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Indledning
Denne omfattende brugervejledning er beregnet til at hjælpe med at forstå funktion
og betjening af Spot-synsscreener VS100. Oplysningerne i vejledningen omfatter alle
tilgængelige funktioner og indstillinger i Spot-synsscreeneren. Relevansen af visse afsnit
i vejledningen afhænger af den pågældende enheds konfiguration. Læs vejledningen
grundigt, før enheden bruges.

Synsscreeneren er et håndholdt apparat med en skærm på bagsiden af enheden med
patientvisning og justering. Skærmen omfatter også grænsefladefunktioner til angivelse
af data og visning. Synsscreeneren udsender visuelle og hørbare signaler, som tiltrækker
patientens opmærksomhed og blik. Enheden sikrer hurtig dataindsamling til nem
vurdering af de mest vanskelige børnepatienter, som ikke kan forstå instruktioner.
Hver screening sikrer samtidig binokulær vurdering af patientens brydning i øjet,
pupilstørrelsen og blikket.

Tilsigtet brug
Spot-synsscreeneren er beregnet til at producere billeder, der kan medvirke til at
identificere brydningsfejl og ikke-parallel øjenstilling, ved registrering af særlige
lysreflekser fra hvert øje under screening. Spot-synsscreeneren måler disse lysreflekser
fra nethinden med henblik på registrering af brydningsfejl. Enheden måler også
pupilstørrelse, pupilafstand og skelen. Den er beregnet til brug til patienter fra seks
måneder og ældre.

Indikationer for brug
Spot-synsscreeneren er beregnet til brug af uddannet sundhedspersonale eller under
opsyn af sundhedspersonale til at screene eller vurdere enkeltpersoner med hensyn til
eventuel brydningsfejl forbundet med dårligt syn. Denne type fotoretinoskopienhed er
beregnet til at hjælpe personalet med at vurdere, om patienten skal henvises til en
øjenspecialist med henblik på yderligere undersøgelser, eller om patienten blot skal
overvåges ved fremtidige screeninger. Denne screening er ikke beregnet som erstatning
for en fuldstændig øjenundersøgelse.

Kontraindikationer
Spot-synsscreeneren har ingen kendte kontraindikationer.
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Symboler

Dokumentationssymboler

Strømsymboler

Diverse symboler

Se brugervejledningen (DFU). En kopi af brugervejledningen findes på dette websted. Der kan bestilles en trykt udgave
af brugervejledningen hos Welch Allyn med levering inden for 7 kalenderdage.

ADVARSEL Advarslerne i denne brugervejledning angiver forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre tab af data,
sygdom, personskade eller dødsfald.

FORSIGTIG Forsigtighedsanvisningerne i denne brugervejledning angiver forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre
skader på udstyret eller andre genstande.

Mærkeeffekt, jævnstrøm

Indbygget batteri (kan ikke udskiftes af brugeren)

Tænd/sluk

USB-port

Jævnstrømsstikindgang, midterste ben er positivt

IPXØ
Udstyret er ikke beskyttet mod indtrængen af væske.

Ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling

Dette symbol er kun relevant for EU-lande. For at undgå negativ påvirkning af miljøet og eventuel sundhedsfare bør dette
udstyr bortskaffes på følgende måde: (i) for EU-lande – i henhold til WEEE-direktivet (direktiv om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr), (ii) for alle andre lande – i henhold til lokal lovgivning om bortskaffelse og genbrug.
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Symboler på brugergrænseflade

CE-mærket på dette produkt angiver, at det er blevet testet og er i overensstemmelse med bestemmelserne
i direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr.

Indikator for batteristatus/stand

Batteriet oplades (blinker) eller er opladet (blinker ikke).

Tænd/slukknap til trådløs forbindelse

Forbundet med det trådløse netværk

Intet trådløst netværk inden for rækkevidde

Ingen IP-adresse tildelt af routeren

Ukendt netværk

IP

?
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Der kan ikke oprettes forbindelse til konfigureret netværk.

Lyden er slået fra.

Lyden er slået til.

Fortsæt

Tilbage

Afslut

Udskrivningen er i gang.

!
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Advarsler og forholdsregler
ADVARSEL Advarslerne i denne brugervejledning angiver forhold eller
fremgangsmåder, der kan medføre tab af data, sygdom, personskade
eller dødsfald.

FORSIGTIG Forsigtighedsanvisningerne i denne brugervejledning angiver
forhold eller fremgangsmåder, der kan medføre skader på udstyret eller
andre genstande.

ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Alle stik til indgangs- og udgangssignaler
(SIP/SOP) er kun beregnet til tilslutning af andet medicinsk udstyr, medicinske
systemer eller ikke-medicinsk udstyr, der opfylder kravene i IEC 60601-1 eller
andre IEC-standarder, der er relevante for udstyret. For eksempel skal en printer,
der tilsluttes via USB, opfylde kravene i IEC 60950. Hvis der sluttes yderligere
udstyr, der ikke er godkendt, til enheden, kan det øge lækstrømmen til
kabinettet eller patienten.

ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Ændring af dette udstyr er ikke tilladt.

ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Enheden må ikke åbnes, og der må ikke
gøres forsøg på at reparere den. Enheden indeholder ingen dele, som brugeren
kan foretage service på. Der må kun udføres regelmæssige rengørings- og
vedligeholdelsesprocedurer, som er beskrevet i denne vejledning. Eftersyn
og reparation af interne dele må kun udføres af godkendt servicepersonale.
Forsøg på at ændre enheden kan medføre personskade og medfører, at
produktgarantien bortfalder.

ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Sørg for, at patienten ikke kommer
i kontakt med tilgængelige strømførende dele (udgangsstik til
jævnstrømsadapter, strømstik og USB-port). Brugeren må heller ikke at
berøre patienten og tilgængelige strømførende dele samtidig.

ADVARSEL For at undgå eksplosionsfare må enheden ikke bruges i nærheden
af brændbare anæstesimidler: blandinger med luft, ilt eller lattergas.

ADVARSEL Risiko for tab af data. Hvis det er nødvendigt at genstarte enheden,
fordi systemet ikke reagerer, kan det medføre tab af data såsom
printerkonfiguration og patientdata.

ADVARSEL Lithium-ion-batteri. Risiko for brand, eksplosion og forbrændinger.
Undlad at berøre eller skille batteripakken ad.

ADVARSEL Brug kun tilbehør, der er godkendt af Welch Allyn.
Se www.welchallyn.com. Brug af andet tilbehør kan medføre ukorrekte
patientdata, beskadigelse af udstyret og bortfaldelse af produktgarantien.

ADVARSEL Risiko for skade på udstyr og personskade. Sørg for at fastgøre alle
jævnstrømsomformerens ledninger korrekt under opladningen for at minimere
risikoen for, at man falder over dem.

ADVARSEL Risiko for patientskade. Kontrollér patientens identitet på enheden
efter manuel indlæsning eller stregkodeindlæsning, og før patientens journal
udskrives eller overføres.

ADVARSEL Falske positive og falske negative resultater kan forekomme
i en screening i forbindelse med en helbredsundersøgelse. En synsscreening
erstatter ikke en fuldstændig øjenundersøgelse ved en øjenlæge eller optiker.

ADVARSEL Kun øjenspecialister må bruge screeningresultaterne som grundlag
for anbefaling af behandling.

ADVARSEL Screeningresultaterne må ikke bruges som direkte grundlag for
ordinering af briller/kontaktlinser.
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Forsigtig Enheden indeholder skrøbelige dele af høj kvalitet. Den må ikke
udsættes for fysisk stød.

Forsigtig Brug ikke håndledsremmen til at bære enheden. Den er ikke beregnet
til at kunne holde til enhedens vægt.

Forsigtig Enheden er ikke vandtæt. Kontakt øjeblikkeligt Welch Allyns tekniske
support, hvis enheden tabes i væske, eller hvis der spildes væske på enheden.
Hvis der kommer mindre vanddråber på enheden, kan de tørres af med en blød,
tør klud.

Forsigtig Opbevar ikke enheden i flamingoen eller æsken med
jævnstrømsadapteren tilsluttet. Det kan medføre skader på elledningen
og enheden.

Forsigtig Placer ikke enheden på meget varme steder eller i direkte sollys.
Høje temperaturer kan medføre, at enheden svigter.

Forsigtig Brug ikke for stor kraft, når jævnstrømsadapterens stik sættes
i enheden. Brug af for stor kraft kan medføre skader på enheden, som
ikke dækkes af garantien.

Forsigtig Tryk ikke på og berør ikke berøringsskærmen med stive genstande.
Det kan medføre skader på enheden. Det er dog tilladt at bruge en pen beregnet
til berøringsskærme.

Bemærk En screening kræver en pupilstørrelse på mindst 4 mm, og det kan
være svært at opnå i et lokale med en hvilken som helst type lyskilde. Hvis
pupillerne er for små, viser synsscreeneren på skærmen, at lyset i lokalet skal
justeres. De bedste resultater opnås, når patientens pupiller er mindst 5 mm.
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Liste til kontrol af indhold
Hovedforsendelseskassen indeholder synsscreeneren, brugervejledningen
og tilbehørsæsken. Tilbehørsæsken indeholder følgende:

Jævnstrømsledning.

Strømforsyning/oplader.

Rengøringsklud.

Kabelstropper med velcro.

Hvis der er indkøbt en bæretaske, bør flamingoen fra forsendelseskassen placeres
i bæretasken for at opnå mere sikker transport. Opbevar ikke synsscreeneren
i flamingoen eller tasken med elledningen tilsluttet.

Bemærk Smid ikke kassen eller flamingoen væk. Skader, der opstår som følge
af forsendelse af enheden i ikke-godkendt emballage, medfører bortfald
af den begrænsede garanti (se garantien for at få flere oplysninger).
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Betjeningsknapper, skærm
og forbindelser
Illustrationer og tekst omfatter Spot-synsscreeneren med alle tilgængelige funktioner
og indstillinger.

Egenskaber
Synscreeneren vist bagfra

1 LCD-skærm

2 Nakkeremmontering

3 Vekselstrømstik

4 Tænd/slukknap

5 Montering med håndledsrem

6 Serienummermærke

7 Stativmontering

8 Grøn LED-indikator for batteriopladning

9 USB-port

10 Omgivelseslyssensor
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Synscreeneren vist forfra

1 Afstandsmåler

2 Frontglas

3 Højttaler



Brugervejledning Betjeningsknapper, skærm og forbindelser 11

Skærm
Når der tændes for synsscreeneren, vises hovedmenuen eller startskærmen.
Hvis synsscreeneren er forbundet med et netværk, vises netværksnavnet og IP-adressen
i øverste venstre hjørne i den sorte linje.

1. Aldersinterval

Begynd en screening med det samme uden personlige patientdata ved at vælge
et aldersinterval for patienten på skærmen Start. Der kan indtastes patientdata
efter screeningen, hvis det ønskes.

2. Knappen Start

Med knappen Start er det muligt at gøre følgende:

• Indtaste patientoplysninger såsom id, for- og efternavn, køn og fødselsdato/
alder (obligatorisk).

• Finde patienter i kø (præcis match på id-skærmen).

• Begynde screeningprocessen (der er mulighed for binokulær og monokulær
screening).

• Gennemgå og udskrive screeningresultater.

3. Ikoner nederst på skærmen

• Kø – få vist, vælg eller søg efter patienter i kø på en liste for at begynde
screeningprocessen.

• Historik – få vist allerede screenede patienter (udfyldte journaler).

• Værktøjer – en række indstillinger til brugertilpasning af synsscreeneren.
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Skærmen Patientoplysninger
Kontrollér, at alle data er korrekte på skærmen Patientoplysninger. Det er muligt at ændre
oplysningerne ved at berøre det felt, der skal ændres. Vælg OK, når ændringen er færdig
for at vende tilbage til skærmen Patientoplysninger. Feltet Fødselsdato/Alder er
obligatorisk og fremhæves med rødt, hvis der ikke er angivet en alder, eller hvis
fødselsdatoen er ugyldig (under seks måneder). Vælg SØG for at begynde
screeningprocessen.
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Forklaring af resultaterne

1 Pupilafstand

2 Pupilstørrelse

3 Højre øje (OD), venstre øje (OS)

4 Komplet brydning

SE – sfærisk ækvivalent

DS – sfære

DC – cylinder

Akse – Akse

5 Screeningresultat

6 Start

7 Cylinderkonvention

8 Stillingsindikator

9 Grad, horisontal, vertikal
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Værktøjer
Menuen Værktøjer gør det muligt at tilpasse og konfigurere synsscreeneren
vha. følgende funktioner:

Viser firmwareversion, softwareversion og serienummer. Der vises også en hurtig oversigt
over vigtige synsscreeneregenskaber, herunder enhedens hukommelsesniveauer.

Få vist aldersbaserede kriterieindstillinger, der bruges til undersøgelsesanbefalinger,
der er aktuelt aktive på synsscreeneren.

Bruges til at indstille dato og klokkeslæt på synsscreeneren.

Gør det muligt at importere og eksportere vha. af en tilsluttet USB-lagringsenhed.

Placering gør det muligt at indstille en placering for en screening. Alle patienter vil blive
tilknyttet den pågældende placering.

Bruges til at forbinde synsscreeneren med et trådløst netværk. Det er muligt at
angive netværksnavnet (SSID) manuelt, vælge den ønskede sikkerhedstype
og indtaste kodesætningen til netværket. Via denne side er det muligt at få vist
og ændre TCP/IP-indstillingerne.
Bruges til at konfigurere en netværksprinter og udskrive en testside. Det er også muligt
at få vist printerstatussen.

Bruges til at konfigurere, hvordan dataene vises på skærmen Resultater, når en screening er
færdig. Det omfatter dataformat, cylinderkonvention, visning eller skjulning af screeningresultater
og anbefalinger samt indstilling af standardscreeningvisning og screeningpauser.

Bruges til at indstille en sikkerhedspinkode for enheden for at opnå større sikkerhed. Hvis
funktionen er aktiveret, skal der indtastes en pinkode, hver gang enheden startes normalt
eller startes fra dvaletilstand.

Bruges til at aktivere licensen på enheden.

Bruges til at indstille sprog på synsscreeneren.
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Opsætning af synsscreeneren

Opladning
1. Sæt det medfølgende jævnstrømsledningssæt og strømforsyningen/opladeren

sammen.

2. Løft forsigtigt bagsiden af synsscreeneren for at se de tilgængelige stik.

3. Find jævnstrømsstikket på synsscreeneren, og tilslut strømforsyningen/opladeren.
Jævnstrømsstikket på strømforsyningen/opladeren kan nemt sættes i
jævnstrømsstikket på synsscreeneren. Brug af for stor kraft ved tilslutning af
opladeren kan forårsage skader på enheden og vil medføre, at garantien bortfalder.

4. Indsæt jævnstrømsstikket i en stikkontakt for at oplade enheden.

Tænd og sluk af synsscreeneren
1. Tryk på tænd/slukknappen, og slip den, for at tænde for synsscreeneren (det tager

ca. 30 sekunder at starte den). Når den er tændt, vises hovedmenuen.

2. Sluk enheden ved at trykke på tænd/slukknappen i to sekunder. Der vises en skærm,
hvor det skal bekræftes, at enheden skal slukkes.

3. Et blinkende grønt lys betyder, at enheden oplades, og et konstant grønt lys betyder,
at enheden er fuldt opladet.

Stativmontering
Synsscreeneren kan monteres på et standardstativ beregnet til kameraer. Der er
et gevind på ¼-20 på enhedens bund, hvor stativet kan monteres.

Gode råd
• Ingen aktivitet på synsscreeneren – efter 60 sekunder dæmpes skærmen. Efter fem

minutter bliver skærmen automatisk sort for at spare på batteristrømmen. Tryk på
skærmen for at "vække" synsscreeneren, eller tryk på tænd/slukknappen. Tilslut
elledningen, og prøv igen, hvis skærmen ikke tændes.

• Eksport – kontrollér, at alle ønskede data er eksporteret til et USB-drev, før vælges.

• Rutinemæssig sletning af ALLE journaler på synsscreeneren – Gå til skærmen
Historik, og vælg ikonet Clear All (ryd alt). Vælg Slet alle journaler. Det er også
muligt at slette alle journaler for patienter i kø.

• Undgå nedlukning under en screening – under screeningen er det muligt at afslutte
ved at vælge knappen Afslut og derefter slukke enheden som normalt.
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• Indtastningsskærm – ved at trykke vedvarende på knappen Tilbage på enhver
indtastningsskærm, slettes alle data i feltet.

• Lavt batteri – når batteristanden kommer ned på et meget lavt niveau, vises der en
meddelelse, som fortæller brugeren, at elledningen skal tilsluttes, da enheden ellers
slukkes. Hvis der ikke er tilsluttet en elledning, lukker enheden automatisk ned pga.
lav spænding.

Konfiguration af trådløst netværk
Vælg ikonet Netværk i menuen Værktøjer. De nuværende netværksindstillinger vises på
skærmen. Følg anvisningerne nedenfor for at tilføje information eller redigere et eller flere
felter. Vælg OK, hvis informationen er korrekt, for at gå tilbage til menuen Værktøjer.

Sådan tilføjes/ændres netværksnavnet (SSID):
1. Tryk på feltet SSID-navn. Herefter vises et tastatur.

2. Indtast SSID-navnet (der skelnes mellem store og små bogstaver), og vælg OK for at
gemme ændringerne og vende tilbage til den foregående skærm. Knappen OK er ikke
længere nedtonet, når der er tilføjet ændringer, som kan gemmes.

Sådan tilføjes/vælges sikkerhedstypen:
Vælg den relevante sikkerhedstype: Ingen, WEP eller WPA.

Sådan tilføjes/ændres kodesætningen (adgangskoden):
1. Tryk på knappen Kodesætning. Herefter vises et tastatur. Dette er kun muligt,

hvis sikkerhedsfeltet er indstillet til WEP eller WPA.

2. Indtast kodesætningen (der skelnes mellem store og små bogstaver), og vælg OK.

3. Vælg OK på skærmen Netværk for at gemme ændringerne, ellers bliver de
ikke anvendt.

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløs funktion på synsscreeneren:
Vælg tænd/slukknappen i netværksmenuen.

Sådan vises avancerede netværksindstillinger:
1. Vælg TCP/IP. Her er det også muligt at få vist den nuværende TCP/IP-adresse,

som netværket har tildelt.

2. Vælg Statisk, hvis der skal foretages yderligere netværkskonfigurationer,
for at konfigurere netværksadressen og -indstillingerne manuelt.
(Synsscreenerens MAC-adresse er også tilgængelig).

Bemærk WPA-indstillingen understøtter WPA Personal/WPA2 Personal.

Bemærk Det er ikke muligt at udskrive, hvis der ikke er trådløs forbindelse.
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Printerkonfiguration
Synsscreeneren kan oprette forbindelse til og udskrive på de fleste Hewlett-Packard-
printere (HP), der kan tilsluttes et netværk . Synsscreeneren indeholder også generiske
PCL drivere, der kan bruges sammen med printere af andet mærke end HP, samt en
speciel driver, der understøtter Brother QL-720NW-labelprinteren.

1. Vælg printerikonet i menuen Værktøjer.

2. På den næste skærm vises en liste med tilgængelige printere på synsscreeneren.
Det er en liste med alle de printere, der allerede er føjet til synsscreeneren.

Sådan vælges eller ændres standardprinteren:
Vælg den ønskede printer på printerlisten (den fremhæves automatisk med blåt). Tryk
på knappen Angiv som standard for den fremhævede printer, hvis der er angivet mere
end en printer.

Sådan konfigureres en printer
Vælg en printer, og tryk derefter på knappen Rediger for at få vist printerstatussen eller
udskrive en testside.

Sådan slettes en printer
1. Vælg printeren på listen med tilgængelige printere. Tryk på knappen minus for at

slette printeren.

2. Der vises et pop op-vindue, hvor det skal bekræftes, at printeren skal slettes.

Sådan nulstilles printersystemet
Følgende fremgangsmåde kan bruges til at slette alle printere:

1. Tryk på ikonet Papirkurv.

2. Der vises et pop op-vindue. Vælg Slet. Dermed fjernes alle nuværende
printerkonfigurationer.

Sådan tilføjes en netværksprinter
1. Vælg plustegnet på skærmen Tilgængelige printere for at tilføje en printer.

2. Hvis der er printere i netværket, vises de på listen. Vælg + Tilføj ny printer øverst på
skærmen, hvis printeren ikke er vist, eller vælg den printer, der skal tilføjes, og klik
derefter på ikonet Fortsæt.

Bemærk For at kunne installere QL-720NW på synsscreeneren skal teksten QL-720
indgå i printerens navn i netværket, og driveren med navnet QL-720NW
skal vælges på listen med drivere. Brug Brother DK2205 Continuous
Length Paper Tape eller tilsvarende udskrivningsmedie.

Bemærk Sørg for, at der er forbindelse til et trådløst netværk med tilgængelige
printere, da de tilgængelige printere ellers ikke vises på synsscreeneren.

http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
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3. Kontrollér printeroplysningerne (navn, driver, placering). Tryk på det felt, der skal
ændres, for at ændre eller tilføje indstillinger. Hvis det er nødvendigt at tilføje en
driver, er det muligt at søge efter den vha. søgefunktionen ved at indtaste en del
af drivernavnet i feltet Søg.

4. Vælg Gem, når ændringerne er foretaget.

5. Når ændringerne er gemt, er Udskriv testside ikke længere nedtonet.

6. Der vises et printerikon i menulinjen, hvilket betyder at opgaven behandles. Antallet
af opgaver i printkøen vises i boksen Opgaver øverst på skærmen
Printeroplysninger sammen med den aktuelle printerstatus.

7. Gå tilbage til skærmen Tilgængelige printere, fremhæv den ønskede installerede
printer, og indstil den som standardprinter ved at trykke på knappen Angiv

som standard.

Sådan tilføjes en direkte forbundet (USB) printer
1. Forbind Synsscreeneren med et trådløst netværk.

2. Slut printerens USB-kabel til VS100's USB-port.

3. Noter VS100's IP-adresse ned fra hovedmenuen.

4. Gå til følgende URL på en computer i samme netværk:
http://<ip_adresse_for_VS100>:631/

5. Klik på fanen Administration. Klik på knappen Find ny printer under Printere.

6. Klik på Tilføj denne printer for den printer på listen, hvor USB indgår
i navnet, for eksempel: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series
USB CN3C91S1N205XT HPLIP).

7. Klik på Fortsæt.

8. Vælg Fabrikat, og klik på Fortsæt, for eksempel: HP.

9. Vælg Model, og klik på Tilføj printer, for eksempel: HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9
(en, en).

10. Klik på Angiv standardindstillinger.

11. Tryk på Værktøjer på VS100, og vælg derefter Printer.

12. Tryk på pilen + for at tilføje en ny printer, og tryk derefter på pil til højre for at vælge
Tilføj ny printer.

13. Giv printeren et navn, for eksempel: HP Envy 5530.

14. Tryk på Rediger under Driver, og vælg den korrekte driver til printeren.

15. Tryk på Rediger under Placering, og indtast ipp://127.0.0.1/printers/<printernavn>,
for eksempel: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.

16. Tryk på knappen Gem.

17. Tryk på knappen Udskriv testside for at kontrollere, at det hele virker.

Bemærk Der er tilgængelige PCL-drivere til printere af et andet mærke end HP.
Der er ingen garanti for, at alle printere kan bruges sammen med
synsscreeneren.

Bemærk Tryk på nulstillingsknappen for at slette udskrivningsopgaven og nulstille
printeren, hvis der opstår problemer med printeren, eller hvis en
udskrivningsopgave sætter sig fast i køen.

Bemærk Giv printeren et mere enkelt navn, der er nemmere at indtaste på VS100.
Brug for eksempel ENVY5530 i stedet for
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
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Import/eksport af filer
1. Vælg Importér/Eksportér i menuen Værktøjer for at få vist skærmen Importér/

Eksportér.

2. Indsæt en USB lagringsenhed i USB-porten på synsscreeneren (USB-enheden
bør være på mindst 8 GB).

3. Når USB-enheden er registreret, er det muligt at vælge knapperne Importér og
Eksportér, og USB-symbolet vises i den øverste højre sorte linje ved siden af datoen.

4. Knappen Importér bliver kun tilgængelig, hvis synsscreeneren registrerer en gyldig
importfil. Antallet af fundne importfiler vises på skærmen.

Eksport
1. Vælg knappen Eksportér. Vælg Udelad personlige data, hvis der skal eksporteres

én fil uden patientspecifikke data. Hvis denne indstilling ikke vælges, eksporteres alle
data. Vælg knappen Eksportér igen for at begynde at eksportere.

2. Vent, indtil meddelelen "Eksport afsluttet" vises, og vælg derefter OK. Derefter
kan USB-drevet tages ud af synsscreeneren.

3. Mappen med eksporten på USB-drevet hedder
"Spot_SerialNumber_YYYYMMDD_HHMMSS" (mappen med navnet
"Spot_SerialNumber" indeholder kun screeningdata, hvis USB-drevet har været
indsat under screening af patienter). Den indeholder følgende:

• Spot-kriteriefil (i mappen "import").
• Spot-patientskabelonfil (i mappen "db").
• Spot-resultatfil (i mappen "db").
• Spot-bannerfil (i mappen "import". Filen er kun synlig, hvis der blev tilføjet

brugerdefineret banner).
• Patient-pdf-filer (i mappen "pdf").

Import
Med importfunktionen kan der importeres følgende:

• Opdaterede kriteriefiler (SpotCriteria.csv).
• Filer med fremtidige screeninger i kø (SpotSubjects.csv eller Location.csv.

Ved at bruge en placering i navnet på filen, tilknyttes alle patienterne i filen
som standard en placering via filnavnet. F.eks. ville LakeMary.csv gøre
"LakeMary" til standardplaceringen for alle patienter i denne fil).

• Brugerdefineret banner til screeningrapporter (banner.png). Filen skal følge
den korrekte konvention for navne for at sikre, at importen lykkes (dvs.
banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Husk, at SpotSubjects kan
have en placering som filnavn).

• Opdaterede kriteriefiler (SpotCriteria.csv).

Bemærk Hvis knapperne ikke fremhæves senest fem sekunder efter, at USB-
drevet er blevet indsat, skal det tages ud igen. Indsæt det i en computer,
og slet alle filer på drevet, før det indsættes i synsscreeneren igen.

Bemærk Hvis USB-drevet fjernes, før eksporten er færdig, kan det medføre
ufuldstændig eller ødelagt dataoverførsel.
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Brugerdefineret banner
Welch Allyn gør det muligt at tilføje et brugerdefineret banner nederst på rapporter, der
kan udskrives. Bemærk, at Welch Allyn ikke leverer brugerdefinerede bannere. Brugeren
skal selv oprette banneret i henhold til nedenstående:

• Bannerfiler skal kaldes "banner.png".

• De må ikke være større end 1 MB.

• Billedet skal være 1376 x 240 pixels.

Sådan tilføjes et brugerdefineret banner
1. Placer filen banner.png på rodniveau/øverste niveau på USB-drevet.

2. Indsæt USB-drevet i synsscreeneren. Gå til Værktøjer, og vælg Importér/Eksportér.

3. Funktionen til import af filer fremhæves. Vælg Importér.

4. Kontrollér, at filen blev importeret korrekt ved at screene en ny patient eller vælge en
færdig journal og udskrive rapporten. Det nye banner udskrives nederst på rapporten.

Internetadgang
Når synsscreeneren er forbundet med et trådløst netværk, giver den mulighed for at
få vist filer fra en webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari osv.) på en computer
i samme netværk.

Sådan åbnes webserveren på synsscreeneren:

1. Åbn en webbrowser på computeren, indtast enhedens IP-adresse i adresselinjen
(den står i den øverste sorte linje på startskærmen).

2. Der skal derefter indtastes et brugernavn og en adgangskode.

Brugernavn: spot
Adgangskode: 0000

3. Som standard åbnes mappen Report. Den indeholder pdf-mappen med patient-pdf-
filer.

4. Gå til mappen "db" for at se filen SpotResults.csv.

Bemærk Hvis sikkerhedsfunktionen er aktiveret på enheden, er adgangskoden
den firecifrede pinkode.
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Licens
For at kunne bruge synsscreenerens screeningfunktion skal der være en aktiveret licens
på enheden. Hvis enheden blev leveret som ny fra fabrikken sammen med denne
vejledning, er licensen allerede installeret og aktiveret. Hvis softwaren på enheden
er blevet opdateret, skal licensen opdateres på følgende måde:

1. Indsæt et tomt USB-drev i synsscreenerens USB-port.

2. Gå til Værktøjer, og tryk derefter på knappen Licens.

3. Kort efter vises en dialogboks, der angiver, at registreringsfilen er blevet eksporteret
til USB-drevet.

4. Send filen med navnet spot-[serienummer].reg til Welch Allyns support på adressen
customerservice@welchallyn.com.

Welch Allyns support gennemgår registreringsfilen og sender en gyldig licensnøgle
pr. e-mail. Brug følgende fremgangsmåde efter modtagelse af nøglen:

1. Gem filen på øverste niveau (rodmappen) på et USB-drev.

2. Indsæt USB-drevet i USB-porten på synsscreeneren.

3. Vælg Licens i menuen Værktøjer. Kort efter vises en dialogboks, der angiver,
at licensfilen er blevet importeret på enheden.
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Betjening af synsscreeneren

Screeningmiljø
De optimale screeningresultater opnås i et miljø med dæmpet belysning. Sørg for,
at sollys og/eller lys fra glødepærer ikke kan reflekteres i patientens øjne. Det er i orden
med fluorescerende lys, men bemærk, at det kan påvirke patientens pupilstørrelse og
reducere muligheden for at foretage screeningen.

Screening af en patient
1. Stå cirka 1 m fra patienten. Hvis der bruges stativ, skal det placeres ca. 1 m

fra patienten.

2. Start screeningen, og drej langsomt enheden opad, så den rettes mod begge
patientens øjne. Juster afstanden til patienten, indtil begge øjne ses tydeligt
på skærmen Hvis der bruges stativ, skal stativets position justeres op og ned
og fra side til side, indtil patientens øjne er i fokus på skærmen.

En blå skærm betyder, at man er for tæt på eller for langt fra patienten.

Stå med en fod foran den anden, og vip langsomt frem og tilbage, indtil skærmen bliver
grå. Det betyder, at man er inden for optagelsesrækkevidde. Hvis der bruges stativ, skal
det bevæges efter behov, indtil skærmen bliver grå, for at sikre, at patientens øjne
er i fokus.

3 Hold synsscreeneren stabil, indtil screeninghjulet vises, hvilket betyder,
at optagelsesprocessen er i gang.

4. Hvis det ikke er muligt at optage patientens pupiller under screeningen, standses
screeningcyklussen. Man kan prøve at udføre screening igen, flagge journalen, prøve
den monokulære tilstand eller gå tilbage til skærmen Start.

5. Hvis pupillerne er for små, viser enheden på skærmen, at lyset i lokalet skal justeres,
så der kan opnås større pupilstørrelse.

Bemærk En screening kræver en pupilstørrelse på mindst 4 mm, og det kan være
svært at opnå i et lokale med en hvilken som helst type lyskilde. Hvis
pupillerne er for små, viser synsscreeneren på skærmen, at lyset i lokalet
skal justeres. De bedste resultater opnås, når patientens pupiller er
mindst 5 mm.

Bemærk Hold synsscreeneren vandret (på akse) med patientens øjne for at få
hurtigere resultater og sikre, at der ikke optages andre genstande.
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Fokusering af synsscreeneren

A Placer synsscreeneren ca. 92 cm (36 tommer) fra patienten.

B Hold synsscreeneren tæt ind til kroppen, og læn forlæns og baglæns, indtil
skærmen bliver grå.

C Foretag små bevægelser, indtil hjulet vises på den grå skærm.

Bemærk De bedste resultater opnås, når øjnene er vidt åbne og i centrum
af billedet.
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Monokulær tilstand
I monokulær tilstand er det muligt at vælge, hvilket øje der skal screenes. Prøv at bruge
denne tilstand, hvis patientens øjne ikke kan optages med binokulær screening.

1. Tryk på den side af skærmen, som svarer til det øje, der skal screenes. (OD =
patientens højre øje, OS = patientens venstre øje).

2. Når screeningen er færdig, kan processen gentages med det andet øje ved at vælge
Mono i menuen Resultater.

Visning af resultaterne
Skærmen med resultater vises ved slutningen af screeningprocessen.

Alle indstillinger for resultatvisning findes i menuen Værktøjer under Resultater, heriblandt
standardvisning af en oversigtsskærm eller skærmen med detaljerede resultater, skjulning
af anbefalinger eller screeningsresultater, cylinderkonventionsindstillinger og rådata eller
afrundede data.
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Forklaring af resultaterne
I nedenstående figur er vist en oversigt over skærmen med resultater og hvad der vises.

Resultater, der ligger uden for området, er angivet med rødt.

Bemærk Screeningresultater ligger enten inden eller uden for det tilladte område, og de
følges af den relevante tekst i enhedens udlæsningsdisplay ("Screening gennemført"
eller "Fuldstændig øjenundersøgelse anbefales"). Den viste meddelelse er beregnet
for personalet, så de kan vurdere, om patienten skal henvises til en øjenspecialist med
henblik på yderligere undersøgelser, eller om patienten blot skal overvåges ved fremtidige
screeninger.

1 Pupilafstand

2 Pupilstørrelse

3 Højre øje (OD), venstre øje (OS)

4 Komplet brydning

SE – sfærisk ækvivalent

DS – sfære

DC – cylinder

Akse – Akse

5 Screeningresultat

6 Start

7 Cylinderkonvention

8 Stillingsindikator

9 Grad, horisontal, vertikal



Brugervejledning Betjening af synsscreeneren 27

Kriterier for synsscreeneren
Sådan ændres screeningkriterierne:

1. Foretag en eksport, og indsæt USB-drevet i en computer.

2. Gå til USB-drevets mappe, åbn, den Spot-mappe, der lige er blevet eksporteret, og
vælg importmappen.

3. Kopiér filen "SpotCriteria.csv" til den øverste mappe på USB-drevet (filen må ikke ligge
i en mappe). Åbn filen, når den er blevet kopieret.

4. Foretag de ønskede ændringer vha. Microsoft Excel eller et kompatibelt program.

5. Gem filen som en semikolonsepareret (.csv) fil. Sørg for, at filen hedder
"SpotCriteria.csv". Tag USB-drevet ud af computeren, og indsæt det i synsscreeneren.

6. Gå til menuen Værktøjer, og vælg Importér/Eksportér. Vælg knappen Importér

for at importere den opdaterede kriteriefil.

7. Kontrollér, at filen blev importeret korrekt ved at gå til menuen Værktøjer og vælge
Kriterier. Gennemgå de nye indstillinger.

Patienter
Synsscreeneren gør det muligt at oprette en patientliste med patienter i kø.

1. Foretag en eksport, tag USB-drevet ud af synsscreeneren, og indsæt det
i en computer.

2. Vælg den Spot-mappe, der lige er blevet oprettet.

3. Åbn mappen "db" og derefter filen "SpotSubjects.csv".

4. Filen SpotSubjects.csv indeholder seks kolonner. Undlad at ændre
kolonneoverskrifterne. Tilføj ganske enkelt oplysninger i kolonnerne, som
vist nedenfor:

• Patient-ID – brug en kombination af alfanumeriske tegn og symboler.
Dette felt bruges til hurtig visning af patienter.

• Fornavn – indtast fornavnet. Der kan bruges enhver kombination
af bogstaver.

• Efternavn – indtast efternavnet. Der kan bruges enhver kombination
af bogstaver.

• Fødselsdato – indtast fødselsdatoen i formatet MM/DD/ÅÅÅÅ. Patientens
alder kan indtastes i år, måneder eller en kombination. Dette felt
er obligatorisk, hvis det skal kunne lade sig gøre at importere.

For eksempel: Hvis en patient er 2 år og 10 måneder, kan alderen angives
som 2Å10M. Brug alfanumeriske tegn.

Bemærk Når der er importeres og anvendes brugerdefinerede kriterier, vises
knappen Gendan nederst på skærmen. Når der trykkes på knappen,
skal brugerne bekræfte, at de ønsker at gendanne enhedens oprindelige
standardkriterier. Når det bekræftes, slettes de brugerdefinerede kriterier
på synsscreeneren og erstattes med standardkriterierne.

Bemærk Det er muligt at tilføje en kolonne før kolonnen Patient-ID og kalde den
Placering, hvis der er behov for at oprette specifikke placeringer for hver
patient.
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• Køn – vælg Mand eller indtast M, vælg Kvinde eller indtast K. Brug kun
bogstaver. Hvis feltet ikke udfyldes, vises der som standard intet køn.

• Brille-/kontaktlinserecept – vælg Ingen, Briller eller Kontaktlinser. Hvis feltet
ikke udfyldes, bruges "Ingen" som standard.

Efter opdatering af importfilen:

1. Kontrollér, at filen er gemt som en semikolonsepareret (.csv) fil.

2. Kontrollér, at filnavnet er "SpotSubjects.csv" eller "DesiredLocation.csv".

3. Følg importprocedurerne for at indlæse filen i synsscreeneren. Kontrollér, at filen blev
importeret korrekt: Gå tilbage til skærmen Start , og tryk på ikonet Kø for at få vist de
nye journaler.

Bemærk Hvis patientfilerne udstyres med en placering, importerer synsscreeneren
alle filerne, der findes på USB-drevet, samtidig.
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Fejlfinding

Systemgenstart
1. Sluk og tænd synsscreeneren ved at trykke på tænd/slukknappen, indtil der vises

en skærm til bekræftelse. Vælg Bekræft for at slukke.

2. Vent 30 sekunder, når skærmen er blevet sort, og tryk derefter på tænd/slukknappen
for at tænde synsscreeneren igen. Sørg for, at enheden tilføres strøm ved at tilslutte
elledningen.

Manglende systemreaktion
Hvis synsscreeneren går i baglås og ikke reagerer, når der trykkes på skærmen
og knapperne, skal den nulstilles.

1. Tryk på tænd/slukknappen.

2. Vælg Bekræft, hvis vinduet Sluk vises, for at slukke enheden.

3. Gør følgende, hvis vinduet ikke vises: Tryk på tænd/slukknappen, indtil skærmen
bliver sort, og slip derefter tænd/slukknappen.

4. Vent ca. et minut, og brug derefter den normale startprocedure.

Printerproblemer
Kontrollér, at printeren er tændt, og at der er tilstrækkelig blæk eller toner:

1. Udskriv en testside direkte fra printeren.

2. Prøv følgende, hvis printeren viser sig at fungere: Kontrollér, at printeren er opsat i et
lokalt netværk ved at udskrive på printeren fra en computer i samme lokale netværk.

3. Foretag en systemgenstart (se ovenfor), hvis alt det ovenstående fungerer.

Problemer med trådløs funktion
Gør følgende, hvis der opstår problemer med at oprette forbindelse til et trådløst netværk:

1. Kontrollér ikonet for trådløs forbindelse i øverste højre hjørne. Prøv at slukke og
tænde synsscreeneren, hvis ikonet er rødt.

2. Kontrollér, at alle netværksindstillinger er angivet korrekt.

Bemærk Det kan medføre et vist tab af data (f.eks. printerkonfiguration og
patientdata).
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3. Prøv at slukke og tænde synscreeneren, hvis alle indstillingerne er korrekte.

4. Kontrollér, at netværksnavnet og IP-adressen er vist korrekt i øverste venstre hjørne
i den sorte linje på skærmen Start.

5. Gør følgende, hvis forbindelsen ikke genoprettes automatisk: Gå til Værktøjer,
Netværk, vælg Sikkerhedstype, vælg den korrekte type igen (Ingen, WEP, WPA),
og tryk derefter på OK, som er fremhævet. Det bør genoprette netværksforbindelsen.

Systemmeddelelser
Der vises muligvis visse systemmeddelelser på synsscreeneren under brug.
Brug nedenstående information som hjælp til at forstå, hvad meddelelserne betyder.

Kontakt Welch Allyns supportteam for at få yderligere oplysninger om fejlfinding eller
fejlmeddelelser (kontaktoplysningerne kan ses på indersiden af omslaget til
brugervejledningen).

Bemærk Genstart hjælper med et genoprette forbindelsen til netværket.

Meddelelse Meddelel-
seshandlinger

Betydning Handling

Undskyld ulejligheden. Vi bliver
nødt til at genstarte enheden.

OK eller
Annuller

Der er opstået et problem
i screeningtilstanden, og enheden
skal genstartes.

Vælg Fortsæt for at genstarte enheden
eller Annuller for at blive ved med at
bruge enheden i skrivebeskyttet tilstand.
Kontakt Welch Allyns support, hvis
problemet fortsætter.

Der er opstået et problem.
Enheden skal genstartes.

Genstart Systemet kunne ikke starte og har forsøgt at
løse problemet.

Vælg Genstart, og prøv igen. Kontakt
Welch Allyns support, hvis problemet
fortsætter.

Screeningsystemet er ikke
tilgængeligt.

Ingen Undersøgelsessystemet blev ikke initialiseret
eller reagerer ikke.

Sluk og tænd enheden, og prøv igen.
Kontakt Welch Allyns support, hvis
problemet fortsætter.

Screeningsystemet er ikke
initialiseret.

Ingen Undersøgelsessystemet blev ikke initialiseret
eller reagerer ikke.

Sluk og tænd enheden, og prøv igen.
Kontakt Welch Allyns support, hvis
problemet fortsætter.

Enheden er ikke færdig med at
gemme den forrige screening.

Ingen Systemet har registreret, at filerne fra en
foregående undersøgelse stadig er ved at
blive gemt.

Sluk og tænd enheden, og prøv igen.
Kontakt Welch Allyns support,
hvis problemet fortsætter.

Ikke-kalibreret enhed Ingen Systemet har ikke været i stand til at læse
enhedens konfigurationsfil.

Sluk og tænd enheden. Kontakt
Welch Allyns support, hvis problemet
fortsætter.
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Rengøring af synsscreeneren

Sådan rengøres synsscreeneren

Gør følgende, hvis der spildes væske på synsscreeneren:

1. Sluk synsscreeneren.

2. Tag stikket ud af stikkontakten.

3. Tør så meget væske af synsscreeneren som muligt.

Hvis der er risiko for, at der er trængt væske ind i synsscreeneren, må den ikke bruges,
før den er helt tør og er blevet undersøgt og testet af kvalificeret servicepersonale.

Rengør enheden regelmæssigt i henhold til lokale protokoller og standarder eller lokale
bestemmelser. Lås skærmen, og tag jævnstrømsstikket ud, hvis synsscreeneren
er tændt.

Følgende midler kan bruges til synsscreeneren:

• Isopropylalkohol 70 %

• Klorblegemiddel 10 %

Desinficér i henhold til lokale protokoller og standarder eller lokale bestemmelser.

Isopropylalkohol 70 %
Aftør synsscreeneren med en ren klud, der er let fugtet med isopropylalkohol 70 %.

Klorblegemiddel 10 %
1. Aftør synsscreeneren med en ren klud, der er let fugtet med en opløsning af

10 procent blegemiddel og vand. Følg rengøringsmiddelproducentens anvisninger.

2. Aftør med en ren klud, som er let fugtet med vand, der opfylder EP-
og USP-kvalitetsstandarder.

3. Lad synsscreenerens overflade tørre i mindst 10 minutter, før skærmen bruges.

ADVARSEL Risiko for elektrisk stød. Tag jævnstrømsstikket ud af stikkontakten
og synsscreeneren før rengøring af skærmen.

ADVARSEL Væske kan beskadige elektronikken i synsscreeneren. Sørg for, at der ikke
spildes væske på synsscreeneren.
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Specifikationer
Strømforsyningen/opladeren, der leveres med synsscreeneren, har følgende egenskaber:

• Denne brugervejledning til synsscreeneren gælder for softwareversionerne 3.0.xx.yy.

• Synsscreeneren kalibreres under fremstillingen og kræver ikke yderligere kalibrering.

• Den medfølgende eksterne strømforsyning/oplader er klasse II-udstyr, og
synsscreeneren er også klasse II-udstyr, når den er forbundet med den eksterne
strømforsyning/oplader.

• Synsscreeneren drives af en intern strømforsyning (batteri), når den ikke er forbundet
med strømforsyningen/opladeren.

• Beskyttelse mod elektrisk stød, ingen anvendt del.

• Synsscreeneren er klassificeret som IPX0 og dermed ikke beskyttet mod
vandindtrængen.

• Synsscreeneren er ikke egnet til brug på steder, hvor der er brændbare
anæstesiblandinger med luft, ilt eller lattergas.

• Synsscreeneren er egnet til konstant brug.

• Synsscreeneren registrerer hurtigt og nemt synsproblemer i alle aldersgrupper fra
og med seks måneders alderen.

• Welch Allyn anbefaler, at batteriet udskiftes hvert 2,5 år for ejerens regning på
et autoriseret Welch Allyn-servicecenter. Regelmæssig vedligeholdelse af
synsscreeneren består i at tørre støv og snavs af frontglassets overflade
og LCD-skærmen efter behov.

• USB-porten må kun bruges til download/upload af software via et USB-flashdrev
og må ikke forbindes med andre former for enheder.

Specifikationer
Fremstilling: SL Power Electronics

Model: MENB1040A1503N01 eller MEMB1040A1541N01

Indgangsspænding: 90-264 V AC (100-240 V AC mærkespænding)

Indgangsfrekvens: 47-63 Hz

Indgangsstrøm: 100 V AC: 1,1 A

Gns. udbytte: 81-87 % ved 0-50 W, ≥87 % ved >51 til 250

Mål (cm/tommer): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ tommer x 6 ¾ tommer x 4 ¾ tommer)
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Vægt (pund): ~2.55

Trådløst netværk: 802.11 b/g/n

Betjeningstemperatur (°C): +10 til +40

Luftfugtighed ved betjening: 30 til 75 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Opbevarings/forsendelsestemperatur (°C): 0 til +50

Fugtighed ved opbevaring/forsendelse: 0 til 95 % relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende)

Atmosfærisk tryk ved opbevaring/forsendelse: 800-1060 hPa

Forventet batterilevetid: 2,5 år (ved normal brug)

Screeningkapacitet
Bemærk Screeningresultater ligger enten inden eller uden for det tilladte område, og de
følges af den relevante tekst i enhedens udlæsningsdisplay ("Screening gennemført" eller
"Fuldstændig øjenundersøgelse anbefales"). Den viste meddelelse er beregnet for
personalet, så de kan vurdere, om patienten skal henvises til en øjenspecialist med
henblik på yderligere undersøgelser, eller om patienten blot skal overvåges ved fremtidige
screeninger.

Brydning

Sfærisk ækvivalent:

• Område: -7,50 D til +7,50 D i trin på 0,25 D

• Nøjagtighed: -3,50 D til 3,50 D, ± 0,50 D

Indrykning -7,50 D til < -3,50 D, ± 1,00 D
Indrykning > 3,50 D til 7,50 D, ± 1,00 D

Cylindrisk:

• Område: -3,00 D til +3,00 D i trin på 0,25 D

• Nøjagtighed: -1,50 D til 1,50 D, ± 0,50 D

Indrykning -3,00 D til < -1,50 D, ± 1,00 D

Indrykning > 1,50 D til 3,00 D, ± 1,00 D

Cylinderakse:

• Område: 1 til 180 grader i trin på 1 grad

• Nøjagtighed: ± 10 grader (for cylinderværdier > 0,5 D)

Pupilstørrelse:

• Område: 4,0 mm til 9,0 mm i trin på 0,1 mm

• Nøjagtighed: ± 0,4 mm

Pupilafstand:

• Område: 35 mm til 80 mm i trin på 1 mm

• Nøjagtighed: ± 1,5 mm

Screeningmetode: Excentrisk fotorefraktion (fotoretinoskopi) bruges til at anslå graden af
ametropi på grundlag af lysrefleksen i pupillen.
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Miljøbeskyttelse
Enheden indeholder lithium-ion-batteri og andre elektroniske materialer. Kontakt de lokale
myndigheder for at få information om korrekt genbrug af elektronisk affald eller
bortskaffelse af udtjente enheder.

Vejledning og oplysninger fra producenten

EMC-overensstemmelse
Der skal tages særlige forholdsregler vedrørende elektromagnetisk overensstemmelse
(EMC) for alt elektromedicinsk udstyr. Denne enhed er i overensstemmelse med
IEC EN 60601-1-2:2014.

• Alt elektromedicinsk udstyr skal installeres og tages i brug i overensstemmelse med de
oplysninger om elektromagnetisk kompatibilitet, der er angivet i denne brugsanvisning.

• Bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikationsudstyr kan indvirke på
elektromedicinsk udstyrs funktion.

Udstyret overholder alle gældende og påkrævede standarder for elektromagnetisk interferens.

• Normalt bliver udstyr og enheder i nærheden ikke påvirket.

• Normalt bliver enheden ikke påvirket af udstyr og enheder i nærheden.

• Det er ikke sikkert at anvende dette produkt i nærheden af højfrekvent
operationsudstyr.

• Det er dog en god idé at undgå at bruge dette produkt helt tæt på andet udstyr.

ADVARSEL Undgå at bruge Welch Allyn®Spot® synsscreener model VS100
tilstødende til eller stablet med andet udstyr eller elektromedicinske systemer,
da det kan medføre uhensigtsmæssig drift. Hvis sådan brug er nødvendig, skal
der holdes øje med Welch Allyn®Spot® synsscreener model VS100 og andet
udstyr for at bekræfte, at de fungerer normalt.

ADVARSEL Brug kun tilbehør, der anbefales af Welch Allyn til brug med Welch
Allyn®Spot® synsscreener model VS100. Tilbehør, som ikke anbefales af Welch
Allyn, kan påvirke EMC-emission eller immunitet.

ADVARSEL Oprethold den minimale separationsafstand mellem Welch
Allyn®Spot® synsscreener model VS100 og bærbart kommunikationsudstyr.
Welch Allyn®Spot® synsscreener model VS100's ydeevne kan blive forringet,
hvis du ikke opretholder den korrekte afstand mellem udstyr.

ADVARSEL Denne enhed er ikke blevet testet til brug i kliniske miljøer i
nærheden af højfrekvent kirurgisk udstyr og MR-scanning. Brug ikke enheden i
miljøer som disse, hvor elektromagnetisk forstyrrelse er høj.
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Emissions- og immunitetsoplysninger

Elektromagnetiske emissioner

Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den
anvendes i et sådant miljø.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1 Enheden bruger kun RF-energi til den interne funktion.
Enhedens radiofrekvensemissioner er derfor meget lav og
forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i
nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B Enheden er egnet til brug i alle bygninger, bortset fra
privatboliger og dem, der er direkte forbundet med den
offentlige lavspændingsstrømforsyning, som forsyner
bygninger anvendt til privatboliger, forudsat at følgende
advarsel overholdes:

ADVARSEL Dette udstyr/system er kun beregnet
til brug af professionelt sundhedspersonale.
Dette udstyr/system kan forårsage
radiointerferens eller kan afbryde udstyr i
nærhedena. Det kan være nødvendigt at tage
afbødende forholdsregler, f.eks. at omdirigere
eller omplacere enheden eller afskærme
placeringen.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spændingssvingning/
flicker-emissioner
IEC 61000-3-3

Overensstemmelse

a Enheden indeholder en 5-GHz ortogonal multiplexsender med frekvensinddeling eller en 2,4-GHz frekvenshoppende
spredningsspektrumsender til trådløs kommunikation. Radioen betjenes i henhold til kravene fra diverse myndigheder, herunder FCC 47
CFR 15.247 og RED direktivet (2015/53/EU). Senderen er udelukket fra EMC-kravene i 60601-1-2, men skal overvejes i forbindelse med
mulige interferensproblemer mellem denne og andre enheder.

Elektromagnetiske emissioner

Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den
anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

Elektrostatisk
udladning (ESD)
EN 61000-4-2

±8 kV kontakt
± 15 kV luft

±8 kV kontakt
± 15 kV luft

Gulve skal være af træ, cement eller keramiske fliser.
Hvis gulve er dækket med syntetiske materialer, bør
den relative fugtighed være mindst 30 %.

Hurtig elektrisk
svingningsvariation/
burst
IEC 61000-4-4

±2 kV for
strømforsyningsledninger
±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

±2 kV for
strømforsyningsledninger
±1 kV for indgangs-/
udgangsledninger

Lysnetstrømmens kvalitet skal svare til et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsbølge
IEC 61000-4-5

±1 kV differentialetilstand
± 2 kV almindelig tilstand

±1 kV differentialetilstand
± 2 kV almindelig tilstand

Lysnetstrømmens kvalitet skal svare til et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Spændingsdyk, korte
afbrydelser og
spændingsvariationer
i strømforsyningens
tilførselslinjer
IEC 61000-4-11

<0 % U T (>100 % dyk i U T ) til
1 cyklus 70 % U T (30 % dyk i
U T ) for 25/30 cyklusser <0 %
U T (>100 % fald i U T ) for 0,5
cyklusser ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og
315° for 250/300 cyklusser

<0 % U T (>100 % dyk i U T ) til 1
cyklus 70 % U T (30 % dyk i U T )
for 25/30 cyklusser <0 % U T
(>100 % fald i U T ) for 0,5
cyklusser ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og 315°
for 250/300 cyklusser

Lysnetstrømmens kvalitet skal svare til et typisk
erhvervs- eller hospitalsmiljø. Hvis brugeren af
enheden kræver uafbrudt funktion under
netstrømsvigt, anbefales det, at enheden strømføres
af en nødstrømsforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens
(50/60 Hz) magnetfelt
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Strømfrekvensens magnetfelter bør være på niveau
med et typisk erhvervs- eller hospitalsmiljø.

Bemærk: UT er vekselstrømspændingen inden anvendelse af testniveauet.
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Elektromagnetisk immunitet

Enheden er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø specificeret nedenfor. Kunden eller brugeren af enheden skal sikre, at den
anvendes i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - Retningslinjer

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør
ikke anvendes tættere på nogen del af enheden,
inklusive kabler, end den anbefalede
separationsafstand beregnet ud fra ligningen,
som gælder for senderens frekvens.

Anbefalet separationsafstand

Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz til 80 MHz

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

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m, 80 MHz til 1 GHz 3 V/m d= (1,17) 80 MHz til 800 MHz

Spændingsbølge
EN 61000-4-5

Differentialtilstand: ±1 kV
Almindelig tilstand: ±2kV

Differentialtilstand: ±1 kV
Almindelig tilstand: ±2kV

d= (2,33) x 800 MHz til 2,5 GHz
hvorP er den maksimale udgangsstrømeffekt for
senderen i watt (W), og d er den anbefalede
separationsafstand i meter (m). Feltstyrker fra
fikserede RF-sendere, som fastsat af en
elektromagnetisk stedundersøgelse a bør være
mindre end overensstemmelsesniveauet i hvert
frekvensområde b. Interferens kan forekomme i
nærheden af udstyr mærket med følgende
symbol:

Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder det højeste frekvensområde.
Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse er påvirket af absorption og refleksion fra
strukturer, genstande og mennesker.

aFeltstyrker fra faste sendere, såsom basestationer til radiotelefoner (mobile/trådløse) og mobile landradioer, amatørradioer, AM- og FM-
radioudsendelser og fjernsynsudsendelser kan teoretisk set ikke forudsiges med nøjagtighed. En elektromagnetisk undersøgelse på stedet bør
overvejes for at vurdere det elektromagnetiske miljø, som skyldes faste RF-sendere. Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor enheden
anvendes, overskrider det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, bør enheden observeres for at bekræfte normal funktion. Hvis der
observeres unormal ydelse, kan yderligere forholdsregler være påkrævet, f.eks. at vende eller flytte enheden.

bOver frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrker være mindre end 3 V/m.

P

P

P
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Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og enheden

Enheden er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvori udstrålede RF-forstyrrelser styres. Kunden eller brugeren af enheden kan
hjælpe til med at forhindre elektromagnetisk interferens ved at bevare en minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-
kommunikationsudstyr (sendere) og enheden, som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand ved senderens maksimale udgangsfrekvens (m)

Normeret maks.
udgangseffekt for

sender (W)

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

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

800 MHz til 2,5 GHz
d= (2,33)

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere med en maksimal mærkeudgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand i meter (m)
bestemmes vha. den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale mærkeudgangseffekt i watt (W)
ifølge senderproducenten.
Note 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensområde.
Note 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk udbredelse er påvirket af absorption og refleksion
fra strukturer, genstande og mennesker.

P P P
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Testspecifikationer for dækselportens inmmunitet over for trådløst radiofrekvenskommunikationsudstyr

Testfrekvens
(MHz)

Bånd a

MHz
Tjeneste a Modulation b Maks. effekt

(W)
Afstand (m) Immunitet

Testniveau (V/m)

385 380 - 390 TETRA 400 Pulsmodulation b

18 Hz
1,8 0,3 27

450 430 - 470 GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz
afvigelse
1 kHz sinus

2 0,3 28

710 704 - 787 LTE bånd 13, 17 Pulsmodulation b

217 Hz
0,2 0,3 9

745

780

810 800 - 960 GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE-bånd 5

Pulsmodulation b

18 Hz
2 0,3 28

870

930

1720 1700 - 1990 GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT; LTE-bånd
1, 3, 4, 25;
UMTS

Pulsmodulation b

217 Hz
2 0,3 28

1845

1970

2450 2400 - 2570 Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, LTE-bånd 7

Pulsmodulation b

217 Hz
2 0,3 28

5240 5100 - 5800 WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulation b

217 Hz
0,2 0,3 9

5500

5785

BEMÆRK Hvis det er nødvendigt for at opnå TESTNIVEAUET FOR IMMUNITET, kan afstanden mellem sendeantennen og monitoren reduceres
til 1 m. Testafstanden på 1 m er i overensstemmelse med IEC 61000-4-3.

a For nogle tjenester er kun uplink-frekvenser medtaget.
b Bærebølgen skal moduleres med et firkantbølgesignal med 50% duty cycle.
c Som et alternativ til FM-modulation kan der anvendes 50% pulsmodulation ved 18 Hz, fordi dette – selvom det ikke repræsenterer egentlig
modulation – ville være det værst tænkelige tilfælde.
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FCC-overensstemmelseserklæring
Denne enhed opfylder kravene i afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjeningen er underlagt
følgende to betingelser: (1) Enheden må ikke forårsage skadelig interferens, og (2)
enheden skal kunne klare eventuel modtaget interferens herunder interferens, der
kan forårsage uønsket funktion.

Synsscreenerens radio
Synsscreenerens radio fungerer på 802.11-netværk.

Bemærk Udstyret er blevet testet og overholder grænserne for en digital Klasse
B-enhed i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er beregnet til
at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, uanset hvilket miljø
udstyret bruges i. Udstyret genererer, anvender og kan udstråle
radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes
i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interferens med
radiokommunikation. Betjening af udstyret i et boligområde vil sandsynligvis
medføre skadelig interferens. Hvis det er tilfældet, skal brugeren afhjælpe
interferensen for egen regning.

ADVARSEL Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
Welch Allyn kan medføre, at brugeren mister retten til at betjene udstyret.

Trådløs netværksinterface IEEE 802.11b/g/n

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

Trådløs datahastighed 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

Udgangseffekt 43,5 mW typisk, afhængig af land

Modulation OFDM, CKK

Kanaler 1 til 13

Sikkerhed/kryptering/
godkendelse

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

Antenne Puls W1049B050 med I-PEX-kabel, maks.
forstærkning: 2,0 dBi

Myndighedsgodkendelser USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3

Canada: (IC) RSS-210:2010 specifikation RSS-Gen:2010,
RSS-102, IC:4168A-VS100 baseret på FCC-test

Europa: Bilag 3.2 R&TTED på 2,4 GHz-bånd, EN 300 328
V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01
V1.9.2:2011, EN 62479
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International radiooverensstemmelse

Argentina Autoridad Federal de las
Tecnologias de la
Informacion y las
Comunicaciones (AFTIC)

Contiene Modulo CNC I.D. C-15169

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
Authority of Singapore

(iDA) (

)

Singapore: Complies with IDS standard

South
Korea

Korea Communications
Commission ((

- KCC

Certification number:
MISP-CRI-db3-WATY

Class A Equipment
(Industrial Broadcasting &
Communication
Equipment) A (

 )

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.

(A )

,
.

Taiwan National Communications
Commission (

) NCC

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8
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Produktet kan bruges med følgende begrænsning(er):

Frankrig – Udendørs brug er begrænset til 10 mW EIRP inden for båndet 2454 til
2483,5 MHz.

Norge – Gælder ikke inden for det geografiske område, der er inden for en radius af 20 km
fra centrum af Ny-Ålesund.

Generel radiooverensstemmelse
Enhedens trådløse funktioner må kun bruges i fuld overensstemmelse med producentens
vejledning, som det er beskrevet i brugerdokumentationen, der følger med produktet.
Denne enhed er i overensstemmelse med artikel 15 i FCC-reglerne samt reglerne i den
canadiske ICES-003 og de væsentlige krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EF som beskrevet
nedenfor.

Denne enhed overholder kravene til RF-eksponering i EN 62479, RSS-102 og 47 CFR 2.1093.

IC-emissioner (Industry Canada)
Denne enhed er i overensstemmelse med RSS 210 fra Industry Canada.

Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage
interferens, og (2) denne enhed skal acceptere eventuel modtaget interferens, herunder
interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

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.

Antennetypen og dens forstærkning skal, for at mindske radiointerferens for andre
brugere, vælges, så den ækvivalente isotropiske udstrålede effekt (EIRP) ikke er højere
end nødvendigt for vellykket kommunikation.

Pour réduire le risque d'interférence avec d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son
gain doivent être choisis afin que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne
dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie"

Denne enhed er konstrueret til at fungere med en antenne med en maksimal
forstærkning på 2,0 dBi. Antenner med højere forstærkning er strengt forbudte iht.
bestemmelserne fra Industry Canada. Den påkrævede antenneimpedans er 50 ohm.

Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain maximal de
2,0 dBi. Antenne ayant un gain supérieur sont strictement interdites par la réglementation
d'Industrie Canada. L'impédance d'antenne requise est de 50 ohms.

Dette Klasse B digitale apparat er i overensstemmelse med den canadiske standard
ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme NMB-003 du Canada.

Bemærk Effektiv isotropudstrålet effekt (Effective Isotropic Radiated Power – EIRP).
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Den Europæiske Union
Denne enhed overholder de væsentlige krav i R&TTE-direktiv 1999/5/EF. De følgende
testmetoder er anvendt for at bevise formodning om overensstemmelse med de
væsentlige krav i R&TTE-direktivet 1999/5/EF:

Denne enhed er et 2,4 GHz bredbåndstransmissionssystem (transceiver), der er beregnet
til brug i alle EU-medlemsstater og EFTA-landene undtagen Frankrig og Italien, hvor
restriktive regler for anvendelse er gældende.

I Italien skal slutbrugeren anmode om licens hos de nationale spektrummyndigheder for
at få tilladelse til at bruge enheden til at oprette udendørs radiotransmissionsled og/eller
til at give offentlig adgang til telekommunikations- og/eller netværkstjenester.

Denne enhed må ikke anvendes til at oprette udendørs radiotransmissionsled i Frankrig,
og i visse områder kan RF-udgangseffekten være begrænset til 10 mW EIRP
i frekvensområdet 2454-2483,5 MHz. Slutbrugeren bør kontakte de nationale
spektrummyndigheder i Frankrig for at få detaljerede oplysninger.

Czech Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodì se základními požadavky a dalšími 
pøíslušnými ustanoveními smìrnice 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.

Dutch 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.

English Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with the essential requirements 
and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Estonian Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja 
nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. 

Finnish Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten 
vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

French 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.

German 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)

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.

Italian 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.

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarç, ka RLAN device atbilst Direktîvas 1999/5/EK bûtiskajâm prasîbâm un citiem 
ar to saistîtajiem noteikumiem.

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/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 1999/5/EC. 

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos essenciais e outras 
disposições da Directiva 1999/5/CE.

Slovak Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spåòa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB 
Direktyvos nuostatas. 

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 1999/5/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 1999/5/EG.
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Garanti

Synsscreener
Det garanteres, at Welch Allyn-produktet, når det er købt som nyt, er frit for originale
defekter i materiale og konstruktion og fungerer i henhold til producentens specifikationer
ved normal brug og service. Garantiperioden* begynder fra den dato, produktet købes
hos Welch Allyn, Inc. eller dennes autoriserede forhandlere. Welch Allyns forpligtelse
er begrænset til reparation eller udskiftning af komponenter, som efter Welch Allyns
vurdering er defekte i garantiperioden. Disse garantier gælder kun for den oprindelige
køber og kan ikke overdrages eller overføres til en tredjepart. Denne garanti dækker ikke
skader eller produktsvigt, som ifølge Welch Allyns vurdering skyldes forkert brug, uheld
(inkl. forsendelsesskade), forsømmelse, forkert vedligeholdelse, ændring eller reparation
foretaget af andre end Welch Allyn eller en af dennes autoriserede
servicerepræsentanter.

* Begrænset garanti i 1 (et) år

Disse udtrykkelige garantier træder i stedet for alle andre udtrykkelige og underforståede
garantier, herunder garantierne for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, og
ingen anden person har bemyndigelse til på vegne af Welch Allyn at påtage sig noget
andet ansvar i forbindelse med salget af Welch Allyn-produktet. Welch Allyn er ikke på
nogen måde erstatningspligtig for eventuelt tab af data eller eventuelle skader, hverken
direkte skader, hændelige skader eller følgeskader, der opstår som følge af et brud
på enhver udtrykkelig garanti, undtagen som det er anført heri.
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