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Johdanto
Nämä kattavat käyttöohjeet on suunniteltu auttamaan käyttäjää ymmärtämään Spot VS100
-näönskannauslaitteen toimintoja ja käyttöä. Näissä ohjeissa kerrotaan kaikista Spotnäönskannauslaitteessa käytettävistä ominaisuuksista. Joidenkin tämän käyttöoppaan
ohjeiden soveltuvuus vaihtelee laitteen asetusten mukaan. Lue tämä käyttöopas
huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Näönskannauslaite on kädessä pidettävä instrumentti, jonka takaosassa oleva videonäyttö
tarjoaa tutkittavalle visuaalisia viitteitä ja kohdistusmerkkejä. Videonäyttö toimii myös
käyttöliittymänä tietoja syötettäessä ja tarkasteltaessa. Näönskannauslaitteen tarjoamat
visuaaliset viitteet ja äänimerkit kiinnittävät tutkittavan huomion ja auttavat kohdistamaan
katseen. Laite mahdollistaa nopean tietojen keräämisen ja helpottaa vaikeasti tutkittavien
ja vastahakoisten lapsipotilaiden arviointia. Kullakin arviointikerralla laite tutkii
samanaikaisesti tutkittavan molempien silmien taittokyvyn, pupillin koon ja katseen.

Käyttötarkoitus
Spot-näönskannauslaite on tarkoitettu tuottamaan optimaalisia kuvia, joiden avulla voi
tunnistaa taitto- ja okulaarin kohdistusvirheet tunnistamalla kummankin silmän reagointi
valoon skannauksen aikana. Spot-näönskannauslaite arvioi verkkokalvon reagoinnin valoon
taittovirheen mittaamista varten. Lisäksi se arvioi pupillin koon, pupillin etäisyyden ja
silmän katseen poikkeaman. Se on tarkoitettu vähintään kuuden kuukauden ikäisten
lasten sekä aikuisten tutkimiseen.

Käyttöaiheet
Spot-näönskannauslaite on tarkoitettu terveydenhuoltoalan ammattilaisten käyttöön tai
käyttöön terveydenhuoltoalan ammattilaisten valvonnassa, ja sillä on tarkoitus skannata
tai arvioida potilaita heikentyneeseen näkökykyyn mahdollisesti liittyvien taittovirheiden
varalta. Terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät tämäntyyppistä fotoretinoskopialaitetta
sen arvioimiseen, pitäisikö potilas ohjata silmälääkärille tai optikolle lisäarviointia varten vai
riittääkö pelkkä seuranta tulevien skannausten avulla. Tätä skannausta ei ole tarkoitettu
korvaamaan täydellistä näöntarkastusta.

Vasta-aiheet
Spot-näönskannauslaitteelle ei ole tiedossa tunnettuja vasta-aiheita.
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Symbolit
Ohjeiden symbolit
Lisätietoja on käyttöohjeissa. Käyttöohjeista on kopio tässä verkkosivustossa. Painetun version käyttöohjeista voi
tilata Welch Allyniltä toimitettuna 7 päivän sisällä.

VAARA Vaaramerkinnät tässä käyttöohjeessa viittaavat tiloihin tai käytäntöihin, jotka voivat johtaa tietojen menetykseen
tai aiheuttaa sairauden, loukkaantumisen tai kuoleman.

VAROITUS Tässä oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai käytännöt, jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta
aineellista omaisuutta.

Virtasymbolit
Nimellissyöttöteho, DC

Sisäinen akku (käyttäjä ei voi vaihtaa)

Virta päälle/pois

USB-liitäntä

Tasavirtaliitäntä, keskinasta positiivinen

Muut symbolit
Laitetta ei ole nestesuojattu

IPXØ
Ei-ionisoiva sähkömagneettinen säteily

Tämä symboli koskee vain EY:n jäsenmaita. Ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tämä instrumentti tulee hävittää (i)
EU:n jäsenmaissa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin mukaisesti tai (ii) kaikissa muissa maissa jätteiden
hävittämistä ja kierrätystä koskevien paikallisten lakien mukaisesti.

Käyttöohjeet

Johdanto

Tämän tuotteen CE-merkintä kertoo, että sen on testattu noudattavan lääkintälaitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY
vaatimuksia.

Käyttöliittymän symbolit
Akun tilan/varaustason ilmaisin

Akkua ladataan (vilkkuva) tai se on ladattu (jatkuva)

Langattoman yhteyden virtapainike

Yhdistetty langattomaan verkkoon

Alueella ei ole langatonta verkkoa

Reititin ei antanut IP-osoitetta

IP
Tuntematon verkko

?
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Ei voi yhdistää määritettyyn verkkoon

!
Ääni pois

Ääni päällä

Jatka

Takaisin

Lopeta

Tulostustyö käynnissä

Käyttöohjeet

Johdanto

Vaarailmoitukset ja varoitukset
VAARA Tässä käyttöoppaassa vaarailmoituksilla ilmaistaan tilanteet tai
käytännöt, jotka voivat johtaa tietojen menetykseen tai aiheuttaa sairauden,
loukkaantumisen tai kuoleman.
VAROITUS Tässä oppaassa varoituksilla ilmaistaan tilanteet tai käytännöt,
jotka voivat vahingoittaa laitteistoa tai muuta aineellista omaisuutta.
VAARA Sähköiskun vaara. Kaikki signaalinsiirtoon (SIP/SOP) käytettävät
liittimet on tarkoitettu vain IEC 60601-1 -standardin tai muiden IEC-standardien
mukaisten muiden lääketieteellisten laitteiden, lääkintälaitejärjestelmien tai
muiden kuin lääketieteellisten laitteiden yhteydessä käytettäviksi. Esimerkiksi
USB-kaapelilla liitetyn tulostimen on oltava IEC 60950 -standardin mukainen.
Muiden kuin hyväksyttyjen lisälaitteiden yhdistäminen laitteeseen voi lisätä
laitteen rungon tai potilaan vuotovirtariskiä.
VAARA Sähköiskun vaara. Laitteeseen ei saa tehdä muutoksia.
VAARA Sähköiskun vaara. Älä avaa laitetta tai yritä korjata sitä. Laitteen sisällä
ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa. Tee ainoastaan tässä oppaassa
nimenomaan kuvatut normaalit puhdistus- ja huoltotoimet. Vain pätevä
huoltohenkilökunta saa tarkastaa ja huoltaa sisäisiä osia. Yritys muokata tätä
laitetta voi aiheuttaa henkilövahinkoja ja johtaa takuun purkautumiseen.
VAARA Sähköiskun vaara. Älä anna potilaan koskea näkyvillä oleviin sähköä
johtaviin osiin (tasavirtasovittimen lähtöliitäntä, virtaliitäntä ja USB-liitäntä).
Älä koske samanaikaisesti potilaaseen ja näkyvillä oleviin sähköä johtaviin osiin.
VAARA Tulipalovaaran välttämiseksi älä käytä laitetta seuraavien tulenarkojen
anestesia-aineiden yhteydessä: ilmaa, happea tai typpioksiduulia sisältävät seokset.
VAARA Tietojen menetyksen riski. Jos laite on käynnistettävä uudelleen
järjestelmän lopetettua toimintansa, esimerkiksi tulostinmääritykset, potilaan
tiedot tai muut tiedot voivat kadota.
VAARA Litiumioniakku. Tulipalon, räjähdyksen ja palovammojen vaara.
Älä käsittele tai pura akkua.
VAARA Käytä vain Welch Allynin hyväksymiä lisälaitteita. Käy osoitteessa
www.welchallyn.com. Minkä tahansa muiden lisälaitteiden käyttö voi johtaa
epätarkkaan potilasdataan, voi vahingoittaa laitteistoja ja voi johtaa takuun
purkautumiseen.
VAARA Henkilövahingon ja laitevaurion vaara. Suojaa kaikki tasavirtamuuntajan
johdot asianmukaisesti laitetta ladattaessa, jotta ne eivät aiheuta
kompastumista.
VAARA Potilasvahingon vaara. Tarkista potilaan henkilöllisyys laitteesta tietojen
manuaalisen syöttämisen tai viivakoodin syöttämisen jälkeen ja ennen
potilastietojen tulostamista tai lähettämistä.
VAARA Hoitohenkilöstön tekemässä skannauksessa voidaan saada virheellisiä
positiivisia ja virheellisiä negatiivisia tuloksia. Näön skannaus ei korvaa
silmälääkärin tai optikon tekemää täydellistä näöntarkastusta.
VAARA Skannaustulosten käyttö hoidon suositteluun on varattu yksinomaan
näönhoidon ammattilaisille.
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VAARA Skannaustuloksia ei saa käyttää suoraan näköä korjaavien näkövälineiden
määräämiseen.

Varoitus Laite sisältää korkealaatuisia, herkästi rikkoutuvia osia. Suojaa se
fyysisiltä iskuilta.
Varoitus Älä kanna laitetta rannehihnasta. Hihnaa ei ole suunniteltu kestämään
laitteen painoa.
Varoitus Laite ei ole vedenkestävä. Jos se putoaa vahingossa nesteeseen tai
laitteen päälle roiskuu nestettä, ota välittömästi yhteyttä Welch Allynin tekniseen
tukeen. Jos laitteen pinnassa on pieniä vesipisaroita, kuivaa ne pehmeällä,
kuivalla kankaalla.
Varoitus Älä säilytä laitetta vaahtomuovissa tai laukussa, kun tasavirtamuuntaja
on kytkettynä. Tämä voi vaurioittaa virtajohtoa ja laitetta.
Varoitus Älä altista laitetta voimakkaalle kuumuudelle tai suoralle
auringonvalolle. Korkeat lämpötilat voivat aiheuttaa laitteessa toimintahäiriön.
Varoitus Kun liität tasavirtaliittimen laitteeseen, älä käytä liikaa voimaa.
Se voi vaurioittaa laitetta, eikä takuu korvaa näin aiheutettua vahinkoa.
Varoitus Älä paina tai naarmuta kosketusnäyttöä kovilla esineillä. Se voi
vahingoittaa laitetta. Stylus-kynän käyttäminen laitteen kanssa on hyväksyttyä.
Huomautus Skannauksen edellyttämä pupillin vähimmäiskoko on 4 mm. Mikä
tahansa valolähde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista. Jos pupillit ovat
liian pienet, näönskannauslaitteen näyttöön tulee ilmoitus, jossa pyydetään
vähentämään huoneen valaistusta. Saat parhaat tulokset, kun tutkittavan
pupillien koko on vähintään 5 mm.

Käyttöohjeet

Johdanto

Pakkauksen tarkistusluettelo
Kuljetuslaatikko sisältää näönskannauslaitteen, käyttöohjeet ja tarvikekotelon.
Tarvikekotelossa on:
virtajohto.
virtalähde/laturi.
puhdistusliina.
tarranauhat kaapelien kiinnittämiseen.
Huomautus

Älä heitä pois laatikkoa ja vaahtomuovia. Rajoitettu takuu raukeaa, jos laite
on pakattu muuhun kuin hyväksyttyyn pakkausmateriaaliin ja se vaurioituu
kuljetuksen aikana (lisätietoja on takuussa).

Jos olet ostanut kantolaukun, varmista turvallinen kuljetus asettamalla kuljetuslaatikossa
oleva vaahtomuovi kantolaukkuun. Älä säilytä näönskannauslaitetta vaahtomuovissa tai
laukussa, kun virtajohto on kytkettynä.
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Ohjaimet, näyttöikkuna
ja liitännät
Piirrokset ja teksti kuvaavat Spot-näönskannauslaitetta ja kaikkia siihen saatavissa
olevia lisätoimintoja.

Ominaisuudet
Näönskannauslaite, näkymä takaa

1

Nestekidenäyttö

2

Kaulahihnan kiinnike

3

Verkkovirtakytkentä

4

Virtapainike

5

Rannehihnan kiinnike

6

Sarjanumeromerkintä

7

Jalustan kiinnike

8

Akun varaustilan vihreä LED-valo

9

USB-liitäntä

10

Ympäristön valon anturi
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Näönskannauslaite, näkymä edestä

1

Etäisyysmittari

2

Etulasi

3

Kaiutin

Käyttöohjeet

Ohjaimet, näyttöikkuna ja liitännät

Näyttöikkuna
Kun näönskannauslaitteeseen on kytketty virta, näkyviin tulee päävalikko tai
aloitusnäyttö. Jos näönskannauslaite on liitetty verkkoon, verkon nimi ja IP-osoite
näkyy vasemmassa yläkulmassa mustalla alustalla.

1. Ikä
Jos haluat aloittaa skannauksen nopeasti antamatta tutkittavan henkilötietoja, valitse
tutkittavan ikähaarukka aloitusnäytössä. Voit halutessasi antaa tutkittavan tiedot
skannauksen jälkeen.
2. Aloita-painike
Aloita-painikkeen avulla voit:
•

antaa tutkittavan tietoja, kuten tunnuksen, etu- ja sukunimen, sukupuolen
ja syntymäajan tai iän (pakollinen)

•

etsiä tutkittavan potilaan jonosta (tarkka vastine tunnuskentässä)

•

aloittaa skannausprosessin (molemmat silmät tai yksi silmä)

•

tarkastella ja tulostaa skannaustuloksia

3. Näytön alareunan kuvakkeet
•

Jono – Voit tarkastella, valita tai etsiä jonossa olevia potilaita luettelosta
ja aloittaa skannausprosessin.

•

Historia – Voit tarkastella aiemmin skannattuja potilaita (valmiita tietueita).

•

Työkalut – Voit muokata näönskannauslaitteen asetuksia.
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Tutkittavan tiedot -näyttö
Tarkista tutkittavan tiedot -näytöstä, että kaikki tiedot ovat oikein. Voit muokata tietoja
koskettamalla kenttää, jota haluat muuttaa. Kun muutos on tehty, palaa tutkittavan tiedot
-näyttöön valitsemalla OK. Syntymäaika/ikä tarvitaan ja kenttä näkyy punaisena, jos ikää
ei ole annettu tai syntymäaika tai ikä ei kelpaa (alle 6 kuukautta). Aloita skannausprosessi
valitsemalla HAE.

Käyttöohjeet

Ohjaimet, näyttöikkuna ja liitännät

Tulosten ymmärtäminen

1

Pupillien etäisyys

2

Pupillin koko

3

Oikea silmä (OD), vasen silmä (OS)

4

Täysi taittokyky
SE – Vastaava pallomuoto
DS – Pallo
DC – Sylinteri
Akseli – Akseli

5

Skannauksen tulos

6

Alkuun

7

Sylinterin käytäntö

8

Kohdistuksen ilmaisin

9

Aste, vaakasuora, pystysuora
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Työkalut
Työkalut-valikon avulla voit muokata ja määrittää seuraavia näönskannauslaitteen
ominaisuuksia:

Näyttää laiteohjelmaversion, ohjelmistosovelluksen version ja sarjanumeron. Lisäksi
näkyviin tulee näönskannauslaitteen tärkeimpien toimintojen pikaohje, joka ilmaisee
myös laitteen muistin käyttötason.
Näyttää näönskannauslaitteessa parhaillaan käytössä olevat ikään perustuvien ehtojen
asetukset, joita käytetään tutkimussuosituksissa.
Näönskannauslaitteen päivämäärän ja kellonajan asetukset.

Tietojen tuonti siirrettävästä USB-muistilaitteesta ja vienti USB-muistilaitteeseen.

Tutkimuspaikka-kohdassa voit asettaa skannauspaikan, ja kaikki tutkittavat sidotaan
kyseiseen tutkimuspaikkaan.
Voit yhdistää näönskannauslaitteen langattomaan verkkoon. Voit kirjoittaa manuaalisesti
verkon nimen (SSID), valita suojaustyypin ja antaa verkon avainfraasin. Tällä sivulla voit
tarkastella ja muuttaa laitteen TCP/IP-asetuksia.
Voit määrittää verkkotulostimen ja tulostaa testisivun. Voit myös tarkistaa tulostimen tilan.

Voit määrittää, kuinka tiedot näkyvät Tulokset-näytössä, kun skannaus on valmis.
Määritettäviä asetuksia ovat tietomuoto, sylinterin käytäntö, skannaustulosten ja
suositusten näyttö tai piilotus, oletusskannausnäytön asettaminen sekä skannauksen
aikakatkaisuarvot.
Auttaa asettamaan laitteelle pin-suojakoodin, joka parantaa sen tietosuojaa. Jos pin-koodi
on käytössä, se on annettava aina laitetta käynnistettäessä ja lepotilasta herätettäessä.
Aktivoi laitteen lisenssin.

Voit valita näönskannauslaitteen näytössä käytettävän kielen.

15

3

Näönskannauslaitteen ottaminen käyttöön

Lataaminen
1. Liitä mukana toimitettu tasavirtajohto virtalähteeseen/laturiin.
2. Nosta varovasti näönskannauslaitteen takaosaa nähdäksesi käytettävissä olevat
liitännät.
3. Paikanna näönskannauslaitteen tasavirtaliitäntä ja liitä virtalähde/laturi. Virtalähteen/
laturin tasavirtaliitin on helppo kytkeä näönskannauslaitteen tasavirtaliitäntään. Laturin
liittimen työntäminen paikalleen liian voimakkaasti voi vahingoittaa laitetta ja mitätöi
takuun.
4. Lataa akku kytkemällä tasavirtaliitin pistorasiaan.

Näönskannauslaitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen
1. Kytke virta näönskannauslaitteeseen painamalla virtapainiketta ja vapauttamalla
painike (käynnistyminen kestää noin 30 sekuntia). Kun laite on käynnistynyt, näkyviin
tulee päävalikko.
2. Katkaise virta laitteesta pitämällä virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
Esiin tulee näyttö, jossa laite pyytää vahvistamaan virran katkaisun.
3. Vilkkuva vihreä valo merkitsee, että laite latautuu. Tasainen vihreä valo merkitsee,
että laitteen akku on täyteen ladattu.

Asennus jalustaan
Näönskannauslaitteen voi kiinnittää tavalliseen kameran jalustaan. Laitteen pohjassa
on ¼-20-kierteellä varustettu kiinnike jalustaan asentamista varten.

Hyödyllisiä vihjeitä
•

Kun näönskannauslaitetta ei käytetä – 60 sekunnin kuluttua näyttö himmenee,
5 minuutin kuluttua näyttö sammuu automaattisesti akkuvirran säästämiseksi.
Herätä näönskannauslaite lepotilasta napauttamalla näyttöä tai painamalla
virtapainiketta. Jos näyttö ei herää, kytke virtajohto ja yritä uudelleen.

•

Vienti / Poista kaikki – Varmista, että haluamasi tiedot on viety onnistuneesti
USB-asemaan, ennen kuin valitset vaihtoehdon Poista kaikki.

•

Näönskannauslaitteen KAIKKIEN tallenteiden rutiininomainen poisto – Siirry
Historia-näkymään ja valitse Poista kaikki -kuvake. Valitse Poista kaikki tallenteet.
Voit myös poistaa kaikki jonossa olevat tallenteet.

•

Vältä virran katkaisemista skannauksen aikana – Kun skannaus on kesken,
lopeta skannaus valitsemalla Lopeta-painike ja sammuta sitten laite normaalisti.
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•

Syöttönäyttö – Takaisin-painikkeen pitäminen painettuna missä tahansa
syöttönäytössä (näppäimistön sisältävässä näytössä) poistaa kentästä kaikki tiedot.

•

Alhainen akun varaustaso – Kun akun varaustaso on hyvin alhainen, laite näyttää
käyttäjälle ilmoituksen, jossa kehotetaan kytkemään virtajohto ennen kuin laitteen
virta katkeaa. Jos virtajohtoa ei kytketä, laite katkaisee virran automaattisesti alhaisen
varaustason vuoksi.

Langattoman verkon asetukset
Valitse Työkalut-valikosta Verkko-kuvake. Näyttöön tulevat nykyisen verkon asetukset.
Voit lisätä tai muokata mitä tahansa kenttää seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Jos asetukset ovat oikein, valitse OK. Tällöin näkyviin tulee taas Työkalut-valikko.

Verkon nimen (SSID) lisääminen tai muuttaminen:
1. Kosketa SSID-nimi-kenttää. Näkyviin tulee näppäimistö.
2. Kirjoita SSID (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevä). Tallenna muutokset
ja palaa edelliseen näyttöön valitsemalla OK. OK-painike muuttuu tummaksi,
kun muutoksia on tehty ja ne voi tallentaa.

Suojaustyypin lisääminen tai poistaminen:
Valitse sopiva suojaustyyppi: Ei mitään, WEP tai WPA.
Huomautus

WPA-vaihtoehto tukee WPA Personal- ja WPA2 Personal -tilaa.

Avainfraasin (salasanan) lisääminen tai muuttaminen:
1. Kosketa Avainfraasi-painiketta. Näkyviin tulee näppäimistö (tämä on käytettävissä
vain, kun tietosuoja-kentässä on valittu WEP tai WPA).
2. Kirjoita avainfraasi (isojen ja pienten kirjainten ero on merkitsevä) ja valitse OK.
3. Tallenna muutokset valitsemalla Verkko-näytössä OK. Muussa tapauksessa
muutokset eivät tule voimaan.

Näönskannauslaitteen langattoman yhteyden ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä:
Valitse Verkko-valikosta ON/OFF-painike.
Huomautus

Tulostus edellyttää, että langaton yhteys on käytössä.

Verkon lisäasetusten tarkastelu:
1.

Valitse TCP/IP. Tästä voit myös tarkistaa verkon määrittämän nykyisen TCP/IP-osoitteen.

2. Voit muuttaa verkon lisäasetuksia valitsemalla Staattinen ja määrittämällä
manuaalisesti verkon osoitteen ja haluamasi asetukset. (Käytettävissä on
myös näönskannauslaitteen MAC-osoite.)

Käyttöohjeet

Näönskannauslaitteen ottaminen käyttöön
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Tulostinmääritykset
Näönskannauslaite voi muodostaa yhteyden useimpiin verkkoyhteydellä varustettuihin
Hewlett-Packard (HP) -tulostimiin ja tulostaa niillä. Näönskannauslaitteessa on myös
joitakin yleisiä PCL-ohjaimia, joita voi käyttää muiden kuin HP-tulostimien kanssa,
sekä mukautettu ohjain, joka tukee Brother QL-720NW -tarratulostinta.
Huomautus Jotta QL-720NW-tulostimen voi asentaa näönskannauslaitteeseen,
sen verkossa näkyvässä nimessä on oltava tunnus QL-720 ja
ohjainluettelosta on valittava QL-720NW-ohjain. Käytä Brother DK2205
-tarrarullaa tai vastaavaa.
1. Valitse Työkalut-valikosta tulostinkuvake.
2. Seuraavassa näytössä on luettelo näönskannauslaitteen käytettävissä olevista
tulostimista. Tässä luettelossa näkyvät kaikki näönskannauslaitteeseen jo
lisätyt tulostimet.

Oletustulostimen valinta tai vaihtaminen:
Etsi ja valitse tulostinluettelosta haluamasi tulostin (se korostuu automaattisesti sinisellä).
Jos luettelossa on useita tulostimia, kosketa korostetun tulostimen Aseta oletukseksi painiketta.

Tulostimen määrittäminen
Valitse tulostin ja tarkastele tulostimen tilaa tai tulosta testisivu painamalla Muokkaapainiketta.

Tulostimen poisto
1. Valitse tulostin käytettävissä olevien tulostimien luettelosta. Poista koskettamalla
miinus-painiketta.
2. Esiin tulee ponnahdusikkuna, jossa pyydetään vahvistamaan tulostimen poisto.

Tulostinjärjestelmän palauttaminen
Tämä toiminto poistaa kaikki tulostimet:
1. Kosketa Roskakori-kuvaketta.
2. Esiin tulee ponnahdusikkuna. Valitse Poista. Toiminto poistaa kaikki nykyiset
tulostinmääritykset.

Verkkotulostimen lisääminen
1. Lisää tulostin valitsemalla plusmerkki Tulostimet käytettävissä -näytössä.
2. Jos verkosta löytyy tulostimia, ne tulevat näkyviin luetteloon. Jos tulostimesi ei näy
luettelossa, valitse näytön yläreunasta + Lisää uusi tulostin. Voit myös valita
lisättävän tulostimen ja painaa jatka-kuvaketta.
Huomautus

Varmista, että laite on yhteydessä langattomaan verkkoon, jossa on
tulostimia käytettävissä. Muussa tapauksessa näönskannauslaite ei voi
näyttää käytettävissä olevia tulostimia.
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3. Tarkista tulostimen tiedot (nimi, ohjain ja sijainti). Voit halutessasi muuttaa tai lisätä
asetuksia koskettamalla muutettavaa kenttää. Jos haluat lisätä ohjaimen, voit käyttää
hakutoimintoa kirjoittamalla osan ohjaimen nimestä Haku-kenttään.
Huomautus

Käytettävissä on PCL-ohjaimia muille kuin HP-tulostimille. Kaikkien
tulostimien toimivuutta näönskannauslaitteen kanssa ei voida taata.

4. Kun muutokset on tehty, valitse Tallenna.
5. Tallennuksen jälkeen Tulosta testisivu -vaihtoehto näkyy tummana.
6. Valikkopalkissa näkyy tulostinkuvake merkkinä siitä, että työ on kesken.
Tulostusjonossa olevien töiden määrä ja tulostimen tila näkyy Työt-ruudussa
Tulostimen tiedot -näytön yläosassa.
Huomautus Jos tulostimessa on ongelmia tai tulostustyö jää jonoon, poista
tulostustyö ja nollaa tulostin valitsemalla nollauspainike.
7. Palaa Tulostimet käytettävissä -näyttöön, varmista, että haluamasi asennettu tulostin
näkyy korostettuna, ja aseta se oletukseksi valitsemalla Aseta oletukseksi -painike.

Suoraan liitettävän tulostimen (USB-tulostimen) lisääminen
1. Yhdistä näönskannauslaite langattomaan verkkoon.
2. Kytke USB-kaapeli tulostimeen ja VS100-laitteen USB-liitäntään.
3. Merkitse muistiin VS100-laitteen IP-osoite päävalikosta.
4. Siirry seuraavaan URL-osoitteeseen samassa verkossa olevassa tietokoneessa:
http://<VS100-laitteen_ip-osoite>:631/
5. Napsauta Hallinta-välilehteä. Napsauta kohdassa Tulostimet olevaa Etsi uusi tulostin
-painiketta.
6. Napsauta sen tulostimen Lisää tämä tulostin -painiketta, jonka nimessä on USB,
esimerkiksi: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT
HPLIP).
Huomautus Anna tulostimelle yksinkertaisempi nimi, jotta se on helpompi kirjoittaa
VS100-laitteella, esimerkiksi: käytä nimeä ENVY5530 oletusnimen
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP asemesta.
7. Napsauta Jatka.
8. Valitse Merkki ja napsauta Jatka, esimerkiksi: HP.
9. Valitse Malli ja napsauta Lisää tulostin, esimerkiksi: HP Envy 5530 Series hpijs,
3.13.9 (en, en).
10. Napsauta Aseta oletusvalinnat.
11. Paina VS100-laitteessa Työkalut-painiketta ja valitse Tulostin.
12. Lisää uusi tulostin: paina +-nuolta ja valitse sitten Lisää uusi tulostin painamalla
oikealle osoittavaa nuolta.
13. Anna tulostimelle nimi, esimerkiksi: HP Envy 5530.
14. Paina Muokkaa-painiketta Ohjain-kohdassa ja valitse tulostimelle oikea ohjain.
15. Paina Muokkaa-painiketta Sijainti-kohdassa ja kirjoita ipp://127.0.0.1/printers/
<tulostimen_nimi>, esimerkiksi: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Paina Tallenna-painiketta.
17. Voit nyt varmistaa asetusten toimivuuden painamalla Tulosta testisivu -painiketta.

Käyttöohjeet
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Tiedostojen tuonti ja vienti
1. Kun valitset Työkalut-valikosta Tuo/Vie, näkyviin tulee Tuo/Vie-näyttö.
2. Aseta USB-muistilaite näönskannauslaitteen USB-liitäntään (suositeltu USB-laitteen
koko on 8 Gt tai enemmän).
3. Kun USB-laite on havaittu, Tuo- ja Vie-painikkeet ovat valittavissa ja oikeassa
yläkulmassa näkyy USB-symboli mustalla pohjalla päivämäärän vieressä.
4. Tuo-painike on käytettävissä vain, jos näönskannauslaite tunnistaa kelvollisen
tuontitiedoston. Löydettyjen tuontitiedostojen määrä näkyy näytössä.
Huomautus

Jos painikkeet eivät näy korostettuina viiden sekunnin sisällä USB-aseman
asettamisesta paikalleen, poista USB-asema, aseta se tietokoneeseen ja
poista asemasta kaikki tiedostot ennen kuin yrität uudelleen.

Vienti
1. Valitse Vie-painike. Jos haluat viedä yhden tiedoston, jossa ei ole tutkittavan
henkilötietoja, valitse Jätä henkilötiedot pois. Jos tätä vaihtoehtoa ei ole valittu,
laite vie kaikki tiedot. Aloita vientiprosessi valitsemalla Vie-painike uudelleen.
2. Odota, että näyttöön tulee viesti "Vie - Päättynyt onnistuneesti" ja valitse OK. Tämän
jälkeen voit turvallisesti poistaa USB-aseman näönskannauslaitteesta.
3. Viedyn kansion nimi USB-asemassa on "Spot_Sarjanumero_VVVVKKPP_TTMMSS"
(kansio "Spot_Sarjanumero" sisältää vain skannaustietoja, jos se on lisätty potilaita
skannatessa). Kansio sisältää:
•

Spot-ehtotiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa).

•

Tutkittavien Spot-mallitiedoston (sijaitsee db-kansiossa).

•

Tutkittavien Spot-tulostiedoston (sijaitsee db-kansiossa).

•

Spot-banneritiedoston (sijaitsee tuonti-kansiossa, näkyy vain, jos on lisätty
muokattu banneri).

•

Tutkittavien PDF-tiedostot (sijaitsevat pdf-kansiossa).

Huomautus Jos USB-asema poistetaan ennen viennin päättymistä, tiedot voivat
siirtyä vain osittain tai ne voivat vioittua.

Tuonti
Tuontitoiminnon avulla voit tuoda:
•

Päivitettyjä ehtotiedostoja (SpotCriteria.csv)

•

Tulevia, jonoon asetettuja skannaustiedostoja (SpotSubjects.csv tai
Tutkimuspaikka.csv – jos tiedoston nimenä on tutkimuspaikka, kaikki
tiedoston sisältämät potilaat kuuluvat oletuksena tiedoston nimen
osoittamaan tutkimuspaikkaan, esimerkiksi LakeMary.csv asettaa kaikkien
tiedoston potilaiden tutkimuspaikalle oletusarvon LakeMary)

•

Muokattu banneri skannausraporteille (banner.png). Tiedosto on nimettävä
oikein, jotta vienti onnistuu (banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv –
muista, että SpotSubjects-tiedoston nimenä voi olla tutkimuspaikka).

•

Päivitettyjä ehtotiedostoja (SpotCriteria.csv)
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Muokattu banneri
Welch Allyn tarjoaa mahdollisuuden lisätä tulostettavien raporttien loppuun muokattu
banneri. Ota huomioon, että Welch Allyn ei toimita muokattuja bannereita. Banneri
on luotava itse ja sen on täytettävä seuraavat ehdot:
•

Banneritiedoston nimen on oltava banner.png

•

Tiedoston koko saa olla enintään 1 Mt

•

Kuvan koon on oltava 1 376 x 240 pikseliä

Muokatun bannerin lisääminen
1. Tallenna banner.png-tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmän tason
hakemistoon).
2. Aseta USB-asema näönskannauslaitteeseen. Siirry kohtaan Työkalut ja valitse Tuo/
Vie.
3. Tuo tiedosto -vaihtoehto näkyy korostettuna. Valitse Tuo.
4. Varmista, että tiedoston tuonti on onnistunut, skannaamalla uusi potilas tai
valitsemalla valmis tietue ja tulostamalla raportti. Uusi banneri tulostuu raportin
loppuun.

Web-yhteys
Kun näönskannauslaite on yhteydessä langattomaan verkkoon, siinä voi tarkastella
samassa verkossa olevan tietokoneen web-selaimen (Internet Explorer, Firefox, Safari
ja niin edelleen) tiedostoja.
Voit muodostaa näönskannauslaitteesta yhteyden web-palvelimeen seuraavasti:
1. Avaa web-selain tietokoneessa. Kirjoita laitteen IP-osoite osoitekenttään
(osoite näkyy aloitusnäytön yläreunan mustassa palkissa).
2. Järjestelmä pyytää käyttäjänimen ja salasanan.
Käyttäjänimi:
Salasana:
Huomautus

spot
0000

Jos laitteessa on käytössä tietosuojatoiminto, salasana on nelinumeroinen
pin-koodisi.

3. Oletuskohde on Raportti-kansio. Se sisältää pdf-kansion, jossa ovat tutkittavien
PDF-tiedostot.
4. Jos haluat tarkastella SpotResults.csv-tiedostoa, siirry db-hakemistoon.

Käyttöohjeet

Näönskannauslaitteen ottaminen käyttöön
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Lisensointi
Näönskannauslaitteen skannaustoiminnon käyttö edellyttää, että laite on lisensoitu.
Jos laite on tullut uutena tehtaalta ja sen mukana on tämä käyttöohje, lisenssi on
jo asennettu ja voimassa. Jos olet päivittänyt laitteen ohjelmiston, lisensointi on
päivitettävä seuraavasti:
1. Aseta tyhjä USB-asema näönskannauslaitteen USB-liitäntään.
2. Siirry kohtaan Työkalut ja paina Lisenssi-painiketta.
3. Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna, jossa ilmoitetaan, että rekisteröintitiedosto on viety
USB-asemaan.
4. Lähetä spot-[sarjanumero].reg-tiedosto Welch Allynin asiakastukeen osoitteeseen
customerservice@welchallyn.com.
Welch Allynin asiakastuki tarkistaa rekisteröintitiedoston ja lähettää sinulle uuden
lisenssiavaimen. Kun olet saanut avaimen, toimi seuraavasti:
1. Tallenna tiedosto USB-aseman juurihakemistoon (ylimmän tason hakemistoon).
2. Aseta USB-asema näönskannauslaitteen USB-liitäntään.
3. Valitse Työkalut-valikosta Lisenssi. Hetken kuluttua esiin tulee ikkuna,
jossa ilmoitetaan, että lisenssitiedosto on tuotu laitteeseen.
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Skannausympäristö
Optimaalisten skannaustulosten varmistamiseksi suorita skannaus himmeästi valaistussa
ympäristössä. Sammuta hehkulamput tai estä niiden ja auringonvalon heijastuminen
tutkittavan silmistä. Loistevalaisimet ovat hyväksyttävissä, mutta ne voivat vaikuttaa
tutkittavan pupillin kokoon ja heikentää skannauksen onnistumisen mahdollisuutta.
Huomautus Skannauksen edellyttämä pupillin vähimmäiskoko on 4 mm. Mikä tahansa
valolähde huoneessa voi vaikeuttaa sen saavuttamista. Jos pupillit ovat
liian pienet, näönskannauslaitteen näyttöön tulee ilmoitus, jossa
pyydetään vähentämään huoneen valaistusta. Saat parhaat tulokset,
kun tutkittavan pupillien koko on vähintään 5 mm.

Potilaan skannaus
1. Asetu noin metrin päähän tutkittavasta. Jos käytät jalustaa, aseta jalusta noin metrin
päähän tutkittavasta.
2. Aloita skannaus ja käännä laitetta hitaasti ylöspäin tutkittavan molempia silmiä kohti.
Säädä etäisyyttä tutkittavaan niin, että molemmat silmät näkyvät selvästi näytössä.
Jos käytät jalustaa, säädä jalustan asentoa ylös tai alas sekä sivusuunnassa,
kunnes tutkittavan silmät näkyvät tarkasti näytössä.
Sininen näyttö merkitsee, että olet liian lähellä tutkittavaa tai liian kaukana
tutkittavasta.
Huomautus

Kun näönskannauslaite pidetään tutkittavan silmien tasalla (samalla
akselilla), skannaustulos saadaan nopeammin eivätkä muut kohteet
vaikuta tulokseen yhtä helposti.

Asetu siten, että toinen jalka on edessä. Siirrä tasapainoasi hitaasti eteen ja taakse,
kunnes näyttö muuttuu harmaaksi, mikä merkitsee, että olet sopivalla etäisyydellä.
Jos käytät jalustaa, siirrä jalustaa tarpeen mukaan niin, että tutkittavan pupillit näkyvät
tarkasti ja näyttö muuttuu harmaaksi.
3. Pidä näönskannauslaite paikallaan, kunnes näkyviin tulee skannausrengas merkkinä
siitä, että tallennusprosessi on kesken.
4. Jos et pystynyt ottamaan kuvaa tutkittavan mustuaisista ja skannaus ei onnistunut,
skannauksen toimintakierto pysäytetään. Voit yrittää skannausta uudelleen, merkitä
tietueen virheelliseksi, kokeilla yhden silmän tilaa tai palata aloitusnäyttöön.
5. Jos pupillit ovat liian pienet, laitteen näyttöön tulee ilmoitus, jossa pyydetään
vähentämään huoneen valaistusta pupillien koon suurentamiseksi.
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Näönskannauslaitteen kohdistus

A

Aseta näönskannauslaite noin 91 senttimetrin päähän tutkittavasta.

B

Pidä näönskannauslaitetta lähellä vartaloasi ja siirrä painoasi eteen
ja taakse, kunnes näyttö muuttuu harmaaksi.

C

Tee pieniä liikkeitä, kunnes harmaalle näytölle ilmestyy pyörivä rengas.

Huomautus Saat parhaat tulokset, kun tutkittavan silmät ovat täysin auki ja
ne näkyvät koko ajan kehyksen keskellä.

Käyttöohje

Näönskannauslaitteen käyttö
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Yhden silmän tila
Yhden silmän tilassa voit valita, kumpi silmä skannataan. Tätä kannattaa yrittää, jos kahden
silmän skannaus ei onnistu tallentamaan tutkittavan pupilleja.
1. Kosketa näyttöä siltä puolelta, jonka puoleisen silmän haluat skannata.
(OD = tutkittavan oikea silmä, OS = tutkittavan vasen silmä).
2. Kun skannaus on valmis, voit toistaa prosessin toiselle silmälle valitsemalla
Yksittäinen-vaihtoehdon Tuloksien valinnat -valikosta.

Tulosten tarkastelu
Skannausprosessin lopuksi esiin tulee Tulokset-näyttö.
Kaikki tulosten esitysasetukset ovat Työkalut-valikon Tulokset-kohdassa. Vaihtoehtoja ovat
yhteenvetonäytön tai tarkkojen tulosten näytön asettaminen oletukseksi, suositusten tai
skannaustulosten piilotus, sylinterin käytännön valinnat ja raakatiedot tai pyöristetyt tiedot.
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Tulosten ymmärtäminen
Seuraavassa kuvassa on esitetty tulosnäyttö ja sen sisältämät tiedot:

1

Pupillien etäisyys

2

Pupillin koko

3

Oikea silmä (OD), vasen silmä (OS)

4

Täysi taittokyky
SE – Vastaava pallomuoto
DS – Pallo
DC – Sylinteri
Akseli – Akseli

5

Skannauksen tulos

6

Alkuun

7

Sylinterin käytäntö

8

Kohdistuksen ilmaisin

9

Aste, vaakasuora, pystysuora

Alueen ulkopuolella olevat tulokset näkyvät punaisina.
Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan lähtösignaali, joka on joko alueen sisällä tai
ulkopuolella, ja laitteen lähtösignaalin näytössä näkyy vastaava ilmoitus (“Skannaus
valmis” tai “Suositellaan täydellistä silmätutkimusta”). Näytössä näkyvän viestin on
tarkoitus kehottaa hoitohenkilöä arvioimaan, pitäisikö potilas ohjata silmälääkärille tai
optikolla lisäarviointia varten vai riittääkö pelkkä seuranta tulevien skannausten avulla.

Käyttöohje

Näönskannauslaitteen käyttö
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Näönskannauslaitteen ehdot
Voit muokata nykyisiä skannausehtoja seuraavasti:
1. Tee vienti ja aseta USB-asema tietokoneeseen.
2. Siirry USB-aseman kansioon ja avaa juuri viemäsi Spot-kansio. Valitse tuontikansio.
3. Kopioi SpotCriteria.csv-tiedosto USB-aseman hakemiston ylimmälle tasolle
(tiedosto ei voi olla kansion sisällä). Kun tiedosto on kopioitu, avaa tiedosto.
4. Tee haluamasi muutokset Microsoft Excelissä tai muussa yhteensopivassa
ohjelmassa.
5. Tallenna tiedosto .csv-muodossa. Tiedoston nimen on oltava SpotCriteria.csv.
Poista USB-asema tietokoneesta ja aseta se näönskannauslaitteeseen.
6. Siirry Työkalut-valikkoon ja valitse Tuo/Vie. Tuo päivitetty ehtotiedosto valitsemalla
Tuo-painike.
7. Varmista, että tiedoston tuonti on onnistunut, siirtymällä Työkalut-valikkoon
ja valitsemalla Ehdot. Tarkista uudet asetukset.
Huomautus

Kun omat ehdot on tuotu ja ne ovat käytössä, näytön alareunassa on myös
Palauta-painike. Tätä painiketta painettaessa esiin tulee näyttö, jossa
käyttäjää pyydetään vahvistamaan, että hän haluaa palauttaa käyttöön
laitteen mukana toimitetut oletusehdot. Vahvistuksen jälkeen omat ehdot
poistetaan näönskannauslaitteesta ja ne korvataan oletusehdoilla.

Tutkittavat potilaat
Voit luoda näönskannauslaitteessa potilasluettelon jonoon asetettuja tutkittavia varten.
1. Tee vienti ja poista sen jälkeen USB-asema näönskannauslaitteesta sekä aseta
se tietokoneeseen.
2. Valitse juuri luotu Spot-kansio.
3. Valitse db-kansio ja valitse sitten SpotSubjects.csv-tiedosto.
4. SpotSubjects.csv-tiedostossa on kuusi saraketta. Älä muuta minkään sarakkeen
otsikkoa. Lisää vain tietoja sarakkeisiin seuraavasti:
Huomautus

Jos kullekin tutkittavalle on määritettävä tietty tutkimuspaikka, voit lisätä
uuden sarakkeen ennen Potilastunnus-saraketta ja antaa sille nimeksi
Tutkimuspaikka.

•

Potilastunnus – Voit käyttää mitä tahansa kirjainten, numeroiden ja
erikoismerkkien yhdistelmää. Tätä kenttää käytetään nopeaan tutkittavien
etsintään.

•

Etunimi – Kirjoita etunimi. Käytä mitä tahansa kirjainyhdistelmää.

•

Sukunimi – Kirjoita sukunimi. Käytä mitä tahansa kirjainyhdistelmää.

•

Syntymäaika – Kirjoita syntymäaika muodossa KK/PP/VVVV. Voit kirjoittaa
tutkittavan potilaan iän vuosina, kuukausina tai niiden yhdistelmänä. Tämä
kenttä on pakollinen tuontia varten.
Esimerkiksi: Jos tutkittavan potilaan ikä on 2 vuotta ja 10 kuukautta, voit
kirjoittaa 2Y10M. Käytä numeroita ja kirjaimia.
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•

Sukupuoli – Valitse Mies tai kirjoita M / valitse Nainen tai kirjoita F. Käytä vain
kirjaimia. Jos kenttä jää tyhjäksi, sukupuoli on määrittämätön.

•

Silmälasiresepti – Valitse Ei mitään, Silmälasit tai Piilolinssit. Jos kenttä
jää tyhjäksi, käytetään oletusarvoa Ei mitään.

Tuontitiedoston päivityksen jälkeen:
1. Varmista, että tiedosto on tallennettu .csv-muodossa.
2. Varmista, että tiedoston nimi on SpotSubjects.csv tai HaluamasiTutkimuspaikka.csv.
Huomautus Jos tutkittavien tiedosto(t) on nimetty tutkimuspaikan mukaan,
näönskannauslaite tuo kaikki USB-asemasta löytyvät tiedostot
samalla kertaa.
3. Lataa tiedosto näönskannauslaitteeseen tuontiohjeiden mukaisesti. Varmista, että
tiedoston tuonti on onnistunut: Palaa aloitusnäyttöön ja aloita uusien tietojen
tarkastelu valitsemalla Jono-kuvake.
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Ongelmatilanteet

Järjestelmän uudelleenkäynnistys
1. Käynnistä näönskannauslaite uudelleen pitämällä ON/OFF-painiketta painettuna,
kunnes näkyviin tulee vahvistusnäyttö. Katkaise virta valitsemalla Vahvista.
2. Kun näyttö sammuu, odota 30 sekuntia ja käynnistä sitten näönskannauslaite
uudelleen painamalla virtapainiketta. Kytke virtajohto varmistaaksesi, että laite
saa virtaa.

Järjestelmä ei vastaa
Jos näönskannauslaite lukkiutuu eikä vastaa kosketukseen, järjestelmä on palautettava
laitteistokomennolla.
1. Paina ON/OFF-painiketta.
2. Jos Virta pois -ikkuna tulee näyttöön, sammuta laite valitsemalla Vahvista.
3. Muussa tapauksessa pidä ON/OFF-painiketta painettuna, kunnes näyttö sammuu,
ja vapauta sitten ON/OFF-painike.
4. Odota noin minuutti ja käynnistä sitten laite normaalisti.
Huomautus Tämä voi aiheuttaa joidenkin tietojen (esimerkiksi tulostinmääritysten
ja potilaan tietojen) katoamista.

Tulostusongelmat
Tarkista, että tulostimeen on kytketty virta ja siinä on riittävästi mustetta:
1. Tulosta testisivu suoraan tulostimesta.
2. Kun olet varmistanut, että tulostin toimii oikein, tulosta samassa verkossa
olevasta tietokoneesta tarkistaaksesi, onko tulostin paikallisessa verkossa.
3. Jos kaikki edelliset toimet onnistuvat, tee järjestelmän uudelleenkäynnistys
(katso yllä).

Langattoman verkon ongelmat
Jos näönskannauslaitteen yhdistämisessä langattomaan verkkoon ilmenee ongelmia:
1. Tarkista näytön oikeassa yläkulmassa oleva Langattoman verkon kuvake. Jos kuvake
on punainen, yritä ensin käynnistää näönskannauslaite uudelleen.
2. Varmista, että kaikki verkkoasetukset on määritetty oikein.
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3. Jos asetukset ovat oikein, kokeile sammuttaa näönskannauslaite ja käynnistää se
sitten uudelleen.
4. Tarkista aloitusnäytöstä, näkyykö verkon nimi ja IP-osoite vasemmassa yläkulmassa
mustalla alustalla.
Huomautus Uudelleenkäynnistys auttaa palauttamaan verkkoyhteyden.
5. Jos yhteys ei palaudu automaattisesti, valitse Työkalut ja Verkko, valitse
Suojaustyyppi, valitse uudelleen oikea tyyppi (Ei mitään, WEP, WPA) ja valitse sitten
korostettu OK-painike. Tämän pitäisi palauttaa verkkoyhteys.

Järjestelmän viestit
Näönskannauslaitetta käytettäessä näyttöön saattaa tulla tiettyjä järjestelmän viestejä. Jos
näin tapahtuu, seuraavat tiedot auttavat tunnistamaan, mitä viestit tarkoittavat:

Viestin teksti
Pahoittelemme vaivaa. Laite
on käynnistettävä uudelleen.

Viestin toimet
OK tai
Peruuta

Kohdattiin ongelma. Laite
on käynnistettävä uudelleen.

Käynnistä
uudelleen

Skannausjärjestelmä ei ole
käytettävissä.

Ei mitään

Tutkimusjärjestelmän alustus ei onnistunut
tai järjestelmä ei vastaa.

Käynnistä laite uudelleen ja yritä
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Welch Allynin asiakastukeen.

Skannausjärjestelmää ei ole
alustettu.

Ei mitään

Tutkimusjärjestelmän alustus ei onnistunut
tai järjestelmä ei vastaa.

Käynnistä laite uudelleen ja yritä
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Welch Allynin asiakastukeen.

Edellisen skannauksen tallennus Ei mitään
ei ole päättynyt.

Järjestelmä on havainnut, että edellisen
tutkimuksen tietojen tallennus levylle on
edelleen kesken.

Käynnistä laite uudelleen ja yritä
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Welch Allynin asiakastukeen.

Kalibroimaton laite

Järjestelmä ei voinut lukea laitteen
asetustiedostoa.

Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma
ei poistu, ota yhteys Welch Allynin
asiakastukeen.

Ei mitään

Merkitys
Toimenpide
Skannaustilassa on havaittu ongelma ja laite Käynnistä laite uudelleen valitsemalla
on käynnistettävä uudelleen.
Jatka tai jatka laitteen käyttöä Vain luku tilassa. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys
Welch Allynin asiakastukeen.
Järjestelmän käynnistys epäonnistui,
Valitse Käynnistä uudelleen ja yritä
järjestelmä yritti korjata ongelmaa.
uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys Welch Allynin asiakastukeen.

Lisätietoja vianmäärityksestä ja virheviesteistä saat ottamalla yhteyden Welch Allynin
asiakastukeen (katso yhteystiedot tämän oppaan sisäkannesta).
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Näönskannauslaitteen puhdistaminen

Puhdista näönskannauslaite
VAARA Sähköiskun vaara. Ennen monitorin puhdistamista irrota tasavirtajohto
pistorasiasta ja näönskannauslaitteesta.
VAARA Nesteet voivat vaurioittaa näönskannauslaitteen sisällä olevaa elektroniikkaa. Estä
nesteiden roiskuminen näönskannauslaitteen päälle.

Jos nesteitä roiskuu näönskannauslaitteeseen:
1. Sammuta näönskannauslaite.
2. Irrota virtapistoke.
3. Kuivaa neste näönskannauslaitteesta.
Jos nesteitä on saattanut päästä näönskannauslaitteen sisälle, poista näönskannauslaite
käytöstä, kunnes se on perusteellisesti kuivattu ja tarkastettu ja pätevä huoltohenkilöstö
on testannut sen.
Puhdista säännöllisesti laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten
määräysten mukaisesti. Jos näönskannauslaitteen virta on kytketty, lukitse näyttö ja irrota
tasavirtajohto.
Näönskannauslaitteen puhdistamiseen voidaan käyttää seuraavia aineita:
•

70-prosenttinen isopropyylialkoholi

•

10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos

Desinfioi laitoksesi toimintaohjeiden ja standardien tai paikallisten määräysten mukaisesti.

70-prosenttinen isopropyylialkoholi
Pyyhi näönskannauslaite puhtaalla, 70-prosenttiseen isopropyylialkoholiin hieman
kastetulla kankaalla.
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10-prosenttinen kloorivalkaisuliuos
1. Pyyhi näönskannauslaite puhtaalla, 10-prosenttiseen valkaisuaineen ja veden
liuokseen hieman kastetulla kankaalla. Noudata puhdistusaineen valmistajan ohjeita.
2. Huuhtele EP- ja USP-laatustandardien mukaisella vedellä hieman kostutetulla puhtaalla
kankaalla.
3. Anna näönskannauslaitteen pinnan kuivua vähintään 10 minuuttia ennen laitteen
käyttämistä.
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Tekniset tiedot
Näönskannauslaitteen mukana toimitetussa virtalähteessä/laturissa on seuraavat
ominaisuudet:
•

Tämä näönskannauslaitteen käyttöohje koskee ohjelmistoversioita 3.0.xx.yy.

•

Näönskannauslaite on kalibroitu valmistusprosessin yhteydessä eikä sitä jatkossa
tarvitse kalibroida.

•

Toimitettu ulkoinen virtalähde / laturi on luokan II laite ja myös näönskannauslaite on
luokan II laite, kun se on kytketty ulkoiseen virtalähteeseen / laturiin.

•

Näönskannauslaite käyttää sisäistä virtalähdettä (akkua), kun sitä ei ole kytketty
ulkoiseen virtalähteeseen / laturiin.

•

Sähköiskusuojaus, ei potilaaseen kosketuksessa olevia osia.

•

Näönskannauslaitteella on IPX0-luokitus, joten se ei ole vesitiivis.

•

Näönskannauslaite ei sovi käytettäväksi tilassa, jossa on herkästi syttyvän
anestesiakaasun ja ilman, hapen tai ilokaasun seosta.

•

Näönskannauslaite soveltuu jatkuvaan käyttöön.

•

Näönskannauslaite havaitsee nopeasti ja helposti näköongelmat kaikissa ikäryhmissä
6 kuukauden iästä alkaen.

•

Welch Allyn suosittelee, että laite toimitetaan valtuutettuun Welch Allyn -huoltoon
akun vaihtoa varten 2,5 vuoden välein omistajan kustannuksella.
Näönskannauslaitteen säännölliseen huoltoon kuuluu pölyn ja lian pyyhkiminen
etulasista ja nestekidenäytöstä tarvittaessa.

•

USB-liitäntää tulee käyttää vain ladattaessa ohjelmistoa laitteeseen tai siirrettäessä
tietoa laitteesta USB-muistilaitteen avulla eikä sitä tule liittää kaapelilla mihinkään
muuhun laitteeseen.

Tekniset tiedot
Valmistaja: SL Power Electronics
Malli: MENB1040A1503N01 tai MEMB1040A1541N01
Syöttöjännite: 90–264 V AC (nimellisarvo 100–240 V AC)
Tulotaajuus: 47–63 Hz
Tulovirta: 100 V AC: 1,1 A
Keskiteho: 81–87 % @ 0–50 W, ≥87 % @ >51–250
Mitat (cm/tuumaa): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ x 6 ¾ x 4 ¾ tuumaa)
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Paino (paunaa): ~2,55
Langaton verkko: 802.11 b/g/n
Käyttölämpötilat (°C): +10 – +40
Suhteellinen kosteus käytön aikana: Suhteellinen ilmankosteus 30–75 % (tiivistymätön)
Säilytys- ja kuljetuslämpötilat (°C): 0 – +50
Suhteellinen kosteus säilytyksen ja kuljetuksen aikana: Suhteellinen ilmankosteus
0–95 % (tiivistymätön)
Ilmanpaine säilytyksen ja kuljetuksen aikana: 800–1 060 hPA
Akun arvioitu käyttöikä: 2,5 vuotta (normaalikäytössä)

Skannauskapasiteetti
Huomautus Skannauksen tuloksista saadaan lähtösignaali, joka on joko alueen sisällä tai
ulkopuolella, ja laitteen lähtösignaalin näytössä näkyy vastaava ilmoitus (“Skannaus
valmis” tai “Suositellaan täydellistä silmätutkimusta”). Näytössä näkyvän viestin on
tarkoitus kehottaa hoitohenkilöä arvioimaan, pitäisikö potilas ohjata silmälääkärille tai
optikolla lisäarviointia varten vai riittääkö pelkkä seuranta tulevien skannausten avulla.

Taittokyky
Vastaava pallomuoto:
•
•

Alue:
-7,50 – +7,50 D, 0,25 D:n välein
Tarkkuus:
-3,50 – 3,50 D, ± 0,50 D
-7,50 – < -3,50D, ± 1,00 D
> 3,50 – 7,50 D, ± 1,00 D

Sylinteri:
•
•

Alue:
-3,00 – +3.00 D, 0,25 D:n välein
Tarkkuus:
-1,50 – 1,50 D, ± 0,50 D
-3,00 – < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 – 3,00 D, ± 1,00 D

Sylinterin akseli:
•
•

Alue:
Tarkkuus:

1–180 astetta, 1 asteen välein
± 10 astetta (sylinterin arvoilla > 0,5 D)

Pupillin koko:
• Alue:
• Tarkkuus:
Pupillien etäisyys:
•
•

Alue:
Tarkkuus:

4,0–9,0 mm, 0,1 mm:n välein
± 0,4 mm
35–80 mm, 1 mm:n välein
± 1,5 mm

Skannausperiaate: epäkeskisellä fotorefraktiolla (fotoretinoskopialla) arvioidaan
eritaittoisuuden suuruus mustuaisen valoon reagoinnin perusteella.

Käyttöohje
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Ympäristönsuojelu
Tämä laite sisältää litiumioniakkuja ja muuta elektroniikkamateriaalia. Kysy asianmukaiset
elektroniikkaromun kierrätys- ja hävitysohjeet paikallisilta viranomaisilta laitteen käyttöiän
loputtua.

Tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC-sääntöjen osassa 15 asetettujen
luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen. Tämä lääketieteellinen laite
soveltuu käytettäväksi kaikenlaisissa kaupallisissa laitoksissa sekä asunnoissa. Laitteisto
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei asenneta ja käytetä
tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa vahingollisia häiriöitä
radioliikenteeseen. Häiriöitä saattaa tästä huolimatta esiintyä joissakin tapauksissa.
Jos laitteisto aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radio- tai televisiolähetyksiin, minkä voi todeta
katkaisemalla laitteen virran ja käynnistämällä sen uudelleen, käyttäjä voi yrittää korjata
häiriön seuraavasti:
•

suuntaamalla vastaanottavan antennin uudelleen tai siirtämällä sen toiseen paikkaan

•

lisäämällä laitteiston ja vastaanottimen välistä välimatkaa

•

liittämällä laitteiston eri pistorasiaan kuin siihen, mihin vastaanotin on liitetty

•

pyytämällä lisäohjeita jälleenmyyjältä tai koulutetulta radio- tai televisioteknikolta.

Järjestelmän langattoman signaalin enimmäisnopeus määräytyy IEEE-standardin
802.11b/g/n mukaan. Todellinen tiedonsiirtonopeus vaihtelee. Verkon olosuhteet ja
ympäristötekijät, kuten verkkoliikenteen määrä, rakennusmateriaalit ja rakenteet sekä
verkkostandardin edellyttämien otsikkotietojen osuus liikenteestä, voivat alentaa todellista
tiedonsiirtonopeutta. Ympäristön olosuhteet vaikuttavat langattoman signaalin
enimmäisnopeuteen.
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Ohjeet ja valmistajan ilmoitukset
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)
Kaikkien lääketieteellisten sähkölaitteiden kanssa on noudatettava erityisiä
sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevia varotoimia. Tämä laite täyttää
standardin IEC EN 60601-1-2:2014 vaatimukset.
•

Kaikki lääketieteelliset sähkölaitteet on asennettava ja otettava käyttöön tässä
käyttöohjeessa annettujen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) koskevien
tietojen mukaisesti.

•

Kannettavat ja liikuteltavat radiotaajuutta käyttävät viestintävälineet voivat vaikuttaa
lääketieteellisten sähkölaitteiden toimintaan.

Tämä tuote on kaikkien sovellettavien ja edellytettyjen sähkömagneettisia häiriöitä
koskevien standardien mukainen.
•

Se ei normaalisti vaikuta lähellä oleviin laitteistoihin tai laitteisiin.

•

Siihen eivät normaalisti vaikuta lähellä olevat laitteistot tai laitteet.

•

Tämän tuotteen käyttäminen korkeataajuisten leikkauslaitteiden läheisyydessä ei ole
turvallista.

•

Hyvä käytäntö on välttää tämän tuotteen käyttämistä muiden laitteiden välittömässä
läheisyydessä.
VAROITUS Älä käytä Welch Allyn®Spot® VS100 -näönskannauslaitetta muiden
laitteiden tai sähköisten lääkintäjärjestelmien vieressä tai pinottuna niiden
kanssa, sillä siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä. Jos tällainen käyttö on
välttämätöntä, tarkkaile Welch Allyn®Spot® VS100 -näönskannauslaitetta ja
muita laitteita ja varmista, että ne toimivat normaalisti.
VAROITUS Käytä vain Welch Allynin suosittelemia lisävarusteita
näönskannauslaitteen kanssa. Jos käytetyt lisävarusteet eivät ole Welch Allynin
suosittelemia, mittarin sähkömagneettinen yhteensopivuus saattaa vaarantua.
VAROITUS Pidä Welch Allyn®Spot® VS100 -näönskannauslaite ja kannettavat
radiotaajuutta käyttävät viestintälaitteet vähimmäiserotusetäisyyden päässä
toisistaan. Welch Allyn®Spot® VS100 -näönskannauslaite toimintakyky saattaa
heiketä, jos erotusetäisyys ei pysy riittävän suurena.
VAROITUS Mittarin käyttöä ei ole testattu kliinisissä ympäristöissä
suurtaajuisten kirurgisten laitteiden tai magneettikuvausjärjestelmien
läheisyydessä. Älä käytä laitetta ympäristöissä, joissa sähkömagneettisia
häiriöitä on runsaasti.

Käyttöohje
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Päästö- ja häiriönsietotiedot
Sähkömagneettiset päästöt
Laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien määritysten mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ostajan tai käyttäjän on
varmistettava, että laitetta käytetään määritysten mukaisessa ympäristössä.
Päästötesti

Vaatimustenmukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Ryhmä 1

Laite käyttää radiotaajuusenergiaa ainoastaan sisäiseen
toimintaansa. Näin ollen radiotaajuuspäästöt ovat erittäin alhaisia,
eikä niiden odoteta aiheuttavan häiriöitä lähellä olevissa
elektronisissa laitteissa.

Radiotaajuuspäästöt
CISPR 11

Luokka B

Laitetta voidaan käyttää kaikissa ympäristöissä, lukuun ottamatta
kotitalouksia ja tiloja, jotka on kytketty suoraan yleiseen
kotitalouskäyttöön tarkoitettuun pienjännitejakeluverkkoon edellyttäen,
että seuraavaa varoitusta noudatetaan:

Harmoniset päästöt
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Täyttää vaatimukset

VAROITUS Tämä laite/järjestelmä on tarkoitettu
ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.
Tämä laite/järjestelmä saattaa aiheuttaa
radiotaajuushäiriöitä tai keskeyttää lähellä olevan
laitteen toiminnana. Lievennyskeinoja ovat tarvittaessa
laitteen suuntaaminen uudelleen tai siirtäminen
toiseen paikkaan tai paikan suojaaminen.

a

Laite sisältää langattomaan yhteyteen tarkoitetun 5 GHz:n ortogonaalisen taajuusjakokanavointilähettimen tai 2,4 GHz:n FHSS-lähettimen
(Frequency Hopping Spread-Spectrum Transmitter). Radiota käytetään useiden toimielinten vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien FCC 47 CFR
15.247 ja RED-direktiivi (2015/53/EU). IEC 60601-1-2 -standardin EMC-vaatimukset eivät koske lähetintä, mutta ne on otettava huomioon
lähettimen ja muiden laitteiden välisiä häiriöitä ratkaistaessa.
Sähkömagneettiset päästöt
Laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien määritysten mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ostajan tai käyttäjän on
varmistettava, että laitetta käytetään määritetyssä ympäristössä.

Häiriönsietotesti

IEC 60601
-testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeistus

Staattinen
purkaus (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV, kontakti
±15 kV, ilma

±8 kV, kontakti
±15 kV, ilma

Lattioiden on oltava puuta, betonia tai
keramiikkalaattaa. Jos lattia on päällystetty
synteettisellä materiaalilla, suhteellisen kosteuden
on oltava vähintään 30 %.

Nopeat transientit/
purkaukset
IEC 61000-4-4

±2 kV
verkkovirtajohdoille
±1 kV tulo-/
ulostulolinjoille

±2 kV verkkovirtajohdoille
±1 kV tulo-/ulostulolinjoille

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa.

Syöksyaalto
IEC 61000-4-5

±1 kV, eromuotoinen ±1 kV, eromuotoinen jännite
jännite
±2 kV, yhteismuotoinen jännite
±2 kV, yhteismuotoinen
jännite

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön virtaa.

Jännitekuopat, lyhyet
katkokset ja jännitteen
vaihtelut
virransyöttölinjoissa
IEC 61000-4-11

<0 % UT (>100 %:n
kuoppa UT:ssä) 1 jakson
ajan 70 % UT (30 %:n
kuoppa UT:ssä) 25/30
jakson ajan <0 % UT
(>100 %:n kuoppa
UT:ssä) 0,5 jakson ajan,
kun arvona on 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270° ja 315° 250/300
jakson ajan

Verkkovirran laadun tulee vastata tyypillisen
kaupallisen ympäristön tai sairaalaympäristön
virtaa. Mikäli laitteen käyttäjä tarvitsee
keskeytymätöntä käyttöä myös virtakatkosten
aikana, laitteen virta on suositeltavaa syöttää
keskeytymättömästä virtalähteestä tai akusta.

<0 % UT (>100 %:n kuoppa UT:ssä)
1 jakson ajan 70 % UT (30 %:n kuoppa
UT:ssä) 25/30 jakson ajan <0 % UT (>100
%:n kuoppa UT:ssä) 0,5 jakson ajan, kun
arvona on 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° ja 315° 250/300 jakson ajan
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IEC 61000-4-8
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30 A/m

30 A/m

Verkkotaajuisten magneettikenttien on oltava
tyypillistä yritys- tai sairaalaympäristön tasoa.

Huomautus: UT on verkkojännite ennen testitason käyttöä.
Sähkömagneettinen häiriönsieto
Laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien määritysten mukaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Laitteen ostajan tai käyttäjän on
varmistettava, että laitetta käytetään määritetyssä ympäristössä.
Häiriönsietotesti

IEC 60601
-testitaso

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö –
ohjeistus
Kannettavia ja siirrettäviä radiotaajuisia
viestintälaitteita ei tule sijoittaa lähemmäs
laitetta tai sen osaa, kaapelit mukaan lukien, kuin
lähettimen taajuudelle sovellettavasta yhtälöstä
lasketulle suositusetäisyydelle.
Suositeltu erotusetäisyys
d= (1,17)

P

150 kHz – 80 MHz

3 V/m 80 MHz – 1 GHz 3 V/m

d= (1,17)

P

80 MHz – 800 MHz

Eromuotoinen: ±1 kV
Yhteismuotoinen:
±2 kV

d= (2,33) x P 800 MHz – 2,5 GHz
Tässä yhtälössä P on lähettimen suurin antoteho
watteina (W) ja d on suositeltu
vähimmäisetäisyys metreinä (m).
Sähkömagneettisen kenttätutkimuksena
perusteella kiinteiden radiotaajuuslähettimien
kenttävoimakkuuksien on oltava jokaisen
taajuusalueen vaatimustenmukaisuustasoja
pienempiäb. Seuraavalla symbolilla merkityn
laitteen läheisyydessä saattaa esiintyä häiriöitä:

Johtuva radiotaajuus
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz

Säteilevä radiotaajuus
IEC 61000-4-3
Syöksyaalto EN 61000-4-5

3 Vrms

Eromuotoinen: ±1 kV
Yhteismuotoinen: ±2 kV

Huomautus 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
Huomautus 2: Näitä ohjeita ei välttämättä voi soveltaa kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat rakenteiden, esineiden
ja ihmisten absorptio ja heijastavuus.
a

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matkapuhelin tai langaton puhelin) ja matkaviestintäradioiden, amatööriradioiden,
AM- ja FM-radiolähettimien ja TV-lähettimien tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei voida teoreettisesti ennustaa tarkasti. Kiinteiden
radiotaajuuslähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi on syytä harkita paikan päällä suoritettavaa
sähkömagneettista kartoitusta. Jos laitteen käyttöpaikan mitattu kenttävoimakkuus ylittää edellä mainitun sovellettavan RF-vastaavuustason,
laitteen normaali toiminta tulee tarkistaa. Jos toiminta vaikuttaa epänormaalilta, tarvitaan lisätoimia. Laite voidaan esimerkiksi suunnata tai
sijoittaa uudelleen.
b

150 kHz – 80 MHz:n taajuusalueen ulkopuolella kenttävoimakkuuksien on oltava alle 3 V/m.

Käyttöohje
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Suositeltu etäisyys kannettavien ja mobiilien RF-viestintälaitteiden ja laitteen välillä
Laite on tarkoitettu käytettäväksi sähkömagneettisessa ympäristössä, jonka säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Laitteen ostaja
tai käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettisen häiriön pitämällä kannettavien ja mobiilien radiotaajuusviestintälaitteiden
(lähettimien) ja laitteen välisen, alla suositellun minimietäisyyden viestintälaitteen maksimin antotehon perusteella.
Erotusetäisyys lähettimen enimmäislähtötaajuudella (m)
Lähettimelle ilmoitettu
enimmäisantoteho (W)

150 kHz – 80 MHz
d= (1,17) P

80 MHz – 800 MHz
d= (1,17) P

800 MHz – 2,5 GHz
d= (2,33) P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Jos lähettimen enimmäislähtötehoa ei ole mainittu edellä olevassa taulukossa, sen suositeltu erotusetäisyys d (metreinä) voidaan arvioida
käyttämällä lähettimen taajuuden mukaista kaavaa, jossa P on valmistajan ilmoittama lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W).
Huomautus 1: 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuuksilla käytetään korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
Huomautus 2: Näitä ohjeita ei välttämättä voi soveltaa kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettiseen etenemiseen vaikuttavat rakenteiden,
esineiden ja ihmisten absorptio ja heijastavuus.

39

40

Tekniset tiedot

Welch Allyn Spot -näönskannauslaite

Testitiedot kotelon liittimen häiriösiedolle langattoman radiotaajuutta käyttävän
viestintävälineen suhteen
Testitaajuus
(MHz)

Kaista a
MHz

Palvelu a

Modulaatio b

385

380–390

TETRA 400

450

430–470

710

Enimmäisteho
(W)

Etäisyys (m)

Häiriönsiedon
testitaso (V/m)

Pulssimodulaatio b 1,8
18 Hz

0,3

27

GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz ero
1 kHz sini

0,3

28

704–787

LTE Band 13, 17

Pulssimodulaatio b 0,2
217 Hz

0,3

9

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

Pulssimodulaatio b 2
18 Hz

0,3

28

1700–1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE Band
1, 3, 4, 25;
UMTS

Pulssimodulaatio b 2
217 Hz

0,3

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE Band 7

Pulssimodulaatio b 2
217 Hz

0,3

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Pulssimodulaatio b 0,2
217 Hz

0,3

9

2

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

5500
5785
HUOMAUTUS: Jotta HÄIRIÖNSIEDON TESTITASO saavutetaan, lähettävän antennin ja monitorin välinen etäisyys voidaan lyhentää 1 metriin.
1 metrin testietäisyys on standardin IEC 61000-4-3 mukainen.
a Eräät

palvelut sisältävät vain uplink-taajuuksia.
Kantoaalto tulee moduloida käyttäen 50 prosentin käyttöjakson neliöaaltosignaalia.
c FM-modulaation vaihtoehtona voidaan käyttää 50 prosentin pulssimodulaatiota 18 Hz:n taajuudella, sillä se ei edusta todellista
modulaatiota, mikä olisi pahin tilanne.
b
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Sähkömagneettinen yhdenmukaisuus (FCC)
Laite on FCC:n sääntöjen osan 15 vaatimusten mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia
kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja (2) tämän laitteen
on siedettävä mahdollisia häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa
epätoivottavaa toimintaa.
Huomautus

Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan FCC:n sääntöjen osassa 15
asetettujen luokan B digitaalilaitteita koskevien rajoitusten mukainen.
Nämä rajoitukset on suunniteltu suojaamaan kohtuullisesti haitallisilta
häiriöiltä käytettäessä laitetta missä tahansa ympäristössä. Laitteisto
synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos sitä ei
asenneta ja käytetä tämän ohjekirjan ohjeiden mukaisesti, se saattaa
aiheuttaa vahingollisia häiriöitä radioliikenteeseen. Tämän laitteiston käyttö
asuntoalueella todennäköisesti aiheuttaa haitallista häiriötä, joka käyttäjän
on korjattava omalla kustannuksellaan.

VAARA Muut kuin Welch Allynin nimenomaisesti hyväksymät muutokset voivat
mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden laitteeseen.

Näönskannauslaitteen radio
Näönskannauslaitteen radio toimii 802.11-verkoissa.
Langattoman verkon
liitäntä

IEEE 802.11b/g/n

Taajuus

802.11b/g: 2,402–2,480 GHz, 802.11n

Langaton siirtonopeus

WLAN11n (OFDM) 7,2/14,4/15/21,7/28,9/30/43,3/45/57,8/60/
65/72,2/90/120/135/150 Mbps
WLAN11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Mbps,
WLAN11b (CCK) 11/5,5/2/1 Mbps

Lähtöteho

normaalisti 43,5 mW, vaihtelee maakohtaisesti

Modulaatio

OFDM, CKK

Kanavat

1–13

Tietosuoja/salaus/
todennus

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, WPA2 ja WAPI

Antenni

W1049B050-pulssiantenni ja I-PEX-johto, suurin vahvistus: 2,0
dBi

Viranomaishyväksynnät Yhdysvallat: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Kanada: (IC) RSS-210:2010 -määritys RSS-Gen:2010, RSS-102,
IC:4168A-VS100 perustuen FCC-testaukseen
Eurooppa: R&TTE-direktiivin (radio ja -telepäätelaitedirektiivi)
liite 3.2 2,4 GHz:n taajuuskaistoilla, EN 300 328 V1.8.1:2012,
EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01 V1.9.2:2011,
EN62479

42

Tekniset tiedot

Welch Allyn Spot -näönskannauslaite

Kansainväliset radioliikennettä koskevat standardit
Argentina

Autoridad Federal de las Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Brazil

Agência Nacional de
Telecomunicações
(ANATEL)
4569-15-8547

“Este equipamento opera em caráter secundário,
isto é, não tem direito a proteção contra
interferência prejudicial mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar interferência a
sistemas operando em caráter primário.”

Mexico

Instituto Federal de
Telecomunicaciones
(Federal
Telecommunications
Institute—IFETEL)

This product contains an approved module,
Model No. WATY, IFETEL No. RCPWEWA15-1278

Singapore

Infocomm Development Singapore: Complies with IDS standard
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑਁ
ኅ㇑⨶ተ )

South
Korea

Korea Communications
Commission (( ╖䞲⹒
ῃG㏷䐋G㔶㥚㤦
䣢 - KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

㧊G₆₆⓪G㠛ⶊ㣿 Oh
PG㩚㧦䕢㩗䞿₆₆⪲㍲
䕦Gⰺ㧦G⡦⓪G㌂㣿㧦⓪G㧊G㩦㦚G㭒㦮䞮㔲₆
⧒GⳆ SGṖ㩫㣎㦮G㰖㡃㠦㍲G㌂㣿䞮⓪Gộ㦚
⳿㩗㦒⪲G䞿┞┺.

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A ₆₆ O 㠛ⶊ
㣿GG㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ ) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅
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Tätä tuotetta voidaan käyttää seuraavin rajoituksin:
Ranska – käyttö ulkona on rajoitettu 10 mW EIRP:iin kaista-alueella 2 454–2 483,5 MHz.
Norja – Ei koske maantieteellistä aluetta 20 kilometrin säteellä Ny-Ålesundin keskustasta.
Huomautus

Efektiivinen isotrooppinen säteilyteho (EIRP).

Yleiset radiota koskevat standardit
Tämän laitteen langattomia toimintoja on käytettävä tarkalleen tuotteen mukana
tulevien valmistajan ohjeiden mukaan. Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 ja
Kanadan ICES-003-sääntöjen vaatimukset sekä R&TTE-direktiivin 1999/5/EY oleelliset
vaatimukset, jotka kuvataan alla.
Laite on radiotaajuusaltistusta koskevien EN62479-, RSS-102- ja 47 CFR 2.1093
-standardin vaatimusten mukainen.

Industry Canada (IC) -päästöt
Tämä laite on Industry Canadan RSS 210:n mukainen.
Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä, ja
(2) tämän laitteen on hyväksyttävä mahdollisesti sen vastaanottamat häiriöt, mukaan
lukien ei-toivottua toimintaa aiheuttavat häiriöt.
L’utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit
pas produire de brouillage et (2) l’ utilisateur du dispositif doit étre prêt à accepter tout
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre
le fonctionnement du dispositif.
Muihin käyttäjiin kohdistuvan radiotaajuussäteilyn minimoimiseksi antennityyppi ja
enimmäisteho tulee valita siten, että vastaava isotrooppisesti säteilevä teho (EIRP) ei ole
suurempi kuin mitä tiedonsiirron onnistuminen edellyttää.
Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"
Tämä laite on suunniteltu toimimaan sellaisen antennin kanssa, jonka enimmäisvahvistus
on 2,0 dBi. Tätä suuremman vahvistuksen aiheuttavan antennin käyttö on ehdottomasti
kielletty Industry Canadan säännösten mukaisesti. Vaadittu antennin impedanssi on
50 ohmia.
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de
2.0 dBi. Antenne ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la réglementation
d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Tämä luokan B digitaalilaite täyttää Kanadan ICES-003-vaatimukset.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.
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Euroopan unioni
Tämä laite on R&TTE-direktiivin 1999/5/EY (radio- ja telepäätelaitedirektiivi) vaatimusten
mukainen. Seuraavat testimenetelmät on suoritettu, jotta on voitu osoittaa todeksi oletus
siitä, että laite täyttää R&TTE-direktiivin 1999/5/EY oleelliset vaatimukset:
Tämä laite on 2,4 GHz:n laajakaistainen tiedonsiirtojärjestelmä (lähetin-vastaanotin), joka
on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa EU:n jäsenvaltioissa ja EFTA-maissa, pois lukien
Ranska ja Italia, joissa käyttöä on rajoitettu.
Italiassa loppukäyttäjän on haettava käyttölupaa kansallisilta taajuuskaistaa valvovilta
viranomaisilta, jotta laitetta saadaan käyttää ulkotiloissa olevien radioyhteyksien
muodostamiseen ja/tai julkisen pääsyn tarjoamiseen teleliikenne- ja/tai verkkopalveluihin.
Tätä laitetta ei saa käyttää ulkotiloissa olevien radioyhteyksien muodostamiseen
Ranskassa, ja joillain alueilla radiotaajuinen lähtöteho voi olla rajoitettu 10 mW:n EIRParvoon 2 454–2 483,5 MHz:n taajuuskaistalla. Jos loppukäyttäjä haluaa tarkempia tietoja,
hänen on otettava yhteys Ranskan taajuuskaistaa valvoviin viranomaisiin.
Czech

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními požadavky a dalšími
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Danish

Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de essentiële eisen en aan de
overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ
põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että tämä radiolähiverkko (RLAN) -laite on direktiivin 1999/5/EY
oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Par la présente, Welch Allyn déclare que ce RLAN device est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.
Hiermit erklärt Welch Allyn die Übereinstimmung des Gerätes RLAN device mit den grundlegenden
Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Dutch
English
Estonian
Finnish
French
German
Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ
ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Hungarian

Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a vonatkozó alapvetõ
követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai requisiti essenziali ed
alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Italian
Latvian

Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem
ar to saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma
provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.
Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Malti
Portuguese
Slovak

Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovene

Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/
EB Direktyvos nuostatas.
Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple con los requisitos
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Spanish
Swedish
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Takuu
Näönskannauslaite
Ostajalle taataan, että tämä Welch Allynin tuote ei uutena sisällä alkuperäisiä materiaali- tai
valmistusvirheitä ja että se toimii normaalikäytössä valmistajan teknisten määritysten
mukaisesti. Takuuaika* alkaa päivästä, jolloin tuote on ostettu Welch Allyn, Inc.:lta tai
sen valtuuttamalta jälleenmyyjältä. Welch Allynin velvoitteet rajoittuvat Welch Allynin
takuuaikana viallisiksi toteamien osien korjaamiseen tai vaihtamiseen. Nämä takuut
koskevat tuotteen alkuperäistä ostajaa eikä niitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Tämä
takuu ei kata vaurioita tai tuotevikaa, jonka Welch Allyn toteaa johtuneen virheellisestä
käytöstä, onnettomuudesta (kuljetusvauriot mukaan luettuna), huolimattomuudesta,
virheellisestä ylläpidosta, muutostöistä tai muun kuin Welch Allynin tai sen valtuutetun
huoltoedustajan tekemästä korjauksesta.
* 1 (yhden) vuoden rajoitettu takuu
Nämä kirjalliset takuut kumoavat kaikki muut välilliset tai välittömät takuut
sisältäen takuut myyntikelpoisuudesta ja soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen,
eikä kenelläkään muulla henkilöllä ole oikeutta edellyttää Welch Allyniltä mitään
muuta tämän Welch Allynin tuotteen myyntiin liittyvää vastuuta. Welch Allyn ei vastaa
mistään välittömästä, satunnaisesta tai välillisestä menetyksestä tai vahingosta, joka
johtuu minkään kirjallisen takuun ehtojen vastaisesta toiminnasta tässä esitettyjä
poikkeuksia lukuun ottamatta.
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