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Introdução
Este manual de instruções de utilização é um guia abrangente concebido para o ajudar
a compreender as potencialidades e o funcionamento do Monitor de Visão Spot VS100.
As informações contidas neste manual incluem todas as opções disponíveis no
Monitor de Visão Spot. A aplicabilidade de algumas secções deste manual depende
da configuração do dispositivo em concreto. Leia este manual atentamente antes
de utilizar o dispositivo.
O monitor de visão é um instrumento portátil com um ecrã de vídeo na parte posterior da
unidade para visualização e alinhamento do sujeito. O ecrã de vídeo também fornece uma
interface de utilizador para introdução e visualização de dados. O monitor de visão fornece
indicações visuais e sonoras para atrair a atenção e visão do sujeito. O dispositivo permite
uma recolha rápida de dados para facilitar a avaliação de sujeitos pediátricos pouco
colaborantes. Cada rastreio fornece um estudo binocular simultâneo da refracção,
tamanho das pupilas e movimento ocular do sujeito.

Utilização prevista
O Monitor de Visão Spot destina-se a produzir imagens ópticas que podem ajudar a
identificar erros refractivos e desalinhamento ocular através da detecção de reflexos
luminosos especiais em cada olho durante o rastreio. O Monitor de Visão Spot avalia
estes reflexos luminosos da retina para calcular o erro refractivo. Também determina o
tamanho da pupila, distância à pupila e desvio do movimento ocular. Foi concebido para
ser utilizado em sujeitos com mais de seis meses de idade.

Indicações de utilização
O Monitor de Visão Spot é indicado para a utilização por profissionais de saúde ou com
supervisão de um profissional de saúde para o rastreio ou avaliação de indivíduos
relativamente a erros refractivos associados a problemas da visão. Este tipo de dispositivo
de fotorretinoscopia destina-se a auxiliar o profissional de saúde a avaliar se o indivíduo
deve ser encaminhado para um especialista da visão para proceder a mais testes ou se
apenas deve ser monitorizado em rastreios subsequentes. Este rastreio não pretende
substituir um exame ocular completo.

Contra-indicações
O Monitor de Visão Spot não tem contra-indicações conhecidas.
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Símbolos
Símbolos da documentação
Consulte as instruções de utilização (IDU). É disponibilizada uma cópia das IDU neste website. Para obter uma cópia
impressa das IDU dentro de 7 dias, contacte a Welch Allyn:

ADVERTÊNCIA As declarações de advertência presentes neste manual identificam condições ou práticas que poderão
conduzir a perda de dados, doenças, lesões ou morte.

ATENÇÃO As declarações de atenção neste manual identificam condições ou práticas que podem resultar em danos
ao equipamento ou outros materiais.

Símbolos de alimentação
Classificação de entrada de alimentação, CC

Bateria no interior (não substituível pelo utilizador)

Ligar/desligar

Porta USB

Porta de entrada de alimentação CC, pino central positivo

Símbolos diversos
Equipamento não protegido contra a entrada de líquidos

IPXØ
Radiação electromagnética não ionizante

Este símbolo apenas é aplicável a estados membros da UE. Para evitar consequências negativas potenciais para o ambiente
e para a saúde humana, este instrumento deve ser eliminado (i) em estados membros da UE - em conformidade com a REEE
(Directiva para Resíduos de Equipamento Eléctrico e Electrónico) ou (ii) em todos os outros países - em conformidade com
os regulamentos locais para eliminação e reciclagem.

Instruções de utilização
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A marca CE neste produto indica que o mesmo foi testado e está em conformidade com as cláusulas da Directiva
sobre Dispositivos Médicos 93/42/CEE.

Símbolos da interface do utilizador
Indicador do estado/nível da bateria

Bateria a carregar (intermitente) ou carregada (fixo)

Ligar/desligar comunicação sem fios

Ligado a rede sem fios

Não existem redes sem fios dentro do alcance

Nenhum endereço IP atribuído pelo router

IP
Rede desconhecida

?
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Não é possível ligar à rede configurada

!
Som desligado

Som ligado

Continuar

Retroceder

Sair

Tarefa de impressão em curso
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Indicações de advertência e atenção
ADVERTÊNCIA As declarações de advertência presentes neste manual
identificam condições ou práticas que poderão conduzir a perda de dados,
doenças, lesões ou morte.
ATENÇÃO As declarações de atenção neste manual identificam condições
ou práticas que podem resultar em danos ao equipamento ou outros materiais.
ADVERTÊNCIA Risco de choque eléctrico. Todos os conectores de entrada
e saída de sinal (ES/SS) destinam-se apenas à ligação de outros dispositivos
médicos, sistemas médicos ou dispositivos não médicos em conformidade
com a norma IEC 60601-1 ou outras normas IEC adequadas ao dispositivo.
Por exemplo, uma impressora ligada por USB deve estar em conformidade
com a norma IEC 60950. A conexão de dispositivos adicionais não aprovados
ao instrumento pode aumentar as fugas de corrente através da estrutura
ou do paciente.
ADVERTÊNCIA Risco de choque eléctrico. A modificação deste equipamento
não é permitida.
ADVERTÊNCIA Risco de choque eléctrico. Não abra o dispositivo nem tente
efectuar reparações. O dispositivo não contém peças internas que possam
ser reparadas pelo utilizador. Efectue apenas os procedimentos de limpeza
e manutenção de rotina especificamente descritos neste manual. A inspecção
e reparação de peças internas apenas deverão ser efectuadas por técnicos de
assistência qualificados. As tentativas de modificação deste dispositivo podem
resultar em lesões e anulam a garantia do produto.
ADVERTÊNCIA Risco de choque eléctrico. Não permita o contacto entre
o paciente e peças condutoras acessíveis (conector de saída do transformador
CC, conector de entrada de alimentação e porta USB). Adicionalmente,
o utilizador não deve estar em contacto com o paciente e qualquer peça
condutora acessível em simultâneo.
ADVERTÊNCIA Para evitar uma possível explosão, não utilize o dispositivo
na presença de agentes anestésicos inflamáveis: compostos que contenham
ar, oxigénio ou óxido nitroso.
ADVERTÊNCIA Risco de perda de dados. Se for necessário reiniciar
o equipamento durante um bloqueio do sistema, pode ocorrer perda de dados
como, por exemplo, a configuração da impressora ou dados do sujeito.
ADVERTÊNCIA Bateria de iões de lítio. Risco de incêndio, explosão
e queimaduras. Não manipule nem desmonte as baterias.
ADVERTÊNCIA Utilize apenas acessórios aprovados pela Welch Allyn. Visite
www.welchallyn.com. A utilização de quaisquer outros acessórios pode resultar
em dados de paciente imprecisos, danificar o equipamento e anular a garantia
do produto.
ADVERTÊNCIA Risco de lesões e de danos no equipamento. Ao carregar
o dispositivo, fixe todos os cabos do transformador CC devidamente para
minimizar o risco de tropeçar nos mesmos.
ADVERTÊNCIA Risco de lesões do paciente. Verifique a identidade do paciente
no dispositivo após a introdução manual ou com o leitor de códigos de barras
e antes de imprimir ou transferir registos do paciente.
ADVERTÊNCIA Existe a possibilidade de obter resultados falsos positivos
e falsos negativos num rastreio clínico. O rastreio da visão não substitui um
exame ocular completo por um oftalmologista ou optometrista.
ADVERTÊNCIA A utilização dos resultados do rastreio para elaborar uma
recomendação terapêutica está exclusivamente reservada a especialistas da visão.
ADVERTÊNCIA Os resultados do rastreio não podem ser utilizados
directamente para obter uma prescrição ocular.
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Atenção O dispositivo contém peças frágeis e de alta qualidade. Não deve ser
submetido a choques físicos.
Atenção Não utilize a correia de pulso para transportar o dispositivo; não foi
concebida para suportar o peso do dispositivo.
Atenção O dispositivo não é à prova de água. Se deixar cair o dispositivo
acidentalmente num líquido, ou se for derramado líquido sobre o dispositivo,
contacte a Assistência Técnica da Welch Allyn imediatamente. Se forem
detectadas pequenas gotas de água no dispositivo, limpe as gotas com um
pano suave e seco.
Atenção Não armazene o dispositivo no suporte de esferovite ou estojo
enquanto o adaptador de alimentação CC estiver conectado; isto poderá
danificar o cabo de alimentação e o dispositivo.
Atenção Não deixe o dispositivo exposto a calor excessivo ou à luz solar directa.
As temperaturas elevadas podem resultar numa avaria do dispositivo.
Atenção Quando ligar o conector de alimentação CC ao dispositivo, não force
o conector de alimentação contra o dispositivo; isto poderá resultar em danos
no dispositivo que não são abrangidos pela garantia.
Atenção Não pressione nem risque o ecrã táctil com objectos rígidos. Isto
poderá resultar em danos no dispositivo. É possível utilizar um estilete com
o dispositivo.
Nota: O rastreio exige um tamanho da pupila mínimo de 4 mm, o qual pode
ser difícil de obter numa sala com qualquer fonte de luz. Se as pupilas forem
demasiado pequenas, o monitor de visão apresenta uma mensagem no ecrã
que solicita o ajuste da iluminação na sala. Para obter os melhores resultados,
as pupilas do sujeito devem ter, pelo menos, 5 mm.
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Lista de verificação do conteúdo
A embalagem principal de expedição contém o monitor de visão, as instruções
de utilização e a caixa de acessórios. A caixa de acessórios contém:
Cabo de alimentação CA.
Fonte de alimentação/Carregador.
Pano de limpeza.
Faixas de velcro para cabos.
Nota:

Não elimine a caixa nem o suporte de esferovite. A danificação do dispositivo
devido ao transporte em material de embalagem não aprovado resulta
na anulação da garantia limitada (consulte a garantia para obter mais
informações).

Se tiver adquirido um estojo de transporte, coloque a esferovite da caixa de expedição
no interior do estojo de transporte para proporcionar um transporte mais seguro.
Não armazene o monitor de visão no suporte de esferovite ou estojo enquanto o cabo
de alimentação estiver conectado.
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Controlos, janela de visualização
e ligações
As ilustrações e o texto são representativos do Monitor de Visão Spot com todas
as opções disponíveis.

Características
Vista posterior do Monitor de Visão

1

Ecrã LCD

2

Adaptador para correia de pescoço

3

Conector de alimentação CA

4

Botão de alimentação

5

Adaptador para correia de pulso

6

Etiqueta do número de série

7

Adaptador para tripé

8

Indicador LED verde da carga da bateria

9

Porta USB

10

Sensor de luz ambiente
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Vista frontal do Monitor de Visão

1

Telémetro

2

Vidro frontal

3

Altifalante

Instruções de utilização
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Janela de visualização
Quando o monitor de visão é ligado, é apresentado o menu principal ou a Pág. inicial. Se
o monitor de visão estiver ligado a uma rede, o nome e o endereço IP da rede serão
indicados no canto superior esquerdo, na barra preta.

1. Intervalo de idades
Para iniciar o rastreio instantâneo, sem dados pessoais do sujeito, seleccione
um intervalo de idades para o sujeito a partir do ecrã Pág. inicial. É possível
introduzir dados para o sujeito após o rastreio, se necessário.
2. Botão Iniciar
O botão Iniciar permite:
•

Introduzir informações do sujeito como, por exemplo, a ID, Nome e Apelido,
Sexo, Data de nascimento (DN)/Idade (obrigatório)

•

Encontrar sujeitos em espera (correspondência exacta no ecrã de ID)

•

Iniciar o processo de rastreio (modos Binocular e Monocular disponíveis)

•

Rever e imprimir os resultados do rastreio

3. Ícones na parte inferior do ecrã
•

Fila – Visualizar, seleccionar ou procurar sujeitos em espera numa lista para
iniciar o processo de rastreio.

•

Histórico – Visualizar sujeitos previamente submetidos a rastreio (registos
concluídos).

•

Ferramentas – Várias opções para personalizar o monitor de visão.
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Ecrã de informações do sujeito
Confirme que todos os dados estão correctos no ecrã de informações do sujeito.
Para modificar informações, toque no campo que pretende alterar. Quando concluir
a alteração, seleccione OK para regressar ao ecrã de informações do sujeito. O campo
Data de nascimento/Idade é obrigatório e será realçado a vermelho se a idade não for
fornecida ou se a data de nascimento ou a idade não forem válidas (menos de 6 meses).
Seleccione INICIAR para dar início ao processo de rastreio.

Instruções de utilização
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Compreender os resultados

1

Distância à pupila

2

Indicador de tamanho da pupila

3

Olho direito (OD), Olho esquerdo (OE)

4

Refracção completa
SE – Equivalente esférico
DS – Esfera
DC – Cilindro
Eixo – Eixo

5

Resultado do rastreio

6

Pág. inicial

7

Convenção do cilindro

8

Indicador de alinhamento

9

Grau, Horizontal, Vertical
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Ferramentas
O menu Ferramentas permite personalizar e configurar o monitor de visão com as
seguintes opções:

Apresenta a versão do firmware, a versão da aplicação de software e o número de série.
É também apresentada uma lista de consulta rápida de funcionalidades importantes do
monitor de visão, incluindo os níveis da memória de armazenamento do dispositivo
Apresenta as definições dos critérios baseados na idade utilizados para recomendações
de exame que estão actualmente em vigor no monitor de visão.
Permite definir a data e hora actuais no monitor de visão.

Permite importar e exportar dados com um dispositivo de armazenamento USB inserido.

Permite definir uma localização para rastreio e todos os sujeitos serão associados
a essa localização.
Permite ligar o monitor de visão a uma rede sem fios. É possível introduzir o nome da rede
(SSID) manualmente, seleccionar o tipo de segurança e introduzir a frase de acesso para
a rede. É possível visualizar e alterar as definições TCP/IP nesta página.
Permite configurar uma impressora de rede e imprimir uma página de teste. Também
permite a visualização do estado da impressora.
Permite configurar a apresentação dos dados no ecrã Resultados após a conclusão de um
rastreio. É possível configurar o formato de dados, a convenção do cilindro, apresentar ou
ocultar os resultados do rastreio e recomendações, a visualização de rastreio predefinida e
os limites de tempo para o rastreio.
Ajuda a definir um PIN de segurança do dispositivo para maior segurança. Se estiver
activado, será necessário introduzir um PIN sempre que o dispositivo for iniciado ou sair
do modo de suspensão.
Activa a licença do dispositivo.

Permite seleccionar o idioma apresentado no monitor de visão.
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Carregar
1. Ligue o conjunto de cabos CC fornecidos à fonte de alimentação/carregador.
2. Levante a parte posterior do monitor de visão cuidadosamente para visualizar
as conexões disponíveis.
3. Identifique o conector de alimentação CC no monitor de visão e ligue a fonte de
alimentação/carregador. O conector de alimentação CC na fonte de alimentação/
carregador é inserido facilmente no conector de alimentação CC no monitor de visão.
A utilização de força para ligar o carregador pode danificar o dispositivo e anular
a garantia.
4. Ligue o cabo de alimentação CC a uma tomada eléctrica disponível para carregar
o dispositivo.

Ligar e desligar o monitor de visão
1. Para ligar o monitor de visão, prima e solte o botão de alimentação (o processo de
arranque demora cerca de 30 segundos). Após o arranque, é apresentado o menu
principal.
2. Para desligar o dispositivo, mantenha o botão de alimentação premido durante dois
segundos. É apresentado um ecrã de confirmação para confirmar o encerramento.
3. Uma luz verde intermitente significa que a unidade está a carregar e uma luz verde
fixa significa que a unidade está totalmente carregada.

Adaptador para tripé
O monitor de visão pode ser montado num tripé convencional para fotografia. A parte
inferior do dispositivo dispõe de um suporte roscado do tipo ¼-20 para a fixação de
um tripé.

Dicas úteis
•

Sem actividade no monitor de visão — Após 60 segundos o ecrã reduz a
luminosidade; após 5 minutos o ecrã fica preto para conservar a bateria. Toque
no ecrã ou prima o botão de alimentação para “acordar” o monitor de visão.
Se o ecrã não acender, ligue o cabo de alimentação e tente novamente.

•

Exportar/Limpar tudo — Verifique se os dados pretendidos foram exportados
com êxito para uma unidade USB antes de seleccionar Limpar tudo.
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•

Elimine periodicamente TODOS os registos no monitor de visão — No ecrã
Histórico, seleccione o ícone Limpar tudo. Seleccione Eliminar todos os registos.
Também é possível eliminar todos os registos em fila.

•

Evite desligar a alimentação durante um rastreio — Assim que o rastreio for
realizado, seleccione o botão Sair para sair e, em seguida, encerre o dispositivo
normalmente.

•

Ecrã de introdução de dados — É possível eliminar todos os dados de um campo
num ecrã de introdução de dados (com teclado) ao manter o botão Retroceder
premido.

•

Bateria fraca — Quando o nível da bateria atinge um nível muito baixo, é apresentado
um aviso ao utilizador que solicita a conexão do cabo de alimentação; caso contrário,
o dispositivo será encerrado. Se não for ligado um cabo de alimentação, o dispositivo
é encerrado automaticamente devido à tensão fraca

Configuração de rede sem fios
No menu Ferramentas, seleccione o ícone Rede. As definições de rede actuais são
apresentadas no ecrã. Para adicionar ou editar qualquer campo, consulte as instruções
abaixo. Se as definições estiverem correctas, seleccione OK para regressar ao
menu Ferramentas.

Para adicionar/alterar o nome da rede (SSID):
1. Toque no campo Nome SSID; é apresentado um teclado.
2. Introduza o SSID (sensível a minúsculas/maiúsculas); seleccione OK para guardar as
alterações e regressar ao ecrã anterior. O botão OK fica escurecido quando forem
efectuadas alterações e estiverem disponíveis para serem guardadas.

Para adicionar/seleccionar o tipo de segurança:
Seleccione o tipo de segurança adequado: Nenhum, WEP ou WPA.
Nota:

A opção WPA suporta WPA Pessoal/WPA2 Pessoal.

Para adicionar/alterar a frase de acesso (palavra-passe):
1. Toque no botão Frase de acesso; é apresentado um teclado (apenas disponível
quando o campo de segurança estiver definido para WEP ou WPA).
2. Introduza a frase de acesso (sensível a minúsculas/maiúsculas) e seleccione OK.
3. No ecrã Rede, seleccione OK para guardar as alterações; caso contrário, as alterações
não serão aplicadas.

Para activar ou desactivar as funcionalidades sem fios no monitor
de visão:
Seleccione o botão Ligar/Desligar no menu de rede.
Nota:

A impressão apenas é possível com a funcionalidade sem fios ligada.

Instruções de utilização
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Para visualizar definições de rede avançadas:
1. Seleccione TCP/IP. Nesta secção, é possível visualizar o endereço TCP/IP actual
atribuído pela rede.
2. Para aceder a configurações de rede adicionais, seleccione Estático para configurar
manualmente o endereço e definições de rede. (O endereço MAC do monitor
de visão também está disponível).

Configuração da impressora
O monitor de visão pode estabelecer uma ligação e enviar dados para impressão para a
maioria das impressoras Hewlett-Packard (HP) com funcionalidade de rede. O monitor de
visão também contém alguns controladores PCL genéricos que podem ser utilizados com
impressoras não HP, assim como um controlador personalizado que suporta a impressora
de etiquetas Brother QL-720NW.
Nota:

Para instalar a QL-720NW no monitor de visão, a impressora deve conter
QL-720 no respectivo nome na rede e é necessário seleccionar o controlador
com o nome QL-720NW na lista de controladores. Utilize um rolo de papel
de comprimento contínuo Brother DK2205 ou equivalente.

1. No menu Ferramentas, seleccione o ícone de impressora.
2. O ecrã seguinte indica as impressoras disponíveis no monitor de visão. Esta lista
contém todas as impressoras já adicionadas ao monitor de visão.

Para seleccionar ou alterar uma impressora predefinida:
Na lista de impressoras, localize e seleccione a impressora pretendida (será realçada
automaticamente a azul). Se a lista apresentar mais do que uma impressora, toque
no botão Utilizar como predef. para a impressora realçada.

Para configurar uma impressora
Seleccione uma impressora e, em seguida, prima o botão Editar para visualizar o estado
da impressora ou imprimir uma página de teste.

Para eliminar uma impressora
1. Seleccione a impressora na lista de impressoras disponíveis; toque no botão de sinal
menos para eliminar.
2. É apresentada uma janela de contexto para confirmação da eliminação da impressora.

Para redefinir o sistema de impressão
Esta acção elimina todas as impressoras:
1. Toque no ícone de Lixo.
2. É apresentada uma janela de contexto; seleccione Eliminar. Esta acção remove todas
as configurações de impressoras actuais.
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Adicionar uma impressora de rede
1. No ecrã Impressoras disponíveis, seleccione o sinal mais para adicionar
uma impressora.
2. Se forem detectadas impressoras na rede, estas serão apresentadas na lista.
Se a sua impressora não for indicada, seleccione + Adicionar nova impressora
na parte superior do ecrã ou seleccione a impressora que pretende adicionar e,
em seguida, prima o ícone Continuar.
Nota:

Para que seja possível apresentar as impressoras disponíveis, certifique-se
de que está ligado a uma rede sem fios com impressoras disponíveis para
utilização com o monitor de visão.

3. Reveja as informações da impressora (Nome, Controlador e Localização). Para alterar
ou adicionar definições, toque no campo que pretende alterar. Se for necessário
adicionar um controlador, é possível utilizar a funcionalidade de pesquisa e introduzir
parte do nome do controlador no campo Pesquisa.
Nota:

Estão disponíveis controladores PCL para impressoras não HP. É possível que
nem todas as impressoras funcionem com o monitor de visão.

4. Depois de efectuar as alterações, seleccione Guardar.
5. Depois de guardar, o botão Imprimir página de teste fica escurecido.
6. É indicado um ícone de impressora na barra de menu para indicar que existe uma
tarefa em processamento. O número de tarefas na fila de impressão é apresentado
na caixa Tarefas na parte superior do ecrã Detalhes da impressora, em conjunto
com o estado actual da impressora.
Nota:

Se tiver alguma problema com a sua impressora ou se uma tarefa de
impressão estiver bloqueada na fila, seleccione o botão Redefinir para
eliminar a tarefa de impressão e redefinir a impressora.

7. Regresse ao ecrã Impressoras disponíveis e certifique-se de que é realçada
a impressora instalada pretendida e que é configurada como predefinição através
do botão Utilizar como predef..

Adicionar uma impressora de ligação directa (USB)
1. Ligue o monitor de visão a uma rede sem fios.
2. Ligue o cabo USB da impressora à porta USB do VS100.
3. Registe o endereço IP do VS100 no menu principal.
4. Visite o URL seguinte num computador na mesma rede:
http://<endereço_ip_do_VS100>:631/
5. Clique no separador Administração; na secção Impressoras, clique no botão
Localizar nova impressora.

Instruções de utilização
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6. Clique em Adicionar esta impressora na impressora com a indicação USB
no título, por exemplo: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB
CN3C91S1N205XT HPLIP).
Nota:

Atribua um nome mais simples à impressora para facilitar a introdução do
nome no VS100, por exemplo: utilize ENVY5530 em vez de
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.

7. Clique em Continuar.
8. Seleccione Fabricante e clique em Continuar, por exemplo: HP.
9. Seleccione Modelo e clique em Adicionar impressora, por exemplo:
HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Clique em Utilizar opções predefinidas.
11. No VS100, prima Ferramentas e, em seguida, seleccione Impressora.
12. Prima a seta + para adicionar uma nova impressora e, em seguida, prima a seta para
a direita para seleccionar Adicionar nova impressora.
13. Forneça um nome para a impressora, por exemplo: HP Envy 5530.
14. Prima Editar na secção Controlador e seleccione o controlador adequado para
a impressora.
15. Prima Editar na secção Localização, introduza ipp://127.0.0.1/printers/
<nome_da_impressora>, por exemplo: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Prima o botão Guardar.
17. Neste momento poderá premir o botão Imprimir página de teste para confirmar
que a impressora está a funcionar correctamente.

Importar/exportar ficheiros
1. No menu Ferramentas, seleccione Importar/Exportar para ir para o ecrã Importar/
Exportar.
2. Introduza um dispositivo de armazenamento USB na porta USB do monitor de visão
(o tamanho recomendado para o dispositivo USB é 8 GB ou superior).
3. Assim que o dispositivo USB for detectado, os botões Importar e Exportar podem
ser seleccionados e é apresentado o símbolo USB na barra preta do canto superior
direito, junto à data.
4. O botão Importar apenas fica disponível se o monitor de visão reconhecer um
ficheiro válido para importação. O número de ficheiros encontrados para importação
é apresentado no ecrã.
Nota:

Se os botões não ficarem realçados no espaço de cinco segundos após
a introdução da unidade USB, retire a unidade USB, introduza-a num PC
e remova todos os ficheiros na unidade antes de tentar novamente.
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Exportar
1. Seleccione o botão Exportar. Se pretender exportar um ficheiro sem incluir dados
específicos do sujeito, seleccione Excluir dados pessoais. Se não seleccionar esta
opção, todos os dados serão exportados. Seleccione o botão Exportar novamente
para iniciar o processo de exportação.
2. Aguarde que a mensagem “Exportação concluída com êxito“ seja apresentada,
seleccione OK e, em seguida, pode remover a unidade USB do monitor de visão
em segurança.
3. O nome da pasta exportada na unidade USB será
“Spot_NúmeroSérie_AAAAMMDD_HHMMSS” (a pasta com o nome
“Spot_NúmeroSérie” apenas contém dados de rastreio se for introduzida durante
o rastreio de sujeitos). A pasta contém:
•

Ficheiro de critérios Spot (localizado na pasta “import“).

•

Ficheiro de modelo de sujeitos Spot (localizado na pasta “db“).

•

Ficheiro de resultados Spot (localizado na pasta “db“).

•

Ficheiro de faixa Spot (localizado na pasta “import“ e apenas visível se tiver
sido adicionada uma faixa personalizada).

•

Ficheiros PDF do sujeito (localizados na pasta “pdf“).

Nota:

Se a unidade USB for removida antes de concluir a exportação,
a transferência de dados poderá ficar incompleta ou corrompida.

Importar
Com a função de importação, é possível importar:
•

Ficheiros de critérios actualizados (SpotCriteria.csv)

•

Ficheiros de rastreio futuros, em fila de espera (SpotSubjects.csv ou
Localização.csv. Ao utilizar uma Localização no nome do ficheiro, todos os
indivíduos no ficheiro serão associados por predefinição a uma localização
de acordo com o nome do ficheiro, p. ex., Lagos.csv indica “Lagos“ como
a localização predefinida para todos os sujeitos neste ficheiro).

•

Faixa personalizada para os relatórios de rastreio (banner.png). O ficheiro deve
seguir a nomenclatura correcta para obter uma importação com êxito (ou
seja, banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Tenha em atenção que
SpotSubjects pode apresentar uma localização como o nome do ficheiro).

•

Ficheiros de critérios actualizados (SpotCriteria.csv)

Faixa personalizada
A Welch Allyn fornece a possibilidade de adicionar uma faixa personalizada na parte
inferior dos relatórios impressos. Tenha em atenção que a Welch Allyn não fornece
faixas personalizadas. É necessário criar uma faixa com as especificações seguintes:
•

Os ficheiros de faixa devem ter o nome “banner.png”

•

O tamanho do ficheiro deve ser inferior a 1 MB

•

A imagem deve ter 1376 x 240 pixels

Instruções de utilização
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Para adicionar uma faixa personalizada
1. Coloque o ficheiro banner.png na raiz/directório superior da unidade USB.
2. Introduza a unidade USB no monitor de visão. Em Ferramentas, seleccione
Importar/Exportar.
3. A opção de importação de ficheiro fica realçada; seleccione Importar.
4. Para verificar que o ficheiro foi importado com êxito, efectue o rastreio de um novo
sujeito ou seleccione um registo concluído e imprima o relatório. A nova faixa será
impressa na parte inferior do relatório.

Acesso Web
Quando ligado a uma rede sem fios, o monitor de visão permite a visualização de ficheiros
a partir de um browser da Web (Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.) num PC na mesma
rede.
Para aceder ao servidor Web na monitor de visão:
1. A partir do seu computador, abra um browser da Web; introduza o endereço IP
do dispositivo na barra de endereço (o endereço é indicado na barra preta superior
na Pág. inicial).
2. É solicitada a introdução do nome de utilizador e palavra-passe.
Nome de utilizador: spot
Palavra-passe: 0000
Nota:

Se tiver activado a segurança no dispositivo, a palavra-passe corresponde
ao código pin de quatro dígitos.

3. Por predefinição, é apresentada a pasta Report (Relatório). Esta pasta contém
a pasta pdf, na qual se encontram os ficheiros PDF dos sujeitos.
4. Para visualizar o ficheiro SpotResults.csv, mude para o directório “db”.

Licenciamento
Para que seja possível utilizar a funcionalidade de rastreio no monitor de visão,
o dispositivo deve estar licenciado. Se o dispositivo tiver sido fornecido novo da fábrica
em conjunto com este documento de instruções, a sua licença já estará instalada e em
vigor. Se tiver actualizado o software no dispositivo, é necessário actualizar a licença da
seguinte forma:
1. Ligue um dispositivo USB vazio à porta USB do monitor de visão.
2. Em Ferramentas, prima o botão Licença.
3. Após alguns instantes, é apresentada uma caixa de diálogo que indica que o ficheiro
de registo foi exportado para a unidade USB.
4. Envie o ficheiro com o nome spot-[número de série].reg para a Assistência da
Welch Allyn, através do endereço customerservice@welchallyn.com.
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A Assistência da Welch Allyn irá examinar o ficheiro de registo e devolver uma chave
de licença válida por email. Quando receber a chave, efectue o seguinte:
1. Guarde o ficheiro no nível superior (directório raiz) de uma unidade USB.
2. Introduza a unidade USB na porta USB no monitor de visão.
3. A partir do menu Ferramentas, seleccione Licença. Após alguns instantes,
é apresentada uma caixa de diálogo que indica que o ficheiro de licença foi
importado para o dispositivo.
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Ambiente de rastreio
Para obter resultados de rastreio ideais, efectue o rastreio num ambiente com iluminação
reduzida. Elimine ou bloqueie todas as fontes de luz do Sol e/ou de luz incandescente que
possam incidir nos olhos do sujeito. A iluminação fluorescente é permitida, mas tenha em
conta que o tamanho das pupilas do sujeito pode ser afectado e diminuir a taxa de êxito
do rastreio.
Nota:

O rastreio exige um tamanho da pupila mínimo de 4 mm, o qual pode ser
difícil de obter numa sala com qualquer fonte de luz. Se as pupilas forem
demasiado pequenas, o monitor de visão apresenta uma mensagem no ecrã
que solicita o ajuste da iluminação na sala. Para obter os melhores resultados,
as pupilas do sujeito devem ter, pelo menos, 5 mm.

Efectuar o rastreio de um sujeito
1. Posicione-se a 1 metro do sujeito, aproximadamente. Se utilizar um tripé, coloque
o tripé a 1 metro do sujeito, aproximadamente.
2. Inicie o rastreio e rode o dispositivo lentamente para cima para o alinhar com ambos
os olhos do sujeito. Ajuste a sua distância ao sujeito até que os dois olhos sejam
claramente visíveis no ecrã. Se utilizar um tripé, ajuste a posição do tripé
verticalmente e lateralmente até que os olhos do sujeito estejam focados no ecrã.
Um ecrã azul indica que está demasiado próximo ou demasiado distante do sujeito.
Nota:

Manter o monitor de visão ao mesmo nível (eixo) dos olhos do sujeito permite
uma obtenção mais rápida de resultados e ajuda a assegurar que não são
captados outros objectos.

Posicione-se com um pé à frente do outro e incline-se para a frente e para trás
lentamente até que o ecrã fique cinzento, o que indica que foi obtida a distância de
captura. Se utilizar um tripé, desloque o tripé conforme necessário para assegurar que
as pupilas do sujeito estão focadas até o ecrã ficar cinzento.
3. Mantenha o monitor de visão imóvel até ser apresentada a roda de rastreio, a qual
indica que o processo de captura está em curso.
4. Se não tiver conseguido capturar as pupilas do sujeito com um rastreio bem
sucedido, o ciclo de rastreio será interrompido. É possível tentar o rastreio
novamente, assinalar o registo, tentar o modo monocular ou regressar ao ecrã Pág.
inicial.
5. Se as pupilas forem demasiado pequenas, o dispositivo apresenta uma mensagem
no ecrã que solicita o ajuste da iluminação na sala para permitir um maior tamanho
das pupilas.

24

Utilização do monitor de visão

Monitor de Visão Welch Allyn Spot

Como focar com o monitor de visão

A

Posicione o monitor de visão a 91 cm do sujeito, aproximadamente.

B

Segure o monitor de visão junto ao corpo e incline-se para a frente
e para trás até que o ecrã fique cinzento.

C

Efectue pequenos movimentos até que a roda seja apresentada no ecrã
cinzento.

Nota

Os olhos devem estar bem abertos e mantidos no centro
do enquadramento para obter os melhores resultados.
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Modo monocular
No modo monocular, é fornecida a opção de escolher um dos olhos para rastreio. Este
modo deve ser utilizado quando o rastreio binocular não captura as pupilas do sujeito.
1. Toque no lado do ecrã correspondente ao olho para o qual pretende efectuar
o rastreio. (OD = olho direito do sujeito; OE = olho esquerdo do sujeito).
2. Após a conclusão, para repetir o processo no outro olho, seleccione Mono no menu
Opções de resultado.

Visualizar os resultados
O ecrã de resultados é apresentado no final do processo de rastreio.
Todas as opções de visualização dos resultados encontram-se no menu Ferramentas,
secção Resultados, incluindo: apresentar o ecrã de resumo ou o ecrã de resultados
detalhados por predefinição, ocultar recomendações ou resultados do rastreio, opções de
convenção do cilindro e apresentar dados não processados ou arredondados.
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Compreender os resultados
A figura seguinte ilustra o ecrã de resultados e os elementos apresentados:

1

Distância à pupila

2

Indicador de tamanho da pupila

3

Olho direito (OD), Olho esquerdo (OE)

4

Refracção completa
SE – Equivalente esférico
DS – Esfera
DC – Cilindro
Eixo – Eixo

5

Resultado do rastreio

6

Pág. inicial

7

Convenção do cilindro

8

Indicador de alinhamento

9

Grau, Horizontal, Vertical

Os resultados fora do intervalo são indicados a vermelho.
Nota Os resultados do rastreio apresentam uma indicação dentro ou fora do intervalo, em
conjunto com uma declaração adequada no ecrã do dispositivo (“Rastreio concluído” ou
“Exame ocular completo recomendado”). A mensagem apresentada destina-se
a informar o prestador de cuidados no sentido de avaliar se o indivíduo deve ser
encaminhado para um especialista da visão para proceder a mais testes ou se apenas
deve ser monitorizado em rastreios subsequentes.

Instruções de utilização

Utilização do monitor de visão

27

Critérios do monitor de visão
Para modificar os critérios de rastreio actuais:
1. Efectue uma exportação e introduza a unidade USB no seu PC.
2. Vá para a pasta da unidade USB e abra a pasta Spot exportada; seleccione a pasta
“import“.
3. Copie o ficheiro “SpotCriteria.csv” para a pasta de nível superior na unidade USB
(o ficheiro não pode estar no interior de uma pasta). Depois de copiar, abra o ficheiro.
4. Efectue as alterações pretendidas no Microsoft Excel ou outro programa compatível.
5. Guarde o ficheiro como um ficheiro de valores delimitados por vírgulas (.csv).
Certifique-se de que o nome do ficheiro é “SpotCriteria.csv”. Ejecte a unidade USB
do PC e introduza a unidade no monitor de visão.
6. No menu Ferramentas, seleccione Importar/Exportar. Seleccione o botão Importar
para importar o ficheiro de critérios actualizado.
7. Para verifique se o ficheiro foi importado com êxito, vá para o menu Ferramentas
e seleccione Critérios; examine as novas definições.
Nota:

Quando são importados e aplicados critérios personalizados, é também
disponibilizado um botão Restaurar na parte inferior do ecrã. Ao premir este
botão, o utilizador pode confirmar que pretende repor os critérios
predefinidos fornecidos com o dispositivo. Ao confirmar, os critérios
personalizados serão eliminados do monitor de visão e substituídos pelos
critérios predefinidos.

Sujeitos
O monitor de visão permite preencher uma lista de indivíduos para sujeitos em fila
de espera.
1. Efectue uma exportação e, em seguida, remova a unidade USB do monitor de visão
e introduza a unidade no seu PC.
2. Seleccione a pasta Spot que acabou de ser criada.
3. Seleccione a pasta “db” e, em seguida, seleccione o ficheiro “SpotSubjects.csv”.
4. O ficheiro SpotSubjects.csv contém seis colunas; não altere qualquer um dos
cabeçalhos das colunas. Adicione simplesmente informações às colunas conforme
indicado abaixo:
Nota:

É possível adicionar uma coluna antes da coluna ID Paciente e atribuir-lhe
o nome Localização, se for necessário criar localizações específicas para cada
indivíduo.
•

ID Paciente — É possível utilizar qualquer combinação de caracteres
alfabéticos, numéricos e símbolos. Este campo é utilizado para procurar
sujeitos rapidamente.

•

Nome — Introduza o primeiro nome. Utilize qualquer combinação
de caracteres alfabéticos.
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•

Apelido — Introduza o apelido. Utilize qualquer combinação de caracteres
alfabéticos.

•

Data de nascimento — Introduza a data de nascimento no formato MM/DD/
AAAA. É possível introduzir a idade do sujeito em anos, meses ou uma
combinação dos dois métodos. Este campo é obrigatório para a execução
da importação.
Por exemplo: Se um sujeito tiver 2 anos e 10 meses de idade, deverá
introduzir 2A10M. Utilize caracteres numéricos e alfabéticos.

•

Sexo — Seleccione Masculino ou introduza M; seleccione Feminino ou
introduza F. Utilize apenas caracteres alfabéticos; o sexo é assumido
como não identificado se o campo for deixado em branco.

•

Prescrição ocular — Seleccione Nenhum, Óculos ou Lentes de contacto.
A opção ”Nenhum” é assumida por predefinição quando o campo é deixado
em branco.

Após a actualização do ficheiro para importação:
1. Confirme que o ficheiro está guardado como um ficheiro de valores delimitados
por vírgulas (.csv).
2. Confirme que o nome do ficheiro é ”SpotSubjects.csv” ou
”LocalizaçãoPretendida.csv”.
Nota:

Se identificar o(s) seu(s) ficheiro(s) de sujeitos com uma localização, o monitor
de visão importará todos os ficheiros localizados na unidade USB em simultâneo.

3. Siga os procedimentos de importação para carregar o ficheiro no monitor de visão.
Para verificar se o ficheiro foi importado com êxito: Regresse ao ecrã Pág. inicial
e vá para o ícone Fila para visualizar os novos registos.
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Reinicialização do sistema
1. Para desligar/ligar o monitor de visão – mantenha o botão Ligar/Desligar premido até
ser apresentado um ecrã de confirmação. Seleccione Confirmar para encerrar.
2. Quando o ecrã for desligado, aguarde 30 segundos e, em seguida, prima o botão de
alimentação para voltar a ligar o monitor de visão. Ligue o cabo de alimentação para
assegurar que o dispositivo recebe alimentação.

Bloqueio do sistema
Se o monitor de visão bloquear e deixar de responder ao toque, é necessário efectuar
uma redefinição forçada do sistema.
1. Prima o botão Ligar/Desligar.
2. Se a janela Encerrar for apresentada, seleccione Confirmar para encerrar
o dispositivo.
3. Caso contrário, mantenha o botão Ligar/Desligar premido até o ecrã desligar e,
em seguida, solte o botão Ligar/Desligar.
4. Aguarde cerca de um minuto e, em seguida, efectue o procedimento de arranque
normal.
Nota:

Este procedimento pode resultar na perda de alguns dados
(p. ex., configuração da impressora e dados do sujeito).

Problemas com a impressora
Verifique se a impressora está ligada e dispõe de tinta ou toner suficiente:
1. Imprima uma página de teste directamente a partir da impressora.
2. Depois de confirmar que a impressora está a funcionar, verifique se a impressora está
presente na rede local, enviando dados para impressão a partir de um PC na mesma
rede local.
3. Se todos os passos anteriores não detectarem problemas, efectue uma reinicialização
do sistema (ver acima).
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Problemas na comunicação sem fios
Se detectar problemas ao ligar a uma rede sem fios:
1. Verifique o ícone Sem fios no canto superior direito. Se o ícone estiver vermelho,
tente desligar/ligar o monitor de visão em primeiro lugar.
2. Verifique se todas as definições de rede foram introduzidas correctamente.
3. Se as definições estiverem correctas, tente desligar o monitor de visão e,
em seguida, ligue o monitor novamente.
4. No ecrã Pág. inicial verifique se o nome e endereço IP da sua rede estão
identificados no canto superior esquerdo, na barra preta.
Nota:

A reinicialização ajuda a restabelecer a ligação à rede.

5. Se a ligação não for restabelecida automaticamente, vá para Ferramentas, Rede,
seleccione Tipo de segurança, seleccione o tipo correcto novamente (Nenhum,
WEP, WPA) e, em seguida, seleccione o botão OK realçado. Este procedimento
deverá restabelecer a ligação de rede.

Mensagens do sistema
Podem ser apresentadas mensagens específicas do sistema durante a utilização
do monitor de visão. Se for o caso, as informações seguintes ajudam a identificar
o significado das mensagens:

Texto da mensagem

Acções na
mensagem
Pedimos desculpa pelo
OK ou
incómodo. É necessário reiniciar Cancelar
o dispositivo.

Significado

Acção

Ocorreu um problema no modo de
rastreio e é necessário reiniciar
o dispositivo.

Seleccione Continuar para reiniciar
o dispositivo ou Cancelar para continuar
a utilizar o dispositivo em modo só de leitura.
Se o problema persistir, contacte a
Assistência da Welch Allyn.
O sistema não conseguiu iniciar e tentou Seleccione Reiniciar e tente novamente.
corrigir o problema.
Se o problema persistir, contacte
a Assistência da Welch Allyn.

Problema encontrado.
É necessário reiniciar
o dispositivo.

Reiniciar

O sistema de rastreio não
está disponível.

Nenhum

O sistema de exame não foi inicializado
ou não tem resposta.

Desligue e volte a ligar o dispositivo e tente
novamente. Se o problema persistir, contacte
a Assistência da Welch Allyn.

O sistema de rastreio não
foi inicializado.

Nenhum

O sistema de exame não foi inicializado
ou não tem resposta.

Desligue e volte a ligar o dispositivo e tente
novamente. Se o problema persistir, contacte
a Assistência da Welch Allyn.

O dispositivo não guardou
totalmente o rastreio anterior.

Nenhum

O sistema detectou que ainda estão a
ser guardados ficheiros no disco de um
exame anterior.

Desligue e volte a ligar o dispositivo e tente
novamente. Se o problema persistir, contacte
a Assistência da Welch Allyn.

Dispositivo não calibrado

Nenhum

O sistema não conseguiu ler o ficheiro
de configuração do dispositivo.

Desligue e volte a ligar o dispositivo.
Se o problema persistir, contacte
a Assistência da Welch Allyn.

Para obter mais informações acerca da resolução de problemas ou mensagens de erro,
contacte a equipa de assistência da Welch Allyn (consulte o verso da capa deste manual
para obter informações de contacto adicionais).
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Limpar o monitor de visão
ADVERTÊNCIA Perigo de choque eléctrico. Antes de limpar o monitor, desligue o cabo
de alimentação CC da tomada de alimentação e do monitor de visão.
ADVERTÊNCIA Os líquidos podem danificar os componentes electrónicos no interior do
monitor de visão. Evite o derrame de líquidos sobre o monitor de visão.

Se forem derramados líquidos no monitor de visão:
1. Encerre o monitor de visão.
2. Desligue a ficha de alimentação.
3. Seque o excesso de líquido no monitor de visão.
Se existir a possibilidade de terem entrado líquidos no monitor de visão, retire o monitor
de visão de serviço até estar devidamente seco, ter sido inspeccionado e testado por
técnicos de assistência qualificados.
Limpe regularmente de acordo com os protocolos e normas da instituição ou
regulamentos locais. Se o monitor de visão estiver ligado, bloqueie o ecrã e desligue
o cabo de alimentação CC.
Os seguintes agentes são compatíveis com o monitor de visão:
•

Álcool isopropílico a 70%

•

Solução de lixívia à base de cloro a 10%

Desinfectar de acordo com os protocolos e normas da instituição ou regulamentos locais.

Álcool isopropílico a 70%
Limpe o monitor de visão com um pano limpo ligeiramente humedecido em álcool
isopropílico a 70%.
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Solução de lixívia à base de cloro a 10%
1. Limpe o monitor de visão com um pano limpo ligeiramente humedecido em solução
de lixívia à base de cloro a 10% e água. Siga as directrizes do fabricante do agente
de limpeza.
2. Enxagúe com um pano limpo ligeiramente humedecido com água de acordo com
as normas de qualidade EP e USP.
3. Deixe a superfície do monitor de visão secar durante um mínimo de 10 minutos antes
de utilizar o monitor.
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A fonte de alimentação/carregador fornecidos com o monitor de visão têm as seguintes
características:
•

Este documento de IDU do monitor de visão é válido para as versões
de software 3.0.xx.yy.

•

O monitor de visão foi calibrado durante o processo de fabrico e não requer calibração
pelo utilizador.

•

A fonte de alimentação/carregador externos fornecidos são equipamento de Classe II
e o monitor de visão é também um equipamento de Classe II quando ligado à fonte
de alimentação/carregador externos.

•

O monitor de visão recebe alimentação interna do equipamento (bateria) quando
não está ligado à fonte de alimentação/carregador externos.

•

Protecção contra choque eléctrico, sem peças aplicadas.

•

O monitor de visão tem a classificação IPX0 e, por este motivo, não tem protecção
contra a entrada de água.

•

O monitor de visão não se destina a ser utilizado na presença de misturas anestésicas
inflamáveis com o ar ou com oxigénio ou óxido nitroso.

•

O monitor de visão é adequado para funcionamento contínuo.

•

O monitor de visão detecta problemas na visão de forma rápida e fácil em todos
os grupos etários a partir dos 6 meses de idade.

•

A Welch Allyn sugere proceder à substituição da bateria, numa instalação de
reparação designada pela Welch Allyn, a cada 2,5 anos, por conta do proprietário
do dispositivo. A manutenção regular do monitor de visão consiste na limpeza de pó
ou sujidade na superfície do vidro frontal e do ecrã LCD, conforme for necessário.

•

A porta USB apenas deve ser utilizada para importação/exportação de software
através de uma unidade de armazenamento USB e não deve ser ligada a qualquer
outro dispositivo.

Especificações
Fabricante: SL Power Electronics
Modelo: MENB1040A1503N01 ou MEMB1040A1541N01
Tensão de entrada: 90 – 264 VCA (100 – 240 VCA Nominal)
Frequência de entrada: 47 – 63 Hz
Corrente de entrada: 100 VCA: 1,1 A
Eficiência média. 81-87% @ 0-50 W, ≥87% @ >51 a 250
Dimensões (cm/pol.): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ pol. x 6 ¾ pol. x 4 ¾ pol.)
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Peso (kg): ~1,16
Rede sem fios: 802.11 b/g/n
Temperatura de funcionamento (°C): +10 a +40
Humidade de funcionamento: 30% a 75% de humidade relativa (sem condensação)
Temperatura de armazenamento/transporte (°C): 0 a +50
Humidade de armazenamento/transporte: 0% a 95% de humidade relativa (sem
condensação)
Pressão atmosférica de armazenamento/transporte: 800 hPA a 1060 hPA
Vida útil da bateria: 2,5 anos (com utilização normal)

Capacidade de rastreio
Nota Os resultados do rastreio apresentam uma indicação dentro ou fora do intervalo,
em conjunto com uma declaração adequada no ecrã do dispositivo (“Rastreio concluído”
ou “Exame ocular completo recomendado”). A mensagem apresentada destina-se a
informar o prestador de cuidados no sentido de avaliar se o indivíduo deve ser
encaminhado para um especialista da visão para proceder a mais testes ou se apenas
deve ser monitorizado em rastreios subsequentes.

Refracção
Equivalente esférico:
•

Intervalo:

-7,50 D a +7,50 D em incrementos de 0,25 D

•

Exactidão:

-3,50 D a 3,50 D, ± 0,50 D

-7,50 D a < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D a 7,50 D, ± 1,00 D
Cilíndrico:
•

Intervalo:

-3,00 D a +3,00 D em incrementos de 0,25 D

•

Exactidão:

-1,50 D a 1,50 D, ± 0,50 D

-3,00 D a < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 D a 3,00 D, ± 1,00 D
Eixo cilíndrico:
•

Intervalo:

1 a 180 graus em incrementos de 1 grau

•

Exactidão:

± 10 graus (para valores de cilindro > 0,5 D)

Tamanho da pupila:
•

Intervalo:

4,0 mm a 9,0 mm em incrementos de 0,1 mm

•

Exactidão:

± 0,4 mm

Distância à pupila:
•

Intervalo:

35 mm a 80 mm em incrementos de 1 mm

•

Exactidão:

± 1,5 mm

Princípio de rastreio: A fotorrefracção excêntrica (fotorretinoscopia) é utilizada para calcular
a intensidade de ametropia com base nas características do reflexo luminoso na pupila.

Instruções de utilização

Especificações
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Protecção ambiental
Este dispositivo contém células de iões de lítio e outros materiais electrónicos. Contacte
as autoridades locais para determinar os métodos correctos de reciclagem ou eliminação
de resíduos electrónicos no final da vida útil.

Orientação e declaração do fabricante
Conformidade quanto à CEM
Têm de ser tomadas precauções especiais relativamente à compatibilidade
eletromagnética (CEM) para todos os equipamentos médicos elétricos. Este dispositivo
está em conformidade com a norma IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Todo o equipamento médico elétrico deve ser instalado e colocado em
funcionamento de acordo com a informação acerca da CEM fornecida nestas
Instruções de utilização.

•

O equipamento de comunicações de RF portátil e móvel pode afetar
o comportamento do equipamento médico elétrico.

Este dispositivo cumpre todas as normais aplicáveis e exigidas relativamente
à interferência eletromagnética.
•

Normalmente, não afeta os equipamentos e dispositivos existentes nas
proximidades.

•

Normalmente, não é afetado pelos equipamentos e dispositivos existentes nas
proximidades.

•

A utilização deste produto na presença de equipamento cirúrgico de alta frequência
não é segura.

•

Contudo, faz parte das boas práticas evitar utilizar este produto demasiado próximo
de outro equipamento.
ADVERTÊNCIA Evite utilizar o Spot™ Monitor de Visão Modelo VS100
encostado a, ou empilhado sobre, outro equipamento ou sistemas médicos
elétricos, já que esta utilização pode provocar um funcionamento incorreto do
equipamento. Se essa utilização for necessária, observe o Spot™ Monitor de
Visão Modelo VS100 e outros equipamentos para verificar se os mesmos estão
a funcionar normalmente.
ADVERTÊNCIA Utilize apenas acessórios recomendados pela Welch Allyn para
utilização com o Spot™ Monitor de Visão Modelo VS100. Os acessórios não
recomendados pela Welch Allyn podem afetar a imunidade ou as emissões de
CEM.
ADVERTÊNCIA Mantenha uma distância de separação mínima entre o Spot™
Monitor de Visão Modelo VS100 e o equipamento de comunicações de RF
portátil. O Welch Allyn®Spot® Monitor de Visão Modelo VS100 poderá ter um
desempenho reduzido caso não mantenha uma distância adequada entre os
equipamentos.
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ADVERTÊNCIA Este dispositivo não foi testado para ser utilizado em ambientes
clínicos próximo de dispositivos de imagiologia por ressonância magnética e
equipamentos cirúrgicos de alta frequência. Não utilize este dispositivo em
ambientes como estes onde as perturbações eletromagnéticas são elevadas.

Informações sobre as emissões e a imunidade
Emissões eletromagnéticas
O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo indicado. Compete ao cliente ou ao utilizador
do dispositivo assegurar que este é utilizado num ambiente com as características aqui referidas.
Teste de emissões

Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O dispositivo utiliza energia RF apenas para o seu funcionamento interno. Por este
motivo, as emissões de RF são muito baixas e não devem causar interferência com
equipamento eletrónico nas proximidades.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B

O dispositivo é apropriado para ser utilizado em todo o tipo de instalações que não
sejam instalações domésticas e nas instalações diretamente ligadas à rede pública de
alimentação de energia de baixa tensão que abastece os edifícios utilizados para fins
domésticos, desde que a seguinte advertência seja seguida:

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/
emissões de flicker
IEC 61000-3-3

Em conformidade

ADVERTÊNCIA Este equipamento/sistema destina-se a ser utilizado apenas
por profissionais de saúde. Este equipamento/sistema pode causar interferência
radioelétrica ou pode interromper o funcionamento de equipamento próximoa.
Pode ser necessário tomar medidas de mitigação, tal como mudar a orientação
ou a localização do dispositivo ou proteger a localização.

a O dispositivo contém um transmissor de multiplexação de divisão de frequência ortogonal de 5 GHz ou um transmissor de espalhamento

espectral por saltos de frequência de 2,4 GHz para efeitos de comunicação sem fios. O rádio é utilizado de acordo com os requisitos de
várias agências, incluindo a FCC 47 CFR 15.247 e a Diretiva RED (2015/53/UE). O transmissor é excluído dos requisitos de EMC da norma
60601-1-2, mas deve ser considerado ao abordar questões de interferência possíveis entre este e outros dispositivos.
Emissões eletromagnéticas
O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo indicado. Compete ao cliente ou ao utilizador do dispositivo
assegurar que este seja utilizado num ambiente com as características aqui referidas.
Teste de
imunidade

Teste de nível IEC
60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga
eletrostática (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV contacto
±15 kV ar

±8 kV contacto
±15 kV ar

O pavimento deverá ser de madeira, betão ou
cerâmica. Se os pavimentos estiverem revestidos de
material sintético, a humidade relativa deverá ser
igual ou superior a 30%.

Disparo/transitório
elétrico rápido
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de
alimentação
±1 kV para linhas de
entrada/saída

±2 kV para linhas de
alimentação
±1 kV para linhas de
entrada/saída

A qualidade de alimentação da rede deve ser a de
um ambiente comercial ou hospitalar normal.

Sobretensão
IEC 61000-4-5

±1 kV modo diferencial
±2 kV modo comum

±1 kV modo diferencial
±2 kV modo comum

A qualidade de alimentação da rede deve ser a de
um ambiente comercial ou hospitalar normal.

Instruções de utilização

Quedas de tensão,
interrupções breves e
variações de tensão
nas linhas de entrada
de alimentação
IEC 61000-4-11

Especificações

<0% UT (queda >100 % de
UT) durante 1 ciclo; 70% UT
(queda de 30% de UT)
durante 25/30 ciclos; <0% UT
(queda >100% de UT) durante
0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° e
315° durante 250/300 ciclos

Campo magnético
30 A/m
da frequência elétrica
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

<0% UT (queda >100% de UT)
durante 1 ciclo; 70% UT (queda
de 30% de UT) durante
25/30 ciclos; <0% UT
(queda >100% de UT) durante
0,5 ciclos a 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e 315° durante
250/300 ciclos

A qualidade de alimentação da rede deve ser a de
um ambiente comercial ou hospitalar normal. Se o
utilizador do dispositivo necessitar de um
funcionamento contínuo durante as interrupções na
rede de alimentação elétrica, recomenda-se que o
dispositivo seja alimentado por uma bateria ou uma
UPS (fonte de alimentação contínua).

30 A/m

Os campos magnéticos da frequência elétrica
devem situar-se nos níveis normais de uma
localização típica de um ambiente comercial ou
hospitalar normal.
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Nota: UT é a tensão de alimentação CA anterior à aplicação do nível de teste.
Imunidade eletromagnética
O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo indicado. Compete ao cliente ou ao utilizador do dispositivo
assegurar que este é utilizado num ambiente com as características aqui referidas.
Teste de
imunidade

Teste de nível IEC
60601

Nível de conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação
O equipamento de comunicações de RF móvel e
portátil não deve ser utilizado a uma distância
inferior de qualquer componente do dispositivo,
incluindo os cabos, do que a distância de
separação recomendada, calculada com base na
equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância de separação recomendada

RF conduzida
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

d = (1,17)

P

150 kHz a 80 MHz

RF irradiada
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz a 1 GHz

3 V/m

d = (1,17)

P

80 MHz a 800 MHz

Modo diferencial: ±1 kV
Modo comum: ±2 kV

d = (2,33) x P 800 MHz a 2,5 GHz
em que P é a potência de saída nominal máxima
do transmissor em watts (W) e d é a distância de
separação recomendada em metros (m). As
intensidades de campo de transmissores RF fixos,
tal como determinadas por uma análise
eletromagnética locala, devem ser inferiores ao
nível de conformidade em cada intervalo de
frequênciasb. Poderá ocorrer interferência na
proximidade de equipamento assinalado com o
seguinte símbolo:

Sobretensão EN 61000-4-5 Modo diferencial: ±1 kV
Modo comum: ±2 kV

Nota 1: a 80 MHz e 800 MHz, é aplicável o maior intervalo de frequência.
Nota 2: estas orientações poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão
de estruturas, objetos e pessoas.
a As intensidades de campo de transmissores fixos, tais como transmissores de rádio (celular/sem fios) para telefones e rádios móveis
terrestres, rádio amador, difusão AM e FM e emissão de TV, não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente
eletromagnético gerado por transmissores RF fixos, deverá ser considerada uma análise local eletromagnética. Se a força do campo medida
no local em que o dispositivo é utilizado for superior ao nível de conformidade de RF aplicável acima referido, o dispositivo deverá ser
verificado a fim de comprovar que está a trabalhar em condições normais. Se for detetado um desempenho anormal, poderá ser necessário
tomar medidas adicionais, como, por exemplo, mudar a orientação ou a localização do dispositivo.
b

Acima do intervalo de frequência, entre 150 kHz e 80 MHz, as intensidades de campo deverão ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre o equipamento de comunicações por RF portátil e móvel e o
dispositivo
O dispositivo foi desenhado para ser utilizado num ambiente eletromagnético no qual as interferências de RF radiadas estão controladas.
O proprietário ou utilizador do dispositivo pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o
equipamento de comunicações por RF portátil e móvel (transmissores) e o dispositivo, como se recomenda a seguir, consoante a potência
de saída máxima do equipamento de comunicações.
Distância de separação na frequência de saída máxima do transmissor (m)
Potência de saída
nominal máxima do
transmissor (W)

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

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

800 MHz a 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

Para transmissores com uma potência de saída nominal máxima não indicada, a distância de separação recomendada em metros (m) pode
ser determinada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, em que P é a potência de saída nominal máxima do
transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor.
Nota 1: entre 80 MHz e 800 MHz, é aplicável a distância de separação para os maiores intervalos de frequência.
Nota 2: estas orientações poderão não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e
reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Instruções de utilização

Especificações
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Especificações de teste para a imunidade da porta da caixa ao equipamento de comunicações sem fios de RF
Frequência do teste Banda a
(MHz)
MHz

Serviço a

Modulação b

Potência máxima
(W)

Distância (m)

Nível de teste
de imunidade (V/m)

385

380 - 390

TETRA 400

Modulação de
impulso b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460,
FRS 460

Desvio FM c±5 kHz 2
1 kHz sinusoidal

0,3

28

710

704 - 787

Banda LTE 13, 17

Modulação de
impulso b
217 Hz

0,2

0,3

9

800 - 960

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

Modulação de
impulso b
18 Hz

2

0,3

28

1700 - 1990

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

Modulação de
impulso b
217 Hz

2

0,3

28

2450

2400 - 2570

Bluetooth,
Modulação de
WLAN, 802.11
impulso b
b/g/n, RFID
217 Hz
2450, Banda LTE 7

2

0,3

28

5240

5100 - 5800

WLAN 802.11
a/n

0,2

0,3

9

745
780
810

870
930
1720

1845
1970

Modulação de
impulso b
217 Hz

5500
5785
NOTA: se necessário, para alcançar o NÍVEL DE TESTE DE IMUNIDADE, a distância entre a antena de transmissão e o monitor pode ser
reduzida para 1 m. A distância de teste de 1 m é permitida pela norma IEC 61000-4-3.
a Para

alguns serviços, estão incluídas apenas as frequências de ligação ascendente.
O portador deve ser modulado utilizando um sinal de onda quadrada do ciclo de trabalho de 50%.
c Em alternativa à modulação de FM, pode ser utilizada uma modulação de impulso de 50% a 18 Hz porque, ainda que não represente a
modulação real, seria o pior cenário.
b
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Declaração de conformidade FCC
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras FCC. A sua utilização
está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá provocar
qualquer interferência prejudicial e (2) este dispositivo tem de aceitar todas as
interferências recebidas, incluindo as que poderão resultar numa operação indesejada.
Nota: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um
dispositivo digital de Classe B, no que se refere à Parte 15 das normas FCC.
Estes limites foram concebidos de modo a fornecer uma protecção razoável
contra interferências prejudiciais quando o equipamento é utilizado em qualquer
ambiente. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência
e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções,
poderá provocar interferências nocivas às comunicações por rádio. A utilização
deste equipamento numa área residencial deverá causar interferências
prejudiciais prováveis e, nesse caso, o utilizador é responsável por corrigir as
interferências a seu custo.

Advertência: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela
Welch Allyn podem anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Rádio do Monitor de Visão
O rádio do monitor de visão funciona em redes 802.11.
Interface da rede
sem fios

IEEE 802.11b/g/n

Frequência

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

Velocidades de
transmissão sem fios

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

Potência de saída

43,5 mW tipicamente, dependente do país

Modulação

OFDM, CKK

Canais

1 a 13

Segurança/codificação/ WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, WPA2 e WAPI
autenticação
Antena

Pulse W1049B050 com cabo I-PEX, Ganho máx.: 2,0 dBi

Aprovações de órgãos
regulamentares

EUA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Canadá: (IC) RSS-210:2010 especificação RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 com base em testes da FCC
Europa: Anexo 3.2 R&TTED em bandas de 2,4 GHz, EN 300
328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01
V1.9.2:2011, EN62479

Instruções de utilização
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Conformidade de rádio internacional
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 (A
) 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 , Ṗ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 ( 㠛ⶊ
㣿G ㏷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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Este produto pode ser utilizado com a(s) seguinte(s) restrição(ões):
França — Utilização exterior limitada a 10 mW EIRP dentro da banda 2454 a 2483,5 MHz.
Noruega — Não é aplicável para a área geográfica num raio de 20 km do centro
de Ny-Ålesund.
Nota

Potência isotrópica de radiação equivalente (EIRP).

Conformidade geral de rádio
As funcionalidades sem fios deste dispositivo devem ser utilizadas em estrita
conformidade com as instruções do fabricante, conforme descrito na documentação
do utilizador fornecida com o produto. Este dispositivo está em conformidade com
a Parte 15 das regras FCC, com as regras da norma ICES-003 do Canadá e com os
requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/CE, conforme descrito em seguida.
Este dispositivo está em conformidade com as normas EN62479, RSS-102 e 47 CFR
2.1093 relativamente à exposição a RF.

Emissões IC (Industry Canada)
Este dispositivo está em conformidade com a norma RSS 210 da Industry Canada.
Cet appareil est conforme à la norme RSS 210 d'Industrie Canada.
A sua utilização está sujeita às duas condições seguintes: (1) este dispositivo não poderá
provocar qualquer interferência e (2) este dispositivo tem de aceitar todas as
interferências, incluindo as que poderão resultar numa operação indesejada deste
dispositivo.
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il ne doit pas produire
d'interférence et (2) l’utilisateur de l'appareil doit être prêt à accepter toute interférence,
même si cette interférence est susceptible de compromettre le fonctionnement de l'appareil.
Para reduzir a interferência de rádio potencial para outros utilizadores, o tipo de antena
e o respectivo ganho devem ser seleccionados de forma a que a energia radiada
isotropicamente equivalente (EIRP) não seja maior do que a necessária para uma
comunicação com êxito.
Pour réduire le risque d'interférence radio 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.
Este dispositivo foi concebido para funcionar com uma antena com um ganho máximo de
2,0 dBi. A utilização de uma antena com um ganho superior é estritamente proibida pelos
regulamentos da Industry Canada. A impedância exigida para a antena é de 50 ohms.
Cet appareil a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal
de 2,0 dBi.Les antennes ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la
réglementation d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.
Este aparelho digital de Classe B está em conformidade com a norma ICES-003 do
Canadá.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Instruções de utilização

Especificações
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União Europeia
Este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE
1999/5/CE. Foram aplicados os métodos de teste seguintes para provar a presunção de
conformidade com os requisitos essenciais da Directiva R&TTE 1999/5/CE.
Este dispositivo é um sistema de transmissão em banda larga de 2,4 GHz (emissorreceptor), destinado a ser utilizado em todos os estados-membro da UE e países da
EFTA, excepto em França e Itália onde são aplicáveis restrições da utilização.
Em Itália, o utilizador final deve obter uma licença junto das autoridades nacionais de
regulamentação de espectro para receber autorização para utilizar o dispositivo para
configuração de ligações de rádio em ambientes exteriores e/ou para fornecimento
de acesso público a telecomunicações e/ou serviços de rede.
Este dispositivo não pode ser utilizado para configurar ligações de rádio em ambientes
exteriores em França e, em algumas áreas, a potência de saída de RF pode estar limitada
a 10 mW EIRP no intervalo de frequência 2454 – 2483,5 MHz. Para obter informações
detalhadas, o utilizador final deve contactar a autoridade nacional de regulamentação
de espectro em França.
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 dispositivo RLAN 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

44

Especificações

Monitor de Visão Welch Allyn Spot

45

Garantia
Monitor de Visão
O seu produto da Welch Allyn, quando novo, tem a garantia de estar isento de defeitos
de origem no material e no fabrico e de ter um desempenho em conformidade com
as especificações do fabricante em condições de uso e manutenção normais. O período
de garantia* tem início na data de compra à Welch Allyn, Inc. ou distribuidores
autorizados. As obrigações da Welch Allyn estão limitadas à reparação ou substituição
de componentes determinados como defeituosos pela Welch Allyn dentro do período de
garantia. Estas garantias são aplicáveis ao comprador original e não podem ser atribuídas
ou transferidas a terceiros. Esta garantia não é aplicável a danos ou avarias do produto
que sejam resultado, conforme a determinação da Welch Allyn, de utilização incorrecta,
acidentes (incluindo danos durante a expedição), negligência, manutenção incorrecta,
e modificação ou reparação sem ser pela Welch Allyn ou por representantes técnicos
autorizados.
* Garantia limitada de 1 (um) ano
Estas garantias expressas substituem qualquer outra garantia, expressa ou implícita,
incluindo garantias de comercialização e de adequação a um fim específico, e nenhuma
outra entidade está autorizada a atribuir qualquer outra responsabilidade à Welch Allyn
associada à venda do produto da Welch Allyn. A Welch Allyn não é responsável por
quaisquer perdas ou danos resultantes da quebra da garantia expressa, quer sejam
directos, acidentais ou consequenciais, salvo as excepções aqui mencionadas.
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