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Introduktion 
 

Bruksanvisning Barkey warming center II 

Barkey GmbH & Co. KG  -  Gewerbestrasse 8  
Kundtjänst: +49 (5202) 9801-30  -

1 Introduktion 

Vi gratulerar till ditt beslut att välja 
 
• kristalloida infusionslösningar
• medicinska spolningslösningar
• filtar och handdukar,  
• gelunderlag 

 
För att undvika användningen av perioperativ hypotermi. 
Genom detta har du valt en högkvalit
I denna bruksanvisning
tillämpning av Barkey 

1.1 Piktogram, varningsord

I denna bruksanvisning
piktogram och varningsord

 VARNING 

 
UPPMÄRKSAMHET

 ANVISNING

I instruktionerna för

►  

 

 ANVISNING

För visning av manöverorgan, apparatens 
finns i kapitel 2.6 respektive 2.8 av denna bruksanvisning tillsammans med deras 
betydelse.  
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att välja Barkey warming center II för uppvärmning och

infusionslösningar,  
lösningar,  

För att undvika användningen av perioperativ hypotermi.  
Genom detta har du valt en högkvalitativ och hållbar produkt.  

na bruksanvisning hittar du fullständig information om funktioner, 
tillämpning av Barkey warming center II. 

varningsord och symboler 

bruksanvisning kännetecknas varningar och särskilda anvisningar genom
varningsord: 

Vid överträdelse: risk för personer 

UPPMÄRKSAMHET 

Vid överträdelse: risk för saker, apparat 
eller apparatens elementära funktioner. 

ANVISNING 
Ytterligare användbara tips och information.
("I" står för "Information".) 

för apparatens användning och underhåll hittas följande

Instruktionssteg.  
Utför detta steg enligt anges. 

ANVISNING 

ning av manöverorgan, apparatens display samt symboler på
finns i kapitel 2.6 respektive 2.8 av denna bruksanvisning tillsammans med deras 

 1 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0  

Bruksanvisning
Barkey warming center II

värmning och varmhållning:  

hittar du fullständig information om funktioner, för uppstart och 

särskilda anvisningar genom följande 

information.  

öljande symbol: 

på vidhäftningsetiketter 
finns i kapitel 2.6 respektive 2.8 av denna bruksanvisning tillsammans med deras 
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1.2 Målgrupp 

Denna bruksanvisning är

• Användare: 

Vårdpersonal på sjukhuset

• Service och underhållspersonal
Specialister inom medicinsk teknik
elektroniker för elektriska

 VARNING 

Endast personer som uppfyller
underhålla, apparaten. 

1.3 Man måste ovillkorligen

De villkor och säkerhetsföreskrifter
strikt vid apparatens användning
sker, vilket äventyrar patienter eller
utrustningen. 

För skador som orsakas av
ansvarar inte Barkey GmbH

 VARNING 

Denna bruksanvisning
livslängd och måste vidarebefordras till
kompletteringen av denna bruksanvisning 
bruksanvisningen. 

Läs dessa instruktioner noggrant
Vänligen observera
säkerhetsinstruktionerna
funktioner enligt k

Notera också kvalifikationskraven för
1.2.  

 
Medicinsk elektrisk utrustning
EMk (elektromagnetisk kompatibilitet). 
och tas i drift i enlighet med bestämmelserna
information i kapitel

1.4 Överensstämmelse 

Läs överensstämmelseförklaringen
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är avsedd för: 

på sjukhuset med erkänd medicinsk yrkesexamen i,  

underhållspersonal:  
inom medicinsk teknik som har en erkänd yrkesexamen

lektriska apparater eller motsvarande utbildning. 

personer som uppfyller dessa kvalifikationer, får använda, respektive 
apparaten.  

en ta hänsyn till 

säkerhetsföreskrifter som beskrivs i denna bruksanvisning 
vid apparatens användning. Genom detta garanteras att ingen olämplig användning

patienter eller apparatens användare och/eller kan leda till

skador som orsakas av misskötsel på grund av att bruksanvisningen inte följts, 
GmbH. 

bruksanvisning är en del av produkten. Den förvaras under produktens hela 
måste vidarebefordras till nya ägare eller användare. Se till att

kompletteringen av denna bruksanvisning bevaras tillsammans med 
bruksanvisningen.  

Läs dessa instruktioner noggrant innan du använder apparaten.  
observera ändamålsbeskrivningen i kapitel 2.1 och 

säkerhetsinstruktionerna i kapitel 3. Att känna till utrustningens grundläggande 
kapitel 2, hjälper till för att förstå det här kapitlet. 

kvalifikationskraven för utrustningens användare som ange

Medicinsk elektrisk utrustning kräver särskilda försiktighetsåtgärder
elektromagnetisk kompatibilitet). Se alltid till, att apparaten är installerad 

enlighet med bestämmelserna i denna bruksanvisnings
kapitel 3.4.  

överensstämmelseförklaringen i denna bruksanvisningens bilaga.  

Introduktion 

0005-01  -  2014-08-22 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0 
post: info@barkey.de 

yrkesexamen inom 

respektive 

 måste följas 
olämplig användning 
kan leda till skador på 

inte följts, 

Den förvaras under produktens hela 
Se till att 

tillsammans med 

grundläggande 
  

utrustningens användare som anges i kapitel 

kräver särskilda försiktighetsåtgärder beträffande 
är installerad 

bruksanvisnings EMK-
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1.5 Upphovsrätt 

Den här bruksanvisningen, inklusive alla illustrationer, är upphovsrättsskyddad. 
Översättning, reproduktion, eftertryck, återanvändning av illustrationer, återgivning via 
fototeknisk väg samt lagring och bearbetning i elektroniska system, även delvis, samt 
eventuella ändringar, kräver skriftligt godkännande av Barkey GmbH & Co KG. All 
användning som går utöver tillämpningen av innehåll som anges i samband med den 
förvärvade produkten är otillåten. 

Främmande produkter och skyddade beteckningar m.m. namnges alltid utan hänvisning 
till registrering eller skydd. Befintliga rättigheter och registrerade beteckningar erkänns 
uttryckligen.  
Vi reserverar oss rätten för eventuella tryckfel, samt om fel och ändringar till följd av 
teknisk utveckling eller regeländringar. 
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2 Apparatbeskrivning 

2.1 Ändamål 

Den aktiva terapeutiska värme
uppvärmning och varmhållning
(upp till 5000 ml), textilier
en temperatur på + 35°C till +
användas på patienter, såsom rör
perioperativ hypotermi hos människ
 

Som en del av ett helomfattande värmekoncept övertar
förvärmningens funktion

 

 VARNING 

Barkey warming center
förvaring av material som inte nämns 
(explosiva, brandfarliga, giftiga
miljöfarliga).  

Barkey warming center
blod och blodprodukter

Vid samladdning av
eller andra föremål får börvärdet ställas in högst på
den mest temperaturkänsliga komponenten

 VIKTIGT 
 
Användningen får endast ske 
omgivningsförhållanden 
kliniker, särskilt i operationssalar och

 
Värmeenheten Barkey warming center
Barkey plasmatherm. 

Denna sammanfattande information för bestämmelsemässig användning
kompletteras med beskriv
hittar dessa beskrivningar
bör använda apparaten i varje

2.2 Kontraindikation 
Det finns inga kända kontraindikationer 
perfunderade vätskor i flaskor (
till + 40°C. I textilier (filtar, 
finns inga kända kontraindikationer 
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värmeapparaten Barkey warming center II används
varmhållning av perfunderade vätskor i flaskor (1000 ml) 
textilier (filtar, m.m.) och små föremål (sprutor, instrument m
35°C till + 55°C. Dessutom kan andra material upphettas

såsom rör, spatlar, fibrinlim, torkdukar m.m. för att förhindra
hos människor.  

omfattande värmekoncept övertar Barkey warming center
funktion.   

warming center II får inte användas för uppvärmning, varmhållning och 
förvaring av material som inte nämns för detta ändamål, i synnerhet 

brandfarliga, giftiga, hälsoskadliga, frätande, irriterande och

warming center II är inte avsedd för uppvärmning och varmhållning
blod och blodprodukter. 

samladdning av olika vätskor eller när den är laddad med vätskor och
andra föremål får börvärdet ställas in högst på en temperatur som inte skadar

turkänsliga komponenten. 

Användningen får endast ske enligt medicinsk praxis under angivna klimatiska 
omgivningsförhållanden och uteslutande av sjukvårdspersonal på sjukhus och

operationssalar och på intensivvårdsavdelningar. 

warming center II kan också användas som ett nedre 

sammanfattande information för bestämmelsemässig användning av apparaten
beskrivning för särskild användning och behandling av 

skrivningar i kapitel 1 till 6 i denna bruksanvisning. Läs speciellt hur man 
varje situation.  

kontraindikationer vid uppvärmning och varmhållning
ätskor i flaskor (till 1 000 ml) eller påsar (till 5 000 ml) vid temperatur upp 

I textilier (filtar, m.m.) och små föremål (ofyllda sprutor, instrument m
finns inga kända kontraindikationer upp till en temperatur på + 55°C. 
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används för 
1000 ml) eller påsar 
instrument m.m.) från 
upphettas för att 
för att förhindra 

warming center II 

användas för uppvärmning, varmhållning och 
t farliga ämnen 

irriterande och 

varmhållning av 

vätskor och textilier 
som inte skadar 

na klimatiska 
på sjukhus och 

  

nedre skåp för en 

av apparaten 
 apparaten. Du 

speciellt hur man 

varmhållning av 
000 ml) vid temperatur upp 

.) och små föremål (ofyllda sprutor, instrument m.m.) 
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2.3 Leveransomfattning  

Till leveransomfattning av Barkey warming center II hör:  

• ett värmeskåp med kontrollpanel och två draglådor 

• en nätverkskabel  

• en bruksanvisning. 

 

       
Bild 1: Leveransomfattning Barkey warming center II 
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2.4      Komponenter i Barkey warming center II 
 
Värmeenheten består i huvudsak av:  
 
     • ett farbart värmeskåp med två draglådor och fyra hjul  
 
     • ett lock med nätanslutning, strömbrytare och handtag  
 
     • en kontrollpanel med knappar och indikatorer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bild 2: Barkey warming center II vy framifrån 

 

1 Lock 

2 Kontrollpanel  

3 Draglådor med infällt handtag  

4 Stomme  

5 Hjul 

1 

2 

3 

5 

4 
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Bild 3: Barkey warming center II vy bakifrån 

 

6 Handtag för flyttning av Barkey warming center II 

7 Batterifack 

8 Nätanslutning med strömbrytare  

9 Vred för att låsa båda draglådorna för transport av apparaten  

2.5   Funktionsbeskrivning 

Värmeenheten i Barkey warming center II är ett elektroniskt styrt torrtempererat system, 
som är avsett för kontinuerlig drift.  
De komponenter som ska värmas, värms av uppvärmd luft i draglådorna på Barkey 
warming center II. 

I locket är ett luftcirkulationssystem integrerat, vilket säkerställer motsvarande cirkulation 
i värmeskåpet. Luften sugs ut ovanför lådorna och renas genom ett filter från grova 
dammpartiklar. Därefter värms luften upp. Den uppvärmda luften är riktad mot den inre 
baksidan av värmeskåpet via en luftkanal med luftutlopp i draglådorna. 

För homogen uppvärmning av tempererat gods i draglådorna är botten av lådorna 
utformade som perforerade plåtar. På så sett strömmar den uppvärmda luften underifrån 
genom draglådorna och värmer de insatta komponenterna.  
 

 

 

 

6 

8 

9 

7 
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Draglådorna är låsta mot varandra, så att endast en draglåda kan öppnas. Den andra 
draglådan kan således endast öppnas när den första draglådan är stängd. 

Dessutom kan draglådorna låsas manuellt, så att oavsiktligt öppnande av draglådor vid 
transport av Barkey warming center II undviks.   

Det finns anslutning för nätkabel (stickkontakt) och strömbrytare på baksidan av locket. 
 

  Efter inkoppling av Barkey warming center II genom strömbrytaren, är enheten i  
  standby-läge.   

I standby-läge sker ingen uppvärmning av luften i Barkey warming center II. Genom en 
omkopplare på kontrollpanelen kan den kopplas om till driftläge.  

   
I driftläget värms luften i värmeskåpet automatiskt till det förinställda börvärdet (standard 
börvärde). Standard börvärde är fabriksinställt till 39°C och kan variera från land till land 
beroende på kunden. Standard börvärdet kan justeras av en servicetekniker. 

Genom en temperatursensor i luftkanalen regleras lufttemperaturen i värmeskåpet på 
inställt börvärde. Börvärdet kan justeras via knappar på kontrollpanelen från +35°C till + 
55°C. Gränserna för inställningen av börvärdet kan variera från land till land enligt 
kundens önskemål. Börvärdesgränser kan justeras av en servicetekniker inom intervallet 
+ 35°C till + 55°C. 

När en draglåda öppnas, stängs luftcirkulation och uppvärmning. Detta förhindrar att 
onödig värme släpps ut i omgivningen.  
Om en draglåda är öppen i mer än 1 minut, visas ett meddelande på displayen och en 
ljudsignal hörs, som en påminnelse om den öppna draglådan. Efter stängning av 
draglådan tystnar ljudsignalen och displayen visar inte längre meddelandet. 

Barkey warming center II är kör- och styrbara på fyra hjul. Ett handtag på lockets baksida 
möjliggör enkel hantering under transporten. Vid varje apparatplats måste de två främre 
hjulen låsas så att rullning av Barkey warming center II undviks. 

För att garantera apparatens säkerhet även i händelse av fel, är två övertemperatursensorer 
integrerade. En sensor anpassas dynamiskt till börvärdet och en annan fristående sensor, 
har en fast inställd utlösningsnivå. Genom dessa temperatursensorer stängs luftcirkulation 
och uppvärmning av vid fel. 

Barkey warming center II kan utrustas med ett batteri.  Om Barkey warming center II är 
utrustad med batteri och drivs utan nätström, visar batteriet kontrollpanelens display i ca 
2 timmar.  Användaren informeras kontinuerligt om apparatens tillstånd.  
 
I batteridrift är uppvärmning och luftcirkulation avstängd och ingen ytterligare 
uppvärmning av luften i värmeskåpet sker. Det visade ärtemperaturvärdet blinkar när 
ärtemperaturen är 2°C under börvärdet. Batteriets laddningsstatus visas på 
kontrollpanelens display. När Barkey warming center II kopplas till elnätet och 
strömbrytaren på baksidan av apparaten är påslagen, laddas batteriet automatiskt och 
Barkey warming center II är tillbaka i driftsläge (se kapitel 2.6.2). 
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2.6     Kontrollpanel  

Barkey warming center II har på framsidan en kontrollpanel med 4 knappar, en 
statusindikator, en korsad infusionsflasksymbol och en display. 

 
 
 
 

 
 

 

 

Bild  4: Kontrollpanel 

 

Betjäningselement och indikatorer beskrivs detaljerat i följande kapitel.  

2.6.1   Knappar och symboler 

Betydelse och funktion av kontrollpanelens knappar och symboler anges i tabell 1.   
   

 

Till/från knapp för apparatens inkoppling och avstängning från 
standby läget.  

 

Inmatningsknapp för att bekräfta börvärdseinställningen.   

 

Plusknapp för att öka börvärdetemperaturen.   

 

Minusknapp för att minska börvärdetemperaturen.   

 

Om korsade infusionsflasksymbolen lyser gult, får inga 
infusionslösningar förvaras i skåpet, eftersom den aktuella 
temperaturen och/eller det aktuella börvärdet är högre än 40°C. 

Tabell 1: Kontrollpanelens knappar och symboler   

  

Till och 
från knapp 

Minusknapp Plusknapp 

Statusindikator Display Inmatningsknapp 

Infusionsflask-
symbol 
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2.6.2     Statusindikator 

För att visa apparatens status har Barkey warming center II en statusindikator på 
kontrollpanelen.  
Den faktiska färgen på statusindikatorn motsvarar de olika driftsförhållandena.  

Färgläge statusindikator Driftsförhållande 

    Driftsläge 
Barkey warming center II värms upp till inställt börvärde.     
 

    Batteridriftsläge 
Temperaturmätning, visning och inmatningsenheter är 
aktiva. Temperaturens ärvärde blinkar när skåpets 
temperatur är 2°C under inställt börvärde. Uppvärmningen 
och luftcirkulationen är avstängd, apparaten värmer inte i 
det läget. 

  
    Anvisnings- och felläge  

Anvisning: 

Två korta efterföljande akustiska signaler var 16e sekund. 
Anvisningen visas omväxlande med temperaturangivelse 
på displayen.  

Fel: 

3 sekunder lång permanent ljudsignal var 16e sekund. Fel 
visas på displayen permanent. Barkeyapparat måste 
stängas av för att återställa felet. Om orsaken inte åtgärdas, 
visas felet igen. 
 

 STK-testläge 
Endast för utbildad servicepersonal (se kapitel Underhåll). 
I det här läget får inte finnas tempererat gods i apparaten.   

2.6.3    Display 

Displayen används för  

•   att visa är- och börtemperaturen i värmeskåpet,    

•   att visa värmeverksamheten,  

•   att visa laddningsstatusen och batteriets laddningsfunktion, 

• att visa information om apparatens status  
Informationen kommer att visas på displayen med ett H och ett 1-siffrigt nummer 
omväxlande med temperaturindikatorn, 

• att visa felmeddelanden  
Felmeddelanden anges på displayen med ett E och ett 2-siffrigt nummer i stället för 
temperaturindikatorn,  

• att ge information om stegen i STK-testläge och dess status.  
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 ANVISNING 

När det gäller anvisning eller fel hörs dessutom en ljudsignal. Beakta displayens 
information. Anvisningar förklaras närmare i kapitel 4.6 och fel i kapitel 4.7. 

Nedanför anges displayen med alla visningselement. Informationen på skärmen ges 
genom symboler som förklaras i tabell 2: 

 
Bild 5: Display med alla visningselement  

 

 

De tre stora siffrorna visar, beroende på statusen för Barkey warming 
center II, aktuell temperatur, en anvisning eller ett fel. 

 
"°C" informationssymbol, visar temperaturen i grader Celsius. 

 

De två siffrorna med pil indikerar aktuellt börvärde i Barkey warming 
center II. Under börvärdesinställningen visas siffrorna och pilen 
blinkande. 

 
Denna symbol indikerar att uppvärmningen är aktiv.  

 

Denna symbol indikerar batteriets laddningsnivå.  Var och en av de 
fyra inre segmenten representerar 25 % av batteriets 
laddningskapacitet (i figuren ca 75 % av laddningskapaciteten). Om 
batteriet laddas, är de fyra segmenten cykliskt inkopplade från höger 
till vänster. 

 

Den blinkande symbolen under batteridrift indikerar att batteriet i 
Barkey warming center II nått ett kritiskt laddningstillstånd under 10 
%. 

 

Denna symbol indikerar att ett fel har inträffat. Beakta felkoden på 
displayen, vilken syns i stället för temperaturindikeringen.  

 

Denna symbol indikerar att Barkey warming center II är i STK- 
testläge. STK-testläge tillhandahålls endast för medicintekniker, för 
apparatens kontroll. Mer information hittas i serviceanvisningarna.  

 

I STK-testläget visar börvärdets två siffror, i förbindelse med 
klocksymbolen, den återstående tiden för det aktuella teststeget.  

Tabell 2: Displayens symboler 
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I följande del förklaras displayvisningar för olika driftslägen:   

 

Aktuell temperatur på 32,6°C visas i stora, 3-
siffriga tal i °C.  
 
Det nuvarande börvärdet är på 40°C visas med 
litet, 2-siffrigt nummer med pil. 
  
Den aktuella temperaturen ligger under 
börvärdet och uppvärmningssymbolen visar 
att uppvärmningen är omkopplad. 
   
Batteriet är laddat till ca 75 %. Om 
batterisegmenten drivs cykliskt från höger till 
vänster, laddas batteriet. 

 

Aktuell temperatur på 39,9°C visas med stora, 
3-siffriga tal i °C. 

Nuvarande börvärde på 40° C visas med litet 
2-siffrigt nummer med pil.  

Temperaturen i värmeskåpet motsvarar 
börvärdet (+/- 1°C). Uppvärmningssymbolen 
är frånslagen.  

Batteriet laddat till ca 75 %. Om 
batterisegmenten drivs cykliskt från höger till 
vänster, laddas batteriet. 

 

Aktuell temperatur på 39,9°C visas blinkande i 
stora 3-siffriga tal i °C. 

Nuvarande börvärde på 40°C visas i litet, 2-
siffriga tal med pil.  

Temperaturen i värmeskåpet motsvarar 
börvärdet (+/- 1°C). Uppvärmningssymbolen 
är frånslagen.  

Barkey warming center II ligger i batteridrift 
och batteriet har nått en kritiskt låg nivå. 

 

Det visas en anvisning. Visningen av 
anvisningen sker omväxlande med 
temperaturindikator. Det kan visas upp till tre 
anvisningar, omväxlande med 
temperaturindikator. 

 

 

Det visas ett fel permanent. Dessutom visas 
felsymbolen. 
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2.7     Överhettningsskydd 

Två temperatursensorer
temperaturskydd anpassas dynamiskt
inställt börvärde. De
ut vid en lufttemperatur
 
Då en av de två övertemperaturvärden
Barkey warming center
siffrigt nummer i stället för temperatur
var 16e sekund hörs en 

 

 VARNING

Vid övertemperaturlarm
innan vidare
Vid störning
Barkey warming cent
servicetekniker
KG eller auktoriserad personal

2.8     Symboler på klistermärke 

På Barkey warming center
De har följande betydelse

IPX1 Denna symbol
droppande vatten 

 

2014 
Denna symbol visar

 
Denna symbol anger att
B
patienten, 

 
 

Denna symbol
appar

 

Dessa 

 
Denna symbol visar
eller 48
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ningsskydd  

sensorer övervakar temperaturen i Barkey warming center
anpassas dynamiskt till det inställda börvärdet och löser
Det andra självständiga överhettningsskyddet är fabriksinställ

vid en lufttemperatur på ca 62°C. 

de två övertemperaturvärden uppnås, stängs luftflödet och uppvärm
warming center II av. Ett felmeddelande visas på displayen 

siffrigt nummer i stället för temperaturangivelse. Dessutom lyser status
sekund hörs en varaktig ljudsignal i ca 3 sekunder. 

G 

Vid övertemperaturlarm tas komponenter ut från draglådorna
innan vidare användning, med hänsyn till den fortsatta användningsbarheten

störning får inte Barkey warming center II användas. Notera 
warming center II, koppla bort den från elnätet och informera 

servicetekniker. Det måste ske en översyn av apparaten av Barkey
auktoriserad personal. 

r på klistermärke  

warming center II finns klistermärken fästade, på vilka tryckt
har följande betydelse: 

Denna symbol anger att denna apparat är skyddad 
droppande vatten under de avsedda användningsförhållandena

Denna symbol visar tillverkningsåret med ett fyrsiffrigt

Denna symbol anger att den föreliggande bruksanvisningen ska följas. 
Bruksanvisningen innehåller viktig information, vilk
patienten, användaren och apparaten. 

Denna symbol anger att stickkontakten måste dras ur eluttaget
apparaten öppnas.  

Dessa symboler beskriver vredets läge för draglådor

Denna symbol visar maximal viktbelastning per drag
eller 48 lbs.  
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warming center II. Ett 
och löser ut ca 2°C över 
är fabriksinställt och löser 

, stängs luftflödet och uppvärmningen av 
en med ett E och ett 2-
statusindikatorn gul och 

lådorna och kontrolleras 
användningsbarheten. 

. Notera felkoden, stäng av 
informera en 
Barkey GmbH & Co 

tryckta symboler finns. 

 enligt IEC 601-1 mot 
de avsedda användningsförhållandena.  

fyrsiffrigt nummer. 

bruksanvisningen ska följas. 
vilket skyddar 

kontakten måste dras ur eluttaget innan 

beskriver vredets läge för draglådor, låsta eller olåsta.  

draglåda från 22 kg 
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Denna symbol
plan, eftersom de

 

Denna symbol visar
den kan

 

Denna symbol anger

 

Denna symbol
direktivet 
Det fyrsiffriga
Service 
För ytterligare information

 

Denna symbol anger att 
hushållsavfall. De
returneras 
Europa till
under WEEE

 

 

Denna symbol anger att apparaten uppfyller följande 
säkerhetsstandarder för medicintekniska produkter i USA och Kanada. 
ANSI / AAMI ES60601
och CSA C22.2 nr 60601,1 (2008).

 Denna symbol (

2.9   Jordningsstift 

 VIKTIGT 

Enheten är utrustad med ett
att ansluta en testledare
potentialutjämningsledare
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Denna symbol varnar för att köra eller lämna apparaten på
tersom detta kan leda till en farlig situation. 

Denna symbol visar att det är förbjudet att sitta på apparaten
kan välta.  

Denna symbol anger månad och år för nästa säkerhetskontroll

Denna symbol förklarar produktens överensstämmelse med EG
direktivet 93/42/EWG från 14 juni 1993 om medicintekniska produkter

fyrsiffriga numret identifierar anmält organ (TÜV SUED Product 
 GmbH), som övervakar tillverkarens kvalitetssäkringssystem

För ytterligare information, se överensstämmelseförklaringen

symbol anger att denna produkt inte får kastas med normalt 
hushållsavfall. Den måste skickas till ett avfallshanteringsföretag eller 
returneras för bortskaffande till tillverkaren eller utanför Tyskland i 
Europa tillbaka till återförsäljare. Tillverkaren är registrerad i

WEEE-Reg.-Nr. DE 24496324.  

Denna symbol anger att apparaten uppfyller följande 
säkerhetsstandarder för medicintekniska produkter i USA och Kanada. 
ANSI / AAMI ES60601-1 (2005 + C1 (2009) + A2 (2010) + A1 (2012)) 

CSA C22.2 nr 60601,1 (2008). 

Denna symbol (innanför apparaten) indikerar jordning.  

är utrustad med ett jordningsstift. Jordningsstiftet används uteslutande för 
ledare för kontroll av den elektriska säkerheten. Anslutning

potentialutjämningsledare till detta jordningsstift är inte tillåten. 

Apparatbeskrivning 
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på ett lutande 

apparaten eftersom 

säkerhetskontroll. 

med EG-
medicintekniska produkter. 

SUED Product 
kvalitetssäkringssystem. 
elseförklaringen. 

produkt inte får kastas med normalt 
as till ett avfallshanteringsföretag eller 

för bortskaffande till tillverkaren eller utanför Tyskland i 
är registrerad i Tyskland 

säkerhetsstandarder för medicintekniska produkter i USA och Kanada.  
(2010) + A1 (2012)) 

 

används uteslutande för 
Anslutning av en 
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3 Säkerhetsanvisning 

3.1 Säkerhetsanvisning för apparatens användning 

 VARNING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VARNING
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äkerhetsanvisning för apparatens användning  

VARNING 
Denna bruksanvisning är en del av produkten
under produktens hela livslängd och måste vidarebefordras til
nya ägare eller användare. Se till att kompletteringen av denna 
bruksanvisning bevaras tillsammans med bruksanvisningen. 
Läs denna bruksanvisning samt användardokumentation
extra tillbehör noga innan användning av apparaten
Beakta ovillkorligt målbestämningen i kapitel 2.1 och 
säkerhetsinstruktionerna i kapitel 3. Använd apparaten 
uteslutande bestämmelsemässigt som beskrivs här och i
överensstämmelse med denna bruksanvisnin
Beakta kraven på kvalifikation för apparatens användare
anges i kapitel 1.2. 
Barkey warming center II får inte användas för
varmhållning och förvaring av material som
i ändamålbeskrivningen, i synnerhet farliga 
(explosiva, brandfarliga, giftiga, hälsoskadliga, frätande
irriterande och miljöfarliga).  
Barkey warming center II är inte avsedd för uppvärmning och
varmhållning av blod och blodprodukter. 
Vid uppvärmning av vätskor, läkemedel, lösningar elle
tempereringsgods i Barkey warming center
instruktionerna från varje tillverkare för uppvärmning 
tempereringsgods beaktas! 
För samlastning av olika vätskor eller laddning med
och textilier eller andra föremål får börvärdet 
inställt på en temperatur som inte skadar den mest
temperaturkänsliga komponenten. 
Värms infusionslösningar eller läkemedel i
center II, måste man se till att dess verksamhet
bibehålls och att den tidsbegränsade uppvärmning
tillverkaren av läkemedel efterlevs! 
Genom granskning av signaler och displayelement
apparatens inkoppling säkerställs att drifttillstånd, anvisningar 
och fel kan upptäckas korrekt. Genomför testet
När den korsade infusionsflasksymbolen lyser,
börvärdet eller temperaturen i värmeskåpet
fall får inga infusionslösningar värmas upp
finnas i Barkey warming center II, då dem 
över 40°C skadas eller blir oanvändbara.  

VARNING 
Bärförmågan av enskild draglåda är max. 
draglådornas maximala tillåtna viktbelastning.
Tempereringsgods, vilket finns under störningsmeddelande
apparaten, måste kontrolleras före vidare användning med 
hänsyn till användningsbarhet.   
Vid fel får apparaten inte användas. Det måste
översyn av apparaten av Barkey GmbH &
auktoriserad personal. 
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av produkten. Den förvaras 
måste vidarebefordras till 
kompletteringen av denna 

tillsammans med bruksanvisningen.  
användardokumentation till 

av apparaten. 
Beakta ovillkorligt målbestämningen i kapitel 2.1 och 

Använd apparaten 
uteslutande bestämmelsemässigt som beskrivs här och i 

bruksanvisning.  
Beakta kraven på kvalifikation för apparatens användare som 

inte användas för uppvärmning, 
material som inte är namngivna 

farliga material 
hälsoskadliga, frätande, 

för uppvärmning och 
 

Vid uppvärmning av vätskor, läkemedel, lösningar eller andra 
warming center II måste 

tillverkare för uppvärmning av 

eller laddning med vätskor 
börvärdet högst vara 

den mest 

läkemedel i Barkey warming 
verksamhet vid temperering 

ärmningen från 

displayelement efter 
drifttillstånd, anvisningar 

testet noggrant. 
lyser, är det inställda 

värmeskåpet över 40°C. I detta 
upp och inga artiklar får 

då dem vid en temperatur 
 
. 22 kg. Beakta 

belastning. 
under störningsmeddelanden i 

användning med 

Det måste genomföras en 
& Co. KG eller 
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 VIKTIGT 

3.2 Säkerhetsanvisning för

VARNING 
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Vid saknad nätspänning eller frånkopplad strömbrytare 
Barkey warming center II befinner i batteridrift. 
Statusindikatorn lyser då "blå". Ärtemperaturindikator
när skåpets temperatur är 2°C under inställt börvärde. I 
batteridrift sker ingen uppvärmning av luften i värmeskåpet. 

Säkerhetsanvisning för apparatens behandling  
Alla elektriska installationer måste följa gällande föreskrifter 
och normer samt tillverkarens angivna specifikationer
För att undvika risken med elektriska stötar, får denna 
endast anslutas till ett elnät med skyddsjord. 
Det får endast användas från Barkey GmbH & Co
levererade nätanslutningskablar, avsedda för apparatens 
märkspänning. 
För säker bortkoppling av apparaten från nätanslutning måste 
stickkontakten dras ut ur vägguttaget. 
Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera 
själv.  Reparera inte apparaten själv. Vänd dig till t
eller till din medicintekniska service, som vid behov kan hämta 
information för iståndsättning från tillverkaren. 
Iståndsättningsåtgärder och modifieringar av apparaten får 
utföras endast av Barkey GmbH & Co. KG eller auktoriserad 
personal. 
Vid transport av värmeapparaten måste draglådorna låsas
vredet på baksidan. I annat fall kan draglådorna öppnas
tempereringsgods som ligger i draglådorna vid acceleration 
eller bromsning trots automatisk stängning och 
tempereringsgodset kan skadas.  
Se till att aldrig öppna draglådorna med våld eller
stor kraft. Det kan skada mekanismen och det inneliggande 
tempereringsgodset.    
Håll fingrarna borta från kant och rand när du stänger
draglådan! Annars finns risk för klämskador.  
Tempereringsgods som sticker ut kan skadas och 
stängningen av draglådan. 

Säkerhetsanvisning 
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 VARNING

 

 

 

 

 

 VIKTIGT

 

 

 

3.3 Säkerhetsanvisning för miljöpåverkan 

 VARNING 

 

 VARNING 
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VARNING 
Transportera värmeapparaten på en plan yta
steg, ramper, rörledningar m.m.  
Sitt under inga omständigheter på apparaten
risk att den välter.  
Se till att det aldrig kommer rengöringsmedel 
rengöringsservetter i apparatens luftventiler eller luftkanale
Använd inte rengörings- och desinfektionsmedel direkt på 
apparaten. Fukta alltid en duk, och behandla 
med denna duk. 
Desinficera inte apparaten med ånga(t.ex. i
luft eller termokemiska rengöringsmedel. 
Luftkanalernas luftutlopp vid värmeskåpets inre
inte vara igensatta. 
Vart annat år genomförs en säkerhetsinspektion 
servicepersonal eller anställda i Barkey GmbH &

VIKTIGT 

Barkey warming center II rengörs regelbundet. 
rengöringen måste värmeapparaten kopplas bort genom 
nätanslutningen tas bort från elnätet.  
Reparationsåtgärder och ändringar på apparaten
utföras av kvalificerad servicepersonal eller anställda i Barkey 
GmbH & Co KG. 
Efter apparatens transport måste de två främre hjulen
Detta hindrar Barkey warming center II från
iväg eller flyttas när du drar ut draglådorna
Apparatens typskylt är placerad på baksidan
typskylten anges bland annat kraven för strömförsörjning
och apparatens serienummer ("SN")specificeras

äkerhetsanvisning för miljöpåverkan  
Medicinska elektriska apparater kräver särskilda 
försiktighetsåtgärder beträffande EMK (elektromagnetisk 
kompatibilitet). Se till att apparaten är alltid 
i drift i enlighet med bestämmelserna i denna 
EMK-information i kapitel 3.4.  
På grund av påverkan av starka magnetfält
kirurgianordningar) kan fel orsakas på apparaten.
störningar öka avståndet mellan störande utrustningar och 
Barkey warming center II eller använd inte
samtidigt. Inom gränsvärdena för EN 60601
apparaten som den ska. Utanför gränserna för
kan apparaten påverkas. 
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning, 
mobiltelefoner kan påverka apparaten. 
Placera maskinen så att strömbrytaren och strömkontakten på 
baksidan av locket är tillgängliga hela tiden

Flytta enheten endast så mycket att nätsladden inte d
IEC-uttag eller vägguttag. 

Före flyttning av Barkey warming center II m
dras ut från elnätet och säkras på apparaten
Uppställningen av Barkey warming center
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på en plan yta. Kör inte över 

på apparaten, det finns det en 

kommer rengöringsmedel eller 
luftventiler eller luftkanaler!  

och desinfektionsmedel direkt på 
behandla sedan apparaten 

ånga(t.ex. i en autoklav), varm 
rengöringsmedel.   

vid värmeskåpets inre baksida får 

säkerhetsinspektion av kvalificerad 
GmbH & Co KG. 

II rengörs regelbundet. Under 
kopplas bort genom 

apparaten får endast 
utföras av kvalificerad servicepersonal eller anställda i Barkey 

främre hjulen låsas. 
från oavsiktligt rulla 

lådorna. 
på baksidan av locket. På 

strömförsörjningen 
specificeras.  

elektriska apparater kräver särskilda 
elektromagnetisk 

alltid installerad och tas 
i denna bruksanvisnings 

starka magnetfält (t.ex. HF terapi eller 
på apparaten. Vid sådana 

störande utrustningar och 
inte båda apparaterna 

60601-1-2, fungerar 
gränserna för EN 60601-1-2, 

kommunikationsutrustning, till exempel 

Placera maskinen så att strömbrytaren och strömkontakten på 
baksidan av locket är tillgängliga hela tiden. 

t nätsladden inte dras från 

II måste nätkabeln 
apparaten.    

warming center II måste vara på en 
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 VIKTIGT 
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plan, horisontell yta. De två främre hjulen måste 
uppställningen.  
Apparaten får inte vara i närheten av   
• brännbart material (t.ex. gaser, vätskor),  
• brandfarliga blandningar av bedövningsmedel med luft
• brandfarliga blandningar av bedövningsmedel med
lustgas vars flampunkt ligger under 60°C. I synnerhet får
apparaten inte vara i drift i områden där det samtidigt används 
alkoholhaltiga desinfektionsmedel och bedövningsmedel

Apparaten får inte installeras och användas i nära anslutning 
till enheter med hög värmeproduktion.  

Apparaten får inte användas i närheten av eller arrangera
staplad form med andra apparater. Om apparaten behö
drivas i närheten av eller staplas med andra apparater
noggrant observeras om apparaten fungerar väl i
detta arrangemang. 
Användningen får utföras endast under de specificerade
klimatförhållandena, i enlighet med medicinsk praxis
uteslutande av sjukvårdspersonal på sjukhus och
särskilt i operationssalar och på intensivvårdsavdelningar. 
Draglådorna måste vara fullt utdragbara på platsen
finnas tillräcklig plats på framsidan.  
Beakta ovillkorligt vid val av placering avståndet till
enheter med elektromagnetisk strålning som anges i 
3.4 i denna bruksanvisning.   

Säkerhetsanvisning 

0005-01  -  2014-08-22 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0 
post: info@barkey.de 

e låsas fast efter 

med luft,  
med syre eller 

I synnerhet får 
samtidigt används 

ningsmedel. 

i nära anslutning 

eller arrangeras i 
apparaten behöver 

med andra apparater bör 
i drift under 

specificerade 
medicinsk praxis och 

på sjukhus och kliniker, 
intensivvårdsavdelningar.   

platsen. Det måste 

avståndet till andra 
elektromagnetisk strålning som anges i Kapitel 
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3.4 Elektromagnetiska egenskaper/skyddsavstånd  

3.4.1 Elektromagnetisk strålning 
Riktlinjer och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk strålning 

Barkey warming center II är avsedd att användas i en miljö som anges nedan. Kunden 
eller användaren av Barkey warming center II bör säkerställa att apparaten används i 
en sådan miljö. 
 

Störningsemissionsmätning Överensstämmelse 
Elektromagnetisk miljö – ma-
nual 

HF-emission enligt CISPR 11 Grupp 1 

Barkey warming center II 
använder HF-energi endast för 
sin interna funktion. Därför är 
dess HF-emissioner mycket låga 
och det är osannolikt att 
angränsande elektronisk apparat 
kan störas. 
 

HF-emission enligt CISPR 11 Klass B Barkey warming center II är inte 
lämplig för användning i 
bostäder eller i byggnader direkt 
anslutna till det allmänna elnätet 
som försörjer byggnader avsedda 
för bostadsändamål.  
 
 

Emission från översvängningar enligt 
IEC 61000-3-2 

Klass A 

Emission av spänningsvariation   
enligt IEC 61000-3-3 

Överensstämmer 
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3.4.2 Elektromagnetiskt störningsmotstånd  
Riktlinjer och tillverkarens deklaration - elektromagnetiskt störningsmotstånd 

Barkey warming center II är avsedd att användas i den angivna elektromagnetiska miljön. 
Kunden eller användaren av Barkey warming center II bör se till att den används i en sådan miljö. 
 
Störningsmotstå
ndskontroll 

IEC 60601-
Kontrollnivå  

Överensstämmelse
nivå  

Elektromagnetisk omgivning 
– riktlinje  

Urladdning av 
statisk elektricitet 
(ESD) enligt IEC 
61000-4-2 

± 6 kV  
kontakturladdning  
± 8 kV 
lufturladdning  

± 6 kV  
kontakturladdning  
 
± 8 kV 
lufturladdning 

Golv ska vara av trä, betong 
eller keramiska plattor. Om 
golvet är täckt med 
syntetmaterial måste den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %. 

Snabba kortvariga 
elektriska 
störningar enligt 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV för nätkabel 
 
± 1 kV för ingående 
och utgående 
ledning  

± 2 kV för nätkabel 
 
± 1 kV för ingående 
och utgående 
ledning 

Nätspänningens kvalitet bör 
vara motsvarande som i en 
typisk kommersiell- eller 
sjukhusmiljö. 
 
 

Spänningssprång 
enligt IEC 61000-
4-5 

± 1kV spänning 
utvändig ledning – 
utvändig ledning  
 
± 2kV spänning 
utvändig ledning – 
jord  

± 1kV spänning 
utvändig ledning – 
utvändig ledning  
 
± 2kV spänning 
utvändig ledning – 
jord 

Nätspänningens kvalitet bör 
vara motsvarande som i en 
typisk kommersiell- eller 
sjukhusmiljö. 
 

Spänningsfall, 
korttidsavbrott 
och variationer i 
matningsspänning
en enligt  
IEC 61000-4-11 
 
 

< 5 % UT  
(> 95 %  
spänningsfall 
av UT ) 
för 1/2 period 

< 5 % UT  
(> 95 %  
spänningsfall 
av UT ) 
för 1/2 period 

Nätspänningens kvalitet bör 
vara som i en typisk 
kommersiell- eller 
sjukhusmiljö. Om användaren 
av Barkey warming center II 
önskar fortsatt drift i händelse 
av strömavbrott, 
rekommenderas att Barkey 
warming center II försörjs från 
en avbrottsfri strömkälla eller 
ett batteri. 
 
 

40 % UT  
( 60 % spänningsfall 
av 
 UT ) för 5 perioder 

40 % UT  
( 60 % spänningsfall 
av 
 UT ) för 5 perioder 

70 % UT  
(30 %  spänningsfall 
av  
UT ) för 25 perioder 

70 % UT  
(30 %  spänningsfall 
av  
UT ) för 25 perioder 

< 5 % UT  
(> 95 %  
spänningsfall av  
UT ) för 5s 

< 5 % UT  
(> 95 %  
spänningsfall av  
UT ) för 5s 

Magnetfält vid 
nätfrekvens   
(50/60 Hz) enligt 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Magnetfält vid nätfrekvens ska 
motsvara de typiska värden, 
som kan hittas i kommersiell- 
och sjukhusmiljö, 
 
 

ANMÄRKNING UT är nätväxelspänning före användning av kontrollnivån  
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Riktlinjer och tillverkarens deklaration - elektromagnetiskt störningsmotstånd 
Barkey warming center II är avsedd att användas i den angivna elektromagnetiska miljön. 
Kunden eller användaren av Barkey warming center II bör se till att den används i en sådan 
miljö. 
Störningsmotstå
ndskontroll 

IEC 60601-
kontrollnivå  

Överensstämmel
senivå  

Elektromagnetisk omgivning – 
riktlinje  

Lednings HF-
störningsstorlek 
enligt IEC 61000-
4-6 
 
 
Strålning HF-
störningsstorlek 
enligt IEC 61000-
4-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Veff  
150 kHz till 
80 Mhz 
 
 
3 V/m 
80 MHz 
till2,5 GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3 Veff  
150 kHz till 80 
Mhz 
 
 
3 V/m 
80 MHz till 2,5 
GHz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bärbar och mobil radioutrustning bör 
inte användas närmare Barkey 
warming center II inklusive kablar än 
det rekommenderade skyddsavståndet 
som beräknas enligt ekvation som 
gäller för sändningsfrekvensen. 
Rekommenderat skyddsavstånd 

GHz 2,5  till MHz800för 

  33,2

 MHz800  till MHz80för 

  17,1

 MHz80  tillkHz 150för 

17,1

Pd

Pd

Pd

=

=

=

 

där P är sändarens nominella effekt i 
watt (W) enligt sändarens tillverkare 
och d är det rekommenderade 
avståndet i meter (m).  
Fältstyrkan för stationära 
radiosändare bör enligt en 
platsundersökning a vara mindre än 
överensstämmelsenivånb i varje 
frekvensområde.  
I närheten av utrustningen märkt med 
följande bildsymbol, är störning 
möjlig. 

 

ANMÄRKNING 1  Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.  
ANMÄRKNING 2  Dessa riktlinjer är inte användbara i alla situationer. Utbredningen av   
elektromagnetiska storlekar påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål 
och människor. 
a        Fältstyrkor från stationära sändare, till exempel basstationer för trådlösa telefoner och 
mobil landbaserad radioutrustning, amatörradio, AM- och FM-radio och TV-sändare kan inte 
förutsägas teoretiskt med exakthet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön med 
avseende på stationära HF-sändare bör en elektromagnetisk undersökning övervägas på 
platsen. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där Barkey warming center II används 
överskrider den tillämpliga HF-nivån, bör Barkey warming center II observeras för att 
kontrollera den bestämmelseenliga funktionen. 
Om onormala prestationskännetecken observeras kan ytterligare åtgärder behövas. T.ex. en 
förändrad uppriktning eller flyttning av Barkey warming center II till ett annat område.  
 
b      Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m . 
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3.4.3 Rekommenderade skyddsavstånd  
Rekommenderat skyddsavstånd mellan bärbar och mobil  

HF-telekommunikationsutrustning och Barkey warming center II 
Barkey warming center II är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade 
HF-störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av Barkey warming center II kan 
därmed bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta 
avstånd mellan bärbar och mobil HF-telekommunikationsutrustning (sändare) och Barkey 
warming center II - oberoende på kommunikationsutrustningens uteffekt enligt tabellen.  

Sändarens 
märkeffekt W 

Skyddsavstånd beroende från sändarens frekvens m 
150 kHz till 80 MHz 

Pd 17,1=  

80 MHz till 800 MHz 
Pd 17,1=  

800 MHz till 2,5  
Pd 33,2=  GHz 

0,01 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,37 0,37 0,74 
1 1,17 1,17 2,33 

10 3,69 3,69 7,38 
100 11,67 11,67 23,33 

För sändare vars maximala märkeffekt inte har angetts i tabellen ovan, kan det 
rekommenderade skyddsavståndet d beräknas i meter (m) genom att använda ekvationen, som 
tillhör till olika kolumn, där P är den maximala märkeffekten för sändaren i watt (W) enligt 
angivelse från sändarens tillverkare. 
 
ANMÄRKNING 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.  
 
ANMÄRKNING 2  Dessa riktlinjer gäller inte i alla situationer. Den elektromagnetiska 
utbredningen påverkas av reflektion från strukturer, föremål och människor.  
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4 Skötsel 

4.1 Idrifttagning 

Om en ny eller reparerad
• välj en lämplig plats
• installera batteriet
• anslut nätkabeln 
• slå till strömbrytaren

4.1.1 Uppställningsplats

Barkey warming center
användning i fordon
Barkey warming center
driften av apparaten

VIKTIGT  

Draglådorna
på framsidan
  
Beakta ovillkorlig
med elektro

4.1.2 Anslutning av batt

Om din apparat är utrustad med
utleverans. Du måste ansluta
Rådfråga medicinteknisk

Tillvägagångssättet för

Bild 6: Batterilucka  

 

Bild 7: Ta bort batteriluckans 
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reparerad enhet tas i drift, måste följande först ske 
en lämplig plats  

batteriet (tillval)  
  

strömbrytaren   

plats 

warming center II är avsedd att användas i byggnader med fast installation.
i fordon är inte tillåten.  

warming center II måste placeras på en stabil, fast och horisontell yta
apparaten framifrån och ovanifrån måste garanteras. 

 

Draglådorna måste vara fullt utdragbara på plats. Det måste finnas
på framsidan. 

ovillkorligen vid val av placering de angivna avstånden 
elektromagnetisk emission som i kapitel 3.4 anges i denna bruksanvisning

nslutning av batteriet (tillval) 

är utrustad med ett laddningsbart batteri (tillval), är
utleverans. Du måste ansluta batteriet till apparatselektroniken före driftsättning

medicinteknisk service för anslutning av batteriet.  

sättet för att ansluta batteriet beskrivs nedan. 

 

På baksidan av Barkey warming center
sida finns batteriluckan.  

 

 

► Lossa och ta bort batteriluckan
Torx skruvmejsel TX20. 

 
batteriluckans skruv  
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fast installation. Mobil 

horisontell yta. Den enkla 

Det måste finnas tillgänglig plats 

en till andra apparater 
anges i denna bruksanvisning.  

är detta inte anslutet vid 
till apparatselektroniken före driftsättning. 

warming center II på höger 

batteriluckans skruv med en 
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Bild 8: Ta bort batteriluckan   

► Dra batteriluckan först neråt och efteråt dra 
sedan ut den bakåt  

 

  

 
Bild 9: Batteriet är inte anslutet   

Batteriet är permanent installerat i batteriluckan 
men är inte anslutet. 

  

 

  

 
Bild 10: Anslutning av batteriet   

► Sätt i batteriets kontakt till kontakten på kabeln, 
som ligger i öppen batteriluckan.  

 

 
 

► Kontakten måste klicka på plats. Kontrollera att 
kontakten är låst. 

 

 
Bild 11: Kontrollera batterianslutningen  
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Bild 12: Insättning av batteriluckan    

► Sätt tillbaka batteriluckan med hakarna på 
baksidan och stäng den genom att skjuta den 
uppåt.  

  

 
 

► Dra fast batteriluckans skruv ordentligt med en 
Torx skruvmejsel TX20.  

Bild 13: Insättning av batteriluckans skruv  

 

 ANVISNING 

Om din apparat är utrustad med ett laddningsbart batteri (tillval), är detta bara 
delvis laddat vid utleverans. Anslut apparaten minst 10 timmar till nätet innan du 
använder batterifunktionen. 
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4.1.3  Anslutning av nätkabeln till

Barkey warming center II 

 

 VIKTIGT 

Strömförsörjningen
och föreskrifterna 

 
 ► Vrid Barkey warming center

Bild 14: Anslutning av nätkabeln 

 

Bild 15: Anslut stickkontakten 

 

 VARNING  
 
För att undvika risk för elektriska stötar, 
endast till elnät med skyddsjord. 
Använd endast den medfölja
inställd på apparatens 

 

► Skjut Barkey warming center
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lutning av nätkabeln till elnätet  

II ansluts till elnätet via den medföljande nätkabeln

Strömförsörjningen (jordat uttag) måste uppfylla specifikationerna på
 för elektriska installationer.  

warming center II så att du kan nå baksidan av apparaten

 

► Anslut den medföljande nätkabeln
uttag till Barkey warming center

 

  
lutning av nätkabeln  

 
lut stickkontakten   

►  Anslut stickkontakten på nätsladden 
jordat eluttag.    

För att undvika risk för elektriska stötar, måste denna apparat 
till elnät med skyddsjord.  

Använd endast den medföljande nätsladden. Den har en IEC-kontakt och är 
apparatens driftspänning.   

warming center II i det avsedda driftläget.  

Skötsel 
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nätkabeln.  

specifikationerna på typskylten 

baksidan av apparaten också. 

den medföljande nätkabeln med IEC-
warming center II. 

nätsladden till ett 

apparat anslutas 

kontakt och är 
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► VIKTIGT

Placera apparaten
tillgängliga 
 
Flytta enheten
eller vägguttaget

 

 

Bild 16: Låsning av hjulen 

 

 VIKTIGT 

Efter uppställningen måst
II att oavsiktligt rullar iväg

4.1.4 In- och urkoppling  

Strömbrytaren är placerad

Bild 17: Inkoppling av strömbrytare

 

 ANVISNING
Efter att du 
kallade "standby". I detta tillstånd sker i
nu via knappen 
Barkey warming center
automatiskt.
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VIKTIGT 

Placera apparaten så att strömbrytaren och stickkontakten på baksidan
 hela tiden.  

Flytta enheten endast i sådan utsträckning att nätsladden inte 
vägguttaget. 

 
hjulen   ► Tryck ned låsspaken på 

 

 

Efter uppställningen måste de två framhjulen låsas. Detta hindrar Barkey
rullar iväg eller ändrar position när draglådorna dras ut. 

 

är placerad till höger, på lockets baksida, bredvid IEC

 
Inkoppling av strömbrytaren  ► Placera strömbrytaren i läge

ANVISNING 
Efter att du har placerat strömbrytaren i läget "I", är apparaten 
kallade "standby". I detta tillstånd sker ingen uppvärmning
nu via knappen På/Av på kontrollpanelen sätts på eller stänga

warming center II är utrustad med tillvalsbatteri
automatiskt. 

 27 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0  

Bruksanvisning
Barkey warming center II

på baksidan av locket är 

 dras från IEC-uttaget 

 framhjulen. 

Barkey warming center 
lådorna dras ut.  

IEC-stickproppen.  

i läge "I".  

apparaten i det så 
ngen uppvärmning.  Apparaten kan 

stängas av. Om 
II är utrustad med tillvalsbatteri, laddas detta 
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Bild 18: Sätt på apparaten  

 

Efter inkoppling av Barkey

  
• utfärdas två akustiska signaler
displayen  

• Statusindikator för varder
symbolen för infusionsflask
ärvärdet samt  „� --“  för

► Kontrollera om ovannämnda

 

 VARNING 

Genom kontroll av signaler och
att driftsätt, anvisningar och

 
Vid närvarande nätspänning befinner sig Barkey 
Statusindikator lyser "grön
visas uppvärmningsaktiviteten
Batterisymbolen indikerar 
 
Om temperaturen i värmeskåpet ligger under börvärdet, värms luften automatiskt i 
värmeskåpet till det inställda börvärdet. 
 
Om det inställda börvärdet eller lufttemperaturen i vär
dessutom en korsad infusionsflasksymbol.
 

 VARNING 

När den korsade infusionsflasksymbolen
temperaturen i värmeskåpet
värmas och inga artiklar 
temperatur på över
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► Tryck på knappen På/Av på kontroll

Barkey warming center II genomförs ett självtest. Följande händer 

akustiska signaler inom 2 sekunder och samtidigt visas alla element 

vardera ca 0,5 s i ordningsföljd - grön - blå - gul - lila
infusionsflaska - passeras. Samtidigt visas på displayen "--.-

för börvärdet. 

ovannämnda signaler och visningar görs på rätt sätt efter uppstarten. 

kontroll av signaler och displayelement efter apparatens uppstart säkerställs 
driftsätt, anvisningar och fel kan upptäckas korrekt. Genomför testet

Vid närvarande nätspänning befinner sig Barkey warming center II i driftsläge.
"grönt". Displayen visar aktuell lufttemperatur i värmeskåpet

aktiviteten. Börvärde visar det förinställda standardvärdet
indikerar batteriets laddningsnivå.  

Om temperaturen i värmeskåpet ligger under börvärdet, värms luften automatiskt i 
värmeskåpet till det inställda börvärdet.  

Om det inställda börvärdet eller lufttemperaturen i värmeskåpet är över 40°C, 
infusionsflasksymbol.  

infusionsflasksymbolen lyser, är det inställda börvärdet
i värmeskåpet högre än 40°C. I detta fall får inga infusionslösningar

artiklar får finnas i Barkey warming center II, då dessa
över 40°C skadas eller blir oanvändbara. 
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kontrollpanelen.  

Följande händer   

alla element på 

ila - Av – 
- °C" för 

efter uppstarten.  

efter apparatens uppstart säkerställs 
testet noggrant. 

II i driftsläge. 
värmeskåpet och 

ällda standardvärdet. 

Om temperaturen i värmeskåpet ligger under börvärdet, värms luften automatiskt i 

över 40°C, lyser 

värdet eller 
infusionslösningar 
då dessa vid en 
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 ANVISNING

Temperaturvärde
och inte temp

Uppvärmnings
t.ex. värma upp 
beroende av olika faktorer, som 
fyllningsvolym
som värms samtidigt. Motsvarande 
Kap. 4.5. 

Barkey warming center

 

Bild 19: Stäng av apparaten 

 

Apparaten befinner sig igen i 

 ANVISNING

Om du tar apparaten ur drift under en
nätsladden ur vägguttaget

 

 VIKTIGT 

Om det inte finns någon
warming center
tillstånd med
Ärtemperaturen 
börvärde. Vid
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ANVISNING 

emperaturvärdet som visas på displayen motsvarar temperaturen i 
och inte temperaturen i tempererat gods.  

värmningstiden, dvs. den tid som Barkey warming center
upp kristalloida infusionslösningar till det inställda 

av olika faktorer, som t.ex. vätskans begynnelsetemperatur
yllningsvolym, infusionsflaskors och/eller infusionspåsars material

värms samtidigt. Motsvarande riktvärde för tempereringstiden 

warming center II kan när som helst stängas av med På/Av-

 
Stäng av apparaten  

► Tryck in På/Av- knappen på kontrollpanelen. 

 

Apparaten befinner sig igen i “standby“.  

ANVISNING 

apparaten ur drift under en längre tid, stäng av strömbrytaren och
ur vägguttaget. Sladden kan förvaras i en av draglådorna

 

det inte finns någon nätspänning eller strömbrytaren är avslagen
warming center II i batteridrift (kapitel 4.8). Om apparaten är påslagen

med På/Av- knappen på kontrollpanelen så lyser status
Ärtemperaturen blinkar när värmeskåpets temperatur ligger 2°C

Vid batteridrift sker ingen uppvärmning av värmeskåpets luft.
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motsvarar temperaturen i apparatens inre 

warming center II behöver för att 
det inställda börvärdet är 

temperatur, 
material, antal flaskor 

för tempereringstiden hämtas från 

- knappar. 

knappen på kontrollpanelen.  

strömbrytaren och dra ut 
en av draglådorna. 

strömbrytaren är avslagen, är Barkey 
är påslagen i detta 

statusindikatorn "blått". 
värmeskåpets temperatur ligger 2°C under inställt 

värmeskåpets luft. 
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4.2 Börvärdesinställning 

Efter inkoppling (kapitel 4.1.4) av Barkey warming center II via knappen På/Av på 
kontrollpanelen, är apparaten i driftläge respektive i batteridrift (kapitel 4.8). 
Kontrollpanelen visar värmeskåpets aktuella lufttemperatur i stora, tresiffriga nummer. I 
batteriläget blinkar ärtemperaturindikatorn när skåpets temperatur är 2°C under inställt 
börvärde. Det lilla, tvåsiffrigt numret till höger om pilen indikerar standardbörvärdet. 

Man kan ställa in önskat börvärde i intervallet från +35°C till +55°C. Använd plus och 
minusknappen samt inmatningsknappen på kontrollpanelen. Börvärdet ändras i steg om 
1°C.  

 

 ANVISNING 

Börvärdeintervall på +35°C till +55°C och standardbörvärde på 39°C är 
fabriksinställda. Inställningen av dessa värden kan variera från land till land eller 
på kundens begäran. En utbildad servicetekniker kan anpassa dessa värden efter 
dina behov. Observera inställningar i kapitel 11 Tekniska data.  

 

► Koppla in apparaten i driftsläge enligt Kapitel 4.1.4 

► Tryck på plus- eller minusknappen. Blinkar. 

Nu visas på displayen det inställda börvärdet till höger på displayen, bredvid 
pilsymbolen.   

 

  
Bild 20: Displayen med är- och börtemperaturindikatorn   

 

► Tryck nu på plus- eller minusknappen upprepade gånger eller så många gånger det 
behövs, tills önskat börvärde visas på displayen.   

► Bekräfta det inställda börvärdet med inmatningsknappen.   

I driftsläge värms luften i värmeskåpet till det nyinställda börvärdet eller kyls enligt 
omgivningens förutsättningar till det nya börvärdet. 

 

 ANVISNING 

Om ingen knapp trycks in under inställningen av börvärdet inom en period på 10 
sekunder kommer det föregående börvärdet att bibehållas och 
börvärdeinställningen avslutas automatiskt. 

Vid uppnått börvärde på 41°C blinkar infusionsflasksymbolen (kapitel 2.6.1) och en 
dubbel akustisk signal hörs. 
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 VARNING

Ett inställt börvärde
(kapitel 2.6.1
infusioner:  
► Ställ ett börvärde

 
► kyl värmeskåpets 

 ANVISNING

Vid ett inställt börvärde och
infusionsflasksymbolen

 VARNING

Vid laddning
börvärdet ställas in på en maximal temperatur
temperaturkänsliga 

 ANVISNING

Vid apparatens avstängning släck
förnyad inkoppling 
inställt igen.   

4.3 Öppning och stängning av 

Båda draglådorna i
värmeskåpet. Därigenom är

Endast en draglåda 
andra draglådan spärrad
draglådan öppnas. 

 

Bild 21: Öppna draglådan 
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VARNING 

börvärde högre än 40°C kännetecknas av en gul, korsa
2.6.1). I så fall får inga infusionslösningar värmas. Om du

 
ett börvärde på 40°C eller lägre.  

värmeskåpets luft till det önskade börvärdet.  

ANVISNING 

inställt börvärde och en skåptemperatur under 41°C slocknar 
infusionsflasksymbolen (kapitel 2.6.1). 

VARNING 

laddning med olika vätskor, vätskor och textilier eller andra artiklar får 
ställas in på en maximal temperatur som inte skadar
känsliga komponenten. 

ANVISNING 

pparatens avstängning släcks den förändrade börvärdesinställningen
inkoppling av Barkey warming center II är standardb

inställt igen.    

Öppning och stängning av draglådor  

lådorna i Barkey warming center II kan individuellt dras ut 
Därigenom är hela arean av respektive draglåda åtkomlig

ndast en draglåda åt gången kan vara öppen. Efter en draglåda att ha
spärrad. Först efter stängningen av den första draglådan
.  

 
Öppna draglådan   

► Dra draglådans infällda handtag 
stoppet.  
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korsad infusionsflaska 
Om du vill värma 

slocknar 

andra artiklar får 
som inte skadar den mest 

inställningen. Vid 
börvärdet automatiskt 

II kan individuellt dras ut framåt från 
åtkomlig.  

att har öppnats är den 
lådan, kan den andra 

handtag framåt till 
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Om någon av lådorna öppnas,

 

 ANVISNING 
Draglådorna är utrustade med
"soft-close". Detta förhindrar oavsiktlig 
stängning skjuts 
stängningsautomatik
skjutning av drag

 VIKTIGT  

Se till att de två framhjulen på
oavsiktlig förskjutning av

 VARNING 

Se till att aldrig öppna
mekanismen och det inneliggande tempereringsgodset. 

 

Om en draglåda är öppen mer än

- hörs två korta efterföljande
- visas en anvisning på displayen 
- lyser statusindikator "gul

 

Bild 22:Stäng draglådan   

 

Bild 23: Varning klämningsrisk 
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öppnas, är både uppvärmning och luftcirkulation avstängd.

är utrustade med en speciell stängningsautomatik
close". Detta förhindrar oavsiktlig utrullning av draglådorna. 

skjuts draglådorna in försiktigt. På grund av denna 
automatik måste ett litet motstånd övervinnas vid dra

skjutning av draglådan.  

framhjulen på Barkey warming center II är låsta för att förhindra 
förskjutning av apparaten vid öppning och stängning av drag

öppna draglådorna med våld eller stor kraft. Det kan
det inneliggande tempereringsgodset.  

öppen mer än 1 minut,  

efterföljande akustiska signaler var 16e sekund,  
visas en anvisning på displayen omväxlande med temperaturindikatorn,  

gult". 

 Skjut draglådan med infällt handtag 
värmeskåpet.   

 

 
ningsrisk    

 VARNING 

 

Håll fingrarna borta från kant och rand när du 
stänger draglådan! Annars finns risk
klämskador.  
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avstängd. 

k den så kallad 
lådorna. Vid 

dragning eller 

för att förhindra 
draglådorna. 

kan skada 

   

draglådan med infällt handtag ända in i 

fingrarna borta från kant och rand när du 
finns risk för 
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Bild 24: Hänvisning klämma 

Efter stängningen 
hänvisning längre. 
batteridrift "blått". 

4.4 Laddning av draglådor
 
Enligt målbeskrivningen kan
tempereringsgods. Uppvärmningen sker genom uppvärmd luft och temperer
kontakt med draglådans botten. Därför rekommenderas 
hänvisningar att  vid la
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klämma flaskor  

 VIKTIGT 
► Utskjutande tempkapitelerer
förhindra stängningen av drag
skadas. 

 

 av draglådan tystnar den akustiska signalen och displayen
hänvisning längre. Driftstatus visas i statusindikatorn, vid nätdrift "

. Vid nätdrift är luftflödet och uppvärmningen aktiv

draglådor och uttag av tempereringsgods  

Enligt målbeskrivningen kan det i Barkey warming center II värmas olika 
gods. Uppvärmningen sker genom uppvärmd luft och temperer
draglådans botten. Därför rekommenderas beaktande av följande

vid lastning för att möjliggöra den bästa uppvärmning

 

• Flaskor bör vara stående i
eventuellt säkras mot tippning

 
 

 

• Textilier ska vara så lös
draglådorna och inte skjuta 
baksida och sida.  
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ereringsgods kan 
draglådan och därmed 

h displayen visar ingen 
"grönt" och vid 

aktiva igen. 

II värmas olika 
gods. Uppvärmningen sker genom uppvärmd luft och tempereringsgodsets 

nde av följande 
bästa uppvärmningen: 

stående i lådorna och 
tippning. 

lösa som möjligt i 
skjuta ut på draglådornas 
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• Textilier ska inte pressas eller sättas ihop.  
 

 

 

 

• Textilier och flaskor eller påsar placeras i 
olika draglådor.  
 

 

 • Vätskepåsar får inte staplas på varandra.   

 

• Luftcirkulation nerifrån genom den 
perforerade plåten i draglådan bör vara möjlig 
och inte helt blockerad genom folie, påsar, 
m.m.  

Bild 25: Tillåten och otillåten lastning av draglådan    
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► Öppna respektive
 

                ►Ställ eller lägg det önskade temperer

Bild 26: Placeringsmöjligheter för infusionsflaskor och infusionspåsar i draglådan  

 VARNING
Vid uppvärmning av vätskor, läk
tempererings
instruktioner
måste det säkerställas 
inställda börvärdet och 
tempereringsgods
Luftkanalen
för. 

 VIKTIGT 
Beakta den maximala 

För att ta ut tempereringsgods: 

► Öppna respektive 
 

► Ta ut önskat tempereringsgods från draglådan

 

Bild  27:  Temperaturkontroll för hand 

► Stäng draglådan 
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respektive draglåda (kapitel 4.3)  

Ställ eller lägg det önskade tempereringsgodset i draglådan, företrädesvis långt bak. 

    
Placeringsmöjligheter för infusionsflaskor och infusionspåsar i draglådan  

VARNING 
Vid uppvärmning av vätskor, läkemedel, lösningar eller annat som kräver 

ingsgods i Barkey warming center II, måste tillverkaren
instruktioner för uppvärmning av tempereringsgodset beaktas!

det säkerställas att dess effektivitet bibehålls vid temper
börvärdet och tillverkarens tidsbegränsning för

tempereringsgodset hålls!    
uftkanalens luftutlopp vid den inre baksidan av värmeskåpet får inte täckas

 
Beakta den maximala tillåtna viktbelastningen av draglådor

För att ta ut tempereringsgods:  

Öppna respektive draglåda (kapitel 4.3)  

Ta ut önskat tempereringsgods från draglådan 

 

 ANVISNING 

Kontrollera för hand
uttag av tempereringsgodset. Speciellt 
vid samladdning av
fortfarande kalla tempereringsgodset 
lätt blandas ihop.  

 

 

 
kontroll för hand  

Stäng draglådan (kapitel 4.3) 
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, företrädesvis långt bak.   

 
Placeringsmöjligheter för infusionsflaskor och infusionspåsar i draglådan   

emedel, lösningar eller annat som kräver 
tillverkarens 
beaktas! Framför allt 

att dess effektivitet bibehålls vid temperering till det 
ning för uppvärmning av 

vid den inre baksidan av värmeskåpet får inte täckas 

tillåtna viktbelastningen av draglådorna på 22 kg.  

för hand temperaturen vid 
uttag av tempereringsgodset. Speciellt 

av redan uppvärmt och 
tempereringsgodset kan 
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4.5 Riktvärde för uppvärmningstider för kristalloiders infusionslösning   

Upphettningstiden, dvs. den tid som Barkey warming center II behöver för att t.ex. att 
värma kristalloida infusionslösningar till det inställda börvärdet, är beroende av olika 
faktorer, såsom flytande materials begynnelsetemperatur, fyllningsvolym och material i 
infusionsflaskor och/eller påsars antal flaskor som värms samtidigt.   

 ANVISNING 

Den visade ärtemperaturen på displayen motsvarar lufttemperaturen i apparaten 
och inte tempereringsgodsets temperatur.   

 

Under de villkor som fastställs nedan gäller i tabell 3 angivna riktvärden i timmar för att 
nå minst 37 ± 1°C i kristalloid infusionlösning. 

 

Förutsättningar:  

Börtemperatursvärde:  + 40 °C 

Fyllnadsvolym per flaska:  1 000 ml 

Infusionslösningens begynnelsetemperatur:    + 22 °C 

Omförpackning:  ingen 

 

Antal flaskor 10 20 30 40 

Uppvärmningstid/tim
mar 

≤ 5 ≤ 6 ≤ 7 ≤ 8 

 Tabell 3: Tempereringstider för att uppnå 37 ± 1°C. 
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4.6 Anvisning på display om apparatens status 

På displayen i Barkey warming center II anges i vissa situationer anvisningar om 
apparatens status. Anvisningen ger information så att man kan vidta motsvarande  

åtgärder . 

 
Bild 28: Anvisning om apparatstatus   

Anvisningar visas på displayen med ett "H” och ett 1-siffrigt nummer omväxlande med 
aktuell temperatur. Det kan visas upp till tre anvisningar i följd omväxlande med 
temperaturindikatorn.  

Exempel på sekvens för två anvisningar: 
 
      H1> H2> temperatur> H1> H2> temperatur. 

När en anvisning inträffar lyser statusindikatorn gult och ungefär var 16e sekund hörs två 
akustiska ljudsignaler tills orsaken för anvisningen upphävs. 

Anvisningarna H2 till H4 utfärdas endast om batteriet, som är tillval, är installerat. 
Anvisningarna H3 och H4 utfärdas endast efter apparatens självtest och efter stängning av 
en draglåda. Driftsättet är inte begränsat genom dessa anvisningar. 

De möjliga anvisningarna i Barkey warming center II är listade i följande tabell med en 
beskrivning och motsvarande åtgärd: 

 

Anvisnin
g 

Beskrivning Åtgärd 

H1 Draglåda öppen längre än 1 
minut.  

Stäng draglådan. 

H2 Batteriet har ett kritiskt lågt 
laddningstillstånd på mindre än 
10 % av sin kapacitet.  

Anslut apparaten till elnätet.   

H3 Batteriet är skadat eller det 
förekommer ett kabelbrott i 
batteriledningen.  

Informera en servicetekniker för att 
kontrollera batteriet och byta ut der vid 
behov. Om inget batteri är beställt, 
ignorera denna anvisning.  

H4 Batteriet är för varmt. Informera en servicetekniker för att 
kontrollera batteriet och byta ut det vid 
behov.  

H5 Draglådan öppnas under STK-
testläge. 
 

Stäng lådan. Mer information finns i 
servicemanualen. 

Tabell 4: Anvisning av Barkey warming center II  
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4.7 Felmeddelande  

Felmeddelanden visar apparatens störningar, vilka inte 
center II. 

 

 VARNING 

Vid ett apparatfel, 
av apparaten av Barkey

 

Felmeddelanden visas på displayen
faktiska temperaturen. Dessutom
och ungefär var 16e sekund

Bild 29: Felmeddelande på displayen  

 
 
Vid ett felmeddelande gör 

► Beakta felmeddelandet. 

► Notera felnumret på

► Slå av apparaten via

► Stäng av strömbrytaren. 

► Dra ut strömkabeln ur vägguttaget 

► Fäst strömkabeln på

► Anteckna apparatens 

 ANVISNING 
Typskylten med apparatens serienummer är placerad i
på baksidan av Barkey

► Informera medicinteknik

 ANVISNING 
Serviceenhetens telefonnummer och
KG kundtjänst finns i

De möjliga felmeddelandena listas
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visar apparatens störningar, vilka inte tillåter drift av Barkey

, får apparaten inte användas. Det måste genomföras
Barkey GmbH & Co KG eller auktoriserad teknisk personal

på displayen med ett "E" och ett 2-siffrigt nummer 
Dessutom visar displayen felsymbolen, statusindikatorn lyser

16e sekund hörs en varaktig ljudsignal som varar i ca 3 sekunder

 
på displayen   

id ett felmeddelande gör på följande sätt:  

felmeddelandet.  

på displayen.  

via På/Av-knappen   

 Stäng av strömbrytaren.  

 Dra ut strömkabeln ur vägguttaget  

på apparaten.  

apparatens serienummer 

med apparatens serienummer är placerad i närheten av lockets handtag 
Barkey warming center II. 

Informera medicinteknika- respektive serviceenheten hos Barkey GmbH & Co. KG

Serviceenhetens telefonnummer och annan information om Barkey 
kundtjänst finns i kapitel 10. 

felmeddelandena listas i följande tabell med beskrivning och anmärkning

Skötsel 

0005-01  -  2014-08-22 
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Barkey warming 

genomföras en översyn 
teknisk personal. 

nummer i stället för den 
indikatorn lyser gult 

i ca 3 sekunder.  

närheten av lockets handtag 

Barkey GmbH & Co. KG. 

 GmbH & Co 

och anmärkning: 
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Fel-
nummer 

Beskrivning  Anmärkning 

E0.1 Felinställd 
börvärdesgräns  

De inställda värdesgränserna är utanför det 
tillåtna området från 35°C till 55 °C. 
Inställningen måste korrigeras av en 
servicetekniker. 

E0.2 Felinställt standard-
börvärde  

Standardbörvärdet är utanför den inställda 
börvärdesgränsen. Inställningen måste korrigeras 
av en servicetekniker. 

E1.1 Det dynamiska 
överhettningsskyddet 
löses ut.  

Låt apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker. 

E1.2 Det statiska 
överhettningsskyddet 
löses ut.  

Låt apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker. 

E2.1 Hårdvarufel PGA Det finns ett problem med elektroniken. Låt 
apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker.  

E2.2 Kommunikationsfel  
ADC 

Det finns ett problem med elektroniken. Låt 
apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker.  

E2.3 Kommunikationsfel dis-
play 

Det finns ett problem med elektroniken. Låt 
apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker.  

E2.4 Säkerhetsrelän fungerar 
inte korrekt.  

Det finns ett problem med elektroniken. Låt 
apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker.  

E2.5 Luftcirkulationens fläkt 
fungerar inte korrekt.  

Det finns ett problem med fläkten. Låt apparaten 
kontrolleras av en behörig servicetekniker.  

E2.6 Störning av 
elektronikfläkten.   

Det finns ett problem med elektroniken. Låt 
apparaten kontrolleras av en behörig 
servicetekniker.  

E3.1 Störning av reglerings-
/visarsensor   

Kortslutning eller kabelbrott vid reglerings-
/visarsensor. Låt apparaten kontrolleras av en 
behörig servicetekniker. 

E3.2 Störning av dynamisk 
överhettningssensor  

Kortslutning eller kabelbrott vid dynamisk 
överhettningssensor. Låt apparaten kontrolleras 
av en behörig servicetekniker.  

E3.3 Störning av statisk 
överhettningssensor 

Kortslutning eller kabelbrott vid statisk 
överhettningssensor. Låt apparaten kontrolleras 
av en behörig servicetekniker. 

E4.1 Strömavbrott i STK 
testläge.   

Under STK-testläge kopplades nätspänningen 
bort. Testerna måste utföras på nytt av en utbildad 
servicetekniker.  igen. 

E4.2 För hög STK-
starttemperatur   

Temperaturen vid början av STK-testläge är för 
hög. Låt apparaten kylas ner under 
standardbörvärdestemperaturen.   

Tabell 5: Felmeddelanden för Barkey warming center II 
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 ANVISNING 
Felmeddelanden försvinner vid apparatens avstängning och återkommer när 
Barkey warming center II återstartas. Om orsaken till felet inte åtgärdtas, uppstår 
felet igen efter inkoppling.  

4.8 Batteridrift (tillval) 

Barkey warming center II kan förses med ett laddningsbart batteri som tillval. Detta kan 
vara till hjälp om Barkey warming center II transporteras till andra platser för lastning 
eller för distribution av tempereringsgodset på olika stationer. Apparaten kan sedan 
separeras från elnätet och användas i batteridrift. 

I batteridrift är kontrollpanelens indikatorer och knappar aktiva ungefär i 2 timmar och 
lämnar information om t.ex. aktuell lufttemperatur och apparatens status. Apparatens 
luftcirkulation och uppvärmning är avstängda. Börvärdet kan också ändras till batteridrift. 
Ökningen av lufttemperaturen utförs följaktligen först efter att apparaten återansluts till 
elnätet och strömbrytaren är påslagen. 

 ANVISNING 

Om apparaten är utrustad med ett batteri, är batteriet delvis laddat vid leverans. Anslut 
utrustningen minst 10 timmar till nätet innan batterifunktionen används. 

Vid batteridrift finns ingen uppvärmning av luften i Barkey warming center II Därför är 
uppvärmningen av tempereringsgodset begränsad vid batteridrift.  

 
Barkey warming center II befinner sig i batteridrift om:  

  

• den är påslagen utan nätspänning via knappen på kontrollpanelen eller  

• strömbrytaren i driftsläge är i frånläge, eller  

• nätanslutningskabeln tas bort i driftsläge 

Batteriedrift visas på kontrollpanelen med en blå statusindikator. Dessutom blinkar 
ärtemperaturindikatorn om värmeskåpets temperatur är 2°C under det inställda börvärdet. 
 
Batteriets laddningsstatus indikeras med batterisymbolen på displayen. Var och en av de 
fyra inre segmenten på batteriindikatorn motsvarar 25 % av batteriets 
laddningskapacitet. 

Ett kritiskt laddningstillstånd i batteriet indikeras med en anvisning på displayen samt 
blinkning av den tomma batterisymbolen på displayen. Därmed kvarstår ungefär 15 
minuter innan kontrollpanelens anvisning släcks.   

Så snart Barkey warming center II kopplas till elnätet och strömbrytaren på apparatens 
baksida är påslagen, laddas batteriet automatiskt. Batteriets laddning indikeras med ett 
"rörligt ljus" på de fyra inre segmenten av batterisymbolen på displayen så snart 
apparaten är inkopplad via knappar på kontrollpanelen. 

Om det inte finns något batteri installerat i Barkey warming center II, kommer inte 
batterisymbolen att visas på displayen. Batteridrift är inte möjligt och all batterirelaterade 
information, som status, meddelanden och felmeddelanden, utelämnas. 
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4.9 Transport av Barkey 

Barkey warming center
transporteras till fyllnings
förhindra utrullning 
via en mekanism. 

 

► Kontrollera om
förekommande fall

 VIKTIGT 

Vid snabb transport och
tempereringsgodset s

Bild 30: Låsning av draglådor 

 

Bild 31: Klistermärke låsning 

 

Bild 32: Öppna hjulen 
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Barkey warming center II 

warming center II är utrustad med fyra hjul och ett handtag. De
transporteras till fyllningsställe eller för fördelning av tempereringsgodset

rullning av draglådorna under transporten, kan draglådorna låsas på baksidan 
 

Kontrollera om tempereringsgodset kan skadas i draglådorna under transport
förekommande fall säkra tempereringsgodset eller ta bort det från

 

transport och vid acceleration eller inbromsning kan det inneliggande 
tempereringsgodset skadas. 

 
Låsning av draglådor  

► Tryck på knoppen på apparatens baksida för 
att låsa draglådorna. 

 

 

  

 
Klistermärke låsning  

 ANVISNING 

Symbolerna på klistermärken
om knoppen beskriv
av knoppens är draglådorna låsta för 
transport, respektive öppna.  

 

 

 
Öppna hjulen  Öppna de båda hjulen på framsidan. 
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II är utrustad med fyra hjul och ett handtag. Den kan således 
eringsgodset. För att 

lådorna låsas på baksidan 

under transport. I 
rån draglådorna. 

kan det inneliggande 

på apparatens baksida för 

klistermärkena till vänster 
beskriver i vilken position 
är draglådorna låsta för 

ve öppna.    

Öppna de båda hjulen på framsidan.  
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Bild 33: Dra ut nätkabeln  

 

Bild 34: Vinda upp nätkabeln 

 

Bild 35: Flyttning av apparaten 

 

 VIKTIGT 

Flytta värmeenheten
uppstår allvarlig olycksrisk

► Lås de båda hjulen på

  VARNING 

Vid varje plats där 
av Barkey warming center

 
► Dra ut knoppen
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► Dra ut nätkabeln ur vägguttaget
eventuellt genom att vinda upp

 

 

 

► Säkra nätkabeln genom att vinda
och klämma in ledningen i lockets 
silikonspår.  

 
Vinda upp nätkabeln  

 
Flyttning av apparaten  

► Flytta apparaten med reducera
gånghastighet.  

värmeenheten endast på en plan yta. Kör inte över steg, ramper, rör m.m. 
allvarlig olycksrisk. 

på framsidan på den nya platsen. 

plats där apparaten placeras måste båda framhjulen låsas 
warming center II undviks.  

knoppen på apparatens baksida för att öppna draglådorna.

Skötsel 
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vägguttaget och säkra 
upp den. 

inda upp den 
lockets 

med reducerad 

, ramper, rör m.m. då 

 så att rullning 

öppna draglådorna. 
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5 Rengöring och skötsel 

Barkey warming center
kanter.  

Rengör och desinficera
arbetsplats.   

Använd för rengöring milt
tillgängliga alkoholbaserade
med 1,4 % blekmedellösning

Barkey rekommenderar användningen av
rengörings-/desinficeringslösning

 VARNING

Använd inte rengörings
en duk och behandla 

 
Använd inte rengörings
luftkanaler. 
 
Apparaten får
termokemiska

Använd inga
 
Om annat rengörings
kontrolleras
 
Beakta hygienåtgärder
 

► Ta bort tempererin

► Lagra tempereringsgodset under rengöringsperioden enligt tillverkarens föreskrifter. 
► Stäng av Barkey

► Dra ut apparatens nät

► Låt apparaten 
desinfektionsmedel

► Utför apparatens 

► Beakta föreskrivna

►  Torka apparaten 
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ngöring och skötsel  

warming center II är enkel och lätt att rengöra på grund av släta

och desinficera apparaten regelbundet, i enlighet med gällande föreskrifter på din 

Använd för rengöring milt tvålbaserat medel och som desinfektionsmedel
alkoholbaserade preparat utan syreresistenta komponenter (

blekmedellösning eller aldehydhalt <0,2 %). 

rekommenderar användningen av handdukar färdiga för användning 
/desinficeringslösning. 

VARNING 

Använd inte rengörings- och desinfektionsmedel direkt på apparaten. Befukta först 
behandla sedan apparaten med denna duk. 

Använd inte rengörings- och desinfektionsmedel i apparatens luftöppningar 
.  

får inte behandlas med ånga (t.ex. autoklaver), hetluft eller
rmokemiska rengöringsmedel. 

Använd inga andra rengörings- eller desinficeringsmedel än de som beskrivs

rengörings- och desinfektionsmedel skulle användas
kontrollerasså att den föreslagna metoden inte skadar apparaten.

hygienåtgärder och hygenibestämmelser på arbetsplatsen

tempereringsgodset från draglådorna 

Lagra tempereringsgodset under rengöringsperioden enligt tillverkarens föreskrifter. 
Barkey warming center II genom att använda strömbrytaren

apparatens nätkabel ur vägguttaget  

 vid behov svalna innan rengöring, så att rengöringsmedel
desinfektionsmedel inte dunstar för snabbt.  

apparatens rengöring/desinfektion.   

föreskrivna verkningstider från desinfektionsmedlets tillverkare

apparaten efter utgången av verkningstiden med engångsdukar
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släta ytor och rundade 

gällande föreskrifter på din 

medel och som desinfektionsmedel kommersiellt 
onenter (natriumhypoklorit 

för användning med tillsatt 

direkt på apparaten. Befukta först 

apparatens luftöppningar eller 

hetluft eller 

än de som beskrivs här.  

desinfektionsmedel skulle användas, måste först 
apparaten. 

på arbetsplatsen. 

Lagra tempereringsgodset under rengöringsperioden enligt tillverkarens föreskrifter.   
strömbrytaren. 

rengöringsmedels- eller 

tionsmedlets tillverkare.  

engångsdukar om det behövs.   
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Bild 36: Rengöring av luddfiltret  

► Rengör luddfiltret vid behov med en torr 
duk.  
Luddfiltret är placerat ovanför den övre 
draglådan på insidan av locket och är 
åtkomligt efter öppnandet av övre draglådan. 

 

 

 

5.1 Borttagning av draglådor  

För genomförande av rengöring kan det under vissa omständigheter vara fördelaktigt att 
ta bort draglådorna från värmeskåpet. Genomför enligt följande:  

 

 
Bild 37: Öppna draglådan  

► Dra den aktuella draglådan med infällt 
handtag fram till stoppet.   

 

  

 
Bild 38: Lossa draglådan   

► På draglådans botten finns det på båda sidor 
en plastspak. Tryck plastspakarna på båda 
sidor inåt för att låsa upp draglådan och lyft 
ut draglådans framsida från låspositionen.  

 

  

 
Bild 39: Luft draglådan  

► Lyft den olåsta framsidan av draglådan ur 
låset.  
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Bild 40: Ta ut draglådan   ► Lyft upp draglådan från skenorna.  

 

► Utför rengöring och desinficering av draglådorna, enligtmed tidigare beskrivning för 
apparaten tidigare.  

5.2 Insättning av draglådor  

 

 
Bild 41: Draglåda på skenor   

► Dra de båda draglådeskenorna helt ut från 
värmeskåpet och sätt draglådan på skenorna.  

 

  

 
Bild 42: Nedsättning av draglådan    

► Skjut in draglådan på skenornas bakre krok 
och sätt ned draglådan komplett på skenorna. 

 

  

 
Bild 43: Skjut in draglådan    

► Skjut in draglådan. Här ska höras ett klick 
flera gånger.  
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Bild 44:Kontrollera låsningen 

 

 VARNING 

► Krokarna på baksidan av
måste vara inkopplade på draglådans båda sidor
skenorna eller falla ner. 
Om krokarna på baksidan inte hakades i
Knäppandet av skenorna kan

► Stäng draglåda. 
  

Rengöring
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:Kontrollera låsningen   

► Dra den aktuella draglådan med
handtag fram till anslaget och kontrollera
krokarna bakom är låsta. Kontrollera
draglådan kan lyftas med det infällda 
handtaget. 

 

baksidan av draglådeskenorna och låsningen framme under draglådan
a inkopplade på draglådans båda sidor. Annars kan draglådan dras ner från

falla ner.   
på baksidan inte hakades i, skjut skenorna bakifrån in i draglåda

Knäppandet av skenorna kan höras som ett klick. 

Stäng draglåda.  

Rengöring och skötsel 

0005-01  -  2014-08-22 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0 
post: info@barkey.de 

med infällt 
och kontrollera att 

Kontrollera att 
med det infällda 

under draglådan 
kan draglådan dras ner från 

skjut skenorna bakifrån in i draglådan. 



Underhåll 
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6 Underhåll 

Förutom apparatens rengöring och desinfektion genomförs var 24e månad en 
säkerhetsteknisk kontroll (STK), vilken inkluderar även en översyn av 
elsäkerheten enligt EN 62353. Landsspecifika föreskrifter måste följas och kan 
ytterligare påverka kontrollintervaller och kontrollens omfattning.  

Säkerhetstekniska kontroller får utföras endast av behörig servicepersonal eller 
anställda hos Barkey GmbH & Co. KG.  
Allt arbete som krävs för service och STK beskrivs i en separat serviceanvisning 
som kan erhållas från Barkey GmbH & Co. KG. 

Utbildning av medicintekniker för att kontrollera och reparera Barkey warming 
center II erbjuds hos företaget Barkey GmbH & Co. KG. För aktuella tidpunkter 
och kostnader kontakta oss via telefon +49 (5202) 9801-30. 

På sista sidan i den här bruksanvisningen hittar du utkastet på apparattalongen.  
Talongen kan fungera som startsida för tillämpningen av en liggare för apparten 
där alla underhållsåtgärder dokumenteras. 

 
7 Tillbehör 

För Barkey warming center II får endast användas av Barkey godkända tillbehör. 
En aktuell förteckning över godkända tillbehör erhålls från Barkey GmbH & Co 
KG. 
 

8 Avfallshantering  

8.1 Avfallshantering av apparaten   
Barkey warming center II och dess tillbehör får inte kastas i 
hushållssoporna på grund av WEEE-direktivet (Waste Electrical and 
Electronic Equipment). Syftet med WEEE-direktivet är att undvika avfall 
från elektriska och elektroniska produkter genom återanvändning samt 
återvinning av råvaror. 

Barkey GmbH & Co. KG har genomfört kraven i WEEE-direktivet och är i 
Tyskland registrerad som B2B tillverkare (Business-to-Business) av utrustning 
inom kategori 8 (medicintekniska produkter, med undantag för implantat och 
infekterade produkter) med WEEE registreringsnummer DE24496324. Utanför 
Tyskland är återförsäljaren i respektive land befullmäktigat ombud och ansvarar 
för registrering och inlösen. 

För omhändertagande skicka Barkey warming center II tillbaka till Barkey GmbH 
& Co. KG, eller, utanför Tyskland, tillbaka till återförsäljaren. .  

8.2  Avfallshantering av förpackningen  

Barkey GmbH & Co. KG uppfyller sina skyldigheter i dess helhet i enlighet med 
förpackningsförordningen. För detta ändamål har Barkey licensierat 
omhändertagandet av förpackningen i det dubbla systemet BellandDual. Vid 
leveranser till Tyskland kan man göra sig av med förpackningen till den inköpta 
produkten på normalt sätt. 

I alla andra länder gäller de aktuella nationella föreskrifterna. Utanför Tyskland 
måste bortskaffandet av förpackningar regleras av affärspartnerna. 
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9    Garanti- och ansvarsbegr

Garantin för Barkey
GmbH & Co. KG
lagliga beviljade 
säljbarhet eller lämplighet
förpliktelser. 

På grund av det faktum att
underhållsarbetes kvalitet som
Barkey GmbH &
reparationsarbeten
Barkey GmbH &
uppstår vid användning av
Barkey servicepersonal

Barkey GmbH &
något slag och i princip
utbyte av apparaten.

Barkey GmbH &
än de som anges 
originalreservdelar 
instruktionerna i 
tillbehör än de som
apparatens tillverkargaranti. 

Barkey GmbH &
tillförlitlighet och

• utbyggnader, nyinstallationer, än
utföras av behörig personal och  
  

• säkerhetstekniska kontroller och underhållsarbete bevisligen utfört
behörig personal inom de föreskrivna intervalle
instruktioner och

 
• den elektriska installati

föreskrifterna för motsvarande apparatdata och
möjligt med IEC

 
• utrustningen 

  
• kontroll av den elektriska

föreskrifter bevisligen 
 

 VARNING

För egenhändiga
eller någon
ansvaret. 

Vi rekommenderar
utförs av Barkey GmbH &
 

Garanti- och ansvarsbegränsning

Bruksanvisning Barkey warming center II  -  V1 SE  -  wcII-300-EW-0005

KG  -  Gewerbestrasse 8  -  33818 Leopoldshoehe  -  Zentrale: +49 (5202) 9801
Kundtjänst: +49 (5202) 9801-30  -  Fax: +49 (5202) 9801-99  -  E-post: info@barkey.de

och ansvarsbegränsning  

Barkey warming center II är 24 månader från leveransen.
KG lämnar denna garanti i stället för andra avtalsenliga eller

 garantier för denna produkt, inklusive andra lagliga garantier
ller lämplighet för ett visst ändamål, och övertar inga andra

faktum att Barkey GmbH & Co. KG inte har kontroll över
underhållsarbetes kvalitet som inte utförs av Barkey personal, och eftersom

GmbH & Co. KG inte kan uppskatta vilken effekt dessa under
reparationsarbeten kan ha på apparaten och dess funktionsduglighet

GmbH & Co. KG allt ansvar för egendoms- person- eller 
vid användning av apparat som inte har reparerats eller underhållits av
servicepersonal. 

GmbH & Co. KG ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador
och i princip begränsar deras skyldigheter enbart till reparation eller

utbyte av apparaten. 

GmbH & Co. KG övertar inget ansvar för användning av andra
 i denna bruksanvisning för användning av icke-

originalreservdelar samt för montering av reservdelar som inte motsvarar
 serviceanvisningen. Användningen av andra maskindelar och

som nämns i bruksanvisningen, resulterar i en minskning av
tillverkargaranti.  

GmbH & Co. KG anser sig ansvarig för apparatens verkan
tillförlitlighet och prestanda endast om 

utbyggnader, nyinstallationer, ändringar eller reparationer  
utföras av behörig personal och   

säkerhetstekniska kontroller och underhållsarbete bevisligen utfört
behörig personal inom de föreskrivna intervallerna och enligt tillverkarens 
instruktioner och 

den elektriska installationen på användningsplatsen följer de lokala
föreskrifterna för motsvarande apparatdata och överensstämmer 

ed IEC-kraven.  

 används i enlighet med denna manual och  

den elektriska säkerheten utfördes i enlighet med gällande 
föreskrifter bevisligen inom de föreskrivna intervallerna.  

VARNING 

För egenhändiga modifieringar och reparationer på apparaten,
någon obehörig tredje part övertar inte Barkey GmbH & C

rekommenderar att de nödvändiga reparationerna och regelbundet underhåll 
GmbH & Co. KG. 

och ansvarsbegränsning 

0005-01  -  2014-08-22 

Zentrale: +49 (5202) 9801-0 
post: info@barkey.de 

leveransen. Barkey 
avtalsenliga eller 

andra lagliga garantier för 
andra 

kontroll över 
och eftersom 

underhålls- och 
funktionsduglighet, avvisar 

följdskador som 
underhållits av 

skador eller följdskador av 
till reparation eller 

andra tillbehör 

inte motsvarar 
andra maskindelar och 

i en minskning av 

verkan på säkerhet, 

säkerhetstekniska kontroller och underhållsarbete bevisligen utförts av 
na och enligt tillverkarens 

på användningsplatsen följer de lokala 
överensstämmer så långt som 

gällande 

på apparaten, av beställare 
Barkey GmbH & Co. KG 

regelbundet underhåll 



Kundtjänst 
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10 Kundtjänst 

Barkey warming center II arbetar underhålls- och störningsfritt. Om det, trots 
noggranna komponentval och hög tillverkningskvalitet, krävs reparation, så tänk 
på följande: 

Före avsändning av apparaten kontakta vår kundtjänst. Barkey GmbH & Co. KG 
kundtjänst är tillgänglig 
 

måndag till fredag klockan 07.00 - 20.00  

lördag och söndag klockan 10.00 - 18.00  

telefonnummer  +49 (5202) 9801-30  

E-post: service@barkey.de 

 

Beakta ovillkorligt före leverans av apparaten följande information:  

• Returnera den skadade apparaten för reparation till Barkey GmbH & Co. KG 
eller till den auktoriserade affärspartnern. 

• Apparaten måste rengöras och vid behov desinficeras före leverans.  

• Följ instruktioner för rengöring och desinfektion i denna 
bruksanvisning.  

• Den returnerade apparaten får inte orsaka hälsorisker, t.ex. genom giftiga, 
cancerframkallande, biologiska risker eller radioaktiva ämnen, m.m. För 
skador som uppstår på grund av otillräcklig rengöring och desinficering, 
ansvarar avsändaren. 

• Placera intill varje apparat ett formellt bevis för rengöring. Lämplig blankett 
erhålls på begäran från Barkey GmbH & Co. KG.  

• Ej rengjorda apparater och apparater utan rengöringsbevis kommer att 
skickas tillbaka till avsändaren av säkerhetsskäl, utan kontroll eller 
reparation. 

• Skicka med apparaten en kort beskrivning av felet. Detta sparar kostnaden 
för en komplicerad felsökning. 

• Packa apparaten för transport till Barkey GmbH & Co. KG på så sätt att 
transportskador kan undvikas. Barkey GmbH & Co. KG övertar inget ansvar 
för transportskador på grund otillräcklig transportförpackning.  

 
 Våra reparations- och installationsvillkor samt våra garantivillkor gäller. Vi 

levererar i enlighet med "Allmänna leveransvillkor för produkter och tjänster för 
den elektriska industrin". 

 
 
 
 
 



Tekniska data 
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11 Tekniska data  

Tillverkare Barkey GmbH & Co. KG  
 Gewerbestrasse 8 
 33818 Leopoldshoehe 

 Tel.: +49 (5202) 9801-0 
 Fax: +49 (5202) 9801-99 

Typ Barkey warming center II 

Nätanslutning 230 V 50/60 Hz 

 eller 

 100-120 V 50/60 Hz  

Ineffekt  220 W (230 V) 

 230 W (100-120 V) 

Standby < 1,5 W 

Strömförbrukning max. 1 A (230 V)  
 max. 2 A (120 V)  

Strömsäkerhet T2A H 250 V (230 V) 
 T4A H 250 V (100-120 V) 

Effektförlust     ca. 55 W (börvärde 40°C, omgivningstemperatur 22°C) 

Ljudnivå   < 38dB(A) 

Överhettningsskydd  dynamiskt: börvärde + 2°C  
 statiskt: 62 ± 3°C 

Temperaturinställning  valbar från +35 bis +55°C 

Andra börvärdesgränser: ____________ 

Standardbörvärde +39°C 

Andra standardbörvärden  ______ 

Temperaturnoggrannhet  börvärde ± 2,5 % 

Upplösning av   ± 0,1°C 
temperaturindikatorn  
 Drift Lagring/transport 
Omgivningstemperatur +10 till +40°C  -20 till +70°C 

Relativ luftfuktighet 30 till 75 % 30 till 90 % 
(icke kondensering)  
Lufttryck 700 till 1060 hPa 

Driftssätt  kontinuerlig drift  

Batterityp (tillval) NIMH, 6 VDC, 2100 mAh, modell: PA-A3282.B 

              Volymkapacitet typisk 40 flaskor i varje 1 000 ml 

              Tomvikt  59 kg 

              Utvändigt mått  529 x 912 x 698 mm (B x H x D) 

              Draglådans storlek 365 x 275 x 410 mm (B x H x D) 



Tekniska data 
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              Draglådor    aluminium/legerat stål med en perforerad botten, ”soft 
close” stängningsautomatik, automatisk avstängning 
vid öppning 

              Lastning av varje draglåda max. 22 kg 

              Skyddsklass  I 

              MDD-klassificering II a 

Fuktighetsskydd  IPX1 

Kännetecken  CE 0123 

 





Bilaga 
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Apparattalong Barkey warming center II 
 
 
 
Apparatbenämning: __________________________________________ 
 
Serienummer: __________________________________________ 
 
Inventarienummer: __________________________________________ 
 
Plats: __________________________________________ 
 
Idrifttagning: __________________________________________ 
 

Kännetecken:  0123 
 
Tillverkare: Barkey GmbH & Co. KG 
 Gewerbestrasse 8 
 33818 Leopoldshoehe 
 
Telefon: +49 (5202) 98010 
 
Fax: +49 (5202) 980199 
 
E-post: info@barkey.de 
 
 

 
 


