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Inleiding
Deze gebruiksaanwijzing is een uitgebreid overzicht waarmee u de mogelijkheden en de
bediening van uw Spot Vision Screener VS100 leert begrijpen. De informatie in deze
handleiding omvat alle opties die voor de Spot Vision Screener beschikbaar zijn.
De toepasselijkheid van de informatie in sommige gedeelten van deze handleiding is
afhankelijk van de configuratie van uw apparaat. Lees deze handleiding grondig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken.

De Vision Screener is een handmodel instrument met een videoscherm aan de achterkant
van het apparaat waarop de persoon wordt weergegeven en kan worden uitgelijnd.
Op het videoscherm wordt tevens een interface voor het invoeren en weergeven van
gegevens weergegeven. De Vision Screener geeft zichtbare en hoorbare signalen om
de aandacht en de blik van de persoon te trekken. Met dit apparaat kunnen gegevens snel
worden verzameld en kunnen de moeilijkste pediatrische patiënten met een beperkte
overeenkomst gemakkelijk worden geëvalueerd. Bij elke screening wordt een gelijktijdige
binoculaire beoordeling uitgevoerd van de refractie, de pupilgrootte en de oogstand.

Beoogd gebruik
De Spot Vision Screener levert optische beelden waarmee refractieafwijkingen en
afwijkende oogstanden kunnen worden opgespoord door tijdens de screening speciale
lichtreflexen vanuit elk oog te detecteren. De Spot Vision Screener beoordeelt deze
lichtreflexen vanuit het netvlies om de refractieafwijking te schatten. Ook wordt er een
schatting gemaakt van de pupilgrootte, pupilafstand en afwijkende oogstand. Dit apparaat
kan worden gebruikt bij kinderen vanaf zes maanden en volwassenen.

Gebruiksaanwijzing
De Spot Vision Screener mag alleen worden gebruikt door medische zorgverleners of
onder toezicht van een medische zorgverlener voor het screenen of evalueren van
personen op mogelijke refractieafwijkingen die gepaard gaan met slecht zicht. Dit type
retinoscoop is bedoeld als hulpmiddel voor zorgverleners om te bepalen of de persoon in
kwestie doorverwezen moet worden naar een oogspecialist voor verder onderzoek of dat
regelmatige screenings ter controle voldoende zijn. Deze screening is niet bedoeld als
vervanging van een volledig oogonderzoek.

Contra-indicaties
Er zijn geen contra-indicaties bekend voor de Spot Vision Screener.
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Symbolen

Symbolen in de documentatie

Voedingssymbolen

Diverse symbolen

Raadpleeg de bedieningsinstructies/gebruiksaanwijzing. Er is een exemplaar van de gebruiksaanwijzing beschikbaar
op deze website. U kunt bij Welch Allyn een papieren exemplaar van de gebruiksaanwijzing bestellen. Deze zal dan
binnen 7 kalenderdagen worden bezorgd.

WAARSCHUWING De waarschuwingen in deze handleiding wijzen op omstandigheden of handelingen die kunnen leiden
tot gegevensverlies, ziekte, letsel of overlijden.

LET OP De aandachtspunten in deze handleiding geven omstandigheden of handelingen aan die kunnen leiden tot
beschadiging van de apparatuur of andere eigendommen.

Nominaal vermogen, gelijkstroom

Interne batterij (kan niet door gebruiker worden vervangen)

Aan/uit

USB-poort

Uitgangspoort gelijkspanning, middelste pin positief

IPXØ
Apparatuur is niet beschermd tegen binnendringende vloeistoffen

Niet-ioniserende elektromagnetische straling

Dit symbool geldt alleen voor lidstaten van de EG. Om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en mogelijk voor de
gezondheid van mensen te voorkomen, moet dit apparaat worden afgevoerd (i) voor lidstaten van de EG conform de WEEE
(Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment), of (ii) voor alle andere landen conform de plaatselijke wet- en
regelgeving ten aanzien van afvalverwerking en recycling.
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Symbolen in de gebruikersinterface

De CE-markering op dit product geeft aan dat het product is getest en voldoet aan de bepalingen in de Richtlijn Medische
Hulpmiddelen 93/42/EEG.

Indicator batterijstatus/-niveau

Accu wordt opgeladen (knippert) of is opgeladen (brandt)

Knop Draadloos aan/uit

Verbonden met het draadloze netwerk

Geen draadloos netwerk binnen bereik

Geen IP-adres toegewezen door de router

Onbekend netwerk

IP

?



4 Inleiding Welch Allyn Spot Vision Screener VS100

Kan geen verbinding maken met geconfigureerd netwerk

Geluid uit

Geluid aan

Doorgaan

Terug

Afsluiten

Afdruktaak bezig

!
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Waarschuwingen en meldingen
WAARSCHUWING De waarschuwingen in deze handleiding wijzen op
omstandigheden of handelingen die kunnen leiden tot gegevensverlies,
ziekte, letsel of overlijden.

LET OP De aandachtspunten in deze handleiding geven omstandigheden
of handelingen aan die kunnen leiden tot beschadiging van de apparatuur
of andere eigendommen.

WAARSCHUWING Gevaar voor een elektrische schok. De aansluitingen voor
ingaande en uitgaande signalen (SIP/SOP) zijn uitsluitend bedoeld voor het
aansluiten van medische apparaten, medische systemen of niet-medische
apparaten die voldoen aan IEC 60601-1 of andere IEC-normen die van
toepassing zijn op het apparaat. Het aansluiten van bijvoorbeeld een printer
op een USB-poort moet overeenkomen met IEC 60950. Als er extra, niet-
goedkeurde apparaten op het apparaat worden aangesloten, kan het risico
op lekstroom via de behuizing of de patiënt toenemen.

WAARSCHUWING Gevaar voor een elektrische schok. Het is niet toegestaan
om wijzigingen aan te brengen aan dit instrument.

WAARSCHUWING Gevaar voor een elektrische schok. Open het apparaat niet
en probeer dit niet te repareren. Het apparaat heeft geen interne onderdelen die
de gebruiker zelf kan repareren of onderhouden. Voer uitsluitend routinematige
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit die specifiek in deze handleiding
worden beschreven. Controle en onderhoud van interne onderdelen mag alleen
worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Modificeren van
dit apparaat kan leiden tot lichamelijk letsel en maakt de garantie ongeldig.

WAARSCHUWING Gevaar voor een elektrische schok. Laat de patiënt geen
contact maken met toegankelijke geleidende onderdelen (uitgangsconnector
voor de DC-adapter, stroomaansluiting en USB-poort). U mag niet tegelijkertijd
de patiënt en toegankelijke geleidende onderdelen aanraken.

WAARSCHUWING Gebruik, om een mogelijke explosie te voorkomen, het
apparaat niet in de nabijheid van brandbare anesthetica: mengsels met lucht,
zuurstof of lachgas.

WAARSCHUWING Kans op gegevensverlies. Als een systeem is vastgelopen
en opnieuw moet worden opgestart, kunnen er gegevens verloren gaan, zoals
de patiëntconfiguratie en persoonsgegevens.

WAARSCHUWING Lithium-ionbatterij. Brand- en explosiegevaar. Kans op
brandwonden. Demonteer of wijzig de accu niet.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend accessoires die door Welch Allyn zijn
goedgekeurd. Zie www.welchallyn.com. Het gebruik van andere accessoires
kan resulteren in onnauwkeurige patiëntgegevens, schade aan de apparatuur
en het vervallen van de productgarantie.

WAARSCHUWING Risico op beschadiging van de apparatuur en lichamelijk
letsel. Zorg ervoor dat tijdens het opladen van het apparaat alle DC-
transformatorkabels goed zijn vastgemaakt om te voorkomen dat iemand erover
kan struikelen

WAARSCHUWING Risico op letsel bij de patiënt. Controleer de identiteit van
de patiënt op het apparaat na handmatige invoer of invoer via een barcode en
voordat u patiëntenrecords afdrukt of verzendt.

WAARSCHUWING Screenings in de gezondheidszorg kunnen valspositieve en
valsnegatieve resultaten opleveren. Een screening van de gezichtsscherpte
geldt niet als vervanging van een volledig oogonderzoek door een oogarts of
optometrist.

WAARSCHUWING Het gebruik van screeningsresultaten om een behandeling
aan te bevelen is uitsluitend voorbehouden aan oogspecialisten.

WAARSCHUWING De screeningsresultaten mogen niet rechtstreeks worden
gebruikt om een corrigerende bril/contactlenzen voor te schrijven.
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Let op Het apparaat bevat breekbare onderdelen van hoge kwaliteit. Stel het
apparaat niet bloot aan schokken.

Let op Draag het apparaat niet aan de polsband. De polsband kan het gewicht
van het apparaat niet dragen.

Let op Het apparaat is niet waterdicht. Als u het per ongeluk in vloeistof laat
vallen of u morst vloeistof op het apparaat, moet u direct contact opnemen met
de technische ondersteuning van Welch Allyn. Enkele waterdruppels op het
apparaat kunt u wegvegen met een zachte, droge doek.

Let op Laat het apparaat niet in het schuimrubber verpakkingsmateriaal of de
hoes zitten als de DC-stroomadapter is aangesloten, omdat hierdoor het
netsnoer en het apparaat beschadigd kunnen raken.

Let op Laat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of in direct
zonlicht staan. Door hoge temperaturen kunnen er storingen optreden in
het apparaat.

Let op Wanneer u de DC-stroomconnector aansluit op het apparaat, mag
u niet te veel kracht gebruiken omdat u anders het apparaat kunt beschadigen.
Dit wordt niet door de garantie gedekt.

Lep op Bekras of raak het aanraakscherm niet aan met voorwerpen. Hierdoor
kan het apparaat beschadigd raken. Bij dit apparaat kan een stylus worden
gebruikt.

Opmerking: Een pupilgrootte van 4 mm is de minimumvereiste om te kunnen
screenen maar dat kan moeilijk zijn in een kamer met een lichtbron. Als de
pupillen te klein zijn, wordt op het scherm van de Vision Screener gemeld dat
u het licht in de kamer moet dempen. U krijgt de beste resultaten bij pupillen
van 5 mm of groter.
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Controlelijst van de inhoud
De verpakking bevat de Vision Screener, de gebruiksaanwijzing en een doos
met accessoires. In de doos met accessoires zit het volgende:

Netsnoer.

Voeding/oplader.

Reinigingsdoek.

Velcro-kabelbinders.

Als u een draagtas hebt gekocht, plaatst u het schuimrubber verpakkingsmateriaal uit de
verpakking in de draagtas ter bescherming van het apparaat. Plaats uw Vision Screener
niet in het schuimrubber verpakkingsmateriaal of een doos als het netsnoer
is aangesloten.

Opmerking: Gooi de doos en het schuimrubber verpakkingsmateriaal niet weg. Als het
apparaat is beschadigd omdat het is vervoerd in niet-goedgekeurd
verpakkingsmateriaal, vervalt de beperkte garantie (zie de garantie
voor meer informatie).
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Bedieningselementen,
weergavevenster en aansluitingen
De volgende afbeeldingen en bijschriften geven een volledige beschrijving van de
Spot Vision Screener.

Functies
Achteraanzicht van de Vision Screener

1 LCD-scherm

2 Halskoordbevestiging

3 Wisselstroomconnector

4 Aan/uit-knop

5 Polskoordbevestiging

6 Serienummerlabel

7 Statiefbevestiging

8 Groene LED-indicator batterijlading

9 USB-poort

10 Omgevingslichtsensor
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Vooraanzicht van de Vision Screener

1 Bereikzoeker

2 Voorste glas

3 Speaker
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Weergavevenster
Wanneer de Vision Screener wordt ingeschakeld, wordt het hoofdmenu op het
beginscherm geopend. Als de Vision Screener is aangesloten op een netwerk, staan
de netwerknaam en het IP-adres linksboven op de zwarte balk.

1. Leeftijdbereik

U begint met screenen zonder persoonsgegevens door een leeftijdbereik van
de persoon in het beginscherm te selecteren. Indien nodig kunt u na het screenen
persoonsgegevens invoeren.

2. Startknop

Met de startknop kunt u het volgende doen:

• Persoonsgegevens invoeren, zoals ID, voor- en achternaam, geslacht
en geboortedatum/leeftijd (vereist)

• Personen in de wachtrij opzoeken (exacte overeenkomst in het ID-scherm)

• Het screeningproces starten (binoculair en monoculair beschikbaar)

• Screeningresultaten bekijken en afdrukken

3. Pictogrammen onder aan het scherm

• Wachtrij – Hiermee kunt u personen in de wachtrij vanuit een lijst weergeven,
selecteren en opzoeken en met het screeningproces beginnen.

• Geschiedenis – Hiermee kunt u reeds gescreende personen bekijken
(voltooide records).

• Extra – Dit pictogram geeft toegang tot een groot aantal opties waarmee u de
Vision Screener kunt aanpassen.
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Scherm Persoonsgegevens
Bevestig in het scherm voor de persoonsgegevens dat alle gegevens correct zijn. U kunt
gegevens wijzigen door het veld aan te raken dat u wilt wijzigen. Nadat u de gegevens
hebt gewijzigd, raakt u OK aan en wordt het scherm voor de persoonsgegevens opnieuw
geopend. Het veld Geboortedatum/Leeftijd moet worden ingevuld. Als dat niet zo is of
als er een leeftijd jonger dan 6 maanden is ingevuld, wordt dit veld rood weergegeven.
Selecteer GA om het screenen te starten.
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De resultaten interpreteren

1 Pupilafstand

2 Indicator pupilgrootte

3 Rechteroog (OD), linkeroog (OS)

4 Volledige lichtbreking.

SE - Sferisch equivalent

DS - Bol

DC – Cilinder

Axis – As

5 Screeningresultaat

6 Home

7 Cilinderconventie

8 Uitlijningsindicator

9 Graad, horizontaal, verticaal
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Extra
Met het menu Extra kunt u de Vision Screener met behulp van de volgende opties
aanpassen en configureren:

Hiermee geeft u de firmwareversie, de versie van de softwaretoepassing en het
serienummer weer. Er wordt ook een beknopte referentie van belangrijke functies van de
Vision Screener weergegeven, waaronder de geheugenopslagniveaus van het apparaat.

Hiermee bekijkt u de criteria-instellingen op basis van leeftijd die worden gebruikt voor
onderzoeksaanbevelingen die op dat moment actief zijn op de Vision Screener.

Hiermee stelt u de huidige datum en tijd voor de Vision Screener in.

Hiermee importeert en exporteert u met een opslagapparaat dat op de USB-poort is
aangesloten.

Met Locatie kunt u een locatie voor het screenen instellen. De gegevens van alle personen
worden op die locatie opgeslagen.

Hiermee sluit u de Vision Screener aan op een draadloos netwerk. U kunt handmatig
een naam voor uw netwerk (SSID) invoeren, het beveiligingstype selecteren en de
wachtwoordzin voor uw netwerk opgeven. Vanaf deze pagina kunt u de TCP/IP-instellingen
weergeven en wijzigen.
Hiermee kunt u een netwerkprinter configureren en een testpagina afdrukken. Ook kunt
u de printerstatus bekijken.

Hiermee kunt u instellen hoe gegevens na een screening worden weergegeven in het
scherm Resultaten. U kunt het volgende instellen: gegevensindeling, cilinderconventie,
screeningsresultaten en aanbevelingen weergeven/verbergen, standaardscreenweergave
en time-outs voor screening.
Hiermee kunt u voor extra veiligheid een beveiligings-PIN invoeren voor uw apparaat.
Als deze optie is ingeschakeld, moet u de PIN opgeven wanneer u het apparaat opstart
of uit de slaapstand haalt.

Hiermee activeert u de licentie voor het apparaat.

Hiermee selecteert u de taal voor weergave op de Vision Screener.
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De Vision Screener instellen

Bezig met opladen
1. Sluit het meegeleverde netsnoer en de meegeleverde voeding/oplader aan.

2. Til de achterkant van de Vision Screener voorzichtig op om de beschikbare
aansluitingen te kunnen bekijken.

3. Zoek de stroomaansluiting op de Vision Screener en sluit de voeding/oplader aan.
De stroomaansluiting op de voeding/oplader past gemakkelijk in de stroomaansluiting
op de Vision Screener. Gebruik geen kracht bij het aansluiten van de oplader op
het apparaat omdat u hiermee het apparaat kunt beschadigen en de garantie
kan vervallen.

4. Sluit de kabel van de oplader aan op een stopcontact om het apparaat op te laden.

De Vision Screener in- en uitschakelen
1. U schakelt de Vision Screener in door op de aan/uit-knop te drukken en deze weer

los te laten (het opstarten duurt ongeveer 30 seconden). Het hoofdmenu verschijnt
wanneer het apparaat is opgestart.

2. U schakelt het apparaat uit door de aan/uit-knop twee seconden ingedrukt te houden.
In een bevestigingsscherm wordt het afsluiten bevestigd.

3. Een knipperend groen lampje betekent dat het apparaat wordt opgeladen.
Het apparaat is volledig opgeladen als dat lampje brandt.

Statiefbevestiging
De Vision Screener kan op een gewoon camerastatief worden bevestigd. Onder aan het
apparaat bevindt zich een ¼-20-schroefgat voor bevestiging aan een statief.

Nuttige tips
• Geen activiteit op de Vision Screener — Na 60 seconden wordt het scherm gedimd

en na 5 minuten gaat het scherm uit om de accu te sparen. Tik op het scherm om het
apparaat uit de slaapstand te halen of druk op de aan/uit-knop. Als het scherm donker
blijft, sluit u het netsnoer aan en probeert u het opnieuw.

• Exporteren/Alles wissen — Controleer eerst of de gewenste gegevens naar een
USB-station zijn geëxporteerd voordat u de optie Alle records verwijderen

selecteert.



16 De Vision Screener instellen Welch Allyn Spot Vision Screener

• Routinematig verwijderen van alle records van de Vision Screener — Ga naar het
scherm Geschiedenis en selecteer het pictogram Alles wissen. Selecteer Alle

records verwijderen. U kunt ook alle records uit de wachtrij verwijderen.

• Schakel het apparaat niet uit tijdens het screenen — Wanneer u tijdens het
screenen het apparaat moet uitschakelen, selecteert u eerst de knop Afsluiten

waarna u het apparaat op de normale manier uitschakelt.

• Invoerscherm — Als u de knop Terug in een invoer(toetsenbord)scherm ingedrukt
houdt, worden alle gegevens uit het veld verwijderd.

• Batterij bijna leeg — Wanneer de accu bijna leeg is, wordt de gebruiker
gewaarschuwd en moet die het apparaat op een stopcontact aansluiten, omdat
anders het apparaat wordt uitgeschakeld. Als het apparaat niet op een stopcontact
wordt aangesloten, schakelt het apparaat automatisch na enige tijd uit.

Configuratie draadloos netwerk
Selecteer in het menu Extra het pictogram Netwerk. De huidige netwerkinstellingen
worden in het scherm weergegeven. Zie de volgende aanwijzingen voor het toevoegen
van gegevens of bewerken van velden. Als de velden juist zijn, selecteert u OK om terug
te gaan naar het menu Extra.

De naam van het netwerk (SSID) toevoegen/wijzigen:
1. Raak het veld SSID-naam aan. Er verschijnt een toetsenbord.

2. Voer de SSID (hoofdlettergevoelig) in en selecteer OK om uw wijzigingen op te slaan
en terug te keren naar het vorige scherm. De knop OK wordt donker wanneer de
wijzigingen zijn aangebracht en kunnen worden opgeslagen.

Het beveiligingstype toevoegen/selecteren:
Selecteer het juiste beveiligingstype: Geen, WEP of WPA.

De wachtwoordzin (wachtwoord) toevoegen/wijzigen:
1. Raak de knop Wachtwoordzin aan. Er verschijnt een toetsenbord, wat echter alleen

gebeurt als het beveiligingsveld is ingesteld op WEP of WPA.

2. Voer de wachtwoordzin (hoofdlettergevoelig) in en selecteer OK.

3. Selecteer OK in het scherm Netwerk om de wijzigingen op te slaan. Doet u dat niet,
dan worden de wijzigingen niet doorgevoerd.

De draadloze mogelijkheden van de Vision Screener in- of uitschakelen:
Selecteer de knop Aan/Uit in het menu Netwerk.

Opmerking: de optie WPA ondersteunt WPA Personal/WPA2 Personal.

Opmerking: draadloos moet zijn ingeschakeld om te kunnen afdrukken.
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Geavanceerde netwerkinstellingen bekijken:
1. Selecteer TCP/IP. Hier kunt u uw huidige TCP/IP-adres bekijken dat aan uw netwerk

is toegewezen.

2. Selecteer voor aanvullende netwerkconfiguraties de optie Statisch om uw
netwerkadres en -instellingen handmatig te configureren. (Het MAC-adres van
uw Vision Screener is ook beschikbaar.)

Printerconfiguratie
De Vision Screener kan met de meeste netwerkprinters van Hewlett-Packard (HP)
verbinding maken en op die printers afdrukken. De Vision Screener bevat ook enkele
algemene PCL-stuurprogramma's voor niet-HP-printers, en een aangepast
stuurprogramma voor de Brother QL-720NW-labelprinter.

Opmerking: Om de QL-720NW-printer op de Vision Screener te kunnen installeren,
moet QL-720 voorkomen in de naam van die printer in het netwerk en moet u het
stuurprogramma QL-720NW in de lijst met stuurprogramma's selecteren. Gebruik
Brother DK2205 doorlopende taperol of equivalent.

1. Selecteer het printerpictogram in het menu Extra.

2. In het volgende scherm staan de printers die beschikbaar zijn voor de Vision Screener.
In deze lijst staan alle printers die reeds zijn toegevoegd aan de Vision Screener.

Een standaardprinter selecteren of wijzigen:
Selecteer in de printerlijst de gewenste printer (deze wordt automatisch blauw
gemarkeerd). Als er meerdere printers in de lijst staan, raakt u de knop Instellen

als standaard voor de gemarkeerde printer aan.

Een printer configureren
Selecteer een printer en druk op de knop Bewerken om de printerstatus te bekijken
of een testpagina af te drukken.

Een printer verwijderen
1. Selecteer de printer in de lijst met printers en raak de knop met het minteken aan om

de printer te verwijderen.

2. Er verschijnt een pop-upscherm met de vraag of u het verwijderen van de printer
wilt bevestigen.

Het printersysteem resetten
Zo worden alle printers verwijderd:

1. Raak het pictogram Prullenbak aan.

2. Er verschijnt een pop-upvenster. Selecteer Verwijderen. Alle huidige
printerconfiguraties worden verwijderd.

http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
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Een netwerkprinter toevoegen
1. Selecteer in het scherm Beschikbare printers het plusteken om een printer toe

te voegen.

2. De printers die in het netwerk zijn gevonden, staan in de lijst. Als uw printer niet in die
lijst staat, selecteert u + Nieuwe printer toevoegen boven aan het scherm. U kunt
de printer die u wilt toevoegen, ook selecteren en vervolgens op het pictogram
Doorgaan klikken.

3. Bekijk de printergegevens (naam, stuurprogramma en locatie). U wijzigt instellingen
of voegt instellingen toe door het veld aan te raken dat u wilt wijzigen. Als u een
stuurprogramma moet toevoegen, kunt u de zoekfunctie gebruiken en in het veld
Zoeken de naam van het stuurprogramma gedeeltelijk invoeren.

4. Selecteer Opslaan nadat u de wijzigingen hebt aangebracht.

5. Wanneer de wijzigingen zijn opgeslagen, is Testpagina afdrukken donker.

6. Een printerpictogram op de menubalk geeft aan dat de taak wordt verwerkt. In het
vak Taken boven aan het scherm Printerdetails staat het aantal taken in de wachtrij
plus de huidige printerstatus.

7. Ga terug naar het scherm Beschikbare printers, markeer daar de gewenste,
geïnstalleerde printer en stel die in als de standaardprinter door de knop Instellen

als standaard te selecteren.

Een USB-printer (directe aansluiting) toevoegen
1. Laat de Vision Screener verbinding maken met een draadloos netwerk.

2. Sluit de USB-kabel aan op de printer en vervolgens op de USB-poort van de VS100.

3. Let op het IP-adres van de VS100 in het hoofdmenu.

4. Voer de volgende URL in op een computer die is verbonden met hetzelfde netwerk:
http://<ip_adres_van_VS100>:631/

5. Klik op het tabblad Beheer en klik vervolgens onder Printers op de knop Nieuwe

printer zoeken.

Opmerking: zorg ervoor dat u verbinding hebt met een draadloos netwerk waarin
de beschikbare printers voor de Vision Screener staan, om de beschikbare
printers te kunnen weergeven.

Opmerking: PCL-stuurprogramma's zijn beschikbaar voor niet-HP-printers. Er kan niet
worden gegarandeerd dat elke printer bij de Vision Screener werkt.

Opmerking: als u een probleem met de printer hebt of een afdruktaak blijft steken in
de wachtrij, selecteert u de knop Herstellen om de afdruktaak te wissen
en de printer te resetten.
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6. Klik op Deze printer toevoegen voor de printer met USB in de naam, bijvoorbeeld:
HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP).

7. Klik op Doorgaan.

8. Kies Merk en klik op Doorgaan, bijvoorbeeld HP.

9. Kies Model en klik vervolgens op Printer toevoegen, bijvoorbeeld HP Envy 5530
Series hpijs, 3.13.9 (en, en).

10. Klik op Standaardopties instellen.

11. Druk op de VS100 op Extra en kies Printer.

12. Druk op de pijl + om een nieuwe printer toe te voegen, druk vervolgens op de pijl-
rechts en kies Nieuwe printer toevoegen.

13. Geef een naam voor de printer op, bijvoorbeeld HP Envy 5530.

14. Druk op Bewerken onder Stuurprogramma en kies het juiste stuurprogramma voor
de printer.

15. Druk op Bewerken onder Locatie en typ ipp://127.0.0.1/printers/<printernaam>,
bijvoorbeeld ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.

16. Druk op de knop Opslaan.

17. U controleert of alles goed werkt door op de knop Testpagina afdrukken te drukken.

Opmerking: wijzig de naam van de printer in een eenvoudigere naam zodat u die
gemakkelijker op de VS100 kunt invoeren, bijvoorbeeld ENVY5530 in
plaats van HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
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Bestanden importeren/exporteren
1. Selecteer in het menu Extra de optie Importeren/Exporteren waarna het

gelijknamige scherm Importeren/Exporteren wordt geopend.

2. Sluit een USB-opslagapparaat aan op de USB-poort van de Vision Screener
(een USB-station van 8 GB of groter wordt aangeraden).

3. Nadat het USB-apparaat is gedetecteerd, zijn de knoppen Importeren en Exporteren

beschikbaar en staat het USB-symbool naast de datum op de zwarte balk
rechtsboven.

4. De knop Importeren kan alleen worden gebruikt als er door de Vision Screener een
geldig importbestand is herkend. Het aantal gevonden importbestanden wordt in
het scherm weergegeven.

Exporteren
1. Selecteer de knop Exporteren. Als u één bestand zonder specifieke

persoonsgegevens wilt exporteren, selecteert u Persoonlijke gegevens uitsluiten.
Als u deze optie niet selecteert, worden alle gegevens geëxporteerd. Selecteer
nogmaals de knop Exporteren om het exporteren te starten.

2. Wacht totdat het bericht "Exporteren - Is voltooid" wordt weergegeven en selecteer
vervolgens OK. U kunt het USB-station nu veilig verwijderen van de Vision Screener.

3. De naam van de geëxporteerde map op het USB-station is
"Spot_Serienummer_JJJJMMDD_UUMMSS" (in de map met de naam
"Spot_Serienummer" staan alleen screeninggegevens als dat station tijdens het
screenen van personen is aangesloten). De map bevat de volgende gegevens:

• Spot-criteriabestand (in de map "import").
• Spot-personensjabloonbestand (in de map "db").
• Spot-resultatenbestand (in de map "db").
• Spot-bannerbestand (in de map "import"; is alleen zichtbaar als er een

aangepaste banner is toegevoegd).
• PDF-bestanden van personen (in de map "pdf").

Importeren
Met de importfunctie kunt u het volgende importeren:

• Bijgewerkte criteriabestanden (SpotCriteria.csv)
• Toekomstige, wachtende, screeningbestanden (SpotSubjects.csv of

Location.csv). Door een locatie in de bestandsnaam op te nemen, wordt deze
locatie de standaardlocatie voor alle personen in het bestand. Bij het bestand
Reeuwijk.csv bijvoorbeeld is "Reeuwijk" standaard de locatie voor alle
personen in dit bestand.

Opmerking: als de knoppen niet binnen vijf seconden na het aansluiten van het USB-
station beschikbaar zijn, verwijdert u het USB-station, sluit u dit weer aan
op de PC en verwijdert u alle bestanden van dat station voordat u het
opnieuw probeert.

Opmerking: als het USB-station tijdens het exporteren van gegevens wordt
losgekoppeld, zijn niet alle gegevens geëxporteerd of zijn de gegevens
beschadigd.
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• Aangepaste banner voor de screeningrapporten (banner.png). Het bestand
moet voldoen aan de juiste naamgevingsconventie om te kunnen worden
geïmporteerd, bijvoorbeeld banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv.
(SpotSubjects kan een locatie als bestandsnaam hebben.)

• Bijgewerkte criteriabestanden (SpotCriteria.csv)

Aangepaste banner
Welch Allyn biedt u de mogelijkheid om een eigen banner onder aan rapporten af te
drukken. Welch Allyn levert echter geen aangepaste banners. U zult aan de hand van
de onderstaande specificaties zelf uw banner moeten maken:

• Bannerbestanden moeten de naam "banner.png" hebben

• Mogen niet groter zijn dan 1 MB

• Afbeelding moet 1376 x 240 pixels zijn

Een aangepaste banner toevoegen:
1. Plaats het bestand banner.png in de root van het USB-station.

2. Sluit het USB-station aan op de USB-poort van de Vision Screener. Ga naar het menu
Extra en selecteer Importeren/Exporteren.

3. De optie voor het importeren van het bestand wordt gemarkeerd. Kies Importeren.

4. U controleert of het bestand foutloos is geïmporteerd door een nieuwe persoon te
screenen of een ingevulde record te selecteren en het rapport af te drukken. De
nieuwe banner worden onder aan het rapport afgedrukt.

Webtoegang
Wanneer u verbinding hebt gemaakt met een draadloos netwerk, kunt u met de Vision
Screener in een webbrowser (Internet Explorer, Firefox, Safari, enzovoort) op een PC die
op hetzelfde netwerk is aangesloten, bestanden bekijken.

De webserver op de Vision Screener openen:

1. Open op een computer een webbrowser en voer in de adresbalk op de bovenste
zwarte balk in het beginscherm het IP-adres van de apparaten in.

2. U wordt vervolgens gevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord in te voeren.

Gebruikersnaam: spot
Wachtwoord: 0000

Opmerking: als u de beveiliging op het apparaat hebt ingeschakeld, is uw viercijferige
pincode uw wachtwoord.

3. Standaard wordt de map Rapport gebruikt. In deze map staat de PDF-map met daarin
de PDF-bestanden.

4. U kunt het bestand SpotResults.csv bekijken door naar de directory "db" te gaan.
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Licentiëring
De Vision Screener kan alleen voor screenen worden gebruikt als er een licentie voor is
afgesloten. Als uw apparaat met dit instructiedocument is geleverd, is de licentie reeds
geïnstalleerd en geactiveerd. Als u de software op uw apparaat hebt bijgewerkt, moet
de licentie ook worden bijgewerkt, en wel als volgt:

1. Sluit een leeg USB-station aan op de USB-poort van de Vision Screener.

2. Ga naar Extra en druk op de knop Licentie.

3. Na korte tijd verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt gemeld dat het
registratiebestand naar het USB-station is geëxporteerd.

4. Stuur het bestand 'spot-[serienummer].reg' naar Welch Allyn Support op
customerservice@welchallyn.com.

Welch Allyn Support zal uw registratiebestand bekijken en u een geldige licentiesleutel
sturen. Na ontvangst van die sleutel doet u het volgende:

1. Sla het bestand in de root van een USB-station op.

2. Sluit het USB-station aan op de USB-poort van de Vision Screener.

3. Selecteer Licentie in het menu Extra. Na korte tijd verschijnt er een dialoogvenster
waarin wordt gemeld dat het licentiebestand naar het apparaat is geïmporteerd.
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Gebruik van de Vision Screener

Screeningomgeving
U krijgt optimale resultaten bij het screenen als u screent in een omgeving met gedimd
licht. Zorg ervoor dat er geen zonlicht en/of fel licht kan binnenkomen dat kan
weerspiegelen via de ogen van de persoon. TL-licht is geen probleem, maar kan
van invloed zijn op de pupilgrootte van de persoon en kan de kansen op een goede
screen verminderen.

Een persoon screenen
1. Plaats uzelf op een afstand van ongeveer 1 meter van de persoon. Als u een statief

gebruikt, plaatst u dat op ongeveer 1 meter afstand van de persoon.

2. Start het screenen en draai het apparaat langzaam omhoog totdat beide ogen van
de persoon op het scherm staan. Stel de afstand tot de persoon zo in dat beide ogen
helder op het scherm worden weergegeven. Gebruikt u een statief, stel dat statief
dan zo in (omhoog/omlaag, links/rechts) dat de ogen van de persoon in het midden
van het scherm worden weergegeven.

Een blauw scherm betekent dat u te dicht bij of te ver van de persoon bent.

Zet uw ene voet voor uw andere voet, beweeg u langzaam naar voren en achteren
totdat het scherm grijs wordt, wat betekent dat u binnen het opnamebereik bent.
Gebruikt u een statief, verplaats dan het statief zo dat de ogen van de persoon zich in
het midden van het scherm bevinden en het scherm grijs wordt.

3 Beweeg de Vision Screener niet totdat het screeningwieltje verschijnt, ten teken
dat de opname wordt gemaakt.

4. Als u de pupillen van de persoon niet kunt screenen en vastleggen, wordt de cyclus
gestopt. U kunt een nieuwe screening uitvoeren, de record markeren, de monoculaire
modus proberen of teruggaan naar het beginscherm.

5. Als de pupillen te klein zijn, wordt op het scherm van de Vision Screener gemeld
dat u het licht in de kamer moet dempen om grotere pupillen te krijgen.

Opmerking: Een pupilgrootte van 4 mm is de minimumvereiste om te kunnen
screenen maar dat kan moeilijk zijn in een kamer met een lichtbron. Als de
pupillen te klein zijn, wordt op het scherm van de Vision Screener gemeld
dat u het licht in de kamer moet dempen. U krijgt de beste resultaten bij
pupillen van 5 mm of groter.

Opmerking: als u de Vision Screener op gelijke hoogte (op de as) wilt houden met
de ogen van de persoon, krijgt u sneller resultaten en wordt ervoor
gezorgd dat u geen andere voorwerpen vastlegt.
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De Vision Screener focussen

A Plaats de Vision Screener op ongeveer 0,9 meter van de persoon.

B Houd de Vision Screener dicht bij het lichaam en beweeg naar voren
en achteren totdat het scherm grijs wordt.

C Maak kleine bewegingen totdat het draaiwieltje in het grijze scherm
wordt weergegeven.

Opmerking Voor de beste resultaten moeten de ogen wijd geopend zijn en naar
het midden van het frame kijken.
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Monoculaire modus
In de monoculaire modus kunt u kiezen welk oog u wilt screenen. Deze modus moet
worden gebruikt wanneer de pupillen van de persoon niet kunnen worden vastgelegd met
binoculair screenen.

1. Raak de zijkant van het scherm aan die overeenkomt met het oog dat u wilt screenen.
(OD = rechteroog; OS = linkeroog).

2. Wanneer u het ene oog hebt gescreend, kunt u het andere oog screenen door Mono

in het menu Opties resultaten te kiezen.

De resultaten bekijken
Na afloop van het screenen wordt er een scherm met de resultaten weergegeven.

Alle opties voor de weergave van resultaten staan in het menu Extra onder Resultaten.
Deze opties omvatten onder andere: resultaten standaard weergeven in een
samenvattingsscherm of in het gedetailleerde resultatenscherm, aanbevelingen of
screeningsresultaten verbergen, cilinderconventie, en ruwe of afgeronde gegevens.
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De resultaten interpreteren
In de onderstaande afbeelding ziet u het resultatenscherm en wat er wordt weergegeven:

Resultaten die buiten het bereik vallen, worden rood weergegeven.

Opmerking De screeningresultaten leveren een uitvoer op (binnen of buiten bereik), die
samen met de toepasselijke melding wordt weergegeven in het display van het apparaat
(‘Screening voltooid’ of ‘Volledig oogonderzoek aanbevolen’). Op basis van deze melding
kan de zorgverlener bepalen of de persoon in kwestie doorverwezen moet worden naar
een oogspecialist voor verder onderzoek of dat regelmatige screenings ter controle
voldoende zijn.

1 Pupilafstand

2 Indicator pupilgrootte

3 Rechteroog (OD), linkeroog (OS)

4 Volledige lichtbreking.

SE - Sferisch equivalent

DS - Bol

DC – Cilinder

Axis – As

5 Screeningresultaat

6 Home

7 Cilinderconventie

8 Uitlijningsindicator

9 Graad, horizontaal, verticaal
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Criteria voor de Vision Screener
De huidige screeningcriteria wijzigen:

1. Voer een export uit en sluit het USB-station aan op een USB-poort van uw PC.

2. Ga naar de map op het USB-station, open de map Spot die u zojuist hebt
geëxporteerd, en selecteer de importmap.

3. Kopieer het bestand "SpotCriteria.csv" naar de root op het USB-station. Het bestand
mag niet in een map worden geplaatst. Open vervolgens het gekopieerde bestand.

4. Breng de gewenste wijzigingen aan in Microsoft Excel of een gelijkaardig programma.

5. Sla het CSV-bestand (Comma Separated Value) op. Dit bestand moet de naam
"SpotCriteria.csv" krijgen. Trek het USB-station uit de USB-poort van de PC en sluit
dat station aan op de USB-poort van de Vision Screener.

6. Ga naar het menu Extra en selecteer Importeren/Exporteren. Selecteer de knop
Importeren om het bijgewerkte criteriabestand te importeren.

7. U controleert of het bestand foutloos is geïmporteerd door naar het menu Extra

te gaan en Criteria te selecteren. Bekijk vervolgens de nieuwe instellingen.

Personen
Met de Vision Screener kunt u een lijst met personen maken die in de wachtrij staan.

1. Voer een export uit, trek vervolgens het USB-station uit de USB-poort van de Vision
Screener en sluit dat station aan op de USB-poort van uw PC.

2. Selecteer de map Spot die u zojuist hebt gemaakt.

3. Selecteer de map "db" en selecteer vervolgens het bestand "SpotSubjects.csv".

4. Het bestand SpotSubjects.csv bevat zes kolommen. Wijzig geen kolomkoppen. Voeg
alleen gegevens toe aan de kolommen, zoals in onderstaande afbeelding.

• Patiënt-ID — Hiervoor kunt u elke combinatie van letters, cijfers en symbolen
gebruiken. Dit veld wordt gebruikt voor het snel opzoeken van personen.

• Voornaam — Voer de voornaam in; hiervoor kunt u alle letters gebruiken.

• Achternaam — Voer de achternaam in; hiervoor kunt u alle letters gebruiken.

• Geboortedatum — Voer de geboortedatum in de notatie MM/DD/JJJJ in.
U kunt de leeftijd van personen in jaren en/of maanden opgeven. Dit veld
moet worden ingevuld, omdat er anders niet kan worden geïmporteerd.

Bijvoorbeeld: als een persoon 2 jaar en 10 maanden oud is, voert u 2J10M in.
Gebruik hiervoor cijfers en letters.

Opmerking: Wanneer aangepaste criteria zijn geïmporteerd en worden gebruikt, staat
er ook een knop Herstellen onder aan het scherm. Met deze knop kan
de gebruiker aangeven dat de standaardcriteria die bij het apparaat zijn
geleverd, weer moeten worden gebruikt. In dat geval worden de
aangepaste criteria van de Vision Screener verwijderd en vervangen
door de standaardcriteria.

Opmerking: u kunt een kolom invoegen vóór de kolom Patiënt-ID en die kolom Locatie
noemen als u voor iedere persoon een locatie moet opgeven
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• Geslacht — Selecteer Man of voer M in; selecteer Vrouw of voer V in.
Gebruik alleen letters. Als dit veld niet wordt ingevuld, is het geslacht van
de desbetreffende persoon niet bekend.

• Voorgeschreven bril/contactlenzen — Selecteer Geen, Bril of
Contactlenzen. Als u dit veld niet invult, is 'Geen' de standaardinstelling.

Doe het volgende na het bijwerken van het importbestand:

1. Controleer of het bestand is opgeslagen als een CSV-bestand (Comma
Separated Value).

2. Controleer of de naam van het bestand 'SpotSubjects.csv' of
'DesiredLocation.csv' is.

Opmerking: als u uw persoonsbestand(en) labelt met een locatie, wordt alle bestanden
die op het USB-station worden gevonden, tegelijkertijd door de Vision Screener
geïmporteerd.

3. Laad het bestand volgens de importprocedures naar de Vision Screener. Controleer of
het bestand correct is geïmporteerd. Ga terug naar het beginscherm en selecteer het
pictogram Wachtrij om de nieuwe records weer te geven.
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Problemen oplossen

Systeem opnieuw starten
1. U schakelt de Vision Screener uit en weer in door op de aan/uit-knop te drukken

en deze ingedrukt te houden totdat er een bevestigingsscherm verschijnt. Selecteer
Bevestigen om uit te schakelen.

2. Wanneer het scherm zwart wordt, wacht u 30 seconden waarna u de Vision Screener
weer inschakelt door op de aan/uit-knop te drukken. Zorg ervoor dat het apparaat
op de netspanning is aangesloten.

Het systeem is vastgelopen
Als de Vision Screener is vastgelopen en nergens meer op reageert, moet u een harde
systeemreset uitvoeren.

1. Druk op de aan/uit-knop.

2. Als het venster Uitschakelen wordt weergegeven, selecteert u Bevestigen om
het apparaat uit te schakelen.

3. Lukt dat niet, dan drukt u op de aan/uit-knop en houdt u die knop ingedrukt totdat
het scherm zwart wordt, waarna u de aan/uit-knop loslaat.

4. Wacht ongeveer één minuut en start het apparaat vervolgens op de normale
manier op.

Printerproblemen
Controleer of de printer is ingeschakeld en er nog voldoende inkt of toner is.

1. Druk vanaf de printer een testpagina af.

2. Als de printer normaal werkt, controleert u of de printer is verbonden met een lokaal
netwerk door vanaf een PC die zich in hetzelfde lokale netwerk bevindt, op de printer
af te drukken.

3. Als u zonder problemen kunt afdrukken, voert u een herstart van het systeem uit (zie
het voorafgaande).

Opmerking: hierbij kunnen gegevens verloren gaan, zoals de printerconfiguratie
en persoonsgegevens.
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Problemen met de draadloze verbinding
Doe het volgende als er geen verbinding kan worden gemaakt met een draadloos
netwerk:

1. Bekijk het pictogram Draadloos rechtsboven op het scherm. Als dat pictogram
rood is, kunt u het beste eerst de Vision Screener opnieuw opstarten.

2. Controleer of alle netwerkinstellingen correct zijn.

3. Als dat zo is, schakelt u de Vision Screener uit en vervolgens weer in.

4. Controleer in het beginscherm of de naam en het IP-adres van het netwerk
linksboven op de zwarte balk worden weergegeven.

5. Als de verbinding niet automatisch opnieuw tot stand wordt gebracht, gaat u naar
Extra, Netwerk, selecteert u Type beveiliging, selecteert u opnieuw het juiste type
(None, WEP, WPA) en selecteert u tot slot de gemarkeerde OK. Hiermee moet
de verbinding met het netwerk tot stand zijn gebracht.

Systeemberichten
Tijdens het gebruik van de Vision Screener kunnen er bepaalde systeemberichten worden
weergegeven. In dat geval kunt u aan de hand van de volgende informatie de
noodzakelijke stappen ondernemen:

Neem voor meer informatie over het oplossen van problemen of foutberichten contact op
met het ondersteuningsteam van Welch Allyn. Aan de binnenkant van de omslag van deze
handleiding staan aanvullende contactgegevens.

Opmerking: bij opnieuw opstarten wordt de verbinding met het netwerk opnieuw
tot stand gebracht.

Test van het bericht Handelingen Betekenis Actie
Excuses voor het ongemak.
Het apparaat moet opnieuw
worden opgestart.

OK of
Annuleren

Tijdens de screeningmodus is er een
probleem opgetreden en moet het
apparaat opnieuw worden opgestart.

Selecteer Doorgaan om het apparaat opnieuw
op te starten of selecteer Annuleren als u het
apparaat wilt blijven gebruiken in de modus
Alleen-lezen. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met
Welch Allyn Support.

Er is een probleem opgetreden.
Het apparaat moet opnieuw
worden opgestart.

Opnieuw starten Het systeem kon niet worden opgestart
en heeft geprobeerd het probleem te
verhelpen.

Selecteer Opnieuw opstarten en probeer het
opnieuw. Als het probleem zich blijft
voordoen, neemt u contact op met
Welch Allyn Support.

Het screeningsysteem is niet
beschikbaar.

Geen Het onderzoekssysteem is niet
geïnitialiseerd of reageert niet.

Schakel het apparaat uit en weer in en
probeer het opnieuw. Als het probleem zich
blijft voordoen, neemt u contact op met Welch
Allyn Support.

Het screeningsysteem is niet
geïnitialiseerd.

Geen Het onderzoekssysteem is niet
geïnitialiseerd of reageert niet.

Schakel het apparaat uit en weer in en
probeer het opnieuw. Als het probleem zich
blijft voordoen, neemt u contact op met
Welch Allyn Support.

De vorige screening is niet op
het apparaat opgeslagen.

Geen Het blijkt dat er nog steeds bestanden
van een vorig onderzoek op schijf
worden opgeslagen.

Schakel het apparaat uit en weer in en
probeer het opnieuw. Als het probleem zich
blijft voordoen, neemt u contact op met
Welch Allyn Support.

Kalibratie van apparaat is
ongedaan gemaakt

Geen Het systeem heeft het
configuratiebestand van het apparaat
niet kunnen lezen.

Schakel het apparaat uit en weer in. Als het
probleem zich blijft voordoen, neemt u contact
op met Welch Allyn Support.
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Vision Screener reinigen

De Vision Screener reinigen

Doe het volgende als er vloeistof op de Vision Screener is gemorst:

1. Schakel de Vision Screener uit.

2. Haal de stekker uit het stopcontact.

3. Veeg de Vision Screener droog.

Als er mogelijk vloeistof in de Vision Screener is gekomen, kunt u de Vision Screener pas
weer gebruiken wanneer deze goed is gedroogd en gecontroleerd, en door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel is getest.

Reinig het apparaat routinematig volgens de protocollen en normen van uw instelling of
de plaatselijke voorschriften. Als de Vision Screener is ingeschakeld, vergrendelt u het
display en koppelt u het netsnoer los.

De volgende middelen zijn geschikt voor de Vision Screener:

• 70% isopropylalcohol

• 10% chloorbleekmiddeloplossing

Desinfecteer het apparaat volgens de protocollen en normen van uw instelling of de lokale
regelgeving.

70% isopropylalcohol
Veeg de Vision Screener af met een schone doek die licht bevochtigd is met
70% isopropylalcohol.

WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schokken. Haal de stekker uit het stopcontact
en koppel het netsnoer los van de voeding voordat u de Vision Screener reinigt.

WAARSCHUWING Vloeistoffen kunnen de elektronica in de Vision Screener beschadigen.
Voorkom dat er vloeistof op de Vision Screener wordt gemorst.
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10% chloorbleekmiddeloplossing
1. Veeg de Vision Screener af met een schone doek die licht bevochtigd is met

10% bleekmiddel opgelost in water. Volg de richtlijnen van de fabrikant van het
reinigingsmiddel.

2. Veeg het apparaat na met een schone doek die licht is bevochtigd met water
dat voldoet aan EP- en USP-kwaliteitsnormen.

3. Laat het oppervlak van de Vision Screener minimaal 10 minuten drogen voordat
u de Vision Screener weer gaat gebruiken.
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Specificaties
De voeding/oplader die bij de Vision Screener wordt geleverd, heeft de volgende
eigenschappen:

• Het DFU-document bij deze Vision Screener geldt voor de softwareversies 3.0.xx.yy.

• De Vision Screener is tijdens de productie gekalibreerd en hoeft voortaan niet meer
te worden gekalibreerd.

• De meegeleverde externe voeding/oplader is een Klasse II-apparaat. De Vision
Screener is ook een Klasse Class II-apparaat wanneer de externe voeding/oplader
wordt aangesloten op de Vision Screener.

• De Vision Screener krijgt de stroom van de accu wanneer het apparaat niet is
aangesloten op een stopcontact of de oplader.

• Bescherming tegen elektrische schokken, geen toegepast onderdeel.

• De Vision Screener heeft niet de aanduiding IPX0 en is dus niet beschermd tegen het
indringen van vocht.

• De Vision Screener is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een
brandbaar anesthesiemengsel met lucht, zuurstof of lachgas.

• De Vision Screener kan continu worden gebruikt.

• Met de Vision Screener kunnen snel en gemakkelijk zichtsproblemen bij alle
leeftijdsgroepen vanaf 6 maanden worden opgespoord.

• Welch Allyn raadt aan elke 2,5 jaar de accu op kosten van de klant te laten vervangen
bij een aangewezen reparatiecentrum van Welch Allyn. Het regelmatige onderhoud
van de Vision Screener bestaat uit het wanneer nodig schoonvegen van het glas aan
de voorkant en het LCD-scherm.

• De USB-poort moet alleen worden gebruikt voor het downloaden/uploaden van de
software via een USB-flashstation en moet niet worden gebruikt voor het aansluiten
van enig ander apparaat.

Specificaties
Producent: SL Power Electronics

Model: MENB1040A1503N01 of MEMB1040A1541N01

Ingangsspanning: 90 – 264 VAC (100 – 240 VAC nominaal)

Ingangsfrequentie: 47 – 63 Hz

Ingangsstroom: 100 VAC: 1,1 A

Gem. efficiëntie: 81-87% @ 0-50 W, ≥87% @ >51 tot 250

Afmetingen (cm/inch): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ inch x 6 ¾ inch x 4 ¾ inch)
Gewicht (lbs.): ~2,55
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Draadloos netwerk: 802.11 b/g/n

Bedrijfstemperatuur (°C): +10 °C tot +40 °C

Luchtvochtigheid tijdens bedrijf: Relatieve vochtigheid tussen 30% en 75%
(zonder condensatie)

Temperatuur opslag/transport (°C): 0 °C tot 50 °C

Luchtvochtigheid opslag/transport: Relatieve vochtigheid tussen 0% en 95%
(zonder condensatie)

Atmosferische druk opslag/transport: 800 hPA tot 1060 hPA

Verwachte levensduur batterij: 2,5 jaar (bij normaal gebruik)

Screeningscapaciteit
Opmerking De screeningsresultaten leveren een uitvoer op (binnen of buiten bereik), die
samen met de toepasselijke melding wordt weergegeven in het display van het apparaat
(‘Screening voltooid’ of ‘Volledig oogonderzoek aanbevolen’). Op basis van deze melding
kan de zorgverlener bepalen of de persoon in kwestie doorverwezen moet worden naar
een oogspecialist voor verder onderzoek of dat regelmatige screenings ter controle
voldoende zijn.

Lichtbreking

Sferisch equivalent:

• Bereik: -7,50 D tot +7,50 D in stappen van 0,25 D

• Nauwkeurigheid: -3,50 D tot 3,50 D, ± 0,50 D

-7,50 D tot < -3,50 D, ± 1,00 D

> 3,50 D tot 7,50 D, ± 1,00 D

Cilindrisch:

• Bereik: -3,00 D tot +3,00 D in stappen van 0,25 D

• Nauwkeurigheid: -1,50 D tot 1,50 D, ± 0,50 D

-3,00 D tot <-1,50, ± 1,00 D

> 1,50 D tot 3,00 D, ± 1,00 D

Cilindrisch as:

• Bereik: 1 tot 180 graden in stappen van 1 graad

• Nauwkeurigheid: ± 10 graden (voor cilinderwaarden > 0,5 D)

Pupilgrootte:

• Bereik: 4,0 mm tot 9,0 mm in stappen van 0,1 mm

• Nauwkeurigheid: ± 0,4 mm

Pupilafstand:

• Bereik: 35 mm tot 80 mm in stappen van 1 mm

• Nauwkeurigheid: ± 1,5 mm

Screeningsprincipe: met behulp van excentrische refractie (retinoscopie) wordt de mate
van ametropie geschat op basis van kenmerken van de lichtreflex in de pupil.
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Milieubescherming
Dit apparaat bevat lithium-ioncellen en andere elektronische materialen. Neem contact
op met de plaatselijke overheid voor de recycling van elektronisch afval of verwijderen
van afgedankte apparatuur.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant

Naleving van EMC-normen
Voor alle medische elektrische apparaten moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden
genomen in verband met elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Dit apparaat voldoet
aan IEC-norm EN 60601-1-2:2014.

• Alle medische elektrische apparatuur moet worden geïnstalleerd en gebruikt conform
de EMC-informatie in deze gebruiksaanwijzing.

• Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten kunnen de werking van medische
elektrische apparatuur beïnvloeden.

Dit product voldoet aan de van toepassing zijnde landelijke en internationale normen voor
elektromagnetische interferentie.

• Het heeft gewoonlijk geen invloed op apparaten en toestellen in de omgeving.

• Het apparaat wordt normaal gesproken niet beïnvloed door apparatuur in de nabijheid.

• Het is niet veilig om dit product te gebruiken in de aanwezigheid van hoogfrequente
chirurgische apparatuur.

• Het is echter verstandig om gebruik van dit product in de directe nabijheid van andere
apparatuur te vermijden.

WAARSCHUWING Vermijd het gebruik van de Welch Allyn®Spot® Vision
Screener Model VS100 naast of gestapeld op andere apparatuur of medische
elektrische systemen. Dit kan leiden tot een onjuiste werking. Als dergelijk
gebruik noodzakelijk is, moet u de Welch Allyn®Spot® Vision Screener Model
VS100 en andere apparatuur observeren om te controleren of deze normaal
werken.

WAARSCHUWING Gebruik alleen accessoires die door Welch Allyn voor
gebruik met de Welch Allyn®Spot® Vision Screener Model VS100 worden
aanbevolen. Accessoires die niet door Welch Allyn worden aanbevolen, kunnen
invloed hebben op de EMC-emissies of de immuniteit.

WAARSCHUWING Zorg voor een minimumafstand tussen de Welch
Allyn®Spot® Vision Screener Model VS100 en draagbare RF-
communicatieapparatuur. De prestaties van de Welch Allyn®Spot® Vision
Screener Model VS100 kunnen afnemen als u niet zorgt voor een
minimumafstand tussen de apparatuur.

WAARSCHUWING Dit apparaat is niet getest voor gebruik in klinische
omgevingen in de buurt van hoogfrequente chirurgische apparatuur en
MRI-apparatuur. Gebruik dit apparaat niet in dergelijke omgevingen met veel
elektromagnetische storing.
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Informatie over emissies en immuniteit

Elektromagnetische emissie

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of gebruiker van het apparaat
moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - richtlijnen

RF-emissie
CISPR 11

Groep 1 Het apparaat maakt uitsluitend gebruik van RF-energie voor zijn interne
werking. Daarom is de RF-emissie door dit apparaat zeer laag en zal in de
buurt opgestelde elektronische apparatuur er zeer waarschijnlijk niet door
worden verstoord.

RF-emissie
CISPR 11

Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle omgevingen, behalve
woonomgevingen en omgevingen die direct zijn aangesloten op het
openbare laagspanningsnetwerk dat de stroom levert voor gebouwen met
een woonfunctie. Hierbij dient de volgende waarschuwing in acht te
worden genomen:

WAARSCHUWING Dit apparaat/systeem is uitsluitend
bestemd voor gebruik door medische zorgverleners. Dit
apparaat/systeem kan radio-interferentie veroorzaken of de
werking van apparatuur in de buurt verstorena. Het is mogelijk
noodzakelijk om maatregelen te nemen die de interferentie
verminderen, zoals het opnieuw richten of verplaatsen van
het apparaat of het afschermen van de locatie.

Harmonische emissie
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsvariatie/
flikkeremissie
IEC 61000-3-3

Voldoet aan norm

a Het apparaat bevat een zender met orthogonale frequentiedivisiemultiplexing van 5 GHz of een zender met frequentieverspringing van
2,4 GHz voor draadloze communicatie. De radio wordt gebruikt in overeenstemming met de vereisten van diverse instanties, waaronder FCC
47 CFR 15.247 en de RED-richtlijn (2015/53/EU). De zender valt niet onder de EMC-vereisten van 60601-1-2, maar deze vereisten dienen in
overweging te worden genomen bij het oplossen van mogelijke interferentieproblemen tussen dit apparaat en andere apparatuur.

Elektromagnetische emissie

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat
dient ervoor te zorgen dat dit in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest Testniveau IEC 60601 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving -
richtlijnen

Elektrostatische
ontlading (ESD)
EN 61000-4-2

± 8 kV contact
± 15 kV lucht

± 8 kV contact
± 15 kV lucht

Vloeren moeten van hout of beton zijn of zijn
voorzien van keramische tegels. Wanneer vloeren
zijn bedekt met synthetisch materiaal, moet de
relatieve vochtigheid ten minste 30% bedragen.

Snelle elektrische
transiënten/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV voor voedingskabels
± 1 kV voor ingangs-/
uitgangskabels

± 2 kV voor voedingskabels
± 1 kV voor ingangs-/
uitgangskabels

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te
komen met die van een typische commerciële
omgeving of ziekenhuisomgeving.

Stroompiek
IEC 61000-4-5

± 1 kV differentiële modus
± 2 kV algemene modus

± 1 kV differentiële modus
± 2 kV algemene modus

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te
komen met die van een typische commerciële
omgeving of ziekenhuisomgeving.

Spanningsdalingen,
korte onderbrekingen
en spanningsvaria-
ties op voedingsin-
gangskabels
IEC 61000-4-11

< 0% UT (> 100% daling in
UT) voor 1 cyclus 70% UT
(30% daling in UT) voor 25/
30 cycli < 0% UT (> 100%
daling in UT) voor 0,5 cyclus
bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270° en 315° voor
250/300 cycli

< 0% UT (> 100% daling in UT)
voor 1 cyclus 70% UT (30%
daling in UT) voor 25/30 cycli
< 0% UT (> 100% daling in UT)
voor 0,5 cyclus bij 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° en 315°
voor 250/300 cycli

De kwaliteit van de netvoeding dient overeen te
komen met die van een typische commerciële
omgeving of ziekenhuisomgeving. Indien de
gebruiker van het apparaat het instrument continu
wenst te gebruiken tijdens stroomonderbrekingen,
wordt aangeraden het apparaat aan te sluiten op
een UPS (ononderbroken voedingsbron) of batterij.

Stroomfrequentie
Magnetisch veld
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m De magnetische velden van de stroomfrequentie
moeten een niveau hebben dat kenmerkend is voor
locaties die veel voorkomen in gebruikelijke
commerciële of medische omgevingen.
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Opmerking: UT is de netstroom voordat het testniveau wordt toegepast.

Elektromagnetische immuniteit

Het apparaat is bestemd voor gebruik in de hieronder beschreven elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van het apparaat
dient ervoor te zorgen dat dit in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest Testniveau IEC 60601 Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving -
richtlijnen

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparaten
mogen niet dichter bij onderdelen van het
apparaat (inclusief de kabels) worden gebruikt
dan op de aanbevolen afstand zoals berekend op
basis van de vergelijking die van toepassing is op
de frequentie van de zender.

Aanbevolen scheidingsafstand

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz

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

Uitgestraalde RF
IEC 61000-4-3

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

Stroompiek EN 61000-4-5 Differentiële modus: ± 1 kV
Algemene modus: ± 2kV

Differentiële modus: ± 1 kV
Algemene modus: ± 2kV

d = (2,33) x 800 MHz tot 2,5 GHz
waarbij P het maximale nominale
uitgangsvermogen van de zender in Watt (W) is
en d de aanbevolen scheidingsafstand in meters
(m). Veldsterkten van vaste RF-zenders, zoals
deze tijdens een elektromagnetisch
locatieonderzoeka zijn bepaald, moeten lager zijn
dan het nalevingsniveau per frequentiebereikb. Er
kan interferentie optreden in de buurt van
apparatuur met het volgende symbool:

Opmerking 1: bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt negatief beïnvloed
door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en personen.

aVeldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiele/draadloze telefoons), landmobiele radio's, amateurradio's,
AM- en FM-radiozenders en televisiezenders kunnen niet met nauwkeurigheid theoretisch worden voorspeld. De elektromagnetische
omgeving die door vaste RF-zenders ontstaat, kan uitsluitend door middel van een elektromagnetisch locatieonderzoek worden beoordeeld.
Indien de gemeten veldsterkte in de omgeving waarin het apparaat wordt gebruikt het bovenstaande RF-nalevingsniveau overschrijdt, dient
het apparaat te worden gecontroleerd om een normaal gebruik te kunnen waarborgen. Als er een abnormale werking wordt waargenomen,
kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Het apparaat kan bijvoorbeeld anders worden gericht of elders worden geplaatst.

bBoven het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

P

P

P
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Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het apparaat

Het apparaat is bestemd voor gebruik in elektromagnetische omgevingen waar gestraalde RF-verstoringen onder controle worden
gehouden. De klant of gebruiker van het apparaat kan bijdragen aan het voorkomen van elektromagnetische interferentie door een
minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat, zoals hieronder
aanbevolen, in overeenstemming met het maximale nominale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Scheidingsafstand bij de zender Uitgang maximale frequentie (m)

Max. nominaal
uitgangsvermogen van

zender (W)

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

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

800 MHz tot 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

Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt genoemd, kan de aanbevolen afstand d in meters (m) worden
geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P, het nominale maximale
uitgangsvermogen van de zender in watt (W), overeenkomt met de specificatie van de fabrikant van de zender.
Opmerking 1: bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt negatief beïnvloed
door absorptie en reflectie door gebouwen, objecten en personen.

P P P
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Testspecificaties voor poortimmuniteit behuizing naar draadloze RF-communicatieapparatuur

Testfrequentie
(MHz)

Band a

MHz
Service a Modulatie b Maximaal

vermogen
(W)

Afstand (m) Immuniteits-
testniveau (V/m)

385 380-390 TETRA 400 Pulsmodulatie b

18 Hz
1,8 0,3 27

450 430-470 GMRS 460,
FRS 460

FM-afwijking cvan
± 5 kHz
Sinus van 1 kHz

2 0,3 28

710 704-787 LTE-band 13, 17 Pulsmodulatie b

217 Hz
0,2 0,3 9

745

780

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

Pulsmodulatie b

18 Hz
2 0,3 28

870

930

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

Pulsmodulatie b

217 Hz
2 0,3 28

1845

1970

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

Pulsmodulatie b

217 Hz
2 0,3 28

5240 5100-5800 WLAN 802.11
a/n

Pulsmodulatie b

217 Hz
0,2 0,3 9

5500

5785

OPMERKING: als het nodig is om het IMMUNITEITSTESTNIVEAU te bereiken, kan de afstand tussen de zendantenne en de monitor worden
beperkt tot 1 m. De testafstand van 1 m is toegestaan volgens IEC 61000-4-3.

a Voor sommige diensten zijn alleen de uplinkfrequenties inbegrepen.
b De drager wordt gemoduleerd met een blokgolfsignaal met een werkcyclus van 50 procent.
c Als alternatief voor FM-modulatie kan 50 procent pulsmodulatie bij 18 Hz worden gebruikt. Dit staat dan niet voor de werkelijke modulatie,
maar voor het slechtste geval.
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FCC-nalevingsverklaring
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Voor gebruik gelden de
volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie
veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen opgevangen interferentie,
waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Vision Screener-radio
De Vision Screener-radio werkt op 802.11-netwerken.

Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een digitaal
apparaat van klasse B, in overeenstemming met deel 15 van de FCC-
reglementen. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer het
apparaat in een willekeurige omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur
genereert, gebruikt en kan RF-energie uitstralen. Indien de apparatuur niet
wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies in
de handleiding, kan deze apparatuur schadelijke storingen in
radiocommunicatie veroorzaken. Bij gebruik in een woonomgeving zal dit
apparaat waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken. In dat geval zal
de gebruiker voor eigen rekening voor een oplossing moeten zorgen.

WAARSCHUWING Door wijzigingen of veranderingen die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door Welch Allyn, kan de bevoegdheid van de gebruiker om het
instrument te gebruiken, ongeldig worden.

Interface draadloos net-
werk

IEEE 802.11b/g/n

Frequentie 802.11b/g: 2,402 GHz tot 2,480 GHz, 802.11n

Gegevenssnelheid
draadloos netwerk

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

Uitgangsvermogen 43,5 mW standaard, landspecifiek

Modulering OFDM, CKK

Kanalen 1 tot 13

Beveiliging/versleute-
ling/authenticatie

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

Antenne Puls W1049B050 met I-PEX-kabel, max. versterking: 2.0dBi

Goedkeuring instanties VS: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3

Canada: (IC) RSS-210:2010 specificatie RSS-Gen:2010, RSS-
102, IC:4168A-VS100 op basis van FCC-test

Europa: Artikel 3.2 R&TTE-richtlijn 2,4 GHz band, EN 300
328 V1.8.1:2012, EN 301 489-17 V2.2.1:2012, EN 301 489-01
V1.9.2:2011, EN62479
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IInternationale radioconformiteit

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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Dit product kan worden gebruikt met de volgende beperking(en):

Frankrijk: het gebruik buitenshuis is beperkt tot 10 mW EIRP binnen het frequentiebereik
van 2454 tot 2483,5 MHz.

Noorwegen: niet van toepassing voor het geografische gebied binnen een straal van
20 km van het centrum van Ny-Ålesund.

Algemene radioconformiteit
De draadloze functies van dit apparaat moeten in strikte overeenstemming met de
instructies van de fabrikant worden gebruikt, zoals beschreven in de
gebruikersdocumentatie die met het product word meegeleverd. Dit apparaat voldoet aan
Deel 15 van de FCC-reglementen, aan de reglementen van de Canadese norm ICES-003
en aan de noodzakelijke vereisten van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG zoals hieronder
beschreven.

Dit apparaat voldoet aan EN62479, RSS-102 en 47 CFR 2.1093 voor RF-blootstelling.

Emissies volgens Industry Canada (IC)
Dit apparaat voldoet aan norm RSS 210 van Industry Canada.

Voor gebruik gelden de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen
interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet bestand zijn tegen interferentie,
waaronder interferentie die een ongewenste werking van dit apparaat kan veroorzaken.

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.

Om potentiële radio-interferentie voor andere gebruikers te verminderen, moet het juiste
type antenne met de juiste versterking worden gekozen waarvan het equivalent isotroop
uitgestraald vermogen (EIRP) niet hoger ligt dan vereist is voor geslaagde communicatie.

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"

Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met een antenne met een maximale versterking
van 2,0 dBi. Een antenne met een hogere versterking is ten strengste verboden volgens
de regelgeving van Industry Canada. De vereiste antenne-impedantie is 50 ohms.

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.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese norm ICES-003.

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

Opmerking Effectief isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP, Effective Isotropic
Radiated Power).
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Europese Unie
Dit apparaat voldoet aan de noodzakelijke vereisten zoals gesteld in de R&TTE-richtlijn
1999/5/EG. De volgende testmethoden zijn toegepast om de conformiteit met de
noodzakelijke vereisten van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG aan te tonen:

Dit apparaat is een 2,4 GHz breedband transmissiesysteem (transceiver), dat is bedoeld
voor gebruik in alle lidstaten van de EU en alle EFTA-landen, met uitzondering van Frankrijk
en Italië, waar beperkingen van toepassing zijn op het gebruik.

In Italië moet de eindgebruiker bij de nationale spectruminstanties een licentie aanvragen
om het apparaat te mogen gebruiken voor het tot stand brengen van radioverbindingen
buitenshuis en/of voor het verlenen van openbare toegang tot telecommunicatie- en/of
netwerkdiensten.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het tot stand brengen van radioverbindingen
buitenshuis in Frankrijk en in sommige gebieden kan het RF-uitgangsvermogen beperkt
zijn tot 10 mW EIRP in het frequentiebereik van 2454 - 2483,5 MHz. Voor uitgebreide
informatie dient de eindgebruiker contact op te nemen met de nationale
spectruminstantie in Frankrijk.

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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Garantie

Vision Screener
Welch Allyn garandeert dat wanneer uw product nieuw is, het geen defecten of
tekortkomingen in materialen en vakmanschap vertoont en dat het onder normale
gebruiksomstandigheden en onderhoud werkt conform de specificaties van de fabrikant.
De garantieperiode* gaat in op de datum van aanschaf bij Welch Allyn, Inc. of een van
haar geautoriseerde leveranciers. De aansprakelijkheid van Welch Allyn is beperkt tot het
reparatie of vervanging van onderdelen die volgens het oordeel Welch Allyn binnen de
garantieperiode defect zijn gegaan. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke koper
van het product en kan niet worden toegewezen of overgedragen aan een derde. Deze
garantie dekt geen schade of defect als door Welch Allyn is vastgesteld dat de schade
of het defect is veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongeluk (waaronder ook
transportschade), verwaarlozing, verkeerd onderhoud, modificatie of reparatie door een
andere partij dan Welch Allyn of een van haar bevoegde onderhoudsvertegenwoordigers.

* 1 (één) jaar beperkte garantie.

Deze uitdrukkelijke garanties vervangen elke garantie en alle andere garanties,
uitgesproken of stilzwijgend, met inbegrip van de garanties aangaande verkoopbaarheid
of geschiktheid voor een bepaald doel, en geen andere persoon is door Welch Allyn
gemachtigd voor elke andere aansprakelijkheid in verband met de verkoop van het
Welch Allyn-product. Welch Allyn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of
schade, hetzij directe, incidentele of gevolgschade, als gevolg van de inbreuk op elke
uitgesproken garantie, tenzij dit hierin staat beschreven.
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