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Uvod
Ta priročnik z navodili za uporabo vsebuje podrobna navodila, ki so namenjena lažjemu
razumevanju funkcij in načina delovanja vašega aparata za pregled vida Spot VS100.
Informacije v tem priročniku vključujejo vse možnosti, ki so na voljo za aparat za pregled
vida Spot. Primernost nekaterih razdelkov priročnika je odvisna od konfiguracije vašega
aparata. Pred kakršno koli uporabo aparata natančno preberite ta priročnik.
Aparat za pregled vida je ročni pripomoček, ki ima na hrbtni strani nameščen video
prikazovalnik za vizualni prikaz in poravnavo pacienta. Video prikazovalnik je opremljen
tudi z uporabniškim vmesnikom za vnos in prikaz podatkov. Aparat za pregled vida ima
vizualne in zvočne znake za pridobitev pozornosti in pogleda pacienta. Zagotavlja hitro
zbiranje podatkov za enostavno obravnavo najzahtevnejših pediatričnih pacientov z
omejenimi zmožnostmi za sodelovanje. Za vsak pregled je na voljo možnost hkratnega
binokularnega vrednotenja pacientove refrakcije, velikosti zenic in gledanja.

Namen uporabe
Aparat za pregled vida Spot je namenjen izdelavi optičnih slik, ki so med pregledom v
pomoč pri določanju refrakcijskih napak in neustrezne poravnanosti oči s pomočjo
zaznavanja posebnih svetlobnih refleksov posameznega očesa. Aparat za pregled vida
Spot ovrednoti svetlobne reflekse mrežnice in oceni refrakcijsko napako. Oceni tudi
velikost zenice, zenično razdaljo in odklon gledanja očesa. Namenjen je za uporabo na
pacientih, starih od šest mesecev naprej, in odraslih pacientih.

Indikacije za uporabo
Aparat za pregled vida Spot je namenjen uporabi s strani zdravstvenih delavcev ali pod
njihovim nadzorom, za pregled in obravnavo posameznikov, pri katerih obstaja tveganje
za refrakcijske napake, povezane s slabovidnostjo. Ta aparat za fotoretinoskopijo je
pripomoček, ki zdravstvenim delavcem pomaga oceniti, ali je treba paciente napotiti k
specialistu oftalmologije v nadaljnjo obravnavo, oziroma, ali so potrebni samo nadaljnji
kontrolni pregledi. Ta pregled ne nadomešča celovitega pregleda oči.

Kontraindikacije
Aparat za pregled vida Spot nima znanih kontraindikacij.
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Simboli
Za več informacij o viru naslednjih simbolov obiščite http://www.welchallyn.com/
symbolsglossary in si oglejte glosar simbolov Welch Allyn.

Simboli v dokumentaciji
Preberite napotke za delovanje/navodila za uporabo. Izvod navodil za uporabo je na voljo na spletni strani.
Natisnjen izvod navodil za uporabo lahko naročite pri podjetju Welch Allyn, prejeli pa ga boste v roku 7
koledarskih dni.
OPOZORILO Opozorila v tem priročniku se nanašajo na stanje oziroma ravnanje, ki lahko privede do izgube
podatkov, bolezni, poškodbe ali smrti.
SVARILO Svarila v tem priročniku se nanašajo na stanje oziroma ravnanje, ki lahko privede do poškodb
opreme ali drugega premoženja.

Simboli električnega napajanja
Nazivna vhodna moč, DC

Vsebuje baterijo (uporabnik je ne more zamenjati sam)

Vklop/izklop napajanja

Priključek USB

Vhodni napajalni priključek DC, pozitivni pol na sredini

Navodila za uporabo

Uvod
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Drugi simboli
Oprema ni zaščitena pred vdorom tekočine

IPXØ
Neionizirajoče elektromagnetno sevanje

Ta simbol se uporablja samo v državah članicah ES. Za preprečevanje možnosti negativnih vplivov
na okolje in zdravje ljudi je treba ta pripomoček odstraniti, (i) za države članice EU, v skladu z
direktivo WEEE (Direktiva o odpadni električni in elektronski opremi) ali, (ii) za druge države, v skladu
z lokalnimi predpisi s področja odstranjevanja in recikliranja odpadkov.
Oznaka CE na izdelku označuje, da je bil izdelek preizkušen in je skladen z določbami Direktive o
medicinskih pripomočkih 93/42/EGS.

Simboli uporabniškega vmesnika
Indikator stanja/nivoja baterije

Polnjenje baterije

Gumb za vklop/izklop brezžične povezave

Povezava z brezžičnim omrežjem je vzpostavljena

V dosegu ni nobenega brezžičnega omrežja
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Usmerjevalnik ni dodelil naslova IP

IP
Neznano omrežje

?
Povezava s konfiguriranim omrežjem ni mogoča

!
Izklop zvoka

Vklop zvoka

Naprej

Nazaj

Izhod

Opravilo tiskanja v teku

Navodila za uporabo

Uvod

Opozorila, svarila in opombe
OPOZORILO Opozorila v tem priročniku se nanašajo na stanje oziroma
ravnanje, ki lahko privede do izgube podatkov, bolezni, poškodbe ali smrti.
SVARILO Svarila v tem priročniku se nanašajo na stanje oziroma ravnanje, ki
lahko privede do poškodb opreme ali drugega premoženja.
OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Vsi vhodni in izhodni signalni
priključki (SIP/SOP) so namenjeni izključno priključitvi drugih medicinskih
pripomočkov, sistemov ali ne-medicinskih pripomočkov, skladnih s standardom
IEC 60601-1 ali drugimi standardi IEC, ki se nanašajo na ta aparat. Na primer,
tiskalnik, priključen prek USB, mora biti skladen s standardom IEC 60950.
Zaradi priključitve neodobrenih naprav na aparat se lahko povečajo odvodni
tokovi ohišja in pacienta.
OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Spreminjanje te opreme ni
dovoljeno.
OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Ne odpirajte aparata in ne
poskušajte sami izvajati popravil. Uporabnik ni pooblaščen za servisiranje
notranjih delov aparata. Izvajajte samo rutinske postopke čiščenja in vzdrževanja,
ki so posebej opisani v tem priročniku. Pregledovanje in servisiranje notranjih
delov opravlja samo usposobljeno servisno osebje. Vsak poskus spreminjanja
aparata lahko povzroči telesne poškodbe in razveljavitev garancije.
OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Pacientom preprečite stik z
izpostavljenimi prevodnimi deli (izhodni priključek adapterja DC, vhodni
napajalni priključek in priključek USB). Poleg tega se ne smete hkrati dotikati
pacienta in morebitno izpostavljenih prevodnih delov aparata.
OPOZORILO Da preprečite nevarnost eksplozije, aparata ne uporabljajte v
prisotnosti vnetljivih mešanic anestetikov z zrakom, kisikom ali dušikovim
oksidom.
OPOZORILO Nevarnost izgube podatkov. Če morate zaradi zamrznitve
sistema ponovno zagnati aparat, lahko pride do izgube podatkov, kot so
konfiguracija tiskalnika in podatki o pacientu.
OPOZORILO Litij-ionska baterija. Nevarnost požara, eksplozije ali opeklin. Ne
dotikajte se in ne razstavljajte baterijskega sklopa.
OPOZORILO Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje
Welch Allyn. Obiščite www.welchallyn.com. Uporaba druge dodatne opreme
lahko povzroči nepravilne podatke o pacientih, poškodbe opreme in posledično
razveljavitev garancije.
OPOZORILO Nevarnost telesnih poškodb in poškodb opreme. Pri polnjenju
naprave je treba kable transformatorja DC pravilno pritrditi, da se zmanjša
nevarnost spotikanja.
OPOZORILO Nevarnost poškodb pacienta. Po ročnem vnosu podatkov in pred
tiskanjem ali prenosom zapisov o pacientih na aparatu preverite identiteto
pacienta.
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OPOZORILO Pri zdravstvenem pregledu lahko pride do lažnih pozitivnih ali
negativnih rezultatov. Pregled vida ne nadomešča celovitega pregleda oči pri
oftalmologu ali optometristu.
OPOZORILO Rezultate pregleda za priporočanje zdravljenja lahko uporabljajo
izključno strokovnjaki s področja oftalmologije.
OPOZORILO Rezultati pregleda se ne smejo uporabljati neposredno za
predpisovanje korekcijskih pripomočkov za vid.

Svarilo Aparat vsebuje visokokakovostne, lomljive dele. Ne izpostavljajte ga
mehanskim udarcem.
Svarilo Zapestni trak ni namenjen podpiranju teže aparata, zato ga ne
uporabljajte za prenašanje aparata.
Svarilo Aparat ni vodoodporen. Če ga po nesreči potopite ali polijete s
tekočino, se takoj obrnite na tehnično podporo podjetja Welch Allyn. Če so na
aparatu prisotne kapljice vode, jih obrišite z mehko in suho krpo.
Svarilo Aparata ne shranjujte v penasto oblogo oziroma torbo, če je priključen
na napajalni adapter DC, sicer lahko pride do poškodb napajalnega kabla in
aparata.
Svarilo Aparata ne izpostavljajte visokim temperaturam ali neposredni sončni
svetlobi. Visoke temperature lahko povzročijo motnje v delovanju aparata.
Svarilo Napajalnega priključka DC na aparat ne priključujte na silo, sicer lahko
pride do poškodb aparata, ki jih garancija ne krije.
Svarilo Površine zaslona na dotik ne pritiskajte ali praskajte s trdimi ali togimi
predmeti. V tem primeru se lahko aparat poškoduje. Na aparatu lahko
uporabljate posebno pisalo za zaslone na dotik.
Opomba Za opravljanje pregleda mora biti velikost zenice najmanj 4 mm, kar
bo morda težko doseči v prostoru, v katerem je prisoten vir svetlobe. Če je
velikost zenic premajhna, vas aparat za pregled vida na zaslonu obvesti, da je
treba prilagoditi osvetlitev prostora. Za najboljše rezultate mora biti velikost
pacientovih zenic 5 mm ali več.
Opomba Kompleta z napajalnim kablom ni dovoljeno uporabljati za drugo
opremo, razen aparata za pregled vida Welch Allyn Spot VS100.

Navodila za uporabo

Uvod
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Pregled vsebine
Glavna transportna škatla vsebuje aparat za pregled vida, navodila za uporabo in škatlo z
dodatno opremo. Škatla z dodatno opremo vsebuje:
napajalni kabel AC,
napajalnik/polnilec,
krpo za čiščenje in.
trakove z ježkom za pritrditev kabla.
Opomba

Ne zavrzite škatle in pene. V primeru poškodb aparata, ki je med prevozom
zapakiran v neodobreno embalažo, se omejena garancija razveljavi (za podrobnosti
glejte garancijski list).

Če ste kupili nosilno torbo, je za večjo varnost med prevozom priporočljivo, da v torbo
namestite peno iz transportne škatle. Aparata za pregled vida ne shranjujte v penasto
oblogo ali torbo, če je priključen na napajalni kabel.
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Upravljalni elementi, prikazovalnik
in priključki
Risbe in slike prikazujejo aparat za pregled vida Spot z vsemi razpoložljivimi možnostmi.

Lastnosti
Prikaz zadnje strani aparata za pregled vida

1

Zaslon LCD

2

Pritrdišče za ovratni trak

3

Napajalni priključek AC

4

Gumb za vklop/izklop

5

Pritrdišče za zapestni trak

6

Nalepka s serijsko številko

7

Pritrdišče za trinožno stojalo

8

Zelena kontrolna lučka LED za polnjenje
(utripa) ali napolnjenost baterije (neprekinjeno
sveti)
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1

Zaslon LCD

9

Priključek USB

10

Senzor temperature okolja

Prikaz sprednje strani aparata za pregled vida

1

Daljinomer

2

Sprednje steklo

3

Zvočnik

Navodila za uporabo
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11

Prikazovalnik
Ob vklopu aparata za pregled vida se prikaže glavni meni ali zaslon Home (Začetni
zaslon). Če je aparat za pregled vida povezan z omrežjem, bosta v črni vrstici v zgornjem
levem kotu vidna ime in naslov IP omrežja.

1. Starostni razpon
Za takojšen začetek pregleda, brez vnosa osebnih podatkov pacienta, na zaslonu Home
(Začetni zaslon) izberite starostni razpon pacienta. Podatke o pacientu lahko po potrebi
vnesete tudi po pregledu.
2. Gumb Start (Začetek)
Gumb Start (Začetek) omogoča:
•

vnos podatkov o pacientu, kot so ID, ime in priimek, spol in datum rojstva (DOB)/
starost (zahtevano)

•

iskanje pacientov v čakalni vrsti (popolno ujemanje na ID-zaslonu)

•

začetek postopka pregleda (na voljo binokularni in monokularni)

•

pregled in tiskanje rezultatov pregleda

3. Ikone na dnu zaslona
•

Queue (Čakalna vrsta) – ogled, izbiranje ali iskanje po seznamu pacientov v
čakalni vrsti za začetek postopka pregleda.

•

History (Zgodovina) – ogled predhodno pregledanih pacientov (izpolnjena
dokumentacija).

•

Tools (Orodja) – različne možnosti za prilagoditev aparata za pregled vida.
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Zaslon s podatki o pacientu
Na zaslonu s podatki o pacientu potrdite, da so vsi podatki pravilni. Podatke lahko
spremenite tako, da se dotaknete polja, ki ga želite spremeniti. Ko zaključite postopek
spreminjanja, izberite OK (V redu), da se vrnete na zaslon s podatki o pacientu. Date of
Birth/Age (Datum rojstva/Starost) je zahtevano polje in bo označeno z rdečo barvo, če so
podatki o datumu rojstva ali starosti (pod 6 mesecev) neveljavni. Izberite GO (Začni), da
začnete postopek pregleda.

Navodila za uporabo

Upravljalni elementi, prikazovalnik in priključki

Razlaga rezultatov

1

Zenična razdalja

2

Indikator velikosti zenice

3

Desno oko (OD), levo oko (OS)

4

Celotna refrakcija
SE – sferični ekvivalent
DS – sfera
DC – cilinder
Axis – os

5

Rezultat pregleda

6

Začetna stran

7

Vrednost cilindra

8

Indikator poravnanosti

9

Stopinje, horizontalno, vertikalno
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Orodja
Meni Tools (Orodja) omogoča prilagoditev aparata za pregled vida po meri in nastavitev
naslednjih možnosti:

Prikaže različico strojne opreme, različico programske aplikacije in serijsko številko. Omogoča
tudi prikaz kratkega povzetka pomembnih lastnosti aparata za pregled vida, vključno z
razpoložljivim prostorom na pomnilniku aparata.
Omogoča ogled nastavitev starostnih meril, ki se uporabljajo za trenutno aktivna priporočila
za pregled na aparatu za pregled vida.
Omogoča nastavitev trenutnega datuma in časa na aparatu za pregled vida.

Omogoča uvoz in izvoz s pomočjo priključene naprave za shranjevanje USB.

Lokacija omogoča nastavitev lokacije pregleda, na katero bodo vezani vsi pacienti.

Omogoča povezavo aparata za pregled vida z brezžičnim omrežjem. Ročno lahko vnesete
ime omrežja (SSID), izberete vrsto varnosti in vnesete geslo za vaše omrežje. Na tej strani
si lahko ogledate in spremenite nastavitve TCP/IP.
Omogoča konfiguracijo omrežnega tiskalnika in tiskanje testne strani. Poleg tega omogoča
tudi ogled stanja tiskalnika.
Omogoča nastavitev načina prikaza podatkov na zaslonu »Results (Rezultati)«, ko je
pregled zaključen. To vključuje obliko zapisa podatkov, vrednost cilindra, prikaz ali umik
rezultatov pregleda in priporočil v ozadje ter nastavitev privzetega prikaza pregleda in
Omogoča nastavitev varnostne kode PIN vaše naprave za dodatno varnost. Če je koda
PIN omogočena, bo njen vnos zahtevan ob vsakem zagonu ali bujenju naprave.
Uporablja se za aktiviranje licence na napravi.

Omogoča izbor jezika, ki bo prikazan na aparatu za pregled vida.
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Nastavitev aparata za pregled
vida

Polnjenje
1. Priključite priloženi kabel DC na napajalnik/polnilec.
2. Previdno dvignite zadnji del aparata za pregled vida in si oglejte nameščene
priključke.
3. Poiščite napajalni priključek DC na aparatu za pregled vida in priključite napajalnik/
polnilec. Napajalni priključek DC na napajalniku/polnilcu se zlahka vstavi v napajalni
priključek DC na aparatu za pregled vida. Če polnilnik priključite na silo, se lahko
naprava poškoduje, kar povzroči razveljavitev garancije.
4. Napajalni kabel DC priključite v prosto stensko vtičnico, da začnete s polnjenjem
aparata.

Vklop in izklop aparata za pregled vida
1. Za vklop aparata za pregled vida pritisnite in izpustite gumb za vklop/izklop (postopek
zagona traja približno 30 sekund). Ko se naprava vklopi, se prikaže Main Menu
(Glavni meni).
2. Za izklop naprave pritisnite in za dve sekundi pridržite gumb za vklop/izklop. Prikaže
se potrditveni zaslon, ki potrjuje izklop.
3. Če zelena lučka utripa, se enota polni, če lučka neprekinjeno sveti pa je enota povsem
napolnjena.

Pritrdišče za trinožno stojalo
Aparat za pregled vida lahko namestite na standardno fotografsko trinožno stojalo. Za
pritrditev trinožnega stojala je na spodnjem delu aparata na voljo pritrdišče z navojem
velikosti ¼–20.

Koristni nasveti
•

Nedejavnost aparata za pregled vida – po 60 sekundah se zmanjša osvetlitev
zaslona; po
5 minutah se zaslon samodejno zatemni za varčevanje z baterijo. Aparat za pregled
vida »prebudite« tako, da se dotaknete zaslona ali pritisnete gumb za vklop/izklop. Če
se zaslon ne vklopi, priključite napajalni kabel in poskusite ponovno.
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•

Izvažanje/čiščenje vseh – preden izberete Clear All (Počisti vse), se prepričajte, da
ste želene podatke uspešno izvozili na pogon USB.

•

Rutinsko brisanje VSEH zapisov na aparatu za pregled vida – pojdite na zaslon
History (Zgodovina) in izberite ikono Clear All (Počisti vse). Izberite Delete All
Records (Izbriši vse zapise). Izbrišete lahko tudi vse zapise v čakalni vrsti.

•

Ne izklapljajte aparata med pregledom – med pregledom način pregleda zapustite
tako, da izberete gumb Exit (Izhod) in nato izklopite aparat kot običajno.

•

Zaslon za vnos – z zadržanim pritiskom gumba Back (Nazaj) na katerem koli
zaslonu za vnos (s tipkovnico) se izbrišejo vsi podatki v polju.

•

Nizko stanje napolnjenosti baterije – ko je baterija skoraj izpraznjena, se pojavi
sporočilo, ki uporabnika obvesti, da mora priključiti napajalni kabel, sicer se bo aparat
izklopil. Če uporabnik ne priključi napajalnega kabla, se naprava samodejno izklopi
zaradi nizke napetosti.

Konfiguracija brezžičnega omrežja
V meniju Tools (Orodja) se dotaknite gumba
Network (Omrežje). Na zaslonu se
prikažejo trenutne nastavitve omrežja. Za dodajanje ali urejanje drugih polj glejte spodnja
navodila. Če so nastavitve pravilne, se dotaknite gumba
(Exit (Izhod)), da se vrnete
v meni Tools (Orodja).

Dodajanje/spreminjanje imena omrežja (SSID):
1. Dotaknite se polja SSID Name (Ime SSID); prikaže se tipkovnica.
2. Vnesite SSID (razlikuje male in velike črke); izberite OK (V redu), da shranite
spremembe in se vrnete na prejšnji zaslon. Ko vnesete vse spremembe in je njihovo
shranjevanje omogočeno, gumb OK (V redu) potemni.

Dodajanje/spreminjanje varnostne fraze (gesla) za WPA/2 PSK:
1. Vrsto šifriranja nastavite na WPA/2 PSK in se dotaknite gumba Passphrase (Geslo);
prikaže se tipkovnica.
2. Vnesite geslo (razlikuje male in velike črke) in izberite OK (V redu).
3. Na zaslonu Network (Omrežje) izberite OK (V redu), da shranite spremembe, sicer
spremembe ne bodo uveljavljene.

Dodajanje/spreminjanje uporabniškega imena in gesla za WPA/2
EAP-PEAP:
1. Vrsto šifriranja nastavite na WPA/2 EAP-PEAP in se dotaknite gumba Passphrase
(Geslo); prikaže se tipkovnica.
2. Vnesite uporabniško ime (razlikuje male in velike črke) in izberite OK (V redu).
3. Vnesite omrežno geslo (razlikuje male in velike črke) in izberite OK (V redu).
4. Na zaslonu Network (Omrežje) izberite OK (V redu), da shranite spremembe, sicer
spremembe ne bodo uveljavljene.
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Dodajanje/spreminjanje ključa (gesla) za WEP:
1. Dotaknite se gumba Passphrase (Geslo); prikaže se tipkovnica (ta funkcija je na
voljo samo, če je varnostno polje nastavljeno na WEP ali WPA).
2. Vnesite ključ WEP (geslo razlikuje male in velike črke) in nato izberite OK (V redu).
3. Na zaslonu Network (Omrežje) izberite OK (V redu), da shranite spremembe, sicer
spremembe ne bodo uveljavljene.

Vklop ali izklop brezžičnih funkcij aparata za pregled vida:
1. Dotaknite se gumba Tools (Orodja).

Network (Omrežje).

2. Dotaknite se gumba
3. Dotaknite se gumba

.

4. Dotaknite se gumba Enable (Omogoči)/Disable (Onemogoči).
Opomba Brezžično delovanje lahko ponovno omogočite šele po vnovičnem zagonu
aparata.
Za samodejni vnovični zagon se dotaknite gumba Enable (Omogoči).

Ogled naprednih nastavitev omrežja:
1. Izberite TCP/IP. Na tem zaslonu si lahko ogledate trenutni naslov TCP/IP, ki vam ga
dodeli omrežje.
2. Za dodatne nastavitve omrežja izberite gumb Static (Statično) ter ročno nastavite
naslov in nastavitve omrežja. (na voljo je tudi naslov MAC vašega aparata za pregled
vida).

Konfiguracija tiskalnika
Aparat za pregled vida podpira povezovanje in tiskanje na večini tiskalnikov HewlettPackard (HP),
ki omogočajo omrežno povezavo. Na aparat za pregled vida so nameščeni tudi nekateri
gonilniki PCL, ki se lahko uporabljajo za druge znamke tiskalnikov, ter prilagojeni gonilnik,
ki podpira tiskalnik nalepk Brother QL-720NW.
Opomba Če želite na aparat za pregled vida namestiti QL-720NW, mora slednji v
omrežnem imenu vsebovati oznako QL-720, na seznamu gonilnikov pa morate
izbrati gonilnik z oznako QL-720NW. Uporabite neskončni papirnati trak Brother
DK2205 ali trak enake vrste.
1. V meniju Tools (Orodja) izberite ikono tiskalnika.
2. Na naslednjem zaslonu se prikaže seznam razpoložljivih tiskalnikov na aparatu za
pregled vida. Seznam vsebuje vse tiskalnike, ki so že dodani v aparat za pregled vida.
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Izbiranje in spreminjanje privzetega tiskalnika:
Na seznamu tiskalnikov poiščite in izberite želeni tiskalnik (samodejno bo označen z
modro). Če je na seznamu več tiskalnikov, za označeni tiskalnik izberite Set as Default
(Nastavi kot privzeto).

Konfiguracija tiskalnika
Izberite tiskalnik in pritisnite gumb Edit (Urejanje) za ogled stanja tiskalnika ali tiskanje
testne strani.

Brisanje tiskalnika
1. Izberite tiskalnik s seznama razpoložljivih tiskalnikov; dotaknite se gumba minus, da ga
izbrišete.
2. Prikaže se pojavno sporočilo za potrditev brisanja tiskalnika.

Ponastavitev tiskalniškega sistema
Z naslednjim dejanjem lahko izbrišete vse tiskalnike:
1. Dotaknite se ikone Trashcan (Smetnjak).
2. Prikaže se pojavno sporočilo; dotaknite se gumba Delete (Izbriši). Izbrisale se bodo
vse trenutne nastavitve tiskalnikov.

Dodajanje omrežnega tiskalnika
1. Za dodajanje tiskalnika na zaslonu Printers Available (Razpoložljivi tiskalniki) izberite
znak plus.
2. Če so tiskalniki povezani z omrežjem, se prikažejo na seznamu. Če vaš tiskalnik ni
prikazan, na vrhu zaslona izberite + Add New Printer (Dodaj nov tiskalnik) ali pa
izberite tiskalnik, ki ga želite dodati in pritisnite ikono za nadaljevanje.
Opomba Da omogočite prikaz razpoložljivih tiskalnikov, se prepričajte, da je
vzpostavljena povezava z brezžičnim omrežjem, ki vsebuje razpoložljive
tiskalnike za aparat za pregled vida.
3. Preverite podrobnosti tiskalnika (ime, gonilnik in lokacijo). Za spreminjanje ali
dodajanje nastavitev se dotaknite polja, ki ga želite spremeniti. Če želite dodati
gonilnik, lahko uporabite funkcijo iskanja, tako da v polje Search (Iskanje) vnesete
del imena gonilnika.
Opomba Za tiskalnike, ki niso znamke HP, so na voljo gonilniki PCL. Nekateri tiskalniki,
povezani z aparatom za pregled vida, morda ne bodo delovali.
4. Ko vnesete vse spremembe, izberite Save (Shrani).
5. Ko shranite spremembe, gumb Print Test Page (Natisni testno stran) potemni.
6. V menijski vrstici se prikaže ikona tiskalnika, ki označuje, da je opravilo v teku. Število
opravil v čakalni vrsti tiskalnika se skupaj s trenutnim stanjem tiskalnika prikaže v
okencu Jobs (Opravila) na vrhu zaslona Printer Details (Podrobnosti tiskalnika).
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Opomba Če imate težave s tiskalnikom ali je opravilo tiskanja obtičalo v čakalni vrsti,
izberite gumb za ponastavitev, da izbrišete opravilo tiskanja in ponastavite
tiskalnik.
7. Vrnite se na zaslon Printers Available (Razpoložljivi tiskalniki) in označite želeni
tiskalnik, ki je nameščen, nato pa ga nastavite za privzetega z gumbom Set as Default
(Nastavi kot privzeto).

Dodajanje tiskalnika z neposredno povezavo (USB)
1. Aparat za pregled vida povežite z brezžičnim omrežjem.
2. Kabel USB tiskalnika priključite na priključek USB na aparatu VS100.
3. Zabeležite naslov IP aparata VS100, ki je prikazan v glavnem meniju.
4. Prek računalnika, ki je povezan z istim omrežjem, obiščite naslednji naslov URL:
http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Kliknite zavihek Administration (Upravljanje); v razdelku Printers (Tiskalniki) kliknite
gumb Find New Printer (Iskanje novega tiskalnika).
6. Ko na seznamu izberete tiskalnik, ki v imenu vsebuje USB, kliknite Add This Printer
(Dodaj ta tiskalnik), na primer: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB
CN3C91S1N205XT HPLIP).
Opomba Poenostavite ime tiskalnika, da ga boste lažje vnesli v aparat VS100, na primer:
namesto HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP uporabite
ENVY5530.
7. Kliknite Continue (Naprej).
8. Izberite Make (Znamko) in kliknite Continue (Naprej), na primer: HP.
9. Izberite Model in kliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik), na primer: HP Envy 5530
Series hpijs, 3.13.9 (en, en).
10. Kliknite Set Default Options (Nastavitev privzetih možnosti).
11. Na aparatu VS100 pritisnite Tools (Orodja) in nato izberite Printer (Tiskalnik).
12. Za dodajanje novega tiskalnika pritisnite puščico + in nato pritisnite desno puščico, da
izberete Add New Printer (Dodaj nov tiskalnik).
13. Poimenujte tiskalnik, na primer: HP Envy 5530.
14. Pritisnite Edit (Urejanje) v razdelku Driver (Gonilnik) in izberite ustrezni gonilnik za
tiskalnik.
15. Pritisnite Edit (Urejanje) v razdelku Location (Lokacija), nato vnesite ipp://127.0.0.1/
printers/<ime_tiskalnika>, na primer: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.
16. Pritisnite gumb Save (Shrani).
17. Nato lahko pritisnete gumb Print Test Page (Natisni testno stran), da se prepričate,
če vse deluje pravilno.
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Uvažanje/izvažanje datotek
1. V meniju Tools (Orodja) izberite Import/Export (Uvoz/Izvoz); preusmerjeni boste na
zaslon Import/Export (Uvoz/Izvoz).
2. Na priključek USB aparata za pregled vida priključite napravo za shranjevanje USB
(priporočena kapaciteta USB je 8 GB ali več).
3. Ko je naprava USB zaznana, sta omogočena gumba Import (Uvoz) in Export
(Izvoz), v črni vrstici v zgornjem desnem kotu, poleg simbola brezžične povezave, pa
se prikaže simbol USB.
4. Gumb Import (Uvoz) je na voljo samo, če aparat za pregled vida prepozna veljavno
datoteko za uvoz. Na zaslonu se prikaže število najdenih datotek za uvoz.
Opomba Če gumbi niso označeni po petih sekundah od priključitve naprave USB, pred
ponovnim poskusom odstranite napravo USB in jo priključite v računalnik, nato
pa iz naprave odstranite vse datoteke.

Izvoz
1. Izberite gumb Export (Izvoz). Če želite izvoziti posamezno datoteko brez podatkov o
pacientu, izberite Exclude Personal Data (Izključi osebne podatke); če ne izberete
te možnosti, se izvozijo vsi podatki. Za začetek izvažanja ponovno pritisnite gumb
Export (Izvoz).
2. Počakajte, da se prikaže sporočilo »Export Finished successfully (Izvoz je uspel)« in
izberite OK (V redu). Nato lahko varno odstranite napravo USB iz aparata za pregled
vida.
3. Izvožena mapa na napravi USB bo poimenovana
»Spot_SerijskaŠtevilka_LLLLMMDD_HHMMSS« (mapa z imenom
»Spot_SerijskaŠtevilka« podatke o pregledu vsebuje samo, če ste jih vnesli med
pregledom pacientov). Vsebuje naslednje datoteke:
•

datoteka "Spot Criteria" (Merila Spot) (v mapi »import (uvoz)«);

•

datoteka Spot Subjects Template (Predloga pacientov Spot) (v mapi »db«);

•

datoteka Spot Results (Rezultati Spot) (v mapi »db«);

•

datoteka Spot Banner (Pasica Spot) (v mapi »import (uvoz)«; datoteka je
vidna samo, če ste dodali pasico po meri);

•

datoteke Subject PDF (PDF pacientov) (v mapi »pdf«).

Opomba Če napravo USB odstranite preden se izvoz dokonča, prenos podatkov morda
ne bo popoln ali pa bodo podatki poškodovani.

Uvoz
S funkcijo uvoza lahko uvozite:
•

posodobljene datoteke z merili (SpotCriteria.csv);

•

prihodnje datoteke, datoteke v čakalni vrsti, datoteke o pregledih
(SpotSubjects.csv ali Location.csv; če kot ime datoteke uporabite lokacijo, bodo
vsi pacienti v datoteki privzeto shranjeni na lokacijo glede na ime datoteke, npr.
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če uporabite NovakMarija.csv bo »NovakMarija« postala privzeta lokacija za
vse paciente v tej datoteki);
•

pasico po meri (banner.png) za poročila o pregledih. Za uspešen uvoz je treba
upoštevati ustrezna pravila za poimenovanje (npr. banner.png, SpotCriteria.csv,
SpotSubjects.csv. Upoštevajte, da je lahko za datoteko SpotSubjects kot ime
datoteke uporabljena lokacija);

•

posodobljene datoteke z merili (SpotCriteria.csv).

Pasica po meri
Podjetje Welch Allyn vam omogoča, da na dno poročil, namenjenih tiskanju, dodate
pasico po meri. Upoštevajte, da podjetje Welch Allyn ne zagotavlja pasic po meri. Pasico
morate ustvariti sami, pri čemer upoštevajte naslednje:
•

pasica mora biti poimenovana »banner.png«,

•

ne sme presegati velikosti 1 MB,

•

velikost slike mora biti 1376 x 240 slikovnih pik.

Dodajanje pasice po meri
1. Datoteko banner.png prenesite korensko mapo/mapo najvišje ravni naprave USB.
2. Napravo USB priključite na aparat za pregled vida. Pojdite v meni »Tools (Orodja)« in
izberite Import/Export (Uvoz/Izvoz).
3. Označena bo možnost uvoza datoteke; izberite Import (Uvoz).
4. Preverite, ali je bila datoteka uspešno uvožena, tako da pregledate novega pacienta
ali izberete izpolnjen zapis in natisnete poročilo. Vaša pasica bo natisnjena na dnu
poročila.
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Dostop do spleta
Ko je aparat za pregled vida povezan z brezžičnim omrežjem, omogoča možnost ogleda
datotek s spletnim brskalnikom (Internet Explorer, Firefox, Safari, itd.) v računalniku, ki je
povezan z istim omrežjem.
Za dostop do spletnega strežnika na aparatu za pregled vida:
1. V računalniku odprite spletni brskalnik; v naslovno vrstico vnesite naslove IP naprav
(najdete jo v zgornji črni vrstici na začetnem zaslonu).
2. Vnesti boste morali uporabniško ime in geslo.
Uporabniško ime: spot
Geslo: 0000
Opomba Če ste na aparatu omogočili varnost, se kot geslo uporabi vaša štirimestna koda
PIN.
3. Privzeto mesto za shranjevanje je mapa Report (Poročila). Slednja vsebuje mapo pdf,
v kateri so shranjene datoteke PDF pacientov.
4. Za ogled datoteke SpotResults.csv pojdite v mapo »db«.

Pridobitev licence
Če želite uporabljati funkcijo opravljanja pregledov, ki jo omogoča aparat za pregled vida,
morate pridobiti licenco za aparat. Če ste iz tovarne prejeli novo napravo, skupaj s temi
navodili, je vaša licenca že nameščena in aktivirana. Če ste na aparatu posodobili
programsko opremo, morate posodobiti licenco, kot je opisano spodaj:
1. Na priključek USB naprave za pregled vida priključite prazno napravo USB.
2. Pojdite v meni »Tools (Orodja)«, nato izberite License (Licenca).
3. Čez nekaj trenutkov se prikaže pogovorno okno s sporočilom, da je bila registracijska
datoteka izvožena na napravo USB.
4. Datoteko, poimenovano spot-[serijska številka].reg, pošljite službi za pomoč strankam
podjetja Welch Allyn na naslov customerservice@welchallyn.com.
Služba za pomoč strankam podjetja Welch Allyn bo preverila vašo registracijsko datoteko
in vam prek e-pošte posredovala veljaven licenčni ključ. Ko prejmete ključ, storite
naslednje:
1. Datoteko shranite v mapo najvišje ravni (korensko mapo) naprave USB.
2. Napravo USB priključite na priključek USB na aparatu za pregled vida.
3. V meniju Tools (Orodja) izberite License (Licenca). Čez nekaj trenutkov se prikaže
pogovorno okno s sporočilom, da je bila licenčna datoteka uvožena na aparat.
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Okolje pregleda
Da zagotovite optimalne rezultate, pregled opravite v okolju z nizko intenzivnostjo
osvetlitve. Odstranite ali zakrijte vse vire sončne in/ali močne umetne svetlobe, ki bi lahko
povzročila odsev v pacientovih očeh. Fluorescenčna svetloba je sprejemljiva, vendar
morate upoštevati, da lahko vpliva na velikost pacientove zenice in tako zmanjša
verjetnost za uspešen pregled.
Opomba Za opravljanje pregleda mora biti velikost zenice najmanj 4 mm, kar bo morda
težko doseči v prostoru, v katerem je prisoten vir svetlobe. Če je velikost zenic
premajhna, vas aparat za pregled vida na zaslonu obvesti, da je treba prilagoditi
osvetlitev prostora.
Za najboljše rezultate mora biti velikost pacientovih zenic 5 mm ali več.

Pregled pacienta
1. Postavite se na razdaljo približno 1 meter od pacienta. Če uporabljate trinožno stojalo,
ga postavite približno 1 meter od pacienta.
2. Začnite s pregledom in aparat počasi zavrtite navzgor, da bo na višini pacientovih oči.
Prilagodite razdaljo od pacienta, da boste na zaslonu jasno videli obe očesi. Če
uporabljate trinožno stojalo, ga prilagodite po višini in premaknite z ene strani na
drugo, da bodo pacientove oči na sredini zaslona.
Modri zaslon vas opozori, da ste preblizu ali predaleč od pacienta.
Opomba Vzdrževanje enakomernega položaja aparata za pregled vida (na osi)
pacientovih oči omogoča hitrejše rezultate in pomaga zagotoviti, da ne zajamete
drugih predmetov.
Eno nogo postavite pred drugo in se nato počasi zibajte naprej in nazaj, dokler se
zaslon ne obarva sivo, kar pomeni, da ste v območju zajema. Če uporabljate trinožno
stojalo, ga po potrebi premaknite tako, da zagotovite fokusiranost na pacientove
zenice, dokler se zaslon ne obarva sivo.
3. Aparat za pregled vida držite pri miru, dokler se ne prikaže kolesce, ki označuje, da je
postopek zajema v teku.
4. Če pregled ni bil uspešen in niste uspeli zajeti pacientovih zenic, se cikel pregleda
ustavi. V tem primeru lahko pregled začnete znova, označite zapis, uporabite
monokularni način ali pa se vrnete na zaslon Home (Začetni zaslon).
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5. Če je velikost zenic premajhna, vas aparat na zaslonu obvesti, da je treba prilagoditi
osvetlitev prostora za povečanje zenic.

Fokusiranje aparata za pregled vida

A

Aparat za pregled vida postavite na razdaljo približno 1 meter (36 palcev)
od pacienta.

B

Aparat za pregled vida držite tesno ob telesu in se zibajte naprej in nazaj,
dokler se zaslon ne obarva sivo.

C

Ne premikajte se, dokler se na sivem zaslonu ne prikaže kolesce.

Opomba Za najboljše rezultate morajo biti oči široko odprte in usmerjene v sredino
okvirja.
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Monokularni način
V monokularnem načinu lahko izberete, katero oko boste pregledali. Ta način uporabite,
kadar z binokularnim pregledom ne uspete zajeti pacientovih zenic.
Po zaključku binokularnega pregleda:
1. Ob koncu postopka binokularnega pregleda se dotaknite gumba Mono in izberite oko,
ki ga želite pregledati.
2. Dotaknite se ustrezne strani zaslona, glede na oko, ki ga želite pregledati.
(OD = desno oko pacienta; OS = levo oko pacienta).
3. Ko zaključite pregled, lahko postopek ponovite na drugem očesu, tako da izberete
Mono v meniju Subject Results (Rezultati pacienta).
Če poteče časovna omejitev meritve:
1. Če po neuspešnem binokularnem poteče časovna omejitev meritve, se dotaknite
gumba Mono in izberite oko, ki ga želite pregledati.
2. Dotaknite se ustrezne strani zaslona, glede na oko, ki ga želite pregledati.
(OD = desno oko pacienta; OS = levo oko pacienta).
3. Ko zaključite pregled, lahko postopek ponovite na drugem očesu, tako da izberete
Mono v meniju Measurement Options (Možnosti meritve).
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Ogled rezultatov
Ob koncu postopka pregleda se prikaže zaslon z rezultati.
Vse možnosti ogleda rezultatov so na voljo v razdelku Results (Rezultati) v meniju Tools
(Orodja) in vključujejo: privzeti prikaz na zaslonu s povzetkom ali zaslonu s podrobnimi
rezultati, skrivanje priporočil ali rezultatov pregleda v ozadje, možnosti za vrednost cilindra
ter neobdelane ali zaokrožene podatke.
Meritve v dovoljenem območju

Priporočen je pregled oči

Navodila za uporabo
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Razlaga rezultatov
Na spodnji sliki je prikazan zaslon z rezultati, skupaj z opisi prikazanih elementov:

1

Zenična razdalja

2

Indikator velikosti zenice

3

Desno oko (OD), levo oko (OS)

4

Celotna refrakcija
SE – sferični ekvivalent
DS – sfera
DC – cilinder
Axis – os

5

Rezultat pregleda

6

Začetna stran

7

Vrednost cilindra

8

Indikator poravnanosti

9

Stopinje, horizontalno, vertikalno

Rezultati, zunaj dovoljenega območja, so označeni z rdečo.
Opomba Rezultati pregleda zagotavljajo izhodne podatke, ki so lahko znotraj ali zunaj
dovoljenega območja in jih spremlja ustrezno sporočilo na izhodnem prikazovalniku aparata
(»Screening Complete (Pregled je zaključen)« ali »Complete Eye Exam Recommended
(Priporočen je celovit pregled oči)«). Prikazano sporočilo poziva zdravstvenega delavca, naj
oceni, ali bi moral biti pacient napoten k specialistu oftalmologije v nadaljnjo obravnavo, ali
pa sporoča, da so potrebni samo nadaljnji kontrolni pregledi.
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Merila aparata za pregled vida
Merila aparata za pregled vida Spot so bila razvita v skladu s priporočili za pregled vida s
pripomočki Ameriške akademije za pediatrično oftalmologijo in strabizem (AAPOS) ter
Ameriške akademije za pediatrijo (AAP). Merila so vezana na starost in tako prispevajo k
zgodnjemu odkrivanju dejavnikov tveganja za ambliopijo pri otrocih.
Opomba Kakršno koli odstopanje od teh meril lahko povzroči nepravilne odčitke.
Če želite spremeniti trenutno nastavljena merila pregleda:
1. Izvedite postopek izvoza in napravo USB priključite v računalnik.
2. Pojdite v mapo naprave USB in odprite pravkar izvoženo mapo Spot; izberite mapo za
uvoz.
3. Datoteko »SpotCriteria.csv« kopirajte v mapo najvišje ravni na napravi USB (datoteka
ne sme biti v podmapi). Ko je datoteka kopirana, jo odprite.
4. Vnesite želene spremembe s programom Microsoft Excel ali drugim združljivim
programom.
5. Datoteko shranite v obliki datoteke z vrednostmi, ločenimi z vejico (Comma Separated
Value) (.csv). Zagotoviti morate, da je datoteka poimenovana »SpotCriteria.csv«.
Napravo USB odstranite iz računalnika in jo priključite v aparat za pregled vida.
6. Pojdite v meni Tools (Orodja) in izberite Import/Export (Uvoz/Izvoz). Izberite gumb
Import (Uvoz) in uvozite posodobljeno datoteko z merili.
7. Preverite, ali je bila datoteka uspešno uvožena, tako da greste v meni Tools (Orodja)
in izberete Criteria (Merila); preverite nove nastavitve.
Opomba Ko uvozite in uporabite merila po meri, bo na dnu zaslona na voljo tudi gumb
Restore (Obnovitev). Ta gumb poziva uporabnika, naj potrdi, ali res želi
povrniti privzeta merila, ki so bila tovarniško nameščena na napravi. S
potrditvijo se merila po meri izbrišejo iz aparata za pregled vida in zamenjajo s
privzetimi merili.

Pacienti
Aparat za pregled vida vam omogoča dopolnitev seznama pacientov s pacienti v čakalni
vrsti.
1. Izvedite postopek izvoza in nato odstranite napravo USB iz aparata za pregled vida
ter jo priključite v računalnik.
2. Izberite mapo Spot, ki je bila pravkar ustvarjena.
3. Izberite mapo »db« in nato izberite datoteko »SpotSubjects.csv«.
4. Datoteka SpotSubjects.csv file vsebuje šest stolpcev; ne spreminjajte nobenega
naslova stolpca. Informacije samo dodajte v stolpce, kot je opisano spodaj:
Opomba Če morate ustvariti ločene lokacije za posamezne paciente, lahko pred
stolpcem Patient ID (ID pacienta) dodate stolpec in ga poimenujete Location
(Lokacija).

Navodila za uporabo
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•

Patient ID (ID pacienta) – Uporabite lahko kombinacijo črkovnih, številčnih
znakov in simbolov. To polje se uporablja za hitro iskanje pacienta.

•

First Name (Ime) – Vnesite ime. Uporabite lahko katero koli kombinacijo
črkovnih znakov.

•

Last Name (Priimek) – Vnesite priimek. Uporabite lahko katero koli
kombinacijo črkovnih znakov.

•

Date of Birth (Datum rojstva) – Vnesite datum rojstva v obliki MM/DD/LLLL.
Starost pacienta lahko vnesete v letih, mesecih ali kombinaciji obojega. To
polje je obvezno za uspešen uvoz.
Na primer: Če je starost pacienta 2 leti in 10 mesecev, vnesete 2Y10M.
Uporabite numerične in črkovne znake.

•

Gender (Spol) – Izberite Male (Moški) ali vnesite M; izberite Female (Ženski)
ali vnesite F. Možni so samo črkovni znaki; če polje pustite prazno, bo spol
privzeto neopredeljen.

•

Eyewear prescription (Recept za pripomoček za vid) – Izberite None
(Brez),
Glasses (Očala), ali Contacts (Leče). Če polje pustite prazno, bo privzeta
nastavitev »None (Brez)«.

Ko posodobite datoteko za uvoz:
1. Prepričajte se, da je datoteka shranjena v obliki datoteke z vrednostmi, ločenimi z
vejico (Comma Separated Value) (.csv).
2. Preverite, ali je datoteka poimenovana »SpotSubjects.csv« ali »DesiredLocation.csv«.
Opomba Če datoteko/-e pacientov označite z lokacijo, bo aparat za pregled vida hkrati
uvozil vse datoteke, ki jih najde na napravi USB.
3. Pri nalaganju datoteke na aparat za pregled vida upoštevajte postopke uvoza.
Preverite, ali je bila datoteka uspešno uvožena: Za ogled novih zapisov se vrnite na
zaslon Home (Začetni zaslon) in izberite ikono Queue (Čakalna vrsta).
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Odpravljanje napak

Ponovni zagon sistema
1. Za vklop in izklop napajanja aparata za pregled vida pritisnite in pridržite gumb On/Off
(Vklop/Izklop), dokler se ne prikaže potrditveni zaslon. Izberite Confirm (Potrdi) in izklopite
aparat.
2. Ko se zaslon ugasne, počakajte 30 sekund in nato pritisnite gumb za vklop/izklop, da
ponovno vklopite aparat za pregled vida. Vključite napajalni kabel, da zagotovite
napajanje aparata.

Zamrznitev sistema
Če se aparat za pregled vida zaklene in se ne odziva na dotik, morate izvesti strojno
ponastavitev sistema.
1. Pritisnite gumb On/Off (Vklop/Izklop).
2. Če se prikaže okno Power Off (Izklop napajanja), izberite Confirm (Potrdi) in
izklopite aparat.
3. Če se to okno ne pojavi, pritisnite in pridržite gumb On/Off (Vklop/Izklop), dokler se
zaslon ne ugasne, nato pa izpustite gumb On/Off (Vklop/Izklop).
4. Počakajte približno eno minuto in nato izvedite običajni postopek zagona.
Opomba V tem primeru lahko pride do izgube nekaterih podatkov (npr. konfiguracija
tiskalnika in podatki o pacientu).

Težave s tiskalnikom
Preverite, ali je tiskalnik vklopljen in ima na voljo dovolj črnila ali tonerja:
1. Neposredno s tiskalnika natisnite testno stran.
2. Ko se prepričate, da tiskalnik pravilno deluje, preverite, ali je povezan z lokalnim
omrežjem, tako da na tiskalniku poskusite tiskati prek računalnika, ki je povezan z
istim omrežjem.
3. Če vse navedene funkcije pravilno delujejo, izvedite ponovni zagon sistema (glejte
zgoraj).

Težave z brezžično povezavo
V primeru težav pri povezovanju z brezžičnim omrežjem:
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1. Preverite ikono Wireless (Brezžična povezava) v zgornjem desnem kotu zaslona.
Če je ikona rdeče barve, najprej poskusite izklopiti in ponovno vklopiti aparat za
pregled vida.
2. Preverite, ali so vse omrežne nastavitve pravilno vnesene.
3. Če so nastavitve pravilne, poskusite izklopiti in nato ponovno vklopiti aparat za
pregled vida.
4. Na zaslonu Home (Začetni zaslon) preverite, ali sta v črni vrstici v zgornjem levem
kotu prikazana ime omrežja in naslov IP.
Opomba Povezavo z omrežjem lahko ponovno vzpostavite s ponovnim zagonom.
5. Če se povezava ne vzpostavi samodejno, pojdite v meni Tools (Orodja), Network
(Omrežje), izberite Security Type (Vrsta varnosti), ponovno izberite ustrezno vrsto
(None (Brez), WEP, WPA/2 PSK, in WPA/2 EAP-PEAP) in nato izberite označeni
gumb OK (V redu). Ko opravite ta postopek, bi morala biti omrežna povezava
vzpostavljena.

Sistemska sporočila
Med delovanjem aparata za pregled vida se lahko prikažejo določena sistemska
sporočila. V tem primeru vam lahko spodnje informacije pomagajo ugotoviti pomen
sporočil:
Besedilo sporočila

Dejanja
sporočila
Ali ste prepričani, da želite Restore
izbrisati nameščena merila (Obnovi) ali
po meri in obnoviti privzeta Cancel
(Prekliči)
merila sistema? Če želite
shraniti merila po meri,
uporabite možnost Export
(Izvoz) v orodju Import/
Export (Uvoz/Izvoz).
Osebnih podatkov ni bilo Cancel
mogoče izključiti iz
(Prekliči) ali
obnovljenih datotek.
Continue
Želite nadaljevati?
(Nadaljuj)

Izvoz ni uspel zaradi
notranje napake.
Ali želite iz tega aparata
izbrisati obnovljene
datoteke?

Brez
Cancel
(Prekliči) ali
Delete
(Izbriši)

Pomen

Dejanje

Zahtevali ste obnovitev nastavitev za
merila na podlagi starosti na privzete
tovarniške nastavitve. Če jih niste
shranili, bodo vse nastavitve
izgubljene.

Če želite aparat uporabljati s
trenutnimi nastavitvami meril,
izberite Restore (Obnovi) ali
Cancel (Prekliči).

Izbrali ste možnost izključitve
osebnih podatkov iz trenutnega
postopka izvoza, ki vključuje
obnovljene podatkovne datoteke.
Aparat iz obnovljenih podatkovnih
datotek ne more izključiti osebnih
podatkov.
Izvoz podatkov ni uspel.

Izberite Cancel (Prekliči), da
prekinete trenutni postopek
izvoza, ali izberite Continue
(Nadaljuj), da nadaljujete z
izvažanjem obnovljenih podatkov,
ki vključujejo osebne podatke.

Če so v postopek izvoza vključene
obnovljene podatkovne datoteke,
vas sistem vpraša, ali želite
obnovljene datoteke izbrisati ali
ohraniti na aparatu.

Ponovite postopek izvoza.
Aparat bo uporabnika opozarjal,
da so obnovitvene datoteke
pripravljene za izvoz, dokler jih ne
izvozi in izbriše iz aparata. Če
želite, da se med zagonom
sistema sporočilo preneha
prikazovati, po izvozu izbrišite
obnovitvene datoteke.

Navodila za uporabo
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Podatkovna baza je
ponastavljena in
obnovitvene datoteke so
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datoteke prenesejo).
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Pomen

Dejanje

Med obnavljanjem datoteke z
zgodovino pacienta je prišlo do
notranje napake. Ustvarjena je bila
varnostna kopija obnovitvene
datoteke, ki je bila kopirana v
obnovitveno območje za izvoz.

Dotaknite se gumba Delete
(Izbriši), če želite obnovljene
datoteke izbrisati. Dotaknite se
gumba Cancel (Prekliči), če želite
obnovljene datoteke ohraniti. Če
obnovljene datoteke ostanejo na
aparatu, se bo to pogovorno okno
prikazalo med vsakim zagonom
aparata.
To pogovorno okno izgine, ko
aparat priključite na vir
električnega napajanja.
Na datotečnem sistemu morda ni
na voljo dovolj prostora, zato
izvozite podatke in počistite
zgodovino naprave, da sprostite
dodaten prostor za shranjevanje.
Izberite OK (V redu) za ponovni
zagon aparata ali Cancel
(Prekliči) za nadaljevanje
uporabe aparata v načinu Read
Only (Samo za branje). Ko aparat
deluje v načinu Read Only (Samo
za branje), lahko pregledate
obstoječe rezultate pregledov.
Novi pregledi ne bodo mogoči,
dokler ne izvedete ponovnega
zagona.
Izvedite ponovni zagon aparata in
poskusite znova. (Za izklop
aparata pritisnite in za dve
sekundi pridržite gumb za vklop/
izklop.)

Baterija je skoraj
Brez
izpraznjena. Priključite
napajalnik.
Shranjevanje poročila
OK (V redu)
PDF o trenutnem pacientu
ni mogoče

Baterija je skoraj povsem
izpraznjena.

Opravičujemo se za
morebitne neprijetnosti.
Potreben je ponovni
zagon aparata.

OK (V redu)
ali Cancel
(Prekliči)

V načinu pregleda je prišlo do težav
in aparat je treba ponovno zagnati.

Sistem je naletel na
težavo. Aparat je treba
ponovno zagnati.

Reboot
(Ponovni
zagon)

Sistem se ni mogel zagnati in je
poskušal odpraviti težavo.

Prišlo je do notranje napake, zaradi
katere sistem ni mogel shraniti
poročila PDF o trenutnem pregledu.
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Dejanja
sporočila
Brez

Brez

Pomen

Dejanje

Sistem za izvajanje pregleda se ni
inicializiral ali se ne odziva.

Izvedite ponovni zagon aparata in
poskusite znova. (Za izklop
aparata pritisnite in za dve
sekundi pridržite gumb za vklop/
izklop.)
Izvedite ponovni zagon aparata in
poskusite znova. (Za izklop
aparata pritisnite in za dve
sekundi pridržite gumb za vklop/
izklop.)

Sistem ni mogel prebrati
konfiguracijske datoteke aparata.

Za več informacij o odpravljanju napak ali o sporočilih o napakah se obrnite na tehnično
podporo podjetja Welch Allyn (dodatne informacije o kontaktih najdete na notranji naslovnici
tega priročnika).
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Navodila za čiščenje aparata za pregled vida
OPOZORILO Nevarnost električnega udara. Pred čiščenjem aparata za pregled vida
izključite napajalni kabel DC iz omrežne vtičnice in aparata za pregled vida.
OPOZORILO Tekočine lahko poškodujejo elektroniko v aparatu za pregled vida. Preprečite
razlivanje tekočin po aparatu za pregled vida.

Če aparat za pregled vida polijete s tekočino:
1. Izklopite aparat za pregled vida.
2. Izključite napajalni vtič.
3. Z aparata za pregled vida odstranite tekočino.
Če je tekočina zašla v notranjost aparata za pregled vida, aparata ne uporabljajte, dokler
se ne posuši ter ga ne pregleda in preizkusi usposobljeni serviser.
Čiščenje izvajajte redno, v skladu s protokoli in standardi vaše ustanove ali v skladu z
lokalnimi predpisi.
Za aparat za pregled vida so primerna naslednja sredstva:
•

70-odstotni izopropilni alkohol

•

10-odstotna raztopina klorovega belila

Aparat razkužite v skladu s protokoli in standardi vaše ustanove ali v skladu z lokalnimi
predpisi.

70-odstotni izopropilni alkohol
Aparat za pregled vida obrišite s čisto krpo, ki jo nekoliko navlažite s 70-odstotnim
izopropilnim alkoholom.

10-odstotna raztopina klorovega belila
1. Aparat za pregled vida obrišite s čisto krpo, ki jo nekoliko navlažite z 10-odstotno
raztopino klorovega belila in vode. Upoštevajte navodila proizvajalca sredstva za
čiščenje.
2. Obrišite s čisto krpo, nekoliko navlaženo z vodo, ki ustreza standardom kakovosti EP
in USP.
3. Pred ponovno uporabo aparata za pregled vida počakajte najmanj 10 minut, da se
površina aparata posuši.
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Specifikacije
Aparat za pregled vida ima naslednje lastnosti:
•

Ta navodila za uporabo aparata za pregled vida veljajo za različice programske
opreme 3.0.xx.yy.

•

Aparat za pregled vida je bil umerjen med postopkom izdelave in ne zahteva
naknadnega umerjanja.

•

Priloženi zunanji napajalnik/polnilec je oprema razreda II. Aparat za pregled vida prav
tako postane oprema razreda II, kadar je priključen na zunanji napajalnik/polnilec.

•

Kadar aparat za pregled vida ni priključen na zunanji napajalnik/polnilec, ga napaja
notranja oprema (baterija).

•

Zaščita pred električnim udarom ni sestavni del.

•

Aparat za pregled vida ima stopnjo zaščite IPX0, zato ni zaščiten pred vdorom vode.

•

Aparat za pregled vida ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljivih mešanic
anestetikov z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom.

•

Aparat za pregled vida je primeren za neprekinjeno delovanje.

•

Aparat za pregled vida omogoča hitro in enostavno zaznavanje težav z vidom pri vseh
starostnih skupinah, od starosti 6 mesecev naprej.

•

Podjetje Welch Allyn priporoča zamenjavo baterije na 2,5 leta pri pooblaščenem
servisnem centru podjetja Welch Allyn, na stroške lastnika aparata. Redno vzdrževanje
aparata za pregled vida obsega brisanje prahu ali umazanije s površine sprednjega
stekla in prikazovalnika LCD po potrebi.

•

Priključek USB je dovoljeno uporabljati samo za prenos/nalaganje programske
opreme prek pomnilniškega ključka USB in ga ni dovoljeno priključiti na nobeno drugo
napravo.
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Specifikacije električnega napajanja
Proizvajalec: SL Power Electronics
Model: MENB1040A1503N01 ali MENB1040A1541N01
Japonski model: MENB1040A1503N02
Vhodna napetost: 90–264 V AC (nazivna napetost 100–240 V AC)
Vhodna frekvenca: 47–63 Hz
Vhodni tok: 100 V AC: 1,1 A
Povp. zmogljivost: 81–87 % pri 0–50 W, ≥87 % pri > 51 do 250

Specifikacije aparata za pregled vida
Mere (cm/palci): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ palca x 6 ¾ palca x 4 ¾ palca)
Teža (lbs): ~ 2,55 (1,16 kg)
Brezžično omrežje: 802.11 b/g/n
Temperaturno območje delovanja (°C): +10 do +40
Vlažnostno območje delovanja: 30 % do 75 % relativne vlažnosti (brez kondenziranja)
Temperaturno območje med shranjevanjem/prevozom (°C): 0 do +50
Vlažnostno območje med shranjevanjem/prevozom: 0 % do 95 % relativne vlažnosti (brez
kondenziranja)
Zračni tlak med shranjevanjem/prevozom: 800 hPA do 1060 hPA
Pričakovana življenjska doba baterije: 2,5 leta (pri običajni uporabi)

Zmogljivost pregledovanja
Opomba Rezultati pregleda zagotavljajo izhodne podatke, ki so lahko znotraj ali zunaj
dovoljenega območja in jih spremlja ustrezno sporočilo na izhodnem prikazovalniku aparata
(»Screening Complete (Pregled je zaključen)« ali »Complete Eye Exam Recommended
(Priporočen je celovit pregled oči)«). Prikazano sporočilo poziva zdravstvenega delavca, naj
oceni, ali bi moral biti pacient napoten k specialistu oftalmologije v nadaljnjo obravnavo, ali pa
sporoča, da so potrebni samo nadaljnji kontrolni pregledi.

Refrakcija
Sferični ekvivalent:
•

Razpon:–7,50 D do +7,50 D, v korakih po 0,25 D

•

Točnost: –3,50 D do 3,50 D, ± 0.50 D
–7,50 D do < –3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D do 7,50 D, ± 1,00 D

Cilinder:
•

Razpon: –3,00 D do +3,00D, v korakih po 0,25 D

•

Točnost: –1,50 D do 1,50 D, ± 0,50 D
–3,00 D do < –1,50 D, ± 1,00 D

Navodila za uporabo
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>1,50 D do 3,00 D, ± 1,00 D
Os cilindra:
•

Razpon:1 do 180 stopinj, v korakih po 1 stopinjo

•

Točnost: ± 10 stopinj (za vrednosti cilindra > 0,5 D)

Velikost zenice:
•

Razpon:4,0 mm do 9,0 mm, v korakih po 0,1 mm

•

Točnost: ± 0,4 mm

Zenična razdalja:
•

Razpon: 35 mm do 80 mm, v korakih po 1 mm

•

Točnost: ± 1,5 mm

Načelo izvajanja pregleda: Ekscentrična fotorefrakcija (fotoretinoskopija) je namenjena
ocenjevanju stopnje ametropije na podlagi lastnosti svetlobnega refleksa zenice.

Shranjevanje opreme
Pri shranjevanju aparata za pregled vida, napajalnih kablov in dodatne opreme
upoštevajte pogoje okolja shranjevanja, ki so navedeni v specifikacijah izdelka.

Odstranjevanje elektronske opreme
Ta izdelek in njegove sestavne dele je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zakoni in
predpisi. Tega izdelka ne odvrzite kot nesortirani komunalni odpadek.
Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in skladnosti glejte www.welchallyn.com/
weee ali se obrnite na oddelek za podporo strankam podjetja Welch Allyn.
Ta naprava vsebuje litij-ionske celice in druge elektronske materiale. Za informacije o
ustreznem načinu recikliranja ali odstranjevanja odpadne elektronske opreme ob koncu
življenjske dobe se obrnite na lokalne vladne organe.

Napotki in izjava proizvajalca
Elektromagnetna združljivost (EMC)
Za vso električno medicinsko opremo je treba sprejeti posebne varnostne ukrepe v zvezi z
elektromagnetno združljivostjo. Aparat je v skladu s standardom IEC EN 60601-1-2:2014
•

Vsa električna medicinska oprema mora biti nameščena in uporabljena v skladu z
informacijami o elektromagnetni združljivosti, zapisanimi v teh navodilih za uporabo.

•

Prenosna in mobilna radiofrekvenčna komunikacijska oprema lahko vpliva na
delovanje električne medicinske opreme.

Ta izdelek je v skladu z vsemi veljavnimi in zahtevanimi standardi za elektromagnetne
motnje.
•

V normalnih pogojih ne vpliva na opremo in naprave v bližini.

•

V normalnih pogojih oprema in naprave v bližini nimajo vpliva na izdelek.

•

Tega izdelka ni varno uporabljati v prisotnosti visokofrekvenčne kirurške opreme.
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Vseeno pa je dobra praksa, da se izogibate uporabi tega izdelka v zelo neposredni
bližini druge opreme.
OPOZORILO Ne uporabljajte aparata za pregled vida v bližini druge opreme ali
medicinskih električnih sistemov ali na njih, saj lahko to povzroči nepravilno
delovanje. Če je takšna uporaba nujna, opazujte aparat za pregled vida in drugo
opremo in se prepričajte, da deluje normalno.
OPOZORILO Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo podjetje Welch Allyn
priporoča za uporabo z aparatom za pregled vida. Dodatna oprema, ki je
podjetje Welch Allyn ne priporoča, lahko vpliva na emisije ali odpornost
elektromagnetne združljivosti.
OPOZORILO Ohranjajte najmanjšo varnostno razdaljo med aparatom za
pregled vida in prenosno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo. Učinkovitost
aparata za pregled vida se lahko zmanjša, če ne vzdržujete ustrezne razdalje
med izdelkom in opremo.
OPOZORILO Aparat ni bil preizkušen za uporabo v bližini visokofrekvenčne
kirurške opreme in naprav za magnetnoresonančno slikanje. V takih okoljih je
veliko elektromagnetnih motenj, zato v njih aparata ne uporabljajte.

Navodila za uporabo
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Informacije o emisijah in odpornosti
Elektromagnetne emisije
Aparat je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik aparata mora
zagotoviti, da se izdelek uporablja v takem okolju.
Preizkus emisij

Skladnost

Elektromagnetno okolje – smernice

Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Skupina 1

Aparat uporablja radiofrekvenčno energijo izključno za svoje notranje
delovanje. Radiofrekvenčne emisije so zato zelo nizke in ni verjetno,
da bi povzročile motnje elektronske opreme v bližini.

Radiofrekvenčne emisije
CISPR 11

Razred B

Naprava je primerna za uporabo v vseh vrstah ustanov, razen za domačo
uporabo in uporabo v ustanovah, ki so neposredno priključene na
nizkonapetostna električna omrežja, ki dobavljajo električno energijo za
gospodinjstva, če se upošteva naslednje opozorilo:

Harmonične emisije
IEC 61000-3-2

Razred A

Emisije napetostnih nihanj/
utripanj
IEC 61000-3-3

Skladno

OPOZORILO Ta oprema/sistem je namenjen samo
zdravstvenim delavcem. Ta oprema/sistem lahko povzroči
radijske motnje ali moti delovanje opreme v bližini a. Morda
bodo potrebni prilagoditveni ukrepi, kot so preusmeritev ali
premestitev aparata ali zaščita lokacije.

a

Aparat je za zagotavljanje brezžične komunikacije opremljen s 5-GHz oddajnikom za ortogonalno frekvenčno
multipleksiranje ali 2,4-GHz oddajnikom za frekvenčni skok z razpršenim spektrom. Radijski sprejemnik deluje v
skladu z zahtevami različnih agencij, vključno z zahtevami FCC 47, CFR 15.247 in Direktivo 2015/53/EU o radijski
opremi. Za oddajnik ne veljajo zahteve standarda 60601-1-2, vendar jih je treba upoštevati pri reševanju možnih
težav z motnjami zaradi tega aparata ali drugih naprav.
Elektromagnetne emisije
Aparat je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik aparata mora
zagotoviti, da se izdelek uporablja v takem okolju.
Preizkus
odpornosti

Preizkusna raven
IEC 60601

Raven skladnosti

Elektromagnetno okolje – smernice

Elektrostatična
razelektritev
(ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV kontaktna
razelektritev
± 15 kV zračna
razelektritev

± 8 kV kontaktna
razelektritev
± 15 kV zračna
razelektritev

Površina tal mora biti lesena, betonska ali
prekrita s keramičnimi ploščicami. Če so
tla obložena s sintetičnim materialom,
mora biti relativna vlažnost vsaj
30-odstotna.

Hiter električni
prehodni pojav/
sunek
IEC 61000-4-4

± 2 kV za omrežne
vodnike
±1 kV za vhodne/
izhodne vode

± 2 kV za omrežne
vodnike
±1 kV za vhodne/izhodne
vode

Kakovost napajalne napetosti mora
ustrezati običajnemu poslovnemu ali
bolnišničnemu okolju.

Prenapetost
IEC 61000-4-5

± 1 kV diferencialni
napetostni način
± 2 kV normalni
napetostni način

± 1 kV diferencialni
napetostni način
± 2 kV normalni
napetostni način

Kakovost napajalne napetosti mora
ustrezati običajnemu poslovnemu ali
bolnišničnemu okolju.

Napetostni upadi,
kratke prekinitve
in spremembe
napetosti v
omrežnih vodnikih
IEC 61000-4-11

<0 % UT (>100 % upad
UT) za 1 cikel 70 % UT
(30 % upad UT) za 25/
30 ciklov <0 % UT
(>100 % upad UT) za
0,5 cikla @ 0°, 45°,
90°, 135°, 180°, 225°,
270°, & 315° za 250/
300 ciklov

<0 % UT (>100 % upad
UT) za 1 cikel 70 % UT
(30 % upad UT) za 25/
30 ciklov <0 % UT
(>100 % upad UT) za
0,5 ciklov @ 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270°, &
315° za 250/300 ciklov

Kakovost napajalne napetosti mora
ustrezati običajnemu poslovnemu ali
bolnišničnemu okolju. Če uporabnik
potrebuje neprekinjeno delovanje aparata
med motnjami napajanja, je priporočljivo,
da je aparat opremljen z notranjo baterijo
ali da se napaja iz brezprekinitvenega
napajanja.
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Preizkus
odpornosti

Preizkusna raven
IEC 60601

Raven skladnosti

Elektromagnetno okolje – smernice

Frekvenca
napajanja
Magnetno polje
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Magnetna polja pri omrežni frekvenci
morajo imeti običajne vrednosti, ki so
prisotne v poslovnih ali bolnišničnih okoljih.

Opomba: UT je napetost vira izmeničnega toka pred uporabo preizkusne ravni.
Elektromagnetna odpornost
Aparat je namenjen uporabi v spodaj opisanem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik aparata mora
zagotoviti, da se izdelek uporablja v takem okolju.
Preizkus
odpornosti

Preizkusna raven
IEC 60601

Raven skladnosti

Elektromagnetno okolje – smernice
Prenosne in mobilne radiofrekvenčne
komunikacijske opreme ne uporabljajte
na razdalji od katerega koli dela aparata,
vključno s kabli, ki je bližja od
priporočene varnostne razdalje,
izračunane z enačbo za frekvenco
oddajnika.
Priporočena varnostna razdalja

Prevajana radijska
frekvenca
IEC 61000-4-6

3 Vrms
Od 150 kHz do
80 MHz

3 Vrms

d = (1,17)

P

od 150 kHz do 80 MHz

Izsevana radijska
frekvenca
IEC 61000-4-3

3 V/m, od 80 MHz do
1 GHz

3 V/m

d = (1,17)

P

od 80 MHz do 800 MHz

Diferencialni način:
± 1 kV
Običajni način: ± 2 kV

d = (2,33) x P od 800 MHz do 2,5 GHz
Pri tem je P nazivna moč oddajnika v
vatih (W), d pa je priporočena varnostna
razdalja v metrih (m). Na podlagi
terenske raziskave elektromagnetnih
valovanja je bilo ugotovljeno, da morajo
biti jakosti polj stacionarnih
radiofrekvenčnih oddajnikov nižje od
stopnje skladnosti za posamezni
frekvenčni razponb. V bližini naprav, ki
so označene z naslednjim simbolom,
lahko nastopijo motnje:

Sunek EN 61000-4-5 Diferencialni način:
± 1 kV
Običajni način: ± 2 kV

Opomba 1: pri 80 in 800 MHz velja višji frekvenčni razpon.
Opomba 2: te smernice morda niso veljavne v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno valovanje lahko vplivata
absorpcija in odboj od zgradb, predmetov in ljudi.
Jakosti polj stacionarnih oddajnikov, kot so bazne postaje prenosnih (mobilnih/brezžičnih) telefonov in kopenskih
mobilnih radijskih naprav, amaterske radijske postaje, radijske postaje AM in FM ter televizijski oddajniki, ni mogoče
natančno teoretično oceniti. Za oceno elektromagnetnega okolja stacionarnih radiofrekvenčnih oddajnikov je
priporočljiva elektromagnetna analiza lokacije. Če izmerjena moč polja na mestu, kjer se uporablja aparat, presega
ustrezne radiofrekvenčne stopnje, opazujte aparat in se prepričajte, da normalno deluje. Če opazite neobičajno
delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je preusmeritev ali premestitev aparata.
a

b

V frekvenčnem območju od 150 kHz do 80 MHz mora biti jakost polja manjša od 3 V/m.

Navodila za uporabo
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Priporočena varnostna razdalja med prenosno ali mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo in
aparatom
Aparat je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, v katerem je sevane radiofrekvenčne motnje mogoče
nadzorovati. Kupec ali uporabnik aparata lahko prispeva k preprečevanju elektromagnetnih motenj tako, da
ohranja minimalno varnostno razdaljo med prenosno ali mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo
(oddajniki) in aparatom, kot je priporočeno spodaj, v skladu z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.
Varnostna razdalja od oddajnika pri največji izhodni frekvenci (m)
Nazivna največja
izhodna moč oddajnika
(W)

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

Od 80 MHz do 800 MHz
d = (1,17) P

Od 800 MHz do 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

Za oddajnike, katerih nazivna največja izhodna moč zgoraj ni navedena, se lahko priporočena varnostna razdalja
d v metrih (m) oceni z enačbo, ki velja za frekvenco oddajnika, pri čemer je P nazivna največja izhodna moč
oddajnika v vatih (W) glede na podatke proizvajalca oddajnika.
Opomba 1: Pri 80 in 800 MHz velja varnostna razdalja za višji frekvenčni razpon.
Opomba 2: te smernice morda niso veljavne v vseh okoliščinah. Na elektromagnetno valovanje lahko vplivata
absorpcija in odboj od zgradb, predmetov in ljudi.
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Preizkusne specifikacije za odpornost odprtine ohišja proti brezžični radiofrekvenčni komunikacijski opremi
Preizkusna
frekvenca
(MHz)

Pas a
MHz

Storitev a

Modulacija b

Največja moč
(W)

Razdalja (m)

Preizkusna
raven
odpornosti
(V/m)

385

380–390

TETRA 400

Pulzna
modulacija b
18 Hz

1,8

0,3

27

450

430–470

GMRS 460,
FRS 460

FM c odklon
± 5 kHz
1 kHz sinusni
signal

2

0,3

28

710

704–787

Pas LTE 13, 17 Pulzna
modulacija b
217 Hz

0,2

0,3

9

800–960

GSM 800/900, Pulzna
TETRA 800,
modulacija b
18 Hz
iDEN 820,
CDMA 850,
Pas LTE 5

2

0,3

28

1700–1990

Pulzna
GSM 1800;
modulacija b
CDMA 1900;
GSM 1900;
217 Hz
DECT; pas LTE
1, 3, 4, 25;
UMTS

2

0,3

28

2450

2400–2570

Bluetooth,
Pulzna
WLAN, 802.11 modulacija b
b/g/n, RFID
217 Hz
2450, pas
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

Pulzna
modulacija b
217 Hz

5500
5785
OPOMBA Če je treba doseči PREIZKUSNO RAVEN ODPORNOSTI, lahko razdaljo med oddajno anteno in
monitorjem zmanjšate na 1 m. Razdalja preskusa 1 m je dovoljena v skladu s standardom IEC 61000-4-3.
a

Za nekatere storitve so vključene samo frekvence za navzgornje povezave.
Modulacija nosilca se opravi s 50 % pravokotnega valovnega signala delovnega cikla.
c Alternativno k frekvenčni modulaciji FM se lahko uporabi 50 % pulzne modulacije pri 18 Hz, ki sicer ne predstavlja
dejanske modulacije, ampak najslabši primer.
b
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Izjava o skladnosti FCC
Ta aparat je skladen s 15. delom pravil FCC. Pri delovanju morata biti izpolnjena
naslednja dva pogoja: (1) aparat ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) aparat mora
prenesti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile neželeno
delovanje.
Opomba Ta oprema je bila preizkušena in se je izkazala kot skladna z omejitvami za
digitalne naprave razreda B, skladno z delom 15 pravil FCC. Te omejitve so
namenjene zagotavljanju primerne zaščite pred škodljivimi motnjami med
delovanjem opreme v katerem koli okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko
seva radiofrekvenčno energijo. Če oprema ni nameščena in uporabljena v
skladu z navodili v tem priročniku, lahko povzroči škodljive motnje, ki vplivajo na
radijske komunikacije. Delovanje te opreme v stanovanjskem okolju lahko
povzroči škodljive motnje. V tem primeru mora uporabnik motnje odpraviti na
lastne stroške.
OPOZORILO Spremembe ali predelave, ki jih izrecno ne odobri podjetje Welch
Allyn, lahko razveljavijo uporabnikovo pravico do uporabe opreme.

Radijski modul aparata za pregled vida
Radijski modul aparata za pregled vida deluje na omrežjih 802.11.
Brezžični omrežni
vmesnik

IEEE 802.11b/g/n

Frekvenca

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

Hitrosti brezžičnega
prenosa podatkov

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

Izhodna moč

običajna 43,5 mW; odvisno od države

Modulacija

OFDM, CKK

Kanali

1 do 13

Varnost/šifriranje/
preverjanje pristnosti

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA, in WPA2

Antena

Pulse W1049B050 s kablom I-PEX, maksimalni dobitek: 2,0
dBi

Odobritve agencij

ZDA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Kanada: (IC) RSS-210:2010, specifikacija RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 na podlagi preizkušanja FCC
Evropa: Priloga 3.2 Direktive R&TTE, pri frekvenčnih
pasovih 2.4 GHz, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 48917 V2.2.1:2012, EN 301 489-01 V1.9.2:2011, EN62479
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Mednarodna skladnost radijske opreme
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
Africa

TA-2015/443

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

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY
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This equipment is Industrial (Class A)
electromagnetic wave suitability equipment and
seller or user should take notice of it, and this
equipment is to be used in the places except for
home.

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

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) 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⌅

Ta izdelek je dovoljeno uporabljati ob upoštevanju naslednjih omejitev:
Francija – Uporaba na prostem je omejena na 10 mW EIRP, v frekvenčnem pasu od 2454
do 2483,5 MHz.
Norveška – Ne velja za geografsko območje v oddaljenosti 20 km od središča postaje NyÅlesund.
Opomba Efektivna izotropno sevana moč (EIRP).

Splošna skladnost radijske opreme
Uporaba brezžičnih funkcij aparata mora biti strogo v skladu z navodili proizvajalca, ki so
opisana v uporabniški dokumentaciji, priloženi izdelku. Ta aparat je skladen s 15. delom
pravil FCC, pravili kanadskega standarda ICES-003 ter bistvenimi zahtevami Direktive
1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE), kot je opisano v
nadaljevanju.
Ta aparat je skladen s standardi glede izpostavljenosti radijskim frekvencam EN62479,
RSS-102 in 47 CFR 2.1093.

Emisije v skladu z Industry Canada (IC)
Ta aparat je skladen s specifikacijo RSS 210 urada Industry Canada.
Pri delovanju morata biti izpolnjena naslednja dva pogoja: (1) aparat ne sme povzročati
motenj in
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(2) aparat mora prenesti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile
neželeno delovanje aparata.
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.
Za zmanjšanje povzročanja morebitnih radijskih motenj drugim uporabnikom izberite vrsto
antene in njenega dobitka tako, da ekvivalentna izotropno sevana moč (EIRP) ne presega
vrednosti, ki zadostuje za uspešno komunikacijo.
Aparat je namenjen delovanju z anteno, katere največji dobitek znaša 2,0 dBi. V skladu s
predpisi urada Industry Canada je uporaba antene z višjim dobitkom strogo prepovedana.
Zahtevana impedanca antene je 50 ohm.
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"
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.
Ta digitalni aparat razreda B je skladen s kanadskim standardom ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Navodila za uporabo
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Evropska unija
Ta aparat je skladen z bistvenimi zahtevami Direktive 1999/5/ES o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE). Za zagotavljanje skladnosti z bistvenimi
zahtevami Direktive R&TTE 1999/5/ES so bile uporabljene naslednje preizkusne metode:
Ta aparat je širokopasovni oddajniški sistem 2,4 GHz (oddajnik-sprejemnik), namenjen za
uporabo v državah članicah EU in državah Evropskega združenja za prosto trgovino,
razen v Franciji in Italiji, kjer je njegova uporaba omejena.
V Italiji mora končni uporabnik pri nacionalnih organih za upravljanje radijskega spektra
pridobiti dovoljenje za uporabo naprave z namenom vzpostavljanja radijskih povezav na
prostem in/ali za zagotavljanje javnega dostopa do telekomunikacijskih in/ali omrežnih
storitev.
V Franciji tega aparata ni dovoljeno uporabljati za vzpostavljanje radijskih povezav na
prostem in v nekaterih območjih je lahko izhodna radiofrekvenčna moč omejena na
10 mW EIRP, v frekvenčnem območju 2454–2483,5 MHz. Za podrobnejše informacije naj
se končni uporabnik obrne na nacionalni organ za upravljanje radijskega spektra v
Franciji.
Croatian

Tvrtka Welch Allyn ovime potvrđuje da je ovaj RLAN uređaj sukladan s ključnim zahtjevima i
drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EU.

Czech

Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními po_adavky 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
Romanian

Prin prezentul document, Welch Allyn declară că acest dispozitiv RLAN respectă cerinţele
esenţiale şi alte dispoziţii relevante ale Directivei 1999/5/CE.

Russian

Компания Welch Allyn объявляет, что это устройство RLAN соответствует основным
требованиям и положениям директивы 1999/5/EC.

Serbian

Kompanija Welch Allyn ovim izjavljuje da je ovaj RLAN uređaj usklađen sa osnovnim zahtevima i
drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

Slovak

Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné po_iadavky a všetky príslušné
ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podjetje Welch Allyn izjavlja, da je ta naprava RLAN skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi
ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

Slovene
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Spanish
Swedish

Aparat za pregled vida Welch Allyn Spot

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.
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Garancija
Aparat za pregled vida
Nov izdelek podjetja Welch Allyn je zajamčeno brez prvotnih napak v materialu in izdelavi
ter v primeru običajne uporabe in servisiranja deluje v skladu s proizvajalčevimi
specifikacijami. Garancijsko obdobje* se začne z datumom nakupa pri podjetju Welch
Allyn, Inc. ali pooblaščenemu distributerju. Obveznosti podjetja Welch Allyn so omejene
na popravilo ali zamenjavo komponent, za katere podjetje Welch Allyn v garancijskem
obdobju presodi, da imajo napako. Jamstva veljajo za prvotnega kupca in jih ni mogoče
dodeliti ali prenesti na tretjo osebo. Ta garancija ne zajema poškodb ali okvar izdelka, za
katere podjetje Welch Allyn presodi, da so nastale zaradi napačne uporabe, nesreče
(vključno s poškodbami med prevozom), malomarnosti, neustreznega vzdrževanja,
spreminjanja ali popravila s strani drugih oseb, razen podjetja Welch Allyn ali njegovih
pooblaščenih serviserjev.
* 1 (eno) leto omejene garancije
Ta izrecna jamstva izključujejo vse druge oblike jamstev, izrecnih ali implicitnih, vključno z
jamstvom glede prodajne kakovosti in primernosti za določen namen, in nobena druga
oseba nima pooblastil, da bi v imenu podjetja Welch Allyn prevzela kakršno koli drugo
odgovornost v povezavi s prodajo izdelkov podjetja Welch Allyn. Razen v primerih,
določenih v tem dokumentu, podjetje Welch Allyn ne prevzema odgovornosti za kakršne
koli izgube ali poškodbe, neposredne, naključne ali posledične, nastale zaradi
neupoštevanja kakršnega koli izrecnega jamstva.
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