netstikket ud af stikkontakten. 
• Må kun betjenes af kvalificeret og uddannet personale. Uddannel-

sen af personalet er brugerens ansvar. 

1.6 Desinfektion
BEMÆRK!
Instrumentborde fra HAAG-STREIT skal ikke desinficeres.

Se kapitlet 'Vedligeholdelse' vedrørende nærmere information om rengøring.

1.7 Garanti og produktansvar
• Produktet skal behandles ifølge kapitel 1. 'Sikkerhed'. Uhensigtsmæssig behand-

ling kan medføre skader på produktet. Herved bortfalder samtlige garantikrav.
• Fortsat anvendelse af et beskadiget produkt pga. uhensigtsmæssig håndtering 

kan medføre personskader. I så fald bortfalder producentens ansvar.

1.8 Symboler
Læs brugervejledningen om-
hyggeligt igennem 

Generel advarselshenvisning:
Medfølgende dokumenter skal 
gennemlæses

EU-overensstemmelseser-
klæring

Vejledning vedr. bortskaffelse
Se kapitel D. 'Bortskaffelse'

Træk netstikket ud af stikkon-
takten før åbning af instru-
mentet.

Kontrolmærke fra CSA                                                                                                                    
med godkendelse fra USA

Producent Fremstillingsår

Vekselstrøm Serienummer

HS-artikelnummer

2. Indledning
2.1 Oversigt
1. Bordplade 'Workstation'
2. Bordplade 'Imaging'
3. Bordplade 'Standard'
4. Skuffe til højre
5. Skuffe til venstre (uden netdel)
6. Indstillingsgreb (type M) eller vip-

pekontakt (type E) - se kapitlet 'Be-
tjening'

7. Beklædning 
8. Bordfod
9. Stikkontakt for tilslutning af udstyr
10. Typeskilt
11. Sikringer
12. Netkabel
13. Baghjul med bremser
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montering / installation
ADVARSEL!
Kontrollér, at tilbehørets tilslutningsdele (skrueforbindelser, hurtigluk-
ninger) er korrekt fæstede.

BEMÆRK!
Instrumentbordet HSM 901 leveres færdigmonteret..

4. Transport HSM 901
ADVARSEL!
Fjern alt udstyr fra instrumentbordet, før det transporteres. 

4.1 Over korte afstande
Løsn bremserne på patientsiden og rul bordet hen til det ønskede sted.

ADVARSEL!
Vær opmærksom på kabellængden! Ved det ønskede sted sættes 
bremserne i indgreb.

4.2 Over længere afstande
Sæt bordpladen i den laveste position og træk netkablet ud af stikkontakten. Løsn 
bremserne på patientsiden og rul bordet hen til det ønskede sted.

ADVARSEL!
Vær opmærksom på ujævnheder i gulvet, som f.eks. dørtrin osv.! Ved 
det ønskede sted sættes bremserne i indgreb.

4.3 Indstilling af løftekraften (HSM 901/M)
BEMÆRK!
Løftekraften på HSM 901/M (manuel) er allerede indstillet korrekt ved 
levering med et instrument fra HAAG-STREIT.

1. Anbring instrumentet på instrumentbordet.
2. Ved betjening af indstillingsgrebet bevæges bordpladen 
 a) let opad: i orden 
 b) kraftigt opad: instrumentet er lettere end antaget med standardudstyret 
 c) nedad: instrumentet er tungere end antaget med standardudstyret.
3. Hvis 2b) eller 2c) er tilfældet, skal løftekraften indstilles.

20

21
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Ny indstilling af løftekraften
1. Kør instrumentbordet op til højeste trin.
2. Løsn de fire linseskruer (21), tag fat om beklædningen og sæt den forsigtigt ned  
 på bordfoden.
3. Stik unbrakonøglen ind i indstillingsskruen på fjedersøjlen (20).
4. Bordpladen bevæger sig kraftigt opad (situation 2b). Reducér løftekraften ved  
 at dreje unbrakonøglen mod uret.
5. Bordpladen bevæger sig kraftigt nedad (situation 2c). Forstærk løftekraften ved  
 at dreje unbrakonøglen med uret.
6. Løftekraften er korrekt indstillet, hvis bordpladen let flyttes opad ved betjening af  
 indstillingsgrebet.
7. Før beklædningen sættes på plads igen, skal egenvægten kompenseres ved at  
 dreje unbrakonøglen 13 omdrejninger med uret.
8. Genmontér beklædningen.

4.4 Strømforsyningsenhed i instrumentbordet
BEMÆRK!
Følg brugervejledningen til den pågældende strømforsyningsenhed fra 
HAAG-STREIT!

5. Ibrugtagning
Instrumentbordet HAAG-STREIT HSM 901 er driftsklart, så snart det tilsluttes el-
nettet.

6. Betjening
6.1 HSM 901/M (manuel)
• HSM 901/M (manuel) er udstyret med en mekanisk fjedersøjle, som kan tilpas-

ses vægten af instrumentbordet og instrumentet på bordet. 
• Højden indstilles ved hjælp af et indstillingsgreb på bordets underside.
• Ved at trykke på indstillingsgrebet udløses blokeringen, og bordet kan indstilles 

i højden.
• Højdeindstillingen blokeres, idet indstillingsgrebet slippes.

ADVARSEL!
• Højdeindstillingen må kun betjenes med instrumentet anbragt på 

bordet. Løftekraften skal være korrekt indstillet.  
(se kapitel 3.1 'Indstilling af løftekraften')

6.2 HSM 901/E1 (elektrisk)
• HSM 901 elektrisk er udstyret med en elektrisk motorsøjle. 
• Højden indstilles ved hjælp af en vippekontakt, som er monteret på undersiden 

af bordet.
• Tryk til højre for at løfte bordpladen eller til venstre for at sænke den.

BEMÆRK!
Den elektriske motorsøjle betjenes, alt efter højdeindstilling, i højst 60 
sekunder. 

Type M Elektrisk

6.3 Problemer med højdeindstillingen (HSM 901/E1)
• Overopvarmningssikringen har reageret: Vent i 30 minutter, og prøv så igen.
• Kontrollér, at netkablet er korrekt tilsluttet.
• Kontrol af sikringer, se kapitlet 'Udskiftning af sikringer'.

7. Nedlukning af HSM 901/E1 
Instrumentbordet HSM 901 frakobles elnettet ved at trække netstikket ud af stikkon-
takten. 

8. Tekniske data
Se typeskiltet vedrørende typebetegnelse (10).

8.1  HSM 901/M (manuel)
Minimal kraft: 5 kg
Nyttelast: 60 kg / se illustration
Minimal højde: 710 mm
Maksimal højde: 870 mm
Samlet løft: 160 mm
Hjul: 4
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Bremser: 2 
Spænding: 100-240 V~
Frekvens: 50-60 Hz
Tilslutningseffekt: 10 A
Strømforsyningsenhed: 10 A / 100-240 V~
Vægt: 40,7 kg
Sikringer: T10 AH, 250 V – HS-styknr. 3000482

8.2  HSM 901/E1 (elektrisk)
Nyttelast: 60 kg / se illustration
Minimal højde: 724 mm
Maksimal højde: 924 mm
Samlet løft: 200 mm
Hjul: 4
Bremser: 2 
Spænding: 230 V~
Maks. forbrug: 2300 VA
Frekvens: 50 Hz
Tilslutningseffekt: 10 A
Strømforsyningsenhed: 10 A / 230 V~
Løfte- og sænkehastighed: 10 mm/s ved 50 Hz
Vægt: 33 kg
Sikringer: T10 AH, 250 V – HS-styknr. 3000482

8.3 Mål
Instrumentbord HSM 901 'Standard' (manuel / elek-
trisk)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordplade:

Grundflade:

L: 660 mm
B: 380 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

Instrumentbord HSM 901 'Workstation' (manuel / elek-
trisk)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordplade:

Grundflade:

L: 1050 mm
B: 423 / 380 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

Instrumentbord HSM 901 'Imaging' (manuel / elektrisk)
(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordplade:

Grundflade:

L: 1200 mm
B: 563 / 390 mm
L: 560 mm
B: 660 mm

9. Vedligeholdelse
Instrumentborde fra HAAG-STREIT er praktisk taget vedligeholdelsesfrie og kræver 
blot minimal service for at fungere tilfredsstillende med en lang levetid. Vi anbefa-
ler dog, at en servicetekniker fra HAAG-STREIT hvert tredje år foretager en kontrol 
af instrumentbordene. HAAG-STREIT eller din lokale repræsentant giver nærmere 
oplysninger.

9.1 Udskiftning af sikringer
• Træk netkablet ud af stikkontakten (23)
• Træk indstiksenheden (24) ud.
• Udskift sikringerne (25)
• Skub indstiksenheden ind igen
• Tilslut kablet

23

24 25ADVARSEL!
Der må kun anvendes sikrin-
ger, som er angivet i de på-
gældende tabeller under ka-
pitlet 'Tekniske data'.
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9.2 Rengøring 
Det er tilstrækkeligt at tørre instrumentbordet af med en tør, blød klud.  
Bordet kan også rengøres med en blød, fnugfri klud, fugtet med vand og mild sæbe.

ADVARSEL!
Undgå væsker. Der må under ingen omstændigheder anvendes opløs-
ningsmidler, sprit, ætsende midler eller skuremidler.

A.  Bilag
A.1 Tilbehør

35 36 37

34. Netkabel CH: Længde: 2500 mm 1001319 
35. Netkabel USA: Længde: 3100 mm 1001316 
36. Netkabel USA: Længde: 760 mm 1002147

B. Lovmæssige forskrifter
• HAAG-STREIT AG anvender et kvalitetsstyringssystem iht. EN ISO 13485.
• Instrumentbordene er konstrueret i henhold til standarderne EN 60 601-1, EN 60 

601-1-2 og EN 14971. Fremstillingsprocedure, kontroller, idriftsættelse, vedlige-
holdelse og reparation udføres i henhold til internationale påbud.

• Standarden EN 60 601-1-1 skal overholdes ved kombination af forskelligt medi-
cinsk og/eller ikke-medicinsk elektrisk udstyr.

• Med CE-mærket bekræftes instrumentbordenes overensstemmelse med direk-
tiv 93/42/EØF.

• Der kan til hver en tid anmodes om en kopi af overensstemmelseserklæringen 
og EMC-anvisningerne (elektromagnetisk kompatibilitet) for det pågældende pro-
dukt (hos HAAG-STREIT).

• Alle gældende sikkerhedsforskrifter skal overholdes.

C.	 Klassificering
EN 60601-1 Instrumentbord iht. beskyttelsesklasse I.
Driftstype: med afbrydelser (1 minut til / 30 minutter fra)
EU-direktiv 93/42/EØF Klasse I

D. Bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra alminde-
ligt husholdningsaffald! Dette instrument er blevet bragt i handelen 
efter den 13.8.2005. 
Bortskaffelse via den lokale affaldsordning eller via din 
HAAG-STREIT-repræsentant. 

E. Standarder
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F.		 Vejledning	og	producentens	erklæring	vedr.			 
 elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
F.1 Generelt
Instrumentborde fra HAAG-STREIT opfylder kravene for elektromagnetisk kompa-
tibilitet iht. EN 60601-1-2. Instrumenterne er konstrueret således, at generering og 
emissioner af elektromagnetisk interferens er begrænset, så funktionen af andet ud-
styr ikke forstyrres, og selve enheden udviser en passende immunitet over for elek-
tromagnetisk interferens.

ADVARSEL!
• Medicinsk elektrisk udstyr og systemer er underlagt særlige for-

holdsregler i henhold til EMC-direktivet og skal installeres ifølge 
EMC-anvisningerne i denne brugervejledning.

• Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke elektrisk 
medicinsk udstyr.

ADVARSEL!
• Tilslutning af eksternt udstyr til den samme stikdåse med flere stik 

kan minimere systemets sikkerhed.
• Hvis der tilsluttes et eksternt instrument, skal dette opfylde standar-

den EN 60601-1.

F.2 Emissionstest (normtabel 1)
Retningslinjer og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner
Dette produkt er beregnet til anvendelse i nedenfor beskrevne omgivelser. Kunden eller brugere af produktet skal sørge for, at instrumentet anvendes i sådanne omgivelser.
Interferens Overensstemmelse Elektromagnetiske omgivelser / retningslinjer
RF-emissioner iht. CISPR11 Gruppe 1 Dette produkt anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Instrumentets RF-emissioner er 

derfor meget lave og burde ikke forårsage interferens med andet udstyr i nærheden.
RF-emissioner iht. CISPR11 Klasse B Dette produkt er til brug i alle bygninger, inklusive boligområder, som er direkte tilsluttet det offentlige el-

forsyningsnet, som også forsyner bygninger, der benyttes til beboelsesformål.Emission af spændingsfl uktuationer / 
fl icker iht. EN 61000-3-3

Opfylder kravene
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F.3 Immunitet (normtabel 2)
Retningslinjer og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner
Dette produkt er beregnet til anvendelse i nedenfor beskrevne omgivelser. Kunden eller brugere af produktet skal sørge for, at instrumentet anvendes i sådanne omgivelser.
Emissionstest EN 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetiske omgivelser / retningslinjer
Elektrostatisk udladning 
(ESD) iht. EN 61000-4-2

± 6 kV ved kontakt
± 8 kV via luft

± 6 kV ved kontakt
± 8 kV via luft

Gulve bør være af træ, beton eller keramiske fl iser. Hvis 
gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal den relative 
luftfugtighed være mindst 30 %.

Hurtig elektrisk 
transient / burst iht. EN 61000-4-4

± 2 kV for strømforsyningsled-
ninger

± 2 kV for strømforsyningsled-
ninger

Strømforsyningen skal være af den kvalitet,  som er normal i 
erhvervs- og hospitalsmiljøer.

Overspændinger (spændingsim-
pulser) iht. EN 61000-4-5

± 1 kV for differentialetilstand
± 2 kV for normaltilstand

± 1 kV for differentialetilstand
± 2 kV for normaltilstand

Strømforsyningen skal være af den kvalitet,  som er normal i 
erhvervs- og hospitalsmiljøer.

Spændingsudfald, korte afbry-
delser og spændingsudsving i 
strømforsyningsledninger iht. 
EN 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % indbrud af UT)
i ½ periode
< 40 % UT(> 60 % indbrud af UT)
i 5 perioder
< 70% UT(> 30% indbrud af UT)
i 25 perioder
< 5% UT(> 95% indbrud af UT) 
i 5 sekunder

< 5 % UT (> 95 % indbrud af UT)
i ½ periode
< 40 % UT(> 60 % indbrud af UT)
i 5 perioder
< 70 % UT(> 30 % indbrud af UT)
i 25 perioder
< 5 % UT(> 95 % indbrud af UT) 
i 5 sekunder

Forsyningsspændingens kvalitet skal svare til et typisk er-
hvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af produktet 
ønsker fortsat funktion selv ved afbrydelse af strømforsy-
ningen, skal produktet forsynes fra en afbrydelsesfri strøm-
forsyning eller et batteri.

BEMÆRK: UT = Netvekselspænding før anvendelse af kontrolniveau.

10-IFU_HSM901-7008300-04100_dsk.indd   10 08.01.2014   11:51:49



11

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI DANSK NORSKΕΛΛΗΝΙΚΗHRVATSKIPOLSKIБЪЛГАРСКИ MAGYARČESKY SUOMI

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑  HS‑Doc. no. 1500.7008300.04100 – 10. Edition / 2013 – 11

F.4 Immunitet ved ikke-livsunderstøttende udstyr (normtabel 4)
Retningslinjer og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner
Dette produkt er beregnet til anvendelse i nedenfor beskrevne omgivelser. Kunden eller brugere af produktet skal sørge for, at instrumentet anvendes i sådanne omgivelser.
Elektromagnetiske omgivelser - retningslinjer
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på produktet, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand, der er beregnet ud fra den 
ligning, der anvendes til senderfrekvensen.
Emissionstest EN 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Anbefalet afstand(c):
Ledet radiofrekvens iht. EN 
61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Udstrålet radiofrekvens iht. 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

Med P som senderens nominelle effekt i watt (W) iht. senderproducentens angivelser og som den anbefalede sikkerhedsafstand D i meter (m). Feltstyrken 
for faste radiosendere er ved alle frekvenser i henhold til en undersøgelse på stedet(a) lavere end overensstemmelsesniveauet(b.  Interferens kan forekomme i 
nærheden af udstyr, der er mærket med følgende symbol.
BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder den højeste sikkerhedsafstand.
BEMÆRK 2: Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorbering og refl eksion fra bygninger, gen-

stande og personer.
a. Feltstyrken fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiomobiltelefoner og landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radioudsendelser og tv-udsendelser, kan 

ikke teoretisk forudsiges med nøjagtighed. For at udregne det elektromagnetiske miljø ud fra faste RF-sendere, anbefales det, at man undersøger lokaliteten. Hvis den 
målte feltstyrke på opstillingsstedet overstiger det gældende overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, bør apparatet overvåges for at kontrollere normal funk-
tion. Hvis der observeres uregelmæssigheder i driften, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger, som f.eks. at vende apparatet eller fl ytte det et 
andet sted hen.

b. 
c.

I frekvensområdet fra 150 kHz til 80 Mhz bør feltstyrken være mindre end 3 V/m.
Mulige korte afstande ud over ISM-bånd, giver ikke bedre anvendelse i denne tabel.
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F.5 Sikkerhedsafstande ved ikke-livsunderstøttende udstyr (normtabel 6)
Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og dette apparat.
Dette produkt er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø med kontrolleret stråling fra RF-interferens. Kunden eller brugeren af produktet kan bidrage til at for-
hindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde minimumsafstanden mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og produktet, som anbefalet ne-
denfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Senderens nominelle udgangseffekt (W)

Sikkerhedsafstand ifølge senderfrekvensen (m)
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
For sendere, hvis nominelle effekt ikke er angivet i denne tabel, kan afstanden D i meter (m) bestemmes ved at anvende den ligning, der  hører til den pågældende spalte, 
hvor P er senderens nominelle effekt i watt (W) i henhold til senderproducentens angivelser.
BEMÆRK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder den højeste sikkerhedsafstand.

BEMÆRK 2: Til beregning af den anbefalede sikkerhedsafstand for sendere i frekvensområdet 80 MHz til 2.5 GHz blev en tilføjende faktor 10/3 anvendt for at reducere 
sandsynligheden for, at mobilt eller bærbart kommunikationsudstyr, der utilsigtet er indført i patientområdet, forårsager interferens.

BEMÆRK 3: Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, 
genstande og personer.
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Ved yderligere spørgsmål bedes du venligst henvende dig til din HAAG-STREIT-forhandler på:

Producent:

Kun instrumentbord HSM 901/M:
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