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Wprowadzenie
Niniejsza instrukcja użytkowania to wyczerpujący przewodnik, który został opracowany, 
aby pomóc użytkownikowi w zrozumieniu możliwości i zasad obsługi aparatu do badania 
przesiewowego wzroku Spot — model VS100. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji 
obejmują wszystkie opcje dostępne w aparacie do badania przesiewowego wzroku Spot. 
Zastosowanie niektórych części niniejszej instrukcji zależy od konfiguracji danego 
urządzenia. Przed przystąpieniem do korzystania z urządzenia należy dokładnie 
przeczytać instrukcję obsługi.

Aparat do badania przesiewowego wzroku to ręczny przyrząd wyposażony w monitor 
ekranowy w tylnej części urządzenia umożlwiający wizualizację i odpowiednie ustawienie 
uczestnika. Monitor ekranowy zapewnia także funkcję interfejsu użytkownika do 
wprowadzania i wyświetlania danych. Aparat do badania przesiewowego wzroku 
dostarcza sygnałów wzrokowych i dźwiękowych w celu przyciągnięcia uwagi i skłonienia 
do spojrzenia uczestnika. Urządzenia umożliwia szybkie zebranie danych w celu 
przeprowadzenia łatwej oceny najtrudniejszych pacjentów pediatrycznych niestosujących 
się do zaleceń. Każde badanie przesiewowe umożliwia przeprowadzenie jednoczesnej 
oceny refrakcji oka, wielkości źrenic i spojrzenia uczestnika.

Przeznaczenie
Aparat do badania przesiewowego wzroku Spot jest przeznaczony do tworzenia obrazów 
optycznych, które mogą pomóc w identyfikacji wad refrakcji i nieprawidłowego ustawienia 
gałek ocznych poprzez wykrywanie osobliwych reakcji na światło każdego oka w trakcie 
badania przesiewowego. Aparat do badania przesiewowego wzroku Spot oszacowuje 
odbite od siatkówki światło w celu dokonania oceny wady refrakcyjnej. Ocenia również 
wielkość źrenic, odległość między źrenicami oraz odchylenie spojrzenia. Stosuje się go w 
przypadku pacjentów w wieku od sześciu miesięcy wzwyż.

Wskazania
Aparat do badania przesiewowego wzroku jest wskazany do stosowania przez 
pracowników służby zdrowia lub pod kierunkiem lekarza bądź pielęgniarki w celu 
przeprowadzenia badania przesiewowego albo oceny osób pod kątem występowania 
potencjalnych wad refrakcji związanych ze słabym wzrokiem. Ten typ urządzenia do 
retinoskopii jest przeznaczony do pomocy pracownikom służby zdrowia w podjęciu decyzji 
o ewentualnym skierowaniu uczestnika do okulisty w celu przeprowadzenia 
specjalistycznego badania bądź jedynie kontrolowania uczestnika w trakcie dalszych 
badań przesiewowych. Badanie przesiewowe nie może zastąpić pełnego badania 
okulistycznego.
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Przeciwwskazania
Nie są znane przeciwwskazania dotyczące stosowania aparatu do badania 
przesiewowego wzroku Spot.

Symbole

Symbole dokumentacji 

Symbole zasilania

Symbole różne

Patrz instrukcja obsługi/instrukcja użytkowania. Kopia wskazówek dotyczących stosowania 
jest dostępna na naszej witrynie internetowej. Drukowaną kopię wskazówek dotyczących 
stosowania można zamówić w firmie Welch Allyn (dostawa w ciągu 7 dni kalendarzowych).

OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia w niniejszym podręczniku identyfikują warunki lub praktyki, 
które mogą prowadzić do utraty danych, choroby, uszkodzenia ciała lub śmierci.

PRZESTROGA Przestrogi w niniejszym podręczniku identyfikują warunki lub praktyki, 
które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub innego mienia.

Moc znamionowa, prąd stały

Akumulator umieszczony wewnątrz urządzenia (nie może być wymieniany przez 
użytkownika)

Wł./wył. zasilania 

Port USB 

Port zasilania prądem stałym, dodatni pin centralny

IPXØ Sprzęt nie jest zabezpieczony przed wnikaniem cieczy

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne



Instrukcja użytkowania Wprowadzenie 3

Symbole interfejsu użytkownika

Symbol ten ma zastosowanie wyłącznie do państw członkowskich UE. Aby zapobiec 
potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i ewentualnie zdrowia 
ludzkiego, urządzenie to należy utylizować (i) w krajach członkowskich UE — zgodnie z 
wymogami dyrektywy WEEE (Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego 
i elektronicznego) lub (ii) w przypadku wszystkich innych krajów — zgodnie z lokalnymi 
przepisami dotyczącymi utylizacji i recyklingu.
Oznakowanie CE na niniejszym produkcie wskazuje, że został on poddany testom i jest 
zgodny z przepisami zawartymi w Dyrektywie dotyczącej urządzeń medycznych 93/42/
EWG.

Wskaźnik stanu/poziomu naładowania akumulatora

Ładowanie akumulatora (światło migające) lub akumulator naładowany (światło stałe)

Przycisk wł./wył. sieci bezprzewodowej

Podłączony do sieci bezprzewodowej

Brak sieci bezprzewodowej w zasięgu

Brak adresu IP przypisanego przez router

IP
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Nieznana sieć

Nie można się połączyć z skonfigurowaną siecią

Dźwięk wyłączony

Dźwięk włączony

Kontynuuj

Wstecz

Wyjście

Drukowanie w toku

?

!
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Ostrzeżenia i przestrogi
OSTRZEŻENIE Ostrzeżenia w niniejszym podręczniku identyfikują warunki 
lub praktyki, które mogą prowadzić do utraty danych, choroby, uszkodzenia 
ciała lub śmierci.

PRZESTROGA Przestrogi w niniejszym podręczniku identyfikują warunki lub 
praktyki, które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu lub innego mienia.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem. Wszystkie złącza wejść i 
wyjść (port wyjścia/wejścia sygnału) sygnałów są przeznaczone wyłącznie do 
podłączania innych urządzeń medycznych, systemów medycznych lub 
urządzeń innych niż medyczne zgodnych z normą IEC 60601-1 lub innymi 
normami IEC stosownymi dla danego urządzenia. Na przykład, drukarka 
podłączona przez USB musi być zgodna z normą IEC 60950. Podłączanie 
dodatkowych, niezatwierdzonych urządzeń do aparatu może zwiększać prądy 
upływu obudowy lub pacjenta.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem. Nie wolno dokonywać 
żadnych modyfikacji tego urządzenia. 

OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem. Nie należy otwierać obudowy 
urządzenia ani podejmować prób samodzielnej jego naprawy. Urządzenie 
nie zawiera części nadających się do naprawy przez użytkownika. Należy 
wykonywać wyłącznie rutynowe procedury czyszczenia i konserwacji opisane 
w niniejszym podręczniku. Sprawdzanie i obsługa serwisowa części 
wewnętrznych powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany 
personel serwisu. Próba modyfikacji urządzenia może doprowadzić do obrażeń 
ciała i utraty gwarancji.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie porażeniem prądem. Nie dopuszczać do kontaktu 
pacjenta z dostępnymi częściami przewodzącymi (złącze wyjściowe zasilacza 
prądu stałego, złącze zasilania oraz port USB). Ponadto, użytkownik nie 
powinien dotykać pacjenta i jakichkolwiek dostępnych części przewodzących w 
tym samym czasie.

OSTRZEŻENIE Aby uniknąć ryzyka wybuchu, nie używać niniejszego 
urządzenia w obecności palnych anestetyków: mieszanin zawierających 
powietrze, tlen lub podtlenek azotu.

OSTRZEŻENIE Zagrożenie utraty danych. Jeśli wymagane jest ponowne 
uruchomienie podczas zamrożenia systemu, wówczas może dojść do utraty 
danych, tj. danych konfiguracji drukarki oraz danych uczestnika.

OSTRZEŻENIE Akumulator litowo-jonowy. Ryzyko pożaru, wybuchu lub 
oparzeń. Nie należy manipulować akumulatorem ani go otwierać. 

OSTRZEŻENIE Używać wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
Welch Allyn. Zobacz stronę internetową firmy www.welchallyn.com. 
Używanie jakichkolwiek innych akcesoriów może doprowadzić do uzyskania 
niedokładnych danych, spowodować uszkodzenie sprzętu i może być przyczyną 
utraty gwarancji.

OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu i ryzyko uszkodzenia sprzętu. Podczas 
ładowania urządzenia należy odpowiednio zabezpieczyć wszystkie kable 
transformatora prądu stałego, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się.
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OSTRZEŻENIE Ryzyko urazu u pacjenta. Po ręcznym wprowadzeniu lub 
zeskanowaniu kodu kreskowego, a przed wydrukowaniem rejestrów pacjenta 
lub ich przesłaniem, należy sprawdzić na urządzeniu tożsamość pacjenta. 

OSTRZEŻENIE W trakcie badania przesiewowego mogą pojawić się fałszywie 
dodatnie i fałszywie ujemne wyniki. Badanie przesiewowe wzroku nie zastępuje 
pełnego badania oczu przez okulistę lub optyka. 

OSTRZEŻENIE Tylko okuliści mogą zalecić terapię w oparciu o wyniki badania 
przesiewowego.

OSTRZEŻENIE Wyników badania przesiewowego nie można wykorzystać 
bezpośrednio do wystawienia zlecenia na okulary korekcyjne.

Przestroga Urządzenie zawiera komponenty kruche wysokiej jakości. Nie 
należy narażać go na wstrząsy.

Przestroga Nie należy korzystać z opaski na rękę do przenoszenia urządzenia; 
opaska nie nadaje się do przenoszenia urządzenia.

Przestroga Urządzenie nie jest wodoodporne. W sytuacji przypadkowego 
upuszczenia urządzenia do cieczy lub rozlania cieczy na urządzeniu należy 
natychmiast skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Welch Allyn. 
Jeśli na urządzeniu znajdują się małe krople wody należy je wytrzeć suchą, 
miękką szmatką.

Przestroga Nie należy przechowywać urządzenia w piance ochronnej lub w 
futerale w przypadku, gdy zasilacz prądu stałego jest podłączony; może to 
spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego i urządzenia. 

Przestroga Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscach narażonych na 
działanie wysokiej temperatury lub w miejscach bezpośredniego działania 
promieni słonecznych. Wysokie temperatury mogą powodować nieprawidłowe 
działanie urządzenia.

Przestroga W trakcie podłączania wtyku przewodu zasilającego prądem stałym 
do urządzenia, nie należy wciskać na siłę wtyku do urządzenia; może to 
spowodować uszkodzenie urządzenia, co nie jest objęte gwarancją.

Przestroga Nie należy naciskać na ekran dotykowy wyświetlacza ani po 
nim rysować przy użyciu twardych lub sztywnych przedmiotów. Może 
to spowodować uszkodzenie urządzenia. Stosowanie rysika jest dopuszczalne.

UWAGA: Do przeprowadzenia badania przesiewowego wymagana jest 
minimalna wielkość źrenicy wynosząca 4 mm, co może być trudne do 
osiągnięcia w pomieszczeniu, w którym zastosowano dowolne źródło światła. 
Jeśli źrenice są zbyt małe, wówczas na ekranie aparatu do badania 
przesiewowego wzroku pojawi się komunikat informujący o konieczności 
dostosowania oświetlenia w pomieszczeniu. Wielkość źrenic uczestnika 
badania powinna wynosić 5 mm lub więcej, aby uzyskać najlepsze wyniki.
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Lista kontrolna zawartości
Opakowanie główne zawiera aparat do badania przesiewowego wzroku, instrukcję 
użytkowania oraz pudełko na akcesoria. W pudełku na akcesoria znajdują się:

Przewód zasilający prądem zmiennym. 

Zasilacz/ładowarka. 

Ściereczka do czyszczenia. 

Opaski do kabli firmy Velcro. 

Jeśli zakupiono futerał, wówczas należy umieścić piankę ochronną z opakowania 
wewnątrz futerału, aby zapewnić bezpieczniejszy transport. Nie należy przechowywać 
aparatu do badania przesiewowego wzroku w piance ochronnej lub w futerale 
w przypadku, gdy przewód zasilający jest podłączony.

Uwaga: Nie należy wyrzucać opakowania ani pianki ochronnej. Szkody poniesione 
w wyniku wysłania urządzenia w nieodpowiednim opakowaniu z użyciem 
niezatwierdzonych materiałów powodują utratę gwarancji (patrz 
informacje szczegółowe dotyczące warunków gwarancji). 
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Elementy sterujące, wyświetlacz 
i połączenia
Rysunki i opis przestawiają aparat do badania przesiewowego wzroku ze wszystkimi 
dostępnymi opcjami 

Funkcje
Aparat do badania przesiewowego wzroku — widok z tyłu

1 Ekran LCD

2 Pasek do mocowania na szyi

3 Złącze zasilania prądem zmiennym

4 Przycisk zasilania

5 Pasek do mocowania na nadgarstku

6 Etykieta z numerem seryjnym

7 Mocowanie statywowe

8 Zielony wskaźnik LED naładowania akumulatora

9 Port USB

10 Czujnik światła otoczenia
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Aparat do badania przesiewowego wzroku — widok z przodu

1 Dalmierz

2 Przednia szybka

3 Głośnik
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Wyświetlacz
Po włączeniu aparatu do badania przesiewowego wzroku zostanie wyświetlone menu 
główne lub ekran Strona główna. Jeżeli aparat do badania przesiewowego wzroku jest 
podłączony do sieci, wówczas nazwa sieci i adres IP zostaną wyświetlone w lewym 
górnym rogu na czarnym pasku. 

1. Przedział wiekowy 

Aby rozpocząć natychmiastowe badanie przesiewowe nie uwzględniając osobistych 
danych uczestnika, wybierz przedział wiekowy uczestnika z ekranu Strona główna. 
W razie potrzeby można wprowadzić dane uczestnika po zakończeniu badania. 

2. Przycisk Start 

Przycisk Start umożliwia:

• Wprowadzanie informacji dotyczących uczestnika, takich jak identyfikator, imię 
i nazwisko, płeć i data urodzenia/wiek (informacje wymagane)

• Wyszukiwanie oczekujących uczestników (dokładne dopasowanie na ekranie 
identyfikatora)

• Rozpoczęcie badania przesiewowego (dostępny tryb jednooczny i dwuoczny)

• Przegląd i wydruk wyników badania przesiewowego

3. Ikony na dole ekranu

• Kolejka  — wyświetlenie, wybór lub wyszukiwanie oczekujących uczestników 
z listy w celu rozpoczęcia badania przesiewowego. 

• Historia  — wyświetlenie już przebadanych uczestników (pełne rejestry). 

• Narzędzia — różne opcje służące dostosowaniu aparatu do badania 
przesiewowego wzroku.
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Ekran informacji o uczestniku
Na ekranie informacji o uczestniku potwierdź, że wszystkie dane są poprawne. Możesz 
modyfikować informacje dotykając pola, które chcesz zmienić. Po dokonaniu zmiany 
wybierz opcję OK i zostanie ponownie wyświetlony ekran informacji o uczestniku. 
Wypełnienie pola Data urodzenia/Wiek jest wymagane i będzie podświetlone 
na czerwono w przypadku braku wieku lub ważnej daty urodzenia bądź wieku (mniej 
niż 6 miesięcy). Wybierz opcję DALEJ, aby rozpocząć badanie przesiewowe.
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Zrozumienie wyników

1 Odległość między źrenicami

2 Wskaźnik wielkości źrenicy

3 Oko prawe (OD), oko lewe (OS)

4 Całkowita refrakcja
SE — Ekwiwalent sferyczny
DS — Sfera
DC — Cylinder
Axis — Oś

5 Wynik badania przesiewowego

6 Strona główna

7 Konwencja cylindra

8 Wskaźnik dopasowania

9 Stopień, w poziomie, w pionie
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Narzędzia
Menu Narzędzia umożliwia dostosowanie i skonfigurowania aparatu do badania 
przesiewowego wzroku przy pomocy poniższych opcji:

Wyświetla wersję oprogramowania urządzenia, wersję aplikacyjną oprogramowania 
i numer seryjny. Ponadto wyświetla skróconą instrukcję z ważnymi funkcjami aparatu 
do badania przesiewowego wzroku, w tym poziomy pamięci urządzenia.

Podgląd ustawień dotyczących kryteriów na bazie wieku stosowanych w celu zaleceń 
badań, które są aktywne w aparacie do badania przesiewowego wzroku.

Umożliwia ustawienie bieżącej daty i czasu w aparacie do badania przesiewowego wzroku.

Umożliwia importowanie i eksportowanie za pomocą włożonego urządzenia pamięci 
masowej USB.

Lokalizacja umożliwia ustawienie lokalizacji dla badania przesiewowego i wszyscy 
uczestnicy zostaną przypisani do tej lokalizacji.

Umożliwia podłączenie aparatu do badania przesiewowego wzroku do sieci 
bezprzewodowej. Można ręcznie wprowadzić nazwę sieci (SSID), wybrać typ 
zabezpieczeń i wprowadzić hasło sieci. Z poziomu tej strony można przeglądać 
i zmieniać ustawienia TCP/IP.
Umożliwia konfigurację drukarki sieciowej i wydruk strony testowej. Pozwala także 
na podgląd stanu drukarki.

Umożliwia konfigurację sposobu wyświetlania danych na ekranie wyników po zakończeniu 
badania przesiewowego. Obejmuje to format danych, konwencję cylindra, wyświetlanie lub 
ukrywanie wyników badania przesiewowego i zaleceń, ustawienie wyświetlania 
domyślnego badań przesiewowych i limity czasu badań przesiewowych.
Pomaga ustawić kod PIN urządzenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jeśli opcja jest 
włączona, wówczas kod PIN będzie wymagany przy każdym uruchomieniu urządzenia lub 
wznowieniu pracy.

Aktywuje licencję urządzenia.

Umożliwia wybór języka wyświetlania w aparacie do badania przesiewowego wzroku.
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Konfiguracja aparatu do badania 
przesiewowego wzroku 

Ładowanie 
1. Podłącz dostarczony zestaw kabli prądu stałego do zasilacza/ładowarki.

2. Delikatnie unieś tylną część aparatu do badania przesiewowego wzroku, aby 
zobaczyć dostępne połączenia.

3. Znajdź złącze zasilania prądu stałego na aparacie do badania przesiewowego wzroku 
i podłącz zasilacz/ładowarkę. Złącze zasilania prądu stałego zasilacza/ładowarki 
można z łatwością włożyć do gniazda zasilania prądu stałego na aparacie do badania 
przesiewowego wzroku. Użycie siły przy podłączaniu ładowarki może spowodować 
uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

4. Włożyć kabel zasilający prądu stałego do dostępnego gniazdka, aby naładować 
urządzenie.

Włączanie i wyłączanie aparatu do badania przesiewowego 
wzroku

1. Aby włączyć aparat do badania przesiewowego wzroku, naciśnij i zwolnij przycisk 
zasilania (proces rozruchu trwa około 30 sekund). Po włączeniu zasilania pojawi 
się menu główne. 

2. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez dwie 
sekundy. Pojawi się ekran z zapytaniem o potwierdzenie wyłączenie. 

3. Migająca zielona lampka oznacza ładowanie akumulatora, a stale świecąca zielona 
lampka oznacza, że urządzenie jest w pełni naładowane.

Mocowanie na statywie
Aparat do badania przesiewowego wzroku można zamontować na standardowym 
statywie fotograficznym. Do zamocowania statywu można wykorzystać uchwyt 
gwintowany ¼-20 znajdujący się w dolnej części urządzenia.

Pomocne wskazówki
• Brak aktywności aparatu do badania przesiewowego wzroku — po 60 sekundach 

ekran się przyciemni; po 5 minutach ekran automatycznie zmieni kolor na czarny, aby 
oszczędzać akumulator. Dotknij ekranu, aby „obudzić” aparat do badania 
przesiewowego wzroku lub naciśnij przycisk zasilania. Jeśli ekran nie zostanie 
podświetlony, podłącz kabel zasilania i spróbuj ponownie.

• Eksport/Wyczyść wszystko — przed wybraniem opcji Wyczyść wszystko sprawdź, 
czy zostały wyeksportowane żądane dane na dysk USB. 
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• Rutynowo usuwaj WSZYSTKIE rejestry z aparatu do badania przesiewowego 
wzroku — przejdź do ekranu Historia i wybierz ikonę Wyczyść wszystko. Wybierz 
opcję Usuń wszystkie rejestry. Można również usunąć wszystkie rejestry w kolejce.

• Unikaj wyłączania podczas badań przesiewowych — aby zakończyć pracę 
urządzenia w trakcie badania przesiewowego wybierz przycisk Wyjście, a następnie 
normalnie wyłącz urządzenie.

• Ekran wprowadzania danych — wciskanie przycisku Wstecz na dowolnym ekranie 
wprowadzania danych (ekranie klawiatury numerycznej) spowoduje usunięcie 
wszystkich danych z pola.

• Słaba bateria — gdy poziom naładowania akumulatora będzie bardzo niski, pojawi 
się komunikat informujący o konieczności podłączenia kabla zasilającego; 
w przeciwnym razie urządzenie wyłączy się. Jeśli kabel zasilania nie zostanie 
podłączony, wówczas urządzenie wyłączy się automatycznie z powodu niskiego 
napięcia. 

Konfiguracja sieci bezprzewodowej
Z menu Narzędzia wybierz ikonę Sieć. Aktualne ustawienia sieci są wyświetlane 
na ekranie. Aby dodać lub edytować dowolne pole, patrz instrukcja poniżej. Jeśli 
są poprawne, wybierz OK, aby powrócić do menu Narzędzia. 

Aby dodać/zmienić nazwę sieci (SSID):
1. Dotknij pola Nazwa SSID; pojawi się klawiatura. 

2. Wprowadź nazwę SSID (z uwzględnieniem wielkości liter); wybierz OK, aby zapisać 
zmiany i powrócić do poprzedniego ekranu. Przycisk OK stanie się ciemny 
w przypadku, gdy zostaną wprowadzone zmiany i można je zapisać.

Aby dodać/zmienić typ bezpieczeństwa: 
Wybierz odpowiedni typ bezpieczeństwa: Brak, WEP lub WPA.

Aby dodać/zmienić hasło: 
1. Dotknij przycisku Hasło; pojawi się klawiatura (jest to możliwe tylko wtedy, gdy pole 

zabezpieczeń zostanie ustawione jako WEP lub WPA). 

2. Wpisz hasło (z uwzględnieniem wielkości liter) i wybierz OK. 

3. Na ekranie Sieć wybierz OK, aby zapisać zmiany; w przeciwnym razie zmiany nie 
zostaną zastosowane.

Uwaga: Opcja WPA obsługuje szyfrowanie WPA Personal/WPA2 Personal.
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Aby włączyć lub wyłączyć funkcje łączności bezprzewodowej 
w aparacie do badania przesiewowego wzroku:

Wybierz przycisk Wł./Wył. w menu sieci.

Aby wyświetlić zaawansowane ustawienia sieci:
1. Wybierz opcję TCP/IP.  W tym miejscu można również zobaczyć aktualny 

adres TCP/IP przypisany przez sieć. 
2. W celu dalszej konfiguracji sieci wybierz opcję Statyczny, aby ręcznie skonfigurować 

adres i ustawienia sieci (można również uzyskać adres MAC aparatu do badania 
przesiewowego wzroku).

Konfiguracja drukarki
Aparat do badania przesiewowego wzroku jest zdolny do łączenia i drukowania 
na większości drukarek sieciowych firmy Hewlett-Packard (HP). Aparat do badania 
przesiewowego wzroku posiada również kilka standardowych sterowników PCL, które 
mogą być używane z drukarkami innymi niż HP, a także niestandardowy sterownik, który 
obsługuje drukarkę etykiet Brother QL-720NW. 

1. Z menu Narzędzia wybierz ikonę drukarki.
2. Następny ekran wyświetli listę drukarek dostępnych w aparacie do badania 

przesiewowego wzroku. Jest to lista wszystkich drukarek już dodanych do aparatu 
do badania przesiewowego wzroku. 

Aby wybrać lub zmienić drukarkę domyślną: 
Na liście drukarek znajdź i wybierz żądaną drukarkę (zostanie automatycznie 
podświetlona na niebiesko). Jeśli na liście znajduje się więcej niż jedna drukarka dotknij 
przycisku Ustaw jako domyślną, aby ustawić podświetloną drukarkę. 

Aby skonfigurować drukarkę:
Wybierz drukarkę, a następnie naciśnij przycisk Edycja, aby wyświetlić stan drukarki 
lub wydrukować stronę testową.

Aby usunąć drukarkę:
1. Wybierz drukarkę z listy dostępnych drukarek; dotknij przycisku minus, aby ją 

usunąć. 

Uwaga: Łączność bezprzewodowa musi być aktywna, aby włączyć drukowanie.

Uwaga: Aby zainstalować drukarkę QL-720NW w aparacie do badania 
przesiewowego wzroku, nazwa drukarki QL-720 musi znajdować się na liście 
drukarek w sieci, a użytkownik musi wybrać odpowiedni sterownik QL-720NW 
z listy sterowników. Należy korzystać z papierowej taśmy ciągłej Brother 
DK2205 lub odpowiednika.

http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
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2. Pojawi się okienko wyskakujące z prośbą o potwierdzenie usunięcia drukarki.

Aby zresetować system drukarki: 
Spowoduje to usunięcie wszystkich drukarek.

1. Dotknij ikony Kosz. 

2. Pojawi się okienko wyskakujące; wybierz opcję Usuń. Spowoduje to usunięcie 
wszystkich bieżących konfiguracji drukarki. 

Dodawanie drukarki sieciowej
1. Na ekranie Dostępne drukarki wybierz znak plus, aby dodać drukarkę. 

2. Jeśli jakieś drukarki znajdują się w sieci, zostaną wyświetlone na liście. Jeśli drukarka 
nie jest widoczna, wybierz opcję + Dodaj nową drukarkę w górnej części ekranu lub 
wybierz drukarkę, którą chcesz dodać, a następnie naciśnij ikonę kontynuowania.

3. Sprawdź szczegóły drukarki (nazwę, sterownik i lokalizację). Aby zmienić lub dodać 
ustawienia dotknij pola, które chcesz zmienić. Jeśli chcesz dodać sterownik, można 
użyć funkcji wyszukiwania, wpisując część nazwy sterownika w polu Szukaj. 

4. Po dokonaniu zmian wybierz opcję Zapisz.

5. Po zapisaniu, opcja Drukuj stronę testową zostanie wyświetlona w ciemnym 
kolorze.

6. Ikona drukarki pojawi się na pasku menu wskazując przetwarzanie drukowania. 
Liczba zadań w kolejce wydruku zostanie wyświetlona w polu Zadania w górnej 
części ekranu Szczegóły drukarki wraz informacją o aktualnym stanie drukarki.

7. Powróć do ekranu Dostępne drukarki, podświetl żądaną zainstalowaną drukarkę 
i ustaw ją jako domyślną, wybierając przycisk Ustaw jako domyślną.

Dodawanie drukarki podłączanej bezpośrednio (USB)
1. Podłącz aparat do badania przesiewowego wzroku do sieci bezprzewodowej.

2. Podłącz kabel USB od drukarki do portu USB aparatu VS100.

3. Zanotuj adres IP aparatu VS100 z menu głównego.

4. Odwiedź następujący adres URL korzystając z komputera w tej samej sieci: 
http://<ip_address_of_VS100>:631/

Uwaga: Aby zobaczyć dostępne drukarki upewnij się, że aparat jest podłączony 
do sieci bezprzewodowej z dostępnymi dla aparatu do badania 
przesiewowego wzroku drukarkami.

Uwaga: Sterowniki PCL są dostępne dla drukarek innych niż HP. Nie ma gwarancji, 
że każda drukarka będzie działać z aparatem do badania przesiewowego 
wzroku.

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów z drukarką lub zatrzymania zadania 
drukowania w kolejce, wybierz przycisk resetowania, aby usunąć zadanie 
drukowania i zresetować drukarkę.
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5. Kliknij zakładkę Administracja; w polu Drukarki kliknij przycisk Znajdź nową 
drukarkę.

6. Kliknij Dodaj tę drukarkę na jednej z drukarek na liście — tej, która posiada USB 
w tytule, na przykład: HP ENVY 5530 series (HP ENVY 5530 series USB 
CN3C91S1N205XT HPLIP).

7. Kliknij Kontynuuj.

8. Wybierz Wykonaj i kliknij Kontynuuj, na przykład: HP.

9. Wybierz Model i kliknij Dodaj drukarkę, na przykład: HP Envy 5530 Series hpijs, 
3.13.9 (en, en).

10. Kliknij polecenie Ustaw opcje domyślne.

11. W aparacie VS100 naciśnij opcję Narzędzia, a następnie wybierz Drukarka.

12. Naciśnij strzałkę +, aby dodać nową drukarkę, a następnie naciśnij przycisk strzałki 
w prawo, aby wybrać opcję Dodaj nową drukarkę.

13. Nadaj drukarce nazwę, na przykład: HP Envy 5530.

14. Naciśnij opcję Edycja w polu Sterownik, wybierz odpowiedni sterownik drukarki.

15. Naciśnij opcję Edycja w polu Lokalizacja, wpisz ipp://127.0.0.1/printers/
<printer_name>, na przykład: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.

16. Naciśnij przycisk Zapisz.

17. Możesz teraz nacisnąć przycisk Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, 
że wszystko działa.

Zalecane: Nadaj drukarce prostszą nazwę w celu łatwiejszego wpisania 
w aparacie VS100, na przykład: użyj ENVY5530 zamiast 
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
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Importowanie/Eksportowanie plików 
1. W menu Narzędzia wybierz opcję Import/Eksport i zostaniesz przekierowany/a 

do ekranu Import/Eksport. 
2. Umieść urządzenie pamięci masowej USB w porcie USB aparatu do badania 

przesiewowego wzroku (zalecana wielkość nośnika USB to 8GB lub więcej). 
3. Po wykryciu urządzenia USB, przyciski Import i Eksport staną się dostępne, a 

symbol USB zostanie wyświetlony na prawym górnym, czarnym pasku obok daty. 
4. Przycisk Import stanie się dostępny tylko wtedy, gdy aparat do badania 

przesiewowego wzroku rozpozna poprawny plik importu. Liczba znalezionych 
plików importu zostanie wyświetlona na ekranie.

Eksport
1. Wybierz przycisk Eksport. Jeśli chcesz wyeksportować jeden plik bez żadnych 

danych na temat uczestnika wybierz opcję Wyklucz dane osobowe. Jeśli nie 
wybierzesz tej opcji, wszystkie dane zostaną wyeksportowane. Ponownie wybierz 
przycisk Eksport, aby rozpocząć proces eksportu.

2. Zaczekaj na wyświetlenie komunikatu „Eksport zakończony powodzeniem” 
i wybierz OK; można teraz bezpiecznie usunąć dysk USB z aparatu do badania 
przesiewowego.

3. Nazwa wyeksportowanego folderu na dysku USB to 
„Spot_SerialNumber_YYYYMMDD_HHMMSS” (folder oznaczony 
„Spot_SerialNumber” będzie zawierać tylko dane badania przesiewowego, jeśli je tam 
zapisano w trakcie badań przesiewowych uczestników). W folderze będą 
się znajdować:

• Plik z kryteriami Spot (znajduje się w folderze „import”). 
• Plik z szablonami uczestników Spot (znajduje się w folderze „db”).
• Plik z wynikami Spot (znajduje się w folderze „db”).
• Plik z banerem Spot (znajduje się w folderze „import”; będzie widoczny 

tylko wtedy, gdy dodano baner użytkownika).
• Pliki PDF uczestników (znajdują się w folderze „pdf”). 

Import
Dzięki funkcji importu, można importować:

• Zaktualizowane pliki z kryteriami (SpotCriteria.csv)
• Dalsze, umieszczone w kolejce pliki z badań przesiewowych 

(SpotSubjects.csv lub Location.csv. Dzięki zastosowaniu lokalizacji w nazwie 
pliku, wszyscy uczestnicy w pliku zostaną domyślnie przypisani do lokalizacji 
za pomocą nazwy pliku, np. w przypadku pliku LakeMary.csv, lokalizacja 

UWAGA: Jeżeli przyciski nie zostaną podświetlone w ciągu pięciu sekund od włożenia 
dysku USB, wyjmij urządzenie USB, włóż je do komputera i usuń wszystkie 
pliki z dysku przed ponowieniem próby. 

UWAGA: Jeśli dysk USB zostanie usunięty przed zakończeniem eksportu, wówczas 
transfer danych może być niepełny lub pliki uszkodzone.
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„LakeMary” będzie domyślną lokalizacją dla wszystkich uczestników 
znajdujących się w tym pliku).

• Baner użytkownika do raportów z badań przesiewowych (banner.png). Plik 
musi zostać nazwany zgodnie z odpowiednią konwencją, aby doszło do 
pomyślnego importu (tj. banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. 
Pamiętaj, że SpotSubjects może posiadać lokalizację jak nazwa pliku).

• Zaktualizowane pliki z kryteriami (SpotCriteria.csv)

Baner użytkownika
Firma Welch Allyn oferuje możliwość dodania własnego banera na dole drukowanych 
raportów. Należy pamiętać, że firma Welch Allyn nie dostarcza banerów użytkownika. 
Musisz stworzyć własny baner używając poniższych wytycznych:

• Plik z banerem musi być nazwany „banner.png”
• Nie może być większy niż 1MB
• Rozmiar obrazu to 1376 x 240 pikseli 

Aby dodać baner użytkownika:
1. Umieść plik „banner.png” w katalogu głównym/najwyższego poziomu nośnika USB.

2. Umieść nośnik USB w aparacie do badania przesiewowego wzroku. Przejdź do opcji 
Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Import/Eksport.

3. Opcja importu pliku zostanie podświetlona; wybierz polecenie Import. 

4. Aby sprawdzić, czy plik został zaimportowany pomyślnie, zbadaj kolejnego uczestnika 
lub wybierz wypełniony rejestr i wydrukuj raport. Twój nowy baner zostanie 
wydrukowany w dolnej części raportu.

Dostęp do sieci
Po podłączeniu do sieci bezprzewodowej aparat do badania przesiewowego wzroku 
umożliwia przeglądanie plików z poziomu przeglądarki internetowej (Internet Explorer, 
Firefox, Safari itd.) na komputerze znajdującym się w tej samej sieci. 

Aby uzyskać dostęp do serwera sieciowego aparatu do badania przesiewowego wzroku:

1. Z poziomu komputera otwórz przeglądarkę internetową; wprowadź adres IP 
urządzenia w pasku adresu (pasek ten znajduje się na najwyższym czarnym pasku 
na ekranie głównym).

2. Zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.

Nazwa użytkownika: spot
Hasło:  0000

3. Aparat domyślnie przejdzie do foldera raportów. Zawiera folder pdf, w którym można 
znaleźć pliki PDF uczestników.

4. Aby wyświetlić plik SpotResults.csv zmień katalog na „db”.

Uwaga: Jeśli włączono zabezpieczenia w urządzeniu, hasło stanowi czterocyfrowy 
kod PIN.
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Licencja
Aby korzystać z funkcji badawczych aparatu do badania przesiewowego wzroku, 
urządzenie musi posiadać licencję. Jeśli nowe urządzenie dostarczono z fabryki z 
niniejszą instrukcją, wówczas licencja jest już zainstalowana i aktywna. Jeśli 
przeprowadzono aktualizację oprogramowania w urządzeniu, licencję również należy 
zaktualizować w następujący sposób:

1. Podłącz pusty dysk USB do portu USB w aparacie do badania przesiewowego 
wzroku.

2. Przejdź do opcji Narzędzia, a następnie naciśnij przycisk Licencja.

3. Po chwili pojawi się okno dialogowe informujące, że plik rejestracji został 
wyeksportowany na dysk USB.

4. Wyślij plik o nazwie spot-[serial number].reg do działu pomocy firmy Welch Allyn pod 
adres customerservice@welchallyn.com.

Dział pomocy firmy Welch Allyn sprawdzi plik rejestracyjny i wyśle ważny klucz licencyjny. 
Po otrzymaniu klucza, wykonaj następujące czynności:

1. Zapisz plik w katalogu najwyższego poziomu (katalogu głównym) dysku USB.

2. Umieść dysk USB w porcie USB aparatu do badania przesiewowego wzroku.

3. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Licencja. Po chwili pojawi się okno dialogowe 
informujące, że plik licencyjny został zaimportowany do urządzenia.
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Działanie aparatu do badania 
przesiewowego wzroku

Środowisko prowadzenia badań przesiewowych
Aby uzyskać optymalne wyniki badań przesiewowych, należy je przeprowadzać 
w środowisku o lekko przygaszonym oświetleniu. Należy wyeliminować lub zablokować 
wszystkie źródła światła słonecznego i/lub żarówkowego, aby nie odbijały się w źrenicach 
uczestników badania. Fluorescencyjne światło jest akceptowalne, ale należy pamiętać, że 
ten rodzaj światła może mieć wpływ na wielkość źrenicy uczestnika badania, a to może 
zmniejszyć szanse na przeprowadzenie udanego badania przesiewowego.

Badanie przesiewowe uczestnika
1. Ustaw się w odległości około 1 metra od uczestnika. W przypadku korzystania ze 

statywu, umieść statyw w odległości około 1 metra od uczestnika.
2. Rozpocznij badanie przesiewowe i wolno obracaj urządzenie w górę do momentu 

napotkania oczu uczestnika. Dostosuj odległość od uczestnika tak, aby obydwoje 
oczu było wyraźnie widoczne na ekranie.  W przypadku korzystania ze statywu 
wyreguluj położenie statywu w górę lub w dół i na boki tak, aby uzyskać ostry obraz 
oczu uczestnika na ekranie. 

Niebieski ekran wskazuje na zbyt bliskie lub zbyt odległe ustawienie względem 
uczestnika.

Ustaw jedną nogę przed drugą, powoli kołysz się do przodu i do tyłu, aż ekran stanie 
się szary, co wskazuje na uchwycenie zakresu uzyskiwania obrazu. Podczas 
korzystania ze statywu, przesuń statyw tak, aby zapewnić ostrość źrenic uczestnika 
— aż ekran stanie się szary. 

3. Przytrzymuj pewnie aparat do badania przesiewowego wzroku aż pojawi się kółko 
badania wskazujące, że proces pozyskiwania danych jest w toku. 

4. Jeśli nie uda się uchwycić obrazu źrenic uczestnika w udanym badaniu 
przesiewowym, badanie przesiewowe zostanie zatrzymane. Można ponowić próbę, 
oznaczyć rejestr, wypróbować tryb jednooczny lub powrócić do ekranu Strona 
główna. 

UWAGA: Do przeprowadzenia badania przesiewowego wymagana jest minimalna 
wielkość źrenicy wynosząca 4 mm, co może być trudne do osiągnięcia 
w pomieszczeniu, w którym zastosowano dowolne źródło światła. Jeśli 
źrenice są zbyt małe, wówczas na ekranie aparatu do badania 
przesiewowego wzroku pojawi się komunikat informujący o konieczności 
dostosowania oświetlenia w pomieszczeniu. Wielkość źrenic uczestnika 
badania powinna wynosić 5 mm lub więcej, aby uzyskać najlepsze wyniki.

UWAGA: Trzymanie aparatu do badania przesiewowego wzroku na poziomie oczu 
uczestnika (na jednej osi z oczami uczestnika) sprzyja uzyskaniu szybszych 
wyników i zapobiega uchwyceniu 
innych przedmiotów.
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5. Jeśli źrenice są zbyt małe, wówczas na ekranie urządzenia pojawi się komunikat 
informujący o konieczności dostosowania oświetlenia w pomieszczeniu w celu 
zwiększenia wielkości źrenic.

W jaki sposób ustawić ostrość aparatu do badania przesiewowego 
wzroku?

A Ustaw aparat do badania przesiewowego wzroku w odległości około 
0,9 m (36 cali) od uczestnika.

B Trzymaj aparat do badania przesiewowego wzroku blisko ciała i 
pochylaj się do przodu i do tyłu, aż ekran stanie się szary.

C Wykonuj niewielkie ruchy do momentu wyświetlenia wirującego 
kółka na szarym ekranie.

Uwaga Aby uzyskać najlepsze wyniki oczy powinny być szeroko otwarte 
i utrzymywane w centrum kadru.
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Tryb jednooczny
W trybie jednoocznym istnieje możliwość wyboru badanego oka. Tryb ten należy 
wypróbować, gdy nie udało się uchwycić obrazu źrenic uczestnika w trakcie badania 
przesiewowego w trybie dwuocznym.
1. Dotknij strony ekranu odpowiadającej oku, które ma zostać zbadane. 

(OD = prawe oko uczestnika; OS = lewe oko uczestnika).
2. Po zakończeniu, można powtórzyć proces z drugim okiem, wybierając opcję 

Jednooczny z menu Opcje wyników.

Przeglądanie wyników
Pod koniec badania zostanie wyświetlony ekran wyników. 
Wszystkie opcje przeglądania wyników znajdują się w menu Narzędzia w obszarze 
Wyniki, w tym: ustawienie domyślne ekranu podsumowania lub szczegółowego ekranu 
wyników, ukrywanie zaleceń lub wyników badania przesiewowego, opcje konwencji 
cylindrów oraz nieopracowane lub zaokrąglone dane.
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Zrozumienie wyników
Poniższy rysunek przedstawia ekran wyników i jego zawartość:

Wyniki spoza zakresu są oznaczone na czerwono. 
Uwaga Wyniki badania przesiewowego to sygnał wyjściowy znajdujący się w zakresie 
lub poza nim, któremu towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu („Badanie 
przesiewowe zakończone” lub „Zalecane pełne badanie oczu”). Wyświetlony komunikat 
ma na celu skłonienie opiekuna do podjęcia decyzji o ewentualnym skierowaniu 
uczestnika do okulisty w celu przeprowadzenia specjalistycznego badania bądź 
jedynie kontrolowania uczestnika w trakcie dalszych badań przesiewowych.

1 Odległość między źrenicami

2 Wskaźnik wielkości źrenicy

3 Oko prawe (OD), oko lewe (OS)

4 Całkowita refrakcja
SE — Ekwiwalent sferyczny
DS — Sfera
DC — Cylinder
Axis — Oś

5 Wynik badania przesiewowego

6 Strona główna

7 Konwencja cylindra

8 Wskaźnik dopasowania

9 Stopień, w poziomie, w pionie
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Kryteria prowadzenia badań z zastosowaniem aparatu do badania 
przesiewowego wzroku

Aby zmodyfikować aktualne kryteria badania przesiewowego: 
1. Wykonaj eksport i włóż dysk USB do komputera.
2. Przejdź do folderu dysku USB i otwórz co dopiero wyeksportowany folder Spot; 

wybierz folder importu. 
3. Skopiuj plik „SpotCriteria.csv” do folderu głównego na dysku USB (plik nie może 

znajdować się w folderze). Po skopiowaniu otwórz plik.
4. Wprowadź żądane zmiany za pomocą programu Microsoft Excel lub programu 

kompatybilnego.
5. Zapisz plik w formacie wartości oddzielonych przecinkami (.csv). Musisz się upewnić, 

że plik nazywa się „SpotCriteria.csv”. Wyjmij dysk USB z komputera i umieść go 
w aparacie do badania przesiewowego wzroku.

6. Przejdź do menu Narzędzia i wybierz polecenie Import/Eksport. Wybierz 
przycisk Import, aby zaimportować zaktualizowany plik z kryteriami.

7. Aby sprawdzić, czy plik został zaimportowany pomyślnie, przejdź do menu 
Narzędzia i wybierz opcję Kryteria; sprawdź nowe ustawienia.

Uczestnicy:
Aparat do badania przesiewowego wzroku daje możliwość zapełnienia listy uczestników 
uczestnikami oczekującymi.
1. Wykonaj eksport, a po zakończeniu usuń dysk USB z aparatu do badania 

przesiewowego wzroku i umieść go w komputerze.
2. Wybierz folder Spot, który został właśnie utworzony. 
3. Wybierz folder „db”, a następnie wybierz plik „SpotSubjects.csv”.
4. Plik SpotSubjects.csv zawiera sześć kolumn; nie zmieniaj żadnych nagłówków 

kolumn. Wystarczy dodać informacje do kolumn, jak pokazano poniżej:  
UWAGA: Można dodać kolumnę przed kolumną o nazwie „Identyfikator pacjenta” 
i nazwać ją „Lokalizacja”, jeśli istnieje potrzeba utworzenia określonych lokalizacji 
dla każdego pacjenta.

• Identyfikator pacjenta — można użyć dowolnej kombinacji liter, cyfr 
i symboli. To pole służy do szybkiego wyszukiwania uczestników.

• Imię — wprowadź imię. Użyj dowolnej kombinacji liter.

• Nazwisko — wprowadź nazwisko. Użyj dowolnej kombinacji liter.

• Data urodzenia — wprowadź datę urodzenia w formacie MM/DD/RRRR. 
Można podać wiek uczestnika w latach, miesiącach lub kombinacji obu. 
To pole jest wymagane w celu przeprowadzenia prawidłowego importu.

Na przykład: Jeżeli uczestnik ma 2 lata i 10 miesięcy, należy wpisać 2Y10M. 
Użyj cyfr i liter. 

Uwaga: Gdy kryteria niestandardowe zostały zaimportowane i są w użyciu u dołu 
ekranu pojawi się przycisk Przywróć. Przycisk ten „zapyta” użytkownika 
o chęć powrotu do kryteriów domyślnych, z którymi urządzenie zostało 
dostarczone. Po potwierdzeniu, kryteria niestandardowe zostaną usunięte 
z aparatu do badania przesiewowego wzroku i zastąpione kryteriami 
domyślnymi.
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• Płeć — wybierz Mężczyzna lub wpisz M; wybierz Kobieta lub wpisz F. 
Wyłącznie litery; pozostawienie pustego pola oznacza domyślnie brak 
identyfikacji płci.

• Zlecenie na okulary/soczewki — wybierz Brak, Okulary lub Soczewki 
kontaktowe. Pozostawienie pustego pola oznacza domyślnie opcję „Brak”. 

Po zaktualizowaniu pliku importu: 
1. Potwierdź, że plik jest zapisany w formacie wartości oddzielonych przecinkami (.csv).
2. Sprawdź, czy nazwa pliku to „SpotSubjects.csv” lub „DesiredLocation.csv”.

3. Postępuj zgodnie z procedurami importowania, aby wczytać plik do aparatu do 
badania przesiewowego wzroku. Aby sprawdzić, czy plik został zaimportowany wróć 
do ekranu Strona główna i przejdź do ikony Kolejka, aby wyświetlić nowe rejestry.

Uwaga: Jeżeli oznakowano plik(i) uczestników lokalizacją, wówczas aparat do 
badania przesiewowego wzroku będzie importować wszystkie pliki znajdujące 
się na dysku USB w tym samym czasie.
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Rozwiązywanie problemów
Ponowne uruchomienie systemu

1. Aby wyłączyć i ponownie włączyć aparat do badania przesiewowego wzroku — 
naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. do momentu pojawienia się ekranu 
potwierdzenia. Wybierz opcję Potwierdź, aby wyłączyć urządzenie. 

2. Gdy ekran zgaśnie, odczekaj 30 sekund, a następnie naciśnij przycisk zasilania, 
aby ponownie włączyć aparat do badania przesiewowego wzroku. Upewnij się, 
że urządzenie ma zasilanie, podłączając przewód zasilania.

Zamrożenie systemu
W przypadku zablokowania się aparatu do badania przesiewowego wzroku i braku reakcji 
na dotyk należy wykonać twardy reset systemu. 
1. Naciśnij przycisk Wł./Wył. 
2. Jeśli zostanie wyświetlone okno Wyłącz zasilanie wybierz opcję Potwierdź, 

aby wyłączyć urządzenie. 
3. W przeciwnym razie naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł./Wył. do momentu aż ekran 

zgaśnie, a następnie zwolnij przycisk Wł./Wył. 
4. Poczekaj około minuty, a następnie wykonaj normalny proces rozruchu. 

Problemy z drukarką
Upewnij się, że drukarka jest włączona i ma wystarczającą ilość atramentu lub tonera: 

1. Wydrukuj stronę testową bezpośrednio z drukarki. 
2. Po upewnieniu się, że drukarka jest w pełni sprawna, sprawdź, czy drukarka znajduje 

się w sieci lokalnej poprzez wydruk na drukarce z komputera znajdującego się w tej 
samej sieci lokalnej. 

3. Jeśli wszystko działa sprawnie uruchom system ponownie.

Problemy z łącznością bezprzewodową
Jeśli wystąpią problemy z połączeniem się z siecią bezprzewodową:

1. Sprawdź ikonę Połączenie bezprzewodowe w prawym górnym rogu. Jeśli ikona jest 
czerwona, spróbuj najpierw wyłączyć i ponownie włączyć aparat do badania 
przesiewowego wzroku

Uwaga: Może to spowodować utratę danych (np. danych konfiguracji drukarki oraz 
danych związanych z uczestnikami).
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2. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia sieci zostały wpisane poprawnie. 
3. Jeśli ustawienia są prawidłowe, spróbuj wyłączyć aparat do badania przesiewowego 

wzroku, a następnie włączyć. 
4. Sprawdź na ekranie Strona Główna, czy nazwa sieci i adres IP zostały odpowiednio 

zidentyfikowane w lewym górnym rogu na czarnym pasku. 

5. Jeśli połączenie nie zostanie automatycznie wznowione, przejdź do opcji Narzędzia, 
Sieć, wybierz Typ bezpieczeństwa, wybierz ponownie prawidłowy typ (Brak, WEP, 
WPA), a następnie zaznacz podświetloną opcję OK. To powinno przywrócić 
połączenie z siecią.

Komunikaty systemowe
Szczegółowe komunikaty systemowe mogą pojawić się podczas korzystania z aparatu do 
badania przesiewowego wzroku. Jeśli tak się stanie, wówczas poniższe informacje będą 
pomocne w ustaleniu znaczenia komunikatów:

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów lub komunikatów 
informujących o wystąpieniu błędów należy skontaktować się z działem pomocy 
technicznej firmy Welch Allyn (dodatkowe informacje kontaktowe znajdują się na 
wewnętrznej stronie okładki niniejszej instrukcji).

Uwaga: Ponowne uruchomienie pomaga przywrócić połączenie z siecią.

Tekst komunikatu Działania 
przypisane 
do 
komunikatu

Znaczenie Działanie

Przepraszamy za 
utrudnienia. Urządzenie 
zostanie uruchomione 
ponownie.

OK lub
Anuluj

W trybie badania przesiewowego 
wystąpił problem i urządzenie należy 
ponownie uruchomić.

Wybierz opcję Kontynuuj, aby 
ponownie uruchomić urządzenie 
lub opcję Anuluj, aby w dalszym 
ciągu korzystać z urządzenia w 
trybie „Wyłącznie do odczytu”. 
Jeśli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się działem pomocy 
firmy Welch Allyn.

Wystąpił problem. 
Urządzenie należy 
uruchomić ponownie.

Uruchom 
ponownie

System nie był w stanie się 
uruchomić i próbował rozwiązać ten 
problem.

Wybierz opcję Uruchom 
ponownie i spróbuj jeszcze raz. 
Jeśli problem nie ustąpi, 
skontaktuj się działem pomocy 
firmy Welch Allyn.

System badania 
przesiewowego nie jest 
dostępny.

Brak Nie można zainicjować systemu 
badania lub system nie odpowiada.

Wyłącz i włącz urządzenie, i 
spróbuj ponownie. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktuj się działem 
pomocy firmy Welch Allyn.

Nie można zainicjować 
systemu badania 
przesiewowego.

Brak Nie można zainicjować systemu 
badania lub system nie odpowiada.

Wyłącz i włącz urządzenie, i 
spróbuj ponownie. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktuj się działem 
pomocy firmy Welch Allyn.

Urządzenie nie 
zakończyło zapisywać 
poprzedniego badania 
przesiewowego.

Brak System wykrył, że wciąż zapisuje na 
dysku pliki z poprzedniego badania.

Wyłącz i włącz urządzenie, i 
spróbuj ponownie. Jeśli problem 
nie ustąpi, skontaktuj się działem 
pomocy firmy Welch Allyn.

Urządzenie 
niewykalibrowane

Brak System nie był w stanie odczytać 
pliku konfiguracji urządzenia.

Wyłącz i włącz urządzenie. Jeśli 
problem nie ustąpi, skontaktuj się 
działem pomocy firmy Welch 
Allyn.



6

31

Czyszczenie aparatu do badania 
przesiewowego wzroku

Czyszczenie aparatu

Jeśli dojdzie do rozlania cieczy na aparat do badania przesiewowego wzroku:

1. Wyłącz aparat do badania przesiewowego wzroku.

2. Odłącz przewód zasilający.

3. Wytrzyj nadmiar ciecz i osusz aparat do badania przesiewowego wzroku.

Jeśli istnieje podejrzenie, że ciecz przedostała się do wnętrza aparatu do badania 
przesiewowego wzroku, należy wycofać urządzenie z użytku do czasu prawidłowego 
osuszenia, sprawdzenia i przetestowania przez wykwalifikowany personel serwisowy.

Czyszczenie należy przeprowadzać regularnie zgodnie z protokołami i standardami 
placówki oraz przepisami lokalnymi. Jeśli aparat do badania przesiewowego wzroku 
jest włączony, należy zablokować ekran i odłączyć kabel zasilający prądu zmiennego. 

Do czyszczenia aparatu do badania przesiewowego wzroku można używać 
następujących środków:

• 70-procentowy roztwór alkoholu izopropylowego
• 10-procentowy roztwór wybielacza chlorowego
Dezynfekcję należy przeprowadzać zgodnie z protokołami i standardami placówki 
oraz przepisami lokalnymi.

OSTRZEŻENIE   Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Przed przystąpieniem do 
czyszczenia monitora należy odłączyć kabel zasilający prądu stałego od gniazda zasilania 
i aparatu do badania przesiewowego wzroku.

OSTRZEŻENIE   Płyny mogą uszkodzić układy elektroniczne wewnątrz aparatu do 
badania przesiewowego wzroku. Nie należy dopuszczać do rozlewania cieczy na aparat do 
badania przesiewowego wzroku.
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70-procentowy roztwór alkoholu izopropylowego
Przetrzyj aparat do badania przesiewowego wzroku czystą ściereczką lekko zwilżoną 
w 70-procentowym alkoholu izopropylowym. 

10-procentowy roztwór wybielacza chlorowego
1. Przetrzyj aparat do badania przesiewowego wzroku czystą ściereczką lekko zwilżoną 

w 10-procentowym roztworze wybielacza chlorowego i wody. Postępuj zgodnie 
z wytycznymi producenta środka czyszczącego.

2. Przetrzyj czystą ściereczką lekko zwilżoną w wodzie, która spełnia normy jakości EP 
i USP.

3. Przed ponownym użyciem aparatu do badania przesiewowego wzroku odczekaj 
co najmniej 10 minut, aż powierzchnia monitora wyschnie.
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Specyfikacje
Zasilacz/ładowarka dostarczane wraz z aparatem do badania przesiewowego wzroku 
mają następujące cechy:
• Dokument „Aktualizacja Oprogramowania Urządzenia” jest ważny dla wersji 

oprogramowania 3.0.xx.yy.
• Aparat do badania przesiewowego wzroku został skalibrowany w trakcie produkcji 

i nie wymaga już kalibracji.
• Dostarczone w zestawie zewnętrzny zasilacz/ładowarka to sprzęt klasy II, a aparat 

do badania przesiewowego wzroku stanowi również sprzęt klasy II, gdy jest 
podłączony do zewnętrznego zasilacza/ładowarki.

• Gdy aparat do badania przesiewowego wzroku nie jest podłączony do zewnętrznego 
zasilacza/ładowarki, wówczas urządzenie jest zewnętrznie zasilane przy pomocy 
akumulatora.

• Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, brak części stosowanych.
• Aparatowi do badania przesiewowego wzroku przyznano stopień zabezpieczenia 

IPX0, co oznacza, że urządzenie nie jest zabezpieczone przed wnikaniem wody.
• Aparat do badania przesiewowego wzroku nie nadaje się do użytku w obecności 

łatwopalnej mieszaniny anestetycznej z powietrzem, tlenem bądź tlenkiem azotu.
• Aparat do badania przesiewowego wzroku nadaje się do pracy ciągłej.
• Aparat do badania przesiewowego wzroku szybko i łatwo wykrywa problemy 

ze wzrokiem we wszystkich grupach wiekowych, począwszy od 6 miesięcy. 
• Firma Welch Allyn sugeruje wymianę akumulatora w wyznaczonym zakładzie 

naprawy firmy Welch Allyn co 2,5 roku na koszt właściciela. Regularna konserwacja 
aparatu do badania przesiewowego wzroku polega na wycieraniu kurzu i brudu 
z przedniej szklanej powierzchni oraz wyświetlacza LCD w razie potrzeby. 

• Port USB może być wykorzystywany wyłącznie do pobierania/przesyłania 
oprogramowania przy pomocy dysku USB i nie może być używany do podłączenia 
innego urządzenia z wykorzystaniem kabla.

Specyfikacje techniczne
Producent: SL Power Electronics
Model: MENB1040A1503N01 lub MEMB1040A1541N01
Napięcie wejściowe: 90–264VAC (nominalnie: 100–240VAC)
Częstotliwość wejściowa: 47–63 Hz
Prąd wejściowy: 100 VAC: 1,1A
Średnia sprawność mocy: 81–87% przy 0–50 W, ≥87% przy >51 do 250 
Wymiary (cm/cale): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ cala x 6 ¾ cala x 4 ¾ cala) 
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Masa (kg):  ~1,2
Sieć bezprzewodowa:  802.11 b/g/n
Temperatura robocza (°C):  od +10 do +40
Wilgotność robocza:  od 30 do 75% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Temperatura podczas przechowywania/wysyłki (°C):  od 0 do +50
Wilgotność podczas przechowywania/wysyłki:  od 0 do 95% wilgotności względnej 
(bez kondensacji)
Ciśnienie atmosferyczne podczas przechowywania/wysyłki:  od 800 do 1060 hPA
Przewidywany czas pracy akumulatora:  2,5 roku (w normalnych warunkach użytkowania)

Potencjał badania przesiewowego
Uwaga Wyniki badania przesiewowego to sygnał wyjściowy znajdujący się w zakresie lub 
poza nim, któremu towarzyszy odpowiedni komunikat na wyświetlaczu („Badanie 
przesiewowe zakończone” lub „Zalecane pełne badanie oczu”). Wyświetlony komunikat 
ma na celu skłonienie opiekuna do podjęcia decyzji o ewentualnym skierowaniu 
uczestnika do okulisty w celu przeprowadzenia specjalistycznego badania bądź jedynie 
kontrolowania uczestnika w trakcie dalszych badań przesiewowych.

Refrakcja oka

Ekwiwalent sferyczny:
• Zakres: od -7,50D do +7,50D w odstępach co 0,25D 
• Dokładność: od -3,50D do 3,50D, ± 0,50D

od -7,50D do < -3,50D, ± 1,00D
od > 3,50D do 7,50D, ± 1,00D

Cylindry:
• Zakres: od -3,00D do +3,00D w odstępach co 0,25D
• Dokładność: od -1,50D do 1,50D, ± 0,50D

od -3,00D do < -1,50D, ± 1,00D
od > 1,50D do 3,00D, ± 1,00D

Oś cylindryczna: 
• Zakres: od 1 do 180 stopni w odstępach co 1 stopień
• Dokładność: ± 10 stopni (dla wartości cylindrów > 0,5D)

Wielkość źrenicy:

• Zakres: od 4,0 mm do 9,0 mm w odstępach co 0,1 mm 
• Dokładność: ± 0,4 mm 

Odległość między źrenicami:
• Zakres: od 35mm do 80 mm w odstępach co 1 mm 
• Dokładność: ± 1,5 mm

Zasada badania przesiewowego: Metoda fotorefrakcji pozaosiowej (retinoskopia) jest 
stosowana w celu oszacowania niemiarowości w oparciu o charakterystykę odbitego w 
źrenicy światła.
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Ochrona środowiska
Niniejsze urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy i inne materiały elektroniczne. 
W celu odpowiedniego recyklingu odpadów lub uzyskania informacji na temat metod 
utylizacji po zakończeniu eksploatacji należy skontaktować się z lokalnymi 
organami władz.

Wskazówki i deklaracje producenta

Kompatybilność elektromagnetyczna
Wszelkie urządzenia elektromedyczne muszą być objęte szczególnymi środkami 
ostrożności dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). To urządzenie 
spełnia wymogi określone w normie IEC EN 60601-1-2:2014.

• Wszystkie medyczne urządzenia elektryczne muszą być instalowane i używane 
zgodnie z informacjami dotyczącymi zgodności elektromagnetycznej zamieszczonymi 
w niniejszej Instrukcji użytkowania.

• Przenośne urządzenia wykorzystujące fale radiowe mogą mieć wpływ na działanie 
medycznych urządzeń elektrycznych.

To urządzenie spełnia odpowiednie krajowe i międzynarodowe normy dotyczące zakłóceń 
elektromagnetycznych.

• Nie zakłóca zazwyczaj działania urządzeń znajdujących się w pobliżu.

• W normalnych warunkach nie odnotowuje się również wpływu instalacji i urządzeń 
znajdujących się w jego pobliżu.

• Używanie urządzenia w obecności urządzeń chirurgicznych wykorzystujących energię 
o wysokiej częstotliwości nie jest bezpieczne.

• Dobrą praktyką jest unikanie użytkowania urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie 
innych urządzeń.

OSTRZEŻENIE Aparatu do przesiewowych badań wzroku nie należy 
umieszczać w pobliżu innego sprzętu lub medycznych systemów elektrycznych 
ani w bezpośrednim kontakcie z nimi, gdyż może to spowodować jego 
niewłaściwe działanie. Jeśli zastosowanie się do powyższego zalecenia nie jest 
możliwe, należy kontrolować poprawność działania aparatu do przesiewowych 
badań wzroku oraz innych urządzeń.

OSTRZEŻENIE Należy używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez firmę 
Welch Allyn do użytku z aparatem do przesiewowych badań wzroku. Akcesoria 
niezalecane przez firmę Welch Allyn mogą negatywnie wpływać na emisje 
elektromagnetyczne lub odporność na zakłócenia.

OSTRZEŻENIE Należy utrzymywać minimalny odstęp między aparatem do 
przesiewowych badań wzroku i przenośnymi urządzeniami radiowymi. Jeśli nie 
zostanie zachowana odpowiednia odległość pomiędzy urządzeniami, mogą 
wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu aparatu do przesiewowych badań 
wzroku.
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Informacje na temat emisji oraz odporności

OSTRZEŻENIE To urządzenie nie zostało poddane testom pod kątem 
użytkowania w środowisku klinicznym w pobliżu sprzętu chirurgicznego 
wykorzystującego energię o wysokiej częstotliwości oraz aparatury do 
obrazowania metodą rezonansu magnetycznego. Nie wolno używać tego 
urządzenia w tego typu środowisku, w którym poziom zakłóceń 
elektromagnetycznych jest wysoki.

Emisja elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych 
poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono używane w takim 
środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – zalecenia

Emisja energii o 
częstotliwościach 
radiowych
CISPR 11

Grupa 1 Urządzenie wykorzystuje energię RF wyłącznie do 
realizacji funkcji wewnętrznych. Z tego względu 
emisja energii RF jest bardzo niska i nie powinna 
powodować zakłóceń w znajdujących się w pobliżu 
urządzeniach elektronicznych.

Emisja energii o 
częstotliwościach 
radiowych
CISPR 11

Klasa B Urządzenie może być używane we wszystkich instalacjach 
innych niż instalacje w budynkach mieszkalnych oraz 
instalacje bezpośrednio podłączone do niskonapięciowej 
publicznej sieci zasilającej, która zasila budynki mieszkalne.

OSTRZEŻENIE Z tego urządzenia/systemu może 
korzystać wyłącznie wykwalifikowany personel 
medyczny. Urządzenie/system może wywoływać 
zakłócenia radiowe lub zakłócać działanie 
sąsiednich urządzeńa. Konieczne może być podjęcie 
środków zaradczych, takich jak zmiana orientacji lub 
położenia urządzenia bądź ekranowanie lokalizacji.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa A

Wahania napięcia/
emisje migotania 
IEC 61000-3-3

Spełnia wymagania

a Urządzenie zawiera nadajnik z jednoczesną modulacją na ortogonalnych częstotliwościach nośnych (OFDM) w 
paśmie 5 GHz lub nadajnik z modulacją o widmie rozproszonym z przeskokiem częstotliwości (FHSS) w paśmie 
2,4 GHz, używany do komunikacji bezprzewodowej. Nadajnik funkcjonuje zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez różne przepisy i agencje, m.in. zgodnie z przepisami FCC 47 CFR 15.247 i Dyrektywą RED (2015/53/
UE). Nadajnik nie musi spełniać wymogów standardu 60601-1-2 w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej, ale należy uwzględnić jego wpływ przy analizowaniu ewentualnych interferencji 
między tym urządzeniem a innymi urządzeniami.

Emisja elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych 
poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono używane w takim 
środowisku.

Test odporności  Poziom testu 
IEC 60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
zalecenia

Wyładowania 
elektrostatyczne 
(ESD) 
EN 61000-4-2

±8 kV kontaktowo
±15 kV w powietrzu

±8 kV kontaktowo
±15 kV w powietrzu

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub pokryte płytkami 
ceramicznymi. Jeśli podłogi są pokryte 
materiałami syntetycznymi, wymaga się, 
aby wilgotność względna była 
utrzymywana na poziomie co najmniej 
30%.
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Szybkie 
wyładowanie 
elektryczne
IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii 
zasilających
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

±2 kV dla linii 
zasilających
±1 kV dla linii 
wejścia/wyjścia

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
warunkom typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego.

Udar
IEC 61000-4-5

±1 kV w trybie 
różnicowym
±2 kV w trybie 
wspólnym

±1 kV w trybie 
różnicowym
±2 kV w trybie 
wspólnym

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
warunkom typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego.

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy 
i wahania 
napięcia na 
liniach 
wejściowych 
zasilania
IEC 61000-4-11

< 0% UT (spadek > 100% 
w UT) na 1 cykl 70% UT 
(spadek 30% w UT) na 
25/30 cykli < 0% UT 
(spadek > 100% w UT) 
na 0,5 cyklu przy 
0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° i 315° na 250/
300 cykli

< 0% UT (spadek > 100% 
w UT) na 1 cykl 70% UT 
(spadek 30% w UT) na 
25/30 cykli < 0% UT 
(spadek > 100% w UT) 
na 0,5 cyklu przy 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° i 
315° na 250/300 cykli

Jakość zasilania powinna odpowiadać 
warunkom typowym dla środowiska 
przemysłowego lub szpitalnego. Jeżeli 
urządzenie ma pracować nawet w 
przypadku przerw w zasilaniu, zaleca 
się zasilanie urządzenia za pomocą 
zasilacza awaryjnego (UPS) lub 
akumulatora.

Test odporności  Poziom testu 
IEC 60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
zalecenia

Pole magnetyczne 
o częstotliwości 
zasilania 
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Pola magnetyczne o częstotliwości 
zasilania powinny odpowiadać warunkom 
typowym dla środowiska domowego lub 
szpitalnego.

Uwaga: UT to napięcie zasilania sieciowego przed zastosowaniem poziomu testowego.

Odporność elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w środowisku elektromagnetycznym o parametrach określonych 
poniżej. Nabywca lub użytkownik urządzenia powinien zadbać o to, aby było ono używane w takim 
środowisku.

Test odporności  Poziom testu 
IEC 60601

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – 
zalecenia

Przenośne urządzenia komunikacyjne 
wykorzystujące fale o częstotliwości 
radiowej nie powinny być używane w 
mniejszej odległości od 
jakiejkolwiek części urządzenia, w 
tym przewodów, niż zalecana 
odległość obliczona w równaniu 
właściwym dla częstotliwości 
nadajnika.

 Zalecana odległość

Przewodzona 
energia o 
częstotliwościach 
radiowych
IEC 61000-4-6

3 Vrms
od 150 kHz do 80 MHz

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

Wypromieniowywana 
energia o 
częstotliwościach 
radiowych
IEC 61000-4-3

3 V/m od 80 MHz 
do 1 GHz

3 V/m d = (1,17)  od 80 MHz do 800 MHz

P

P
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Przepięcie 
EN 61000-4-5

Tryb różnicowy: 
±1 kV
Tryb wspólny: ±2 kV

Tryb różnicowy: 
±1 kV
Tryb wspólny: ±2 kV

d = (2,33) ×  od 800 MHz do 
2,5 GHz
gdzie P oznacza maksymalną 
znamionową moc wyjściową nadajnika w 
watach (W), a d jest zalecaną odległością 
w metrach (m). Natężenia pola 
zainstalowanych nadajników fal radiowych, 
zgodnie z elektromagnetyczną inspekcją 
lokalizacjia, nie powinny przekraczać 
poziomu zgodności w każdym zakresie 
częstotliwościb. W pobliżu urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem 
mogą występować zakłócenia:

Uwaga 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
Uwaga 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal 
elektromagnetycznych wpływa ich wchłanianie i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.

aNatężenia pól nadajników stacjonarnych, takich jak nadajniki bazowe telefonów wykorzystujących łączność 
bezprzewodową (komórkowych, bezprzewodowych), radiotelefonów, przenośnych amatorskich nadajników radiowych, 
nadajników AM, FM i telewizyjnych, nie mogą zostać teoretycznie dokładnie przewidziane. Aby ocenić 
środowisko elektromagnetyczne pod względem stacjonarnych nadajników częstotliwości radiowej, należy 
przeprowadzić inspekcję elektromagnetyczną lokalizacji. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji, w 
której używane jest urządzenie, przekracza odpowiedni poziom zgodności dla fal o częstotliwości radiowej, 
należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku nieprawidłowego działania konieczne może być 
przestawienie lub zmiana ustawienia urządzenia.

bW zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola nie powinno przekraczać 3 V/m.

P

Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i ruchomymi urządzeniami komunikacyjnymi pracującymi z 
częstotliwością radiową a tym urządzeniem

Urządzenie przeznaczone jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym kontrolowane są 
emitowane zakłócenia fal o częstotliwości radiowej. Nabywca lub użytkownik urządzenia może zapobiegać 
zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnymi i mobilnymi 
urządzeniami do komunikacji radiowej (nadajnikami) a urządzeniem w sposób zalecony poniżej, zgodnie 
z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego.

Odległość oddzielenia stosowna do maksymalnej częstotliwości nadajnika (m)

Znamionowa maks. 
wyjściowa moc 
nadajnika (W)

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

od 80 MHz do 800 MHz
d = (1,17) 

od 800 MHz do 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

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej zalecaną 
odległość d w metrach (m) można określić za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości 
nadajnika, gdzie P to maksymalna wartość mocy wyjściowej nadajnika w watach (W) według jego 
producenta.
Uwaga 1: W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość dla wyższego zakresu 
częstotliwości.
Uwaga 2: Te wskazówki mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację fal 
elektromagnetycznych wpływa ich wchłanianie i odbicia od budynków, obiektów i ludzi.

P P P
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Specyfikacje testu odporności portu obudowy na oddziaływanie bezprzewodowych urządzeń komunikacyjnych 
wykorzystujących częstotliwości radiowe

Częstotliwość 
testowa
(MHz)

Pasmo a
MHz

Przesyłanie a Modulacja b Moc 
maksymalna
(W)

Odległość (m) Poziom
testu 
odporności 
(V/m)

385 380–390 TETRA 400 Modulacja 
impulsu b
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470 GMRS 460,
FRS 460

Odchylenie 
pasma FM c 
±5 kHz
Fala 
sinusoidalna 
1 kHz

2 0,3 28

710 704–787 Pasmo LTE 13, 
17

Modulacja 
impulsu b
217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

810 800–960 GSM 800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
Pasmo LTE 5

Modulacja 
impulsu b
18 Hz

2 0,3 28

870

930

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

Modulacja 
impulsu b
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

2450 2400–2570 Bluetooth,
WLAN, 802.11
b/g/n, RFID
2450, pasmo 
LTE 7

Modulacja 
impulsu b
217 Hz

2 0,3 28

5240 5100–5800 WLAN 802.11
a/n

Modulacja 
impulsu b
217 Hz

0,2 0,3 9

5500

5785

UWAGA: jeśli konieczne jest osiągnięcie POZIOMU TESTU ODPORNOŚCI, odległość między anteną nadawczą a 
monitorem można zmniejszyć do 1 m. Odległość testowa 1 m jest zgodna z normą IEC 61000-4-3.
a W przypadku niektórych funkcji przesyłu uwzględniane są tylko częstotliwości łącza nadawczego 
(uplink).
b Nośnik musi być modulowany przy użyciu sygnału fali prostokątnej 50% cyklu pracy.
c Zamiast modulacji FM można zastosować 50-procentową modulację impulsu przy 18 Hz. Nie jest to 
faktyczna modulacja, ale odpowiada najgorszemu przypadkowi.
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Oświadczenie o zgodności z przepisami komisji Federal 
Communications Commission (FCC)

Urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Użytkowanie urządzenia podlega 
następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może wywoływać szkodliwych 
zakłóceń; (2) to urządzenie musi być odporne na wszelkie zewnętrzne zakłócenia, 
w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. 

Interfejs radiowy aparatu do badania przesiewowego wzroku
Interfejs radiowy aparatu do badania przesiewowego wzroku działa w sieciach 802.11.

Uwaga: To urządzenie zostało poddane testom, które wykazały, że nie przekracza 
ono limitów określonych dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 
15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej 
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest obsługiwane 
w dowolnym środowisku. Urządzenie to wytwarza, wykorzystuje oraz 
może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i jeżeli nie jest 
zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować 
szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. Działanie tego sprzętu w 
obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, które 
użytkownik będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.

OSTRZEŻENIE   Zmiany bądź modyfikacje niezatwierdzone jawnie przez firmę 
Welch Allyn mogą być przyczyną wygaśnięcia uprawnień użytkownika do 
korzystania z niniejszego sprzętu.

Interfejs sieci bezprzewodowej IEEE 802.11b/g/n
Częstotliwość 802.11b/g: od 2,402 GHz do 2,480 GHz, 802.11n
Szybkości bezprzewodowej 
transmisji danych

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
Moc wyjściowa 43,5 mW (typowo), zależna od kraju
Modulacja OFDM, CKK
Kanały 1 do 13 
Zabezpieczenia/szyfrowanie/
uwierzytelnianie

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

Antena Pulse W1049B050 z kablem I-PEX, maksymalne 
wzmocnienie: 2,0 dBi

Atesty USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3

Kanada: (IC) Specyfikacje RSS-210:2010, RSS-
Gen:2010, RSS-102,  IC:4168A-VS100 na podstawie 
testów FCC

Europa: Załącznik nr 3.2 dyrektywy R&TTE odnośnie 
pasm 2,4 GHz, 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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Ten produkt może być używany z następującymi zastrzeżeniami:

Międzynarodowa kompatybilność radiowa

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.

Taiwan National Communications
Commission (

) NCC 

Contains NCC I.D.
CCAB16LP1620T8
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Francja — poza budynkami maksymalna moc wyjściowa EIRP wynosi 10 mW w paśmie 
od 2454 do 2483,5 MHz.
Norwegia — nie dotyczy obszaru geograficznego w promieniu 20 km od centrum 
Ny-Ålesund.

Ogólna kompatybilność radiowa
Interfejs bezprzewodowy tego urządzenia musi być używany ściśle według instrukcji 
producenta umieszczonej w dokumentacji dla użytkownika i dołączonej do produktu. 
To urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC, przepisy 
kanadyjskiej normy ICES-003 oraz podstawowe wymagania dyrektywy 1999/5/WE 
w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz 
wzajemnego uznawania ich zgodności (R&TTE) zgodnie z poniższym opisem.
Urządzenie jest zgodne z normami EN62479, RSS-102 oraz 47 CFR 2.1093 w 
odniesieniu do oddziaływania ekspozycji o częstotliwościach radiowych (RF).

Normy emisji Industry Canada (IC)
To urządzenie spełnia wymogi określone w sekcji RSS 210 przepisów Industry Canada.
Użytkowanie urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie 
może wywoływać zakłóceń; (2) to urządzenie musi być odporne na wszelkie zewnętrzne 
zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować jego niepożądane działanie.
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.
Aby ograniczyć wpływ potencjalnych zakłóceń radiowych na innych użytkowników, typ 
anteny i jej wzmocnienie należy tak wybrać, aby wartość mocy wypromieniowanej (EIRP) 
nie była większa niż wymaga tego skuteczna komunikacja.
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"
Urządzenie jest przeznaczone do pracy z antenami o maksymalnym wzmocnieniu 2,0 dBi. 
Zgodnie z przepisami Industry Canada stosowanie anten o wyższym maksymalnym 
wzmocnieniu jest zabronione. Wymagana impedancja anteny to 50 omów.
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.
To urządzenie cyfrowe klasy B spełnia wymogi kanadyjskiej normy ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Uwaga Skuteczna izotropowa moc wypromieniowana (EIRP).
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Unia Europejska
To urządzenie spełnia podstawowe wymogi dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich 
zgodności (R&TTE). Zastosowano następujące metody badań w celu wykazania 
domniemanej zgodności z podstawowymi wymaganiami dyrektywy 1999/5/WE (R&TTE):
Niniejsze urządzenie jest systemem szerokopasmowej transmisji pracującym w paśmie 
2,4 GHz (nadajnik-odbiornik); jest ono przeznaczone do stosowania we wszystkich 
państwach członkowskich UE i krajach EFTA, z wyjątkiem Francji i Włoch, gdzie 
obowiązują ograniczenia stosowania.
We Włoszech użytkownik końcowy powinien ubiegać się o licencję w krajowych organach 
ds. widma radiowego w celu uzyskania zezwolenia na używanie urządzenia 
do konfigurowania zewnętrznych połączeń radiowych i/lub uzyskania bezpośredniego 
dostępu do usług telekomunikacyjnych i/lub sieciowych.
Niniejszego urządzenia nie można wykorzystywać do konfigurowania zewnętrznych 
połączeń radiowych we Francji, a na niektórych obszarach moc wyjściowa częstotliwości 
radiowej może być ograniczona do 10 mW EIRP w zakresie częstotliwości 2454–2483,5 
MHz. W celu uzyskania szczegółowych informacji użytkownik końcowy powinien 
skontaktować się z krajowym organem ds. widma radiowego we Francji.

Czech Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními poáadavky a dalšími 
příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. 

Danish Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

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 deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem 
ar to saistītajiem noteikumiem.

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

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 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. 

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

Aparat do badania przesiewowego wzroku
Firma Welch Allyn gwarantuje, że nowy produkt firmy Welch Allyn będzie wolny 
od pierwotnych wad materiałowych i wad wykonania oraz, że będzie działać zgodnie ze 
specyfikacją producenta w ramach normalnego użytkowania i obsługi. Okres gwarancji* 
rozpoczyna się w dniu zakupu od firmy Welch Allyn bądź od autoryzowanego dystrybutora 
firmy. Odpowiedzialność firmy Welch Allyn jest ograniczona do naprawy lub wymiany 
w okresie gwarancyjnym elementów określonych przez firmę Welch Allyn jako wadliwe. 
Gwarancje te rozciągają się na pierwszego kupującego i nie można ich przypisać ani 
przekazać osobom trzecim. Niniejsza gwarancja nie obejmuje szkód lub awarii produktu 
powstałych — wedle rozeznania firmy Welch Allyn — wskutek niewłaściwego 
obchodzenia się z produktem, wypadku (w tym uszkodzenia produktu w trakcie 
transportu), zaniedbania, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji lub naprawy przez osoby 
inne niż pracownicy firmy Welch Allyn bądź przedstawiciele autoryzowanego serwisu.

* 1 (jeden) rok ograniczonej gwarancji

Te wyraźne gwarancje zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, 
w tym gwarancje przydatności handlowej i przydatności do określonego celu i żadna 
inna osoba nie została upoważniona przez firmę Welch Allyn do przejęcia 
odpowiedzialności w związku ze sprzedażą produktu firmy Welch Allyn. Firma Welch Allyn 
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody bezpośrednie, 
przypadkowe lub wtórne, wynikające z naruszenia jakiejkolwiek wyraźnej gwarancji, 
z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym dokumencie.
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