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Introduksjon
Denne bruksanvisningen er en omfattende veiledning som er laget for å hjelpe deg
å forstå funksjonene til og driften av Spot-synsscreener VS100. Informasjonen i denne
håndboken inkluderer alle alternativer som er tilgjengelige på Spot-synsscreeneren.
Anvendeligheten av noen av delene i denne håndboken avhenger av hvordan enheten
din er konfigurert. Les denne håndboken nøye før du bruker enheten.
Synsscreeneren er et håndholdt instrument med en videoskjerm på baksiden av enheten
som sørger for at pasienten visualiserer, og for justering. Videoskjermen har også
brukergrensesnittfunksjonalitet for innlegging og visning av data. Synsscreeneren gir
visuelle og hørbare signaler for å tiltrekke pasientens oppmerksomhet og blikk. Enheten
sørger for rask datainnsamling for enkel vurdering av de vanskeligste pediatriske
pasientene med begrenset medgjørlighet. Hver screening gir samtidig binokulær
vurdering av pasientens refraksjon, pupillstørrelse og blikk.

Tiltenkt bruk
Spot-synsscreeneren er beregnet på å produsere optiske bilder som kan bidra til å
identifisere refraksjonsfeil og okulære avvik ved å oppdage spesielle lysreflekser fra hvert
øye under screening. Spot-synsscreeneren evaluerer disse lysrefleksene fra retina for å
beregne refraksjonsfeil. Den estimerer også pupillstørrelse, pupillavstand og øyets
blikkretningsavvik. Den er beregnet på bruk på pasienter fra seks måneders alder til
voksne.

Indikasjoner for bruk
Spot-synsscreeneren er indisert for bruk av helsepersonell eller under rettledning av
helsepersonell for å screene eller evaluere personer for potensielle refraksjonsfeil
assosiert med dårlig syn. Denne typen fotoretinoskopienhet er beregnet på å hjelpe
helsepersonell med å vurdere om pasienten bør henvises til en øyespesialist for videre
evaluering eller bare overvåkes på fremtidige screeninger. Denne screeningen skal ikke
erstatte en fullstendig øyeundersøkelse.

Kontraindikasjoner
Spot-synsscreeneren har ingen kjente kontraindikasjoner.
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Symboler
Dokumentasjonssymboler
Se betjeningsinstruksene/bruksanvisningen. Et eksemplar av bruksanvisningen finnes på dette nettstedet. Et trykt
eksemplar av bruksanvisningen kan bestilles fra Welch Allyn med levering innen 7 kalenderdager.

ADVARSEL Advarslene i denne håndboken identifiserer betingelser eller praksis som kan føre til tap av data, sykdom,
skade eller død.

FORSIKTIG Forsiktighetsreglene i denne håndboken angir forhold eller bruk som kan føre til skader på utstyret eller
annen eiendom.

Strømsymboler
Nominell strøminngang, likestrøm

Batteri på innsiden (skal ikke skiftes ut av brukeren)

Strøm på/av

USB-port

Inngangsport for likestrøm, positiv senterpinne

Diverse symboler
Utstyret er ikke beskyttet mot inntrengning av væske

IPXØ
Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

Dette symbolet gjelder kun for EU-medlemsland. For å unngå potensielle negative konsekvenser for miljøet og muligens
menneskers helse, skal dette instrumentet kasseres (i) for EU-medlemsland – i samsvar med WEEE (Directive on Waste
Electrical and Electronic Equipment, direktivet om elektrisk og elektronisk avfall) eller (ii) for alle andre land –
i overensstemmelse med lokale bestemmelser vedrørende kassering og resirkulering.

Bruksanvisning
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CE-merket på dette produktet angir at det er testet mot og oppfyller bestemmelsene i direktiv 93/42/EØF om
medisinsk utstyr.

Brukergrensesnittsymboler
Indikator for batteriets ladestatus/-nivå

Batteriet lades (blinker) eller er ladet (kontinuerlig)

På/av-knapp for trådløs forbindelse

Koblet til det trådløse nettverket

Ingen trådløst nettverk innenfor rekkevidde

Ingen IP-adressen tildelt av ruteren

IP
Ukjent nettverk

?
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Kan ikke koble til konfigurert nettverk

!
Lyd av

Lyd på

Fortsett

Tilbake

Avslutt

Utskriftsjobb pågår

Bruksanvisning
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Advarsler og forsiktighetsregler
ADVARSEL Advarslene i denne håndboken identifiserer betingelser
eller praksis som kan føre til tap av data, sykdom, skade eller død.
FORSIKTIG Forsiktighetsreglene i denne håndboken angir forhold eller
bruk som kan føre til skader på utstyret eller annen eiendom.
ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Alle inngangs- og utgangssignalkontakter
(SIP/SOP) er bare beregnet på tilkobling av andre medisinske enheter,
medisinske systemer eller ikke-medisinske enheter som samsvarer med
IEC 60601-1 eller andre IEC-standarder i henhold til det som er aktuelt for
enheten. En skriver som kobles til via USB, må for eksempel samsvare med
IEC 60950. Hvis du kobler flere ikke-godkjente enheter til enheten, kan dette
øke chassis- eller pasientlekkasjestrøm.
ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Det er ikke tillatt å endre dette utstyret.
ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Ikke åpne enheten eller prøv å reparere den.
Enheten har ingen interne deler som brukeren kan foreta service på. Utfør kun
rutinemessige rengjørings- og vedlikeholdsprosedyrer som er beskrevet spesielt
i denne håndboken. Inspeksjon av og service på interne deler skal kun utføres
av kvalifisert servicepersonell. Forsøk på å endre denne enheten kan føre til
kroppsskader og vil ugyldiggjøre produktgarantien.
ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Ikke la pasienten komme i kontakt
med tilgjengelige ledende deler (likestrømsadapterens utgangskontakt,
strøminngangskontakt og USB-port). I tillegg må du passe på ikke å være
i kontakt med pasienten og eventuelle tilgjengelige ledende deler samtidig.
ADVARSEL For å unngå eksplosjonsfare skal enheten ikke brukes i nærheten
av brennbare anestesimidler: blandinger som inneholder luft, oksygen eller
dinitrogenoksid.
ADVARSEL Fare for tap av data. Hvis en omstart er nødvendig fordi systemet
har fryst, kan tap av data, for eksempel skriverkonfigurasjon og pasientdata,
forekomme.
ADVARSEL Litiumionbatteri. Fare for brann, eksplosjon og forbrenninger.
Batteripakken skal ikke håndteres eller demonteres.
ADVARSEL Bruk bare tilbehør som er godkjent av Welch Allyn. Besøk
www.welchallyn.com. Bruk av annet tilbehør kan føre til unøyaktige pasientdata,
skade utstyret og gjøre produktgarantien ugyldig.
ADVARSEL Fare for personskade og skade på utstyr. Sikre alle
likestrømstransformatorledninger på riktig måte under lading av enheten
for å minimere faren for snubling.
ADVARSEL Fare for pasientskade. Verifiser pasientens identitet på enheten
etter manuell registrering eller strekkoderegistrering før du skriver ut eller
overfører pasientoppføringer.
ADVARSEL Falskt positive og falskt negative resultater kan oppstå i en
helsescreening. Synsscreening erstatter ikke en fullstendig øyeundersøkelse
utført av en oftalmolog eller optometrist.
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ADVARSEL Bruk av screeningresultater for å anbefale behandling er utelukkende
forbeholdt øyespesialister.
ADVARSEL Screeningresultatene kan ikke brukes direkte til ordinasjon av
korrigerende briller/linser.
ADVARSEL Screeningresultatene kan ikke brukes direkte til ordinasjon av
korrigerende briller/linser.

Forsiktig Enheten inneholder skjøre deler av høy kvalitet. Ikke utsett den for
støt eller slag.
Forsiktig Ikke bruk håndleddsstroppen som et hjelpemiddel til å bære enheten.
Den er ikke utformet for å bære vekten av enheten.
Forsiktig Enheten er ikke vanntett. Hvis du ved et uhell slipper den i væske,
eller væske søles på enheten, ta kontakt med Welch Allyns tekniske
kundestøtte umiddelbart. Hvis små vanndråper finnes på enheten, tørk disse
av med en myk, tørr klut.
Forsiktig Ikke oppbevar enheten i skummen eller vesken mens
likestrømadapteren er plugget inn, da dette kan forårsake skade
på strømledningen og enheten.
Forsiktig Ikke forlat enheten i sterk varme eller i direkte sollys.
Høye temperaturer kan føre til at enheten får funksjonssvikt.
Forsiktig Når du plugger likestrømkontakten inn i enheten, må du ikke tvinge
strømkontakten inn i enheten. Det kan forårsake skade på enheten, noe som
ikke vil bli dekket av garantien.
Forsiktig Ikke press mot eller skrap berøringsskjermen med stive eller
harde gjenstander. Dette kan skade enheten. En posisjonspeker kan brukes
med enheten.
Merknad Et minimum pupillstørrelse på 4 mm er påkrevd for at screening skal
finne sted, og den kan være vanskelig å oppnå i et rom med en lyskilde. Hvis
pupillene er for små, vil synsscreeneren varsle deg på skjermen om at du må
justere belysningen i rommet. For best resultat bør pasientens pupiller være
5 mm eller større.

Bruksanvisning

Introduksjon

Innholdsliste
Hovedforsendelsesesken inneholder synsscreeneren, bruksanvisningen
og tilbehørsesken. Tilbehørsesken inneholder:
Vekselstrømledning.
Strømforsyning/-lader.
Rengjøringsklut.
Kabelstropper med borrelås.
Merknad Ikke kast esken og skummen. Skader påført ved forsendelse av enheten
i ikke-godkjent innpakningsmateriale vil annullere den begrensede garantien
(se garanti for detaljer).
Hvis du har kjøpt en bæreveske, plasser skummen fra forsendelsesesken i bærevesken
for tryggere transport. Ikke oppbevar synsscreeneren i skummen eller vesken mens
strømledningen er plugget inn.
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Kontroller, visningsvindu
og tilkoblinger
Tegninger og tekst beskriver Spot-synsscreeneren med alle tilgjengelige alternativer.

Funksjoner
Synsscreeneren sett bakfra

1

LCD-skjerm

2

Halsstroppfeste

3

Nettstrømkontakt

4

På/av-knapp

5

Håndleddsstroppfeste

6

Serienummeretikett

7

Tripodfeste

8

Grønn LED-indikator for batteriets ladestatus

9

USB-port

10

Omgivelseslyssensor
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Synsscreeneren sett forfra

1

Områdesøker

2

Skjermvindu på forsiden

3

Høyttaler

Bruksanvisning

Kontroller, visningsvindu og tilkoblinger

Visningsvindu
Når synsscreeneren slås på, vises hovedmenyen eller Home (Hjem)-skjermbildet. Hvis
synsscreeneren kobles til et nettverk, vil nettverksnavnet og IP-adressen være synlig
i øvre venstre hjørne på den svarte linjen.

1. Aldersområde
Hvis du vil begynne å screene umiddelbart, uten noen persondata for pasienten, velger
du et aldersområde for pasienten fra Home (Hjem)-skjermbildet. Du vil om ønskelig
kunne legge inn persondata etter screeningen.
2. Startknapp
Ved hjelp av Start-knappen kan du:
•

Legge inn personinformasjon som ID, fornavn og etternavn, kjønn
og fødselsdato (FD) / alder (påkrevd)

•

Finne pasienter i kø (nøyaktig samsvar på ID-skjermbildet)

•

Begynne screeningprosessen (binokulær og monokulær er tilgjengelig)

•

Gå gjennom og skrive ut dataene screeningresultater

3. Ikoner nederst på skjermen
•

Kø – Vis, velg eller søk etter pasienter i kø i en liste for å starte
screeningprosessen.

•

Historikk – Vis pasienter som allerede har blitt screenet (fullførte oppføringer).

•

Verktøy – En rekke alternativer for tilpasning av synsscreeneren.
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Subject Information (Personinformasjon)-skjermbildet
På skjermbildet for personinformasjon bekrefter du at alle dataene er korrekte. Du kan
endre informasjonen ved å trykke på feltet du ønsker å endre. Etter at endringen er
fullført, velger du OK. Da kommer du tilbake til skjermbildet for personinformasjon.
Fødselsdato/alder er påkrevd og blir markert i rødt hvis alder ikke er angitt, eller hvis
fødselsdatoen eller alderen ikke er gyldig (under 6 måneder). Velg GO (START) for
å begynne screeningprosessen.

Bruksanvisning

Kontroller, visningsvindu og tilkoblinger

Forstå resultatene

1

Pupillavstand

2

Pupillstørrelsesindikator

3

Høyre øye (OD), venstre øye (OS)

4

Fullstendig refraksjon
SE – sfærisk ekvivalent
DS – sfære
DC – sylinder
Axis – akse

5

Screeningresultat

6

Home (Hjem)

7

Sylinderkomponent

8

Justeringsindikator

9

Grader, horisontalt, vertikalt
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Verktøy
Ved hjelp av Tools (Verktøy)-menyen kan du tilpasse og konfigurere synsscreeneren
med følgende alternativer:

Viser fastvareversjon, programvareversjon og serienummer. Det vises også er en
hurtigreferanse til viktige synsscreenerfunksjoner, inkludert minnelagringsnivåer
for enheten
Vis innstillingene for aldersbestemte kriterier som brukes for undersøkelsesanbefalingene
som for øyeblikket er aktive på synsscreeneren.
Brukes til å stille inn gjeldende dato og klokkeslett for synsscreeneren.

Gjør det mulig å importere og eksportere ved hjelp av en USB-lagringsenhet som
er satt inn.
Ved hjelp av stedsalternativet kan du angi et sted for en screening, så vil alle pasienter
bli knyttet til dette stedet.
Brukes til å koble synsscreeneren til et trådløst nettverk. Du kan manuelt angi
nettverksnavnet (SSID), velge sikkerhetstype og skrive inn passordet for nettverket.
Fra denne siden kan du vise og endre TCP/IP-innstillingene.
Brukes til å konfigurere en nettverksskriver og skrive ut en testside. Ved hjelp av dette
alternativet kan du i tillegg vise skriverens status.
Brukes til å konfigurere hvordan data vises på Results (Resultat)-skjermbildet når en
screening er fullført. Dette inkluderer dataformat, sylinderkomponent, visning eller skjuling
av screeningresultater og anbefalinger, angivelse av standardscreeningvisning og
tidsavbrudd for screening.
Ved hjelp av dette alternativet kan du angi en PIN-kode for sikkerhet for enheten for ekstra
sikkerhet. Hvis dette alternativet aktiveres, vil en PIN-kode være påkrevd når du starter
enheten eller etter at du har aktivert den.
Aktiverer lisensen på enheten.

Brukes til å velge hvilket språk som skal vises på synsscreeneren.
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Lading
1. Koble sammen det medfølgende likestrømledningssettet og strømforsyningen/laderen.
2. Løft forsiktig baksiden av synsscreeneren for å se tilgjengelige tilkoblinger.
3. Finn likestrømkontakten på synsscreeneren og koble til strømforsyningen/-laderen.
Likestrømkontakten på strømforsyningen/-laderen settes enkelt inn i
likestrømkontakten på synsscreeneren. Hvis det brukes makt for å koble til
strømladeren, kan det ødelegge enheten, og det vil ugyldiggjøre garantien.
4. Plugg likestrømledningen inn i et tilgjengelig vegguttak for å lade enheten.

Slå synsscreeneren på og av
1. Hvis du vil slå på synsscreeneren, trykk på og slipp opp på/av-knappen
(oppstartsprosessen tar ca. 30 sekunder). Etter at enheten har blitt slått på, får du
se Main Menu (Hovedmeny)
2. Hvis du vil slå av enheten, trykk på og hold på/av-knappen i to sekunder.
Et bekreftelseskjermbilde vises for å bekrefte avslåing.
3. Et blinkende grønt lys betyr at enheten lades, mens et kontinuerlig grønt lys betyr
at enheten er fulladet.

Tripodfeste
Synsscreeneren kan monteres på et standard fototripodfeste. Et ¼-20 gjenget feste
på undersiden av enheten er tilgjengelig for å feste den på et tripodfeste.

Nyttige tips
•

Ingen aktivitet på synsscreeneren – Etter 60 sekunder dimmes skjermen. Etter
5 minutter blir skjermen automatisk svart for å spare batteri. Trykk på skjermen
for å aktivere synsscreeneren, eller trykk på på/av-knappen. Hvis skjermen ikke
lyser opp, kobler du til strømledningen og prøver på nytt.

•

Eksportere/fjerne alle – Kontroller at du har eksportert ønskede data til
en USB-enhet før du velger Clear all (Fjern alle).

•

Rutinemessig slette ALLE oppføringer fra synsscreeneren – Gå til History
(Historikk)-skjermbildet og velg Clear All (Fjern alle)-ikonet. Velg Delete All Records
(Slett alle oppføringer). Du kan også slette alle oppføringer i kø.

•

Unngå avslåing under en screening – Når en screening pågår, kan du avslutte ved
å velge Exit (Avslutt)-knappen og slå av enheten som normalt.
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•

Input (Inndata)-skjermbildet – Hvis du holder inne Back (Tilbake)-knappen på et
hvilket som helst inndataskjermbilde (med tastatur), slettes alle dataene fra feltet.

•

Lavt batteri – Når batterinivået når et svært lavt nivå, vises en melding til brukeren
som indikerer at strømledningen må settes inn, ellers vil enheten slå seg av. Hvis
strømkabel ikke settes inn, vil enheten automatisk slå seg av på grunn av lav spenning

Konfigurere trådløst nettverk
Gå til Tools (Verktøy)-menyen, og velg Network (Nettverk)-ikonet. Gjeldende
nettverksinnstillinger vises på skjermen. Hvis du vil legge til eller redigere noen av feltene,
se instruksjonene nedenfor. Dersom verdiene er korrekte, velger du OK for å bli sendt
tilbake til Tools (Verktøy)-menyen.

Hvis du vil legge til / endre nettverksnavnet (SSID):
1. Berør SSID Name (SSID-navn)-feltet. Et tastatur vises.
2. Legg inn SSID (det skilles mellom store og små bokstaver), og velg OK for å lagre
endringene og gå tilbake til forrige skjermbilde. OK-knappen blir mørk når endringene
er foretatt og er klare for lagring.

Slik legger du til / velger sikkerhetstype:
Velg riktig sikkerhetstype: Ingen, WEP eller WPA.
Merknad WPA-alternativet støtter WPA Personal / WPA2 Personal.

Slik legger du til / endrer passordet:
1. Berør Passphrase (Passord)-knappen. Det vises et tastatur (dette er kun tilgjengelig
når sikkerhetsfeltet er satt til WEP eller WPA).
2. Skriv inn passordet (små bokstaver), og velg OK.
3. Gå til Network (Nettverk)-skjermbildet, og velg OK for å lagre endringene.
Hvis du ikke gjør dette, blir endringene ikke tatt i bruk.

Slik aktiverer du eller deaktiverer trådløse funksjoner på synsscreeneren:
Velg On/Off (På/av)-knappen på nettverksmenyen.
Merknad Den trådløse funksjonen må være skrudd på for å kunne aktivere utskrift.

Slik viser du avanserte nettverksinnstillinger:
1. Velg TCP/IP. Herfra kan du også vise gjeldende TCP/IP-adresse som har blitt tildelt
av nettverket.
2. Hvis du vil konfigurere flere nettverksinnstillinger, velg Static (Statisk) for
å konfigurere nettverksadressen og innstillingene manuelt. (MAC-adressen
til synsscreeneren er også tilgjengelig).

Bruksanvisning

Konfigurere synsscreeneren
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Skriverkonfigurasjon
Synsscreeneren kan kobles til og skrive ut til de fleste Hewlett-Packard (HP)-skrivere
med nettverksfunksjonalitet . Synsscreeneren inneholder også noen generiske
PCL-drivere som kan brukes med ikke-HP-skrivere, samt en tilpasset driver som
støtter Brother QL-720NW-etikettskriveren.
Merknad For å kunne installere QL-720NW-etikettskriveren på synsscreeneren må
den ha QL-720 i navnet på nettverket, og du må velge driveren merket med
QL-720NW fra driverlisten. Bruk Brother DK2205-papirbånd med kontinuerlig
lengde eller tilsvarende.

1. Gå til Tools (Verktøy)-menyen, og velg skriverikonet.
2. Det neste skjermbildet inneholder en liste over tilgjengelige skrivere på
synsscreeneren. Dette er en liste over alle skrivere som allerede er lagt til
på synsscreeneren.

Slik velger du eller endrer en standardskriver:
Finn og velg ønsket skriver fra skriverlisten (skriveren blir automatisk uthevet i blått).
Hvis mer enn én skriver er oppført, trykk på Set as Default (Angi som standard)-knappen
for den uthevede skriveren.

Slik konfigurerer du en skriver
Velg en skriver, og trykk deretter på Edit (Rediger)-knappen for å vise skriverstatus
eller skrive ut en testside.

Slik sletter du en skriver
1. Velg skriveren fra listen over tilgjengelige skrivere, og berør minus-knappen
for å slette.
2. Det vises en hurtigdialogboks der du blir bedt om å bekrefte sletting av skriveren.

Slik tilbakestiller du skriversystemet
Dette vil slette alle skrivere:
1. Berør Trashcan (Papirkurv)-ikonet.
2. Det vises en hurtigdialogboks. Velg Delete (Slett). Dette vil fjerne alle gjeldende
skriverkonfigurasjoner.

Legge til en nettverksskriver
1. Gå til Printers Available (Tilgjengelige skrivere)-skjermbildet, og velg plusstegnet
for å legge til en skriver.
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2. Hvis noen skrivere oppdages på nettverket, vises de i listen. Hvis skriveren ikke vises,
velger du + Add New Printer (+ Legg til ny skriver) øverst på skjermbildet, eller
du kan velge skriveren du ønsker å legge til, og trykke på fortsett-ikonet.
Merknad Kontroller at du er koblet til et trådløst nettverk med tilgjengelige skrivere
for at synsscreener skal vise tilgjengelige skrivere.
3. Gå gjennom skriverdetaljene (navn, driver og sted). Hvis du vil endre eller legge til
innstillinger, berør feltet du ønsker å endre. Hvis du trenger å legge til en driver, kan du
bruke søkefunksjonen ved å skrive inn en del av drivernavnet i Search (Søk)-feltet.
Merknad PCL-drivere er tilgjengelige for ikke-HP-skrivere. Det er ikke garantert
at alle skrivere vil fungere med synsscreeneren.
4. Når du har utført endringene, velg Save (Lagre).
5. Etter at du har lagret, vises Print Test Page (Skriv ut testside) mørkt.
6. Det vises et skriverikon i menylinjen, som indikerer at jobben behandles. Antallet
jobber i utskriftskøen vises i Jobs (Jobber)-boksen øverst på Printer Details
(Skriverdetaljer)-skjermbildet, sammen med den gjeldende skriverstatusen.
Merknad Hvis du har et problem med skriveren, eller en utskriftsjobb sitter fast i køen,
velger du tilbakestill-knappen for å fjerne utskriftsjobben og tilbakestille
skriveren.
7. Gå tilbake til Printers Available (Tilgjengelige skrivere)-skjermbildet og sørg for
å markere ønsket installert skriver og angi den som standard ved å velge
Set as Default (Angi som standard)-knappen.

Legge til en skriver med direktetilkobling (USB)
1. Koble synsscreeneren til et trådløst nettverk.
2. Koble USB-kabelen fra skriveren til USB-porten på VS100-enheten.
3. Noter deg IP-adressen til VS100-enheten på hovedmenyen.
4. Gå til følgende URL-adresse på en datamaskin koblet til samme nettverk:
http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Klikk på Administration (Administrasjon)-fanen. Under Printers (Skrivere) klikker
du på Find New Printer (Finn ny skriver)-knappen.
6. Klikk på Add This Printer (Legg til denne skriveren) på den som er oppført med USB
i tittelen, for eksempel: HP ENVY 5530-serien (HP ENVY 5530-serien USB
CN3C91S1N205XT HPLIP).
Merknad Gi skriveren et enklere navn for å kunne skrive det inn enkelt på VS100,
for eksempel: bruk ENVY5530 i stedet for
HP_ENVY_5530_serien_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
7. Klikk på Continue (Fortsett).
8. Velg Make (Merke), og klikk på Continue (Fortsett), for eksempel: HP.
9. Velg Model (Modell), og klikk på Add Printer (Legg til skriver), for eksempel:
HP Envy 5530-serien hpijs, 3.13.9 (en, en).

Bruksanvisning
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10. Klikk på Set Default Options (Angi standardalternativer).
11. På VS100 trykker du på Tools (Verktøy), og velger deretter Printer (Skriver).
12. Trykk på +-pilen for å legge til en ny skriver, og trykk deretter på høyrepilen for å velge
Add New Printer (Legg til ny skriver).
13. Gi skriveren et navn, for eksempel: HP Envy 5530.
14. Trykk på Edit (Rediger) under Driver, og velg riktig driver for skriveren.
15. Trykk på Edit (Rediger) under Location (Sted), og skriv inn ipp://127.0.0.1/printers/
<skrivernavn>, for eksempel: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Trykk på Save (Lagre)-knappen.
17. Du kan nå trykke på Print Test Page (Skriv ut testside)-knappen for å bekrefte at
alt fungerer som det skal.
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Importere/eksportere filer
1. Gå til Tools (Verktøy)-menyen, og velg Import/Export (Import/eksport), så blir
du omdirigert til Import/Export (Import/eksport)-skjermbildet.
2. Sett inn en USB-lagringsenhet i USB-porten på synsscreeneren (anbefalt
USB-kapasitet er 8GB eller større).
3. Når USB-enheten oppdages, blir Import (Importer)- og Export (Eksporter)-knappen
tilgjengelig for valg, og du ser USB-symbolet i øvre høyre svarte linje ved siden
av datoen.
4. Import (Importer)-knappen blir kun tilgjengelig hvis synsscreeneren gjenkjenner
en gyldig importfil. Antallet importfiler som oppdages, vises på skjermen.
Merknad Hvis knappene ikke utheves innen fem sekunder etter at du har satt inn
USB-enheten, fjerner du USB-enheten, setter den inn i PC-en og fjerner alle
filer fra USB-enheten før du forsøker igjen.

Eksport
1. Velg Export (Eksporter)-knappen. Hvis du ønsker å eksportere én fil som ikke
inneholder personspesifikke data, velg Exclude Personal Data (Ekskluder personlige
data). Hvis du ikke velger dette alternativet, vil alle dataene bli eksportert. Velg Export
(Eksporter)-knappen igjen for å starte eksporten.
2. Vent til meldingen "Export Finished successfully" ("Eksport fullført") vises, og velg OK.
Nå kan du trygt fjerne USB-enheten fra synsscreeneren.
3. Eksportmappenavnet på USB-enheten vil være
"Spot_Serienummer_ÅÅÅÅMMDD_TTMMSS" (mappen merket med
"Spot_Serienummer" vil kun inneholde screeningdata hvis USB-enheten
settes inn mens pasienter screenes). Eksportmappen vil inneholde:
•

Fil med Spot-kriterier (befinner seg i "import"-mappen).

•

Fil med Spot-pasientmaler (befinner seg i "db"-mappen).

•

Fil med Spot-resultater (befinner seg i "db"-mappen).

•

Spot-bannerfil (befinner seg i "import"-mappen, er kun synlig hvis tilpasset
banner ble lagt til).

•

PDF-filer for pasienter (befinner seg i "pdf"-mappen).

Merknad Hvis USB-enheten fjernes før eksporten er fullført, kan det føre til ufullstendig
dataoverføring eller til at dataene skades.

Import
Ved hjelp av importfunksjonen kan du importere:
•

Oppdaterte kriteriefiler (SpotCriteria.csv)

•

Fremtidige filer, filer i kø, screeningfiler (SpotSubjects.csv eller Location.csv
Hvis du bruker en plassering i navnet på filen, vil dette som standard overføre
alle pasientene i filen til en plassering via filnavnet. LakeMary.csv vil for
eksempel som standard få "LakeMary" som plassering for alle pasienter
i denne filen)

Bruksanvisning
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•

Tilpasset banner for screeningrapportene (banner.png) Filen må følge riktig
navnekonvensjon for vellykket import (dvs. banner.png, SpotCriteria.csv,
SpotSubjects.csv. Husk at SpotSubjects kan ha en plassering som navnet
på filen).

•

Oppdaterte kriteriefiler (SpotCriteria.csv)
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Tilpasset banner
Welch Allyn tilbyr muligheten for å legge til en tilpasset banner nederst på de utskrivbare
rapportene. Vær oppmerksom på at Welch Allyn ikke leverer tilpassede bannere. Du må
opprette banneren din ved hjelp av den detaljerte informasjonen nedenfor:
•

Bannerfiler må få navnet “banner.png"

•

Ikke større enn 1 MB

•

Bildet må være på 1376 x 240 piksler

Slik legger du til en tilpasset banner
1. Plasser banner.png-filen i katalogen på rot/topp-nivå på USB-enheten.
2. Sett USB-enheten inn i synsscreeneren. Gå til Tools (Verktøy), og velg deretter
Import/Export (Import/eksport).
3. Importfilalternativet blir uthevet. Velg Import (Importer).
4. Hvis du vil kontrollere at filen ble importert, utfør screening på en ny pasient eller velg
en fullført oppføring og skriv ut rapporten. Den nye banneren blir skrevet ut nederst
på rapporten.

Webtilgang
Når screeneren er koblet til et trådløst nettverk, får du mulighet til å vise filer fra en
nettleser (Internet Explorer, Firefox, Safari osv.) på en PC i samme nettverk.
Slik får du tilgang til webserveren på synsscreeneren:
1. Åpne en nettleser på datamaskinen, og legg inn enhetens IP-adresse i adressefeltet
(denne befinner seg i den øverste svarte linjen på Home (Hjem)-skjermbildet).
2. Du blir bedt om å oppgi brukernavn og passord.
Brukernavn:
Passord:

spot
0000

Merknad Hvis du har aktivert sikkerhet på enheten, vil passordet være din firesifrede
PIN-kode.
3. Som standard blir filene overført til Report (Rapport)-mappen. Denne inneholder
pdf-mappen der du kan finne PDF-pasientfiler.
4. Hvis du vil vise SpotResults.csv-filen, endre til "db"-katalogen.
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Lisensiering
For å kunne bruke synsscreenerens screeningfunksjonalitet må enheten være lisensiert.
Hvis enheten ankom ny fra fabrikken med dette instruksjonsdokumentetet, er lisensen
din allerede installert og aktivert. Hvis du har oppdatert programvaren på enheten,
må lisensen oppdateres på følgende måte:
1. Koble en tom USB-enhet til synsscreenerens USB-port.
2. Gå til Tools (Verktøy), og trykk deretter på License (Lisens)-knappen.
3. Etter en stund vil det vises en dialogboks som angir at registreringsfilen har blitt
eksportert til USB-enheten.
4. Send filen som heter spot-[serienummer].reg, til Welch Allyns kundestøtte
på customerservice@welchallyn.com.
Welch Allyns kundestøtte vil gjennomgå registreringsfilen din og sende deg en gyldig
lisensnøkkel per e-post. Når du mottar nøkkelen, må du gjøre følgende:
1. Lagre filen på toppnivå (rotkatalogen) på en USB-enhet.
2. Sett USB-enheten inn i USB-porten på synsscreeneren.
3. Gå til Tools (Verktøy)-menyen, og velg License (Lisens). Etter en stund vil det vises
en dialogboks som angir at lisensfilen har blitt importert til USB-enheten.
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Screeningmiljø
For optimale screeningresultater bør du utføre screening i et miljø med et lavere nivå av
dempet belysning. Sørg for å eliminere eller blokkere eventuelle kilder til sollys og/eller
glødende lys fra å reflektere på pasientens øyne. Fluorescerende lys er akseptabelt, men
vær oppmerksom på at pasientens pupillstørrelse kan påvirkes, noe som kan redusere
sjansene for en vellykket screening.
Merknad Et minimum pupillstørrelse på 4 mm er påkrevd for at screening skal finne
sted, og den kan være vanskelig å oppnå i et rom med en lyskilde. Hvis
pupillene er for små, vil synsscreeneren varsle deg på skjermen om at du må
justere belysningen i rommet. For best resultat bør pasientens pupiller være
5 mm eller større.

Screene en pasient
1. Still deg ca. 1 meter fra pasienten. Hvis du bruker et tripodfeste, plasser det
ca. 1 meter fra pasienten.
2. Begynn å screene og roter enheten sakte oppover for å møte begge øynene
til pasienten. Juster avstanden fra pasienten til begge øynene er tydelige på
skjermen. Med et tripodfeste må du justere dets posisjon opp eller ned og fra siden
til siden til pasientens øyne er i fokus på skjermen.
Et blått skjermbilde indikerer at du er for nær eller for langt unna pasienten.
Merknad Hvis du holder synsscreeneren på høyde (langs aksen) med pasientens øyne, vil
det bidra til raskere resultater og til å sikre at du ikke fanger inn andre objekter.
Posisjoner deg selv med den ene foten foran den andre, og gynge sakte frem og
tilbake til skjermen blir grå, noe som indikerer at du er i registreringsområdet. Hvis du
bruker et tripodfeste, flytter du det etter behov for å sikre fokus på pasientens pupiller
til skjermen blir grå.
3. Hold synsscreenerenheten stødig til screeninghjulet vises, noe som indikerer at
registreringsprosessen er i gang.
4. Hvis du ikke kunne fange pasientens pupiller i en vellykket screening, vil
screeningsyklusen bli stoppet. Du kan prøve å screene på nytt, flagge oppføringen,
forsøke monokulær modus eller gå tilbake til Home (Hjem)-skjermbildet.
5. Hvis pupillene er for små, vil enheten varsle deg på skjermen om at du må justere
belysningen i rommet for å bidra til større pupillstørrelse.
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Hvordan synsscreeneren skal fokuseres

A

Posisjoner synsscreeneren ca. 0,9 meter fra pasienten.

B

Hold synsscreeneren nær kroppen og len deg fremover og bakover
til skjermen blir grå.

C

Lag små bevegelser til dreiehjulet vises på den grå skjermen.

Merknad Øynene skal være vidåpne og holdes i midten av bildet for best resultat.

Bruksanvisning
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Monokulær modus
I monokulær modus får du mulighet til å velge hvilke øye skal være vendt mot skjermen.
Dette bør forsøkes når binokulær screening ikke fanger opp pasientens pupiller.
1. Trykk på den siden av skjermen som tilsvarer øyet du ønsker å screene.
(OD = pasientens høyre øye; OS = pasientens venstre øye).
2. Når du er ferdig, kan du gjenta prosessen med det andre øyet ved å velge Mono
fra Results Options (Resultatalternativer)-menyen.

Vise resultatene
Resultatskjermbildet vises på slutten av screeningprosessen.
Alle visningsalternativene for resultater finnes i Tools (Verktøy)-menyen under Results
(Resultater), inkludert: å gå tilbake til et sammendragsskjermbilde eller det detaljerte
resultatskjermbildet som standard, å skjule anbefalinger eller screeningresultater,
sylinderkomponentalternativer og rå eller avrundede data.
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Forstå resultatene
Figuren nedenfor viser resultatskjermbildet og hva det viser deg:

1

Pupillavstand

2

Pupillstørrelsesindikator

3

Høyre øye (OD), venstre øye (OS)

4

Fullstendig refraksjon
SE – sfærisk ekvivalent
DS – sfære
DC – sylinder
Axis – akse

5

Screeningresultat

6

Home (Hjem)

7

Sylinderkomponent

8

Justeringsindikator

9

Grader, horisontalt, vertikalt

Resultater som er utenfor området, angis i rødt.
Merk Screeningresultater gir utdata som er enten innenfor eller utenfor området,
ledsaget av et passende utsagn på enhetens utdataskjerm ("Screening fullført" eller "Full
øyeundersøkelse anbefalt"). I meldingen som vises, bes omsorgspersonen om å vurdere
om pasienten bør henvises til en øyespesialist for videre evaluering eller bare overvåkes
på fremtidige screeninger.

Bruksanvisning
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Synsscreenerkriterier
Slik endrer du gjeldende screeningkriterier:
1. Utfør en eksport og sett USB-enheten inn i PC-en.
2. Gå til USB-enhetsmappen og åpne Spot-mappen som du nettopp eksporterte.
Velg deretter importmappen.
3. Kopier filen "SpotCriteria.csv" til mappen på toppnivå på USB-enheten (filen kan
ikke være i en mappe). Når filen er kopiert, åpner du den.
4. Foreta ønskede endringer ved hjelp av Microsoft Excel eller et kompatibel program.
5. Lagre filen som en kommaseparert verdi (.csv)-fil. Du må sørge for at filen heter
"SpotCriteria.csv". Løs ut USB-enheten fra PC-en og sett den inn i synsscreeneren.
6. Gå til Tools (Verktøy)-menyen og velg Import/Export (Import/eksport). Velg Import
(Importer)-knappen for å importere den oppdaterte kriteriefilen.
7. Hvis du vil verifisere at filen ble importert, gå til Tools (Verktøy)-menyen og velg
Criteria (Kriterier). Gå gjennom de nye innstillingene.
Merknad Når egendefinerte kriterier har blitt importert og er i bruk, vil det også være
en Restore (Gjenopprett)-knapp nederst på skjermen. Denne knappen ber
brukeren om å bekrefte at de ønsker å gå tilbake til standardkriteriene som
ble levert med enheten. Ved å bekrefte slettes de egendefinerte kriteriene fra
synsscreeneren og erstattes med standardkriteriene.

Pasienter
Synsscreeneren gir deg mulighet til å fylle ut en pasientliste for pasienter i kø.
1. Utfør en eksport. Når den er fullført, fjerner du USB-enheten fra synsscreeneren
og setter den inn i PC-en.
2. Velg Spot-mappen som nettopp ble opprettet.
3. Velg "db"-mappen, og velg deretter "SpotSubjects.csv"-filen.
4. SpotSubjects.csv-filen inneholder seks kolonner. Ikke endre noen av
kolonneoverskriftene. Legg ganske enkelt til informasjon i kolonnene som
vist nedenfor:
Merknad Det kan være lurt å legge til en kolonne før Person-ID-kolonnen og kalle
den Location (Sted) hvis du trenger å opprette spesifikke steder for hver
pasient.
•

Patient ID (Pasient-ID) – Du kan bruke en hvilken som helst kombinasjon av
bokstaver, numeriske tegn og symboler. Dette feltet brukes for raske søk
etter pasienter.

•

Fornavn – Skriv inn fornavnet. Bruk en hvilken som helst kombinasjon
av bokstaver.

•

Etternavn– Skriv inn etternavnet. Bruk en hvilken som helst kombinasjon
av bokstaver.
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•

Fødselsdato – Skriv inn fødselsdatoen i formatet MM/DD ÅÅÅÅ. Du kan angi
pasientens alder i år, måneder eller en kombinasjon av begge. Dette feltet
er påkrevd for at importen skal fungere.
For eksempel: Hvis en pasient er 2 år og 10 måneder gammel, legger du
inn 2Å10M. Bruke numeriske tegn og bokstaver.

•

Kjønn – Velg Male (Mann) eller skriv inn M, velg Female (Kvinne) eller skriv
inn F. Kun bokstaver. Hvis du lar feltet stå tomt, vil det gå tilbake til kjønn
ikke identifisert som standard.

•

Ordinasjon av briller/linser – Velg None (Ingen), Glasses (Briller) eller
Contacts (Kontaktlinser). Hvis du lar feltet stå tomt, blir "None" (Ingen)
angitt som standard.

Etter oppdatering av importfilen:
1. Bekreft at filen er lagret som en kommaseparert verdi (.csv)-fil.
2. Verifiser at filnavnet er "SpotSubjects.csv" eller "DesiredLocation.csv".
Merknad Dersom du merker pasientfilen(e) med en plassering, vil synsscreeneren
importere alle filene på USB-enheten på samme tid.
3. Følg importprosedyrene for å laste filen på synsscreeneren. Slik verifiserer du at filen
ble importert: Gå tilbake til Home (Hjem)-skjermbildet og gå til Queue (Kø)-ikonet for
å vise nye oppføringer.
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Feilsøking

Omstart av systemet
1. Hvis du vil slå synsscreeneren av og på, trykk på og hold On/Off (På/av)-knappen til
et bekreftelsesskjermbilde vises. Velg Confirm (Bekreft) for å slå av.
2. Når skjermen blir svart, venter du i 30 sekunder og trykker deretter på på/av-knappen
for å slå synsscreeneren på igjen. Sørg for at enheten har tilgang til strøm ved å koble
til strømledningen.

Systemet fryser
Dersom synsscreeneren låser seg og ikke responderer på berøring, må du utføre en hard
systemtilbakestilling.
1. Trykk på On/Off (På/av)-knappen.
2. Hvis Power Off (På/av)-vinduet vises, velger du Confirm (Bekreft) for å slå av
enheten.
3. Hvis ikke, trykker du på og holder On/Off (På/av)-knappen til skjermen blir svart,
og slipper On/Off (På/av)-knappen.
4. Vent omtrent ett minutt, og utfør deretter den normale oppstartsprosessen.
Merknad Dette kan føre til tap av noen av dataene (f.eks. skriverkonfigurasjon
og pasientdata).

Skriverproblemer
Kontroller at skriveren er slått på og har nok blekk eller toner:
1. Skriv ut en testutskriftside direkte fra skriveren.
2. Når du har bekreftet at skriveren virker som den skal, må du kontrollere at skriveren er
koblet til et lokalt nettverk ved å skrive ut til skriveren fra en PC på det samme lokale
nettverket.
3. Hvis alt ovenfor fungerer som det skal, utfører du en omstart av systemet
(se ovenfor).

Problemer med trådløs tilkobling
Hvis du opplever problemer med å koble til et trådløst nettverk:
1. Kontroller at Wireless (Trådløs)-ikonet vises i øvre høyre hjørne. Hvis ikonet er rødt,
prøv å slå synsscreeneren av og på først.
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2. Verifiser at all nettverksinnstillingene er angitt riktig.
3. Hvis innstillingene er korrekte, prøv å slå synsscreeneren av og deretter på igjen.
4. Kontroller Home (Hjem)-skjermbildet for å se om nettverksnavnet og IP-adressen
din er identifisert i øvre venstre hjørne på den svarte linjen.
Merknad Omstart hjelper til med å gjenopprette forbindelsen til nettverket.
5. Hvis tilkoblingen ikke gjenopprettes automatisk, gå til Tools (Verktøy), Network
(Nettverk), velg Security Type (Sikkerhetstype), velg riktig type igjen (Ingen, WEP,
WPA), og velg deretter den uthevede OK-knappen. Dette bør gjenopprette
nettverkstilkoblingen.

Systemmeldinger
Spesifikke systemmeldinger kan vises når du bruker synsscreeneren. Hvis dette
er tilfellet, vil informasjonen nedenfor hjelpe deg å identifisere hva meldingene indikerer:

Meldingstekst

Meldingshandl Betydning
inger
OK eller
Det har oppstått et problem med
Avbryt
screeningmodus, og enheten må startes
på nytt.

Sorry for the inconvenience.
We need to reboot the device.
(Beklager ulempene dette
medfører. Vi må starte enheten
på nytt.)
Problem encountered. The
Start på nytt
device needs to reboot. (Det har
oppstått et problem. Enheten
må startes på nytt)
The screening system is not
Ingen
available. (Screeningsystemet
er ikke tilgjengelig.)

Systemet kunne ikke starte og har forsøkt
å løse problemet.

Handling
Velg Continue (Fortsett) for å starte
enheten på nytt eller Cancel (Avbryt) for
å fortsette å bruke enheten i Read Only
(Lese)-modus. Hvis problemet vedvarer,
kontakt Welch Allyns kundestøtte.
Velg Reboot (Start på nytt) og prøv igjen.
Hvis problemet vedvarer, kontakt Welch
Allyns kundestøtte.

Undersøkelsessystemet ble ikke initialisert,
eller svarer ikke.

Slå enheten av og på, og prøv igjen. Hvis
problemet vedvarer, kontakt Welch Allyns
kundestøtte.

The screening system is not
initialized. (Screeningsystemet
er ikke initialisert.)

Ingen

Undersøkelsessystemet ble ikke initialisert,
eller svarer ikke.

Slå enheten av og på, og prøv igjen. Hvis
problemet vedvarer, kontakt Welch Allyns
kundestøtte.

Device has not finished saving
the previous screening.
(Enheten har ikke fullført
lagringen av forrige screening.)
Un-calibrated device
(Ikke-kalibrert enhet)

Ingen

Systemet har oppdaget at det fortsatt lagrer
filer til disk fra en tidligere undersøkelse.

Slå enheten av og på, og prøv igjen. Hvis
problemet vedvarer, kontakt Welch Allyns
kundestøtte.

Ingen

Systemet kunne ikke lese
enhetskonfigurasjonsfilen.

Slå enheten av og på. Hvis problemet
vedvarer, kontakt Welch Allyns
kundestøtte.

Hvis du vil ha mer informasjon om problemløsing eller feilmeldinger, kontakt Welch Allyns
kundestøtteteam (se innsiden av omslaget til denne håndboken for ytterligere
kontaktinformasjon).

31

6

Rengjøre synsscreeneren

Rengjør synsscreeneren
ADVARSEL Fare for elektrisk støt. Før du rengjør monitoren, må du koble
likestrømledningen fra strømuttaket og synsscreeneren.
ADVARSEL Væske kan skade elektronikken inne i synsscreeneren. Unngå å søle væske
på synsscreeneren.

Hvis det søles væske på synsscreeneren:
1. Slå av synsscreeneren.
2. Koble den fra støpselet.
3. Tørk overskytende væske av synsscreeneren.
Hvis det er en mulighet for at det er kommet inn væske i synsscreeneren,
må synsscreeneren ikke brukes før den har blitt fullstendig tørket, undersøkt og
testet av kvalifisert servicepersonell.
Sørg for regelmessig rengjøring i henhold til institusjonens protokoller og standarder
eller lokale forskrifter. Hvis synsscreeneren er på, må du låse skjermen og koble fra
likestrømledningen.
Følgende rengjøringsmidler er kompatible med synsscreeneren:
•

70 prosent isopropylalkohol

•

10 prosent klorblekemiddel

Desinfiser i henhold til institusjonens protokoller og standarder eller lokale forskrifter.

70 prosent isopropylalkohol
Tørk av synsscreeneren med en ren klut som er lett fuktet med 70 prosent
isopropylalkohol.

10 prosent klorblekemiddel
1. Tørk av synsscreeneren med en ren klut som er lett fuktet med en oppløsning
av 10 prosent blekemiddel og vann. Følg retningslinjene til produsenten
av rengjøringsmiddelet.
2. Rens med en ren klut lett fuktet med vann som oppfyller EP- og
USP-kvalitetsstandarder.
3. La overflaten på synsscreeneren tørke i minimum 10 minutter før du bruker
synsscreeneren.

32

Rengjøre synsscreeneren

Welch Allyn Spot-synsscreener

33

7

Spesifikasjoner
Strømforsyningen/-laderen som følger med synsscreeneren, har følgende egenskaper:
•

Dette bruksanvisningdokumentet for synsscreeneren er gyldig for
programvareversjoner 3.0.xx.yy.

•

Synsscreeneren er kalibrert som en del av produksjonsprosessen og krever
ikke kalibrering etter dette.

•

Den eksterne strømforsyningen/-laderen som følger med, er klasse II-utstyr.
Synsscreeneren er også klasse II-utstyr når den er koblet til den eksterne
strømforsyningen/-laderen.

•

Synsscreeneren drives internt av utstyr (batteri) når den ikke er koblet til den eksterne
strømforsyningen/-laderen.

•

Beskyttelse mot elektrisk støt, ingen anvendt del.

•

Synsscreeneren er klassifisert som IPX0 og dermed ikke beskyttet mot inntrengning
av vann.

•

Synsscreeneren er ikke egnet for bruk i nærvær av en brennbar blanding
av anestesimiddel og luft eller med oksygen eller dinitrogenoksid.

•

Synsscreeneren er egnet for kontinuerlig drift.

•

Synsscreeneren oppdager raskt og enkelt synsproblemer hos alle aldersgrupper
fra seks måneders alder.

•

Welch Allyn anbefaler batteriutskifting på et godkjent Welch Allyn-reparasjonsverksted
hvert 2,5 år på eierens regning. Regelmessig vedlikehold av synsscreeneren består
av å tørke støv eller skitt av frontglassoverflaten og LCD-skjermen etter behov.

•

USB-porten skal bare brukes for nedlasting/opplasting av programvare via en
USB flash-enhet og skal ikke kobles til andre enheter via kabel.

Spesifikasjoner
Produsent: SL Power Electronics
Modell: MENB1040A1503N01 eller MEMB1040A1541N01
Inngangsspenning: 90–264 VAC (100–240 VAC nominell)
Inngangsfrekvens: 47–63 Hz
Inngangsstrøm: 100 VAC: 1,1 A
Gjennomsnittlig effektivitet: 81–87 % ved 0–50 W, ≥87 % ved >51 til 250
Dimensjoner (cm/tommer): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ tommer x 6 ¾ tommer x
4 ¾ tommer)
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Vekt (pund): ~2,55
Trådløst nettverk: 802.11 b/g/n
Driftstemperatur (°C): +10 til +40
Luftfuktighet ved drift: 30 % til 75 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)
Oppbevarings-/transporttemperatur (°C): 0 til +50
Luftfuktighet ved oppbevaring/transport: 0 % til 95 % relativ luftfuktighet
(ikke-kondenserende)
Atmosfærisk trykk ved oppbevaring/transport: 800 hPa til 1060 hPa
Forventet batterilevetid: 2,5 år (ved vanlig bruk)

Screeningkapasitet
Merk Screeningresultater gir utdata som er enten innenfor eller utenfor området,
ledsaget av et passende utsagn på enhetens utdataskjerm ("Screening fullført" eller "Full
øyeundersøkelse anbefalt"). I meldingen som vises, bes omsorgspersonen om å vurdere
om pasienten bør henvises til en øyespesialist for videre evaluering eller bare overvåkes
på fremtidige screeninger.

Refraksjon
Sfærisk ekvivalent
•

Område:

-7,50 D til +7,50 D i trinn på 0,25 D

•

Nøyaktighet:

-3,50 D til 3,50 D, ± 0,50 D

-7,50 D til < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D til 7,50 D, ± 1,00 D
Sylindrisk:
•

Område:

-3,00 D til +3,00 D i trinn på 0,25 D

•

Nøyaktighet:

-1,50 D til 1,50 D, ± 0,50 D

-3,00 D til < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 D til 3,00 D, ± 1,00 D
Sylinderakse:
•

Område:

1 til 180 grader i trinn på 1 grad

•

Nøyaktighet:

±10 grader (for sylinderverdier > 0,5 D)

Pupillstørrelse:
•

Område:

4,0 mm til 9,0 mm i trinn på 0,1 mm

•

Nøyaktighet:

±0,4 mm

Pupillavstand:
•

Område:

35 mm til 80 mm i trinn på 1 mm

•

Nøyaktighet:

±1,5 mm

Screeningprinsipp: Eksentrisk fotorefraksjon (fotoretinoskopi) brukes til å estimere graden
av ametropi basert på egenskapene til lysrefleksen i pupillen.

Bruksanvisning
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Miljøvern
Denne enheten inneholder litiumionceller og andre elektroniske materialer. Ta kontakt
med lokale myndigheter for riktig resirkulering av elektronisk avfall eller
kasseringsmetoder på slutten av levetiden.

Retningslinjer og produsentens erklæring
EMK-samsvar
For alt elektromedisinsk utstyr må det tas spesielle forholdsregler med hensyn
til elektromagnetisk kompatibilitet (EMK). Dette utstyret er i samsvar med
IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Alt elektromedisinsk utstyr skal installeres og settes i drift i samsvar med
informasjonen om EMK i denne bruksanvisningen.

•

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan ha innflytelse på virkemåten
til elektromedisinsk utstyr.

Dette produktet er i samsvar med alle gjeldende og påkrevde standarder
for elektromagnetisk interferens.
•

Det vil normalt ikke påvirke nærliggende utstyr og enheter.

•

Det vil normalt ikke bli påvirket av nærliggende utstyr og enheter.

•

Det er ikke trygt å bruke dette produktet i nærvær av høyfrekvent kirurgisk utstyr.

•

Det er imidlertid god praksis å unngå å bruke dette produktet i nærheten av annet
utstyr.
ADVARSEL Unngå å bruke Welch Allyn® Spot® Synsscreener, modell VS100
ved siden av eller stablet sammen med annet utstyr eller elektromedisinske
systemer, siden det kan føre til feil virkemåte. Hvis slik bruk er nødvendig, må du
sjekke at Welch Allyn® Spot® Synsscreener, modell VS100 og annet utstyr for å
kontrollere at det fungerer normalt.
ADVARSEL Bruk bare tilbehør som er anbefalt av Welch Allyn for bruk med
Welch Allyn® Spot® Synsscreener, modell VS100. Tilbehør som ikke er anbefalt
av Welch Allyn, kan påvirke elektromagnetisk utstråling eller immunitet.
ADVARSEL Oppretthold minimumsavstanden mellom Welch Allyn® Spot®
Synsscreener, modell VS100 og bærbart RF-kommunikasjonsutstyr. Ytelsen til
Welch Allyn® Spot® Synsscreener, modell VS100 kan forringes hvis du ikke
opprettholder tilstrekkelig avstand mellom utstyr.
ADVARSEL Dette utstyret har ikke blitt testet for bruk i kliniske miljøer nær
høyfrekvent kirurgisk utstyr og magnetresonanstomografi. Ikke bruk dette
utstyret i omgivelser der det er stor elektromagnetisk forstyrrelse.
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Informasjon om stråling og immunitet
Elektromagnetisk stråling
Apparatet er tiltenkt for bruk i det elektromagnetisk miljøet som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg
om at den brukes i et slikt miljø.
Strålingstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-stråling
CISPR 11

Gruppe 1

Apparatet bruker kun RF-energi for interne funksjoner. RFstrålingen er derfor svært lav, og det er ikke sannsynlig at den
vil forårsake interferens i elektronisk utstyr i nærheten.

RF-stråling
CISPR 11

Klasse B

Apparatet er egnet for bruk i andre institusjoner enn hjem og
de som er direkte tilknyttet offentlig strømforsyningsnettverk
som forsyner boliger, gitt at følgende advarsel tas hensyn til:

Harmonisk stråling
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningssvingning/
flimringsutslipp
IEC 61000-3-3

I samsvar

ADVARSEL Dette utstyret/systemet er bare
beregnet for bruk av helsepersonell. Dette
utstyret/systemet kan forårsake radiointerferens
eller kan forstyrre drift av nærliggende utstyra.
Det kan være nødvendig å foreta
reduksjonstiltak, for eksempel å snu eller flytte
apparatet eller skjerme plasseringen.

a Apparatet inneholder en 5 GHz ortogonal, frekvensdelt multipleksingssender eller en 2,4 GHz frekvenshoppingssender med spredt

spektrum for trådløs kommunikasjon. Radioen fungerer i henhold til kravene fra forskjellige organer, inkludert FCC 47 CFR 15.247 og
radioutstyrsdirektivet (2014/53/EU). Senderen er unntatt fra EMK-kravene i 60601-1-2, men man bør ta hensyn til disse ved vurdering av
mulige problemer med interferens mellom dette utstyret og annet utstyr.
Elektromagnetisk stråling
Apparatet er beregnet for bruk i det elektromagnetisk miljøet som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg
om at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

Elektrostatisk
utladning (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV kontakt
±15 kV luft

±8 kV kontakt
±15 kV luft

Gulvet bør være av tre, betong eller fliser. Dersom
gulvene er dekket med syntetisk materiale, bør den
relative fuktigheten være minst 30 %.

Raske elektriske
transienter/støt
IEC 61000-4-4

±2 kV for
strømforsyningsledninger
±1 kV for inngående/
utgående ledninger

±2 kV for
strømforsyningsledninger
±1 kV for inngående/utgående
ledninger

Nettstrømskvaliteten skal tilsvare et typisk
næringsbygg- eller sykehusmiljø.

Overspenning
IEC 61000-4-5

±1 kV differensialmodus
±2 kV fellesmodus

±1 kV differensialmodus
±2 kV fellesmodus

Nettstrømskvaliteten skal tilsvare et typisk
næringsbygg- eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte
brudd og spenningsvariasjoner i inngående
strømforsyningsledninger
IEC 61000-4-11

< 0 % U T (> 100 % fall i U T)
for 1 syklus 70 % U T (30 %
fall i U T) for 25/30 sykluser <
0 % U T (> 100 % fall i U T)
for 0,5 sykluser ved 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°, 270°
og 315° for 250/300 sykluser

< 0 % U T (> 100 % fall i U T) for
1 syklus 70 % U T (30 % fall i U
T) for 25/30 sykluser < 0 % U T
(> 100 % fall i U T) for 0,5
sykluser ved 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° og 315° for
250/300 sykluser

Nettstrømskvaliteten skal tilsvare et typisk
næringsbygg- eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av
apparatet har behov for kontinuerlig drift under
strømforstyrrelser, anbefales det at apparatet får
strøm fra en avbruddsfri strømforsyning eller et
batteri.

30 A/m

Strømfrekvensens magnetfelt bør være på nivå med
et typisk næringsbygg- eller sykehusmiljø.

Strømfrekvens
30 A/m
(50/60 Hz), magnetfelt
IEC 61000-4-8

Merk: UT er AC-nettspenningen før påføring av testnivået.

Bruksanvisning
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Elektromagnetisk immunitet
Apparatet er beregnet for bruk i det elektromagnetisk miljøet som spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av apparatet skal forsikre seg
om at den brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer
Bærbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjon
skal ikke brukes nærmere deler av apparatet,
inkludert kabler, enn den anbefalte
separasjonsavstanden beregnet fra formelen som
gjelder frekvensen til senderen.
Anbefalt separasjonsavstand

Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

3 Vrms

d = (1,17)

P

150 kHz til 80 MHz

RF-stråling
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz til 1 GHz

3 V/m

d = (1,17)

P

80–800 MHz

Strømstøt EN 61000-4-5

Differensialmodus: ±1 kV
Vanlig modus: ±2 kV

Differensiell modus: ±1 kV
Vanlig modus: ±2 kV

d = (2,33) P 800 MHz til 2,5 GHz
der P er maksimal nominell utgangseffekt for
senderen i watt (W), og d er den anbefalte
separasjonsavstanden i meter (m). Feltstyrker fra
faste RF-sendere, som fastslått av en
undersøkelse av det elektromagnetiske stedeta,
skal være mindre enn samsvarsnivå i hvert
frekvensområdeb. Det kan oppstå interferens i
nærheten av utstyr som er merket med følgende
symbol:

Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon
fra bygninger, gjenstander og mennesker.
a

Feltstyrken fra faste sendere, slik som basestasjoner for mobiltelefoner, trådløse telefoner og mobilradioer, amatørradio, AM- og FMradiosendinger og TV-sendinger, kan ikke forutsies teoretisk med nøyaktighet. Det bør vurderes å utføre en elektromagnetisk
stedsundersøkelse av det elektromagnetiske miljøet ved faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrken på stedet der apparatet brukes,
overstiger gjeldende RF-samsvarsnivåer ovenfor, skal apparatet observeres for å bekrefte normal drift. Hvis unormal ytelse observeres, kan
ytterligere tiltak være nødvendig, for eksempel å snu eller flytte apparatet.
b

Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkene være mindre enn 3 V/m.
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Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt utstyr for RF-kommunikasjon og apparatet
Apparatet er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser blir kontrollert. Kunden eller brukeren av apparatet
kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt utstyr for RFkommunikasjon (sendere) og apparatet som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimum utgangseffekt fra kommunikasjonsutstyret.
Separasjonsavstand ved senderens maksimale utgangsfrekvens (m)
Nominell maks.
utgangseffekt fra
sender (W)

150 kHz til 80 MHz
d = (1,17) P

80 MHz til 800 MHz
d = (1,17) P

800 MHz til 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

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er angitt ovenfor, kan anbefalt separasjonsavstand i meter (m) bestemmes ved hjelp
av formelen for senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt i watt (W) ifølge produsenten av senderen.
Merknad 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyeste frekvensområdet.
Merknad 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning påvirkes av absorpsjon
og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker.

Bruksanvisning
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Testspesifikasjoner for sentralskapportens immunitet til trådløst RF-kommunikasjonsutstyr
Testfrekvens
(MHz)

Bånd a
MHz

Service a

Modulering b

Maksimal effekt
(W)

Avstand (m)

Immunitetstestnivå (V/m)

385

380–390

TETRA 400

Pulsmodulering b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM c ±5 kHz avvik
1 kHz sinus

2

0,3

28

710

704–787

LTE-bånd 13, 17

Pulsmodulering b
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

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

Pulsmodulering b
18 Hz

2

0,3

28

1700–1990

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

Pulsmodulering b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400–2570

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

Pulsmodulering b
217 Hz

2

0,3

28

5240

5100–5800

WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulering b
217 Hz

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

5500
5785
MERK: Hvis det er nødvendig for å oppnå IMMUNITETSTESTNIVÅ, kan avstanden mellom den overførende antennen og monitoren reduseres
til 1 m. En slik avstand er tillatt iht. IEC 61000-4-3.
a

For noen tjenester er bare uplink-frekvenser inkludert.
Bæreren skal moduleres ved hjelp av en 50 % driftssyklus med firkantbølgesignal.
c Som et alternativ til FM-modulasjon kan det benyttes 50 % pulsmodulasjon ved 18 Hz. Fordi den ikke representerer faktisk modulasjon, ville
det være verste fall.
b
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Erklæring vedrørende FCC-samsvarsnivå
Denne enheten samsvarer med Del 15 av FCC-reglene. Drift er gjenstand for følgende to
forhold: (1) Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens og (2) denne enheten
må tåle eventuell påført interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.
Merknad Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvar med grensene for
digitale enhet av klasse B, i henhold til Del 15 av FCC-reglene. Disse
begrensningene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens når utstyret brukes i alle slags miljøer. Dette utstyret genererer,
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres i henhold
til instruksjonshåndboken, kan det forårsake skadelig interferens på
radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i et boligområde vil sannsynligvis
forårsake skadelig interferens, og det vil i slike tilfeller være nødvendig at
brukeren korrigerer interferensen på egen bekostning.

ADVARSEL Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Welch Allyn, kan
ugyldiggjøre brukerens godkjenning til å bruke utstyret.

Synsscreenerradio
Synsscreenerradioen fungerer på 802.11-nettverk.
Grensesnitt for trådløst IEEE 802.11b/g/n
nettverk
Frekvens

802.11b/g: 2,402 GHz til 2,480 GHz, 802.11n

Trådløse datarater

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

Utgangseffekt

43,5 mW vanlig, avhengig av land

Modulasjon

OFDM, CKK

Kanaler

1 til 13

Sikkerhet/kryptering/
godkjenning

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

Antenne

Puls W1049B050 med I-PEX-kabel, maks forsterkning: 2,0 dBi

Offentlige
godkjenninger

USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Canada: (IC) RSS-210:2010-spesifikasjon RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 basert på FCC-testing
Europa: Vedlegg 3.2 R&TTED i 2,4 GHz bånd, EN 300 328
V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01
V1.9.2:2011, EN62479

Bruksanvisning
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Internasjonalt radiosamsvar
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┞┺U

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) h 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
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Welch Allyn Spot-synsscreener

Dette produktet kan brukes med følgende begrensning(er):
Frankrike – Utendørs bruk er begrenset til 10 mW EIRP innenfor båndet fra 2454 til
2483,5 MHz.
Norge – Gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius på 20 km fra sentrum
i Ny-Ålesund.
Merknad

Effektiv isotropisk utstrålt effekt (EIRP, Effective Isotropic Radiated Power).

Generelt radiosamsvar
Trådløsfunksjonene til denne enheten må kun brukes i henhold til produsentens
instruksjoner som beskrevet i brukerdokumentasjonen som følger med produktet. Denne
enheten overholder del 15 i FCC-regelverket, reglene i Canadas ICES-003 og de
grunnleggende kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EF som beskrevet nedenfor.
Denne enheten er i samsvar med EN62479, RSS-102 og 47 CFR 2.1093
for RF-eksponering.

Industry Canada (IC)-emisjoner
Denne enheten er i samsvar med RSS 210 fra Industry Canada.
Drift er gjenstand for følgende to forhold: (1) denne enheten kan ikke forårsake skadelige
forstyrrelser, og (2) denne enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens
som kan forårsake uønsket drift av denne enheten.
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.
For å redusere potensiell radioforstyrrelse med andre brukere kan antennetypen og den
aktuelle forsterkningen velges slik at den ekvivalente isotropisk utstrålte effekten (EIRP)
ikke er høyere enn påkrevd for å oppnå god kommunikasjon.
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"
Denne enheten er utformet for å fungere med en antenne som har en maksimal
forsterkning på 2,0 dBi. En antenne med høyere forsterkning er strengt forbudt i henhold
til retningslinjene fra Industry Canada. Den påkrevde antenneimpedansen er 50 ohm.
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.
Dette digitale apparatet av klasse B er i samsvar med kanadiske ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Bruksanvisning

Spesifikasjoner
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EU
Denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/
EF. Følgende testmetoder har blitt brukt for å bevise antakelsen om samsvar med de
grunnleggende kravene i R&TTE-direktivet 1999/5/EF:
Denne enheten er et 2,4 GHz-bredbåndsoverføringssystem (sender-/mottakerenhet)
beregnet for bruk i alle medlemsland i EU og EFTA-landene, unntatt i Frankrike og Italia
der restriktiv bruk gjelder.
I Italia skal sluttbruker søke om en lisens ved den nasjonale frekvensforvaltningen for
å få tillatelse til å bruke enheten til å sette opp utendørs radiokoblinger og/eller for å levere
offentlig tilgang til telekommunikasjon og/eller nettverkstjenester.
Denne enheten kan ikke brukes til å sette opp utendørs radiokoblinger i Frankrike
og i noen områder der RF-utgangseffekt kan være begrenset til 10 mW EIRP i
frekvensområdet 2454–2483,5 MHz. Ved ønske om detaljert informasjon må sluttbruker
kontakte de lokale frekvensmyndighetene i Frankrike.
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 RLAN device tyyppinen 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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Garanti
Synsscreener
Når Welch Allyn-produktet er nytt, er det garantert å være fritt for opprinnelige defekter
i materiale og utførelse, og det garanteres at produktet vil fungere i henhold til
produsentens spesifikasjoner under normal bruk og service. Garantiperioden* begynner
fra datoen for kjøp fra Welch Allyn, Inc. eller selskapets autoriserte distributører.
Welch Allyns ansvar er begrenset til reparasjon eller utskifting av komponenter som
Welch Allyn klassifiserer som defekte i løpet av garantiperioden. Disse garantiene
gjelder for den opprinnelige kjøperen og kan ikke overdras eller overføres til en tredjepart.
Denne garantien gjelder ikke for eventuelle skader eller feil på produktet som Welch Allyn
klassifiserer som forårsaket av feil bruk, ulykke (inkludert transportskade), forsømmelse,
utilstrekkelig vedlikehold, modifikasjon eller reparasjon utført av andre enn Welch Allyn
eller en av selskapets godkjente servicerepresentanter.
* 1 (ett) års begrenset garanti
Disse uttrykte garantiene gjelder i stedet for alle andre garantier, eksplisitte eller
implisitte, inkludert garantier vedrørende salgbarhet og egnethet for et bestemt formål,
og ingen annen person har fått fullmakt til å påta seg ansvar på Welch Allyns vegne
i forbindelse med salg av Welch Allyn-produktet. Welch Allyn skal ikke være ansvarlig
for eventuelle tap eller skader, enten direkte, tilfeldige skader eller følgeskader, som
følge av brudd på den uttrykte garantien, unntatt det som er angitt her.
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