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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τραπέζι οργάνου

HSM 901 M/E1
10. έκδοση / 2013 – 11

Πρόλογος 
Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα τραπέζι οργάνου HAAG‑STREIT. Όταν τηρούνται 
προσεκτικά οι προδιαγραφές του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών χρήσης, μπορούμε να 
σας εγγυηθούμε την αξιόπιστη και απρόσκοπτη χρήση του προϊόντος μας. 

Προβλεπόμενη χρήση 
Το τραπέζι οργάνου HSM 901 χρησιμεύει ως φορέας για οφθαλμολογικά όργανα.

Αντένδειξη
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για εξετάσεις με χρήση αυτής της συσκευής. Απαι‑
τείται επαγγελματική κρίση και προσοχή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη θέση σε λειτουργία του προϊόντος αυτού, διαβάστε προσεκτι‑
κά τις οδηγίες χρήσης. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφά‑
λεια του χρήστη και των ασθενών.
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1. Ασφάλεια 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
Σε περίπτωση μη τήρησης ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές και κίν‑
δυνοι για την υγεία των χειριστών και των ασθενών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Οι προειδοποιήσεις πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε υπόψη, προκει‑
μένου να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του τραπεζιού οργάνου και 
να αποφεύγεται κίνδυνος για τους χειριστές και τους ασθενείς.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Σημαντικές υποδείξεις, διαβάστε τις προσεκτικά. 

1.1 Πεδίο χρήσης των τραπεζιών οργάνου
Το τραπέζι οργάνου HSM 901 προορίζεται για χρήση σε ιατρεία, νοσοκομεία και χώ‑
ρους οπτομετρών και οπτικών.

1.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες
Μεταφορά: Θερμοκρασία

Ατμοσφαιρική πίεση
Σχετική υγρασία

από
από
από

−40°C
500 hPa
10%

έως
έως
έως

+70°C
1060 hPa
95%

Αποθήκευση: Θερμοκρασία
Ατμοσφαιρική πίεση
Σχετική υγρασία

από
από
από

−10°C
700 hPa 
10%

έως
έως
έως

+55°C
1060 hPa
95%

Λειτουργία: Θερμοκρασία
Ατμοσφαιρική πίεση
Σχετική υγρασία

από
από
από

+10°C
800 hPa 
30%

έως
έως
έως

+35°C
1060 hPa
90%

1.3 Αποστολή και αποσυσκευασία
• Πριν αποσυσκευάσετε το τραπέζι οργάνου, ελέγξτε εάν η συσκευασία φέρει ίχνη 

ακατάλληλου χειρισμού ή παρουσιάζει ζημιές. Σε τέτοια περίπτωση, ενημερώστε την 
εταιρεία μεταφορών που παρέδωσε τα προϊόντα. Αποσυσκευάστε το τραπέζι οργά‑
νου μαζί με έναν εκπρόσωπο της εταιρείας μεταφορών. Συντάξτε ένα πρωτόκολλο 
των εξαρτημάτων που έχουν υποστεί ζημιά. Αυτό πρέπει να υπογραφεί από εσάς, κα‑
θώς και από τον εκπρόσωπο της εταιρείας μεταφορών.

• Πριν από την αποσυσκευασία, αφήστε το τραπέζι οργάνου για μερικές ώρες μέσα 
στη συσκευασία (συμπύκνωση).
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• Μετά την αποσυσκευασία του, το τραπέζι οργάνου πρέπει να ελεγχθεί για τυχόν 
βλάβες. Τα ελαττωματικά τραπέζια οργάνου πρέπει να επιστρέφονται σε κατάλληλη 
συσκευασία.

1.4 Προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ!
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικά τραπέζια οργάνου σε εκρήξιμες ατμό‑

σφαιρες, όπου χρησιμοποιούνται πτητικοί διαλύτες (οινόπνευμα, βενζί‑
νη κτλ.) ή εύφλεκτα αναισθητικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί χωρίς την άδεια του 

κατασκευαστή. 
• Η εγκατάσταση, η συντήρηση και τυχόν μετατροπές επιτρέπεται να γί‑

νονται μόνο από εκπαιδευμένο ειδικευμένο προσωπικό. 
• Σε περίπτωση σύνδεσης συσκευής άλλου κατασκευαστή στον ρευματο‑

δότη συσκευών (9) θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 60601‑1.
• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να είναι 

οποιαδήποτε στιγμή δυνατός ο διαχωρισμός από το δίκτυο τροφοδο‑
σίας.

1.5  Χειρισμός, περιβάλλον
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, η συσκευή αυτή 
επιτρέπεται να συνδέεται με το δίκτυο τροφοδοσίας μόνο μέσω προστατευ‑
τικής γείωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
• Ο διαχωρισμός από το δίκτυο τροφοδοσίας πραγματοποιείται τραβώ‑

ντας τον ρευματολήπτη. 
• Η χρήση επιτρέπεται να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένο και εκ‑

παιδευμένο προσωπικό. Η κατάρτιση του προσωπικού αυτού αποτελεί 
καθήκον του υπεύθυνου λειτουργίας. 

1.6 Απολύμανση
ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Τα τραπέζια οργάνου HAAG‑STREIT δεν χρειάζεται να απολυμαίνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον καθαρισμό, βλ. κεφάλαιο «Συντήρηση».

1.7 Εγγύηση και αστική ευθύνη προϊόντος
• Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να είναι σύμφωνος με τα όσα αναφέρονται στο 

κεφάλαιο «Ασφάλεια».  Ακατάλληλος χειρισμός ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο 
προϊόν. Σε τέτοια περίπτωση εκπίπτουν όλες οι αξιώσεις εγγύησης.

• Εάν ένα προϊόν το οποίο έχει υποστεί βλάβη λόγω ακατάλληλου χειρισμού εξακολου‑
θεί να χρησιμοποιείται, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμοί. Σε αυτήν την περί‑
πτωση ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

1.8 Σύμβολα
Διαβάστε προσεκτικά  
τις οδηγίες χρήσης 

Γενική προειδοποιητική υπό‑
δειξη: Διαβάστε τα συνοδευτικά 
έγγραφα

Ευρωπαϊκό  
πιστοποιητικό πιστότητας

Υπόδειξη απόρριψης Βλ. κεφά‑
λαιο Δ. «Απόρριψη»

Τραβήξτε τον ρευματολήπτη 
από τον ρευματοδότη, πριν από 
το άνοιγμα της συσκευής.

Σήμα έγκρισης της CSA 
 αποδεκτό στις ΗΠΑ

Κατασκευαστής Έτος κατασκευής

Εναλλασσόμενο ρεύμα Σειριακός αριθμός

Αριθμός αναφοράς HS

2. Εισαγωγή
2.1 Επισκόπηση
1. Επιφάνεια τραπεζιού «Workstation»
2. Επιφάνεια τραπεζιού «Imaging»
3. Επιφάνεια τραπεζιού «Standard»
4. Συρτάρι δεξιά
5. Συρτάρι αριστερά (χωρίς τροφοδοτικό)
6. Λαβή ρύθμισης ύψους (τύπος Μ) ή δια‑

κόπτης δύο θέσεων (τύπος Ε) – βλ. κε‑
φάλαιο «Χειρισμός»

7. Περίβλημα 
8. Πέλμα τραπεζιού
9. Ρευματοδότης για τη σύνδεση συ‑

σκευών
10. Πινακίδα στοιχείων
11. Ασφάλειες
12. Καλώδιο τροφοδοσίας
13. Πίσω τροχοί με φρένα
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3. Συναρμολόγηση συσκευής/εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Ελέγξτε: εφαρμόζουν τα συνδετικά μέρη των παρελκομένων (κοχλίες σύν‑
δεσης, ταχυσύνδεσμος);

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το τραπέζι οργάνου HSM 901 παραδίδεται συναρμολογημένο.

4. Μεταφορά HSM 901
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από τη μεταφορά, πρέπει να αφαιρεθούν όλες οι συσκευές από την 
επιφάνεια του τραπεζιού. 

4.1 Μικρές αποστάσεις
Λύστε τα φρένα στην πλευρά ασθενή και κυλήστε προς την επιθυμητή θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Λάβετε υπόψη το μήκος του καλωδίου! Στην επιθυμητή θέση, ασφαλίστε 
τα φρένα.

4.2 Μεγαλύτερες αποστάσεις
Ρυθμίστε την επιφάνεια του τραπεζιού στη χαμηλότερη θέση και αποσυνδέστε το καλώ‑
διο τροφοδοσίας από το δίκτυο. Λύστε τα φρένα στην πλευρά ασθενή και κυλήστε προς 
την επιθυμητή θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προσέξτε τυχόν ανωμαλίες του δαπέδου, όπως κατώφλια κλπ.! Στην επιθυ‑
μητή θέση, ασφαλίστε τα φρένα.

3.1 Ρύθμιση της δύναμης ανύψωσης (HSM 901/M)
ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Σε περίπτωση παράδοσης μαζί με ένα όργανο HAAG‑STREIT, η δύναμη 
ανύψωσης του HSM 901/M (χειροκίνητο) είναι ήδη σωστά ρυθμισμένη.

1. Τοποθετήστε το όργανο στο τραπέζι οργάνου.
2. Μετά από πίεση της λαβής ρύθμισης ύψους, η επιφάνεια του τραπεζιού κινείται 
 α) ελαφρά προς τα πάνω: η ρύθμιση είναι εντάξει 
 β) έντονα προς τα πάνω: Το όργανο είναι ελαφρύτερο από ότι προβλέπεται στον βα‑ 
     σικό εξοπλισμό 
 γ) προς τα κάτω: Το όργανο είναι βαρύτερο από ότι προβλέπεται στον βασικό εξοπλι‑
     σμό
3. Εάν ισχύει το 2β) ή το 2γ) πρέπει να γίνει νέα ρύθμιση της δύναμης ανύψωσης.

20

21
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Νέα ρύθμιση της δύναμης ανύψωσης
1. Ρυθμίστε το ύψος του τραπέζιου οργάνου στην υψηλότερη θέση.
2. Χαλαρώστε τους τέσσερις φακοειδείς κοχλίες (21), κρατήστε σταθερά το περίβλημα  
 και τοποθετήστε το προσεκτικά κάτω, στο πέλμα του τραπεζιού.
3. Εισαγάγετε το εξαγωνικό κλειδί στη βίδα ρύθμισης της ελατηριωτής στήλης (20).
4. Η επιφάνεια του τραπεζιού κινείται έντονα προς τα πάνω (Περίπτωση 2β). Ελατ‑ 
 τώστε τη δύναμη ανύψωσης στρέφοντας το εξαγωνικό κλειδί αριστερόστροφα.
5. Η επιφάνεια του τραπεζιού κινείται έντονα προς τα κάτω (Περίπτωση 2γ). Αυξή‑ 
 στε τη δύναμη ανύψωσης στρέφοντας το εξαγωνικό κλειδί δεξιόστροφα.
6. Η δύναμη ανύψωσης είναι ρυθμισμένη σωστά, όταν κατά την πίεση της λαβής ρύθμι‑
 σης ύψους η επιφάνεια του τραπεζιού κινείται ελαφρά προς τα πάνω.
7. Πριν ξανατοποθετηθεί το περίβλημα, πρέπει να αντισταθμιστεί το βάρος  
 του ίδιου μέσω στροφής του εξαγωνικού κλειδιού κατά 13 περιστροφές.
8. Συναρμολογήστε και πάλι το περίβλημα.

3.2 Τροφοδοτικό συσκευής στο τραπέζι οργάνου 
ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Τηρείτε όσα αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του αντίστοιχου τροφοδοτι‑
κού συσκευής HAAG‑STREIT!

4. Θέση σε λειτουργία
Όταν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο τροφοδοσίας, το τραπέζι οργάνου HAAG‑STREIT 
HSM 901 είναι έτοιμο προς λειτουργία.

5. Χειρισμός
5.1 HSM 901/M (χειροκίνητο)
• Το HSM 901/M (χειροκίνητο) είναι εξοπλισμένο με μια ελατηριωτή στήλη, η οποία 

μπορεί να προσαρμοστεί στο βάρος του τραπεζιού οργάνου και του οργάνου που 
βρίσκεται πάνω στο τραπέζι. 

• Η ρύθμιση του ύψους πραγματοποιείται μέσω μιας λαβής στην κάτω πλευρά του 
τραπεζιού.

• Μέσω πίεσης της λαβής ρύθμισης ύψους λύεται η μανδάλωση και μπορεί να ρυθμι‑
στεί το ύψος του τραπεζιού.

• Η ρύθμιση του ύψους μανδαλώνει, όταν αφήνεται η λαβή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Κάνετε χρήση της ρύθμισης ύψους μόνο με το όργανο τοποθετημένο 

στο τραπέζι. Η δύναμη ανύψωσης πρέπει να είναι σωστά ρυθμισμένη.  
(Βλ. κεφάλαιο 3.1. «Ρύθμιση της δύναμης ανύψωσης».)

5.2 HSM 901/E1 (ηλεκτρικό)
• Το ηλεκτρικό HSM 901 είναι εξοπλισμένο με στήλη με ηλεκτρικό κινητήρα. 
• Η ρύθμιση του ύψους πραγματοποιείται μέσω ενός διακόπτη δύο θέσεων, ο οποίος 

είναι συναρμολογημένος στην κάτω πλευρά του τραπεζιού.
• Πιέστε προς τα δεξιά, για να ανυψώσετε την επιφάνεια του τραπεζιού ή προς τα αρι‑

στερά για να τη χαμηλώσετε.
ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Η στήλη με ηλεκτρικό κινητήρα επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για το πολύ 
60 δευτερόλεπτα ανά ρύθμιση του ύψους. 

Τύπος Μ Ηλεκτρικό

5.3 Προβλήματα με τη ρύθμιση του ύψους (HSM 901/E1)
• Ενεργοποιήθηκε η προστασία κατά της υπερθέρμανσης; Περιμένετε 30 λεπτά και κα‑

τόπιν ξαναπροσπαθήστε.
• Ελέγξτε, αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά τοποθετημένο.
• Ελέγξτε τις ασφάλειες, βλ. κεφάλαιο «Αντικατάσταση ασφαλειών».

6. Θέση εκτός λειτουργίας του HSM 901/E1
Διαχωρίστε το τραπέζι οργάνου HSM 901 από το δίκτυο τροφοδοσίας, τραβώντας τον 
ρευματολήπτη. 

7. Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηρισμός τύπου, βλ. πινακίδα στοιχείων (10).

7.1 HSM 901/M (χειροκίνητο)
Ελάχιστη δύναμη: 5 kg
Ωφέλιμο φορτίο: 60 kg / βλ. εικόνα
Ελάχιστο ύψος: 710 mm
Μέγιστο ύψος: 870 mm
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Συνολική διαδρομή ανύψωσης: 160 mm
Τροχοί: 4
Φρένα: 2 
Τάση: 100 – 240 V~
Συχνότητα: 50 – 60 Hz
Ρεύμα παροχής: 10 A
Ρευματοδότης βοηθητικού δικτύου: 10 A / 100 – 240 V~
Βάρος: 40,7 kg
Ασφάλειες: T10 AH, 250 V – Αριθμός είδους HS 3000482

7.2 HSM 901/E1 (ηλεκτρικό)
Ωφέλιμο φορτίο: 60 kg / βλ. εικόνα
Ελάχιστο ύψος: 724 mm
Μέγιστο ύψος: 924 mm
Συνολική διαδρομή ανύψωσης: 200 mm
Τροχοί: 4
Φρένα: 2 
Τάση: 230 V~
Μέγ. κατανάλωση: 2300 VA
Συχνότητα: 50 Hz
Ρεύμα παροχής: 10 A
Ρευματοδότης βοηθητικού δικτύου: 10 A / 230 V~
Ταχύτητα αύξησης και μείωσης του 
ύψους:

10 mm/s στα 50 Hz

Βάρος: 33 kg
Ασφάλειες: T10 AH, 250 V – Αριθμός είδους HS 3000482

7.3 Διαστάσεις
Τραπέζι οργάνου HSM 901 «Standard» (χειροκίνητο, 
ηλεκτρικό)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Επιφάνεια 
τραπεζιού:
Διαστάσεις:

Μ: 660 mm
Π: 380 mm
Μ: 560 mm
Π: 660 mm

Τραπέζι οργάνου HSM 901 «Workstation» (χειροκίνητο, 
ηλεκτρικό)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Επιφάνεια 
τραπεζιού:
Διαστάσεις:

Μ: 1050 mm
Π: 423 / 380 mm
Μ: 560 mm
Π: 660 mm

Τραπέζι οργάνου HSM 901 «Imaging» (χειροκίνητο, ηλε-
κτρικό) (A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Επιφάνεια 
τραπεζιού:
Διαστάσεις:

Μ: 1200 mm
Π: 563 / 390 mm
Μ: 560 mm
Π: 660 mm

8. Συντήρηση
Τα τραπέζια οργάνου HAAG‑STREIT πρακτικά δεν απαιτούν συντήρηση και χρειάζο‑
νται μόνο ελάχιστη φροντίδα, προκειμένου να λειτουργούν απολύτως ικανοποιητικά για 
κατά το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα. Συνιστούμε, ωστόσο, τον έλεγχο των τραπεζιών 
HAAG‑STREIT από τεχνικούς συντήρησης κάθε τρία χρόνια. Η HAAG‑STREIT ή ο τοπι‑
κός σας αντιπρόσωπος σάς δίνουν ευχαρίστως περισσότερες σχετικές πληροφορίες.

8.1 Αντικατάσταση ασφαλειών
• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από 

το δίκτυο (23)
• Τραβήξτε έξω το ένθετο (24)
• Αντικαταστήστε τις ασφάλειες (25)
• Εισαγάγετε και πάλι το ένθετο
• Συνδέστε το καλώδιο

23

24 25ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Επιτρέπεται να χρησιμοποιού‑
νται μόνο ασφάλειες, οι οποίες 
περιγράφονται στον αντίστοιχο 
πίνακα του κεφαλαίου «Τεχνικά 
χαρακτηριστικά».
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8.2 Καθαρισμός 
Αρκεί να σκουπίσετε το τραπέζι οργάνου με ένα στεγνό, μαλακό πανί. 
Επιπλέον, το τραπέζι οργάνου μπορεί να καθαριστεί με πανί που δεν αφήνει χνούδι, 
υγραμένο με νερό και ήπιο σαπούνι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Αποφύγετε τα υγρά. Μη χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση διαλύτες, οι‑
νόπνευμα, διαβρωτικά ή στιλβωτικά μέσα.

A. Παράρτημα
A.1 Παρελκόμενα

35 36 37

34. Καλώδιο τροφοδοσίας 
Ελβετίας:

Μήκος 2500 mm 1001319 

35. Καλώδιο τροφοδοσί‑
ας ΗΠΑ:

Μήκος: 3100 mm 1001316 

36. Καλώδιο τροφοδοσί‑
ας ΗΠΑ:

Μήκος: 760 mm 1002147

Β  Νομικές προδιαγραφές
• Η HAAG STREIT AG διατηρεί σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το 

EN ISO 13485.
• Τα τραπέζια οργάνου κατασκευάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60 601‑1, EN 

60 601‑1‑2 και EN 14971. Η κατασκευή, ο έλεγχος, η τοποθέτηση, η συντήρηση και η 
επισκευή γίνονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς.

• Σε περίπτωση συνδυασμού διαφορετικών ιατρικών ή/και μη ιατρικών ηλεκτρικών συ‑
σκευών πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN 601‑1‑1.

• Μέσω της επισήμανσης CE επιβεβαιώνεται η συμφωνία των τραπεζιών οργάνων με 
την οδηγία 93/42/ΕΟΚ.

• Ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης και των σχετικών με την ηλεκτρομαγνητι‑
κή συμβατότητα υποδείξεων για τα παρόντα προϊόντα μπορεί να ζητηθεί οποιαδήπο‑
τε στιγμή από την HAAG STREIT AG.

• Πρέπει να τηρούνται οι νομικές προδιαγραφές για την προφύλαξη από ατυχήματα.

Γ. Ταξινόμηση
EN 60601‑1 Τραπέζι οργάνου σύμφωνα με την κατηγορία προστασί‑

ας I.
Τρόπος λειτουργίας: με διακοπές (1 λεπτό ενεργοποίηση / 30 λεπτά απενεργο‑

ποίησηση)
Οδηγία CE 93/42/ΕΟΚ Κατηγορία Ι

Δ. Απόρριψη
Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να απορρίπτονται χω‑
ριστά από τα οικιακά απορρίμματα! Αυτή η συσκευή διατέθηκε στην 
αγορά μετά την 13/08/2005. 
Η διάθεση πρέπει να γίνεται μέσω του τοπικού κέντρου συλλογής ή 
μέσω του αντιπροσώπου της HAAG‑STREIT. 

Ε. Τηρούμενα πρότυπα
EN ISO 13485 EN 60601‑1‑2
EN 60601‑1 EN 14971
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ΣΤ. Υπόδειξη και δήλωση του κατασκευαστή  
 σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
 (ΗΜΣ)
ΣΤ.1 Γενικά
Το τραπέζια οργάνων HAAG STREIT πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρομαγνητικής συμ‑
βατότητας κατά το EN 60601‑1‑2. Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες κατά τέτοιο τρό‑
πο, ώστε αφενός η παραγωγή και εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών να είναι 
τόσο περιορισμένη, ώστε να μην διαταράσσεται η προβλεπόμενη λειτουργία άλλων 
συσκευών και αφετέρου να επιδεικνύουν η ίδιες επαρκή ατρωσία έναντι ηλεκτρομαγνη‑
τικών διαταραχών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Οι ιατρικές ηλεκτρικές συσκευές και συστήματα υπόκεινται όσον αφορά 

την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε ειδικά μέτρα και πρέπει να εγκα‑
θίστανται σύμφωνα με τις σχετικές με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότη‑
τα υποδείξεις που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

• Φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται 
να επηρεάζουν ηλεκτρικές ιατρικές συσκευές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
• Η σύνδεση συσκευών άλλων κατασκευαστών στον ίδιο ρευματολήπτη 

μπορεί να περιορίσει την ασφάλεια του συστήματος.
• Σε περίπτωση σύνδεσης συσκευής άλλου κατασκευαστή, θα πρέπει να 

τηρείται το πρότυπο EN 60601‑1.

ΣΤ.2 Εκπομπές διαταραχών (πίνακας προτύπων 1)
Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Αυτό το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε περιβάλλον όπως αυτό που περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
λειτουργία του πραγματοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Μετρήσεις διαταραχών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον/βασικές αρχές
Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά το πρότυπο 
CISPR11

Ομάδα 1 Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων αποκλειστικά για την εσωτερική λει-
τουργία του. Ως εκ τούτου, οι εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πι-
θανό να προκαλέσουν οποιαδήποτε διαταραχή σε κοντινές συσκευές.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων κατά το πρότυπο 
CISPR11

Κατηγορία Β Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε εγκαταστάσεις άλλες των οικιακών και εκείνων 
που συνδέονται απευθείας με το δημόσιο δίκτυο παροχής το οποίο τροφοδοτεί κτίρια που 
χρησιμοποιούνται για σκοπούς οικιακής χρήσης.Εκπομπή διακυμάνσεων τάσης και τρεμοσβήσματος 

κατά το EN 61000-3-3
Πληρούται
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ΣΤ.3 Ατρωσία (πίνακας προτύπων 2)
Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Αυτό το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε περιβάλλον όπως αυτό που περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
λειτουργία του πραγματοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής EN 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον/Κατευθυντήριες οδηγίες
Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 
(ΗΣΕ) κατά EN 61000-4-2

± 6 kV εκφόρτιση επαφής
± 8 kV εκφόρτιση στον αέρα

± 6 kV εκφόρτιση επαφής
± 8 kV εκφόρτιση στον αέρα

Τα δάπεδα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από ξύλο ή 
σκυρόδεμα, ή να είναι επιστρωμένα με κεραμικά πλακίδια. 
Σε περίπτωση συνθετικών δαπέδων η σχετική υγρασία θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Γρήγορα ηλεκτρικά μεταβατικά 
φαινόμενα και απότομες εκφορτί-
σεις κατά EN 61000-4-4

± 2 kV για γραμμές παροχής τρο-
φοδοσίας

± 2 kV για γραμμές παροχής τρο-
φοδοσίας

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να  είναι 
αντίστοιχη με αυτή ενός τυπικού επαγγελματικού ή νοσοκο-
μειακού περιβάλλοντος.

Υπερτάσεις - υπερεντάσεις κατά 
EN 61000-4-5

± 1 kV για τάσεις διαφορικού 
τρόπου
± 2 kV για τάσεις κοινού τρόπου

± 1 kV για τάσεις διαφορικού 
τρόπου
± 2 kV για τάσεις κοινού τρόπου

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να  είναι 
αντίστοιχη με αυτή ενός τυπικού επαγγελματικού ή νοσοκο-
μειακού περιβάλλοντος.

Βυθίσεις τάσης, διακοπές βρα-
χείας διάρκειας και διακυμάνσεις 
της τάσης τροφοδοσίας κατά 
EN 61000-4-11

< 5% UT (> 95% πτώση της UT)
για ½ περίοδο
< 40% UT (> 60% πτώση της UT)
για 5 περιόδους
< 70% UT (> 30% πτώση της UT)
για 25 περιόδους
< 5% UT (> 95% πτώση της UT) 
για 5 s

< 5% UT (> 95% πτώση της UT)
για ½ περίοδο
< 40% UT (> 60% πτώση της UT)
για 5 περιόδους
< 70% UT (> 30% πτώση της UT)
για 25 περιόδους
< 5% UT (> 95% πτώση της UT) 
για 5 s

Η ποιότητα της τάσης τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη με αυτή ενός τυπικού επαγγελματικού ή νοσο-
κομειακού περιβάλλοντος. Εάν ο χρήστης του προϊόντος 
απαιτεί συνέχιση της λειτουργίας, ακόμα και κατά τη δι-
άρκεια διακοπών της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, το προϊόν 
θα πρέπει να τροφοδοτείται από ένα σύστημα αδιάλειπτης 
τροφοδοσίας ή από ένα συσσωρευτή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT = Εναλλασσόμενη τάση δικτύου τροφοδοσίας πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
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ΣΤ.4 Ατρωσία για συσκευές που δεν προορίζονται για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών (πίνακας προτύπων 4)
Κατευθυντήριες οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή – Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Αυτό το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε περιβάλλον όπως αυτό που περιγράφεται παρακάτω. Ο πελάτης ή χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
λειτουργία του πραγματοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – Κατευθυντήριες οδηγίες
Φορητές και κινητές συσκευές ραδιοσυχνοτήτων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται κοντά στο προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, σε απόσταση μικρότερη 
από τη συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας, η οποία υπολογίζεται από την κατάλληλη για τη συχνότητα εκπομπής εξίσωση.
Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής EN 60601 Επίπεδο συμμόρφωσης Συνιστώμενη απόσταση(c):
Aγόμενες διαταραχές ραδιοσυχνο-
τήτων κατά EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Ακτινοβολούμενες διαταραχές ρα-
διοσυχνοτήτων κατά  
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

Όπου P η ονομαστική ισχύς του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή του πομπού και D η συνιστώμενη απόσταση ασφαλείας 
σε μέτρα (m). Η ισχύς πεδίου στατικών πομπών ραδιοεπικοινωνίας είναι σε όλες τις συχνότητες σύμφωνα με επιτόπιο έλεγχο(a) χαμηλότερη από το επίπε-
δο συμμόρφωσης(b).  Στο περιβάλλον συσκευών που φέρουν το ακόλουθο εικονόγραμμα ενδέχεται να σημειωθούν διαταραχές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει η μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από 

τη απορρόφηση και την ανάκλασή τους από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους.
a. Η ένταση του πεδίου σταθερών πομπών, όπως π.χ. σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας και επίγειων φορητών ραδιοφώνων, ερασιτεχνικών σταθμών, ραδιοφωνι-

κών σταθμών AM και FM και τηλεοπτικών σταθμών, δεν μπορεί θεωρητικά να προβλεφθεί με ακρίβεια. Για να προσδιοριστεί το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον εξαιτί-
ας σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων συνιστάται η διεξαγωγή μελέτης στον χώρο εγκατάστασης. Όταν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση εγκατάστασης του 
προϊόντος υπερβαίνει το επίπεδο συμμόρφωσης που αναφέρεται παραπάνω, το προϊόν πρέπει να παρακολουθείται ως προς την κανονική λειτουργία του σε κάθε 
θέση όπου αυτό χρησιμοποιείται. Εάν παρατηρηθεί μη κανονική απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως είναι π.χ. η αλλαγή προσανατολισμού ή 
θέσης εγκατάστασης του προϊόντος.

b. Στην περιοχή συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz η πεδιακή ένταση πρέπει να είναι χαμηλότερη των 3 V/m.
c. Πιθανές μικρότερες αποστάσεις εκτός των ζωνών συχνοτήτων ISM δεν συμβάλλουν στην καλύτερη εφαρμοσιμότητα αυτού του πίνακα.

12-IFU_HSM901-7008300-04100_gre.indd   11 08.01.2014   11:52:00



12

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

Ζ.5 Αποστάσεις ασφαλείας για συσκευές που δεν προορίζονται για τη διατήρηση των ζωτικών λειτουργιών (πίνακας προτύπων 6)
Συνιστώμενες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων και της παρούσας συσκευής.
Το προϊόν προορίζεται για λειτουργία σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο ελέγχονται οι ακτινοβολούμενες διαταραχές ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης ή χρήστης 
του προϊόντος μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών τηρώντας τις ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ φορητών και κινητών συσκευών επικοινω-
νίας ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και του προϊόντος όπως συνιστάται παρακάτω ανάλογα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

Ονομαστική ισχύς πομπού (W)

Απόσταση ασφαλείας ανάλογα με τη συχνότητα πομπού (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
Για πομπούς των οποίων η ονομαστική ισχύς δεν αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα, η απόσταση D σε μέτρα (m), μπορεί να προσδιοριστεί με χρήση της εξίσωσης 
που αντιστοιχεί στην εκάστοτε στήλη, όπου P είναι η ονομαστική ισχύς του πομπού σε Watt (W) σύμφωνα με τα δεδομένα του κατασκευαστή του πομπού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει η μεγαλύτερη απόσταση ασφαλείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Κατά τον υπολογισμό της συνιστώμενης απόστασης ασφαλείας από πομπούς στην περιοχή συχνοτήτων 80 MHz έως 2,5 GHz χρησιμοποιήθηκε ένας 
πρόσθετος συντελεστής 10/3, προκειμένου να ελαττωθεί η πιθανότητα πρόκλησης διαταραχών λόγω κινητής/φορητής συσκευής επικοινωνίας που έχει 
βρεθεί κατά λάθος στο χώρο του ασθενούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3: Οι συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται 
από τη απορρόφηση και την ανάκλασή τους από κατασκευές, αντικείμενα και ανθρώπους
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Για περαιτέρω ερωτήσεις επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HAAG‑STREIT στη διεύθυνση:

Κατασκευαστής:

Μόνο για το τραπέζι οργάνου HSM 901/M:
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