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Giriş
Bu Kullanım Kılavuzu, Spot Görsel Ayırıcı VS100 cihazınızın yerine getirebildiği işlevleri 
ve çalışmasını anlamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir rehberdir. 
Bu kılavuzdaki bilgiler Spot Görsel Ayırıcı ile kullanılabilen tüm seçenekleri içerir. 
Bu kılavuzdaki bazı bölümlerin geçerliliği, söz konusu cihazınızın yapılandırmasına 
bağlıdır. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu baştan sona okuyun.

Görsel ayırıcı hasta görselleştirmesi ve hizalaması sağlayan ünitenin arkasındaki bir video 
ekranına sahip elle yürütülen bir cihazdır. Video ekranı veri girişi ve görüntüleme için 
kullanıcı arayüzü işlevselliğini de sağlar. Görsel ayırıcı hastanın dikkatini ve bakışını 
çekmek için görsel ve duyulabilir ipuçları sağlar. Cihaz sınırlı uyumdaki en zor pediyatrik 
hastaların kolay değerlendirilmesi için hızlı veri toplamayı sağlar. Her bir tarama hastanın 
refraksiyonunun, göz bebeği boyutunun ve bakışının eşzamanlı binoküler 
değerlendirmesini sağlar.

Kullanım amacı
Spot Vision Screener, tarama sırasında her bir gözden özel ışık reflekslerini algılayarak 
refraktif hatalar ve oküler yanlış hizalamaları tanımlamaya yardımcı olabilen optik 
görüntüler üretmek üzere tasarlanmıştır. Spot Vision Screener refraktif hatayı tahmin 
etmek için retinadan gelen bu ışık reflekslerini değerlendirir. Göz bebeği boyutu, göz 
bebeği mesafesi ve gözün bakış sapmasını da tahmin eder. Altı aylıktan yetişkinlere kadar 
hastalar üzerinde kullanım için tasarlanmıştır.

Kullanım endikasyonları
Spot Vision Screener sağlık hizmetleri profesyonelleri tarafından ve zayıf görüşle 
ilişkilendirilen potansiyel refraktif hatalar açısından bireyleri ayırmak veya değerlendirmek 
üzere bir sağlık hizmetleri profesyonelinin talimatı altında kullanım için tasarlanmıştır. Bu 
fotoretinoskopi cihazı tipi, hastanın daha ileri bir değerlendirme için göz bakım uzmanına 
gönderilmesini veya sadece gelecekteki taramalarda izlenmesini değerlendirmek için 
sağlık çalışanına yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu tarama bir tam göz 
muayenesinin yerini almayı tasarlamaz.

Kontraendikasyonları
Spot Görsel Ayırıcının bilinen herhangi bir kontraendikasyonu bulunmamaktadır.
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Semboller

Dokümantasyon sembolleri 

Güç sembolleri

Çeşitli semboller

Çalıştırma/kullanım talimatlarına bakın (DFU). DFU'nun bir kopyası bu web sitesinde mevcuttur. 
DFU'nun basılı bir kopyası, 7 takvim gününde size ulaştırılmak üzere Welch Allyn'den istenebilir.

UYARI Bu kılavuzdaki uyarı açıklamaları, veri kaybına, hastalığa, yaralanmaya veya ölüme neden 
olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.

İKAZ Bu kılavuzda yer alan ikaz ibareleri, ekipman veya mal hasarına neden olabilecek durumları 
veya uygulamaları belirtmektedir.

Nominal güç girişi, DC

Pil içeridedir (Kullanıcı tarafından değiştirilemez)

Güç Açık/Kapalı 

USB portu 

DC güç girişi portu, Merkez pimi pozitif

IPXØ Ekipman sıvı temasına karşı korumalı değildir

İyonize etme niteliği taşımayan elektromanyetik radyasyon
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Kullanıcı Arayüzü Sembolleri

Bu sembol sadece EC üyesi ülkeler için geçerlidir. Çevre ve olası insan sağlığı için potansiyel 
olumsuz sonuçlardan kaçınmak için, bu cihaz şu şekilde atılmalıdır (i) AB üyesi ülkeler için - WEEE 
(Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmana ilişkin Direktif) uyarınca veya (ii) tüm diğer ülkeler için, yerel 
atma ve geri dönüştürme yasaları uyarınca.

Bu üründe bulunan CE işareti, ürünün test edildiğini ve 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Direktifi'nde belirtilen 
koşullara uygun olduğunu gösterir.

Pil durumu/seviyesi göstergesi

Pil doluyor (Yanıp sönüyor) veya dolmuş (Kesintisiz)

Kablosuz Açma/Kapama düğmesi

Kablosuz ağa bağlı

Aralıkta kablosuz ağ yok

Yönlendiriciye atanan IP adresi yok

Bilinmeyen ağ

IP

?
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Yapılandırılmış ağa bağlanılamıyor

Ses kapalı

Ses açık

Devam

Geri

Çıkış

Yazdırma işi sürüyor

!
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Uyarılar ve ikazlar
UYARI Bu kılavuzdaki uyarı açıklamaları, veri kaybına, hastalığa, yaralanmaya 
veya ölüme neden olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.

İKAZ Bu kılavuzda yer alan ikaz ibareleri, ekipman veya mal hasarına neden 
olabilecek durumları veya uygulamaları belirtmektedir.

UYARI Elektrik çarpması riski. Tüm sinyal giriş ve çıkış (SIP/SOP) konektörleri, 
cihaz için uygun olan şekilde, IEC 60601-1 veya diğer IEC standartlarına uygun 
sadece diğer tıbbi cihazlar, tıbbi sistemler veya tıbbi olmayan cihazların 
bağlantısı için tasarlanmıştır. Örneğin, USB yoluyla bağlı bir yazıcı IEC 60950 ile 
uyumlu olmalıdır. Cihaza onaylanmamış ek cihazların bağlanması, cihaz veya 
hastada kaçak akım riskini arttırabilir.

UYARI Elektrik çarpması riski. Bu ekipmanda herhangi bir değişiklik 
yapılmasına izin verilmemektedir. 

UYARI Elektrik çarpması riski. Cihazı açmayın veya onarmaya çalışmayın. 
Cihazın kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek hiçbir dahili parçası yoktur. 
Yalnızca bu kılavuzda spesifik olarak açıklanan rutin temizlik ve bakım 
prosedürlerini gerçekleştirin. Dahili parçaların incelenmesi ve bakımı yalnızca 
yetkili servis personeli tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu cihazın değiştirilmeye 
çalışılması bedensel hasarla sonuçlanabilir ve ürün garantisini geçersiz kılar.

UYARI Elektrik çarpması riski. Hastanın erişilebilir iletken parçalarla temas 
etmesine izin vermeyin (DC adaptörü çıkış konektörü, güç girişi konektörü ve 
USB portu). Ek olarak, hasta ve erişilebilir iletken parçalarla aynı anda temas 
etmemelisiniz.

UYARI Olası bir patlamayı önlemek için cihazı alev alan anestetiklerin 
bulunduğu ortamda kullanmayın: hava, oksijen veya nitröz oksit içeren 
karışımlar.

UYARI Veri kaybı riski. Yazıcı yapılandırması ve hasta verisi gibi bir sistem 
donması sırasında yeniden başlatma gerekirse, bu meydana gelebilir.

UYARI Lityum iyon pil. Yangın, patlama ve yanık riski. Pili paketini tutmayın 
veya parçalarına ayırmayın. 

UYARI Yalnızca Welch Allyn tarafından onay verilen aksesuarları kullanın. 
www.welchallyn.com sayfasını ziyaret edin. Herhangi başka bir aksesuarın 
kullanılması hatalı hasta verilerine yol açabilir, ekipmana zarar verebilir 
ve ürününüzün garantisini geçersiz kılabilir.

UYARI Yaralanma riski ve ekipman hasarı riski. Cihazı doldururken, tekleme 
risklerini minimuma indirmek için tüm DC transformatörü kablolarını düzgün 
şekilde sabitleyin.

UYARI Hasta yaralanma riski. Manuel ya da barkodla girişten sonra ve hasta 
kayıtlarının çıktısını almadan ya da kayıtları iletmeden önce cihazdan hasta 
kimliğini doğrulayın. 
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UYARI Sağlık taramasında yanlış pozitif ve ve yanlış negatif sonuçlar olabilir. 
Görsel tarama, bir oftalmolog veya optometrist tarafından yapılan tam bir göz 
muayenesinin yerini tutmaz. 

UYARI Önerilen terapi için tarama sonuçlarının kullanımı özel olarak göz sağlığı 
uzmanı için ayrılmıştır. 

UYARI Tarama sonuçları düzeltici gözlüğün reçete edilmesi için doğrudan 
kullanılamaz.

İkaz Cihaz yüksek kaliteli, hassas parçaları içerir. Fiziksel darbeye maruz 
bırakmayın.

İkaz Cihazı taşımanın bir yolu olarak bilek kayışını kullanmayın; cihazın 
ağırlığını taşımak üzere tasarlanmamıştır.

İkaz Cihaz suya dayanıklı değildir. Sıvıya kazara düşürürseniz veya cihazın 
üzerine sıvı sıçrarsa, derhal Welch Allyn Teknik Destek ile iletişim kurun. 
Cihazda ufak damlacıklar bulunursa, yumuşak kuru bir bezle silerek temizleyin.

İkaz DC güç adaptörü takılırken cihazı köpükte veya kutuda saklamayın; 
bu güç kablosunda ve cihazda hasara neden olabilir. 

İkaz Cihazı aşırı ısı veya doğrudan güneş ışığında bırakmayın. Yüksek 
sıcaklıklar cihazın arızalanmasına neden olabilir.

İkaz DC güç konektörünü cihaza takarken, güç konektörünü cihaza zorlamayın; 
bu, garanti kapsamında kapsanmayacak şekilde cihazda hasara neden olabilir.

İkaz Dokunmatik ekranı sert ve katı nesneler ile itmeyin veya çizmeyin. 
Bu, cihazda hasara neden olabilir. Bir iğnenin cihaz ile kullanılması 
kabul edilebilirdir.

Not Taramanın meydana gelmesi için minimum 4mm göz bebeği boyutu 
gereklidir ve herhangi bir ışık kaynağına sahip bir odada bunu elde etmesi zor 
olabilir. Göz bebekleri çok küçükse, görsel ayırıcı odadaki aydınlatmanın 
ayarlanması için ekranınızda sizi uyarır. En iyi sonuçlar için, hastanın göz 
bebekleri 5mm veya daha büyük olmalıdır.
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İçindekiler Kontrol Listesi
Ana gönderim kutusu görsel ayırıcıyı, Kullanım Talimatlarını ve Aksesuar kutusunu içerir. 
Aksesuar kutusu şunları içerir:

AC Güç Kablosu. 

Güç Kaynağı/Şarj Cihazı. 

Temizleme Bezi. 

Cırt Cırtlı Kablo Kayışları. 

Bir taşıma kutusu satın aldıysanız, daha güvenli taşıma için gönderim kutusundan gelen 
köpüğü taşıyıcı kutunun içine yerleştirin. Güç kablosu takılıyken, görsel ayırıcınızı köpükte 
veya kutuda saklamayın.

Not Lütfen kutuyu ve köpüğü atmayın. Cihazın onaylanmayan ambalaj 
malzemesinde gönderilmesinden doğan hasarlar sınırlı garantiyi geçersiz 
kılar (ayrıntılar için garantiye bakın). 



8 Giriş Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı VS100



2

9

Kontroller, Ekran Penceresi 
ve Bağlantılar
Metin ve çizimlerin tamamı, tüm kullanılabilir seçeneklerini ile Spot Görsel Ayırıcıyı 
temsil etmektedir. 

Özellikler
Görsel Ayırıcının Arkadan Görünümü

1 LCD Ekran

2 Boyun Bandı Yuvası

3 AC Güç Konektörü

4 Güç Düğmesi

5 Bilek Bandı Yuvası

6 Seri Numarası Etiketi

7 Tripod Yuvası

8 Pil Şarjı Yeşil LED Göstergesi

9 USB Portu

10 Ortam Işığı Sensörü
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Görsel Ayırıcının Önden Görünümü

1 Aralık Bulucu

2 Ön Cam

3 Hoparlör



Kullanım talimatları Kontroller, Ekran Penceresi ve Bağlantılar 11

Ekran Penceresi
Ayırıcıya güç verildiğinde, ana menü veya Home Screen (Ana Sayfa Ekranı) belirir. 
Görsel ayırıcı bir ağa bağlıysa, ağ adı ve IP adresi siyah çubuğun sol üst köşesinde 
görünür olur. 

1. Yaş Aralığı 

Kişisel hasta verileri olmadan anında taramaya başlamak için, Home (Ana Sayfa) 
ekranından hastanın yaş aralığını seçin. İstenirse taramadan sonra hasta verisini 
girebilirsiniz. 

2. Start (Başlat) Düğmesi 

Start (Başlat) düğmesi şunları yapmanıza izin verir:

• Kimlik, İlk ve Soyad, Cinsiyet, Doğum Tarihi (DOB)/Yaş (Gerekli) gibi hasta 
bilgilerini girme

• Sıralanan hastaları bulma (Kimlik ekranında tam eşleşme)

• Tarama sürecini başlatma (Binoküler ve Monoküler mevcuttur)

• Tarama sonuçlarını inceleme ve yazdırma

3. Ekranın Altındaki Simgeler

• Queue (Sıra)– Tarama sürecini başlatmak için bir listeden sıralanan hastaları 
görüntüleyin, seçin veya arayın. 

• History (Geçmiş) – Zaten taranmış olan hastaları görüntüleyin (tamamlanan 
kayıtlar). 
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• Tools (Araçlar) – Görsel ayırıcıyı özelleştirmek için çeşitli seçenekler.

Hasta Bilgisi Ekranı
Hasta bilgisi ekranında, tüm verilerin doğru olduğunu onaylayın. Değiştirmek istediğiniz 
alana dokunarak bilgileri değiştirebilirsiniz. Değişiklik tamamlandıktan sonra, OK'i 
(Tamam) seçin ve hasta bilgisi ekranına geri dönersiniz. Date of Birth/Age (Doğum Tarihi/
Yaş) gereklidir ve yaş yoksa veya geçerli bir doğum tarihi veya yaş değilse (6 ay altı) 
kırmızı ile vurgulanır. Tarama sürecini başlatmak için GO (DEVAM) seçeneğini seçin.
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Sonuçları Anlama

1 Göz Bebeği Mesafesi

2 Göz Bebeği Boyutu Göstergesi

3 Sağ Göz (OD), Sol Göz (OS)

4 Tam refraksiyon
SE – Küresel eşdeğeri
DS – Küre
DC – Silindirik
Axis (Eksen) – Eksen

5 Tarama Sonucu

6 Home (Ana sayfa)

7 Silindirik Eğim

8 Hizalama Göstergesi

9 Derece, Yatay, Dikey
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Araçlar
Tools (Araçlar) menüsü aşağıdaki seçeneklerle görsel ayırıcıyı özelleştirmenize ve 
yapılandırmanıza izin verir:

Ürün yazılımı sürümü, yazılım uygulaması sürümü ve seri numarasını görüntüler. Ayrıca 
cihazın bellek saklama seviyeleri dahil, önemli görsel ayırıcı özelliklerine ilişkin hızlı bir 
referans da görüntülenir.

Görsel ayırıcıda geçerli olarak etkin inceleme önerileri için kullanılan yaş temelli kriterleri 
görüntüleyin.

Görsel ayırıcınız için geçerli tarihi ve zamanı ayarlamanıza izin verir.

Takılan bir USB saklama cihazını kullanarak içe ve dışa aktarmanızı sağlar.

Konum, tarama için bir konum ayarlamayı sağlar ve tüm hastalar o konuma bağlanır.

Görsel ayırıcıyı kablosuz bir ağa bağlamanıza izin verir. Ağ adınızı (SSID) manuel 
olarak girebilir, güvenlik türünü seçebilir ve ağınız için parolayı girebilirsiniz. Bu sayfadan 
TCP/IP Ayarlarınızı görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Bir ağ yazıcısını yapılandırmanıza ve bir test sayfasını yazdırmanıza izin verir. Yazıcı 
durumunu görüntülemenizi de sağlar.

Tarama tamamlandığında verilerin Results (Sonuçlar) ekranında nasıl görüntüleneceğini 
yapılandırmanıza izin verir. Bu veri biçimini, silindirik eğimi, tarama sonuçlarını ve önerileri 
görüntülemeyi veya gizlemeyi, varsayılan taramayı ve tarama zaman aşımlarını ayarlamayı 

İlave güvenlik için cihazınız için bir güvenlik PIN'i ayarlamanıza yardımcı olur. 
Etkinleştirilirse, cihazı her başlattığınızda veya uyandırdığınızda bir PIN gereklidir.

Cihaz üzerindeki lisansı etkinleştirir.

Görsel ayırıcıda görüntülenen dili seçmenize izin verir.
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Görsel Ayırıcıyı Kurma 
Doluyor 

1. Sağlanan DC kablosu setini ve güç kaynağı/şarj cihazını birlikte bağlayın.

2. Mevcut bağlantıları görmek için görsel ayırıcının arkasını hafifçe kaldırın.

3. DC güç konektörünü görsel ayırıcının üzerinde bulun ve güç kaynağı/şarj cihazını 
bağlayın. Güç kaynağı/şarj cihazındaki DC güç konektörü görsel ayırıcıdaki DC güç 
konektörüne kolayca takılır. Elektrikli şarj cihazını bağlamak için güç kullanmak cihaza 
hasar verebilir ve garantiyi geçersiz kılar.

4. Cihazı şarj etmek için DC güç konektörünü mevcut duvar prizine takın.

Görsel ayırıcıyı açma ve kapatma
1. Görsel ayırıcıyı açmak için, güç düğmesine basın ve düğmeyi serbest bırakın 

(başlatma süreci yaklaşık 30 saniye sürer). Güç verildiğinde, Ana Menüyü 
görürsünüz. 

2. Cihazı kapatmak, güç düğmesini iki saniye basılı tutun. Kapatmayı onaylamak için 
bir onay ekranı belirir. 

3. Yanıp sönen yeşil ışık ünitenin doluyor olduğu anlamına gelir, sabit yeşil ışık ünitenin 
tam olarak dolduğu anlamına gelir.

Tripod Yuvası
Görsel ayırıcı standart bir fotoğrafik tripoda monte edilebilir. Cihazın altında bulunan ¼-20 
dişli yuva tripodu takmak için mevcuttur.

Yararlı İpuçları
• No activity on the vision screener (Görsel ayırıcıda etkinlik yok)—60 saniye 

sonra ekran kararır; 5 dakika sonra ekran pil gücünü korumak için otomatik olarak 
siyaha döner. Görsel ayırıcıyı 'uyandırmak' için ekrana dokunun veya güç düğmesine 
basın. Ekran aydınlanmazsa, güç kablosunu takın ve tekrar deneyin.

• Exporting/Clear All (Dışa aktarılıyor/Tümünü Sil)—Clear All (Tümünü Sil) 
seçeneğini seçmeden önce istenen verileri USB sürücüye başarıyla dışa aktardığınızı 
doğrulayın. 

• Routinely delete ALL records from the vision screener (TÜM kayıtları görsel 
ayırıcıdan rutin olarak sil)—History (Geçmiş) ekranına gidin ve Clear All (Tümünü 
Sil) simgesini seçin. Delete All Records (Tüm Kayıtları Sil) seçeneğini seçin. 
Sorgulanan kayıtların tümünü de silebilirsiniz.
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• Avoid powering off during a screening (Bir tarama sırasında güç kapatmaktan 
kaçın)—Tarama yer aldığında,  Exit (Çıkış) düğmesini seçerek çıkın, cihazı normal 
olarak kapatın.

• Input Screen (Giriş Ekranı)—Herhangi bir giriş (klavye) ekranında Back (Geri) 
düğmesini basılı tutmak tüm verileri alandan siler.

• Low Battery (Düşük Pil)—Pil düşük bir seviyeye ulaştığında, güç kablosunu takması 
gerektiğini yoksa cihazın kapanacağını Kullanıcıya belirten bir bildirim belirir. Güç 
kablosu takılmazsa, cihaz düşük voltaj nedeniyle otomatik olarak kapanır. 

Kablosuz Ağ Yapılandırması
Tools (Araçlar) menüsünden, Network (Ağ) simgesini seçin. Geçerli ağ ayarları ekranda 
görüntülenir. Alanların herhangi birini eklemek veya düzenlemek için, aşağıdaki talimatlara 
bakın. Doğruysalar, Tools (Araçlar) menüsüne dönmek için OK (Tamam) seçeneğini 
seçin. 

Ağ adını (SSID) eklemek/değiştirmek için:
1. SSID Name (SSID Adı) alanına dokunun; bir klavye belirir. 

2. SSID'yi (büyük-küçük harfe duyarlı) girin; değişikliklerinizi kaydedip önceki ekrana 
dönmek için OK (Tamam) seçeneğini seçin. OK (Tamam) düğmesi, değişiklikler 
yapıldığında ve kaydedilmeye uygun olduğun koyulaşır.

Güvenlik türünü eklemek/seçmek için: 
İlgili güvenlik türünü seçin: Yok, WEP veya WPA.

Parolayı eklemek/değiştirmek için: 
1. Passphrase (Parola) düğmesine dokunun; bir klavye belirir (bu yalnızca güvenlik 

alanı WEP veya WPA'ya ayarlı olduğunda mevcuttur). 

2. Parolayı (büyük-küçük harfe duyarlı) girin ve OK (Tamam) seçeneğini seçin. 

3. Network (Ağ) ekranında, değişiklikleri kaydetmek için OK (Tamam) seçeneğini seçin, 
aksi halde değişiklikler uygulanmaz.

Görsel ayırıcıda kablosuz özelliklerini etkinleştirmek veya devre 
dışı bırakmak için:

Ağ menüsünde On/Off (Açma/Kapatma) düğmesini seçin.

Gelişmiş ağ ayarlarını görüntülemek için:
1. TCP/IP'yi seçin.  Buradan, ağınız tarafından atanan geçerli TCP/IP adresinizi 

de görüntüleyebilirsiniz. 

Not WPA seçeneği WPA Kişisel/WPA2 Kişisel'i destekler.

Not Yazdırmanın etkinleştirilmesi için kablosuz açık olmalıdır.
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2. Ek ağ yapılandırmaları için, ağ adresinizi ve ayarlarınızı manuel olarak yapılandırmak 
üzere Static (Statik) seçeneğini seçin. (Ayrıca görsel ayırıcınızın MAC adresi 
kullanılabilir).

Yazılım Yapılandırması
Görsel ayırıcı çoğu ağ uyumlu Hewlett-Packard (HP) yazıcılara bağlanma ve yazdırma 
özelliğine sahiptir. Görsel ayırıcı HP dışı yazıcılarla kullanılabilen bazı genel PCL 
sürücüleri ve Brother QL-720NW etiket yazıcısını destekleyen özel bir sürücüyü de içerir. 

1. Tools (Araçlar) menüsünden, yazıcı simgesini seçin.

2. Sonraki ekrana görsel ayırıcıdaki mevcut yazıcıları listeler. Bu, görsel ayırıcıya zaten 
eklenmiş tüm yazıcıların bir listesidir. 

Varsayılan yazıcıyı seçmek veya değiştirmek için: 
Yazıcı listesinden, istenen yazıcıyı bulun ve seçin (mavi ile otomatik vurgulanır.) Birden 
çok yazıcı listelenmişse, vurgulanan yazıcı için Set as Default (Varsayılan olarak ayarla) 
düğmesine dokunun. 

Bir yazıcıyı yapılandırmak için
Yazıcıyı seçin, ardından yazıcı durumunu görüntülemek veya bir test sayfası yazdırmak 
için Edit (Düzenle) düğmesine basın.

Bir yazıcıyı silmek için
1. Mevcut yazıcı listesinden yazıcıyı seçin, silmek için eksi düğmesine dokunun. 

2. Yazıcının silinmesini onaylamanızı isteyen bir açılır pencere belirir.

Yazıcı sistemini sıfırlamak için 
Bu tüm yazıcıları siler:

1. Trashcan (Çöp kutusu) simgesine dokunun. 

2. Bir açılır pencere belirir; Delete (Sil) seçeneğini seçin. Bu tüm geçerli yazıcı 
yapılandırmalarını kaldırır. 

Bir ağ yazıcısını ekleme
1. Printers Available (Mevcut Yazıcılar) ekranından, bir yazıcıyı eklemek için artı 

işaretini seçin. 

Not Görsel ayırıcı üzerinde QL-720NW'yi kurmak için, ağdaki adında QL-720 
olmalıdır ve sürücü listesinden QL-720NW etiketli sürücüyü seçmelisiniz. 
Brother DK2205 Kesintisiz Uzunlukta Kağıt Şeridini veya eşdeğerini kullanın.

http://<ip_address_of_VS100\>:631/
http://<ip_address_of_VS100\>:631/
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2. Ağda herhangi bir yazıcı bulunursa, listede belirir. Yazıcı gösterilmiyorsa, ekranın üst 
kısmında + Add New Printer (+ Yeni Yazıcı Ekle) seçeneğini seçin ya da eklemek 
istediğiniz yazıcıyı seçin devam simgesine basabilirsiniz.

3. Yazıcı ayrıntılarını inceleyin (Ad, Sürücü ve Konum). Ayarları değiştirmek veya 
eklemek için, değiştirmek istediğiniz alana dokunun. Bir sürücü eklemeniz gerekirse, 
Search (Ara) alanına sürücünün adının bir kısmını girerek arama özelliğini 
kullanabilirsiniz. 

4. Değişiklikler yapıldıktan sonra, Save (Kaydet) seçeneğini seçin.

5. Kaydedildiğinde, Print Test Page (Test Sayfasını Yazdır) seçeneği koyu görünür.

6. Bir yazıcı simgesi, işin sürdüğünü belirtecek şekilde menü çubuğunda belirir. 
Yazdırma sırasındaki işlerin sayısı, geçerli yazıcı durumu ile birlikte Printer Details 
(Yazıcı Ayrıntıları) ekranının üst kısmındaki Jobs (İşler) kutusunda gösterilir.

7. Printers Available (Mevcut Yazıcılar) ekranına dönün ve istenen kurulu yazıcıyı 
vurguladığınızdan ve yazıcının Set as Default (Varsayılan olarak ayarla) düğmesi 
seçilerek varsayılan olarak ayarlandığından emin olun.

Bir Doğrudan Bağlantılı (USB) Yazıcıyı ekleme
1. Görsel Ayırıcıyı kablosuz bir ağa bağlayın.

2. USB kablosunu yazıcıdan VS100'ün USB portuna bağlayın.

3. Ana menüden VS100'ün IP adresini not edin.

4. Aynı ağdaki bir bilgisayarda aşağıdaki URL'yi ziyaret edin: 
http://<ip_address_of_VS100>:631/

5. Administration (Yönetim) sekmesine tıklayın; Printers (Yazıcılar) altında, Find New 
Printer (Yeni Yazıcı Bul) düğmesine tıklayın.

6. Başlıkta USB ile listelenenin üzerinde Add This Printer (Bu Yazıcıyı Ekle) 
seçeneğine tıklayın, örneğin: HP ENVY 5530 serisi (HP ENVY 5530 serisi 
USB CN3C91S1N205XT HPLIP).

7. Continue (Devam) seçeneğine tıklayın.

8. Make'i (Yap) seçin veContinue (Devam) seçeneğine tıklayın, örneğin: HP.

9. Model'i seçin ve Add Printer (Yazıcı Ekle) seçeneğine tıklayın, örneğin: HP Envy 
5530 Serisi hpijs, 3.13.9 (en, en).

10. Set Default Options (Varsayılan Seçenekleri Ayarla) seçeneğine tıklayın.

11. VS100’de, Tools (Araçlar) seçeneğine basın, Printer (Yazıcı) seçeneğini seçin.

Not Mevcut yazıcıları göstermek üzere görsel ayırıcı için mevcut yazıcılara sahip 
kablosuz ağa bağlı olduğunuzdan emin olun.

Not PCL sürücüleri HP dışı yazıcılar için mevcuttur. Her yazıcının görsel ayırıcı 
ile çalışacağı garanti edilmez.

Not Yazıcınızla ilgili bir sorun yaşıyorsanız veya yazdırma işi sırada takıldıysa, 
yazdırma işini silmek ve yazıcıyı sıfırlamak için sıfırlama düğmesini seçin. 

Not VS100 üzerinde giriş yapma kolaylığı için yazıcıya daha basit bir ad verin, 
örneğin: HP_ENVY_5530_serisi_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP yerine 
ENVY5530'u kullanın.
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12. Yeni bir yazıcıyı eklemek için + okuna basın, Add New Printer (Yeni Yazıcı Ekle) 
seçeneğini seçmek için sağ oka basın.

13. Yazıcıya bir ad verin, örneğin: HP Envy 5530.

14. Driver (Sürücü) altında Edit (Düzenle) seçeneğine basın, yazıcı için düzgün 
sürücüyü seçin.

15. Location (Konum) altında Edit (Düzenle) seçeneğine basın, ipp://127.0.0.1/printers/
<yazıcı_adı> girişini yapın, örneğin: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.

16. Save (Kaydet) düğmesine basın.

17. Her şeyin çalıştığını onaylamak için artık Print Test Page (Test Sayfası Yazdır) 
düğmesine basabilirsiniz.
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Dosyaları İçe Aktarma/Dışa Aktarma 
1. Tools (Araçlar) menüsünden, Import/Export (İçe Aktar/Dışa Akta) seçeneğini 

seçtiğinizde Import/Export (İçe Aktar/Dışa Aktar) ekranına yönlendirilirsiniz. 

2. Görsel ayırıcıda USB portuna bir USB depolama cihazı takın (Önerilen USB 
boyutu 8GB veya daha büyüktür). 

3. USB cihazı saptandığında, Import (İçe Aktar) ve Export (Dışa Aktar) düğmeleri seçim 
için mevcut olur ve tarihin yanında sağ üst siyah çubukta USB sembolünü görürsünüz. 

4. Import (İçe Aktar) düğmesi yalnızca görsel ayırıcı geçerli bir içe aktarma dosyasını 
tanırsa mevcuttur. Bulunan içe aktarma dosyalarının sayısı ekranda gösterilir.

Dışa Aktarma
1. Export (Dışa Aktar) düğmesini seçin. Hastaya özgü verileri içermeyen bir dosyayı 

dışa aktarmayı isterseniz, Exclude Personal Data (Kişisel Verileri Hariç Tut) 
seçeneğini seçin, bu seçeneği seçmezseniz, tüm veriler dışa aktarılır. Dışa aktarma 
sürecini başlatmak için Export (Dışa Aktar) seçeneğini seçin.

2. “Export Finished successfully” (Dışa Aktarma başarıyla tamamlandı) mesajı 
görüntülenene kadar bekleyin, OK (Tamam) seçeneğini seçin, bundan sonra USB 
sürücüyü görsel ayırıcıdan güvenle kaldırabilirsiniz.

3. USB üzerindeki dışa aktarılan klasör adı 
“Spot_SeriNumarası_YYYYAAGG_SSDDSS” olur (“Spot_SeriNumarası” etiketli 
klasör yalnızca hastalar taranırken takıldıysa tarama verilerini içerir). Şunları içerir:

• Spot Ölçüt dosyası (“içe aktarma” klasöründe bulunur). 
• Spot Hastaları Şablonu (“db” klasöründe bulunur).
• Spot Sonuçları dosyası (“db” klasöründe bulunur).
• Spot Reklam dosyası ("içe aktarma" klasöründe bulunur, sadece özel 

reklam eklendiyse görünürdür).
• Hasta PDF dosyaları (“pdf” klasöründe bulunur). 

İçe Aktarma
İçe aktarma işleviyle, şunları içe aktarabilirsiniz:

• Güncellenmiş ölçüt dosyaları (SpotCriteria.csv)
• Gelecekteki, sıralanmış, tarama dosyaları (SpotSubjects.csv veya 

Location.csv. Dosyanın adında bir Konum kullanmak, dosyadaki tüm hastaları 
dosyanın adı yoluyla bir konuma varsayılan hale getirir, örneğin, 
LakeMary.csv bu dosyadaki tüm hastalar için konum olarak “LakeMary”ye 
varsayılan hale gelecektir)

• Tarama raporlarının özel reklamı (banner.png). Dosya başarılı bir içe aktarma 
için doğru adlandırma düzenini izlemelidir (örn. banner.png, SpotCriteria.csv, 

Not Düğmeler USB sürücünün takılmasından itibaren beş saniye içinde 
vurgulanmazsa, USB'yi çıkarın, PC'nize takın ve tekrar denemeye 
çalışmadan önce tüm dosyaları sürücüden kaldırın. 

Not USB sürücüsü dışa aktarmanın tamamlanmasından önce kaldırılırsa, veri 
aktarımı eksik olabilir veya sonuç olarak bozulmuş hale gelebilir.
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SpotSubjects.csv. SpotSubjects'in dosya adı olarak bir konuma sahip 
olabileceğini unutmayın).

• Güncellenmiş ölçüt dosyaları (SpotCriteria.csv)

Özel Reklamlar
Welch Allyn yazdırılabilir raporların alt kısmına özel bir reklam ekleme özelliğini sunar. 
Lütfen Welch Allyn'in özel reklamları sağlamadığını unutmayın. Aşağıdaki özellikleri 
kullanarak reklamınızı oluşturmanız gerekir:

• Reklam dosyaları “banner.png” adında olmalıdır
• 1MB'den büyük olamaz
• Görüntü 1376 x 240 piksel olmalıdır 

Özel bir reklam eklemek için
1. banner.png dosyasını USB'nin kök/üst seviyeli dizinine yerleştirin.

2. Görsel ayırıcıya USB'yi takın. Tools'a (Araçlar) gidin, Import/Export'u (İçe Aktar/
Dışa Aktar) seçin.

3. Dosyayı içe aktarma seçeneği vurgulanır; Import (İçe Aktar) seçeneğini seçin. 

4. Dosyanın başarılı şekilde içe aktarıldığını doğrulamak için, yeni bir hastayı tarayın ve 
tamamlanan kaydı seçip raporu yazdırın. Yeni reklamınız raporun alt kısmına 
yazdırılır.

Web Erişimi
Kablosuz bir ağa bağlandığında, görsel ayırıcı bir aynı ağ üzerindeki bir PC'deki bir web 
tarayıcısından (Internet Explorer, Firefox, Safari, vs.) dosyaları görüntüleme becerisini 
size sunar. 

Görsel ayırıcıdaki web sunucusuna erişmek için:

1. Bilgisayarınızdan, bir web tarayıcısını açın; adres çubuğuna cihazın IP adresini girin 
(bu Ana Sayfa Ekranındaki üstteki siyah çubukta bulunur).

2. Kullanıcı adını ve parolayı girmeniz istenir.

Kullanıcı adı: spot
Parola: 0000

3. Varsayılan Report (Rapor) klasörüne gider. Bu, hastanın PDF dosyalarını 
bulabildiğiniz pdf klasörünü içerir.

4. SpotResults.csv dosyasını görüntülemek için “db” dizinine değiştirin.

Not Cihazınızda güvenliği etkinleştirdiyseniz, parola dört haneli pin kodunuz 
olacaktır.
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Lisanslandırma
Görsel ayırıcının tarama işlevini kullanmak için, cihazın lisanslandırılması gerekir. 
Cihazınız bu talimat belgesi ile fabrikada yeni olarak gelirse, lisansınız zaten kuruludur ve 
etkindir. Cihazınızda yazılımı güncellediyseniz, lisanslandırmanın şu şekilde 
güncellenmesi gerekir:

1. Görsel ayırıcı USB portuna boş bir USB cihazını bağlayın.

2.  Tools (Araçlar) seçeneğine gidin, License (Lisans) düğmesine basın.

3. Bir süre sonra, kayıt dosyasının USB sürücüye dışa aktarıldığını belirten bir iletişim 
kutusu belirir.

4. spot-[seri numarası].reg başlıklı dosyayı  customerservice@welchallyn.com 
adresindeki Welch Allyn Desteğine gönderin.

Welch Allyn Desteği kayıt dosyanızı inceler ve size geçerli bir lisans anahtarını e-posta 
ile gönderir. Anahtarı aldıktan sonra, aşağıdakini gerçekleştirin:

1. Dosyayı USB Sürücüsünün üst seviyesine (kök dizin) kaydedin.

2. USB'yi görsel ayırıcıdaki USB portuna takın.

3. Tools (Araçlar) menüsünden, License (Lisans) seçeneğini seçin. Bir süre sonra, 
lisans dosyasının cihaza içe aktarıldığını belirten bir iletişim kutusu belirir.
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Görsel Ayırıcı İşletimi

Tarama Ortamı
Optimum tarama sonuçları için, daha düşük seviyeli yumuşak aydınlatmalı bir ortamda 
tarayın. Herhangi bir güneş ışığı ve/veya akkor ışık kaynağının hastanın gözlerine 
yansımasını ortadan kaldırdığınızdan veya engellediğinizden emin olun. Floresan ışık 
kabul edilebilirdir ancak hastanın göz bebeği boyutunun etkilenebileceğini ve başarılı 
tarama şansınızı azaltabileceğinizi unutmayın.

Bir Hastayı Tarama
1. Kendinizi hastadan yaklaşık 1 metre uzağa konumlandırın. Tripod kullanılıyorsa, 

tripodu hastadan yaklaşık 1 metre uzağa yerleştirin.

2. Taramayı başlatın ve hastanın her iki gözünü karşılamak için cihazı yavaşça yukarı 
doğru döndürün. Her iki göz ekranda net olana kadar hastayla mesafenizi ayarlayın.  
Tripod ile, hastanın gözleri ekranda odaklanıncaya kadar tripodların pozisyonunu 
yukarı veya aşağı ve yandan yana ayarlayın. 

Mavi bir ekran çok yakın veya hastadan çok uzak olduğunuzu belirtir.

Kendinizi diğerinin önünde bir ayaklık mesafede konumlandırın, ekran, yakalama 
aralığında olduğunuzu belirtecek şekilde grileşene kadar yavaşça ileri geri sallayın. Tripod 
kullanıldığında, ekran grileşene kadar hastanın göz bebekleri üzerine odaklanmayı 
sağlamak için gerektiği kadar tripodu hareket ettirin. 

1. Yakalama sürecinin devam ettiğini belirtecek şekilde, ekran çarkı belirene kadar 
görsel ayırıcı cihazı sabit tutun. 

2. Hastanın göz bebekleri başarılı bir taramayla yakalanamazsa, tarama döngüsü 
durdurulur. Taramayı tekrar deneyebilir, hatayı işaretleyebilir, monoküler modu 
deneyebilir veya Home (Ana Sayfa) ekranına dönebilirsiniz.

3. Göz bebekleri çok küçükse, cihaz daha büyük göz bebeği boyutunu desteklemek 
üzere odadaki aydınlatmanın ayarlanması için ekranınızda sizi uyarır.

Not Taramanın meydana gelmesi için minimum 4mm göz bebeği boyutu gereklidir 
ve herhangi bir ışık kaynağına sahip bir odada bunu elde etmesi zor olabilir. 
Göz bebekleri çok küçükse, görsel ayırıcı odadaki aydınlatmanın ayarlanması 
için ekranınızda sizi uyarır. En iyi sonuçlar için, hastanın göz bebekleri 5mm 
veya daha büyük olmalıdır.

Not Görsel ayırıcıyı hastanın gözleri ile dengeli (eksende) tutmak daha hızlı 
sonuçları destekler ve diğer nesneleri yakalamamanızı sağlamaya yardımcı 
olur.



24 Görsel Ayırıcı İşletimi Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı

Görsel ayırıcı nasıl odaklanır

A Görsel ayırıcıyı hastadan yaklaşık 36 inç uzağa konumlandırın.

B Görsel ayırıcıyı vücuda yakın tutun ve ekran grileşene kadar ileri ve geri 
eğilin.

C Gri ekranda iğ belirene kadar küçük hareketler yapın.

Not En iyi sonuçlar için gözler tam açık olmalı ve çerçevenin merkezinde 
tutuluyor olmalıdır.
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Monoküler Mod
Monoküler modda, hangi gözün taranacağını seçme seçeneği size sunulur. Bu, binoküler 
tarama hastanın göz bebeklerini yakalamadığında denenmelidir.

1. Ekranın, taramak istediğiniz göze karşılık gelen yanına dokunun. (OD = hastaların 
sağ gözü; OS = hastaların sol gözü).

2. Tamamlandığında, Results Options (Sonuç Seçenekleri) Menüsünden Mono (Mono) 
seçeneğini seçerek diğer gözle süreci tekrarlayabilirsiniz.

Sonuçları Görüntüleme
Sonuçlar ekranı tarama sürecinin sonunda belirir. 

Seçeneklerde görüntülenen tüm sonuçlar şunlar dahil Results (Sonuçlar) altında Tools 
(Araçlar) menüsündedir: Özet ekranına veya ayrıntılı sonuçlar ekranına varsayılan olarak 
ayarlama, gizleme önerileri veya tarama sonuçları, silindirik eğim seçenekleri ve 
işlenmemiş veya yuvarlanan veriler.
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Sonuçları Anlama
Aşağıdaki şekil sonuçlar ekranını ve size gösterdiklerini özetler:

Aralığın dışındaki sonuçlar kırmızı ile gösterilir. 

Not Tarama sonuçları, cihazın çıkış ekranında uygun bir ibare ile birlikte, aralığın içinde ya 
da aralığın dışında bir sonuç sağlar (“Tarama Tamamlandı” veya “Tam Göz Muayenesi 
Önerilir”). Görüntülenen mesaj, hastanın daha ileri bir değerlendirme için göz bakım 
uzmanına gönderilmesini veya sadece gelecekteki taramalarda izlenmesini 
değerlendirmek için sağlık bakım uzmanına hatırlatma amaçlıdır.

1 Göz Bebeği Mesafesi

2 Göz Bebeği Boyutu Göstergesi

3 Sağ Göz (OD), Sol Göz (OS)

4 Tam refraksiyon

SE – Küresel eşdeğeri
DS – Küre
DC – Silindirik
Axis (Eksen) – Eksen

5 Tarama Sonucu

6 Home (Ana sayfa)

7 Silindirik Eğim

8 Hizalama Göstergesi

9 Derece, Yatay, Dikey
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Görsel Ayırıcı Ölçütü
Geçerli tarama ölçütünü değiştirmek için: 

1. Bir dışa aktarma gerçekleştirin ve USB sürücüyü PC'nize takın.

2. USB sürücüsü klasörüne gidin ve dışa aktardığınız Spot klasörünü açın; içe aktarma 
klasörünü seçin. 

3. “SpotCriteria.csv” dosyasını USB sürücüdeki üst taraftaki klasöre kopyalayın 
(dosya bir klasörün içinde olamaz). Kopyalandığında, dosyayı açın.

4. Microsoft Excel veya uyumlu programı kullanarak istenen herhangi bir değişikliği 
yapın.

5. Dosyayı Virgülle Ayrılan Değer (.csv) dosyası olarak kaydedin. Dosyanın 
“SpotCriteria.csv” şeklinde adlandırıldığından emin olmalısınız. USB sürücüsünü 
PC'nizden çıkarın ve görsel ayırıcıya takın.

6. Tools (Araçlar) menüsüne gidin ve Import/Export'u (İçe Aktar/Dışa Aktar) seçin. 
Güncellenen ölçüt dosyasını içe aktarmak için Import (İçe Aktar) düğmesini seçin.

7. Dosyanın başarılı şekilde içe aktarıldığını doğrulamak için, Tools (Araçlar) menüsüne 
gidin ve Criteria (Ölçüt) seçeneğini seçin; yeni ayarları inceleyin.

Hastalar
Görsel ayırıcı sıralanan hastalar için bir hasta listesini doldurma becerisini size sunar.

1. Bir dışa aktarma gerçekleştirin, tamamlandığında USB sürücüsünü kaldırın ve PC'nize 
takın.

2. Oluşturulmuş olan Spot klasörünü seçin. 

3. “db” klasörünü seçin, ardından “SpotSubjects.csv” dosyasını seçin.

4. SpotSubjects.csv dosyası altı sütunu içerir; sütun başlıklarından herhangi birini 
değiştirmeyin. Sadece aşağıda gösterildiği gibi sütunlara bilgileri ekleyin:  

• Patient ID (Hasta Kimliği)—Alfabetik, numerik karakterler ve sembollerin 
herhangi bir kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Bu alan hızlı hasta aramaları 
için kullanılır.

• First Name (Adı)—Adı girin. Alfabetik karakterlerin herhangi bir 
kombinasyonunu kullanın.

• Last Name (Soyadı)—Soyadını girin. Alfabetik karakterlerin herhangi 
bir kombinasyonunu kullanın.

Not Özel ölçüt içe aktarıldığında ve kullanımdayken, ekranın alt kısmında Restore 
(Geri Yükle) düğmesi de olacaktır. Bu düğme kullanıcının cihaz ile 
gönderilmiş varsayılan ölçüte geri dönmek isteyip istemediğini onaylamasını 
ister. Onaylanarak, özel ölçüt görsel ayırıcıdan silinir ve varsayılan ölçüt ile 
değiştirilir.

Not Patient ID (Hasta Kimliği) sütunundan bir sütun ekleyebilir ve her bir hasta için 
spesifik konumlar oluşturmanız gerekiyorsa buna Location (Konum) 
diyebilirsiniz.



28 Görsel Ayırıcı İşletimi Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı

• Date of Birth (Doğum Tarihi)—AA/GG/YYYY biçiminde doğum tarihini girin. 
Hastanın yaşını, yıl, ay veya her ikisinin kombinasyonu olarak girebilirsiniz. 
Bu alan çalışmanın içe aktarılması için gereklidir.

Örneğin: Bir hasta 2 yıl 10 aylıksa, 2Y10M girersiniz. Numerik ve alfabetik 
karakterleri kullanın. 

• Gender (Cinsiyet)—Male'i (Erkek) seçin veya M (E) girin; Female'i (Kadın) 
seçin veya F (K) girin. Yalnızca alfabetik karakterler; alanı boş bırakmak 
cinsiyetin tanımlanmaması varsayılanını uygular.

• Eyewear prescription (Reçete edilen gözlük)—None (Yok), Glasses 
(Gözlükler) veya Contacts (Lens) seçeneklerini seçin. Alanı boş bırakmak, 
varsayılan olarak ‘None’ (Yok) seçeneğini ayarlar. 

İçe aktarma dosyasını güncelledikten sonra: 

1. Dosyanın Virgülle Ayrılan Değerler (.csv) dosyası olarak kaydedildiğini onaylayın.

2. Dosya adının ‘SpotSubjects.csv’ veya ‘DesiredLocation.csv’ olduğunu doğrulayın.

3. Dosyayı görsel ayırıcıya yüklemek için içe aktarma prosedürlerini takip edin. Dosyanın 
başarıyla içe aktarıldığını doğrulamak için: Home (Ana Sayfa) ekranına dönün ve yeni 
kayıtları görüntülemek için Queue (Sıra) simgesine gidin.

Not Hasta dosya(ları)nızı bir konumla etiketliyorsanız, görsel ayırıcı USB 
sürücüsü üzerinde bulunan tüm dosyaları aynı anda içe aktarır.
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Sorun Giderme
Sistemi Yeniden Başlatma

1. Görsel ayırıcıyı yeniden başlatmak için, bir onay ekranı belirene kadar On/Off (Açma/
Kapatma) düğmesini basılı tutun. Kapatmak için Confirm (Onayla) seçeneğini seçin. 

2. Ekran karardığında, 30 saniye bekleyin ve görsel ayırıcıyı tekrar açmak için güç 
düğmesine basın. Güç kablosunu takarak cihazın gücünün olduğundan emin olun.

Sistem Donması
Görsel ayırıcının kilitlenmesi ve dokunmaya tepkisiz olması durumunda, bir donanım 
sistemi sıfırlaması gerçekleştirmeniz gerekir. 

1. On/Off (Açma/Kapatma) düğmesine basın. 

2. Power Off (Kapatma) penceresi belirirse, cihazı kapatmak için Confirm (Onayla) 
seçeneğini seçin. 

3. Bu olmazsa, On/Off (Açma/Kapatma) düğmesini basılı ekran kararıncaya kadar 
basılı tutun, ardından On/Off (Açma/Kapatma) düğmesini serbest bırakın. 

4. Yaklaşık bir dakika bekleyin, ardından normal başlatma sürecini gerçekleştirin. 

Yazıcı Sorunları
Yazıcının açık olduğunu ve yeterli mürekkep veya tonere sahip olduğunu kontrol edin: 

1. Doğrudan yazıcıdan bir test sayfasını yazdırın. 

2. Yazıcınızın düzgün çalışma düzeninde olduğunu onayladıktan sonra, aynı yerel ağ 
üzerindeki bir PC'den yazıcıya yazdırarak yazıcının yerel ağ üzerinde olduğunu 
doğrulayın. 

3. Yukarıdakilerin tümü çalışma düzenindeyse, bir Sistem Yeniden Başlatması 
gerçekleştirin (yukarıya bakın)

Kablosuz Sorunları
Kablosuz bir ağa bağlanmakta sorunlarla karşılaşırsanız:

1. Sağ üst köşede Wireless (Kablosuz) simgesini kontrol edin. Simge kırmızıysa, 
önce görsel ayırıcıyı tekrar başlatmayı deneyin.

Not Bu bazı veri kayıplarına neden olabilir (örn. yazıcı yapılandırması ve hasta 
verileri).
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2. Tüm ağ ayarlarının doğru girildiğini doğrulayın. 

3. Ayarlar doğruysa, görsel ayırıcıyı kapatmayı, ardından tekrar açmayı deneyin. 

4. Ağ adınızın ve IP adresinizin siyah çubuğun sol üst köşesinde tanımlanıp 
tanımlanmadığını görmek için Home (Ana Sayfa) ekranını kontrol edin. 

5. Bağlantı otomatik olarak yeniden bağlanmazsa, Tools (Araçlar), Network (Ağ) 
seçeneklerine gidin, Security Type (Güvenlik Türü) seçeneğini seçin, doğru türü 
yeniden seçin (None (Yok), WEP, WPA) ardından vurgulanan OK (Tamam) seçeneğini 
seçin. Bu ağ bağlantısını eski haline getirmelidir.

Sistem Mesajları
Görsel ayırıcıyı çalıştırırken spesifik sistem mesajları belirebilir. Bu durumda, aşağıdaki 
bilgiler mesajın neyi belirttiğini tanımlamanıza yardımcı olur:

Sorun giderme veya hata mesajlarına ilişkin daha fazla bilgi için, Welch Allyn’in destek 
ekibi ile iletişim kurun (ek iletişim bilgileri için bu kılavuzun iç kapağına başvurun).

Not Yeniden başlatmak, ağa bağlantıyı eski haline getirmeye yardımcı olur.

Mesaj Metni Mesaj 
Eylemleri

Anlamı Eylem

Sorry for the 
inconvenience. We need 
to reboot the device 
(Rahatsızlık için özür 
dileriz. Cihazı yeniden 
başlatmamız gerekiyor).

Tamam veya
İptal

Tarama modu bir sorunla 
karşılaşmıştır ve cihazın yeniden 
başlatılması gereklidir.

Cihazı yeniden başlatmak için 
Continue (Devam) seçeneğini 
seçin veya cihazı Salt-Okunur 
modda kullanmaya devam etmek 
için Cancel (İptal) seçeneğini 
seçin. Sorun devam ederse, 
Welch Allyn Desteği ile iletişime 
geçin.

Problem encountered. 
The device needs to 
reboot. (Sorunla 
karşılaşıldı. Cihazın 
yeniden başlatılması 
gerekiyor)

Yeniden 
Başlat

Sistem başlatılamadı ve sorunu 
düzeltmeyi başaramadı.

Reboot'u (Yeniden Başlat) seçin 
ve tekrar deneyin. Sorun devam 
ederse, Welch Allyn Desteği ile 
iletişime geçin.

The screening system is 
not available (Tarama 
sistemi mevcut değil).

Yok Exam system (İnceleme sistemi) 
başlatılmadı veya tepkisiz.

Cihazı açıp kapatın ve tekrar 
deneyin. Sorun devam ederse, 
Welch Allyn Desteği ile iletişime 
geçin.

The screening system is 
not initialized (Tarama 
sistemi başlatılamıyor).

Yok Exam system (İnceleme sistemi) 
başlatılmadı veya tepkisiz.

Cihazı açıp kapatın ve tekrar 
deneyin. Sorun devam ederse, 
Welch Allyn Desteği ile iletişime 
geçin.

Device has not finished 
saving the previous 
screening (Cihaz önceki 
taramayı kaydetmeyi 
bitirmedi).

Yok Sistem önceki bir incelemeden diske 
dosyaların hala kaydediliyor 
olduğunu saptamıştır.

Cihazı açıp kapatın ve tekrar 
deneyin. Sorun devam ederse, 
Welch Allyn Desteği ile iletişime 
geçin.

Un-calibrated device 
(Kalibre edilmemiş cihaz)

Yok Sistem cihaz yapılandırma dosyasını 
okuyamamıştır.

Cihazı kapatıp açın. Sorun devam 
ederse, Welch Allyn Desteği ile 
iletişime geçin.
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Görsel Ayırıcıyı Temizleme
Görsel Ayırıcıyı Temizleme

Görsel ayırıcının üzerine sıvı bir madde dökülürse:

1. Görsel ayırıcının gücünü kapatın.

2. Elektrik fişinin bağlantısını kesin.

3. Görsel ayırıcının üzerindeki fazla sıvıyı kurulayın.

Görsel ayırıcının içine sıvı akması durumu muhtemelse, görsel ayırıcı yetkili servis 
personeli tarafından kurutulup incelenene ve test edilene kadar görsel ayırıcının 
kullanımını durdurun.

Rutin temizliği kurumunuzun protokollerine ve standartlarına ya da yerel yönetmeliklere 
göre gerçekleştirin. Görsel ayırıcı çalışır durumdaysa, ekranı kilitleyin ve DC güç 
kablosunun bağlantısını kesin. 

Aşağıdaki maddeler, görsel ayırıcıyla uyumludur:

• Yüzde 70'lik izopropil alkol
• Yüzde 10'luk klorlu ağartıcı çözelti
Kurumunuzun protokollerine ve standartlarına ya da yerel yönetmeliklere göre 
dezenfeksiyonu gerçekleştirin.

Yüzde 70'lik izopropil alkol
Görsel ayırıcıyı, yüzde 70'lik izopropil alkol ile hafifçe ıslatılmış temiz bir bezle silin. 

Yüzde 10'luk klorlu ağartıcı çözelti
1. Görsel ayırıcıyı, yüzde 10'luk çamaşır suyu ve su solüsyonuyla hafifçe ıslatılmış temiz 

bir bezle silin. Temizlik maddesi üreticisinin talimatlarını izleyin.

2. EP ve USP kalite standartlarına uygun, suyla hafifçe ıslatılmış temiz bir bezle silin.

3. Görsel ayırıcıyı kullanmadan önce görsel ayırıcı yüzeyinin minimum 10 dakika 
boyunca kendi kendine kuruması için bekleyin.

UYARI   Elektrik çarpma tehlikesi. Görsel ayırıcıyı temizlemeden önce, DC güç kablosunu 
elektrik prizinden ve monitörden ayırın.

UYARI   Sıvılar görsel ayırıcının içindeki elektronik aksama hasar verebilir. Görsel 
ayırıcının üzerine sıvı maddelerin dökülmesini önleyin.
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Spesifikasyonlar
Görsel ayırıcı ile sağlanan güç kaynağı/şarj cihazı aşağıdaki özelliklere sahiptir:

• Bu görsel ayırıcı DFU belgesi yazılım sürümleri 3.0.xx.yy için geçerlidir.

• Görsel Ayırıcı üretim sürecinin parçası olarak kalibre edilmiştir ve daha sonra 
kalibrasyonu gerektirmez.

• Sağlanan harici güç kaynağı/şarj cihazı Sınıf II bir ekipmandır ve görsel ayırıcı harici 
güç kaynağı/şarj cihazına bağlandığında da Sınıf II bir ekipmandır.

• Görsel ayırıcıya, harici güç kaynağı/şarj cihazına bağlanmadığında ekipman 
tarafından dahili olarak güç verilir (pil).

• Elektrik çarpmasına karşı koruma, uygulanan parça yok.

• Görsel ayırıcı IPX0 derecelidir ve bu nedenle suya maruz kalmaya karşı korumalı 
değildir.

• Görsel ayırıcı, hava, oksijen ya da nitröz oksit içeren yanıcı anestetik karışımlar 
varken kullanım için uygun değildir.

• Görsel ayırıcı kesintisiz işletim için uygundur.

• Görsel ayırıcı 6 aydan başlayarak tüm yaş grupları boyunca görsel sorunları hızlıca 
ve kolayca saptar. 

• Welch Allyn, ücretini sahibinin karşılayacağı şekilde, her 2,5 yılda bir atanan bir Allyn 
onarım tesisinde pil değişimini tavsiye eder. Görsel ayırıcı düzenli bakımı tozun ve 
kirin ön camdan ve LCD ekrandan gerektikçe silinmesinden meydana gelir. 

• USB portu sadece USB sürücüsü yoluyla yazılım indirmesi/yüklemesi için kullanılır 
ve diğer herhangi bir cihaza bağlanmaz.

Spesifikasyonlar
Üretici: SL Power Electronics

Model: MENB1040A1503N01 veya MEMB1040A1541N01

Giriş Voltajı: 90 – 264VAC (100 – 240VAC Nominal)

Giriş Frekansı: 47 – 63 Hz

Giriş Akımı: 100VAC: 1,1A

Ortalama Etkinlik: %81-87 @ 0-50 W, ≥%87 @ >51 ila 250 

Boyutlar (cm/inç): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ inç x 6 ¾ inç x 4 ¾ inç) 

Ağırlık (lb.):  ~2,55
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Kablosuz Ağ:  802.11 b/g/n

Çalıştırma Sıcaklıkları (°C):  +10 ila +40

Çalışma Nemi:  %30 ila %75 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Saklama/Gönderim Sıcaklıkları (°C):  0 ila +50

Saklama/Gönderim Nemi:  %0 ila %95 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Saklama/Gönderim Atmosferik Basıncı:  800 hPA - 1060 hPA

Beklenen Pil Ömrü:  2,5 Yıl (Normal Kullanım Altında)

Tarama kapasitesi
Not Tarama sonuçları, cihazın çıkış ekranında uygun bir ibare ile birlikte, aralığın içinde ya 
da aralığın dışında bir sonuç sağlar (“Tarama Tamamlandı” veya “Tam Göz Muayenesi 
Önerilir”). Görüntülenen mesaj, hastanın daha ileri bir değerlendirme için göz bakım 
uzmanına gönderilmesini veya sadece gelecekteki taramalarda izlenmesini 
değerlendirmek için sağlık bakım uzmanına hatırlatma amaçlıdır.

Refraksiyon

Küresel Eşdeğeri:

• Aralık: -7,50D ila +7,50D, 0,25D artışlarla 
• Doğruluk: -3,50D ila 3,50D, ± 0,50D

-7,50D ila < -3,50D, ± 1,00D

> 3,50D ila 7,50D, ± 1,00D

Silindirik:

• Aralık: -3,00D ila +3.00D 0.25D artışlarla
• Doğruluk: -1,50D ila 1,50D, ± 0,50D

-3,00D ila < -1.50D, ± 1.00D

> 1,50D ila 3.00D, ± 1.00D

Silindirik Eksen: 

• Aralık: 1 ila 180 derece, 1 derecelik artışlarla
• Doğruluk: ± 10 derece (silindirik değerler için > 0,5D)

Göz bebeği boyutu:

• Aralık: 4,0 mm ila 9,0 mm, 0,1 mm artışlarla 
• Doğruluk:  ± 0,4 mm 

Göz bebeği mesafesi:

• Aralık: 35 mm ila 80 mm, 1 mm artışlarla 
• Doğruluk: ± 1,5 mm

Tarama ilkesi: Eksantrik fotorefraksiyon (fotoretinoskopi) göz bebeğindeki ışık refleksinin 
özellikleri temel alınarak ametropyanın büyüklüğünü tahmin etmek için kullanılır.
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Çevresel Koruma
Bu cihaz Lityum iyon pillerini ve diğer elektronik malzemeleri içerir. Lütfen kullanım 
ömrünün sonunda düzgün elektronik atık geri dönüşümü veya atma yöntemleri için 
yerel devlet yetkililerinizle iletişim kurun.

EMC Bilgileri
Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları 15. Bölüm uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlar için 
geçerli kısıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu tıbbi cihaz ekipmanı tüm ticari ve ev içi 
oluşumlarda kullanım için uygundur. Bu ekipman radyo frekans enerjisi oluşturur, kullanır 
ve ışıyabilir ve kurulumu ve kullanımı kullanım kılavuzuna uygun olarak 
gerçekleştirilmezse, telsiz iletişimleri üzerinde zararlı etkileşime yol açabilir. Ancak, belirli 
bir kurulumda etkileşim olmayacağının herhangi bir garantisi yoktur. Bu ekipmanın, telsiz 
veya televizyonun sinyal alımı üzerinde ekipmanın kapatılıp açılmasıyla belirlenebilecek 
zararlı etkileşime yol açması halinde, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya daha 
fazlasını denemesi ve etkileşimi düzeltmesi önerilir: 

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yeniden konumlandırın. 

• Ekipman ve alıcı arasındaki ayrımı arttırın. 

• Ekipmanı alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın. 

• Yardım için satıcıya veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın. 

Sistem için maksimum kablosuz sinyal hızı IEEE Standardı 802.11b/g/n 
spesifikasyonlarından türetilir. Gerçek veri çıkışı değişir. Ağ trafiğinin hacmi, bina 
malzemeleri ve inşaat ve ağ yükü dahil ağ koşulları ve çevresel faktörler gerçek veri 
çıkışı hızını düşürebilir. Çevresel koşullar kablosuz sinyali aralığını ters şekilde etkiler. 

Kılavuz ve üreticinin beyanı

EMC uyumluluğu
Tüm tıbbi elektrikli ekipman için elektromanyetik uyumlulukla (EMC) ilgili özel önlemler 
alınmalıdır. Bu cihaz, IEC EN 60601-1-2:2014 ile uyumludur.

• Tüm tıbbi elektrikli ekipman, bu Kullanım talimatlarında verilen EMC bilgilerine göre 
kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

• Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı, tıbbi elektrikli ekipmanın davranışını 
etkileyebilir.

Bu ürün, elektromanyetik etkileşim için geçerli ve gerekli tüm standartlarla uyumludur.

• Normal şartlarda yakınında bulunan ekipmanı ve cihazları etkilemez.

• Normal şartlarda yakınında bulunan ekipman ve cihazlardan etkilenmez.

• Bu ürünün yüksek frekanslı cerrahi ekipmanın bulunduğu ortamda çalıştırılması 
güvenli değildir.

• Ancak bu ürününün diğer ekipmanlara çok yakın mesafede kullanılmaması iyi bir 
uygulamadır.



36 Spesifikasyonlar Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı

Emisyonlar ve korunma bilgileri

UYARI Görsel tarayıcı ürününü diğer ekipmanların veya tıbbi elektrik 
sistemlerinin yanında veya üzerinde kullanmaktan kaçının. Bu durum, ürünün 
hatalı çalışmasına neden olabilir. Ürünün bu şekilde kullanılması gerekiyorsa 
Spot™ Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 ürününü ve diğer ekipmanı gözlemleyerek 
doğru çalıştıklarından emin olun.

UYARI Yalnızca Welch Allyn tarafından Spot™ Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 
ürünü ile kullanılması önerilen aksesuarları kullanın. Welch Allyn tarafından 
önerilmeyen aksesuarlar, EMC emisyonlarını veya korunmayı etkileyebilir.

UYARI Spot™ Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 ürünü ile taşınabilir RF iletişim 
ekipmanı arasında minimum ayrım mesafesini koruyun. Ekipman ile Spot™ 
Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 arasında uygun bir mesafe bırakmazsanız 
ürünün performansı düşebilir.

UYARI Bu cihaz, yüksek frekanslı cerrahi ekipman ve manyetik rezonans 
görüntüleme sistemlerinin olduğu klinik ortamlarda kullanım açısından 
test edilmemiştir. Bu cihazı, bunun gibi elektromanyetik bozulmanın 
yüksek olduğu ortamlarda kullanmayın.

Elektromanyetik emisyonlar

Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz kullanıcısı, 
cihazın böyle bir ortamda kullanıldığını garanti etmelidir.

Emisyon testi Uyumluluk Elektromanyetik ortam - kılavuz

RF emisyonları
CISPR 11

Grup 1 Cihaz yalnızca dahili işlevi için RF enerjisini kullanır. Bu nedenle RF 
emisyonları çok düşüktür ve yakınında bulunan elektronik ekipmanla 
herhangi bir etkileşimde bulunma ihtimali düşüktür.

RF emisyonları
CISPR 11

Sınıf B Cihaz, konut dışındaki tüm tesislerde kullanıma uygundur. Konut amaçlı 
kullanılan binalara güç sağlayan düşük voltajlı enerji temin şebekelerine 
doğrudan bağlı tesislerde ise aşağıdaki uyarıya özen gösterilmesi 
koşuluyla kullanılabilir:

UYARI Bu ekipman/sistem yalnızca sağlık uzmanları 
tarafından kullanılmak için tasarlanmıştır. Bu ekipman/sistem, 
radyo etkileşimine neden olabilir veya yakındaki ekipmanına 
çalışmasını kesintiye uğratabilir. Cihazın yeniden 
yönlendirilmesi, yeniden konumlandırılması veya cihaz 
konumunun korunması gibi hafifletici önlemler alınması 
gerekebilir.

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2

Sınıf A

Voltaj dalgalanması/
titrek emisyon 
IEC 61000-3-3

Uyumludur

a Cihaz, kablosuz iletişim için 5 GHz ortogonal frekans bölümü çoğullama vericisi veya 2,4 GHz frekans atlamalı 
yayılım kapsama vericisi içerir. Telsiz, FCC 47 CFR 15.247 ve RED Direktifi (2015/53/EU) dahil olmak üzere çeşitli 
kuruluşların gerekliliklerine göre çalıştırılır. Verici, 60601-1-2 EMC gerekliliklerinin dışında tutulmuştur ancak bu 
cihazla diğer cihazlar arasında olası bir etkileşim sorunu olması durumunda dikkate alınmalıdır.

Elektromanyetik emisyonlar

Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz 
kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığını garanti etmelidir.

Korunma testi  IEC 60601 test seviyesi Uyumluluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz
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Elektrostatik 
Deşarj (ESD) 
EN 61000-4-2

±8 kV kontak
±15 kV hava

±8 kV kontak
±15 kV hava

Zemin ahşap, beton veya seramik 
döşeme olmalıdır. Zemin sentetik 
malzemeyle kaplıysa bağıl nem en 
az %30 olmalıdır.

Elektriksel 
hızlı geçiş/
patlama
IEC 61000-4-4

Güç besleme hatları 
için ±2 kV
Giriş/çıkış hatları için 
±1 kV

Güç besleme hatları 
için ±2 kV
Giriş/çıkış hatları için 
±1 kV

Şebeke gücü kalitesi, standart bir 
ticari ortam veya hastane ortamının 
şebeke gücü kalitesiyle aynı 
olmalıdır.

Dalgalanma
IEC 61000-4-5

±1 kV diferansiyel mod
±2 kV ortak mod

±1 kV diferansiyel mod
±2 kV ortak mod

Şebeke gücü kalitesi, standart bir 
ticari ortam veya hastane ortamının 
şebeke gücü kalitesiyle aynı 
olmalıdır.

Güç besleme 
giriş 
hatlarındaki 
voltaj 
düşmeleri, kısa 
kesintiler ve 
voltaj 
değişimleri
IEC 61000-4-11

1 döngü için <%0 UT 
(UT'de >%100 düşme), 
25/30 döngü için %70 UT 
(UT'de %30 düşme), 
0,5 döngü için <%0 UT 
(UT'de >%100 düşme), 
250/300 döngü için 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° ve 
315°'de

1 döngü için <%0 UT 
(UT'de >%100 düşme), 
25/30 döngü için %70 UT 
(UT'de %30 düşme), 
0,5 döngü için <%0 UT 
(UT'de >%100 düşme), 
250/300 döngü için 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° ve 
315°'de

Şebeke gücü kalitesi, standart bir 
ticari ortam veya hastane ortamının 
şebeke gücü kalitesiyle aynı 
olmalıdır. Cihaz kullanıcısının, 
şebekede yaşanan güç kesintileri 
sırasında kesintisiz çalışması 
gerekiyorsa cihaza kesintisiz güç 
kaynağından veya pilden güç verilmesi 
önerilir.

Güç frekansı 
(50/60 Hz) 
manyetik alan
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Güç frekansı manyetik alanları, tipik 
bir ticari ortamdaki veya hastane 
ortamındaki tipik konum 
özellikleriyle aynı seviyelerde 
olmalıdır.

Not: UT, test seviyesi uygulanmadan önceki AC şebeke voltajıdır.

Elektromanyetik korunma

Cihaz, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak için tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz 
kullanıcısı, cihazın böyle bir ortamda kullanıldığını garanti etmelidir.

Korunma testi  IEC 60601 test 
seviyesi

Uyumluluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz

Taşınabilir ve mobil RF iletişim 
ekipmanı; kablolar dahil olmak 
üzere cihaz parçalarına verici 
frekansı için geçerli denkleme göre 
hesaplanan önerilen ayrım 
mesafesinden daha yakın olacak 
şekilde kullanılmamalıdır.

 Önerilen ayrım mesafesi

İletilen RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz ila 80 MHz

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

Yayılan RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz ila 
1 GHz

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

P

P
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Dalgalanma 
EN 61000-4-5

Diferansiyel mod: ±1 
kV
Ortak mod: ±2 kV

Diferansiyel mod: ±1 
kV
Ortak mod: ±2 kV

d = (2,33) x  800 MHz - 2,5 GHz
Burada P, watt (W) cinsinden 
vericinin maksimum çıkış gücü 
derecesidir ve d değeri ise metre 
(m) cinsinden önerilen ayrım 
mesafesidir. Bir elektromanyetik 
alan araştırmasıa ile belirlendiği 
üzere sabit RF vericilerinden gelen 
alan kuvvetleri, her frekans 
aralığındab uyumluluk seviyesinden 
az olmalıdır. Aşağıdaki sembol ile 
işaretli ekipmanın çevresinde 
etkileşim oluşabilir:

Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve 
insanlardaki absorpsiyon ve yansımadan etkilenir.

aTelsiz (cep/kablosuz) telefonlar ve sabit mobil telsizler, amatör radyo, AM ve FM radyo yayını, TV 
yayını için baz istasyonları gibi sabit vericilerden gelen alan kuvvetleri teorik olarak doğru şekilde 
tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamı değerlendirmek için 
elektromanyetik alan araştırması dikkate alınmalıdır. Cihazın kullanıldığı konumda ölçülen alan kuvveti 
yukarıdaki geçerli RF uyumluluk seviyesini aşarsa cihaz gözlemlenerek normal çalıştığı doğrulanmalıdır. 
Anormal performans gözlemlenirse cihazın yeniden yönlendirilmesi veya yeniden konumlandırılması gibi ek 
önlemler alınması gerekebilir.

b150 kHz ila 80 MHz frekans aralığında alan kuvvetleri 3 V/m'den az olmalıdır.

P
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Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ve cihaz arasında önerilen ayrım mesafeleri

Cihaz, yayılan RF bozulmalarının kontrol edildiği elektromanyetik ortamda kullanılmak için 
tasarlanmıştır. Müşteri veya cihaz kullanıcısı, aşağıda önerildiği şekilde iletişim ekipmanının 
maksimum çıkış gücüne göre taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ile cihaz arasında 
minimum mesafeyi koruyarak elektromanyetik etkileşimi önlemeye yardımcı olabilir.

Vericinin maksimum Çıkış frekansında (m) ayrım mesafesi

Vericinin maks. 
nominal çıkış gücü (W)

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

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

800 MHz ila 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

Yukarıda verilmeyen maksimum çıkış gücünde derecelendirilen vericiler için önerilen ayrım mesafesi, 
vericinin frekansı için geçerli olan denklem kullanılarak metre (m) cinsinden tahmin edilebilir. 
Burada P, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü derecesidir.
Not 1: 80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı için ayrım mesafesi geçerlidir.
Not 2: Bu ilkeler her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım; yapılar, nesneler ve 
insanlardaki absorpsiyon ve yansımadan etkilenir.

P P P
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RF kablosuz iletişim ekipmanında kapak bağlantı noktasının korunmasına ilişkin teknik test özellikleri

Test frekansı
(MHz)

Bant a
MHz

Servis a Modülasyon b Maksimum güç
(W)

Mesafe (m) Korunma
test seviyesi 
(V/m)

385 380 - 390 TETRA 400 Darbe 
modülasyonu b
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 - 470 GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz 
sapma
1 kHz sinüs

2 0,3 28

710 704 - 787 LTE bandı 13, 
17

Darbe 
modülasyonu b
217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

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

Darbe 
modülasyonu b
18 Hz

2 0,3 28

870

930

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

Darbe 
modülasyonu b
217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

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

Darbe 
modülasyonu b
217 Hz

2 0,3 28

5240 5100 - 5800 WLAN 802.11
a/n

Darbe 
modülasyonu b
217 Hz

0,2 0,3 9

5500

5785

NOT: KORUNMA TESTİ SEVİYESİNE ulaşılması gerekiyorsa verici anten ve monitör arasındaki mesafe 1 m'ye 
kadar indirilebilir. IEC 61000-4-3 uyarınca 1 m'lik test mesafesine izin verilmiştir.
a Bazı servislerde yalnızca yukarı bağlantı frekansları dahil edilmiştir.
b Taşıyıcı, %50 görev döngüsü kare dalga sinyali kullanılarak modüle edilecektir.
c FM modülasyonuna bir alternatif olarak 18 Hz'de %50 darbe modülasyonu kullanılabilir. Bu değer gerçek 
modülasyonu göstermemekle birlikte en kötü senaryoyu gösterir.
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FCC Uyumluluk Beyanı
Bu cihaz FCC Kuralları 15. Bölümle uyumludur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) 
bu cihaz zararlı etkileşime neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, cihazın çalıştırılmasıyla 
etkileşim de dahil olmak üzere söz konusu herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir. 

Görsel Ayırıcı telsizi
Görsel ayırıcı telsizi 802.11 ağları üzerinde çalışır.

Not Bu ekipman test edilmiştir ve FCC Kuralları 15. Bölüm uyarınca, B Sınıfı dijital 
cihaz için geçerli kısıtlarla uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlar, ekipman 
herhangi bir ortamda çalıştırıldığında oluşabilecek zararlı etkileşime karşı 
kabul edilebilir bir koruma sağlamak üzere konmuştur. Bu ekipman radyo 
frekans enerjisi oluşturur, kullanır ve ışıyabilir ve kurulumu ve kullanımı 
kullanım kılavuzuna uygun olarak gerçekleştirilmezse, telsiz iletişimleri 
üzerinde zararlı etkileşime yol açabilir. Bu ekipmanın bir mesken alanında 
çalıştırılmasının zararlı etkileşime neden olması muhtemeldir, bu durumda 
kullanıcının, ücretini kendi karşılayacak şekilde etkileşimi düzeltmesi 
gerekecektir.

UYARI   Welch Allyn tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler ve 
modifikasyonlar, kullanıcının bu ekipmanı kullanma yetkisini ortadan kaldırabilir.

Kablosuz ağ arayüzü IEEE 802.11b/g/n

Frekans 802.11b/g: 2,402 GHz ila 2,480 GHz, 802.11n

Kablosuz veri hızları 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

Çıkış gücü 43,5 mW tipik, ülkeye bağlı

Modülasyon OFDM, CKK

Kanallar 1 ila 13 

Güvenlik/şifreleme/
onaylama

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

Anten I-PEX kablosu ile Pulse W1049B050, Maks. Kazanım: 
2,0dBi

Kurum onayları ABD: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3

Kanada: (IC) RSS-210:2010 spesifikasyonu RSS-
Gen:2010, RSS-102, FCC testine dayanan IC:4168A-
VS100

Avrupa: 2,4 GHz bantlarda Ek 3.2 R&TTED, 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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Uluslararası telsiz uyumluluğu

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) 

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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Bu ürün aşağıdaki kısıtlama(lar) ile kullanılabilir:

Fransa — Dış mekan kullanımı 2454 ila 2483,5 MHz aralığında 10 mW EIRP ile 
sınırlanmıştır.

Norveç — Ny-Ålesund merkezinden en fazla 20 km mesafedeki coğrafi alanlarda 
kullanılamaz.

Genel telsiz uyumluluğu
Bu cihazın kablosuz özellikleri, ürünle birlikte gelen kullanıcı belgesinde tanımlandığı 
şekilde üreticinin açıklamalarına tamamen uygun şekilde kullanılmalıdır. Bu cihaz aşağıda 
tarif edilen şekilde FCC kuralları Bölüm 15'e, Kanada ICES-003 kurallarına ve R&TTE 
Direktifi 1999/5/EC'nin temel gereksinimlerine uymaktadır.

Bu cihaz, RF maruziyeti için EN62479, RSS-102 ve 47 CFR 2.1093 ile uyumludur.

Kanada Sanayi Bakanlığı (IC) emisyonları
Bu cihaz Kanada Sanayi Bakanlığı RSS 210 sertifikasıyla uyumludur.

Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşime neden olmamalıdır 
ve (2) bu cihaz, cihazın çalıştırılmasıyla etkileşim de dahil olmak üzere söz konusu 
herhangi bir etkileşimi kabul etmelidir.

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. 

Diğer kullanıcıların telsiz etkileşimini azaltmak için, anten tipi ve çekim gücü, eşdeğer 
izotropik yayılım gücünün (EIRP) başarılı bir iletişim için gereken değerden daha yüksek 
olmayacağı şekilde seçilmelidir.

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"

Bu cihaz, maksimum 2,0 dBi kazanımı olan bir antenle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 
Kanada Sanayi Bakanlığı yönetmeliklerine göre daha yüksek kazanıma sahip anten 
kullanılması kesinlikle yasaktır. Gereken anten empedansı 50 ohm'dur.

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.

Bu B Sınıfı dijital aygıt Kanada ICES-003 ile uyumludur.

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

Not Etkin Yayın Gücü (EIRP).



44 Spesifikasyonlar Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı

Avrupa Birliği
Bu cihaz R&TTE Direktifi 1999/5/EC'nin temel gereksinimleri ile uyumludur. R&TTE 
Direktifi 1999/5/EC'nin temel gereksinimleri ile uygunluk varsayımının kanıtlanması için 
aşağıdaki test yöntemleri uygulanmıştır:

Bu cihaz, kısıtlı kullanımın geçerli olduğu Fransa ve İtalya haricinde, tüm AB üyesi 
ülkelerde ve EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış 2,4 GHz geniş bant aktarım 
sistemidir (alıcı-verici).

İtalya'da, bu cihazı dış mekan telsiz bağlantıları ve/veya telekomünikasyona ve/veya ağ 
hizmetlerine genel erişim sağlamak amacıyla kurma yetkisi alabilmek için son kullanıcının 
ulusal dalga spektrumu kullanımı yetkili makamına lisans başvurusunda bulunması 
gerekir.

Bu cihaz, Fransa'da ve RF çıkış gücünün 2454 – 2483,5 MHz frekans aralığında 10 mW 
EIRP ile sınırlı olduğu bazı bölgelerde dış mekan telsiz bağlantıları kurmak için 
kullanılamaz. Son kullanıcı, ayrıntılı bilgi için Fransa'daki ulusal dalga spektrumu kullanımı 
yetkili makamı ile iletişime geçmelidir.

Czech Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se základními 
požadavky 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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Garanti

Görsel Ayırıcı
Well Allyn ürünü yeni alındığında, ürünün materyalinde ve işçiliğinde orijinal bir kusur 
bulunmayacağı, bunun yanı sıra normal kullanım ve servis koşulları altında üreticinin 
spesifikasyonlarına uygun şekilde çalışacağı garanti edilir. Garanti süresi*, ürün 
Welch Allyn, Inc. veya yetkili dağıtıcılarından satın alındığı tarihten itibaren başlar. 
Welch Allyn'in sorumluluğu, garanti süresi içinde Welch Allyn tarafından kusurlu olduğu 
belirlenen bileşenlerin tamiratı ve değiştirilmesiyle sınırlıdır. Bu garantiler, satın alma 
işlemini gerçekleştiren kişiyi kapsar ve üçüncü taraflara atanması veya aktarılması söz 
konusu olamaz. Bu garanti Welch Allyn tarafından tespit edilen yanlış kullanıma, kazaya 
(kargo hasarı da dahil), ihmale, yanlış bakıma, değişikliğe veya Welch Allyn ya da 
Welch Allyn yetkili temsilcileri haricinde biri tarafından tamire bağlı olarak oluşan 
herhangi bir hasarı veya ürün hatasını kapsamaz.

* 1 (bir) Yıl Sınırlı Garanti

Bu açık garantiler, açık veya zımni olarak, ticari veya belirli bir amaca uygun garantiler 
de dahil olmak üzere herhangi bir garanti veya tüm diğer garantiler yerine geçer 
ve Welch Allyn ürününün satışıyla bağlantılı olarak başka hiçbir kişi Welch Allyn'in başka 
bir yükümlülüğünü üzerine alma yetkisine sahip değildir. Welch Allyn, burada belirtilen 
garanti koşulları dışında herhangi bir açık garantinin ihlali sonucu oluşan doğrudan, arızi 
veya dolaylı hiçbir zarar ve hasardan sorumlu tutulamaz.
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