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Inledning
Denna användarhandbok ger omfattande information som utformats för att hjälpa dig att
förstå funktionerna hos och användning av din Spot synscreener VS100. Informationen
i denna handbok innefattar alla alternativ som är tillgängliga med Spot synscreenern. Hur
tillämpliga vissa avsnitt av denna handbok är beror på konfigurationen av just din enhet.
Läs denna handbok noggrant innan du försöker använda enheten.
Synscreenern är ett handhållet instrument med en videoskärm på enhetens baksida
med vilken du visualiserar och riktar in personen. På videoskärmen finns också ett
användargränssnitt med inmatning och visning av data. Synscreenern har visuella och
hörbara signaler för att dra till sig personens uppmärksamhet och blick. Enheten kan
samla in fasta data för att enkelt kunna genomföra exempelvis utvärderingar av barn med
begränsad följsamhet. Varje screening ger simultan binokulär bedömning av personens
refraktion, pupillstorlek och blick.

Användningsområde
Spot synscreener är avsedd att framställa optiska bilder till hjälp för att identifiera
brytningsfel och ej parallella ögonaxlar genom att speciella ljusreflexer detekteras från
varje öga under screeningen. Spot synscreenern utvärderar dessa ljusreflexer från
näthinnan för att bedöma brytningsfel. Den har också funktioner för att uppskatta
pupillstorlek, pupillavstånd och blickriktningsavvikelse. Den kan användas på personer från
sex månaders till vuxen ålder.

Indikationer för användning
Spot synscreenern är avsedd att användas av sjukvårdspersonal eller under överinseende
av sjukvårdspersonal för att screena eller utvärdera personer med försämrad syn
associerat med potentiellt brytningsfel. Denna slags fotoretinoskopienhet är avsedd som
hjälp för sjukvårdspersonal att bedöma om personer eventuellt ska remitteras till
ögonspecialist för ytterligare utredning eller endast övervakas vid framtida screeningar.
Screeningen är inte avsedd att ersätta en fullständig ögonundersökning.

Kontraindikationer
Spot synscreener har inga kända kontraindikationer.
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Symboler
Dokumentationssymboler
Läs bruksanvisningen. En kopia av bruksanvisningen finns på den här webbplatsen. Du kan beställa en tryckt kopia
av bruksanvisningen från Welch Allyn. Den levereras inom 7 kalenderdagar.

VARNING Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller förfaranden som kan leda till dataförlust,
sjukdom, skada eller dödsfall.

FÖRSIKTIGHET Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller förfaranden som kan orsaka skada
på utrustningen eller annan egendom.

Strömsymboler
Nominell effekttillförsel, likström

Invändigt batteri (ska ej bytas av användaren)

Strömbrytare

USB-port

Ingångsport för likström, mittstiftet positivt

Diverse symboler
Utrustningen är inte skyddad mot inträngande vätska

IPXØ
Icke-joniserande elektromagnetisk strålning

Symbolen är endast tillämplig för länder inom EG. För att undvika potentiella negativa konsekvenser för miljön och möjligen
mänsklig hälsa ska detta instrument kasseras (i) för EU-länder, enligt WEEE (Directive on Waste Electrical and Electronic
Equipment (Direktiv avseende elektriskt och elektroniskt avfall)) eller (ii) för alla andra länder, enligt gällande lagar för
kassering och återvinning.

Bruksanvisning
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Produktens CE-märkning anger att den testats för överensstämmelse med bestämmelserna i direktivet för medicintekniska
enheter 93/42/EEC.

Symboler i användargränssnittet
Indikator för batteriets status/nivå

Batteriet laddar (blinkar) eller laddat (fast sken)

Trådlös på/av-knapp

Ansluten till det trådlösa nätverket

Inget trådlöst nätverk inom området

Ingen IP-adress utdelad av routern

IP
Okänt nätverk

?
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Det går inte att ansluta till konfigurerat nätverk

!
Ljud av

Ljud på

Fortsätt

Bakåt

Avsluta

Utskriftsjobb pågår

Bruksanvisning
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Varningar och försiktighetsåtgärder
VARNING Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller
förfaranden som kan leda till dataförlust, sjukdom, skada eller dödsfall.
FÖRSIKTIGHET Texter med denna symbol i handboken anger förhållanden eller
förfaranden som kan orsaka skada på utrustningen eller annan egendom.
VARNING Risk för elektrisk stöt. Alla in- och utgående kontakter (SIP/SOP) är
endast avsedda för anslutning av andra medicintekniska enheter, medicinska
system eller icke-medicintekniska enheter som uppfyller kraven i IEC 60601-1
eller andra IEC-standarder som är tillämpliga för enheten. En skrivare som
ansluts via USB-porten måste exempelvis uppfylla IEC 60950. Anslutning
av ytterligare enheter som inte är godkända till enheten kan öka läckströmmen
från kåpan eller patienten.
VARNING Risk för elektrisk stöt. Utrustningen får inte ändras.
VARNING Risk för elektrisk stöt. Öppna inte enheten och försök inte heller att
reparera den. Enheten har inga delar som användaren kan reparera. Utför endast
rutinmässig rengöring och underhåll som beskrivs specifikt i den här
bruksanvisningen. Inspektion och service av interna delar får endast utföras av
auktoriserad servicepersonal. Försök att ändra enheten kan leda till kroppsskada
och åsidosätter produktgarantin.
VARNING Risk för elektrisk stöt. Se till att patienten inte har kroppskontakt
med åtkomliga ledande delar (adapter till kontakt för utgående likström,
strömingångskontakt och USB-port). Du får inte heller själv ha samtidigt
kroppskontakt med patienten och några åtkomliga ledande delar.
VARNING På grund av explosionsrisk får enheten inte användas i utrymmen
där det förekommer brandfarliga narkosmedel: blandningar som innehåller luft,
syrgas eller lustgas.
VARNING Risk för dataförlust. Om systemet hänger sig och du behöver starta
om kan du förlora data som t.ex. skrivarkonfiguration och persondata.
VARNING Litiumjonbatteri. Risk för brand, explosion och brännskador. Batteriet
ska inte hanteras eller plockas isär.
VARNING Använd endast tillbehör som är godkända av Welch Allyn. Öppna
www.welchallyn.com. Om andra tillbehör används kan det ge felaktiga
patientdata, utrustningen skadas och produktgarantin upphöra att gälla.
VARNING Risk för personskador eller skador på utrustningen. När du laddar
enheten ska du säkra alla sladdar till likströmstransformatorn för att undvika
snubbelolyckor.
VARNING Risk för patientskada. Verifiera patientens identitet på enheten efter
manuell inmatning eller streckkodsavläsning, och innan patientjournaler skrivs ut
eller överförs.
VARNING Resultat från en medicinsk screening kan vara falskt positiva och
falskt negativa. Synscreening ersätter inte en fullständig ögonundersökning av
oftalmolog eller optometrist.
VARNING Screeningresultaten får endast användas av ögonvårdpersonal vid
rekommendation av behandling.
VARNING Screeningresultaten får inte användas direkt för att föreskriva
glasögon/kontaktlinser.
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Försiktighet Enheten innehåller ömtåliga kvalitetsdelar. Akta den för fysiska stötar.
Försiktighet Bär inte enheten i handledsremmen. Den är inte avsedd för att
bära enhetens vikt.
Försiktighet Enheten är inte vattentät. Om du av misstag tappar enheten
i vätska eller spiller vätska på den ska du omedelbart kontakta Welch Allyns
tekniska support. Om det hamnar mindre vattendroppar på enheten torkar
du av dem med en mjuk torr trasa.
Försiktighet Förvara inte enheten i skumplast eller väska medan
likströmsadaptern är inkopplad, det kan skada strömsladden och enheten.
Försiktighet Lämna inte enheten i stark värme eller i direkt solljus. Höga
temperaturer kan göra att enheten inte fungerar som den ska.
Försiktighet Forcera inte likströmskontakten när du sätter in den i enheten.
Det kan skada enheten vilket inte täcks av garantin.
Försiktighet Tryck eller skrapa inte på pekskärmen med styva eller hårda
föremål. Det kan skada enheten. En penna är godkänd att använda med
enheten.
OBS! En pupillstorlek på minst 4 mm krävs för att en screening ska kunna
utföras vilket kan vara svårt att uppnå i ett rum med ljuskälla. Om pupillerna är
för små kommer synscreenern att meddela dig på skärmen att du behöver
justera rummets belysning. För att uppnå bästa resultat bör pupillerna vara 5
mm eller större.

Bruksanvisning
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Checklista för innehåll
Den stora leveranslådan innehåller synscreenern, bruksanvisningen och tillbehörslådan.
Tillbehörslådan innehåller:
Nätströmkabel.
Strömkälla/laddare.
Rengöringsduk.
Kabelrem med kardborreband.
Obs!

Kassera inte lådan och skumplasten. Om skador uppstår när enheten
skickas i ej godkänt förpackningsmaterial gäller inte den begränsade
garantin (se information om garantin).

Om du har köpt en bärväska, lägg skumplasten från leveranslådan i bärväskan för att göra
transporten säker. Förvara inte synscreenern i skumplasten eller väskan medan
strömsladden är inkopplad.
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Kontroller, visningsfönster
och anslutningar
Ritningar och text innefattar alla alternativ som är tillgängliga med Spot synscreenern.

Egenskaper
Synscreenerns baksida

1

LCD-skärm

2

Nackremsfäste

3

Nätströmsanslutning

4

Strömbrytare

5

Handledsremsfäste

6

Serienummeretikett

7

Stativfäste

8

Grön LED-indikator för batteriladdning

9

USB-port

10

Sensor för omgivande ljus
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Synscreenerns framsida

1

Intervallsökare

2

Frontglas

3

Högtalare

Bruksanvisning
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Visningsfönster
När synscreenern är påslagen visas huvudmenyn eller skärmen Hem. Om synscreenern
är ansluten till ett nätverk kommer nätverksnamnet och IP-adressen att synas i det övre
vänstra hörnet på det svarta fältet.

1. Åldersintervall
För att direkt kunna börja screena, utan att ha några personuppgifter väljer du personens
åldersintervall från skärmen Hem. Om du vill kan du sedan fylla i personuppgifter efter
screeningen.
2. Knappen Start
Med knappen Start kan du:
•

Fylla i personuppgifter som ID, för- och efternamn, kön och födelsedatum/ålder
(obligatoriskt)

•

Hitta köade personer (exakt matchning på ID-skärmen)

•

Börja screeningprocessen (binokulärt och monokulärt läge är tillgängligt)

•

Granska och skriva ut screeningresultat

3. Ikoner längst ner på skärmen
•

Kö – Visa, välj eller sök efter köade personer från en lista för att börja
screeningprocessen.

•

Historik – Visa redan screenade personer (slutförda registreringar).

•

Verktyg – Olika alternativ för att personanpassa synscreenern.
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Skärmen Personuppgifter
På skärmen Personuppgifter bekräftar du att data är korrekta. Du kan ändra informationen
genom att peka på det fält som du vill ändra. När ändringen är klar väljer du OK så
återkommer du till skärmen Personuppgifter. Födelsedatum/Ålder krävs och markeras
i rött om det inte står någon ålder eller om födelsedatum eller ålder inte är giltiga
(under 6 månader). Välj SÖK om du vill börja screeningen.

Bruksanvisning
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Förstå resultaten

1

Pupillavstånd

2

Indikator för pupillstorlek

3

Höger öga (OD), vänster öga (OS)

4

Fullständig refraktion
SE – Sfärisk ekvivalens
DS – Sfär
DC – Cylinder
Axis – Axel

5

Screeningresultat

6

Hem

7

Cylinderkonvention

8

Justeringsindikator

9

Grad, horisontell, vertikal
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Verktyg
På menyn Verktyg kan du anpassa och konfigurera synscreenern med följande alternativ:

Visar version för fast programvara och programvara samt serienummer. En snabbreferens
för synscreenerns viktiga funktioner visas också, t.ex. enhetens minneskapacitet
Visar de åldersbaserade villkorsinställningarna som använts för rekommendationer
av undersökningar som för tillfället är aktiva på synscreenern.
Gör att du kan ställa in aktuellt datum och tid för synscreenern.

Gör att du kan importera och exportera med ett infört USB-minne.

Med Plats kan du ställa in en plats för en screening så binds alla personer till den platsen.

Gör att du kan ansluta synscreenern till ett trådlöst nätverk. Du kan manuellt fylla
i nätverksnamn (SSID), välja säkerhetstyp och fylla i nätverkets lösenordsfras.
Från denna sida kan du visa och ändra TCP/IP-inställningar.
Gör att du kan konfigurera en nätverksskrivare och skriva ut en testsida. Här kan du också
visa skrivarstatus.
Gör att du kan konfigurera hur data visas på skärmen Resultat när en screening är färdig.
Det kan t.ex. vara dataformat, cylinderkonvention, visa eller dölja screeningresultat och
rekommendationer, ställa in standardskärm för screening och göra avbrott i screeningen.
Hjälper dig att ställa in en säkerhetspin för enheten för ytterligare säkerhet. Om det
är aktivt så krävs en pinkod när du startar enheten eller när du väcker den.
Aktiverar licensen på enheten.

Gör att du kan välja vilket språk som visas på synscreenern.
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Ladda
1. Anslut den medföljande sladdsatsen för likström till strömtillförseln/laddaren.
2. Lyft försiktigt upp synscreenerns baksida för att visa de tillgängliga anslutningarna.
3. Hitta likströmskontakten på synscreenern och anslut strömtillförseln/laddaren.
Likströmskontakten på strömtillförseln/laddaren passar enkelt in i likströmskontakten
på synscreenern. Om du trycker in strömladdaren med våld kan det skada enheten
och göra garantin ogiltig.
4. Anslut likströmkontakten till ett tillgängligt vägguttag för att ladda enheten.

Slå på och av synscreenern
1. Slå på synscreenern genom att trycka ned och släppa upp strömbrytaren
(startprocessen tar cirka 30 sekunder). När startprocessen är klar visas huvudmenyn
2. Stäng av enheten genom att trycka ned och hålla in strömbrytaren i två sekunder.
En bekräftelseskärm visas för att bekräfta avstängningen.
3. Ett blinkande grönt ljus betyder att enheten laddar, ett fast grönt ljus betyder att
enheten är fulladdad.

Stativfäste
Synscreenern kan monteras på ett vanligt stativ för fotografering. Det finns ett fäste med
¼-20-gänga på enhetens undersida för att ansluta stativet.

Användbara råd
•

Ingen aktivitet på synscreenern—Efter 60 sekunder tonas skärmen ned, efter
5 minuter blir skärmen automatiskt svart för att spara batteriström. Peka på skärmen
för att ”väcka” synscreenern eller tryck på strömbrytaren. Om skärmen inte tänds
ansluter du strömsladden och försöker igen.

•

Exportera/Radera alla—Kontrollera att du har lyckats exportera önskade data till ett
USB-minne innan du väljer Radera alla.

•

Ta rutinmässigt bort ALLA uppgifter från synscreenern—Öppna skärmen Historik
och välj ikonen Radera alla. Välj Ta bort alla uppgifter. Du kan också ta bort alla
uppgifter som står i kö.

•

Låt bli att stänga av strömmen under en screening—Så snart screeningen
sker avslutar du genom att välja knappen Avsluta och sedan stänga av enheten
på vanligt sätt.
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•

Inmatningsskärm—Om du håller ner knappen Bakåt på någon inmatningsskärm
(tangentbord) tar du bort alla data från fältet.

•

Låg batterinivå—Om batterinivån blir väldigt låg visas ett meddelande för dig som
indikerar att du måste sätta in strömkabeln, annars stängs enheten av. Om du inte
sätter in strömkabeln stängs enheten automatiskt av på grund av för låg spänning.

Konfiguration av trådlöst nätverk
Från menyn Verktyg väljer du ikonen Nätverk. De aktuella nätverksinställningarna visas
på skärmen. Följ instruktionerna nedan om du vill lägga till eller redigera något av fälten.
Om de är korrekta väljer du OK för att återgå till menyn Verktyg.

Så här lägger du till/ändrar nätverksnamnet (SSID):
1. Peka på fältet SSID-namn så visas ett tangentbord.
2. Fyll i SSID (skiftlägeskänsligt), välj OK om du vill spara dina ändringar och återgå till
den föregående skärmen. Knappen OK blir mörk när ändringarna är utförda och
kan sparas.

Så här lägger du till/ändrar säkerhetstypen:
Välj lämplig säkerhetstyp: Ingen, WEP eller WPA.
Obs!

Alternativet WPA stöder WPA-personligt/WPA2-personligt.

Så här lägger du till/ändrar lösenordsfrasen (lösenordet):
1. Peka på knappen Lösenordsfras så öppnas ett tangentbord (denna funktion finns
bara om säkerhetsfältet är inställt på WEP eller WPA).
2. Fyll i lösenordsfrasen (skiftlägeskänsligt) och välj OK.
3. På skärmen Nätverk väljer du OK om du vill spara ändringarna, annars tillämpas
inte ändringarna.

Så här aktiverar eller inaktiverar du trådlösa funktioner på synscreenern:
Välj knappen På/Av på nätverksmenyn.
Obs!

Den trådlösa funktionen måste vara påslagen för att utskrift ska kunna
aktiveras.

Så här visar du avancerade nätverksinställningar:
1. Välj TCP/IP. Härifrån kan du också visa den aktuella TCP/IP-adress som du tilldelats av
nätverket.
2. Om du vill ha ytterligare nätverkskonfigurationer väljer du Statisk för att manuellt
konfigurera nätverksadressen och inställningarna (det finns också en tillgänglig MACadress för synscreenern).

Bruksanvisning
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Skrivarkonfiguration
Synscreenern kan ansluta till och skriva ut på de flesta skrivare från Hewlett-Packard (HP)
med nätverkskapacitet. Synscreenern har också några inbyggda PCL-drivenheter som kan
användas till andra skrivare än HP liksom en anpassad drivenhet som kan användas till
etikettskrivaren Brother QL-720NW.
Obs!

För att du ska kunna installera QL-720NW på synscreenern måste den ha
QL-720 i sitt namn på nätverket och du måste välja drivenheten som är märkt
QL-720NW från listan med drivenheter. Använd Brother DK2205 Continuous
Length Paper Tape (fortlöpande papperstejp) eller motsvarande.

1. Från menyn Verktyg väljer du skrivarikonen.
2. På nästa skärm finns en lista över skrivare som är tillgängliga för synscreenern.
Det är listan över alla skrivare som redan har lagts till för synscreenern.

Så här väljer eller ändrar du en standardskrivare:
På skrivarlistan finner och väljer du den önskade skrivaren (den markeras automatiskt
i blått). Om det finns fler än en skrivare pekar du på knappen Ställ in som standard
för den markerade skrivaren.

Så här konfigurerar du en skrivare
Välj en skrivare och tryck sedan på knappen Redigera om du vill visa skrivarstatus eller
skriva ut en testsida.

Så här tar du bort en skrivare:
1. Välj skrivaren från den tillgängliga skrivarlistan, peka på knappen minus för att ta bort.
2. En snabbmeny visas som ber dig bekräfta att skrivaren ska tas bort.

Så här återställer du skrivarsystemet
Då tas alla skrivare bort:
1. Peka på ikonen för papperskorg.
2. En snabbmeny visas, välj Ta bort. Då tas alla aktuella skrivarkonfigurationer bort.

Lägga till en nätverksskrivare
1. Från skärmen Skrivare tillgängliga väljer du plustecknet om du vill lägga till en
skrivare.
2. Om det finns några skrivare i nätverket så visas de i listan. Om din skrivare inte visas
så väljer du + Lägg till ny skrivare överst i skärmen eller väljer skrivaren som du vill
lägga till och trycker sedan på ikonen för att fortsätta.
Obs!

Du måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk med skrivare som är
tillgängliga för synscreenern för att du ska kunna visa tillgängliga skrivare.

3. Granska skrivaruppgifterna (namn, drivenhet och plats). Om du vill ändra eller lägga
till inställningar pekar du i fältet som du vill ändra. Om du behöver lägga till
en drivenhet kan du använda sökfunktionen genom att skriva en del av
drivenhetsnamnet i fältet Sök.
Obs!

PCL-drivenheter är tillgängliga för andra skrivare än HP. Vi garanterar inte att
alla skrivare fungerar tillsammans med synscreenern.
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4. När ändringarna är utförda väljer du Spara.
5. När du har sparat blir Skriv ut testsida mörk.
6. En skrivarikon visas i menyfältet som visar att jobbet bearbetas. Antalet jobb
i skrivarkön visas i rutan Jobb överst på skärmen Skrivaruppgifter tillsammans
med den aktuella skrivarstatusen.
Obs!

Om du har problem med din skrivare eller om ett skrivarjobb fastnar i kön
väljer du återställningsknappen för att radera utskriftsjobbet och återställa
skrivaren.

7. Återgå till skärmen Skrivare tillgängliga och var noga med att markera den skrivare du
vill installera och ställ in den som standardskrivare genom att välja knappen Ställ in
som standard.

Lägga till en direktansluten (USB) skrivare
1. Anslut synscreenern till ett trådlöst nätverk.
2. Anslut USB-sladden från skrivaren till VS100-enhetens USB-port.
3. Anteckna IP-adressen för VS100 från huvudmenyn.
4. Öppna följande URL på en dator i samma nätverk: http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Klicka på fliken Administration, under Skrivare klickar du på knappen
Hitta ny skrivare.
6. Klicka på Lägg till denna skrivare på skrivaren som har USB i titeln, till exempel:
HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP).
Rekommenderas: Ge skrivaren ett namn som är enklare att fylla i på VS100-enheten,
till exempel: använd ENVY5530 istället för
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
7. Klicka på Fortsätt.
8. Välj Gör och klicka på Fortsätt, exempelvis: HP.
9. Välj Modell och klicka på Lägg till skrivare, exempelvis: HP Envy 5530 Series hpijs,
3.13.9 (en, en).
10. Klicka på Ställ in standardalternativ.
11. På VS100, trycker du på Verktyg och väljer sedan Skrivare.
12. Tryck på pilen + om du vill lägga till en ny skrivare och sedan på högerpilen om du
vill välja Lägg till ny skrivare.
13. Ge skrivaren ett namn, exempelvis: HP Envy 5530.
14. Tryck på Redigera under Drivenhet och välj sedan rätt drivenhet för skrivaren.
15. Tryck på Redigera under Plats och skriv sedan ipp://127.0.0.1/skrivare/<skrivarnamn>,
exempelvis: ipp://127.0.0.1/skrivare/ENVY5530.
16. Tryck på knappen Spara.
17. Nu kan du trycka på knappen Skriv ut testsida för att bekräfta att allting fungerar.

Bruksanvisning
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Importera/exportera filer
1. I menyn Verktyg väljer du Importera/Exportera så dirigeras du direkt till fönstret
Importera/Exportera.
2. Sätt in ett USB-minne i USB-porten på synscreenern (rekommenderad USB-storlek
är 8 GB eller större).
3. Så snart USB-enheten har detekterats blir knapparna Importera och Exportera
tillgängliga för val. Du kan då se USB-symbolen i det övre svarta fältet till höger
bredvid datumet.
4. Knappen Importera blir bara tillgänglig om synscreenern känner igen en giltig
importfil. Antalet importfiler som hittats syns på skärmen.
Obs!

Om knapparna inte markeras inom fem minuter efter att du satt in USBminnet tar du ut det, sätter in det i din dator och tar bort alla filer från minnet
innan du försöker igen.

Exportera
1. Välj knappen Exportera. Om du vill exportera en fil men inte ha kvar några
personspecifika data väljer du Uteslut personuppgifter. Om du inte väljer detta
alternativ så exporteras alla data. Välj knappen Exportera igen om du vill starta
exportprocessen.
2. Vänta tills meddelandet ”Exportera Fullföljdes.” visas och välj sedan OK så är det
säkert att ta bort USB-minnet från synscreenern.
3. Namnet på den exporterade mappen på USB-minnet blir
”Spot_serienummer_ÅÅÅÅMMDD_HHMMSS” (mappen som är märkt
Spot_serienummer kommer endast att innehålla undersökningsdata om den
är införd medan undersökning av personer pågår). Den kommer att innehålla:

Obs!

•

Villkorsfil för Spot (finns i mappen Importera).

•

Patientmallsfil för Spot (finns i mappen ”db”).

•

Resultatfil för Spot (finns i mappen ”db”).

•

Fil med logotype för Spot (finns i mappen ”Importera”, endast synlig om
en speciell logotype är tillagd).

•

Personliga PDF-filer (finns i mappen ”pdf”).
Om USB-minnet tas ut innan exporten är slutförd blir resultatet ofullständig
eller felaktig dataöverföring.
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Importera
Med importfunktionen kan du importera:
•

Uppdaterade villkorsfiler (SpotCriteria.csv)

•

Framtida köade undersökningsfiler (SpotSubjects.csv eller Location.csv Om
du använder en plats i filnamnet hamnar alla personer i filen som standard på
en plats via filnamnet. Alla personer i exempelvis filen Arboga.csv hamnar
som standard på platsen ”Arboga”)

•

Speciell logotype för screeningrapporter (banner.png) Filen måste följa rätt
namnkonventioner för att kunna importeras (dvs. banner.png,
SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Kom ihåg att Spot-personer kan ha en
plats som namn på filen).

•

Uppdaterade villkorsfiler (SpotCriteria.csv)

Egen logotype
Welch Allyn erbjuder möjligheten att lägga till en egen logotype längst ner på de
utskriftsbara rapporterna. Observera att Welch Allyn inte har funktioner för personliga
logotyper. Du måste skapa din logotype enligt specifikationerna nedan:
•

Logotypefiler måste ha namnet ”banner.png”

•

Inte större än 1 MB

•

Bilden måste vara på 1376 x 240 pixlar

Så här lägger du till en egen logotype
1. Placera filen banner.png i USB-minnets katalog på rot-/topp-nivå.
2. Sätt in USB-minnet i synscreenern. Öppna Verktyg och välj sedan Importera/
Exportera.
3. Importfilalternativet markeras, välj Importera.
4. Om du vill bekräfta att filen har importerats undersöker du en ny person eller väljer en
slutförd registrering och skriver ut rapporten. Den nya logotypen skrivs ut längst ner
på rapporten.

Bruksanvisning
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Webbåtkomst
När synscreenern är ansluten till ett trådlöst nätverk går det att visa filer från en
webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari osv.) på en dator i samma nätverk.
Så här får du åtkomst till en webbserver i synscreenern:
1. Från din dator öppnar du en webbläsare och fyller i enhetens IP-adress i adressfältet
(den står i det övre svarta fältet på Hem-skärmen).
2. Du blir uppmanad att fylla i användarnamn och lösenord.
Användarnamn: spot
Lösenord:
0000
Obs!

Om du har aktiverat säkerhet på enheten är lösenordet en fyrsiffrig pinnkod.

3. Som standard öppnas rapportmappen. Där ligger pdf-mappen där du kan finna
personens PDF-filer.
4. Om du vill se filändringen i filen SpotResults.csv ändrar du till mappen ”db”.

Licensiering
För att du ska kunna använda synscreenerns screeningfunktion måste enheten
licensieras. Om din enhet levererades ny från fabriken med detta instruktionsdokument
är din licens redan installerad och aktiv. Om du har uppdaterat programmet på enheten
måste licensieringen uppdateras enligt följande:
1. Anslut ett tomt USB-minne till synscreenerns USB-port.
2. Öppna Verktyg och tryck sedan på knappen Licens.
3. Efter ett ögonblick visas en dialogruta som anger att registreringsfilen är exporterad
till USB-minnet.
4. Skicka filen med namnet spot-[serienummer].reg till Welch Allyns support på
customerservice@welchallyn.com.
Welch Allyns support kommer att granska registreringsfilen och skicka en giltig
licensnyckel med e-post. Så snart du mottagit nyckeln gör du följande:
1. Spara filen i toppnivån (rotkatalogen) på ett USB-minne.
2. Sätt in USB-minnet i synscreenerns USB-port.
3. Från menyn Verktyg väljer du Licens. Efter ett ögonblick visas en dialogruta
som anger att licensfilen är importerad i enheten.
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Drift av synscreenern

Screeningmiljö
För att uppnå optimala screeningresultat ska du screena i en miljö med dämpat ljus. Var
noga med att eliminera eller blockera källor till solljus och/eller kraftigt ljus så att de inte
reflekteras i personens ögon. Fluorescent ljus är godtagbart men observera att personens
pupillstorlek kan påverkas vilket minskar chansen till en lyckad screening.
OBS!

En pupillstorlek på minst 4 mm krävs för att en screening ska kunna utföras
vilket kan vara svårt att uppnå i ett rum med ljuskälla. Om pupillerna är för små
kommer synscreenern att meddela dig på skärmen att du behöver justera
rummets belysning. För att uppnå bästa resultat bör pupillerna vara 5 mm eller
större.

Screena en person
1. Positionera dig själv cirka 1 meter från personen. Om du använder stativ ställer du
det cirka 1 meter från personen.
2. Börja screeningen och rotera enheten långsamt uppåt för att möta personens båda
ögon. Justera ditt avstånd från personen tills båda ögonen är tydliga på skärmen.
Om du använder stativ justerar du dess position uppåt eller nedåt och sida till sida
tills personens ögon är i fokus på skärmen.
En blå skärm betyder att du är för nära eller för långt ifrån personen.
OBS!

Om du håller synscreenern i jämnhöjd (på en axel) med personens ögon får
du snabbare resultat och löper mindre risk att få med andra objekt.

Positionera dig själv med en fot framför den andra, gunga långsamt fram och tillbaka
tills skärmen blir grå, vilket visar att du har ett bra screeningintervall. När du använder
ett stativ flyttar du det efter behov tills skärmen blir grå för att vara säker på att fokus
ligger på personens pupiller.
3. Håll synscreenern stadigt tills screeninghjulet visas vilket indikerar att
screeningprocessen är på gång.
4. Om du inte lyckades fånga personens pupill och göra en lyckad screening kommer
screeningsscykeln att stoppas. Du kan försöka göra om screeningen, flagga
registreringen, prova monokulärt läge eller återgå till skärmen Hem.
5. Om pupillerna är för små kommer enheten att meddela dig på skärmen att du behöver
justera rummets belysning för att pupillerna ska kunna bli större.
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Hur du fokuserar synscreenern

A

Positionera synscreenern cirka 90 cm från personen.

B

Håll synscreenern nära kroppen och luta dig framåt eller bakåt tills
skärmen blir grå.

C

Gör små rörelser tills hjulet visas på den grå skärmen.

Obs!

Ögonen ska vara vidöppna och befinna sig i ramens centrum för att uppnå
bästa resultat.

Bruksanvisning
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Monokulärt läge
I monokulärt läge får du alternativet att välja vilket öga som ska undersökas. Du kan prova
detta när den binokulära screeningen inte lyckas fånga personens båda pupiller.
1. Peka på skärmens sida som motsvarar det öga som du vill undersöka.
(OD = personens högra öga, OS = personens vänstra öga).
2. När du är klar kan du upprepa processen med det andra ögat genom att välja
Mono från menyn Resultatalternativ.

Visa resultaten
Resultatskärmen visas i slutet av screeningprocessen.
Alla resultatvisningsalternativ finns i menyn Verktyg under Resultat, t.ex: som standard
visa en skärm med antingen sammanfattande eller detaljerade resultat, dölja
rekommendationer eller screeningsresultat, alternativ för cylinderkonvention samt val av
råa eller avrundade data.
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Förstå resultaten
Bilden nedan beskriver resultatskärmen och vad den visar för dig:

1

Pupillavstånd

2

Indikator för pupillstorlek

3

Höger öga (OD), vänster öga (OS)

4

Fullständig refraktion
SE – Sfärisk ekvivalens
DS – Sfär
DC – Cylinder
Axis – Axel

5

Screeningresultat

6

Hem

7

Cylinderkonvention

8

Justeringsindikator

9

Grad, horisontell, vertikal

Resultat som ligger utanför området visas i rött.
Obs! Screeningen leder till ett resultat som antingen ligger innanför eller utanför området,
följt av ett meddelande i enhetens resultatdisplay (Screening klar eller Fullständig
ögonundersökning rekommenderas). Meddelandet visas som en uppmaning till
vårdgivaren att bedöma om personen bör remitteras till en ögonspecialist för ytterligare
utredning eller endast övervakas vid framtida screeningar.

Bruksanvisning
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Villkor för synscreenern
Då här modifierar du de aktuella screeningvillkoren:
1. Gör en export och sätt in USB-minnet i datorn.
2. Öppna USB-minnets mapp och öppna den Spot-mapp som du nyss har exporterat,
välj importmappen.
3. Kopiera filen ”SpotCriteria.csv” till USB-minnets toppmapp (filen kan inte ligga
i en mapp). När den är kopierad öppnar du filen.
4. Utför eventuella ändringar med Microsoft Excel eller kompatibla program.
5. Spara filen som en kommaseparerad värdefil (.csv). Du måste kontrollera att filen
kallas för ”SpotCriteria.csv”. Mata ut USB-minnet från datorn och sätt in det i
synscreenern.
6. Öppna menyn Verktyg och välj Importera/Exportera. Välj knappen Importera om
du vill importera den uppdaterade villkorsfilen.
7. Om du vill bekräfta att filen har importerats går du till menyn Verktyg och väljer
Villkor. Granska de nya inställningarna.
Obs!

Om egna kriterier har importerats och används finns också knappen Återställ
längst ner på skärmen. Om du trycker på den blir du uppmanad att bekräfta
om du vill återgå till de standardinställda villkoren som enheten hade vid
leverans. Genom att bekräfta så tas de egna kriterierna bort från synscreenern
och ersätts med standardinställda kriterier.

Ämnen
På synscreenern kan du fylla i en personlista för personer i kö.
1. Gör en export. När den är klar tar du bort USB-minnet från synscreenern och sätter
in det i datorn.
2. Välj den Spot-fil som nyss skapades.
3. Välj filen ”db” och välj sedan filen ”SpotSubjects.csv”.
4. Filen SpotSubjects.csv innehåller sex kolumner. Ändra inga kolumnrubriker. Lägg bara
till information till kolumnerna enligt nedan:
OBS! Du kan lägga till en kolumn före kolumnen Patient-ID och kalla den Plats om
du behöver skapa specifika platser för varje person.
•

Patient-ID—Du kan använda alla kombinationer av bokstäver, siffror och
symboler. Detta fält används för snabb sökning av personer.

•

Förnamn—Ange förnamnet. Använd vilken kombination som helst
av bokstäver.

•

Efternamn—Ange efternamnet. Använd vilken kombination som helst
av bokstäver.

•

Födelsedatum—Fyll i födelsedatumet i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Du kan
ange personens ålder i år, månader eller en kombination av båda. Detta fält
är obligatoriskt för att importen ska fungera.
Till exempel: Om en person är 2 år och 10 månader skriver du 2Å10M. Använd
siffror och bokstäver.
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•

Kön—Välj Man eller fyll i M, välj Kvinna eller K. Endast bokstäver, om fältet är
tomt så registreras det som standard till inget identifierat kön.

•

Glasögonrecept—Välj Inget, Glasögon eller Kontaktlinser. Om du lämnar
fältet tomt ställs Inget in som standard.

När importfilen är uppdaterad:
1. Bekräfta att filen är sparad som en kommaseparerad värdefil (.csv).
2. Kontrollera att filnamnet är SpotSubjects.csv eller DesiredLocation.csv.
OBS!

Om du märker din(a) personfil(er) med en plats så importerar synscreenern
alla filer som finns på USB-minnet samtidigt.

3. Följ importrutinerna för att läsa in filen i synscreenern. Så här kontrollerar du att filen
har importerats: Återgå till skärmen Hem och gå till ikonen Kö för att visa de nya
registreringarna.
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Felsökning

Systemomstart
1. Om du vill starta om synscreenern trycker du och håller ner knappen På/Av tills
en bekräftelseskärm visas. Välj Bekräfta för att slå av.
2. När skärmen blir svart väntar du 30 sekunder och trycker sedan på strömbrytaren
för att slå på synscreenern igen. Kontrollera att enheten har ström genom att ansluta
strömsladden.

Systemet hänger sig
Om synscreenern hänger sig och inte ger respons måste du göra en systemnollställning.
1. Klicka på knappen På/Av.
2. Om fönstret Ström av öppnas väljer du Bekräfta om du vill stänga av enheten.
3. I annat fall trycker du och håller in knappen På/Av tills skärmen blir svart och släpper
sedan upp knappen På/Av.
4. Vänta cirka en minut och genomför sedan en normal start.
Obs!

Detta kan leda till viss dataförlust (t.ex. skrivarkonfiguration och persondata).

Skrivarproblem
Kontrollera att skrivaren är påslagen och har tillräckligt mycket bläck eller toner:
1. Skriv ut en testutskriftssida direkt från skrivaren.
2. När du har bekräftat att skrivaren fungerar kontrollerar du att skrivaren tillhör ett lokalt
nätverk genom att skriva ut på skrivaren från en dator i samma lokala nätverk.
3. Om samtliga ovanstående fungerar gör du en systemåterställning (se ovan).

Problem med trådlös anslutning
Om du stöter på problem när du ansluter till ett trådlöst nätverk:
1. Kontrollera att ikonen för trådlös syns i det övre högra hörnet. Om ikonen är
röd försöker du att starta om synscreenern först.
2. Kontrollera att alla nätverksinställningar är rätt införda.
3. Om inställningarna är rätt försöker du slå av synscreenern och slår sedan på den igen.
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4. Kontrollera skärmen Hem för att se om nätverksnamnet och IP-adressen syns i det
övre vänstra hörnet på det svarta fältet.
Obs!

Om du startar om hjälper det att återställa nätverksanslutningen.

5. Om anslutningen inte automatiskt upprättas öppnar du Verktyg, Nätverk väljer
Säkerhetstyp väljer rätt typ igen (None, WEP, WPA) och väljer sedan det markerade
OK. Detta borde återupprätta nätverksanslutningen.

Systemmeddelanden
Specifika systemmeddelanden kan öppnas när synscreenern används. Om så är fallet
beskriver informationen nedan vad meddelandena betyder:

Meddelandetext

Meddelandeåtgärder
OK eller
Avbryt

Betydelse

Åtgärd

Det finns ett problem med screeningläget
och enheten måste startas om.

Stött på problem. Enheten
behöver startas om.

Starta om

Det gick inte att starta systemet och vi har
försökt korrigera problemet.

Välj Fortsätt om du vill starta om enheten
eller Avbryt om du vill fortsätta använda
enheten i skrivskyddat läge.
Om problemet kvarstår kontaktar
du Welch Allyn Support.
Välj Starta om och försök igen.
Om problemet kvarstår kontaktar
du Welch Allyn Support.

Screeningsystemet är inte
tillgängligt.

Ingen

Undersökningssystemet startade inte eller
svarar inte.

Starta om enheten och försök igen.
Om problemet kvarstår kontaktar
du Welch Allyn Support.

Screeningsystemet har inte
startat.

Ingen

Undersökningssystemet startade inte eller
svarar inte.

Starta om enheten och försök igen.
Om problemet kvarstår kontaktar
du Welch Allyn Support.

Enheten är inte klar med att
spara den föregående
screeningen.

Ingen

Systemet har detekterat att filer från en
tidigare undersökning fortfarande sparas.

Starta om enheten och försök igen.
Om problemet kvarstår kontaktar
du Welch Allyn Support.

Enheten är inte kalibrerad

Ingen

Systemet har inte lyckats läsa filen för
enhetskonfiguration.

Starta om enheten. Om problemet
kvarstår kontaktar du Welch Allyn
Support.

Ursäkta olägenheten. Vi måste
starta om enheten.

Mer information om felsökning eller felmeddelanden får du från Welch Allyns
supportgrupp (ytterligare kontaktinformation finns på handbokens insida).
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Rengöra synscreenern

Rengör synscreenern
VARNING! Risk för elektrisk stöt. Innan du rengör monitorn ska du koppla från
likströmskabeln från strömuttaget och synscreenern.
VARNING! Vätska kan skada elektroniken inuti synscreenern. Se till att ingen vätska spills
på synscreenern.

Om vätska spills på synscreenern:
1. Stäng av synscreenern.
2. Koppla ur strömkontakten.
3. Torka av vätskan från synscreenern.
Om vätska kan ha trängt in i synscreenern ska den inte användas förrän den har torkat
ordentligt, samt inspekterats och testats av auktoriserad servicepersonal.
Rengör regelbundet i enlighet med sjukhusets rutiner och normer eller lokala föreskrifter.
Om synscreenern är påslagen ska displayen låsas och likströmsladden kopplas från.
Följande medel är kompatibla med synscreenern:
•

70-procentig isopropylalkohol

•

10-procentig klorblekmedelslösning

Desinficera i enlighet med sjukhusets rutiner och normer eller lokala föreskrifter.

70-procentig isopropylalkohol
Torka av synscreenern med en ren trasa som är lätt fuktad med vatten och 70 procent
isopropylalkohol.

10-procentig klorblekmedelslösning
1. Torka av synscreenern med en ren trasa som är lätt fuktad med vatten och 10 procent
blekmedel. Följ alltid tillverkarens riktlinjer vad gäller rengöringsmedel.
2. Torka sedan av med en ren trasa som är lätt fuktad med vatten som uppfyller EP- och
USP-kvalitetsnormer.
3. Låt synscreenerns yta torka i minst 10 minuter innan monitorn åter tas i bruk.
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Specifikationer
Strömtillförseln/laddaren som medföljer synscreenern har följande egenskaper:
•

Synscreenerns bruksanvisning gäller programversionerna 3.0.xx.yy.

•

Synscreenern är kalibrerad som en del av tillverkningsprocessen och kräver inte
ytterligare kalibrering.

•

Den medföljande externa strömtillförseln/laddaren är en Klass II-utrustning.
Synscreenern är också en Klass II-utrustning när den är ansluten till den externa
strömtillförseln/laddaren.

•

Synscreenern får ström internt från utrustningen (batteri) när den inte är ansluten
till den externa strömtillförseln/laddaren.

•

Skydd mot elektriska stötar, ingen tillämpad del.

•

Synscreenern är klassad som IPX0 och alltså inte skyddad från inträngande vatten.

•

Synscreenern är inte lämplig att använda i utrymmen där det förekommer brännbar
blandning av anestetika och luft eller syre eller lustgas.

•

Synscreenern är lämplig för kontinuerlig drift.

•

Synscreenern detekterar snabbt och enkelt synproblem i alla åldersgrupper
från 6 månader.

•

Welch Allyn föreslår att batteriet ersätts vid en särskild Welch Allyn-reparationslokal
med 2,5-årsintervaller, på ägarens bekostnad. Det regelbundna underhållet av
synscreenern består av att torka av damm och smuts från frontglasets yta och
LCD-skärmen vid behov.

•

USB-porten ska endast användas för att överföra/läsa in program via ett USB-minne
och får inte anslutas med sladd till någon annan enhet.

Specifikationer
Tillverkare: SL Power Electronics
Modell: MENB1040A1503N01 eller MEMB1040A1541N01
Ingående spänning: 90–264 V växelström (nominellt 100–240 V växelström)
Ingående frekvens: 47–63 Hz
Ingående strömstyrka: 100 V växelström: 1,1 A
Genomsnittlig verkningsgrad: 81–87 % vid 0–50 W, ≥87 % vid >51 till 250
Mått (cm): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm
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Vikt (lbs.): ~2.55
Trådlöst nätverk: 802,11 b/g/n
Driftstemperaturer (°C): +10 till +40
Luftfuktighet vid drift: 30–75 % relativ fuktighet (icke-kondenserande)
Förvarings-/transporttemperaturer (°C): 0 till +50
Fuktighet vid förvaring/leverans: 0–95 % relativ fuktighet (icke-kondenserande)
Atmosfäriskt tryck vid förvaring/leverans: 800 hPA till 1060 hPA
Förväntad batterilivslängd: 2,5 år (vid normal användning)

Screeningskapacitet
Obs! Screeningen leder till ett resultat som antingen ligger innanför eller utanför området,
följt av ett meddelande i enhetens resultatdisplay (Screening klar eller Fullständig
ögonundersökning rekommenderas). Meddelandet visas som en uppmaning till
vårdgivaren att bedöma om personen bör remitteras till en ögonspecialist för ytterligare
utredning eller endast övervakas vid framtida screeningar.

Refraktion
Sfärisk ekvivalens:
•

Intervall:

-7,50 D till +7,50 D i steg på 0,25 D

•

Noggrannhet:

-3,50 D till 3,50 D, ± 0,50 D

-7,50 D till < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D till 7,50 D, ± 1,00 D
Cylindrisk:
•

Intervall:

-3,00 D till +3,00 D i steg på 0,25 D

•

Noggrannhet:

-1,50 D till 1,50 D, ± 0,50 D

-3,00 D till < -1,50 D, ± 1,00 D
> 1,50 D till 3,00 D, ± 1,00 D
Cylindrisk axel:
•

Intervall:

1 till 180 grader i steg på 1 grad

•

Noggrannhet:

± 10 grader (för cylindervärden > 0,5 D)

•

Intervall:

4,0 mm till 9,0 mm i steg på 0,1 mm

•

Noggrannhet:

± 0,4 mm

Pupillstorlek

Pupillavstånd:
•

Intervall:

35 mm till 80 mm i steg på 1 mm

•

Noggrannhet:

± 1,5 mm

Screeningsprincip: Excentrisk fotorefraktion (fotoretinoskopi) används för att uppskatta
omfattningen av ametropi, baserat på ljusreflexernas egenskaper i pupillen.

Bruksanvisning
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Miljöskydd
Enheten innehåller litiumjonceller och andra elektroniska material. Kontakta lokala
myndigheter för information om lämplig återvinning av elektronik eller kasseringsmetoder
vid livslängdens slut.

Vägledning och tillverkarens försäkran
EMC-överensstämmelse
Särskilda försiktighetsåtgärder måste vidtas när det gäller elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC) för all medicinsk elektrisk utrustning. Den här enheten överensstämmer med
IEC EN 60601-1-2:2014.
•

All medicinsk elektrisk utrustning måste installeras och användas i enlighet med den
EMC-information som anges i denna bruksanvisning.

•

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka funktionen hos
medicinsk elektrisk utrustning.

Den här enheten uppfyller alla tillämpliga nationella och internationella normer gällande
elektromagnetisk störning.
•

Det påverkar normalt inte utrustning och enheter i närheten.

•

Det påverkas normalt inte av utrustning och enheter i närheten.

•

Det är inte säkert att använda den här produkten i närheten av högfrekvent kirurgisk
utrustning.

•

Det är god praxis att undvika att använda den här produkten mycket nära annan
utrustning.
VARNING Undvik att använda Welch Allyn®Spot™ Synscreener, modell VS100 i
närheten av eller ovanpå annan utrustning eller medicinska elektriska system
eftersom det kan leda till felaktig funktion. Om sådan användning är nödvändig
ska du observera att Welch Allyn®Spot™ Synscreener, modell VS100 och den
övriga utrustningen för att säkerställa att de fungerar normalt.
VARNING Använd endast tillbehör som rekommenderas av Welch Allyn
tillsammans med Welch Allyn®Spot™ Synscreener, modell VS100. Tillbehör
som inte rekommenderas av Welch Allyn kan påverka EMC-emissioner eller immunitet.
VARNING Upprätthåll minsta separationsavstånd mellan Welch Allyn®Spot™
Synscreener, modell VS100 och portabel RF-kommunikationsutrustning. Welch
Allyn®Spot™ Synscreener, modell VS100 prestanda kan försämras om du inte
upprätthåller lämpligt avstånd mellan enheterna.
VARNING Enheten har inte testats för användning i kliniska miljöer i närheten
av högfrekvent, kirurgisk utrustning. Använd inte enheten i sådana miljöer där
elektromagnetiska störningar ofta förekommer.
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Information om emissioner och immunitet
Elektromagnetisk utstrålning
Enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste se till att den
används i en sådan miljö.
Strålningstest

Överensstämmelse

Elektromagnetisk miljö – vägledning

RF-utstrålning
CISPR 11

Grupp 1

Enheten använder endast HF-energi för de interna
funktionerna. Dess RF-utstrålning är därför mycket låg och det
är inte sannolikt att störningar orsakas på elektronisk
utrustning i närheten.

RF-utstrålning
CISPR 11

Klass B

Enheten är lämplig för användning i alla miljöer, förutom i
hemmet och i miljöer där den ansluts direkt till det kommunala
lågspänningsnätet i byggnader som endast används som
bostäder, under förutsättning att följande varning beaktas:

Störningar från övertoner
IEC 61000-3-2

Klass A

Avgivning av spänningsfluktuationer/
flimmer
IEC 61000-3-3

Uppfyller kraven

VARNING Utrustningen/systemet är endast
avsett att användas av sjukvårdspersonal.
Utrustningen/systemet kan orsaka radiostörningar
eller kan orsaka avbrott i driften av utrustning i
närheten a. Det kan hända att du måste vidta vissa
korrigerande åtgärder, som att rikta om eller flytta
enheten eller avskärma platsen.

a Enheten innehåller en 5 GHz rektangulär frekvensdivision multiplex-sändare eller en 2,4 GHz frekvenshoppande spridspektrumsändare

för trådlös kommunikation. Radion drivs i enlighet med kraven från olika myndigheter, inklusive FCC 47 CFR 15.247 och RE-direktivet
(2015/53/EU). Sändaren är exkluderad från EMC-kraven i 60601-1-2, men bör beaktas vid utvärdering av möjliga störningsproblem mellan
denna och andra enheter.
Elektromagnetisk utstrålning
Enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste säkerställa att
den används i en sådan miljö.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning

Elektrostatisk
urladdning (ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

± 8 kV kontakt
± 15 kV luft

Golven ska vara av trä, betong eller klinkers. Om
golven är täckta med syntetmaterial måste den
relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabb
transient/puls
IEC 61000-4-4

± 2 kV för
strömförsörjningsledningar
± 1 kV för ingångs-/
utgångsledningar

± 2 kV för
strömförsörjningsledningar
± 1 kV för ingångs-/
utgångsledningar

Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller
för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer.

Strömsprång
IEC 61000-4-5

± 1 kV differentialläge
± 2 kV allmänt läge

± 1 kV differentialläge
± 2 kV allmänt läge

Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller
för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer.

Spänningsfall, korta
avbrott och spänningsvariationer på
strömingångsledningarna
IEC 61000-4-11

<0 % UT (>100 % sänkning
av UT) i en cykel 70 % UT
(30 % sänkning av UT) i 25/
30 cykler <0 % UT (>100 %
sänkning av UT) i 0,5 cykler
vid 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°, & 315° i 250/
300 cykler

<0 % UT (>100 % sänkning av
UT) i en cykel 70 % UT (30 %
sänkning av UT) i 25/30 cykler
<0 % UT (>100 % sänkning av
UT) i 0,5 cykler vid 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°, & 315° i
250/300 cykler

Elförsörjningen ska vara av den kvalitet som gäller
för kommersiella miljöer och sjukhusmiljöer. Om
användaren av enheten kräver kontinuerlig drift
under ett strömavbrott rekommenderar vi att
enheten kopplas till en UPS-enhet eller ett batteri.

30 A/m

Nätfrekvensens magnetfält ska vara på en nivå som
är normal för en typisk kontors- eller sjukhusmiljö.

Nätfrekvens
30 A/m
(50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8

Obs! UT är nätspänningen före applicering av testnivån.

Bruksanvisning
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Elektromagnetisk immunitet
Enheten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av enheten måste säkerställa att
den används i en sådan miljö.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Överensstämmelsenivå

Elektromagnetisk miljö – vägledning
Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning
ska inte användas närmare någon del av enheten,
inklusive kablarna, än det rekommenderade
minsta avstånd som beräknats med den ekvation
som är tillämplig för sändarens frekvens.
Rekommenderat separationsavstånd

Ledd RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz till 80 MHz

3 Vrms

d = (1,17)

P

150 kHz till 80 MHz

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz till 1 GHz

3 V/m

d = (1,17)

P

80 MHz till 800 MHz

Differentialläge: ±1 kV
Normalläge: ±2 kV

d = (2,33) x P 800 MHz till 2,5 GHz
där P är sändarens nominella högsta avgivna
effekt i watt (W) och d är det rekommenderade
minsta avståndet i meter (m). Fältstyrkan för fasta
RF-sändare, på basis av en elektromagnetisk
platsundersökninga, ska ligga under
uppfyllelsenivån inom varje frekvensområdeb.
Störningar kan förekomma i närheten av
utrustning märkt med följande symbol:

Överspänning EN 61000-4-5 Differentialläge: ±1 kV
Normalläge: ±2 kV

Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektioner
från byggnader, föremål och människor.
aFältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila eller trådlösa) och mobila landradioapparater, amatörradio, AMoch FM-radioutsändningar och TV-utsändningar kan inte förutsägas teoretiskt med exakthet. För bedömning av den elektromagnetiska miljön
med hänsyn till fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk undersökning utföras på plats. Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där
enheten används överstiger den tillämpliga överensstämmelsenivån för HF ovan, bör enheten hållas under observation för att se om den
fungerar på ett normalt sätt. Om enheten inte fungerar korrekt kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga, t.ex. att vända eller flytta den.
b

Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.
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Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och enheten
Enheten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där de utstrålade RF-störningarna är kontrollerade. Kunden eller användaren av enheten
kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att sörja för ett minsta avstånd mellan rörlig och mobil RF-kommunikationsutrustning och
enheten, enligt rekommendationerna nedan, på basis av kommunikationsutrustningens högsta avgivna effekt.
Sändarens separationsavstånd, maximal utgångsfrekvens (m)
Sändarens högsta
nominella avgivna
effekt (W)

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

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

800 MHz till 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

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m)
uppskattas med hjälp av den tillämpliga ekvationen för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala nominella uteffekt i watt (W)
enligt tillverkaren av sändaren.
Anm. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
Anm. 2: Dessa riktlinjer är eventuellt inte tillämpliga i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och reflektioner
från byggnader, föremål och människor.

Bruksanvisning
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Testspecifikationer för höljets immunitet mot trådlös RF-kommunikationsutrustning
Testfrekvens
(MHz)

Band a
MHz

Tjänst a

Modulering b

Maximal effekt
(W)

Avstånd (m)

Immunitets
testnivå (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
avvikelse
1 kHz sinus

2

0,3

28

710

704–787

LTE-band 13, 17

Pulsmodulering b
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-band 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-band 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
Obs! Vid behov kan avståndet mellan sändarens antenn och monitorn minskas till 1 m för att uppnå TESTNIVÅN FÖR IMMUNITET.
Testavståndet 1 m är tillåtet enligt IEC 61000-4-3.
a För

vissa tjänster ingår endast upplänksfrekvenser.
Bäraren ska moduleras med en 50-procentig fyrkantsvågsignal för driftcykeln.
c Som ett alternativ till FM-modulering kan 50-procentig pulsmodulering vid 18 Hz användas eftersom det skulle utgöra ett värsta fall-scenario,
även om det inte motsvarar faktiskt modulering.
b
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Meddelande om FCC-överensstämmelse
Denna utrustning överensstämmer med del 15, FCC-reglerna. Användningen är
underställd följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadliga störningar
och (2) den här enheten måste kunna acceptera alla mottagna störningar, inklusive
störningar som kan orsaka ej avsedd användning.
Obs!

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränserna för en
digital enhet av Klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Dessa
gränser har utformats för att ge rimligt skydd mot skadlig störning i alla
miljöer där utrustningen kan tänkas användas. Utrustningen skapar, använder
och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras och används
i enlighet med bruksanvisningen kan den orsaka skadlig störning på
radiokommunikation. Om utrustningen används i ett bostadsområde kommer
den troligen att orsaka skadlig störning. Användaren kommer i så fall att vara
tvungen att korrigera störningen på egen bekostnad.

VARNING! Ändringar som inte uttryckligen godkänts av Welch Allyn kan
upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Synscreenerns radio
Synscreenerns radio fungerar i 802.11-nätverk.
Gränssnitt för trådlöst
nätverk

IEEE 802.11b/g/n

Frekvens

802.11b/g: 2,402 GHz till 2,480 GHz, 802,11 n

Trådlösa datahastigheter 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
Uteffekt

43,5 mW typisk, beroende på land

Modulation

OFDM, CKK

Kanaler

1 till 13

Säkerhet/kryptering/
autentisering

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

Antenn

Puls W1049B050 med I-PEX-kabel, max. förstärkning: 2,0 dBi

Godkännanden

USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Kanada: (IC) RSS-210:2010 specifikation RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 baserat på FCC-test
Europa: Bilaga 3.2 R&TTED i 2,4 GHz band, EN 300 328
V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01
V1.9.2:2011, EN 62479

Bruksanvisning
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Internationell radioöverensstämmelse
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GT KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

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

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

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

Taiwan

National Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ ) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8

վ࣏⦷䴫⌒䕫ሴᙗ䴫㇑⨶䗖⌅
ㅜॱҼọ㏃රᔿ䂽䅹ਸṬѻվ࣏⦷ሴ乫䴫
ˈ䶎㏃䁡ਟˈޜਨǃ
୶㲏ᡆ֯⭘㘵൷нᗇ㠚䆺ᴤ乫⦷ǃ࣐བྷ࣏
⦷ᡆ䆺ᴤ䁝䀸
ѻ⢩ᙗ৺࣏㜭Ǆ
ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋
㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅
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Den här produkten kan användas med följande restriktion(er):
Frankrike – användningen utomhus begränsas till 10 mW EIRP inom bandet 2454 till
2483,5 MHz.
Norge – Gäller inte det geografiska området inom 20 km från centrum i Ny-Ålesund.
Obs!

EIRP (Effective Isotropic Radiated Power).

Allmän radioöverensstämmelse
De trådlösa funktionerna i den här enheten måste användas helt i enlighet med
tillverkarens anvisningar, som anges i användardokumentationen som levereras
med produkten. Enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna, föreskrifterna
i kanadensiska ICES-003, och i allt väsentligt med kraven från R&TTE-direktivet 1999/5/EC
enligt beskrivning nedan.
Enheten överensstämmer med EN62479, RSS-102 och 47 CFR 2.1093 för RF-exponering.

IC-utstrålning (Industry Canada)
Enheten överensstämmer med reglerna i RSS 210 för Industry Canada.
Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka störningar och
(2) enheten måste kunna acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka ej
avsedd användning av 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.
För att minska eventuella radiostörningar för andra användare bör antenntyp och
förstärkare väljas så att motsvarande isotropa strålning (EIRP) inte är högre än vad som
krävs för att kommunikationen ska fungera.
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"
Enheten är avsedd att användas med en antenn som har en maximal förstärkning på
2,0 dBi. Det är strängt förbjudet att använda antenner med högre förstärkning enligt
bestämmelser från Industry Canada. Antenner måste ha en impedans på 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.
Den här digitala enheten av Klass B överensstämmer med reglerna i kanadensiska
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Bruksanvisning
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Europeiska unionen
Enheten uppfyller i allt väsentligt kraven från R&TTE-direktivet 1999/5/EG. Följande
testmetoder har tillämpats för att bevisa förutsatt konformitet i allt väsentligt med kraven
från R&TTE-direktivet 1999/5/EG:
Enheten är ett överföringssystem (sändaremottagare) med 2,4 GHz bredband som är
avsett att användas i alla EU-medlemsländer och EFTA-länder, förutom Frankrike och
Italien där restriktiv användning gäller.
I Italien behöver slutanvändare söka licens från nationella spektrummyndigheter för att få
behörighet att sätta upp radiolänkar utomhus och/eller för åtföljande allmän åtkomst till
telekommunikationer och/eller nätverkstjänster, för att kunna använda enheten.
Enheten får inte användas till att upprätta radiolänkar utomhus i Frankrike. På vissa ställen
kan också RF-uteffekten vara begränsad till 10 mW EIRP i frekvensintervallet 2454–2483.5
MHz. För mer utförlig information bör slutanvändaren kontakta lokala
spektrummyndigheter 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
Synscreener
Om din Welch Allyn-produkt är ny garanteras att den ursprungligen är fri från defekter
i material och utförande och fungerar i enlighet med tillverkarens specifikationer vid
normal användning och service. Garantiperioden* börjar vid inköpsdatumet från Welch
Allyn, Inc. eller dess auktoriserade återförsäljare. Welch Allyns skyldigheter under denna
garanti är begränsade till reparation eller utbyte av produkter som innehåller defekt. Dessa
garantier gäller den ursprungliga inköparen och kan inte delas ut eller vidarebefordras till
en tredje part. Garantin gäller inte vid skada eller produktfel som enligt Welch Allyn har
orsakats av felanvändning, olycka (t.ex. leveransskada), försumbarhet, felaktigt underhåll,
ändring eller reparation av någon annan än Welch Allyn eller någon av dess auktoriserade
servicerepresentanter.
* 1 (ett) års begränsad garanti
Dessa uttryckta garantier gäller framför alla andra garantier, uttryckta eller underförstådda,
inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, och ingen annan
person är auktoriserad att hålla Welch Allyn ytterligare ansvarig i samband med försäljning
av Welch Allyn-produkten. Welch Allyn kan inte hållas ansvarig för någon förlust
eller skada som direkt, indirekt eller som följd orsakas av brott mot någon uttryckt
garanti, utöver vad som härmed formulerats.
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