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BRUKSANVISNING
Instrumentbord

HSM 901 M/E1
10. utgåvan / 2013–10

Förord 
Tack för att ni har bestämt er för ett instrumentbord från HAAG-STREIT. Vi kan ga-
rantera en tillförlitlig och problemfri användning av vår produkt under förutsättning 
att föreskrifterna i denna bruksanvisning noga följs. 

Användningsområde 
Instrumentbordet HSM 901 används som underlag till oftalmologiska instrument.

Kontraindikation
Det finns inga kända kontraindikationer för undersökningar med den här utrustning-
en. Tillämpa professionell kunskap och försiktighet.

VARNING!
Innan den här produkten tas i drift ska bruksanvisningen noga läsas 
igenom. Den innehåller viktig information rörande säkerheten för an-
vändare och patienter.
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1. Säkerhet 
FÖRBJUDET!
Vid underlåtenhet att följa anvisningarna riskeras materialskada och fa-
ra för användare och patienter.

VARNING!
Varningar måste ovillkorligen följas för att en säker användning av in-
strumentbordet ska garanteras och för att risker för användare och pa-
tient ska undvikas.

OBS!
Viktiga anvisningar, läs noga 

1.1 Instrumentbordets användningsområde
Instrumentbordet HSM 901 är avsett att användas på läkarmottagningar och sjuk-
hus, samt hos optiker och optometrister.

1.2 Omgivningsförhållanden
Transport: Temperatur

Lufttryck
Relativ luftfuktighet

från
från
från

−40°C
500 hPa
10%

till
till
till

+70°C
1060 hPa
95%

Förvaring: Temperatur
Lufttryck
Relativ luftfuktighet

från
från
från

−10°C
700 hPa 
10%

till
till
till

+55°C
1060 hPa
95%

Användning: Temperatur
Lufttryck
Relativ luftfuktighet

från
från
från

+10°C
800 hPa 
30%

till
till
till

+35 ℃
1060 hPa
90%

1.3 Leverans och uppackning
• Innan instrumentbordet tas ur sin transportförpackning ska förpackningen gran-

skas för ev. spår efter felaktig hantering eller transportskador. Om så är fallet ska 
transportföretaget som har levererat produkten informeras. Packa upp instru-
mentbordet tillsammans med en representant för transportföretaget. Skriv ett 
protokoll över ev. skadade delar. Protokollet måste undertecknas av både motta-
garen och representanten för transportföretaget.

• Låt instrumentbordet stå några timmar i förpackningen (kondensation) innan det 
packas upp.
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• Efter uppackningen ska instrumentbordet kontrolleras avseende ev. skador. De-
fekta instrumentbord ska skickas tillbaka i ändamålsenlig förpackning.

1.4 Installationsvarningar 
FÖRBJUDET!
• Använd aldrig elektriska instrumentbord i explosionsfarliga miljöer 

där man arbetar med flyktiga lösningsmedel (alkohol, bensin, osv.) 
eller lättantändliga narkosmedel.

VARNING!
• Den här produkten får inte ändras på något sätt utan tillverkarens 

medgivande. 
• Installation, reparation och modifiering får bara utföras av utbildad 

fackpersonal. 
• Om en utrustning från tredje part ansluts till apparatkontakten (9) 

måste denna uppfylla standarden EN 60601-1.
• Produkten ska placeras så att det alltid går lätt att koppla bort den 

från strömförsörjningen.

1.5 Användning, omgivning
VARNING!
För att undvika risken för elektriska stötar får denna utrustning bara an-
slutas till en nätspänningsförsörjning med skyddsledare.

OBS!
• Nätkontakten måste dras ut för att bryta strömförsörjningen. 
• Endast kvalificerad och utbildad personal får använda utrustningen. 

Denna utbildning är användarens ansvar. 

1.6	 Desinficering
OBS!
Instrumentbord från HAAG‑STREIT får inte desinficeras.

För mer information om rengöring, se kapitlet "Underhåll".

1.7 Garanti och produktansvar
• Produkten ska behandlas i enlighet med kapitel 1 "Säkerhet". Felaktig hantering 

kan leda till skador på produkten. Därigenom upphör alla garantianspråk.
• Om en produkt som skadats genom felaktig hantering används på nytt kan detta 

leda till personskador. Tillverkaren har i detta fall inte något ansvar.

1.8 Symboler
Läs noga igenom bruksanvis-
ningen 

Generell varningssymbol: Läs 
medföljande dokumentation

EU-försäkran om överens-
stämmelse

Information om avfallshante-
ring. Se kapitel D "Avfallshan-
tering"

Dra ut nätkontakten innan pro-
dukten öppnas.

Kontrolltecken för CSA med 
acceptans från USA

Tillverkare Tillverkningsår

Växelström Serienummer

HS-referensnummer

2. Inledning
2.1 Översikt
1. Bordsskiva "Workstation"
2. Bordsskiva "Imaging"
3. Bordsskiva "Standard"
4. Utdragslåda höger
5. Utdragslåda vänster (utan nätdel)
6. Inställningshandtag (typ M) eller vipp-

strömbrytare (typ E) – se kapitlet "An-
vändning"

7. Beklädnad 
8. Bordsfot
9. Apparatkontakt för instrumentan-

slutning
10. Märkskylt
11. Säkringar
12. Nätkabel
13. Bakhjul med bromsar
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3
4

5
6
7
8

9
10
11 12

13

21

3. Montering och installation
VARNING!
Kontrollera: sitter tillbehörens anslutningsdelar ordentligt (skruvanslut-
ningar, snabbanslutningar)?

OBS!
Instrumentbordet HSM 901 levereras monterat.

4. Transport HSM 901
VARNING!
Innan instrumentbordet förflyttas måste alla instrument på bordet av-
lägsnas. 

4.1 Korta sträckor
Lossa bromsarna på patientsidan och rulla bordet till den önskade platsen.

VARNING!
Tänk på kabellängden! Aktivera bromsarna igen när instrumentbordet 
står på den önskade platsen.

4.2 Längre sträckor
Ställ bordsskivan i det lägsta läget och koppla bort nätkabeln från strömförsörjning-
en. Lossa bromsarna på patientsidan och rulla bordet till den önskade platsen.

VARNING!
Tänk på ojämnheter i golvet som trösklar och liknande! Aktivera brom-
sarna igen när instrumentbordet står på den önskade platsen.

3.1 Inställning av lyftkraften (HSM 901/M)
OBS!
Lyftkraften på HSM 901/M (manuell) är redan rätt inställd när bordet le-
vereras med ett instrument från HAAG-STREIT.

1. Placera instrumentet på instrumentbordet.
2. Vid aktivering av inställningshandtaget rör sig bordsskivan 
 a) något uppåt: korrekt 
 b) mycket uppåt: instrumentet är lättare än vad som ställts in i grundinställningen 
 c) nedåt: instrumentet är tyngre än vad som ställts in i grundinställningen.
3. Om 2b) eller 2c) inträffar måste lyftkraften ställas in på nytt.

20

21
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Ställa in lyftkraften på nytt
1. Kör upp instrumentbordet i det högsta läget.
2. Lossa på de fyra skruvarna med ovalt huvud (21), håll fast beklädnaden och ställ  
 försiktigt ned den på bordsfoten.
3. Sätt i insexnyckeln i justerskruven på fjäderstativet (20).
4. Bordsskivan rör sig mycket uppåt (Fall 2b). Minska lyftkraften genom att 
 vrida insexnyckeln moturs.
5. Bordsskivan rör sig mycket nedåt (Fall 2c). Öka lyftkraften genom att 
 vrida insexnyckeln medurs.
6. Lyftkraften är rätt inställd när bordsskivan rör sig lite uppåt  
 när inställningshandtaget aktiveras.
7. Innan beklädnaden återplaceras måste dess egenvikt kompenseras. Det görs 
 genom att insexnyckeln vrids om 13 varv medurs.
8. Montera tillbaka beklädnaden på sin plats.

3.2 Nätadaptern i instrumentbordet 
OBS!
Följ bruksanvisningen för den nätadapter från HAAG-STREIT som ska 
användas!

4. Idrifttagande
Instrumentbordet HSM 901 från HAAG-STREIT är klart att använda när det är an-
slutet till strömförsörjningen.

5. Användning
5.1 HSM 901/M (Manuell)
• HSM 901/M (Manuell) är försedd med ett mekaniskt fjäderstativ som kan justeras 

efter vikten på instrumentbordet och det instrument som finns på bordet. 
• Höjdinställningen görs med hjälp av ett inställningshandtag på bordets undersi-

da.
• När man trycker på inställningshandtaget frigörs fixeringen och bordet kan ställas 

in i höjdled.
• Höjdinställningen fixeras igen när man släpper inställningshandtaget.

VARNING!
• Höjdinställningen ska bara göras med instrumentet placerat på bor-

det. Lyftkraften måste vara korrekt inställd.  
(Se kapitel 3.1 "Inställning av lyftkraften".)

5.2 HSM 901/E1 (Elektrisk)
• HSM 901 Elektrisk är utrustad med en elektrisk motorpelare. 
• Höjdinställningen görs med hjälp av en vippströmbrytare som sitter på undersi-

dan av bordet.
• Tryck åt höger för att höja bordet och åt vänster för att sänka det.

OBS!
Den elektriska motorpelaren får maximalt aktiveras i 60 sekunder per 
höjdinställning. 

Typ M Elektrisk

5.3 Problem med höjdinställningen (HSM 901/E1)
• Överhettningsskyddet har löst ut: Vänta i 30 minuter och försök igen.
• Kontrollera att nätkabeln är ordentligt isatt.
• Kontrollera säkringarna, se kapitel "Byte av säkringar"

6. Urdrifttagande av HSM 901/E1
Koppla bort instrumentbordet HSM 901 från elnätet genom att dra ut nätkontakten. 

7. Tekniska data
Typbeteckning se märkskylten (10).

7.1  HSM 901/M (Manuell)
Minsta kraft: 5 kg
Nyttolast: 60 kg/se bild
Minsta höjd: 710 mm
Största höjd: 870 mm
Total höjning: 160 mm
Hjul: 4
Bromsar: 2 
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Spänning: 100 – 240 V
Frekvens: 50 – 60 Hz
Anslutningsvärde: 10 A
Hjälpnät-eluttag: 10 A/100 – 240 V~
Vikt: 40,7 kg
Säkringar: T10 AH, 250 V – HS-artikelnr 3000482

7.2  HSM 901/E1 (Elektrisk)
Nyttolast: 60 kg/se bild
Minsta höjd: 724 mm
Största höjd: 924 mm
Total höjning: 200 mm
Hjul: 4
Bromsar: 2 
Spänning: 230 V~
Max. förbrukning: 2300 VA
Frekvens: 50 Hz
Anslutningsvärde: 10 A
Hjälpnät-eluttag: 10 A/230 V~
Lyftnings- och sänkningshas-
tighet:

10 mm/s vid 50 Hz

Vikt: 33 kg
Säkringar: T10 AH, 250 V – HS-artikelnr 3000482

7.3 Dimensioner
Instrumentbord HSM 901 "standard" (manuell/elektrisk)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordsskiva:

Basyta:

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

Instrumentbord HSM 901 "Workstation" (manuell/elek-
trisk)

(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordsskiva:

Basyta:

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

Instrumentbord HSM 901 "Imaging" (manuell/elektrisk)
(A)

10 kg

20 kg

20 kg

20 kg

Bordsskiva:

Basyta:

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

8. Underhåll
Instrumentborden från HAAG-STREIT är praktiskt taget underhållsfria och behöver 
bara minimal skötsel för att fungera felfritt och länge. Trots detta rekommenderar vi 
att ni låter instrumentbordet besiktigas av en auktoriserad HAAG-STREIT service-
tekniker vart tredje år. HAAG-STREIT eller den lokala representanten lämnar gärna 
detaljerad information om detta.

8.1 Byte av säkringar
• Dra ut nätkabeln (23)
• Dra ut lådan (24)
• Byt säkringarna (25)
• Skjut åter in lådan
• Stoppa i nätkabeln igen.

23

24 25VARNING!
Använd endast sådana säk-
ringar som anges i tabellen i 
kapitel "Tekniska data".
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8.2 Rengöring 
Det räcker att gnida av instrumentbordet med en mjuk och torr duk. 
Bordet kan dessutom vid behov rengöras med en luddfri duk som fuktats lätt med 
vatten och ett milt rengöringsmedel.

VARNING!
Undvik vätskor. Lösningsmedel, alkohol, etsande eller skurande medel 
får absolut inte användas!

A. Bilaga
A.1 Tillbehör

35 36 37

34. Nätkabel CH: Längd: 2500 mm 1001319 
35. Nätkabel USA: Längd: 3100 mm 1001316 
36. Nätkabel USA: Längd: 760 mm 1002147

B. Lagstadgade föreskrifter
• HAAG STREIT AG använder ett kvalitetshanteringssystem enligt EN ISO 13485.
• Vid konstruktionen av instrumentborden har följande standarder följts EN 60 601-

1, EN 60 601-1-2 och EN 14971. Tillverkning, test, uppställning, underhåll och 
reparation sker under beaktande av internationella regler.

• Vid kombination av olika elektriska utrustningar för medicinskt och/eller 
icke-medicinskt bruk ska standarden EN 60 601-1-1 följas.

• Genom CE‑märkningen intygas att instrumentbordet överensstämmer med direk-
tiv 93/42/EEG.

• En kopia av försäkran om överensstämmelse och EMC‑informationen (elektro-
magnetisk kompatibilitet) för den aktuella produkten kan när som helst beställas 
hos HAAG-STREIT.

• Gällande bestämmelser om förebyggande av olyckor ska iakttas.

C.	 Klassificering
EN 60601-1 Instrumentbord enligt skyddsklass I.
Typ av drift: med avbrott (1 minut på/30 minuter av)
EU-direktiv 93/42 EEG Klass I

D. Avfallshantering
Elektrisk och elektronisk utrustning måste avfallshanteras separat 
och får inte slängas i hushållsavfallet! Denna utrustning kom ut på 
marknaden efter den 13.08.2005. 
Lämna förbrukad utrustning till det lokala insamlingsstället eller till 
din HAAG-STREIT-återförsäljare. 

E. Iakttagna standarder
EN ISO 13485 EN 60601-1-2
EN 60601-1 EN 14971
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F. Information och tillverkarens försäkran avse- 
 ende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
F.1  Allmänt
Instrumentborden från HAAG-STREIT överensstämmer med kraven för elektromag-
netisk kompatibilitet enligt EN 60601-1-2. Produkterna är så konstruerade att gene-
rering och utsändning av elektromagnetiska störningar begränsas för att inte störa 
andra apparater i sin avsedda användning, samt att produkterna själva uppvisar en 
rimlig immunitet mot elektromagnetiska störningar.

VARNING!
• Medicinska elektriska apparater och system är underkastade spe-

ciella åtgärder beträffande EMC och måste installeras enligt den 
EMC‑information som finns i denna bruksanvisning.

• Bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan påverka elek-
trisk utrustning för medicinskt bruk.

VARNING!
• Anslutning av utrustning från tredje part till samma eluttag kan redu-

cera systemets säkerhet.
• Om en utrustning från tredje part ska anslutas måste denna uppfylla 

standarden EN 60601-1.

F.2 Störande emissioner (Normtabell 1)
Riktlinjer och tillverkarförklaring – elektromagnetiska emissioner
Denna produkt är avsedd för användning i den miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av produkten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Mätningar av störande emissioner Överensstämmelse Elektromagnetisk omgivning/handledning
HF-emission CISPR11 Grupp 1 Denna produkt använder HF-energi uteslutande för sin interna funktion. Därför är HF-emissionen 

mycket liten och det är osannolikt att intilliggande apparater störs.
HF-emission CISPR11 Klass B Denna produkt är avsedd för användning i alla institutioner inklusive i bostadsområden och liknan-

de, att direkt kunna anslutas till offentligt elförsörjningsnät som också försörjer byggnader avsed-
da för boende.

Emission av spänningsvariation/fl immer 
EN 61000-3-3

Uppfylls
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F.3 Immunitet (Normtabell 2)
Riktlinjer och tillverkarförklaring – elektromagnetisk immunitet
Denna produkt är avsedd för användning i den miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av produkten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Immunitetskontroll EN 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk omgivning/handledning
Urladdning av statisk elektricitet 
(ESD) EN 61000-4-2

±6 kV Kontakturladdning
±8 kV Lufturladdning

±6 kV Kontakturladdning
±8 kV Lufturladdning

Golvet bör bestå av trä eller betong eller förses med klin-
kers Vid syntetiska golv måste den relativa luftfuktigheten 
vara minst 30 %.

Snabba transienta elektriska 
Störningsstorlek/skurar 
EN 61000-4-4

±2 kV för nätledningar ±2 kV för nätledningar Spänningsförsörjningens kvalitet ska  motsvara den för en 
typisk affärs- eller sjukhusomgivning.

Stötspänningar (språng) 
EN 61000-4-5

±1 kV för mottaktsspänningar
±2 kV för samtaktsspänningar

±1 kV för mottaktsspänningar
±2 kV för samtaktsspänningar

Spänningsförsörjningens kvalitet ska  motsvara den för en 
typisk affärs- eller sjukhusomgivning.

Spänningsinbrott, korta avbrott 
och svängningar i försörjnings-
spänningen EN 61000-4-11

< 5% UT (> 95% inbrott hos UT)
för ½ period
< 40% UT (> 60% inbrott hos UT)
för 5 perioder
< 70% UT (> 30% inbrott hos UT)
för 25 perioder
< 5% UT (> 95% inbrott hos UT) 
för 5 s

< 5% UT (> 95% inbrott hos UT)
för ½ period
< 40% UT (> 60% inbrott hos UT)
för 5 perioder
< 70% UT (> 30% inbrott hos UT)
för 25 perioder
< 5% UT (> 95% inbrott hos UT) 
för 5 s

Spänningsförsörjningens kvalitet ska motsvara den för en 
typisk affärs- eller sjukhusomgivning. Om användaren av 
denna produkt kräver fortsatt funktion även vid bortfall av 
energiförsörjningen måste denna produkt strömförsörjas av 
en avbrottsfri strömförsörjning eller av ett batteri.

ANMÄRKNING: UT = Nätväxelspänning innan användning av testnivån.
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F.4 Immunitet hos icke livsuppehållande utrustning (Normtabell 4)
Riktlinjer och tillverkarförklaring – elektromagnetisk immunitet
Denna produkt är avsedd för användning i den miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av produkten ska säkerställa att den används i en sådan miljö.
Elektromagnetisk omgivning - riktlinjer
Bärbara och mobila radiosändare får inte användas inom ett kortare avstånd från produkten inklusive dess ledningar än vad som är det rekommenderade skyddsavståndet 
som har beräknats genom användning av lämplig ekvation baserat på sändarens frekvens.
Immunitetskontroll EN 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Rekommenderat avstånd(c):
Inledda högfrekvensstörningar 
EN 61000-4-6

3 Veff 
150 kHz – 80 MHz

3 Veff D = 1.2 

Instrålade högfrekvensstörningar 
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 menas sändarens nominella effekt i Watt (W) enligt angivelsen från sändartillverkaren och D är det rekommenderade skyddsavståndet i meter (m). 
Fältstyrkan hos stationära radiosändare är vid alla frekvenser enligt undersökning på plats(a) mindre än överensstämmelsenivån(b).  I närheten av apparater 
som är märkta med denna symbol fi nns det risk för störningar.
Anmärkning 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det större skyddsavståndet.
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer stämmer inte i alla situationer. Utbredningen av elektromagnetiska vågor påverkas av absorption och refl ektion i byggnader, föremål och 

människor.
a. Fältstyrkan hos en stationär sändare, såsom t.ex. basstationer för radiotelefoner och mobiltelefoner, amatörradiosändare, AM- och FM-radiosändare och TV-sändare 

kan inte bestämmas exakt teoretiskt. För att fastställa den elektromagnetiska omgivningen runt stationära HF-sändare rekommenderas en undersökning av platsen. 
Om den uppmätta fältstyrkan på platsen för produkten överskrider den ovan angivna överensstämmelsenivån måste den normala driften hos produkten på varje plats 
övervakas. Om onormala funktioner upptäcks kan det vara nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder såsom t.ex. omorientering eller förfl yttning av produkten.

b. 
c.

Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkan vara lägre än 3 V/m.
Möjliga kortare avstånd utanför ISM-banden bidrar inte till bättre användbarhet i den här tabellen.
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F.5 Skyddsavstånd vid icke-livsuppehållande utrustning (Normtabell 6)
Rekommenderat skyddsavstånd mellan bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning och denna apparat.
Denna produkt är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där den instrålade HF-störningsstorleken är kontrollerad. Kunden eller användaren av denna produkt 
kan hjälpa till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning (sändare) och 
produkten enligt rekommendationerna nedan för motsvarande utgångseffekt hos kommunikationsutrustningen.

Nominell effekt hos sändaren (W)

Skyddsavstånd enligt sändningsfrekvens (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
För sändare vars nominella effekt inte anges i ovanstående tabell kan avståndet D i meter (m) bestämmas genom användning av formeln som hör till  respektive spalt, där 
P är sändarens nominella effekt i Watt (W) enligt uppgift från sändarens tillverkare.
Anmärkning 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det större skyddsavståndet.
Anmärkning 2: För beräkning av rekommenderade skyddsavstånd från sändare i frekvensområdet 80 MHz till 2.5 GHz används ytterligare en faktor på 10/3 för att minska 

sannolikheten för att en mobil/bärbar kommunikationsutrustning som oavsiktligt förs in i patientområdet leder till en störning.
Anmärkning 3: Dessa riktlinjer stämmer inte i alla situationer. Utbredningen av elektromagnetiska vågor påverkas av absorption och reflektion i byggnader, föremål och 

människor.
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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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Vid ytterligare frågor, kontakta din återförsäljare för HAAG-STREIT:

Tillverkare

Endast instrumentbord HSM 901/M:
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