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Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης είναι ένας εκτενής οδηγός, σχεδιασμένος με
σκοπό να σας βοηθήσει στην κατανόηση των δυνατοτήτων και της λειτουργίας
του Spot Vision Screener VS100. Οι πληροφορίες αυτού του εγχειριδίου
περιλαμβάνουν όλες τις επιλογές που είναι διαθέσιμες στο Spot Vision Screener.
Το πεδίο εφαρμογής για ορισμένες από τις ενότητες αυτού του εγχειριδίου
εξαρτάται από τη διαμόρφωση της συγκεκριμένης συσκευής που διαθέτετε.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε
τη συσκευή.
Το διαθλασίμετρο είναι ένα φορητό όργανο χειρός με μια οθόνη βίντεο στο πίσω
μέρος της μονάδας, που παρέχει οπτικοποίηση και ευθυγράμμιση του
εξεταζομένου. Η οθόνη βίντεο λειτουργεί επίσης ως περιβάλλον εργασίας χρήστη
για την εισαγωγή και προβολή δεδομένων. Το διαθλασίμετρο παρέχει οπτικές και
ηχητικές υποδείξεις προκειμένου να προσελκύσει την προσοχή και το βλέμμα του
εξεταζομένου. Η συσκευή παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης συλλογής δεδομένων
για εύκολη αξιολόγηση εξεταζόμενων παιδιών με περιορισμένη δυνατότητα
συνεργασίας. Κάθε έλεγχος παρέχει ταυτόχρονη διοφθαλμική εκτίμηση της
διάθλασης, του μεγέθους της κόρης του οφθαλμού και του βλέμματος του
εξεταζομένου.

Προοριζόμενη χρήση
Το Spot Vision Screener αποσκοπεί στην παραγωγή οπτικών εικόνων που
βοηθούν στην αναγνώριση διαθλαστικών σφαλμάτων και στραβισμού με την
ανίχνευση ειδικών ανακλάσεων φωτός από κάθε οφθαλμό κατά τη διάρκεια του
ελέγχου. Το Spot Vision Screener αξιολογεί αυτές τις ανακλάσεις φωτός από τον
αμφιβληστροειδή χιτώνα για την εκτίμηση του διαθλαστικού σφάλματος.
Υπολογίζει επίσης το μέγεθος της κόρης του οφθαλμού, τη διακορική απόσταση
και την απόκλιση βλέμματος. Προορίζεται για χρήση σε άτομα ηλικίας από έξι
μηνών έως και ενήλικες.

Ενδείξεις χρήσης
Το Spot Vision Screener ενδείκνυται για χρήση από επαγγελματίες υγείας ή υπό
την καθοδήγηση ενός επαγγελματία υγείας με σκοπό τον έλεγχο ή την αξιολόγηση
ατόμων για πιθανά διαθλαστικά σφάλματα που σχετίζονται με την χαμηλή όραση.
Αυτού του είδους η συσκευή φωτο-ρετινοσκοπίας προορίζεται ως βοήθημα για
τον επαγγελματία υγείας προκειμένου να αξιολογήσει εάν ο ασθενής θα πρέπει
να παραπεμφθεί σε ειδικό οφθαλμολόγο για περαιτέρω αξιολόγηση ή εάν θα
πρέπει απλώς να παρακολουθείται σε μελλοντικούς ελέγχους. Ο έλεγχος αυτός
δεν προορίζεται για αντικατάσταση πλήρους οφθαλμικής εξέτασης.
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Αντενδείξεις
Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για το Spot Vision Screener.

Σύμβολα
Για πληροφορίες σχετικά με την προέλευση αυτών των συμβόλων, ανατρέξτε στο
γλωσσάρι συμβόλων της Welch Allyn στη διεύθυνση http://www.welchallyn.com/
symbolsglossary.

Σύμβολα τεκμηρίωσης
Συμβουλευτείτε τις οδηγίες λειτουργίας/οδηγίες χρήσης. Αντίγραφο των οδηγιών
χρήσης διατίθεται σε αυτήν τη διαδικτυακή τοποθεσία. Μπορείτε να παραγγείλετε
ένα έντυπο αντίγραφο των οδηγιών χρήσης από τη Welch Allyn που παραδίδεται
εντός 7 ημερολογιακών ημερών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι δηλώσεις προειδοποίησης αυτού του εγχειριδίου
υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να επιφέρουν απώλεια
δεδομένων, ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι δηλώσεις προσοχής στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύουν συνθήκες
ή πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον εξοπλισμό ή άλλο
περιουσιακό στοιχείο.

Σύμβολα παροχής ρεύματος
Ονομαστική τιμή εισόδου ρεύματος, DC

Περιλαμβάνεται μπαταρία (χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης από το χρήστη)

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Θύρα USB

Θύρα εισόδου ρεύματος DC, κεντρικός ακροδέκτης θετικός

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή
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Διάφορα σύμβολα
IPXØ

Ο εξοπλισμός δεν προστατεύεται από την είσοδο υγρού

Μη ιονίζουσα ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

Το σύμβολο αυτό ισχύει μόνο για κράτη-μέλη της ΕΚ. Για την αποφυγή πιθανών
αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και ενδεχομένως για την υγεία των
ανθρώπων, το όργανο αυτό πρέπει να απορρίπτεται (i) για κράτη-μέλη της ΕΚ σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ (οδηγία αναφορικά με την απόρριψη ηλεκτρονικού
Η σήμανση CE που φέρει αυτό το προϊόν υποδεικνύει ότι έχει ελεγχθεί και
συμμορφώνεται με τις διατάξεις που προβλέπονται από την οδηγία 93/42/ΕΟΚ
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Σύμβολα περιβάλλοντος εργασίας χρήστη
Ένδειξη κατάστασης/επιπέδου φόρτισης μπαταρίας

Η μπαταρία φορτίζεται

Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης ασύρματης λειτουργίας

Σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο

Δεν υπάρχει ασύρματο δίκτυο εντός εύρους
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Δεν έχει εκχωρηθεί διεύθυνση IP από το δρομολογητή

IP
Άγνωστο δίκτυο

?
Αδυναμία σύνδεσης με το διαμορφωμένο δίκτυο

!
Ήχος απενεργοποιημένος

Ήχος ενεργοποιημένος

Συνέχεια

Πίσω

Έξοδος

Εργασία εκτύπωσης σε εξέλιξη

Οδηγίες χρήσης

Εισαγωγή

Προειδοποιήσεις, συστάσεις προσοχής και
σημειώσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι δηλώσεις προειδοποίησης αυτού του εγχειριδίου
υποδεικνύουν συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να επιφέρουν
απώλεια δεδομένων, ασθένεια, τραυματισμό ή θάνατο.
ΠΡΟΣΟΧΗ Οι δηλώσεις προσοχής στο παρόν εγχειρίδιο υποδεικνύουν
συνθήκες ή πρακτικές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στον
εξοπλισμό ή άλλο περιουσιακό στοιχείο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Όλοι οι σύνδεσμοι εισόδου
και εξόδου σήματος (SIP/SOP) προορίζονται αποκλειστικά για τη
σύνδεση άλλων ιατρικών συσκευών, ιατρικών συστημάτων ή μη ιατρικών
συσκευών που συμμορφώνονται με το πρότυπο
IEC 60601-1 ή με άλλα πρότυπα IEC που ισχύουν για τη συσκευή. Για
παράδειγμα, ένας εκτυπωτής που συνδέεται μέσω USB πρέπει να
συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60950.
Η σύνδεση πρόσθετων, μη εγκεκριμένων συσκευών σε αυτή τη συσκευή
μπορεί να αυξήσει το ρεύμα διαρροής στο πλαίσιο της συσκευής ή στον
ασθενή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Δεν επιτρέπεται η
τροποποίηση του παρόντος εξοπλισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην ανοίγετε τη συσκευή
και μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Η συσκευή δεν περιλαμβάνει
εσωτερικά εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
Πραγματοποιείτε μόνο τις τακτικές διαδικασίες καθαρισμού και
συντήρησης που περιγράφονται αναλυτικά σε αυτό το εγχειρίδιο. Ο
έλεγχος και η επισκευή των εσωτερικών εξαρτημάτων πρέπει να γίνεται
μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Η προσπάθεια
τροποποίησης της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό και θα
καταστήσει άκυρη την εγγύηση του προϊόντος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην επιτρέπετε στον
ασθενή να έρθει σε επαφή με τα προσπελάσιμα αγώγιμα μέρη
(σύνδεσμος εξόδου προσαρμογέα DC, σύνδεσμος εισόδου τροφοδοσίας
και θύρα USB). Επιπλέον, ο χρήστης δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με
τον ασθενή και τυχόν προσπελάσιμα αγώγιμα μέρη ταυτόχρονα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή της πιθανότητας έκρηξης, μην
χρησιμοποιείτε τη συσκευή παρουσία εύφλεκτων αναισθητικών:
μείγματα που περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος απώλειας δεδομένων. Εάν απαιτείται
επανεκκίνηση κατά το πάγωμα του συστήματος, ενδέχεται να προκύψει
απώλεια δεδομένων, όπως δεδομένων διαμόρφωσης εκτυπωτή ή
δεδομένων του εξεταζομένου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μπαταρία ιόντων λιθίου. Κίνδυνος πυρκαγιάς,
έκρηξης και εγκαυμάτων. Μην χειρίζεστε και μην αποσυναρμολογείτε την
μπαταρία.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα εγκεκριμένα από
την Welch Allyn. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.welchallyn.com. Η
χρήση άλλων παρελκομένων μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή δεδομένα
ασθενούς, να προκαλέσει ζημιά στον εξοπλισμό και να καταστήσει άκυρη
την εγγύηση του προϊόντος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού και ζημίας του εξοπλισμού.
Κατά τη φόρτιση της συσκευής, στερεώνετε κατάλληλα όλα τα καλώδια
μετασχηματιστή DC ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι
παραπατήματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού του ασθενούς. Επαληθεύετε
την ταυτότητα του ασθενούς στη συσκευή μετά από μη αυτόματη
καταχώριση και πριν από την εκτύπωση ή τη μεταφορά αρχείων
ασθενών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σε έναν ιατρικό έλεγχο ενδέχεται να προκύψουν
ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα. Ο έλεγχος της όρασης
δεν αντικαθιστά μια πλήρη οφθαλμολογική εξέταση από οφθαλμίατρο ή
οπτομέτρη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η χρήση των αποτελεσμάτων του ελέγχου για την
επιλογή θεραπείας πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από επαγγελματίες
οφθαλμολόγους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα αποτελέσματα του ελέγχου δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται απευθείας για τη συνταγογράφηση διορθωτικών
γυαλιών.

Οδηγίες χρήσης
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Προσοχή Η συσκευή περιέχει υψηλής ποιότητας, εύθραυστα μέρη. Μην
υποβάλετε τη συσκευή σε κραδασμούς.
Προσοχή Μην χρησιμοποιείτε τον ιμάντα καρπού ως μέσο μεταφοράς
της συσκευής. Δεν έχει σχεδιαστεί για να φέρει το βάρος της συσκευής.
Προσοχή Η συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Εάν σας πέσει ακούσια σε
υγρό ή εάν πέσει υγρό στη συσκευή, επικοινωνήστε άμεσα με την
τεχνική υποστήριξη της Welch Allyn. Εάν υπάρχουν μικρά σταγονίδια
νερού επάνω στη συσκευή, σκουπίστε με ένα μαλακό και στεγνό πανί.
Προσοχή Μην αποθηκεύετε τη συσκευή στη συσκευασία από αφρώδες
υλικό ή στη θήκη ενόσω ο προσαρμογέας τροφοδοσίας DC είναι
συνδεδεμένος, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας και στη συσκευή.
Προσοχή Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υπερβολική θερμότητα ή σε
άμεσο ηλιακό φως. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν
δυσλειτουργία της συσκευής.
Προσοχή Όταν συνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας DC στη συσκευή, μην
ωθείτε το βύσμα με δύναμη στη συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Προσοχή Μην πιέζετε και μην χαράσσετε την οθόνη αφής με σκληρά ή
άκαμπτα αντικείμενα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Η
χρήση γραφίδας με τη συσκευή είναι αποδεκτή.
Σημείωση Για να είναι δυνατός ο έλεγχος, απαιτείται ελάχιστο μέγεθος
κόρης 4 mm, πράγμα που μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μια
αίθουσα με οποιαδήποτε πηγή φωτός. Εάν οι κόρες είναι πολύ μικρές, το
διαθλασίμετρο θα σας ειδοποιήσει με ένα μήνυμα στην οθόνη, ώστε να
προσαρμόσετε το φωτισμό στην αίθουσα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, οι
κόρες του εξεταζομένου πρέπει να είναι 5 mm ή μεγαλύτερες.
Σημείωση Το σετ καλωδίων τροφοδοσίας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
σε άλλον εξοπλισμό εκτός του Spot Vision Screener VS100 της
Welch Allyn.
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Λίστα ελέγχου περιεχομένων
Το βασικό κουτί αποστολής περιέχει το διαθλασίμετρο, τις οδηγίες χρήσης και το
κουτί παρελκομένων. Το κουτί παρελκομένων περιέχει τα ακόλουθα:
Καλώδιο τροφοδοσίας AC.
Τροφοδοτικό/Φορτιστή.
Πανάκι καθαρισμού.
Ιμάντες καλωδίων Velcro.
Σημείωση

Μην απορρίπτετε το κουτί και το αφρώδες υλικό. Τυχόν ζημιές που
προκαλούνται από την αποστολή της συσκευής με μη εγκεκριμένα
υλικά συσκευασίας θα καταστήσουν άκυρη την περιορισμένη
εγγύηση (ανατρέξτε στην ενότητα «Εγγύηση» για λεπτομέρειες).

Εάν έχετε αγοράσει θήκη μεταφοράς, τοποθετήστε το αφρώδες υλικό από το
κουτί αποστολής μέσα στη θήκη για ασφαλέστερη μεταφορά. Μην φυλάσσετε το
διαθλασίμετρο στο αφρώδες υλικό ή στη θήκη με συνδεδεμένο το καλώδιο
τροφοδοσίας.
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Στοιχεία ελέγχου, παράθυρο
προβολής και συνδέσεις
Όλες οι διαθέσιμες επιλογές του Spot Vision Screener συνοδεύονται από
αντιπροσωπευτικές εικόνες και κείμενο.

Χαρακτηριστικά
Πίσω όψη του Vision Screener

1

Οθόνη LCD

2

Υποδοχή ιμάντα αυχένα

3

Σύνδεσμος τροφοδοσίας AC

4

Κουμπί λειτουργίας

5

Υποδοχή ιμάντα καρπού

6

Ετικέτα σειριακού αριθμού

7

Υποδοχή τρίποδου

8

Πράσινη ενδεικτική λυχνία LED φόρτισης
μπαταρίας (αναβοσβήνει) ή φορτισμένης
μπαταρίας (σταθερά αναμμένη)
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9

Θύρα USB

10

Αισθητήρας περιβάλλοντος φωτός

Εμπρόσθια όψη του Vision Screener

1

Αποστασιόμετρο

2

Μπροστινό γυαλί

3

Ηχείο

Οδηγίες χρήσης

Στοιχεία ελέγχου, παράθυρο προβολής και συνδέσεις
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Παράθυρο προβολής
Κατά την ενεργοποίηση του διαθλασίμετρου, εμφανίζεται το βασικό μενού ή η
οθόνη Home (Αρχική). Εάν το διαθλασίμετρο είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, το
όνομα του δικτύου και η διεύθυνση IP εμφανίζονται στην επάνω αριστερή γωνία
της μαύρης γραμμής.

1. Ηλικιακό εύρος
Για να ξεκινήσετε άμεσα τον έλεγχο, χωρίς προσωπικά στοιχεία του
εξεταζομένου, επιλέξτε ένα ηλικιακό εύρος του εξεταζομένου από την οθόνη
Home (Αρχική). Μπορείτε να εισαγάγετε τα στοιχεία του εξεταζομένου μετά τον
έλεγχο, εφόσον το επιθυμείτε.
2. Κουμπί Start (Έναρξη)
Το κουμπί Start (Έναρξη) σάς παρέχει τις εξής δυνατότητες:
•

Εισαγωγή πληροφοριών εξεταζομένου, όπως αναγνωριστικό, όνομα και
επώνυμο, φύλο και ημερομηνία γέννησης/ηλικία (υποχρεωτικό πεδίο)

•

Εύρεση εξεταζομένων που έχουν τοποθετηθεί σε ουρά (ακριβής
συμφωνία στοιχείων στην οθόνη αναγνωριστικού)

•

Έναρξη της διαδικασίας ελέγχου (διατίθεται Μονοφθαλμικός και
Διοφθαλμικός τρόπος λειτουργίας)

•

Ανασκόπηση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου

3. Εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης
•

Queue (Ουρά) – Προβολή, επιλογή ή αναζήτηση εξεταζόμενων που
έχουν τοποθετηθεί σε ουρά από μια λίστα για έναρξη της διαδικασίας
ελέγχου.
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•

History (Ιστορικό) – Προβολή εξεταζόμενων που έχουν ήδη υποβληθεί σε
έλεγχο (ολοκληρωμένα αρχεία).

•

Tools (Εργαλεία) – Διάφορες επιλογές προσαρμογής του διαθλασίμετρου.

Οθόνη πληροφοριών εξεταζομένου
Στην οθόνη πληροφοριών εξεταζομένου, επιβεβαιώστε ότι όλα τα στοιχεία είναι
σωστά. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις πληροφορίες, πατώντας στο πεδίο που
θέλετε να αλλάξετε. Αφού ολοκληρώσετε την αλλαγή, επιλέξτε OK ώστε να
επιστρέψετε στην οθόνη πληροφοριών εξεταζομένου. Το πεδίο Date of Birth/Age
(Ημερομηνία γέννησης/ηλικία) είναι υποχρεωτικό και επισημαίνεται με κόκκινο
χρώμα εάν δεν έχει εισαχθεί ηλικία ή εάν η ημερομηνία γέννησης ή ηλικία δεν
είναι έγκυρη (ηλικία κάτω των 6 μηνών). Επιλέξτε GO (Εκκίνηση) για να ξεκινήσει
η διαδικασία ελέγχου.

Οδηγίες χρήσης

Στοιχεία ελέγχου, παράθυρο προβολής και συνδέσεις

Κατανόηση των αποτελεσμάτων

1

Διακορική απόσταση

2

Ένδειξη μεγέθους κόρης

3

Δεξιός οφθαλμός (OD), Αριστερός οφθαλμός (OS)

4

Ολική διάθλαση
SE - Σφαιρικό ισοδύναμο
DS - Σφαίρωμα
DC – Κύλινδρος
Axis – Άξονας

5

Αποτέλεσμα ελέγχου

6

Home (Αρχική)

7

Σύμβαση προσήμων κυλίνδρου

8

Δείκτης ευθυγράμμισης

9

Βαθμός, Οριζόντια, Κάθετα
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Εργαλεία
Το μενού Tools (Εργαλεία) σας επιτρέπει να προσαρμόσετε και να διαμορφώσετε
το διαθλασίμετρο παρέχοντας τις εξής επιλογές:
Εμφανίζει την έκδοση υλικολογισμικού, την έκδοση εφαρμογής λογισμικού και το
σειριακό αριθμό. Εμφανίζει επίσης μια σύνοψη των σημαντικών χαρακτηριστικών
του διαθλασίμετρου, όπως επίπεδα αποθήκευσης της μνήμης της συσκευής
Προβολή των ρυθμίσεων ηλικιακών κριτηρίων που χρησιμοποιούνται για τις
συστάσεις των εξετάσεων που είναι ενεργές τη δεδομένη στιγμή στο
διαθλασίμετρο.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα στο διαθλασίμετρο.

Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής και εξαγωγής με χρήση μιας συνδεδεμένης
συσκευής αποθήκευσης USB.
Σας επιτρέπει να ορίσετε μια τοποθεσία για τον έλεγχο και όλοι οι εξεταζόμενοι θα
είναι συνδεδεμένοι με αυτήν την τοποθεσία.

Σας επιτρέπει να συνδέσετε το διαθλασίμετρο σε ασύρματο δίκτυο. Μπορείτε να
εισαγάγετε μη αυτόματα το όνομα του δικτύου σας (SSID), να επιλέξετε τον τύπο
ασφάλειας και να εισαγάγετε την φράση πρόσβασης για το δίκτυό σας. Από αυτή
τη σελίδα μπορείτε να προβάλετε και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις TCP/IP.
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε έναν εκτυπωτή δικτύου και να εκτυπώσετε μια
δοκιμαστική σελίδα. Μπορείτε επίσης να προβάλετε την κατάσταση του εκτυπωτή.
Σας επιτρέπει να διαμορφώσετε τον τρόπο εμφάνισης των δεδομένων στην οθόνη
«Results» (Αποτελέσματα) μετά την ολοκλήρωση ενός ελέγχου. Αυτό
περιλαμβάνει τη μορφή δεδομένων, τη σύμβαση προσήμων κυλίνδρου, την
εμφάνιση ή απόκρυψη των αποτελεσμάτων του ελέγχου και των συστάσεων, τον
ορισμό προεπιλογών ως προς την προβολή και το χρονικό όριο ενός ελέγχου.
Σας βοηθά στον ορισμό ενός κωδικού PIN ασφαλείας της συσκευής για
επιπρόσθετη ασφάλεια. Εφόσον ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα, κάθε φορά
που εκκινείται η συσκευή ή επανέρχεται σε λειτουργία έπειτα από αδράνεια θα
ζητείται η εισαγωγή ενός κωδικού PIN.
Ενεργοποίηση της άδειας χρήσης της συσκευής.

Σας επιτρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται στο διαθλασίμετρο.
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Φόρτιση
1. Συνδέστε μεταξύ τους το παρεχόμενο σετ καλωδίων DC και το τροφοδοτικό/
φορτιστή.
2. Ανασηκώστε προσεκτικά το πίσω μέρος του διαθλασίμετρου για να δείτε τις
διαθέσιμες συνδέσεις.
3. Εντοπίστε την υποδοχή τροφοδοσίας DC στο διαθλασίμετρο και συνδέστε το
τροφοδοτικό/φορτιστή. Το βύσμα τροφοδοσίας DC στο τροφοδοτικό/φορτιστή
εισάγεται εύκολα στην υποδοχή τροφοδοσίας DC του διαθλασίμετρου. Η
άσκηση πίεσης κατά τη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει ζημιά
στη συσκευή και θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
4. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας DC σε μια διαθέσιμη επιτοίχια πρίζα για να
φορτίσετε τη συσκευή.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαθλασίμετρου
1. Για να ενεργοποιήσετε το διαθλασίμετρο, πατήστε στιγμιαία το κουμπί
λειτουργίας (η διαδικασία εκκίνησης απαιτεί περίπου 30 δευτερόλεπτα). Μετά
την ενεργοποίηση, θα δείτε το Βασικό μενού
2. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας για δύο δευτερόλεπτα. Θα εμφανιστεί μια οθόνη επιβεβαίωσης
για την επιβεβαίωση του τερματισμού λειτουργίας.
3. Μια πράσινη λυχνία που αναβοσβήνει υποδηλώνει ότι η μονάδα φορτίζεται,
ενώ μια σταθερά αναμμένη πράσινη λυχνία σημαίνει ότι η μονάδα είναι
πλήρως φορτισμένη.

Στήριξη σε τρίποδο
Το διαθλασίμετρο μπορεί να στερεωθεί σε ένα τυπικό φωτογραφικό τρίποδο. Στο
κάτω μέρος της συσκευής υπάρχει μια υποδοχή με σπείρωμα ¼-20 για την
προσάρτηση τρίποδου.

Χρήσιμες συμβουλές
•

Διαθλασίμετρο σε κατάσταση αδράνειας—Μετά από 60 δευτερόλεπτα θα
μειωθεί ο φωτισμός της οθόνης. Μετά από 5 λεπτά η οθόνη θα σβήσει
αυτόματα για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας. Αγγίξτε την οθόνη για να
«αφυπνίσετε» το διαθλασίμετρο ή πατήστε το κουμπί λειτουργίας. Εάν η
οθόνη δεν ενεργοποιηθεί, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και δοκιμάστε
ξανά.
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•

Εξαγωγή/Απαλοιφή όλων—Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξαγάγει επιτυχώς τα
δεδομένα που επιθυμείτε σε μια μονάδα USB προτού επιλέξετε Clear All
(Απαλοιφή όλων).

•

Διαγράφετε ανά τακτά διαστήματα ΟΛΑ τα αρχεία από το
διαθλασίμετρο—Μεταβείτε στην οθόνη History (Ιστορικό) και επιλέξτε το
εικονίδιο Clear All (Απαλοιφή όλων). Επιλέξτε Delete All Records
(Διαγραφή όλων των αρχείων). Μπορείτε επίσης να διαγράψετε όλα τα αρχεία
που έχουν τοποθετηθεί σε ουρά.

•

Αποφύγετε την απενεργοποίηση κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου—Κατά τη
διεξαγωγή ενός ελέγχου, πραγματοποιήστε έξοδο επιλέγοντας το κουμπί Exit
(Έξοδος) και κατόπιν απενεργοποιήστε τη συσκευή κανονικά.

•

Οθόνη εισαγωγής—Εάν πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί Back (Πίσω) σε
οποιαδήποτε οθόνη εισαγωγής (πληκτρολόγησης), θα διαγραφούν όλα τα
δεδομένα από το πεδίο.

•

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας—Όταν η στάθμη της μπαταρίας φθάσει σε πολύ
χαμηλό επίπεδο, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που ειδοποιεί το χρήστη ότι θα
πρέπει να συνδέσει το καλώδιο τροφοδοσίας, διαφορετικά η λειτουργία της
συσκευής θα τερματιστεί. Εάν δεν συνδεθεί καλώδιο τροφοδοσίας, η
λειτουργία της συσκευής θα τερματιστεί αυτόματα λόγω χαμηλής τάσης.

Διαμόρφωση ασύρματου δικτύου
Από το μενού Tools (Εργαλεία), πατήστε
Network (Δίκτυο). Στην οθόνη
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις δικτύου. Για να προσθέσετε ή να
επεξεργαστείτε οποιοδήποτε από τα πεδία, ανατρέξτε στις παρακάτω οδηγίες.
Εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, πατήστε
(Exit [Έξοδος]) για να επιστρέψετε
στο μενού Tools (Εργαλεία).

Για προσθήκη/αλλαγή του ονόματος δικτύου (SSID):
1. Πατήστε στο πεδίο SSID Name (Όνομα SSID). Θα εμφανιστεί ένα
πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε το όνομα του SSID (υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και
επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σας και να επιστρέψετε στην
προηγούμενη οθόνη. Το κουμπί OK αποκτά σκουρότερο χρώμα όταν έχουν
πραγματοποιηθεί αλλαγές και είναι διαθέσιμες προς αποθήκευση.

Για προσθήκη/αλλαγή της φράσης πρόσβασης WPA/2 PSK
(κωδικού πρόσβασης):
1. Ορίστε τον τύπο κρυπτογράφησης σε WPA/2 PSK και πατήστε το κουμπί
Passphrase (Φράση πρόσβασης). Θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης (υπάρχει διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και
επιλέξτε OK.
3. Στην οθόνη Network (Δίκτυο), επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές,
διαφορετικά οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν.

Οδηγίες χρήσης
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Για προσθήκη/αλλαγή του ονόματος χρήστη και του κωδικού
πρόσβασης WPA/2 EAP-PEAP:
1. Ορίστε τον τύπο κρυπτογράφησης σε WPA/2 EAP-PEAP και πατήστε
Passphrase (Φράση πρόσβασης). Θα εμφανιστεί ένα πληκτρολόγιο.
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη (διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και επιλέξτε OK.
3. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου (διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και
επιλέξτε OK.
4. Στην οθόνη Network (Δίκτυο), επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές,
διαφορετικά οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν.

Για προσθήκη/αλλαγή του κλειδιού WEP (κωδικού πρόσβασης):
1. Πατήστε το κουμπί Passphrase (Φράση πρόσβασης). Θα εμφανιστεί ένα
πληκτρολόγιο (διατίθεται μόνο εάν το πεδίο ασφάλειας έχει οριστεί σε WEP ή
WPA).
2. Εισαγάγετε το κλειδί WEP (διάκριση πεζών-κεφαλαίων) και επιλέξτε OK.
3. Στην οθόνη Network (Δίκτυο), επιλέξτε OK για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές,
διαφορετικά οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των δυνατοτήτων
ασύρματης λειτουργίας του διαθλασίμετρου:
1. Πατήστε Tools (Εργαλεία).

Network (Δίκτυο).

2. Πατήστε
3. Πατήστε

.

4. Πατήστε Enable/ Disable (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση).
Σημείωσ

Η ασύρματη λειτουργία μπορεί να επανενεργοποιηθεί μόνο μετά από
επανεκκίνηση της συσκευής. Πατήστε Enable (Ενεργοποίηση) για
αυτόματη επανεκκίνηση.

Για προβολή των ρυθμίσεων δικτύου για προχωρημένους:
1. Επιλέξτε TCP/IP. Από εδώ μπορείτε επίσης να προβάλετε την τρέχουσα
διεύθυνση TCP/IP, όπως αυτή έχει εκχωρηθεί από το δίκτυό σας.
2. Για πρόσθετες διαμορφώσεις δικτύου, επιλέξτε Static (Στατική) για να
διαμορφώσετε μη αυτόματα τη διεύθυνση και τις ρυθμίσεις δικτύου σας.
(Διατίθεται επίσης η διεύθυνση MAC του διαθλασίμετρου).

Διαμόρφωση εκτυπωτή
Το διαθλασίμετρο μπορεί να συνδεθεί και να εκτυπώσει στους περισσότερους
εκτυπωτές Hewlett-Packard (HP) με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο. Το
διαθλασίμετρο περιλαμβάνει επίσης ορισμένα γενικά προγράμματα οδήγησης
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PCL, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με εκτυπωτές άλλων
κατασκευαστών (μη HP), καθώς και ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα οδήγησης
που υποστηρίζει τον εκτυπωτή ετικετών Brother QL-720NW.
Σημείωσ

Για να εγκαταστήσετε το QL-820NWB στο διαθλασίμετρο, θα πρέπει
να περιλαμβάνει το στοιχείο QL-820 στο όνομά του στο δίκτυο και
από τη λίστα προγραμμάτων οδήγησης πρέπει να επιλέξετε το
πρόγραμμα οδήγησης με την ετικέτα QL-820NWB. Χρησιμοποιήστε
ταινία χαρτιού συνεχούς ροής Brother DK2205 ή αντίστοιχη.

1. Από το μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε το εικονίδιο του εκτυπωτή.
2. Στην επόμενη οθόνη εμφανίζεται μια λίστα με τους εκτυπωτές που είναι
διαθέσιμοι στο διαθλασίμετρο. Πρόκειται για μια λίστα όλων των εκτυπωτών
που έχουν ήδη προστεθεί στο διαθλασίμετρο.

Για επιλογή ή αλλαγή ενός προεπιλεγμένου εκτυπωτή:
Από τη λίστα εκτυπωτών, εντοπίστε και επιλέξτε τον εκτυπωτή που επιθυμείτε
(επισημαίνεται αυτόματα με μπλε χρώμα). Εάν η λίστα περιλαμβάνει
περισσότερους από έναν εκτυπωτές, πατήστε Set as Default (Ορισμός ως
προεπιλογή) για τον εκτυπωτή που επισημαίνεται.

Για διαμόρφωση ενός εκτυπωτή
Επιλέξτε έναν εκτυπωτή και κατόπιν πατήστε του κουμπί Edit (Επεξεργασία) για
να προβάλετε την κατάσταση εκτυπωτή ή να εκτυπώσετε μια δοκιμαστική σελίδα.

Για διαγραφή ενός εκτυπωτή
1. Επιλέξτε τον εκτυπωτή από τη λίστα των διαθέσιμων εκτυπωτών και πατήστε
το κουμπί μείον για διαγραφή.
2. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα που σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη
διαγραφή του εκτυπωτή.

Για επαναφορά του συστήματος εκτυπωτή
Με τα παρακάτω βήματα διαγράφονται όλοι οι εκτυπωτές:
1. Πατήστε το εικονίδιο κάδου απορριμμάτων.
2. Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα. Πατήστε Delete (Διαγραφή). Με τον
τρόπο αυτό διαγράφονται οι διαμορφώσεις όλων των τρεχόντων εκτυπωτών.

Προσθήκη εκτυπωτή δικτύου
1. Από την οθόνη Printers Available (Διαθέσιμοι εκτυπωτές), επιλέξτε το
σύμβολο συν (+) για να προσθέσετε έναν εκτυπωτή.
2. Εάν εντοπιστούν εκτυπωτές στο δίκτυο, θα εμφανιστούν στη λίστα. Εάν ο
εκτυπωτής σας δεν εμφανίζεται, επιλέξτε + Add New Printer (+ Προσθήκη
νέου εκτυπωτή) στο επάνω μέρος της οθόνης. Εναλλακτικά, μπορείτε να

Οδηγίες χρήσης
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επιλέξετε τον εκτυπωτή που θέλετε να προσθέσετε και στη συνέχεια να
πατήσετε το εικονίδιο «Συνέχεια» .
Σημείωσ

Βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι σε ασύρματο δίκτυο με
διαθέσιμους εκτυπωτές για το διαθλασίμετρο, ώστε να εμφανιστούν
οι διαθέσιμοι εκτυπωτές.

3. Ελέγξτε τα στοιχεία του εκτυπωτή (όνομα, πρόγραμμα οδήγησης και
τοποθεσία). Για να αλλάξετε ή να προσθέσετε ρυθμίσεις, πατήστε στο πεδίο
που θέλετε να αλλάξετε. Εάν πρέπει να προσθέσετε ένα πρόγραμμα
οδήγησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναζήτησης,
πληκτρολογώντας ένα μέρος του ονόματος του προγράμματος οδήγησης στο
πεδίο Search (Αναζήτηση).
Σημείωσ

Για εκτυπωτές που δεν είναι της HP, διατίθενται προγράμματα
οδήγησης PCL. Δεν είναι βέβαιο ότι όλοι οι εκτυπωτές λειτουργούν
με το διαθλασίμετρο.

4. Μόλις ολοκληρώσετε τις αλλαγές σας, επιλέξτε Save (Αποθήκευση).
5. Μετά την αποθήκευση, η επιλογή Print Test Page (Εκτύπωση δοκιμαστικής
σελίδας) θα εμφανιστεί με σκούρο χρώμα.
6. Στη γραμμή μενού θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο εκτυπωτή, υποδεικνύοντας ότι
η εργασία είναι σε εξέλιξη. Ο αριθμός των εργασιών στην ουρά εκτύπωσης
εμφανίζεται στο πλαίσιο Jobs (Εργασίες) στο επάνω μέρος της οθόνης
Printer Details (Λεπτομέρειες εκτυπωτή), μαζί με την τρέχουσα κατάσταση
του εκτυπωτή.
Σημείωσ

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τον εκτυπωτή σας ή εάν μια
εργασία εκτύπωσης έχει «κολλήσει» στην ουρά, επιλέξτε το κουμπί
επαναφοράς για να καταργήσετε την εργασία εκτύπωσης και να
εκτελέσετε επαναφορά του εκτυπωτή.

7. Επιστρέψτε στην οθόνη Printers Available (Διαθέσιμοι εκτυπωτές) και
βεβαιωθείτε ότι έχετε επισημάνει τον επιθυμητό εγκατεστημένο εκτυπωτή και
ορίστε τον ως προεπιλογή πατώντας το κουμπί Set as Default (Ορισμός ως
προεπιλογή).

Προσθήκη ενός εκτυπωτή άμεσης σύνδεσης (USB)
1. Συνδέστε το διαθλασίμετρο σε ένα ασύρματο δίκτυο.
2. Συνδέστε το καλώδιο USB από τον εκτυπωτή στη θύρα USB του VS100.
3. Σημειώστε τη διεύθυνση IP του VS100 από το βασικό μενού.
4. Επισκεφθείτε την ακόλουθη διεύθυνση URL από έναν υπολογιστή που
βρίσκεται στο ίδιο δίκτυο: http://<ip_address_of_VS100>:631/
5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Administration (Διαχείριση). Στην ενότητα Printers
(Εκτυπωτές), κάντε κλικ στο κουμπί Find New Printer (Εύρεση νέου
εκτυπωτή).
6. Κάντε κλικ στην επιλογή Add This Printer (Προσθήκη αυτού του εκτυπωτή)
για τον εκτυπωτή που περιλαμβάνει το στοιχείο USB στον τίτλο του, για
παράδειγμα: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB
CN3C91S1N205XT HPLIP).
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Δώστε ένα απλούστερο όνομα στον εκτυπωτή, για ευκολότερη
πληκτρολόγηση του ονόματος στο VS100. Για παράδειγμα:
χρησιμοποιήστε το όνομα ENVY5530 αντί του
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.

7. Κάντε κλικ στην επιλογή Continue (Συνέχεια).
8. Επιλέξτε Make (Δημιουργία) και κάντε κλικ στο Continue (Συνέχεια), για
παράδειγμα: HP.
9. Επιλέξτε Model (Μοντέλο) και κάντε κλικ στην επιλογή Add Printer
(Προσθήκη εκτυπωτή), για παράδειγμα: HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9
(en, en).
10. Κάντε κλικ στην επιλογή Set Default Options (Ορισμός προεπιλογών).
11. Στο VS100, πατήστε Tools (Εργαλεία) και στη συνέχεια επιλέξτε Printer
(Εκτυπωτής).
12. Πατήστε το βέλος με το + για να προσθέσετε έναν νέο εκτυπωτή και, στη
συνέχεια, πατήστε το δεξί βέλος για να επιλέξετε Add New Printer
(Προσθήκη νέου εκτυπωτή).
13. Δώστε στον εκτυπωτή ένα όνομα, για παράδειγμα: HP Envy 5530.
14. Πατήστε Edit (Επεξεργασία) στην ενότητα Driver (Πρόγραμμα οδήγησης) και
επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή.
15. Πατήστε Edit (Επεξεργασία) στην ενότητα Location (Τοποθεσία) και
πληκτρολογήστε
ipp://127.0.0.1/printers/<όνομα_εκτυπωτή>, για παράδειγμα: ipp://127.0.0.1/
printers/ENVY5530.
16. Πατήστε το κουμπί Save (Αποθήκευση).
17. Στο σημείο αυτό μπορείτε να πατήστε το κουμπί Print Test Page (Εκτύπωση
δοκιμαστικής σελίδας), προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι όλα λειτουργούν
κανονικά.

Εισαγωγή/Εξαγωγή αρχείων
1. Από το μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε Import/Export (Εισαγωγή/
Εξαγωγή), ώστε να μεταβείτε στην οθόνη Import/Export (Εισαγωγή/Εξαγωγή).
2. Εισαγάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB του
διαθλασίμετρου (το συνιστώμενο μέγεθος της συσκευής USB είναι 8 GB ή
μεγαλύτερο).
3. Μόλις εντοπιστεί η συσκευή USB, θα καταστούν διαθέσιμα προς επιλογή τα
κουμπιά Import (Εισαγωγή) και Export (Εξαγωγή) και θα βλέπετε το σύμβολο
USB στην επάνω δεξιά μαύρη γραμμή, δίπλα από το σύμβολο ασύρματης
σύνδεσης.
4. Το κουμπί Import (Εισαγωγή) θα καταστεί διαθέσιμο μόνο εάν το
διαθλασίμετρο αναγνωρίσει ένα έγκυρο αρχείο εισαγωγής. Ο αριθμός των
αρχείων εισαγωγής που εντοπίστηκαν θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Οδηγίες χρήσης
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Εάν τα κουμπιά δεν επισημανθούν εντός πέντε δευτερολέπτων από
την εισαγωγή της μονάδας USB, αφαιρέστε τη μονάδα USB,
τοποθετήστε την στον υπολογιστή σας και καταργήστε όλα τα αρχεία
από τη μονάδα πριν επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εξαγωγή
1. Επιλέξτε το κουμπί Export (Εξαγωγή). Εάν θέλετε να εξαγάγετε ένα αρχείο
που να μην περιέχει δεδομένα για συγκεκριμένο εξεταζόμενο, επιλέξτε
Exclude Personal Data (Εξαίρεση προσωπικών δεδομένων). Εάν δεν το
κάνετε αυτό, θα εξαχθεί το σύνολο των δεδομένων. Επιλέξτε ξανά το κουμπί
Export (Εξαγωγή) για να ξεκινήσει η διαδικασία εξαγωγής.
2. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «Export Finished successfully» (Η
εξαγωγή ολοκληρώθηκε επιτυχώς), επιλέξτε OK και στη συνέχεια μπορείτε να
αφαιρέσετε με ασφάλεια τη μονάδα USB από το διαθλασίμετρο.
3. Το όνομα του φακέλου που εξήχθη στη μονάδα USB θα είναι
«Spot_SerialNumber_ΕΕΕΕMMΗΗ_ΩΩΛΛΔΔ» (ο φάκελος με την ετικέτα
«Spot_SerialNumber» θα περιέχει δεδομένα ελέγχου μόνον εφόσον η
εισαγωγή έγινε κατά τη διάρκεια του ελέγχου εξεταζομένων). Ο φάκελος θα
περιλαμβάνει τα εξής:
•

Αρχείο Spot Criteria (Κριτήρια Spot, βρίσκεται στο φάκελο «import»).

•

Αρχείο Spot Subjects Template (Πρότυπο εξεταζομένων Spot,
βρίσκεται στο φάκελο «db»).

•

Αρχείο Spot Results (Αποτελέσματα Spot, βρίσκεται στο φάκελο
«db»).

•

Αρχείο Spot Banner (Διαφημιστικό πλαίσιο Spot, βρίσκεται στο φάκελο
«import», εμφανίζεται μόνο εάν έχει προστεθεί ένα προσαρμοσμένο
διαφημιστικό πλαίσιο).

•

Αρχεία PDF Subject (PDF εξεταζόμενου, βρίσκονται στο φάκελο
«pdf»).

Σημείωσ

Εάν η μονάδα USB αφαιρεθεί προτού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, η
μεταφορά δεδομένων ενδέχεται να είναι ατελής ή να προκύψει
καταστροφή των δεδομένων.

Εισαγωγή
Με τη λειτουργία εισαγωγής, μπορείτε να εισαγάγετε τα εξής:
•

Ενημερωμένα αρχεία κριτηρίων (SpotCriteria.csv)

•

Αρχεία μελλοντικών ελέγχων που έχουν τοποθετηθεί σε ουρά
(SpotSubjects.csv ή Location.csv. Εάν χρησιμοποιήσετε μια
τοποθεσία στο όνομα του αρχείου, κατά προεπιλογή, όλοι οι
εξεταζόμενοι που περιέχονται στο αρχείο αντιστοιχίζονται στην
τοποθεσία που προκύπτει από το όνομα του αρχείου. Για παράδειγμα,
για το αρχείο LakeMary.csv ορίζεται η τοποθεσία «LakeMary» ως
προεπιλογή για όλους τους εξεταζόμενους που περιλαμβάνονται στο
συγκεκριμένο αρχείο)

•

Προσαρμοσμένα διαφημιστικά πλαίσια για τις αναφορές ελέγχου
(banner.png) Το αρχείο πρέπει να τηρεί τους κανόνες ονοματοθεσίας
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προκειμένου να εισαχθεί με επιτυχία (δηλ. banner.png,
SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Να θυμάστε ότι τα αρχεία
SpotSubjects μπορούν να έχουν μια τοποθεσία ως όνομα του
αρχείου).

Προσαρμοσμένο διαφημιστικό πλαίσιο
Η Welch Allyn παρέχει τη δυνατότητα προσθήκης ενός προσαρμοσμένου
διαφημιστικού πλαισίου στο κάτω μέρος των εκτυπώσιμων αναφορών.
Επισημαίνεται ότι η Welch Allyn δεν παρέχει προσαρμοσμένα διαφημιστικά
πλαίσια. Θα πρέπει να δημιουργήσετε το δικό σας διαφημιστικό πλαίσιο,
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία:
•

Τα αρχεία των διαφημιστικών πλαισίων πρέπει να έχουν το όνομα
«banner.png»

•

Δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερα από 1 MB

•

Η ανάλυση εικόνας πρέπει να είναι 1376 x 240 pixel

Για προσθήκη ενός προσαρμοσμένου διαφημιστικού πλαισίου
1. Τοποθετήστε το αρχείο banner.png στον ριζικό κατάλογο/κατάλογο ανώτατου
επιπέδου της μονάδας USB.
2. Εισαγάγετε τη μονάδα USB στο διαθλασίμετρο. Μεταβείτε στην ενότητα
«Tools» (Εργαλεία) και επιλέξτε Import/Export (Εισαγωγή/Εξαγωγή).
3. Η επιλογή εισαγωγής αρχείου επισημαίνεται. Επιλέξτε Import (Εισαγωγή).
4. Για να επιβεβαιώσετε την επιτυχή εισαγωγή του αρχείου, πραγματοποιήστε
έλεγχο ενός νέου εξεταζομένου ή επιλέξτε ένα ολοκληρωμένο αρχείο και
εκτυπώστε τη σχετική αναφορά. Το νέο σας διαφημιστικό πλαίσιο θα
εκτυπωθεί στο κάτω μέρος της αναφοράς.

Πρόσβαση Web
Όταν το διαθλασίμετρο είναι συνδεδεμένο σε ασύρματο δίκτυο, σας παρέχει τη
δυνατότητα να προβάλετε αρχεία μέσα από ένα πρόγραμμα περιήγησης web
(Internet Explorer, Firefox, Safari κ.λπ.) σε υπολογιστή που βρίσκεται στο ίδιο
δίκτυο.
Για να προσπελάσετε το διακομιστή web στο διαθλασίμετρο:
1. Από τον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης web και
εισαγάγετε τη διεύθυνση IP της συσκευής στη γραμμή διεύθυνσης (η γραμμή
αυτή βρίσκεται στην επάνω μαύρη γραμμή της αρχικής οθόνης).
2. Θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
Όνομα χρήστη: spot
Κωδικός πρόσβασης: 0000
Σημείωσ

Εάν έχετε ενεργοποιημένη ασφάλεια στη συσκευή σας, ο κωδικός
πρόσβασης είναι ο τετραψήφιος κωδικός pin που έχετε ορίσει.
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3. Κατά προεπιλογή θα μεταβείτε στο φάκελο Report (Αναφορά). Αυτός περιέχει
το φάκελο αρχείων pdf, όπου μπορείτε να βρείτε τα αρχεία PDF
εξεταζομένων.
4. Για να προβάλετε το αρχείο SpotResults.csv, μεταβείτε στον κατάλογο «db».

Άδεια χρήσης
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου του διαθλασίμετρου,
η συσκευή χρειάζεται άδεια χρήσης. Εάν η συσκευή σας παραδόθηκε καινούργια
από το εργοστάσιο, συνοδευόμενη από το παρόν έγγραφο οδηγιών χρήσης, τότε
η άδεια χρήσης είναι ήδη εγκατεστημένη και ενεργή. Εάν έχετε πραγματοποιήσει
ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής σας, η άδεια χρήσης θα πρέπει να
ενημερωθεί ως ακολούθως:
1. Συνδέστε μια κενή συσκευή USB στη θύρα USB του διαθλασίμετρου.
2. Μεταβείτε στην ενότητα «Tools» (Εργαλεία) και πατήστε License (Άδεια
χρήσης).
3. Μετά από λίγη ώρα, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο
υποδεικνύει ότι το αρχείο καταχώρησης έχει εξαχθεί στη μονάδα USB.
4. Αποστείλετε το αρχείο που έχει τίτλο spot-[σειριακός αριθμός].reg στο τμήμα
τεχνικής υποστήριξης της Welch Allyn στη διεύθυνση
customerservice@welchallyn.com.
Το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Welch Allyn θα αναθεωρήσει το αρχείο
καταχώρησης και θα σας αποστείλει μέσω email ένα έγκυρο κλειδί
ενεργοποίησης άδειας χρήσης. Μόλις λάβετε το κλειδί, κάντε τα εξής:
1. Αποθηκεύστε το αρχείο στο ανώτατο επίπεδο (ριζικό κατάλογο) μιας μονάδας
USB.
2. Εισαγάγετε τη μονάδα USB στη θύρα USB του διαθλασίμετρου.
3. Από το μενού Tools (Εργαλεία), επιλέξτε License (Άδεια χρήσης). Μετά από
λίγη ώρα, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου, το οποίο υποδεικνύει ότι το
αρχείο άδειας χρήσης έχει εισαχθεί στη συσκευή.
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4

Λειτουργία του Vision Screener

Περιβάλλον ελέγχου
Για βέλτιστα αποτελέσματα ελέγχου, πραγματοποιήστε τον έλεγχο σε περιβάλλον
χαμηλού φωτισμού κατώτερου επιπέδου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εξαλείψει ή
αποκλείσει την πιθανότητα αντανάκλασης του ηλιακού φωτός ή/και φωτός από
λαμπτήρες πυρακτώσεως στους οφθαλμούς του εξεταζομένου. Οι λαμπτήρες
φθορισμού είναι αποδεκτοί, αλλά λάβετε υπόψη ότι μπορεί να επηρεάσουν το
μέγεθος της κόρης του εξεταζομένου και να μειώσουν τις πιθανότητες επιτυχίας
του ελέγχου.
Σημείωσ

Για να είναι δυνατός ο έλεγχος, απαιτείται ελάχιστο μέγεθος κόρης 4
mm, πράγμα που μπορεί να είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε μια
αίθουσα με οποιαδήποτε πηγή φωτός. Εάν οι κόρες είναι πολύ μικρές,
το διαθλασίμετρο θα σας ειδοποιήσει με ένα μήνυμα στην οθόνη,
ώστε να προσαρμόσετε το φωτισμό στην αίθουσα. Για βέλτιστα
αποτελέσματα, οι κόρες του εξεταζομένου πρέπει να είναι 5 mm ή
μεγαλύτερες.

Έλεγχος εξεταζομένου
1. Τοποθετηθείτε σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από τον εξεταζόμενο. Εάν
χρησιμοποιείτε τρίποδο, τοποθετήστε το τρίποδο σε απόσταση περίπου 1
μέτρου από τον εξεταζόμενο.
2. Ξεκινήστε τον έλεγχο και περιστρέψτε τη συσκευή αργά προς τα επάνω ώστε
να φτάσει στο επίπεδο των ματιών του εξεταζομένου. Προσαρμόστε την
απόστασή σας από τον εξεταζόμενο, μέχρι και τα δύο μάτια να φαίνονται
καθαρά στην οθόνη. Εάν χρησιμοποιείτε τρίποδο, προσαρμόστε τη θέση του
προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μέχρι τα μάτια του εξεταζόμενου να εστιάζουν
στην οθόνη.
Μια μπλε οθόνη υποδεικνύει ότι βρίσκεστε πολύ κοντά ή πολύ μακριά από τον
εξεταζόμενο.
Σημείωσ

Διατηρώντας το διαθλασίμετρο στο ίδιο επίπεδο (άξονα) με τους
οφθαλμούς του εξεταζομένου, θα έχετε ταχύτερα αποτελέσματα και
διασφαλίζετε ότι δεν συλλαμβάνονται άλλα αντικείμενα.

Σταθείτε με το ένα πόδι μπροστά στο άλλο και ταλαντευτείτε αργά εμπρόςπίσω μέχρι η οθόνη να γίνει γκρι, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεστε στο εύρος
σύλληψης. Εάν χρησιμοποιείτε τρίποδο, μετακινήστε το τρίποδο όπως
απαιτείται ώστε να διασφαλίσετε την εστίαση στις κόρες του εξεταζομένου,
μέχρι η οθόνη να γίνει γκρι.
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3. Κρατήστε τη συσκευή διαθλασίμετρου σταθερή μέχρι να εμφανιστεί ο τροχός
ελέγχου, υποδεικνύοντας ότι η διαδικασία σύλληψης είναι σε εξέλιξη.
4. Εάν δεν μπορέσατε να συλλάβετε τις κόρες του εξεταζομένου με έναν επιτυχή
έλεγχο, ο κύκλος ελέγχου διακόπτεται. Μπορείτε να επαναλάβετε την
προσπάθεια, να επισημάνετε το αρχείο, να δοκιμάσετε το μονοφθαλμικό
τρόπο λειτουργίας ή να επιστρέψετε στην οθόνη Home (Αρχική).
5. Εάν οι κόρες είναι πολύ μικρές, η συσκευή θα σας ειδοποιήσει με ένα μήνυμα
στην οθόνη, ώστε να προσαρμόσετε το φωτισμό στην αίθουσα και να
διασταλούν οι κόρες.

Τρόπος εστίασης του διαθλασίμετρου

Α

Τοποθετήστε το διαθλασίμετρο σε απόσταση περίπου 1 μέτρου
(36 ιντσών) από τον εξεταζόμενο.

B

Κρατήστε το διαθλασίμετρο κοντά στο σώμα και γείρετε προς τα
εμπρός και προς τα πίσω μέχρι η οθόνη να γίνει γκρι.

Γ

Κάντε μικρές κινήσεις μέχρι ο περιστρεφόμενος τροχός να
εμφανιστεί στην γκρι οθόνη.

Σημείωση Για βέλτιστα αποτελέσματα, τα μάτια πρέπει να είναι τελείως
ανοιχτά και να διατηρούνται στο κέντρο του πλαισίου.

Οδηγίες χρήσης
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Μονοφθαλμικός τρόπος λειτουργίας
Στον μονοφθαλμικό τρόπο λειτουργίας σάς δίνεται η δυνατότητα να επιλέξετε τον
οφθαλμό που θέλετε να εξετάσετε. Αυτό πρέπει να επιχειρείται όταν η διόφθαλμη
εξέταση δεν συλλαμβάνει τις κόρες του εξεταζομένου.
Μετά την ολοκλήρωση μιας διόφθαλμης εξέτασης:
1. Στο τέλος της διαδικασίας διόφθαλμης εξέτασης, πατήστε Mono
(Μονόφθαλμη) και επιλέξτε έναν οφθαλμό προς εξέταση.
2. Πατήστε στην πλευρά της οθόνης που αντιστοιχεί στον οφθαλμό που θέλετε
να εξετάσετε.
(OD = δεξιός οφθαλμός εξεταζομένου, OS = αριστερός οφθαλμός
εξεταζομένου).
3. Μόλις ολοκληρώσετε την εξέταση, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία
στον άλλο οφθαλμό, επιλέγοντας Mono (Μονόφθαλμη) από το μενού Subject
Results (Αποτελέσματα εξεταζομένου).
Εάν λήξει το χρονικό όριο μιας μέτρησης:
1. Εάν λήξει το χρονικό όριο μιας μέτρησης έπειτα από μια ανεπιτυχή διόφθαλμη
εξέταση, πατήστε Mono (Μονόφθαλμη) και επιλέξτε έναν οφθαλμό προς
εξέταση.
2. Πατήστε στην πλευρά της οθόνης που αντιστοιχεί στον οφθαλμό που θέλετε
να εξετάσετε.
(OD = δεξιός οφθαλμός εξεταζομένου, OS = αριστερός οφθαλμός
εξεταζομένου).
3. Μόλις ολοκληρώσετε τον έλεγχο, μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία στον
άλλο οφθαλμό, επιλέγοντας Mono (Μονόφθαλμη) από το μενού
Measurement Options (Επιλογές μέτρησης).
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Προβολή των αποτελεσμάτων
Η οθόνη αποτελεσμάτων θα εμφανιστεί στο τέλος της διαδικασίας του ελέγχου.
Όλες οι επιλογές προβολής των αποτελεσμάτων βρίσκονται στο μενού Tools
(Εργαλεία), κάτω από την ενότητα Results (Αποτελέσματα), και περιλαμβάνουν
τα εξής: μετάβαση κατά προεπιλογή σε μια οθόνη σύνοψης ή στην οθόνη
αναλυτικών αποτελεσμάτων, απόκρυψη συστάσεων ή αποτελεσμάτων ελέγχου,
επιλογές σύμβασης προσήμων κυλίνδρου και ανεπεξέργαστα ή
στρογγυλοποιημένα δεδομένα.
Μετρήσεις εντός εύρους

Συνιστάται οφθαλμολογική εξέταση

Οδηγίες χρήσης
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Κατανόηση των αποτελεσμάτων
Η παρακάτω εικόνα περιγράφει την οθόνη αποτελεσμάτων και τα στοιχεία που
εμφανίζονται σε αυτή:

1

Διακορική απόσταση

2

Ένδειξη μεγέθους κόρης

3

Δεξιός οφθαλμός (OD), Αριστερός οφθαλμός (OS)

4

Ολική διάθλαση
SE - Σφαιρικό ισοδύναμο
DS - Σφαίρωμα
DC – Κύλινδρος
Axis – Άξονας

5

Αποτέλεσμα ελέγχου

6

Home (Αρχική)

7

Σύμβαση προσήμων κυλίνδρου

8

Δείκτης ευθυγράμμισης

9

Βαθμός, Οριζόντια, Κάθετα

Τα αποτελέσματα που είναι εκτός εύρους επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα.
Σημείωση Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρέχουν τιμές, οι οποίες είναι είτε
εντός είτε εκτός εύρους και συνοδεύονται από μια αντίστοιχη δήλωση στην οθόνη
αποτελεσμάτων της συσκευής («Screening Complete» [Ο έλεγχος
ολοκληρώθηκε] ή «Complete Eye Exam Recommended» [Συνιστάται πλήρης
οφθαλμολογική εξέταση]). Το μήνυμα που εμφανίζεται λειτουργεί ως προτροπή
προς τον πάροχο φροντίδας να αξιολογήσει εάν ο εξεταζόμενος θα πρέπει να
παραπεμφθεί σε ειδικό οφθαλμολόγο για περαιτέρω αξιολόγηση ή εάν θα πρέπει
απλώς να παρακολουθείται σε μελλοντικούς ελέγχους.
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Κριτήρια του Vision Screener
Τα κριτήρια του Spot Vision Screener αναπτύχθηκαν σύμφωνα με τις συστάσεις
της Αμερικανικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας και Στραβισμού (AAPOS) και της
Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής (AAP) που αφορούν τον έλεγχο της
όρασης με χρήση οργάνων. Τα κριτήρια είναι ανάλογα της ηλικίας και
συμβάλλουν στην έγκαιρη ανίχνευση των παραγόντων κινδύνου αμβλυωπίας σε
παιδιά.
Σημείωσ

Οποιαδήποτε απόκλιση από αυτά τα κριτήρια μπορεί να οδηγήσει σε
ανακριβείς μετρήσεις.

Για να τροποποιήσετε τα τρέχοντα κριτήρια ελέγχου:
1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή και εισαγάγετε τη μονάδα USB στον υπολογιστή
σας.
2. Μεταβείτε στο φάκελο της μονάδας USB και ανοίξτε το φάκελο Spot, τον
οποίο είχατε εξάγει προηγουμένως. Επιλέξτε το φάκελο εισαγωγής.
3. Αντιγράψτε το αρχείο «SpotCriteria.csv» στο φάκελο ανώτατου επιπέδου της
μονάδας USB (το αρχείο δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε φάκελο). Μετά την
αντιγραφή, ανοίξτε το αρχείο.
4. Πραγματοποιήστε τυχόν αλλαγές που πειθυμείτε χρησιμοποιώντας το
Microsoft Excel ή κάποιο άλλο συμβατό πρόγραμμα.
5. Αποθηκεύστε το αρχείο ως αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (.csv).
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το όνομα του αρχείου είναι «SpotCriteria.csv».
Αφαιρέστε τη μονάδα USB από τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε την στο
διαθλασίμετρο.
6. Μεταβείτε στο μενού Tools (Εργαλεία) και επιλέξτε Import/Export
(Εισαγωγή/Εξαγωγή). Επιλέξτε το κουμπί Import (Εισαγωγή) για να
εισαγάγετε το ενημερωμένο αρχείο κριτηρίων.
7. Για να επαληθεύσετε την επιτυχή εισαγωγή του αρχείου, μεταβείτε στο μενού
Tools (Εργαλεία) και επιλέξτε Criteria (Κριτήρια). Ελέγξτε τις νέες ρυθμίσεις.
Σημείωσ

Όταν έχουν εισαχθεί και χρησιμοποιούνται προσαρμοσμένα
κριτήρια, θα υπάρχει επίσης ένα κουμπί Restore (Επαναφορά) στο
κάτω μέρος της οθόνης. Το κουμπί αυτό ζητά από το χρήστη να
επιβεβαιώσει ότι επιθυμεί να επανέλθει στα προεπιλεγμένα κριτήρια
που ήταν εγκατεστημένα στη συσκευή κατά την παράδοση. Με την
επιβεβαίωση αυτή, τα προσαρμοσμένα κριτήρια θα διαγραφούν από
το διαθλασίμετρο και θα αντικατασταθούν από τα προεπιλεγμένα
κριτήρια.

Οδηγίες χρήσης
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Εξεταζόμενοι
Το διαθλασίμετρο σάς παρέχει τη δυνατότητα να συμπληρώσετε μια λίστα
εξεταζομένων για εξεταζόμενους που έχουν τοποθετηθεί σε ουρά.
1. Πραγματοποιήστε εξαγωγή. Αφού ολοκληρωθεί η εξαγωγή, αφαιρέστε τη
μονάδα USB από το διαθλασίμετρο και τοποθετήστε την στον υπολογιστή
σας.
2. Επιλέξτε το φάκελο Spot τον οποίο μόλις δημιουργήσατε.
3. Επιλέξτε το φάκελο «db» και κατόπιν το αρχείο «SpotSubjects.csv».
4. Το αρχείο SpotSubjects.csv περιέχει έξι στήλες. Μην αλλάξετε καμία από τις
κεφαλίδες των στηλών. Απλά προσθέστε πληροφορίες στις στήλες, όπως
υποδεικνύεται στη συνέχεια:
Σημείωσ

Μπορείτε να προσθέσετε μια στήλη πριν από τη στήλη Patient ID
(Αναγνωριστικό ασθενούς) και να την ονομάσετε Location
(Τοποθεσία), εάν πρέπει να δημιουργήσετε συγκεκριμένες
τοποθεσίες για κάθε εξεταζόμενο.

•

Patient ID (Αναγνωριστικό ασθενούς) — Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό αλφαριθμητικών
χαρακτήρων και συμβόλων. Το πεδίο αυτό χρησιμοποιείται για
γρήγορη αναζήτηση εξεταζομένων.

•

First Name (Όνομα) — Εισαγάγετε το όνομα του εξεταζομένου.
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε συνδυασμό αλφαβητικών χαρακτήρων.

•

Last Name (Επώνυμο) — Εισαγάγετε το επώνυμο του εξεταζομένου.
Χρησιμοποιήστε οποιονδήποτε συνδυασμό αλφαβητικών χαρακτήρων.

•

Date of Birth (Ημερομηνία γέννησης) — Εισαγάγετε την ημερομηνία
γέννησης σε μορφή MM/ΗΗ/ΕΕΕΕ. Μπορείτε να εισαγάγετε την ηλικία
του εξεταζομένου σε έτη, σε μήνες ή σε συνδυασμό ετών και μηνών.
Το πεδίο αυτό είναι υποχρεωτικό για να είναι δυνατή η εισαγωγή.
Για παράδειγμα: Εάν ένας εξεταζόμενος είναι ηλικίας 2 ετών και 10
μηνών, εισαγάγετε στο πεδίο την τιμή 2Y10M. Χρησιμοποιήστε
αριθμητικούς και αλφαβητικούς χαρακτήρες.

•

Gender (Φύλο) — Επιλέξτε Male (Άνδρας) ή πληκτρολογήστε το
χαρακτήρα «M». Επιλέξτε Female (Γυναίκα) ή πληκτρολογήστε το
χαρακτήρα «F». Χρησιμοποιήστε μόνο αλφαβητικούς χαρακτήρες. Εάν
αφήσετε το πεδίο κενό, κατά προεπιλογή δεν θα υπάρχει
προσδιορισμός φύλου.

•

Eyewear prescription (Συνταγογράφηση γυαλιών) — Επιλέξτε None
(Καμία), Glasses (Γυαλιά) ή Contacts (Φακοί επαφής). Εάν αφήσετε το
πεδίο κενό, η τιμή του πεδίου ορίζεται κατά προεπιλογή σε «None»
(Καμία).
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Μετά την ενημέρωση του αρχείου εισαγωγής:
1. Επιβεβαιώστε ότι το αρχείο αποθηκεύτηκε ως αρχείο τιμών διαχωρισμένων
με κόμματα (.csv).
2. Επιβεβαιώστε ότι το όνομα του αρχείου είναι «SpotSubjects.csv» ή
«DesiredLocation.csv».
Σημείωσ

Εάν στην ετικέτα των αρχείων εξεταζομένων σας προσθέσετε μια
τοποθεσία, το διαθλασίμετρο θα εισαγάγει όλα τα αρχεία που
υπάρχουν στη μονάδα USB ταυτόχρονα

3. Ακολουθήστε τις διαδικασίες εισαγωγής για να φορτώσετε το αρχείο στο
διαθλασίμετρο. Για να επιβεβαιώσετε την επιτυχή εισαγωγή του αρχείου:
Επιστρέψτε στην οθόνη Home (Αρχική) και μεταβείτε στο εικονίδιο Queue
(Ουρά) για να προβάλετε τις νέες καταχωρήσεις αρχείου.

33

5

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επανεκκίνηση του συστήματος
1. Για απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του διαθλασίμετρου - πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας On/Off μέχρι να εμφανιστεί μια οθόνη
επιβεβαίωσης. Επιλέξτε Confirm (Επιβεβαίωση) για απενεργοποίηση.
2. Μόλις σβήσει η οθόνη, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια πατήστε
το κουμπί λειτουργίας για να επανενεργοποιήσετε το διαθλασίμετρο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή τροφοδοτείται με ρεύμα συνδέοντας το καλώδιο
ρεύματος.

Πάγωμα του συστήματος
Σε περίπτωση που το διαθλασίμετρο κλειδώσει και δεν αποκρίνεται στην αφή, θα
πρέπει να εκτελέσετε επαναφορά του συστήματος μέσω υλικού (hard reset).
1. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας On/Off.
2. Εάν εμφανιστεί το παράθυρο Power Off (Απενεργοποίηση), επιλέξτε
Confirm (Επιβεβαίωση) για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής.
3. Εάν δεν εμφανιστεί, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας On/Off
μέχρι να σβήσει η οθόνη και κατόπιν αφήστε το κουμπί λειτουργίας On/Off.
4. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό και στη συνέχεια ακολουθήστε την κανονική
διαδικασία εκκίνησης.
Σημείωσ

Αυτό μπορεί να προκαλέσει μερική απώλεια δεδομένων (π.χ.
δεδομένων διαμόρφωσης εκτυπωτή και εξεταζομένων).

Προβλήματα εκτυπωτή
Ελέγξτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και ότι έχει αρκετό μελάνι ή
γραφίτη:
1. Εκτυπώστε μια δοκιμαστική σελίδα απευθείας από τον εκτυπωτή.
2. Αφού επιβεβαιώσετε ότι ο εκτυπωτής σας λειτουργεί κανονικά, βεβαιωθείτε
ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε τοπικό δίκτυο, εκτυπώνοντας σε αυτόν
τον εκτυπωτή μέσω ενός υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο τοπικό
δίκτυο.
3. Εάν όλα τα παραπάνω λειτουργούν κανονικά, εκτελέστε επανεκκίνηση του
συστήματος (βλ. παραπάνω).
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Προβλήματα ασύρματης λειτουργίας
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο:
1. Ελέγξτε το εικονίδιο ασύρματης λειτουργίας στην επάνω δεξιά γωνία. Εάν
το εικονίδιο είναι κόκκινο, δοκιμάστε πρώτα να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε εκ νέου το διαθλασίμετρο.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ρυθμίσεις δικτύου έχουν εισαχθεί σωστά.
3. Εάν οι ρυθμίσεις είναι σωστές, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε και να
ενεργοποιήσετε εκ νέου το διαθλασίμετρο.
4. Ελέγξτε εάν στην οθόνη Home (Αρχική) εμφανίζεται το όνομα του δικτύου σας
και η διεύθυνση IP στη μαύρη γραμμή στην επάνω αριστερή γωνία.
Σημείωσ

Η επανεκκίνηση βοηθά στην αποκατάσταση της σύνδεσης δικτύου.

5. Εάν η σύνδεση δεν αποκατασταθεί αυτόματα, μεταβείτε στο μενού Tools
(Εργαλεία), πατήστε Network (Δίκτυο), επιλέξτε Security Type (Τύπος
ασφάλειας), επανεπιλέξτε το σωστό τύπο (None [Καμία], WEP, WPA/2 PSK
και WPA/2 EAP-PEAP) και κατόπιν επιλέξτε το επισημασμένο OK. Με τον
τρόπο αυτό θα πρέπει να αποκατασταθεί η σύνδεση δικτύου.

Οδηγίες χρήσης
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Μηνύματα του συστήματος
Κατά τη λειτουργία του διαθλασίμετρου μπορεί να εμφανιστούν συγκεκριμένα
μηνύματα συστήματος. Εάν συμβεί αυτό, οι παρακάτω πληροφορίες θα σας
βοηθήσουν στην ερμηνεία του μηνύματος:
Κείμενο μηνύματος

Επιλογές
Σημασία
μηνύματος
Είστε βέβαιοι ότι θέλετε Επαναφορά ή Ζητήσατε να γίνει επαναφορά
Ακύρωση
στις εργοστασιακά
να διαγράψετε τα
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των
προσαρμοσμένα
κριτηρίων βάσει ηλικίας. Όλες οι
κριτήρια που
ρυθμίσεις θα χαθούν εάν δεν
φορτώθηκαν και να
αποθηκευτούν.
επαναφέρετε τα
προεπιλεγμένα
κριτήρια του
συστήματος; Για να
αποθηκεύσετε τα
προσαρμοσμένα
κριτήρια,
χρησιμοποιήστε την
επιλογή Export
(Εξαγωγή) του
εργαλείου
Import/Export
(Εισαγωγή/Εξαγωγή).
Ακύρωση ή
Έχετε επιλέξει την εξαίρεση
Αδυναμία εξαίρεσης
Συνέχεια
προσωπικών δεδομένων από την
προσωπικών
τρέχουσα εργασία εξαγωγής, η
δεδομένων από τα
οποία περιλαμβάνει ανακτημένα
αρχεία που
αρχεία δεδομένων. Η συσκευή
ανακτήθηκαν. Θέλετε
αδυνατεί να εξαιρέσει τα
να συνεχίσετε;
προσωπικά δεδομένα από τα
ανακτημένα αρχεία δεδομένων.
Η εξαγωγή απέτυχε
Καμία
Η εξαγωγή δεδομένων απέτυχε.
λόγω εσωτερικού
σφάλματος.
Θέλετε να διαγράψετε
Ακύρωση ή
Εάν μια εξαγωγή περιλαμβάνει
τα ανακτημένα αρχεία
Διαγραφή
ανακτημένα αρχεία δεδομένων,
από αυτή τη συσκευή;
θα ερωτηθείτε εάν θέλετε τα
ανακτημένα αρχεία να
διαγραφούν ή να διατηρηθούν
στη συσκευή.

OK
Έγινε επαναφορά της
βάσης δεδομένων και
δημιουργήθηκαν αρχεία
ανάκτησης δεδομένων.
(Τα αρχεία ανάκτησης
δεδομένων θα
μεταφερθούν εάν
επιλέξετε Export
[Εξαγωγή] από το
μενού
Τools [Εργαλεία]).

Ενέργεια
Επιλέξτε Restore
(Επαναφορά) για να
συνεχίσετε ή Cancel
(Ακύρωση) για να συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
με τις τρέχουσες ρυθμίσεις
κριτηρίων.

Επιλέξτε Cancel (Ακύρωση)
για ματαίωση της τρέχουσας
εργασίας εξαγωγής ή επιλέξτε
Continue (Συνέχεια) για να
προχωρήσετε στην εξαγωγή
των ανακτημένων δεδομένων
συμπεριλαμβανομένων των
προσωπικών στοιχείων.
Επαναλάβετε την προσπάθεια
εξαγωγής.

Η συσκευή θα εξακολουθεί να
προειδοποιεί το χρήστη ότι
υπάρχουν αρχεία ανάκτησης
δεδομένων προς εξαγωγή,
μέχρι αυτά να διαγραφούν από
τη συσκευή μετά την εξαγωγή
τους. Διαγράψτε τα αρχεία
ανάκτησης δεδομένων μετά
την εξαγωγή τους ώστε να μην
εμφανίζεται το μήνυμα κατά
την εκκίνηση του συστήματος.
Πατήστε Delete (Διαγραφή)
Παρουσιάστηκε εσωτερικό
σφάλμα κατά την επαναφορά του για να διαγράψετε τα
αρχείου ιστορικού ασθενούς. Ένα ανακτημένα αρχεία. Πατήστε
Cancel (Ακύρωση) για να
εφεδρικό αρχείο ανάκτησης
διατηρήσετε τα ανακτημένα
δεδομένων δημιουργήθηκε και
αρχεία. Εάν τα ανακτημένα
αντιγράφηκε στην περιοχή
αρχεία παραμείνουν στη
ανάκτησης προς εξαγωγή.
συσκευή, αυτό το πλαίσιο
διαλόγου θα συνεχίσει να
εμφανίζεται μία φορά σε κάθε
εκκίνηση του συστήματος.
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Η μπαταρία έχει σχεδόν Καμία
εξαντληθεί. Συνδέστε τη
συσκευή σε πηγή
τροφοδοσίας.
Αδυναμία αποθήκευσης OK
της αναφοράς PDF για
τον τρέχοντα
εξεταζόμενο

Ζητούμε συγγνώμη για
την αναστάτωση.
Πρέπει να εκτελεστεί
επανεκκίνηση της
συσκευής

OK ή
Ακύρωση

Παρουσιάστηκε
πρόβλημα. Απαιτείται
επανεκκίνηση της
συσκευής.

Επανεκκίνησ
η

Το σύστημα ελέγχου
δεν προετοιμάστηκε.

Καμία

Συσκευή μη
βαθμονομημένη

Καμία

Welch Allyn Spot Vision Screener

Η στάθμη της μπαταρίας είναι
χαμηλή και έχει σχεδόν
εξαντληθεί.

Συνδέστε τη συσκευή σε
κεντρική πηγή τροφοδοσίας
για να κλείσετε αυτό το
πλαίσιο διαλόγου.
Παρουσιάστηκε εσωτερικό
Το σύστημα αρχείων μπορεί
σφάλμα το οποίο απέτρεψε την
να μην διαθέτει αρκετό χώρο.
αποθήκευση από το σύστημα της Πραγματοποιήστε εξαγωγή
αναφοράς PDF για την τρέχουσα δεδομένων και απαλοιφή του
εξέταση.
ιστορικού της συσκευής για να
απελευθερώσετε επιπλέον
χώρο αποθήκευσης.
Η λειτουργία ελέγχου
Επιλέξτε OK για επανεκκίνηση
αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα
της συσκευής ή Cancel
και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση (Ακύρωση) για να συνεχίσετε
της συσκευής.
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή
σε τρόπο λειτουργίας «Μόνο
για ανάγνωση». Κατά τη
χρήση της συσκευής σε τρόπο
λειτουργίας «Μόνο για
ανάγνωση», μπορείτε να
πραγματοποιείτε ανασκόπηση
των υφιστάμενων
αποτελεσμάτων ελέγχου. Δεν
μπορείτε να
πραγματοποιήσετε νέους
ελέγχους μέχρι να εκτελέσετε
επανεκκίνηση.
Το σύστημα δεν μπόρεσε να
Επανεκκινήστε τη συσκευή και
εκκινηθεί και επιχείρησε να
δοκιμάστε ξανά. (Για να
διορθώσει το πρόβλημα.
απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας για δύο
δευτερόλεπτα.)
Το σύστημα εξέτασης δεν
Επανεκκινήστε τη συσκευή και
προετοιμάστηκε ή δεν
δοκιμάστε ξανά. (Για να
αποκρίνεται.
απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας για δύο
δευτερόλεπτα.)
Το σύστημα δεν μπόρεσε να
Επανεκκινήστε τη συσκευή και
διαβάσει το αρχείο διαμόρφωσης δοκιμάστε ξανά. (Για να
της συσκευής.
απενεργοποιήσετε τη
συσκευή, πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί
λειτουργίας για δύο
δευτερόλεπτα.)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων ή τα
μηνύματα σφάλματος, επικοινωνήστε με την ομάδα τεχνικής υποστήριξης της
Welch Allyn (ανατρέξτε στο εσώφυλλο του παρόντος εγχειριδίου για περισσότερα
στοιχεία επικοινωνίας).
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Καθαρισμός του Vision Screener
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Πριν καθαρίσετε το
διαθλασίμετρο, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος DC από την πρίζα
ρεύματος και από το διαθλασίμετρο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα υγρά μπορεί να φθείρουν τα ηλεκτρονικά
εξαρτήματα στο εσωτερικό του διαθλασίμετρου. Προσέχετε να μην χυθούν
υγρά πάνω στο διαθλασίμετρο.
Αν χυθούν υγρά πάνω στο διαθλασίμετρο:
1. Απενεργοποιήστε το διαθλασίμετρο.
2. Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας.
3. Σκουπίστε το υγρό που έχει χυθεί στο διαθλασίμετρο.
Αν έχουν εισχωρήσει υγρά στο διαθλασίμετρο, μην χρησιμοποιήσετε το
διαθλασίμετρο μέχρι να στεγνώσει, να ελεγχθεί και να δοκιμαστεί κατάλληλα από
εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Πραγματοποιείτε καθαρισμό τακτικά σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα
του ιδρύματός σας ή τους τοπικούς κανονισμούς.
Οι παρακάτω ουσίες είναι συμβατές με το διαθλασίμετρο:
•

Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%

•

Διάλυμα λευκαντικού χλωρίνης 10%

Πραγματοποιείτε απολύμανση σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα πρότυπα του
ιδρύματός σας ή τους τοπικούς κανονισμούς.

Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%
Σκουπίζετε το διαθλασίμετρο με ένα καθαρό πανί ελαφρά νοτισμένο με
ισοπροπυλική αλκοόλη 70%.

38

Καθαρισμός τουVision Screener

Welch Allyn Spot Vision Screener

Διάλυμα λευκαντικού χλωρίνης 10%
1. Σκουπίζετε το διαθλασίμετρο με ένα καθαρό πανί ελαφρά νοτισμένο με
διάλυμα λευκαντικού 10% και νερού. Ακολουθείτε τις οδηγίες του
κατασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος.
2. Ξεπλένετε με ένα καθαρό πανί ελαφρά νοτισμένο με νερό που πληροί τα
κριτήρια ποιότητας EP και USP.
3. Αφήνετε την επιφάνεια του διαθλασίμετρου να στεγνώσει για 10 λεπτά
τουλάχιστον πριν χρησιμοποιήσετε το διαθλασίμετρο.
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Το διαθλασίμετρο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
•

Το παρόν έγγραφο οδηγιών χρήσης (DFU) του διαθλασίμετρου ισχύει για τις
εκδόσεις λογισμικού 3.0.xx.yy.

•

Το διαθλασίμετρο έχει βαθμονομηθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής
και εφεξής δεν απαιτεί βαθμονόμηση.

•

Το παρεχόμενο εξωτερικό τροφοδοτικό/φορτιστής είναι εξοπλισμός
κατηγορίας II και το διαθλασίμετρο αποτελεί επίσης εξοπλισμό κατηγορίας II
όταν συνδέεται με το εξωτερικό τροφοδοτικό/φορτιστή.

•

Το διαθλασίμετρο τροφοδοτείται εσωτερικά από τον εξοπλισμό (μπαταρία)
όταν δεν είναι συνδεδεμένο σε εξωτερικό τροφοδοτικό/φορτιστή.

•

Προστασία από ηλεκτροπληξία, κανένα εφαρμοζόμενο εξάρτημα.

•

Το διαθλασίμετρο ταξινομείται στην κατηγορία IPX0 και, συνεπώς, δεν
προστατεύεται από την είσοδο νερού.

•

Το διαθλασίμετρο δεν είναι κατάλληλο για χρήση παρουσία εύφλεκτου
αναισθητικού μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

•

Το διαθλασίμετρο είναι κατάλληλο για συνεχή λειτουργία.

•

Το διαθλασίμετρο ανιχνεύει με γρήγορο και εύκολο τρόπο προβλήματα
όρασης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ξεκινώντας από ηλικίες 6 μηνών.

•

Η Welch Allyn συνιστά η αντικατάσταση της μπαταρίας να πραγματοποιείται
σε εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Welch Allyn κάθε 2,5 έτη και με
έξοδα του κατόχου. Η τακτική συντήρηση του διαθλασίμετρου συνίσταται στον
καθαρισμό της σκόνης και των ρύπων από την μπροστινή γυάλινη επιφάνεια
και την οθόνη LCD, όπως απαιτείται.

•

Η θύρα USB πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τη λήψη/μεταφόρτωση
λογισμικού μέσω μονάδας USB flash και δεν πρέπει να συνδέεται μέσω
καλωδίου σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή.
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Προδιαγραφές τροφοδοσίας
Κατασκευαστής: SL Power Electronics
Μοντέλο: MENB1040A1503N01 ή MENB1040A1541N01
Ιαπωνικό μοντέλο: MENB1040A1503N02
Τάση εισόδου: 90 – 264 VAC (100 – 240 VAC ονομαστική τιμή)
Συχνότητα εισόδου: 47 – 63 Hz
Ρεύμα εισόδου: 100 VAC: 1,1A
Μέση απόδοση: 81-87% στα 0-50 W, ≥87% στα >51 έως 250

Προδιαγραφές του Vision Screener
Διαστάσεις (cm/in): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ in. x 6 ¾ in. x 4 ¾ in.)
Βάρος (lb.): ~2,55
Ασύρματο δίκτυο: 802.11 b/g/n
Θερμοκρασίες λειτουργίας (°C): +10 έως +40
Υγρασία λειτουργίας: 30% έως 75% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση
υδρατμών)
Θερμοκρασίες φύλαξης/μεταφοράς (°C): 0 έως +50
Υγρασία φύλαξης/μεταφοράς: 0% έως 95% σχετική υγρασία (χωρίς συμπύκνωση
υδρατμών)
Ατμοσφαιρική πίεση φύλαξης/μεταφοράς: 800 hPA έως 1060 hPA
Αναμενόμενη διάρκεια ζωής μπαταρίας: 2,5 έτη (υπό συνθήκες κανονικής
χρήσης)

Εύρος τιμών ελέγχου
Σημείωση Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρέχουν τιμές, οι οποίες είναι είτε
εντός είτε εκτός εύρους και συνοδεύονται από μια αντίστοιχη δήλωση στην οθόνη
αποτελεσμάτων της συσκευής («Screening Complete» [Ο έλεγχος
ολοκληρώθηκε] ή «Complete Eye Exam Recommended» [Συνιστάται πλήρης
οφθαλμολογική εξέταση]). Το μήνυμα που εμφανίζεται λειτουργεί ως προτροπή
προς τον πάροχο φροντίδας να αξιολογήσει εάν ο εξεταζόμενος θα πρέπει να
παραπεμφθεί σε ειδικό οφθαλμολόγο για περαιτέρω αξιολόγηση ή εάν θα πρέπει
απλώς να παρακολουθείται σε μελλοντικούς ελέγχους.

Διάθλαση
Σφαιρικό ισοδύναμο:
•

Εύρος: -7,50 D έως +7,50 D σε επαυξήσεις των 0,25 D

•

Ακρίβεια: -3,50 D έως 3,50 D, ± 0,50 D
-7,50 D έως < -3,50 D, ± 1,00 D
> 3,50 D έως 7,50 D, ± 1,00 D

Οδηγίες χρήσης

Προδιαγραφές
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Κύλινδρος:
•

Εύρος: -3,00 D έως +3,00 D σε επαυξήσεις των 0,25 D

•

Ακρίβεια: -1,50 D έως 1,50 D, ±0,50 D
-3,00 D έως < -1,50 D, ±1,00 D
>1,50 D έως 3,00 D, ±1,00 D

Κυλινδρικός άξονας:
•

Εύρος: 1 έως 180 βαθμοί, σε επαυξήσεις του 1 βαθμού

•

Ακρίβεια: ± 10 βαθμοί (για τιμές κυλίνδρου > 0,5 D)

Μέγεθος κόρης:
•

Εύρος: 4,0 mm έως 9,0 mm σε επαυξήσεις του 0,1 mm

•

Ακρίβεια: ± 0,4 mm

Διακορική απόσταση:
•

Εύρος: 35 mm έως 80 mm σε επαυξήσεις του 1 mm

•

Ακρίβεια: ± 1,5 mm

Αρχή του ελέγχου: Χρησιμοποιείται έκκεντρη φωτοδιάθλαση (φωτο-ρετινοσκοπία)
για την εκτίμηση του μεγέθους της αμετρωπίας βάσει των χαρακτηριστικών
ανάκλασης του φωτός στην κόρη.

Φύλαξη του εξοπλισμού
Κατά τη φύλαξη του διαθλασίμετρου, των καλωδίων τροφοδοσίας και των
παρελκομένων, τηρείτε τις περιβαλλοντικές συνθήκες φύλαξης που αναφέρονται
στις προδιαγραφές του προϊόντος.

Απόρριψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Αυτό το προϊόν και τα εξαρτήματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους
τοπικούς νόμους και κανονισμούς. Μην απορρίπτετε αυτό το προϊόν μαζί με τα
αταξινόμητα αστικά απόβλητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη ή τη συμβατότητα,
επισκεφθείτε την τοποθεσία web www.welchallyn.com/weee ή επικοινωνήστε με
την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της Welch Allyn.
Αυτή η συσκευή περιέχει στοιχεία μπαταρίας ιόντων λιθίου και άλλα ηλεκτρονικά
στοιχεία. Επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για την κατάλληλη
ανακύκλωση ηλεκτρονικών αποβλήτων ή τις μεθόδους απόρριψης στο τέλος του
κύκλου ζωής τους.
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Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή
Συμμόρφωση με ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ)
Πρέπει να ληφθούν ειδικές προφυλάξεις αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα (ΗΜΣ) για το σύνολο του ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού. Αυτή η
συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC EN 60601-1-2:2014.
•

Το σύνολο του ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού πρέπει να εγκατασταθεί και να
τεθεί σε λειτουργία σύμφωνα με τις πληροφορίες ΗΜΣ που παρέχονται στις
παρούσες Οδηγίες χρήσης.

•

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (RF)
μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά του ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα και απαιτούμενα πρότυπα για
ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή.
•

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν επηρεάζει παρακείμενους εξοπλισμούς και
συσκευές.

•

Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν επηρεάζεται από παρακείμενους
εξοπλισμούς και συσκευές.

•

Δεν είναι ασφαλές να χρησιμοποιείτε το προϊόν αυτό παρουσία χειρουργικού
εξοπλισμού υψηλής συχνότητας.

•

Ωστόσο, καλό είναι να αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος αυτού πολύ κοντά
σε άλλον εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αποφύγετε τη χρήση του Spot™ Vision Screener
Μοντέλο VS100 δίπλα σε ή στοιβαγμένο με άλλον εξοπλισμό ή ιατρικά
ηλεκτρικά συστήματα, καθώς αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα
την εσφαλμένη λειτουργία του. Εάν είναι απαραίτητο να το
χρησιμοποιήσετε με τέτοιον τρόπο, παρακολουθείτε το Spot™ Vision
Screener Μοντέλο VS100 και τον άλλο εξοπλισμό για να βεβαιώνεστε ότι
λειτουργούν κανονικά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που συνιστώνται
από τη Welch Allyn για χρήση με το Spot™ Vision Screener Μοντέλο
VS100. Παρελκόμενα που δεν συνιστώνται από τη Welch Allyn ενδέχεται
να επηρεάσουν τις εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ή την
ατρωσία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διατηρείτε ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού μεταξύ
του μόνιτορ του Spot™ Vision Screener Μοντέλο VS100 και φορητού
εξοπλισμού επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων. Η απόδοση του Spot™
Vision Screener Μοντέλο VS100 ενδέχεται να υποβαθμιστεί εάν δεν
τηρείτε τη σωστή απόσταση μεταξύ των συσκευών.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτή η συσκευή δεν έχει ελεγχθεί για χρήση σε
κλινικά περιβάλλοντα κοντά σε χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής
συχνότητας και απεικονιστικά συστήματα μαγνητικού συντονισμού. Μην
χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε περιβάλλοντα όπως αυτά όπου
υπάρχουν υψηλές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές.

Οδηγίες χρήσης

Προδιαγραφές

Πληροφορίες περί ατρωσίας και εκπομπών
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι
χρησιμοποιείται σε αυτού του είδους το περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπών

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - οδηγίες

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Ομάδα 1

Η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων μόνο για την
εσωτερική της λειτουργία. Επομένως, οι
εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ
χαμηλές και είναι απίθανο να
προκαλέσουν παρεμβολές σε κοντινό
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων
CISPR 11

Τάξη B

Εκπομπές αρμονικών
IEC 61000-3-2

Τάξη A

Διακυμάνσεις τάσης/
ασταθείς εκπομπές
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνετ
αι

Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε
όλους τους χώρους εκτός των οικιακών
και αυτών που συνδέονται άμεσα με το
δημόσιο δίκτυο παροχής ενέργειας
χαμηλής τάσης, που παρέχει ρεύμα σε
κτίρια που χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες, εφόσον τηρείται προσεκτικά η
παρακάτω προειδοποίηση:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αυτός ο
εξοπλισμός/το σύστημα
προορίζεται για χρήση μόνο από
επαγγελματίες του τομέα της
υγείας. Αυτός ο εξοπλισμός/το
σύστημα μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές ραδιοσυχνοτήτων ή
να διαταράξει τη λειτουργία
εξοπλισμού που βρίσκεται στο
κοντινό περιβάλλον α. Ενδέχεται
να χρειαστεί να ληφθούν μέτρα
για τον περιορισμό των
παρεμβολών, όπως αλλαγή του
προσανατολισμού ή της θέσης
της συσκευής ή θωράκιση της
περιοχής.
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α

Η συσκευή περιέχει πομπό με ορθογώνια πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας 5 GHz ή
πομπό διάχυτου φάσματος με μεταπήδηση συχνότητας 2,4 GHz για ασύρματη επικοινωνία.
Ο ασύρματος δέκτης λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ποικίλων φορέων,
συμπεριλαμβανομένων του προτύπου FCC 47 CFR 15.247 και της οδηγίας RED (2015/53/
ΕΕ). Ο πομπός εξαιρείται από τις απαιτήσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του
προτύπου 60601-1-2, αλλά αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με ζητήματα
πιθανών παρεμβολών μεταξύ του μόνιτορ και άλλων συσκευών.
Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε
τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο
δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον οδηγίες

Ηλεκτροστατική
εκκένωση (ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV μέσω
επαφής
± 15 kV μέσω
αέρα

± 8 kV μέσω
Τα δάπεδα πρέπει να είναι
επαφής
κατασκευασμένα από ξύλο, τσιμέντο
± 15 kV μέσω αέρα ή κεραμικά πλακάκια. Εάν το δάπεδο
είναι καλυμμένο με συνθετικό υλικό, η
σχετική υγρασία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.

Ταχεία ηλεκτρική
μετάβαση/ριπή
IEC 61000-4-4

±2 kV για
γραμμές
τροφοδοσίας
ρεύματος
±1 kV για
γραμμές
εισόδου/
εξόδου

±2 kV για γραμμές
τροφοδοσίας
ρεύματος
±1 kV για γραμμές
εισόδου/εξόδου

Η ποιότητα του ρεύματος
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για τις συνήθεις
επαγγελματικές ή νοσοκομειακές
εγκαταστάσεις.

Αιχμή ρεύματος
IEC 61000-4-5

± 1 kV μέσω
διαφορικού
τρόπου
λειτουργίας
± 2 kV μέσω
κοινού τρόπου
λειτουργίας

± 1 kV μέσω
διαφορικού τρόπου
λειτουργίας
± 2 kV μέσω
κοινού τρόπου
λειτουργίας

Η ποιότητα του ρεύματος
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για τις συνήθεις
επαγγελματικές ή νοσοκομειακές
εγκαταστάσεις.

Βυθίσεις τάσης,
σύντομες διακοπές
και μεταβολές σε
γραμμές παροχής
ηλεκτρικού
ρεύματος
IEC 61000-4-11

<0 % U T
(>100 %
βύθιση σε U T )
για 1 κύκλο 70
% UT
(30 % βύθιση
σε U T ) για 25/
30 κύκλους
<0 % U T
(>100 %
πτώση σε U T )
για 0,5 κύκλο
σε 0°, 45°,
90°, 135°,
180°, 225°,
270°, & 315°
για
250/300
κύκλους

<0 % U T (>100 %
βύθιση σε U T ) για
1 κύκλο 70 % U T
(30 % βύθιση σε
U T ) για 25/30
κύκλους <0 % U T
(>100 % πτώση σε
U T ) για 0,5 κύκλο
σε 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°,
270°, & 315° για
250/300 κύκλους

Η ποιότητα του ρεύματος
τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι
κατάλληλη για τις
συνήθεις επαγγελματικές ή
νοσοκομειακές εγκαταστάσεις. Εάν ο
χρήστης της συσκευής χρειάζεται
συνεχή λειτουργία κατά τη διάρκεια
των διακοπών ρεύματος, συνιστάται
η τροφοδοσία της συσκευής από
τροφοδοτικό UPS (αδιάλειπτης
παροχής ρεύματος) ή από μπαταρία.

Οδηγίες χρήσης

Συχνότητα
ρεύματος
(50/60 Hz)
μαγνητικό πεδίο
IEC 61000-4-8

Προδιαγραφές

30 A/m

30 A/m
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Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας
ισχύος θα πρέπει να βρίσκονται σε
επίπεδα χαρακτηριστικά μιας τυπικής
τοποθεσίας σε τυπικό εμπορικό ή
νοσοκομειακό περιβάλλον.

Σημείωση: Η ένδειξη U T αντιπροσωπεύει την τάση ηλεκτρικού δικτύου εναλλασσόμενου
ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Η συσκευή προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται
παρακάτω. Ο πελάτης ή ο χρήστης της συσκευής πρέπει να εξασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται σε
τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή ατρωσίας

Επίπεδο
δοκιμής
IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον οδηγίες

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός
επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων
(RF) θα πρέπει να χρησιμοποιείται
σε απόσταση από οποιοδήποτε
τμήμα της συσκευής,
συμπεριλαμβανομένων των
καλωδίων, που δεν είναι μικρότερη
από τη συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού, η οποία υπολογίζεται
από την εξίσωση που εφαρμόζεται
για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού

Αγόμενες
ραδιοσυχνότητες
(RF)
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz έως
80 MHz

3 Vrms

d= (1,17)

P 150 kHz έως 80 MHz

Ακτινοβολούμενες
ραδιοσυχνότητες
(RF)
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως
1 GHz

3 V/m

d= (1,17)

P 80 MHz έως 800 MHz

Υπέρταση
EN 61000-4-5

Διαφορικός
τρόπος
λειτουργίας: ±1
kV
Κοινός τρόπος
λειτουργίας: ±2
kV

Διαφορικός
τρόπος
λειτουργίας: ±1
kV
Κοινός τρόπος
λειτουργίας: ±2
kV

d= (2,33) x P 800 MHz έως
2,5 GHz
όπου P είναι η μέγιστη τιμή ισχύος
εξόδου του πομπού σε watt (W) και
d είναι η συνιστώμενη απόσταση
διαχωρισμού σε μέτρα (m). Οι τιμές
έντασης πεδίου από σταθερούς
πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, όπως
ορίζεται από έρευνα σε τοποθεσία
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας α,
πρέπει να είναι μικρότερες από το
επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε
εύρος συχνοτήτων β. Παρεμβολή
μπορεί να προκύψει κοντά στον
εξοπλισμό που επισημαίνεται με το
παρακάτω σύμβολο:

46

Προδιαγραφές

Welch Allyn Spot Vision Screener

Σημείωση 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική μετάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από
κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.
α Οι τιμές έντασης πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης για τηλέφωνα
ραδιοεπικοινωνίας (κυψελικά/ασύρματα) και οι κινητοί ραδιοπομποί ξηράς, οι ερασιτεχνικοί
ραδιοφωνικοί σταθμοί, οι ραδιοφωνικές εκπομπές AM και FM και οι τηλεοπτικές μεταδόσεις,
δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό
περιβάλλον που οφείλεται σε σταθερούς πομπούς RF, θα πρέπει να διεξαχθεί μια επιτόπου
ηλεκτρομαγνητική μελέτη. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία
χρησιμοποιείται η συσκευή υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων
που αναφέρεται παραπάνω, η συσκευή θα πρέπει να παρακολουθείται για να επιβεβαιωθεί η
σωστή λειτουργία της. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική απόδοση, πιθανόν να χρειαστεί να
ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως αλλαγή θέσης ή προσανατολισμού της συσκευής.
β
Πάνω από το εύρος συχνότητας των 150 kHz έως 80 MHz, οι τιμές έντασης πεδίου θα πρέπει
να είναι μικρότερες από 3 V/m.
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού
ραδιοεπικοινωνιών και της συσκευής

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι
παρεμβολές από ακτινοβολούμενες ραδιοσυχνότητες είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο
χρήστης της συσκευής μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ανάμεσα σε φορητό και κινητό εξοπλισμό
επικοινωνιών ραδιοσυχνοτήτων (πομποί) και τη συσκευή όπως συνιστάται παρακάτω,
σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνιών.
Απόσταση διαχωρισμού στη μέγιστη συχνότητα εξόδου του πομπού (m)
Ονομαστική μέγιστη
ισχύς εξόδου του
πομπού (W)

150 kHz έως 80 MHz
d= (1,17) P

80 MHz έως 800 MHz
d= (1,17) P

800 MHz έως 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

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναγράφεται πιο πάνω, η
συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί
χρησιμοποιώντας την κατάλληλη εξίσωση ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού, όπου P
είναι η ονομαστική μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt (W), σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του πομπού.
Σημείωση 1: Στα 80 MHz και στα 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το ανώτερο
εύρος συχνοτήτων.
Σημείωση 2: Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική μετάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση από
κτίσματα, αντικείμενα και ανθρώπους.
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Προδιαγραφές δοκιμής για την ατρωσία της θύρας περιβλήματος σε εξοπλισμό ασύρματων
επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων

Συχνότητα
δοκιμών
(MHz)

Συχνότητα
MHz

Απόσταση
(m)

Επίπεδο
δοκιμής
ατρωσίας (V/
m)

385

380 - 390

TETRA 400 Διαμόρφωση 1,8
παλμών β
18 Hz

0,3

27

450

430 - 470

GMRS 460, FM γ ±5 kHz
FRS 460
απόκλιση
1 kHz
ημίτονο

0,3

28

710

704 - 787

Ζώνη
LTE 13, 17

0,3

9

800 - 960

GSM 800/
Διαμόρφωση 2
900,
παλμών β
TETRA
18 Hz
800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Ζώνη LTE 5

0,3

28

Διαμόρφωση 2
παλμών β
217 Hz

0,3

28

2450

2400 - 2570 Bluetooth,
Διαμόρφωση 2
WLAN,
παλμών β
802.11
217 Hz
b/g/n, RFID
2450,
Ζώνη LTE 7

0,3

28

5240

5100 - 5800 WLAN
802.11
a/n

0,3

9

α

Υπηρεσία

α

Διαμόρφωση Μέγιστη
β
ισχύς
(W)

2

Διαμόρφωση 0,2
παλμών β
217 Hz

745
780
810

870
930
1720

1700 - 1990 GSM 1800,
CDMA
1900,
GSM 1900,
DECT,
Ζώνη LTE
1, 3, 4, 25,
UMTS

1845
1970

5500
5785

Διαμόρφωση 0,2
παλμών β
217 Hz
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Προδιαγραφές δοκιμής για την ατρωσία της θύρας περιβλήματος σε εξοπλισμό ασύρματων
επικοινωνιών μέσω ραδιοσυχνοτήτων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί το ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΤΡΩΣΙΑΣ, η
απόσταση μεταξύ της κεραίας εκπομπής και του μόνιτορ μπορεί να μειωθεί σε 1 m. Η
απόσταση δοκιμής 1 m επιτρέπεται από το πρότυπο IEC 61000-4-3.
Για ορισμένες υπηρεσίες, περιλαμβάνονται μόνο οι συχνότητες ανερχόμενης ζεύξης.
Το φέρον σήμα θα διαμορφωθεί χρησιμοποιώντας ένα σήμα τετραγωνικού κύματος με κύκλο
λειτουργίας 50%.
γ
Ως εναλλακτική στη διαμόρφωση FM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η διαμόρφωση παλμών 50%
στα 18 Hz, επειδή δεν αντιπροσωπεύει πραγματική διαμόρφωση. Αυτό θα ήταν η χειρότερη
περίπτωση.
α
β

Δήλωση συμμόρφωσης FCC
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των κανονισμών της
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC). Η λειτουργία υπόκειται στις
παρακάτω δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς
παρεμβολές και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν
ανεπιθύμητη λειτουργία.
Σημείωση Αυτός ο εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και έχει βρεθεί ότι
συμμορφώνεται με τους περιορισμούς για ψηφιακές συσκευές
Κλάσης Β, δυνάμει του Μέρους 15 των κανονισμών της FCC. Αυτοί οι
περιορισμοί έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία
από επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σε
οποιοδήποτε περιβάλλον. Αυτός ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί
και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν η
εγκατάσταση και χρήση του δεν γίνεται σύμφωνα με το εγχειρίδιο
οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές σε
ραδιοεπικοινωνίες. Η χρήση αυτού του εξοπλισμού σε κατοικημένη
περιοχή είναι πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Στην
περίπτωση αυτή, η χρήστης οφείλει να διορθώσει το πρόβλημα των
παρεμβολών με δική του δαπάνη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν
εγκριθεί ρητά από τη Welch Allyn μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του
χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό.

Οδηγίες χρήσης
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Ασύρματος πομποδέκτης του Vision Screener
Ο ασύρματος πομποδέκτης του διαθλασίμετρου λειτουργεί σε δίκτυα 802.11.
Περιβάλλον
ασύρματου δικτύου

IEEE 802.11b/g/n

Συχνότητα

2,400 GHz έως 2,4835 GHz

Ταχύτητες ασύρματης WLAN11n (OFDM) 7,2/14,4/15/21,7/28,9/30/43,3/45/
μετάδοσης
57,8/60/65/72.2/90/120/135/150 Mbps
δεδομένων
WLAN11g (OFDM) 54/48/36/24//18/12/9/6 Mbps,
WLAN11b (CCK) 11/5,5/2/1 Mbps
Ρεύμα εξόδου

18,75 dBm EIRP

Διαμόρφωση

OFDM, CCK

Κανάλια

1 έως 13

Ασφάλεια/
κρυπτογράφηση/
έλεγχος ταυτότητας

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA και WPA2

Κεραία

Pulse W1049B050 με καλώδιο I-PEX, μέγ. ενίσχυση:
2,0 dBi

Έγκριση από φορείς

Η.Π.Α.: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3
Καναδάς: (IC) Προδιαγραφή RSS-210:2010, RSSGen:2010, RSS-102, IC:4168A-VS100 βάσει δοκιμών
της FCC
Ευρώπη: R&TTE 2014/53/EΚ

Συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών
Argentina

Autoridad Federal de
las 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

Contiene Modulo CNC I.D. C-15169
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Singapore Infocomm
Singapore: Complies with IDS standard
Development
Authority of Singapore
(iDA) ( ᯠ࣐එ䍴䇟䙊ؑ
ਁኅ㇑⨶ተ )
South
Africa

South
Korea

TA-2015/443

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

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.

䣢 - KCC
Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

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 G₆₆GO
㠛ⶊ㣿GG㏷䐋㔶₆㧦㨂 )

Taiwan

National
Communications
Commission ( ഻ᇦ䙊
䀺ۣငᴳ

NCC

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

Contains NCC I.D.

ㅜॱഋọվ࣏⦷ሴ乫䴫ѻ֯⭘нᗇᖡ丯伋

CCAB16LP1620T8

㡚ᆹޘ৺ᒢᬮਸ⌅

Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω περιορισμούς:
Γαλλία — Η χρήση σε εξωτερικό χώρο περιορίζεται στα 10 mW EIRP εντός της
ζώνης των 2454 έως 2483,5 MHz.
Νορβηγία — Δεν ισχύει για τη γεωγραφική περιοχή σε ακτίνα 20 km από το
κέντρο της Ny-Ålesund.
Σημείωση Ενεργή Ισοτροπική Ακτινοβολούμενη Ισχύς (Effective Isotropic
Radiated Power, EIRP).

Οδηγίες χρήσης
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Συμμόρφωση με τους γενικούς κανονισμούς ραδιοεπικοινωνιών
Τα ασύρματα χαρακτηριστικά αυτής της συσκευής πρέπει να χρησιμοποιούνται
αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, όπως περιγράφονται στην
τεκμηρίωση χρήστη που συνοδεύει το προϊόν. Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται
με το μέρος 15 των κανονισμών της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών
(FCC), τους κανονισμούς του καναδικού προτύπου ICES-003 και τις βασικές
απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE 2014/53/EΚ, όπως περιγράφεται παρακάτω.
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN62479, RSS-102 και 47 CFR
2.1093 σχετικά με την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες (RF).

Εκπομπές κατά το πρότυπο Industry Canada (IC)
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα RSS που εξαιρούνται από τη
λήψη άδειας από την Industry Canada. Η λειτουργία υπόκειται στις παρακάτω
δύο συνθήκες: (1) αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2)
αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, όπως τις
παρεμβολές που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία σε αυτήν τη
συσκευή.
Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Αυτός ο ραδιοπομπός (IC ID: 4168A-VS100) έχει εγκριθεί από την Industry
Canada για λειτουργία με την κεραία που παρατίθεται στον πίνακα
προδιαγραφών.
Αυτή η ψηφιακή συσκευή Κλάσης Β συμμορφώνεται με το καναδικό πρότυπο
ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du
Canada.
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Ευρωπαϊκή Ένωση
Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας R&TTE
2014/53/EΚ. Εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες μέθοδοι δοκιμών προκειμένου να
αποδειχθεί το τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας
R&TTE 2014/53/EΚ:
Η συσκευή αυτή είναι ένα ευρυζωνικό σύστημα μετάδοσης δεδομένων στα
2,4 GHz (πομποδέκτης), το οποίο προορίζεται για χρήση σε όλα τα κράτη-μέλη
της ΕΕ και στις χώρες ΕΖΕΣ, με εξαίρεση τη Γαλλία και την Ιταλία, όπου
εφαρμόζεται περιοριστική χρήση.
Στην Ιταλία, ο τελικός χρήστης πρέπει να υποβάλει αίτηση χορήγησης άδειας στις
αρμόδιες εθνικές αρχές ραδιοφάσματος, προκειμένου να λάβει εξουσιοδότηση για
χρήση της συσκευής για την εγκατάσταση εξωτερικών ραδιοζεύξεων ή/και την
παραχώρηση δημόσιας πρόσβασης στις τηλεπικοινωνίες ή/και τις υπηρεσίες
δικτύου.
Η συσκευή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση εξωτερικών
ραδιοζεύξεων στη Γαλλία και σε ορισμένες περιοχές η ισχύς εξόδου
ραδιοσυχνοτήτων (RF) μπορεί να περιορίζεται στα 10 mW EIRP στη ζώνη
συχνοτήτων 2454 – 2483,5 MHz. Για περισσότερες πληροφορίες, ο τελικός
χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με την εθνική αρχή ραδιοφάσματος της
Γαλλίας.
Croatian

Czech

Danish

Dutch

English

Estonian

Finnish

French

German

Tvrtka Welch Allyn ovime potvrđuje da je ovaj RLAN uređaj
sukladan s ključnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama direktive 2014/53/EU.
Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve
shodě se základními po_adavky a dalšími příslušnými
ustanoveními směrnice 2014/53/ES.
Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende
udstyr RLAN device overholder de væsentlige krav og øvrige
relevante krav i direktiv 2014/53/EF.
Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet
aan de essentiële eisen en aan de overige relevante
bepalingen van Richtlijn 2014/53/EC.
Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in
compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 2014/53/EC.
Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device
vastavust direktiivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud
direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite
on direktiivin 2014/53/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 2014/53/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
2014/53/EG. (Wien)

Οδηγίες χρήσης
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Greek

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η συσκευή
RLAN ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΚ.
Hungarian Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device
megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 2014/
53/EC irányelv egyéb elõírásainak.
Italian
Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device
è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni
pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/CE.
Latvian
Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas
2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem
noteikumiem.
Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos
nuostatas.
Malti
Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device
jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn
relevanti li hemm fid-Dirrettiva 2014/53/EC.
Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme
com os requisitos essenciais e outras disposições da
Directiva 2014/53/CE.
Romanian Prin prezentul document, Welch Allyn declară că acest
dispozitiv RLAN respectă cerinţele esenţiale şi alte dispoziţii
relevante ale Directivei 2014/53/CE.
Russian
Компания Welch Allyn объявляет, что это устройство RLAN
соответствует основным требованиям и положениям
директивы 2014/53/EC.
Serbian
Kompanija Welch Allyn ovim izjavljuje da je ovaj RLAN uređaj
usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 2014/53/EC.
Slovak
Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné
po_iadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/
53/ES.
Slovene
Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka
esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos
nuostatas.
Spanish
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
2014/53/CE.
Swedish
Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
2014/53/EG.
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Εγγύηση
Vision Screener
Το προϊόν σας Welch Allyn, όταν είναι καινούριο, είναι εγγυημένο ότι είναι
απαλλαγμένο από αρχικά ελαττώματα στα υλικά και την εργασία και ότι αποδίδει
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή υπό κανονική χρήση και
σέρβις. Η περίοδος εγγύησης* αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς από την
Welch Allyn, Inc. ή τους εξουσιοδοτημένους της διανομείς. Η υποχρέωση της
Welch Allyn περιορίζεται στην επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων που
διαπιστώνεται από την Welch Allyn ότι είναι ελαττωματικά εντός της περιόδου
ισχύος της εγγύησης. Αυτές οι εγγυήσεις ισχύουν για τον αρχικό αγοραστή και
δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Η
παρούσα εγγύηση δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχία του προϊόντος
που διαπιστώνεται από την Welch Allyn ότι προκλήθηκε από κακή χρήση,
ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης της ζημιάς κατά την αποστολή), αμέλεια, κακή
συντήρηση, μετατροπή ή επισκευή από κάποιον άλλον εκτός της Welch Allyn ή
ενός από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις της.
* Περιορισμένη εγγύηση 1 (ενός) έτους
Αυτές οι ρητές εγγυήσεις αντικαθιστούν τυχόν άλλη και όλες τις άλλες εγγυήσεις,
ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και
καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, και κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει
εξουσιοδοτηθεί να αναλάβει για την Welch Allyn τυχόν άλλη ευθύνη σε σχέση με
την πώληση του προϊόντος της Welch Allyn. Η Welch Allyn δεν θα φέρει ευθύνη
για τυχόν απώλεια ή ζημιές, είτε άμεσες, τυχαίες είτε παρεπόμενες, που
προκύπτουν από την παραβίαση τυχόν ρητής εγγύησης, εκτός των όσων
ορίζονται στο παρόν.
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