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Bevezetés
Ez a használati útmutató a Spot VS100 látásszűrő lehetőségeinek és 
működtetésének átfogó leírását tartalmazza. Az útmutatóban megtalál minden, a 
Spot látásszűrő készüléken elérhető opciót. Az útmutató egyes részeinek 
alkalmazhatósága az adott készülék konfigurációjától függ. A készülék 
használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

A látásszűrő egy kézi készülék, hátulján egy kijelző található, amely a vizsgálat 
tárgyának megjelenítését és illesztését segíti. A kijelző ezenkívül felhasználói 
felületként is szolgál, az adatok beviteléhez és megjelenítéséhez. A látásszűrő 
kép- és hangjelzéseket ad az alany figyelmének és tekintetének vonzásához. A 
készülék gyors adatgyűjtésre képes a vizsgálatra korlátozottan alkalmas 
gyermekgyógyászati alanyok egyszerűbb értékelése érdekében. Minden egyes 
szűrés egyszerre értékeli mindkét szem refrakciós értékét, pupillaméretét és 
tekintetét.

Felhasználási terület
A Spot látásszűrő olyan optikai felvételek készítésére szolgál, amelyek 
segítségével azonosíthatók a refrakciós hibák és szemészeti eltérések, a 
szemek speciális fényvisszaverésének detektálásával a szűrés során. A Spot 
látásszűrő a retináról visszaverődő fényt értékeli a refrakciós hiba megállapítása 
érdekében. Ezenkívül felméri a pupillaméretet, a pupillák távolságát és a tekintet 
eltérését. Hat hónapos kortól kezdve bármely korosztálynál használható.

Rendeltetésszerű felhasználás
A Spot látásszűrő egészségügyi szakember által vagy irányítása alatt 
használható, a gyenge látással társuló potenciális refrakciós hibák szűrése vagy 
értékelése érdekében. Ez a típusú fotoretinoszkóp arra szolgál, hogy segítse az 
egészségügyi szakembereket annak értékelésében, hogy az alanyt be kell-e 
utalni szemész specialistához, vagy elegendő további szűrések során 
megfigyelni. Ez a szűrés nem helyettesíti a teljes szemvizsgálatot.

Ellenjavallatok
A Spot látásszűrőnek nincsenek ismert ellenjavallatai.
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Szimbólumok
A szimbólumok eredetével kapcsolatban lásd a http://www.welchallyn.com/
symbolsglossary weboldalon található Welch Allyn szimbólumjegyzéket.

A dokumentációban szereplő szimbólumok 

Tápellátásra vonatkozó szimbólumok

Olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutató egy példánya elérhető ezen a 
honlapon. A használati útmutató nyomtatott példánya megrendelhető a Welch Allyn cégtől, 
7 naptári napon belül történő leszállítással.

VIGYÁZAT A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések olyan állapotok vagy gyakorlatok 
azonosítására szolgálnak, amelyek adatvesztéshez, betegséghez, sérüléshez vagy 
halálesethez vezethetnek.

FIGYELEM A kézikönyvben szereplő óvintézkedések olyan állapotokat vagy gyakorlatokat 
azonosítanak, amelyek a berendezés vagy más tulajdon károsodásához vezethetnek.

Névleges teljesítményfelvétel, egyenáram

Belső akkumulátor (a felhasználó által nem cserélhető)

Be-/kikapcsoló gomb 

USB-port 

Egyenáram bemeneti portja, a középső tüske a pozitív

http://www.welchallyn.com/symbolsglossary
http://www.welchallyn.com/symbolsglossary
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Egyéb szimbólumok

A felhasználói felület szimbólumai

IPXØ A készülék nem védett a folyadék beszivárgása ellen

Nem ionizáló elektromágneses sugárzás

Ez a szimbólum csak az EK-tagállamokra vonatkozik. A környezetre vagy az egészségre 
vonatkozó lehetséges negatív következmények elkerülése érdekében az eszköz 
ártalmatlanítását (i) EU-tagállamok esetében az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelvnek (WEEE) vagy (ii) más országokban a helyi ártalmatlanítási 
és újrahasznosítási törvényeknek megfelelően kell végezni.

A terméken található CE jelölés azt jelenti, hogy a terméket az orvostechnikai eszközökről 
szóló 93/42/EGK irányelv szerint ellenőrizték, és az megfelel az irányelv 
követelményeinek.

Az akkumulátor állapota/töltöttségi szintje

Az akkumulátor töltődik

Vezeték nélküli hálózat be-/kikapcsoló gombja

Csatlakoztatva a vezeték nélküli hálózathoz

Nincs elérhető vezeték nélküli hálózat
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A router nem osztott ki IP-címet

Ismeretlen hálózat

Nem sikerült kapcsolódni a konfigurált hálózathoz

Hang kikapcsolva

Hang bekapcsolva

Folytatás

Vissza

Kilépés

Nyomtatási feladat folyamatban

IP

?

!
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Figyelmeztetések, óvintézkedések és megjegyzések
VIGYÁZAT A kézikönyvben szereplő figyelmeztetések olyan állapotok 
vagy gyakorlatok azonosítására szolgálnak, amelyek adatvesztéshez, 
betegséghez, sérüléshez vagy halálesethez vezethetnek.

FIGYELEM A kézikönyvben szereplő óvintézkedések olyan állapotokat 
vagy gyakorlatokat azonosítanak, amelyek a berendezés vagy más 
tulajdon károsodásához vezethetnek.

VIGYÁZAT Áramütés veszélye. Minden jelbemeneti és -kimeneti (SIP/
SOP) csatlakozó kizárólag az IEC 60601-1 előírásainak, illetve az 
eszközre vonatkozó más IEC szabványoknak megfelelő orvostechnikai 
eszköz, orvosi rendszer vagy nem orvostechnikai eszközök 
csatlakoztatására szolgál. Például, az USB-n keresztül csatlakoztatott 
nyomtatónak meg kell felelnie az IEC 60950 előírásainak. Ha további, 
nem jóváhagyott eszközöket csatlakoztat a készülékhez, azzal 
megnövelheti a váz- vagy a beteg-szivárgóáramot.

VIGYÁZAT Áramütés veszélye. A készülék módosítása nem 
engedélyezett. 

VIGYÁZAT Áramütés veszélye. Ne nyissa fel és ne próbálja megjavítani 
a készüléket. A készülék nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető 
belső alkatrészeket. Csak a kézikönyvben specifikusan megjelölt rutin 
tisztítási és karbantartási eljárásokat szabad végrehajtani. A belső 
alkatrészek inspekcióját és szervizelését kizárólag képzett 
szervizszemélyzet végezheti. A készülék módosításának megkísérlése 
testi sérülést okozhat és érvényteleníti a garanciát.

VIGYÁZAT Áramütés veszélye. Ügyeljen rá, hogy a beteg ne 
érintkezzen a vezetőképes alkatrészekkel (hálózati adapter kimeneti 
csatlakozója, tápbemeneti csatlakozó és USB-port). Ezenkívül ne érjen 
egyszerre a beteghez és bármely vezetőképes alkatrészhez.

VIGYÁZAT A robbanás elkerülése érdekében ne használja a készüléket 
gyúlékony altatógázok: levegőt, oxigént vagy nitrogén-oxidot tartalmazó 
keverékek jelenlétében.

VIGYÁZAT Adatvesztés veszélye. Ha a rendszer lefagyása esetén 
újraindításra van szükség, egyes adatok, például a nyomtató 
konfigurációja vagy a vizsgálati adatok elveszhetnek.

VIGYÁZAT Lítium-ion akkumulátor. Tűz-, robbanás- és égésveszély. Ne 
érjen az akkumulátorhoz és ne szedje szét azt. 

VIGYÁZAT Csak a Welch Allyn által jóváhagyott tartozékokat használja. 
Ezeket a www.welchallyn.com weboldalon találja. Az ezektől eltérő 
tartozékok használata pontatlan betegadatokat eredményezhet, 
károsíthatja a készüléket, valamint érvénytelenítheti a garanciát.

VIGYÁZAT Sérülésveszély és a készülék károsodásának veszélye. A 
készülék töltése során megfelelően rögzítsen minden 
hálózatitranszformátor-kábelt a megbotlás kockázatának minimalizálása 
érdekében.
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VIGYÁZAT A beteg sérülésének veszélye. Ellenőrizze a 
betegazonosítót a készüléken a manuális bevitelt követően és 
nyomtatás vagy a betegbejegyzésekbe való átvitel előtt. 

VIGYÁZAT Az egészségügyi szűrés során előfordulhatnak hamis pozitív 
és hamis negatív eredmények. A látásszűrés nem helyettesíti a 
szemorvos vagy látszerész által végzett teljes szemvizsgálatot. 

VIGYÁZAT A szűrési eredmények alapján kizárólag a szemészeti 
szakember javasolhat kezelést.

VIGYÁZAT A szűrési eredmények közvetlenül nem használhatók 
korrekciós szemüveg felírására.

Figyelem A készülék magas minőségű, törékeny alkatrészekkel 
rendelkezik. Ne tegye ki fizikai ütésnek.

Figyelem Ne tartsa a készüléket a csuklópántnál fogva; nem arra 
tervezték, hogy elbírja a készüléket.

Figyelem A készülék nem vízálló. Ha véletlenül folyadékba ejti vagy 
folyadékot önt rá, azonnal vegye fel a kapcsolatot a Welch Allyn 
műszaki terméktámogató szolgálatával. Ha kisebb vízcseppeket talál a 
készüléken, törölje le azokat egy puha, száraz törlőkendővel.

Figyelem Ne tárolja a készüléket a csomagolóanyagban vagy a 
tárolódobozban, ha a hálózati adapter csatlakoztatva van; ez a tápkábel 
és a készülék károsodását okozhatja. 

Figyelem Ne tegye ki a készüléket túlzott hőnek vagy közvetlen 
napfénynek. A magas hőmérséklet a készülék meghibásodását 
eredményezheti.

Figyelem A tápkábel csatlakozóját ne erőltesse a készülékbe; ez 
károsíthatja a készüléket, amely nem képezi a garancia részét.

Figyelem Ne nyomja vagy karcolja meg az érintőképernyős kijelzőt 
kemény vagy merev tárgyakkal. Ez a készülék károsodását okozhatja. 
Érintőtoll használható a készülékkel.

Megjegyzés Legalább 4 mm-es pupillaméret szükséges a szűrés 
elvégzéséhez, amelynek elérése nehéz, ha a helyiségben bármilyen 
fényforrás található. Amennyiben a pupillaméret túl kicsi, a látásszűrő a 
helyiség világításának módosítására szólítja fel. A legjobb eredmény 
elérése érdekében a pupillaméretnek legalább 5 mm-nek kell lennie.

Megjegyzés A tápkábelkészlet a Welch Allyn Spot VS100 látásszűrőn 
kívül nem használható más készülékkel.
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A csomag tartalma
A szállított csomag a látásszűrőt, a használati útmutatót és a tartozékok dobozát 
tartalmazza. A tartozékok doboz tartalma:

Váltóáramú tápkábel. 

Tápegység/töltő. 

Törlőkendő. 

Tépőzáras kábelszíjak. 

Ha szállítódobozt is rendelt, helyezze a szállítási csomag csomagolóanyagát a 
dobozba a biztonságosabb szállítás érdekében. Ne tárolja a látásszűrőt a 
csomagolóanyagban vagy a tárolódobozban, miközben a tápkábel csatlakoztatva 
van.

Megjegyzé A dobozt és a csomagolóanyagot ne dobja el. A készülék nem 
jóváhagyott csomagolásban történő szállításából származó 
károsodások érvénytelenítik a korlátozott garanciát (a részleteket 
lásd a garanciában). 
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Vezérlők, kijelzőablak és 
csatlakozók
Az ábrák és szövegek a Spot látásszűrő minden elérhető opcióját tartalmazzák. 

Jellemzők
A látásszűrő hátulsó nézete

1 LCD képernyő

2 Nyakpánt helye

3 Váltóáramú tápkábel csatlakozója

4 Be-/kikapcsoló gomb

5 Csuklópánt helye

6 Sorozatszám címkéje

7 Állványcsatlakozó

8 Akkumulátor töltésének (villog) vagy 
feltöltöttségének (folyamatosan világít) 
zöld LED jelzőlámpája
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A látásszűrő elülső nézete

9 USB-port

10 Környezeti fény érzékelője

1 Távolságmérő

2 Elülső üvegfelület

3 Hangszóró
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Kijelzőablak
Ha látásszűrő bekapcsolt állapotban van, megjelenik a főmenü vagy a Home 
(Kezdő) képernyő. Ha a látásszűrő csatlakoztatva van hálózathoz, a hálózat 
neve és IP-címe a fekete sáv bal felső sarkában látható. 

1. Korcsoport 

Az alany személyes adatai nélkül történő azonnali szűrés elindításához 
válassza ki az alany korcsoportját a Home (Kezdő) képernyőn. A szűrés után 
lehetősége lesz megadni az alany adatait, ha szükséges. 

2. Start (Indítás) gomb 

A Start (Indítás) gombbal az alábbiakra van lehetősége:

• Az alany adatainak bevitele, például: azonosító, keresztnév és 
vezetéknév, nem és születési dátum/életkor (kötelező)

• A várólistán levő alanyok keresése (teljes egyezés az azonosító 
képernyőn)

• A szűrési folyamat elindítása (binokuláris vagy monokuláris mód)

• A szűrési eredmények áttekintése és nyomtatása

3. A képernyő alsó részén található ikonok

• Queue (Várólista) – A várólistán levő alanyok megtekintése, 
kiválasztása vagy keresése egy listában a szűrési folyamat 
elindításához. 

• History (Előzmények) – A már vizsgált alanyok (kész bejegyzések) 
megtekintése. 

• Tools (Eszközök) – A látásszűrő testreszabására szolgáló lehetőségek.
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Subject Information (Alanyadatok) képernyő
Az alanyadatok képernyőn erősítse meg, hogy az adatok helyesek. Az adatokat a 
kívánt mező megérintésével módosíthatja. Módosítás után válassza az OK 
lehetőséget, amellyel visszatérhet a Subject information (Alanyadatok) 
képernyőre. A Date of Birth/Age (Születési dátum/Életkor) mező kitöltése 
kötelező, ennek elmulasztása esetén, illetve ha a megadott születési dátum vagy 
életkor nem érvényes (6 hónapos kor alatt), piros színnel kiemelve jelenik meg. 
Válassza a GO (Mehet) lehetőséget a szűrési folyamat elindításához.
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Az eredmények megértése

1 Pupillák távolsága

2 Pupillaméret

3 Jobb szem (OD), Bal szem (OS)

4 Teljes refrakció

SE – szférikus ekvivalens
DS – görbület
DC – cylinder
Axis – tengely

5 Szűrés eredménye

6 Home (Kezdőlap)

7 Cylinder jelölése

8 Illeszkedés

9 Szög, Vízszintes, Függőleges
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Eszközök
A Tools (Eszközök) menüben testreszabhatja és konfigurálhatja a látásszűrőt az 
alábbi lehetőségekkel:

A firmware verzió, a szoftveralkalmazás verzió és a sorozatszám megjelenítése. 
Ezenkívül egy rövid tájékoztató is megjelenik a látásszűrő jellemzőiről, pédául a 
készülék tárhelyének méretével kapcsolatban.

Az aktuálisan aktív, életkortól függő vizsgálati kritériumok megtekintése.

Az aktuális dátum és idő beállítása a látásszűrőn.

A csatlakoztatott USB-s tárolóeszközről/USB-s tárolóeszközre történő importálás 
és exportálás.

Lehetőség van hely beállítására a szűréshez; minden alany az adott helyhez lesz 
kötve.

A látásszűrő csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz. Manuálisan beírhatja a 
hálózat nevét (SSID), kiválaszthatja a biztonság típusát és megadhatja a hálózati 
hozzáférési kódot. Ezen az oldalon megtekintheti és módosíthatja a TCP/IP 

Hálózati nyomtató konfigurálása és tesztoldal nyomtatása. A nyomtató állapotát is 
itt tekintheti meg.

Az adatok Results (Eredmények) képernyőn történő megjelenítési módjának 
beállítása. Ide tartozik a dátumformátum, a cylinder jelölése, a szűrési 
eredmények és ajánlások megjelenítése vagy elrejtése, az alapértelmezett 

Biztonsági PIN-kód beállítása a fokozott védelem érdekében. Ha engedélyezi ezt 
a lehetőséget, a készülék elindításához vagy felébresztéséhez meg kell adni a 
PIN-kódot.

Licenc aktiválása a készüléken.

A látásszűrőn megjelenített nyelv kiválasztása.
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A látásszűrő üzembe helyezése 
Töltés 

1. Csatlakoztassa egymáshoz a készülékkel szállított hálózati kábelt és a 
tápegységet/töltőt.

2. Finoman emelje meg a látásszűrő hátulját az elérhető csatlakozók 
megtekintéséhez.

3. Keresse meg a hálózati csatlakozót a látásszűrőn és csatlakoztassa a 
tápegységet/töltőt. A tápegység/töltő hálózati csatlakozója könnyedén 
csatlakoztatható a látásszűrő készülék hálózati csatlakozójához. Ha a 
tápegységet/töltőt erővel próbálja csatlakoztatni, a készülék károsodhat és a 
garancia érvényét veszti.

4. Az készülék töltéséhez csatlakoztassa a tápkábelt egy rendelkezésre álló fali 
csatlakozóaljzatba.

A látásszűrő bekapcsolása és kikapcsolása
1. A látásszűrő bekapcsolásához nyomja meg, majd engedje fel a be-/

kikapcsoló gombot (az indítási folyamat körülbelül 30 másodpercet vesz 
igénybe). Bekapcsolás után megjelenik a főmenü. 

2. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és két másodpercig tartsa lenyomva 
a be-/kikapcsoló gombot. Megjelenik egy képernyő, amelyen meg kell 
erősítenie a kikapcsolást. 

3. A villogó zöld fény azt jelzi, hogy a készülék töltése folyamatban van, a 
folyamatosan világító zöld fény pedig azt, hogy a készülék teljesen feltöltött.

Állványcsatlakozó
A látásszűrő standard háromlábú fényképezőgép állványhoz rögzíthető. A 
készülék alján egy ¼-20 menetes csatlakozó található, amelyhez az állvány 
csatlakoztatható.

Hasznos tanácsok
• A látásszűrő nem aktív – 60 másodperc után a képernyő elhalványul; 5 perc 

után a képernyő automatikusan elsötétül az akkumulátor kímélése 
érdekében. A látásszűrő felébresztéshez érintse meg a képernyőt vagy 
nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. Ha a képernyő nem világosodik ki, 
csatlakoztassa a tápkábelt és próbálja újra.
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• Exportálás/Összes törlése – A Clear All (Összes törlése) lehetőség 
kiválasztása előtt ellenőrizze, hogy sikeresen exportálta-e a kívánt adatokat 
egy USB-meghajtóra. 

• Rutinszerűen törölje az ÖSSZES bejegyzést a látásszűrőről – Lépjen a 
History (Előzmények) képernyőre és válassza ki a Clear All (Összes törlése) 
ikont. Válassza a Delete All Records (Összes bejegyzés törlése) 
lehetőséget. Törölheti az összes sorba állított bejegyzést is.

• Kerülje a kikapcsolást a szűrés során – A szűrés befejeződése után lépjen 
ki az Exit (Kilépés) gombbal, majd kapcsolja ki a készüléket a szokásos 
módon.

• Beviteli képernyő – A Back (Vissza) gomb nyomva tartásával bármely 
beviteli (billentyűzet) képernyőn törölheti a mezőből az összes adatot.

• Alacsony akkumulátor töltöttség – Amikor az akkumulátor töltöttségi 
szintje nagyon alacsonnyá válik, megjelenik egy figyelmeztetés, hogy 
csatlakoztassa a tápkábelt, vagy a készülék kikapcsol. Ha nem csatlakoztatja 
a tápkábelt, a készülék az alacsony feszültség miatt automatikusan 
kikapcsol. 

Vezeték nélküli hálózat konfigurálása
A Tools (Eszközök) menüben válassza ki a  Network (Hálózat) 
lehetőséget. Az aktuális hálózati beállítások megjelennek a képernyőn. Mezők 
hozzáadásához vagy szerkesztéséhez az utasításokat lásd lentebb. Ha azok 
megfelelők, válassza ki az  Exit (Kilépés) lehetőséget a Tools (Eszközök) 
menühöz történő visszalépéshez. 

Hálózati név (SSID) hozzáadása/módosítása:
1. Érintse meg az SSID Name (SSID név) mezőt; megjelenik a billentyűzet. 

2. Adja meg az SSID-t (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket); válassza ki az 
OK lehetőséget a módosítások mentéséhez és az előző képernyőre történő 
visszatéréshez. Az OK gomb akkor válik aktívvá, ha történtek módosítások 
és azok menthetők.

WPA/2 PSK hozzáférési kód (jelszó) hozzáadása/módosítása: 
1. Állítsa a titkosítás típusát WPA/2 PSK lehetőségre és érintse meg a 

Passphrase (Hozzáférési kód) gombot; megjelenik a billentyűzet. 

2. Adja meg a hozzáférési kódot (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) és 
válassza ki az OK lehetőséget. 

3. A Network (Hálózat) képernyőn válassza ki az OK lehetőséget a módosítások 
mentéséhez – ellenkező esetben a módosítások nem kerülnek alkalmazásra.

WPA/2 EAP-PEAP felhasználónév és jelszó hozzáadása/
módosítása:

1. Állítsa a titkosítást WPA/2 EAP-PEAP típusra és érintse meg a Passphrase 
(Hozzáférési kód) lehetőséget; megjelenik a billentyűzet. 
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2. Adja meg a felhasználónevet (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) és 
válassza ki az OK lehetőséget. 

3. Adja meg a hálózati jelszót (megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) és 
válassza ki az OK lehetőséget. 

4. A Network (Hálózat) képernyőn válassza ki az OK lehetőséget a módosítások 
mentéséhez – ellenkező esetben a módosítások nem kerülnek alkalmazásra.

WEP-kulcs (jelszó) hozzáadása/módosítása: 
1. Koppintson a Passphrase (Hozzáférési kód) gombra; megjelenik a 

billentyűzet (ez csak akkor elérhető, ha a biztonság mező beállítása WEP 
vagy WPA). 

2. Adja meg a WEP-kulcsot (a jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybetűket) és 
válassza ki az OK lehetőséget. 

3. A Network (Hálózat) képernyőn válassza ki az OK lehetőséget a módosítások 
mentéséhez – ellenkező esetben a módosítások nem kerülnek alkalmazásra.

A látásszűrő vezeték nélküli lehetőségeinek engedélyezése 
vagy letiltása:

1. Érintse meg a Tools (Eszközök) gombot.

2. Érintse meg a  Network (Hálózat) gombot.

3. Érintse meg a  gombot.

4. Érintse meg az Enable/Disable (Engedélyezés/Letiltás) lehetőséget.

A speciális hálózati beállítások megtekintése:
1. Válassza ki a TCP/IP lehetőséget. Innen megtekintheti a hálózat által 

kiosztott aktuális TCP/IP-címet. 

2. A hálózat további konfigurálásához válassza a Static (Statikus) lehetőséget, 
ahol manuálisan konfigurálhatja a hálózat címét és beállításait. (A látásszűrő 
MAC-címe is elérhető.)

Nyomtató konfigurálása
A látásszűrő csatlakoztatható és használható a legtöbb hálózati kapcsolatra 
alkalmas Hewlett-Packard (HP) nyomtatóval. A látásszűrő rendelkezik néhány 
általános PCL illesztőprogrammal, amelyek alkalmazhatók nem HP nyomtatók 
esetében is, valamint egy egyedi illesztőprogrammal, amely támogatja a Brother 
QL-820NWB címkéjű nyomtatót. 

Megjegyzé A vezeték nélküli lehetőségek engedélyezése csak a készülék 
újraindítása után történik meg. Az automatikus újraindításhoz érintse 
meg az Enable (Engedélyezés) lehetőséget.

http://<ip_address_of_VS100>:631/
http://<ip_address_of_VS100>:631/
http://<ip_address_of_VS100>:631/
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1. A Tools (Eszközök) menüben válassza ki a nyomtató ikont.

2. A következő képernyőn megjelenik a látásszűrőhöz elérhető nyomtatók 
listája. Ez a lista tartalmazza a látásszűrőhöz már hozzáadott nyomtatókat. 

Alapértelmezett nyomtató kiválasztása vagy módosítása: 
A nyomatatók listájában keresse meg és válassza ki a kívánt nyomtatót (ez kék 
színnel automatikusan kijelölésre kerül). Amennyiben a listában több nyomtató 
található, érintse meg a Set as Default (Beállítás alapértelmezettként) 
lehetőséget a kijelölt nyomtató beállításához. 

Nyomtató konfigurálása
Válasszon ki egy nyomtatót, majd nyomja meg az Edit (Szerkesztés) gombot a 
nyomtató állapotának megtekintéséhez vagy egy tesztoldal nyomtatásához.

Nyomtató törlése
1. Válasszon ki egy nyomtatót az elérhető nyomtatók listájából; a törléshez 

érintse meg a mínusz gombot. 

2. Megjelenik egy felugró ablak, amelyben meg kell erősítenie a nyomtató 
törlését.

A nyomtató rendszer visszaállítása 
Ezzel minden nyomtató törlésre kerül:

1. Érintse meg a Trashcan (Lomtár) ikont. 

2. Megjelenik egy felugró ablak; érintse meg a Delete (Törlés) lehetőséget. 
Ezzel minden aktuális nyomtató konfiguráció törlésre kerül. 

Hálózati nyomtató hozzáadása
1. A Printers Available (Elérhető nyomtatók) képernyőn válassza ki a plusz 

jelet egy nyomtató hozzáadásához. 

2. Ha a hálózatban vannak elérhető nyomtatók, azok megjelennek a listában. 
Ha nem jelenik meg a kívánt nyomtató, válassza ki a + Add New Printer (+ 
Új nyomtató hozzáadása) lehetőséget a képernyő felső részén, illetve vagy 
válassza ki a hozzáadni kívánt nyomtatót, majd nyomja meg a folytatás ikont.

 

Megjegyzé Ahhoz, hogy a QL-820NWB nyomtató telepíthető legyen a 
látásszűrőre, annak tartalmaznia kell a QL-820-t a nevében a 
hálózaton, Önnek pedig ki kell választania a QL-820NWB címkével 
jelölt illesztőprogramot az illesztőprogramok listájából. Használjon 
Brother DK2205 vagy azzal egyező folyamatos papírszalagot.

Megjegyzé Győződjön meg arról, hogy csatlakozik az elérhető nyomtatókkal 
rendelkező vezeték nélküli hálózathoz ahhoz, hogy megtekinthesse 
az elérhető nyomtatókat.
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3. Tekintse át a nyomtató részletes adatait (Name (Név), Driver 
(Illesztőprogram) és Location (Hely)). A beállítások módosításához vagy 
azok hozzáadásához érintse meg a módosítani kívánt mezőt. Ha 
illesztőprogram hozzáadására van szükség, használja a keresés funkciót – 
írja be az illesztőprogram nevének egy részét a Search (Keresés) mezőbe. 

 

4. A módosítások elvégzése után válassza a Save (Mentés) lehetőséget.

5. Mentés után a Print Test Page (Tesztoldal nyomtatása) opció inaktívvá válik.

6. A nyomtató ikon megjelenik a menüsávon, jelezve, hogy a feladat 
feldolgozása folyamatban van. A nyomtatási sorban levő feladatok száma 
megjelenik a Jobs (Feladatok) ablakban a Printer Details (Nyomtató 
részletes adatai) képernyő felső részén, az aktuális nyomtatóállapottal 
együtt.

 

7. Lépjen vissza a Printers Available (Elérhető nyomtatók) képernyőre és jelölje 
ki a kívánt telepített nyomtatót, majd állítsa be azt alapértelmezettként a Set 
as Default (Beállítás alapértelmezettként) gomb kiválasztásával.

Közvetlenül csatlakoztatott (USB-s) nyomtató hozzáadása
1. Csatlakoztassa a látásszűrőt egy vezeték nélküli hálózathoz.

2. USB-kábellel csatlakoztassa a nyomtatót a VS100 látásszűrő USB-portjához.

3. A VS100 IP-címét a főmenüben találja.

4. Egy ugyanahhoz a hálózathoz csatlakoztatott számítógépen nyissa meg az 
alábbi URL-t: 
http://<VS100_ip_címe>:631/

5. Kattintson az Administration (Felügyelet) lapra; a Printers (Nyomtatók) 
pontban kattintson a Find New Printer (Új nyomtató keresése) lehetőségre.

6. Kattintson az Add This Printer (Nyomtató hozzáadása) lehetőségre a 
nevében „USB”-t tartalmazó nyomtatónál, például: HP ENVY 5530 series (HP 
ENVY 5530 series USB CN3C91S1N205XT HPLIP).

 

7. Kattintson a Continue (Folyatatás) lehetőségre.

8. Válassza ki a Make (Gyártmány) lehetőséget és kattintson a Continue 
(Folytatás) gombra, például: HP.

Megjegyzé Nem HP nyomtatókhoz rendelkezésre állnak PCL illesztőprogramok. 
Nincs arra garancia, hogy minden nyomtató használható a 
látásszűrőhöz.

Megjegyzé Ha probléma van a nyomtatóval, vagy ha egy feladat a nyomtatási 
sorban marad, nyomja meg a visszaállítás gombot a nyomtatási 
feladat törléséhez és a nyomtató visszaállításához.

Megjegyzé Adjon a nyomtatónak egy egyszerűbb nevet, hogy könnyebb legyen 
azt begépelni a VS100 készüléken, például: ENVY5530 a 
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP elnevezés 
helyett.
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9. Válassza ki a Model (Modell) lehetőséget és kattintson az Add Printer 
(Nyomtató hozzáadása) gombra, például: HP Envy 5530 Series hpijs, 3.13.9 
(en, en).

10. Kattintson a Set Default Options (Alapértelmezett opciók beállítása) 
lehetőségre.

11. A VS100 készüléken nyomja meg a Tools (Eszközök) gombot, majd válassza 
ki a Printer (Nyomtató) lehetőséget.

12. Új nyomtató hozzáadásához nyomja meg a + nyilat, majd a jobb nyilat az Add 
New Printer (Új nyomtató hozzáadása) lehetőség kiválasztásához.

13. Nevezze el a nyomtatót, például: HP Envy 5530.

14. Nyomja meg az Edit (Szerkesztés) gombot a Driver (Illesztőprogram) alatt 
és válassza ki a megfelelő illesztőprogramot a nyomtatóhoz.

15. Nyomja meg az Edit (Szerkesztés) gombot a Location (Hely) alatt, és írja be 
a következőt: 
ipp://127.0.0.1/printers/<nyomtató_neve>, például ipp://127.0.0.1/printers/
ENVY5530.

16. Nyomja meg a Save (Mentés) gombot.

17. Ekkor megnyomhatja a Print Test Page (Tesztoldal nyomtatása) gombot 
annak megerősítéséhez, hogy minden megfelelően működik.

Fájlok importálása/exportálása 
1. A Tools (Eszközök) menüben válassza az Import/Export (Importálás/

Exportálás) lehetőséget – ezzel az Import/Export (Importálás/Exportálás) 
képernyőre lép. 

2. Illesszen egy USB-s tárolóeszközt a látásszűrő USB-portjába (az USB-s 
tárolóeszköz ajánlott mérete 8 GB, vagy ennél nagyobb). 

3. Az USB-s eszköz felismerése után az Import (Importálás) és Export 
(Exportálás) gombok aktívvá válnak, és a képernyőn megjelenik az USB 
szimbólum a jobb felső fekete sávon, a vezeték nélküli kapcsolat szimbóluma 
mellett. 

4. Az Import (Importálás) gomb akkor válik elérhetővé, ha a látásszűrő felismer 
egy érvényes importfájlt. A talált importfájlok száma megjelenik a képernyőn.

 

Exportálás
1. Válassza ki az Export (Exportálás) gombot. Ha egy fájlt úgy kíván exportálni, 

hogy ne tartalmazzon az alanyra specifikus adatokat, válassza ki az Exclude 
Personal Data (Személyes adatok törlése) lehetőséget. Ha nem jelöli ki ezt a 
lehetőséget, minden adat exportálásra kerül. Válassza ki ismét az Export 
(Exportálás) gombot az exportálási folyamat elindításához.

Megjegyzé Ha a gombok nem válnak aktívvá 5 másodperccel az USB-meghajtó 
csatlakoztatása után, távolítsa el az USB-meghajtót, csatlakoztassa 
azt a számítógéphez és törölje az összes fájlt, mielőtt ismét 
próbálkozik. 
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2. Várjon, amíg megjelenik az „Export Finished successfully” (Exportálás 
sikeresen befejeződött) üzenet és válassza az OK lehetőséget. Az USB-
meghajtó ezután biztonságosan eltávolítható a látásszűrőről.

3. Az exportált mappa neve az USB-meghajtón 
„Spot_sorozatszám_ÉÉÉÉHHNN_ÓÓPPMM” (a „Spot_sorozatszám” jelölésű 
mappa csak akkor tartalmazza a szűrési adatokat, ha az USB-meghajtó 
csatlakoztatva van az alanyok szűrése közben). Az alábbiakat tartalmazza:

• Spot kritériumfájl (az „import” mappában). 
• Spot alanyok sablonfájl (a „db” mappában).
• Spot eredményfájl (a „db” mappában).
• Spot reklámszalag fájl (az „import” mappában, csak akkor látható, ha 

hozzáadott egyéni reklámszalagot).
• Alany PDF fájlok (a „pdf” mappában). 

 

Importálás
Az importálás funkcióval az alábbiakat importálhatja:

• Frissített kritériumfájlok (SpotCriteria.csv)
• Jövőbeli, várólistán levő, szűrési fájlok (SpotSubjects.csv vagy 

Location.csv - Ha Location (Hely) paramétert használ a fájl nevében, a 
fájlban levő alanyok alapértelmezés szerint ahhoz a helyhez fognak 
tartozni, pl.: LakeMary.csv név esetében a fájlban levő összes 
alanynál a „LakeMary” lesz az alapértelmezett hely)

• Egyéni reklámszalagok a szűrési jelentésekhez (banner.png). A fájlnak 
a sikeres importálás érdekében követnie kell az egyezményes elnevezést 
(pl.: banner.png, SpotCriteria.csv, SpotSubjects.csv. Ne feledje, hogy 
a SpotSubjects tartalmazhat helyet a fájl neveként).

Egyéni reklámszalag
A Welch Allyn lehetővé teszi egyéni reklámszalagok használatát a nyomtatható 
jelentések alján. A Welch Allyn nem forgalmaz egyéni reklámszalagokat. Ezt 
Önnek kell elkészítenie az alábbi követelmények szerint:

• A Banner (Reklámszalag) fájlok neve mindig „banner.png”
• Nem nagyobb 1 MB-nál
• A kép mérete 1376 x 240 pixel 

Egyéni reklámszalag hozzáadása
1. Helyezze a banner.png fájlt az USB-meghajtó gyökérkönyvtárába/legfelső 

szintű könyvtárába.

2. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a látásszűrőhöz. A Tools (Eszközök) 
menüben válassza az Import/Export (Importálás/Exportálás) lehetőséget.

3. Az fájl importálása elérhetővé válik; válassza az Import (Importálás) 
lehetőséget. 

Megjegyzé Amennyiben az USB-meghajtót az exportálás befejeződése előtt 
eltávolítja, az adatátvitel hibás vagy hiányos lehet.



22 A látásszűrő üzembe helyezése Welch Allyn Spot látásszűrő

4. A fájl sikeres importálásának ellenőrzéséhez végezzen szűrést egy alanynál 
vagy válasszon ki egy kész bejegyzést, majd nyomtassa ki a jelentést. Az új 
reklámszalag a jelentésre lesz nyomtatva.

Internet-hozzáférés
Ha a látásszűrő vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, a hálózatban levő 
számítógépen lehetőség van a látásszűrő fájljainak megtekintésére egy 
webböngésző segítségével (Internet Explorer, Firefox, Safari stb.). 

A webszerver elérése a látásszűrőn:

1. A számítógépen nyisson meg egy webböngészőt; a címsorban adja meg a 
készülék IP-címét (ez a látásszűrő főképernyőjén a felső fekete sávban 
található).

2. Meg kell adnia a felhasználónevet és a jelszót.

Username (Felhasználónév): spot
Password (Jelszó): 0000

 

3. Alapértelmezés szerint ezzel a Report (Jelentés) mappába lép. Ebben 
található az alanyok PDF fájljait tartalmazó mappa.

4. A SpotResults.csv fájl megtekintéséhez lépjen a „db” könyvtárba.

Licencelés
A szűrés funkció használatához a látásszűrő készüléknek licenccel kell 
rendelkeznie. Ha a készülék újonnan érkezett a gyárból a dokumentációval 
együtt, a licenc már telepítve és aktiválva van. Ha frissítette a szoftver a 
készüléken, a licencet frissíteni kell az alábbiak szerint:

1. Csatlakoztasson egy üres USB-s eszközt a látásszűrő USB-portjához.

2. A Tools (Eszközök) menüben válassza a License (Licenc) lehetőséget.

3. Szinte azonnal megjelenik egy párbeszédablak, jelezve, hogy a regisztrációs 
fájl exportálása az USB-meghajtóra megtörtént.

4. Küldje el a spot-[sorozatszám].reg elnevezésű fájlt a Welch Allyn 
ügyfélszolgálatának a customerservice@welchallyn.com e-mail-címre.

A Welch Allyn ügyfélszolgálatán megnézik a regisztrációs fájlt és küldenek 
Önnek egy érvényes licenckulcsot. Ha megkapja a kulcsot, tegye az alábbiakat:

1. Mentse el a fájlt egy USB-meghajtó legfelső szintű könyvtárába 
(gyökérkönyvtárába).

2. Csatlakoztassa az USB-meghajtót a látásszűrő USB-portjához.

3. A Tools (Eszközök) menüben válassza a License (Licenc) lehetőséget. 
Szinte azonnal megjelenik egy párbeszédablak, jelezve, hogy a licencfájl 
importálása a készülékre megtörtént.

Megjegyzé Ha engedélyezte a biztonságot a készüléken, a jelszó a négyjegyű 
PIN kód lesz.
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A látásszűrő használata

Szűrési körülmények
Az optimális szűrési eredmények elérése érdekében a szűrést alacsony 
fényerősségű környezetben végezze. Szüntessen meg vagy takarjon el minden, 
az alany szemében tükröződő természetes és/vagy mesterséges fényforrást. A 
fluoreszcens fény megengedett, de vegye figyelembe, hogy az befolyásolhatja az 
alany pupillaméretét, így csökkentheti a sikeres szűrés esélyeit.

Egy alany szűrése
1. Helyezkedjen el körülbelül 1 méterre az alanytól. Állvány használata esetén 

helyezze el az állványt körülbelül 1 méterre az alanytól.

2. Kezdje el a szűrést és lassan fordítsa felfelé a készüléket, hogy az 
illeszkedjen az alany mindkét szeméhez. Úgy állítsa be a távolságot, hogy az 
alany mindkét szeme élesen látszódjon a képernyőn.  Állvány használata 
esetén állítsa az állványt felfelé vagy lefelé, illetve oldalra, úgy, hogy az 
alany szemei fókuszba kerüljenek a képernyőn. 

A kék képernyő azt jelzi, hogy túl közel vagy túl messze van az alanytól.

Álljon úgy, hogy az egyik lába előrébb legyen, és lassan dőljön előre és 
hátra, amíg a képernyő szürkére vált, jelezve, hogy a felvételi tartományba 
került. Állvány használata esetén mozgassa az állványt szükség szerint, 
hogy a készülék az alany pupillájára fókuszáljon, és a képernyő szürkére 
változzon. 

3. Tartsa stabilan a látásszűrő készüléket, amíg megjelenik a szűrési 
forgókerék, jelezve, hogy a felvétel feldolgozása folyamatban van. 

4. Ha a szűrés során nem sikerült rögzíteni az alany pupilláját, a szűrési ciklus 
leáll. Ilyenkor újrapróbálhatja a szűrést, megjelölheti a bejegyzést, 

Megjegyzés Legalább 4 mm-es pupillaméret szükséges a szűrés 
elvégzéséhez, amelynek elérése nehéz, ha a helyiségben 
bármilyen fényforrás található. Amennyiben a pupillaméret túl 
kicsi, a látásszűrő a helyiség világításának módosítására 
szólítja fel. A legjobb eredmény elérése érdekében a 
pupillaméretnek legalább 5 mm-nek kell lennie.

Megjegyzés Ha a látásszűrőt az alany szemeinek síkjában tartja (a 
tengelyen), gyorsabban megkapja az eredményt és biztosíthatja 
azt, hogy a felvételen ne legyenek más tárgyak.
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próbálkozhat monokuláris móddal, vagy visszaléphet a Home (Kezdő) 
képernyőre.

5. Amennyiben a pupillaméret túl kicsi, a készülék a helyiség világításának 
módosítására szólítja fel, a pupillaméret növelése érdekében.

A látásszűrő fókuszálása

A Helyezze el a látásszűrőt körülbelül 1 méterre az alanytól.

B Tartsa a látásszűrőt közel a testéhez és dőljön előre és 
hátra, amíg a képernyő szürkévé nem válik.

C Kissé mozgassa a készüléket, amíg a forgókerék megjelenik 
a képernyőn.

Megjegyzés Az alanynak nagyra kell nyitnia a szemeit, és azoknak a 
keret közepén kell lenniük a legjobb eredmény elérése 
érdekében.
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Monokuláris mód
Monokuláris módban ki kell választania, hogy melyik szemet kívánja vizsgálni. 
Ezt a módot akkor kell alkalmazni, ha binokuláris módban nem sikerül rögzíteni 
az alany pupilláit.

Binokuláris szűrés után:

1. A binokuláris szűrési folyamat végén érintse meg a Mono (Monokuláris) 
lehetőséget és válassza ki a vizsgálni kívánt szemet.

2. Érintse meg a képernyő vizsgálni kívánt szemnek megfelelő oldalát. (OD = az 
alany jobb szeme; 
OS = az alany bal szeme).

3. Ha kész, a folyamatot a másik szemmel is megismételheti, a Mono 
(Monokuláris) lehetőség kiválasztásával a Subject Results (Alany 
eredményei) menüben.

A mérési idő túllépése esetén:

1. Ha a mérési idő egy sikertelen binokuláris szűrés során lejár, érintse meg a 
Mono (Monokuláris) lehetőséget és válassza ki a vizsgálni kívánt szemet.

2. Érintse meg a képernyő vizsgálni kívánt szemnek megfelelő oldalát. (OD = az 
alany jobb szeme; 
OS = az alany bal szeme).

3. Ha kész, a folyamatot a másik szemmel is megismételheti, a Mono 
(Monokuláris) lehetőség kiválasztásával a Measurement Options (Mérési 
opciók) menüben.
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Az eredmények megtekintése
A szűrési folyamat végén megjelenik az eredményeket mutató képernyő. 

Az eredmények megtekintési lehetőségei a Tools (Eszközök) menüben 
találhatók, a Results (Eredmények) pontban: az összefoglaló képernyő vagy a 
részletes eredmények képernyő beállítása alapértelmezettként, az ajánlások 
vagy a szűrési eredmények elrejtése, cylinder jelölési lehetőségek, nyers vagy 
kerekített adatok megjelenítése.

Mérési eredmények a tartományon belül

Szemvizsgálat javasolt
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Az eredmények megértése
A lenti ábrán az eredmények képernyő vázlata és annak elemei láthatók:

A tartományon kívül eső eredmények piros színnel jelöltek. 

Megjegyzés A szűrés eredménye tartományon belüliként vagy tartományon 
kívüliként jelenhet meg, a megfelelő üzenettel kísérve a készülék kijelzőjén 
(„Screening Complete” (Szűrés befejeződött) vagy „Complete Eye Exam 
Recommended” (Teljes szemvizsgálat ajánlott)). A megjelenített üzenet alapján a 
gondozónak el kell döntenie, hogy az alanyt szemész specialistához küldi 
vizsgálatra, vagy csak további szűrések során monitorozza.

1 Pupillák távolsága

2 Pupillaméret

3 Jobb szem (OD), Bal szem (OS)

4 Teljes refrakció

SE – szférikus ekvivalens
DS – görbület
DC – cylinder
Axis – tengely

5 Szűrés eredménye

6 Home (Kezdőlap)

7 Cylinder jelölése

8 Illeszkedés

9 Szög, Vízszintes, Függőleges
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A látásszűrő kritériumai
A Spot látásszűrő kritériumait az Amerikai Gyermekszemész Társaság (American 
Academy of Pediatric Ophthalmology and Strabimus – AAPOS) és az Amerikai 
Gyermekgyógyászati Társaság (American Academy of Pediatrics – AAP) 
készülékkel végzett látásszűrésre vonatkozó ajánlásainak megfelelően 
alakították ki. Ezek a kritériumok életkor-specifikusak, és az amblyopia kockázati 
tényezőinek korai felismerését segítik gyermekeknél.

Az aktuális szűrési kritériumok módosítása: 

1. Végezzen exportálást és csatlakoztassa a számítógéphez az USB-meghajtót.

2. Lépjen az USB-meghajtó mappájába és nyissa meg az imént exportált Spot 
mappát; válassza ki az importálási mappát. 

3. Másolja át a „SpotCriteria.csv” fájlt az USB-meghajtóra (a fájl nem lehet 
mappában). Másolás után nyissa meg a fájlt.

4. Végezze el a kívánt módosításokat Microsoft Excel vagy más kompatibilis 
program segítségével.

5. Mentse el a fájlt vesszővel tagolt adatfájlként (.csv). A fájl nevének 
„SpotCriteria.csv”-nek kell lennie. Távolítsa el a számítógépből az USB-
meghajtót és csatlakoztassa azt a látásszűrőhöz.

6. Lépen a Tools (Eszközök) menübe és válassza az Import/Export 
(Importálás/Exportálás) lehetőséget. A frissített kritériumfájl importálásához 
válassza ki az Import (Importálás) gombot.

7. A sikeres importálás ellenőrzéséhez lépjen a Tools (Eszközök) menübe, 
válassza a Criteria (Kritériumok) lehetőséget és tekintse át az új 
beállításokat.

Alanyok
A látásszűrőn lehetőség van a várólistán levő alanyok listájának 
beolvasására.

1. Végezzen exportálást, majd távolítsa el a látásszűrőből az USB-meghajtót és 
csatlakoztassa azt a számítógéphez.

2. Válassza ki az imént létrehozott Spot mappát. 

3. Nyissa meg a „db” meghajtót és válassza ki a „SpotSubjects.csv” fájlt.

MegjegyzésA kritériumoktól való bármilyen eltérés pontatlan leolvasást 
eredményezhet.

Megjegyzés Ha egyedi kritériumokat importált, és azok használatban 
vannak, a képernyő alsó részén megjelenik a Restore 
(Visszaállítás) gomb. Ezzel a gombbal a felhasználó 
megerősítheti, hogy vissza kívánja állítani a készülék 
alapértelmezett kritériumait. A megerősítéssel az egyedi 
kritériumok törlésre kerülnek a látásszűrőről és helyettük az 
alapértelmezett kritériumok lépnek érvénybe.
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4. A SpotSubjects.csv fájl hat oszlopot tartalmaz; ne változtassa meg az 
oszlopok fejlécét. Csak töltse ki az oszlopokat az alábbiak szerint:  

• Patient ID (Betegazonosító) – Használhat betűket, számokat, 
szimbólumokat és ezek kombinációját is. Ez a mező az alanyok gyors 
keresésére szolgál.

• First Name (Keresztnév) – Adja meg az alany keresztnevét. Csak 
betűket használhat.

• Last Name (Vezetéknév) – Adja meg az alany vezetéknevét. Csak 
betűket használhat.

• Date of Birth (Születési dátum) – Adja meg az alany születési dátumát, MM/
DD/YYYY (HH/NN/ÉÉÉÉ) formátumban. Az alany életkorát megadhatja 
években, hónapokban vagy ezeket kombinálva. Ennek a mezőnek a kitöltése 
kötelező a sikeres importáláshoz.

Például: Ha az alany 2 éves és 10 hónapos, megadhatja így: 2Y10M 
(2É10H). Használjon számokat és betűket. 

• Gender (Nem) – Válassza a Male (Férfi) lehetőséget vagy írjon be 
egy M betűt; válassza a Female (Nő) lehetőséget vagy írjon be egy F 
betűt. Csak betűket használjon; ha üresen hagyja a mezőt, az érték 
alapértelmezés szerint: nem nincs azonosítva.

• Eyewear prescription (Felírt látásjavító eszköz) – Válasszon az 
alábbi lehetőségek közül: None (Nincs), Glasses (Szemüveg) vagy 
Contacts (Kontaktlencse). Ha üresen hagyja a mezőt, az érték 
alapértelmezés szerint „None” (Nincs). 

Az importált fájl aktualizálása után: 

1. Győződjön meg arról, hogy a fájl vesszővel tagolt adatfájlként (.csv) került 
mentésre.

2. Ellenőrizze, hogy a fájl neve „SpotSubjects.csv” vagy „KívántHely.csv”.

3. Kövesse az importálási eljárást a fájlok látásszűrőre történő betöltéséhez. A 
fájl sikeres importálásának ellenőrzése: Lépjen vissza a Home (Fő) 
képernyőre és válassza ki a Queue (Várólista) ikont az új bejegyzések 
megtekintéséhez.

Megjegyzés A Patient ID (Betegazonosító) oszlop elé beszúrhat egy 
további oszlopot, amelynek fejléce Location (Hely), ha külön 
helyet kíván megadni az alanyokhoz.

Megjegyzés Ha az alanyok fájljait hellyel is jelöli, a látásszűrő 
egyszerre importálja az USB-meghajtón található összes 
fájlt.
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Hibaelhárítás
A rendszer újraindítása

1. A látásszűrő újraindításához nyomja le és tartsa lenyomva az On/Off (Be-/
kikapcsoló) gombot, amíg megjelenik egy megerősítést kérő képernyő. Az 
újraindításhoz válassza a Confirm (Megerősítés) lehetőséget. 

2. A képernyő elsötétülése után várjon 30 másodpercet, majd nyomja meg a be-
/kikapcsoló gombot a látásszűrő visszakapcsolásához. Biztosítsa a készülék 
tápellátását a tápkábel csatlakoztatásával.

A rendszer lefagyása
Amennyiben a látásszűrő zárolt állapotba kerül és nem reagál az érintésre, újra 
kell indítania a készüléket. 

1. Nyomja meg az On/Off (Be-/kikapcsoló) gombot. 

2. Ha megjelenik a Power Off (Kikapcsolás) ablak, válassza a Confirm 
(Megerősítés) lehetőséget a készülék kikapcsolásához. 

3. Ha nem, nyomja meg és tartsa lenyomva az On/Off (Be-/kikapcsoló) 
gombot addig, amíg a képernyő elsötétül; ezután engedje fel az On/Off (Be-/
kikapcsoló) gombot. 

4. Várjon körülbelül egy percet, majd kapcsolja be a készüléket a szokásos 
módon. 

Nyomtatóhibák
Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és hogy a tinta mennyisége 
elegendő-e: 

1. Nyomtasson ki egy tesztoldalt közvetlenül a nyomtatóról. 

2. Miután meggyőződött arról, hogy a nyomtató üzemképes, ellenőrizze, hogy a 
nyomtató csatlakoztatva van-e a helyi hálózathoz – ehhez küldjön egy 
nyomtatási feladatot a nyomtatóra egy számítógépről, amely ugyanahhoz a 
hálózathoz van csatlakozatva. 

3. Amennyiben az előbb leírtak működnek, indítsa újra a rendszert (lásd fent).

Megjegyzé Ez adatvesztést okozhat (pl. nyomtatóbeállítások és az alanyok 
adatai).
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A vezeték nélküli hálózat hibái
Ha probléma jelentkezik a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakozás során:

1. Ellenőrizze a Wireless (Vezeték nélküli hálózat) ikonját a képernyő jobb felső 
sarkában. Ha az ikon piros, először próbálja meg újraindítani a látásszűrőt.

2. Ellenőrizze, hogy a hálózati beállítások megfelelően vannak-e megadva. 

3. Ha a beállítások helyesek, próbálja meg kikapcsolni, majd ismét bekapcsolni 
a látásszűrőt. 

4. A Home (Fő) képernyő bal felső sarkában ellenőrizze, hogy a fekete sávon 
látható-e a hálózat neve és IP-címe. 

5. Amennyiben a kapcsolat nem áll vissza automatikusan, lépjen a Tools 
(Eszközök), Network (Hálózat) menübe és válassza a Security Type 
(Biztonság típusa) lehetőséget, válassza ki a megfelelő típust (None (Nincs), 
WEP, WPA/2 PSK vagy WPA/2 EAP-PEAP), majd nyomja meg az OK gombot. 
Ezzel a hálózati kapcsolatnak vissza kell állnia.

Rendszerüzenetek
A látásszűrő használata közben specifikus rendszerüzenetek jelenhetnek meg. 
Ha ez történik, az alábbi táblázatban található információk segítséget nyújtanak 
az üzenet jelentésének azonosításában:

Megjegyzé Az újraindítás segít a hálózati kapcsolat visszaállításában.

Az üzenet szövege Az üzenet 
műveletgombjai

Jelentés Teendő

Are you sure you want 
to delete the custom 
loaded criteria and 
restore system default 
criteria? To save your 
custom criteria, use the 
Export option in Import/
Export tool. (Biztosan 
törli a betöltött egyéni 
kritériumokat és 
visszaállítja a rendszer 
alapértelmezett 
kritériumait? Az egyéni 
kritériumok 
mentéséhez válassza 
az Export (Exportálás) 
lehetőséget az Import/
Export (Importálás/
Exportálás) eszköznél.)

Restore 
(Visszaállítás) 
vagy Cancel 
(Mégse)

Az életkor-specifikus kritériumok 
beállításainak gyári 
alapértelmezésekre történő 
visszaállítását választotta. Ha 
nem menti, minden beállítás 
törlésre kerül.

A folyatáshoz válassza a 
Restore (Visszaállítás) 
lehetőséget, a látásszűrő 
aktuális kritériumokkal történő 
használatának folytatásához 
pedig a Cancel (Mégse) 
lehetőséget.

Unable to exclude 
personal data from 
recovered files, would 
you like to proceed? (A 
helyreállított fájlokban 
a személyes adatok 
törlése sikertelen volt, 
kívánja folytatni?)

Cancel (Mégse) 
vagy Continue 
(Folytatás)

Azt a lehetőséget választotta, 
hogy az aktuális exportálási 
művelet során, amely 
tartalmazza a helyreállított 
adatfájlokat, törölni kívánja a 
személyes adatokat. A készülék 
nem képes törölni a személyes 
adatokat a helyreállított 
adatfájlokból.

Válassza a Cancel (Mégse) 
lehetőséget az aktuális 
exportálási művelet 
megszakításához, illetve a 
Continue (Folytatás) 
lehetőséget a személyes 
adatokat tartalmazó 
helyreállított fájlok 
exportálásának folytatásához.
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Export failed due to an 
internal error. 
(Az exportálás egy 
belső hiba miatt 
sikertelen.)

Nincs Az adatok exportálása sikertelen. Próbálja meg ismét elvégezni 
az exportálási műveletet.

Would you like to delete 
the recovered files from 
this device? (Törölni 
kívánja a helyreállított 
fájlokat a készülékről?)

Cancel (Mégse) 
vagy Delete 
(Törlés)

Ha az exportálás helyreállított 
adatfájlokat tartalmaz, a rendszer 
megkérdezi, hogy a helyreállított 
fájlokat törli vagy megőrzi a 
készüléken.

A készülék mindaddig 
figyelmezteti a felhasználót az 
exportálandó helyreállított 
fájlok jelenlétére, amíg azokat 
nem törli a készülékről az 
exportálás után. Ahhoz, hogy 
az üzenet ne jelenjen meg a 
rendszerindítás során, az 
exportálás után törölje 
a helyreállított fájlokat.

The database has been 
reset and recovery files 
have been built. 
(selecting export from 
the tools menu will 
transfer the recovery 
files). (Az adatbázis 
visszaállítása és a 
fájlok helyreállítása 
megtörtént.) (A Tools 
(Eszközök) menüben 
az Export (Exportálás) 
lehetőség 
kiválasztásával a 
helyreállított fájlok 
átvitele történik.)

OK A beteg előzményfájljainak 
visszaállítása során belső hiba 
történt. A rendszer egy 
biztonsági helyreállítási fájlt 
generált, amelyet a helyreállítási 
területre másolt exportálás 
céljából.

A helyreállított fájlok 
törléséhez érintse meg a 
Delete (Törlés) lehetőséget. A 
helyreállított fájlok 
megőrzéséhez érintse meg a 
Cancel (Mégse) lehetőséget. 
Amennyiben a helyreállított 
fájlok a készüléken maradnak, 
ez a párbeszédablak minden 
rendszerindítás során 
megjelenik.

Battery is almost 
depleted, please plug 
into power source. (Az 
akkumulátor 
hamarosan lemerül, 
csatlakoztassa külső 
áramforráshoz.)

Nincs Az akkumulátor töltöttsége 
alacsony, hamarosan teljesen 
lemerül.

A párbeszédablak 
bezárásához csatlakoztassa a 
készüléket a tápellátáshoz.

Unable to save PDF 
report for current 
subject (Az aktuális 
alany PDF jelentésének 
mentése sikertelen)

OK Egy belső hiba miatt a rendszer 
nem tudta menteni az aktuális 
vizsgálathoz tartozó PDF 
jelentést.

Lehet, hogy a fájlrendszer 
nem rendelkezik elegendő 
tárhellyel; további tárhely 
felszabadításához exportálja 
az adatokat és törölje a 
készülék előzményeit.

Sorry for the 
inconvenience. We 
need to reboot the 
device. (Elnézést 
kérünk 
a kellemetlenségért. 
Újra kell indítani 
a készüléket.)

OK vagy Cancel 
(Mégse)

Szűrési módban hiba történt, 
ezért a készüléket újra kell 
indítani.

A készülék újraindításához 
válassza az OK lehetőséget, a 
készülék Read Only (Csak 
olvasás) módban történő 
használatához pedig a Cancel 
(Mégse) lehetőséget. Read 
Only (Csak olvasás) módban 
történő használatkor 
áttekintheti a már létező 
szűrési eredményeket. A 
rendszer újraindításáig nem 
végezhet új szűrést

Problem encountered. 
The device needs to 
reboot. (Hiba történt. 
Újra kell indítani a 
készüléket.)

Reboot 
(Újraindítás)

A rendszer elindítása sikertelen 
volt, de kísérletet tett a hiba 
kijavítására.

Indítsa újra a készüléket és 
próbálja újra. (A készülék 
kikapcsolásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva a 
tápellátás gombot két 
másodpercig.)
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A hibaelhárítással és a hibaüzenetekkel kapcsolatos további információkért 
vegye fel a kapcsolatot a Welch Allyn vevőszolgálatával (az elérhetőségeket lásd 
a kézikönyv belső borítóján).

The screening system 
is not initialized. 
(A szűrési rendszer 
nincs inicializálva.)

Nincs A vizsgáló rendszer nincs 
inicializálva, vagy nem válaszol.

Indítsa újra a készüléket és 
próbálja újra. (A készülék 
kikapcsolásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva 
a tápellátás gombot két 
másodpercig.)

Un-calibrated device 
(Nem kalibrált 
készülék)

Nincs A rendszer nem tudta olvasni a 
készülék konfigurációs fájlját.

Indítsa újra a készüléket és 
próbálja újra. (A készülék 
kikapcsolásához nyomja meg 
és tartsa lenyomva 
a tápellátás gombot két 
másodpercig.)
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A látásszűrő tisztítása
A látásszűrő tisztítása

Ha folyadék ömlik a látásszűrőre:

1. Kapcsolja ki a készüléket.

2. Válassza le a tápkábelt az aljzatról.

3. Szárítsa fel a folyadékot a látásszűrőről.

Ha feltételezhető, hogy folyadék került a látásszűrőbe, ne használja azt, amíg 
teljesen ki nem szárad, és ellenőriztesse képzett szakemberrel.

A tisztítást végezze el rendszeresen az intézmény protokolljainak és a 
szabványoknak vagy helyi szabályozásoknak megfelelően.

A látásszűrő tisztítására az alábbi anyagok alkalmasak:

• 70%-os izopropil-alkohol
• 10%-os klóros fehérítőszer-oldat
A fertőtlenítést az intézmény protokolljainak és a szabványoknak vagy a helyi 
szabályozásoknak megfelelően végezze.

70%-os izopropil-alkohol
Törölje le a látásszűrőt egy tiszta, 70%-os izopropil-alkohollal megnedvesített 
törlőkendővel. 

10%-os klóros fehérítőszer-oldat
1. Törölje le a látásszűrőt egy tiszta, 10%-os klóros fehérítőszer-víz oldattal 

megnedvesített törlőkendővel. Kövesse a tisztítószer gyártójának utasításait.

2. Törölje át egy tiszta, az EP és a USP szabványainak megfelelő minőségű 
vízzel megnedvesített törlőkendővel.

3. Használat előtt hagyja legalább 10 percig száradni a látásszűrőt.

VIGYÁZAT Áramütés veszélye. A látásszűrő tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a 
csatlakozóaljzatból és a látásszűrőből.

VIGYÁZAT A folyadékok károsíthatják a látásszűrő belső elektronikáját. Ügyeljen, 
hogy ne ömöljön folyadék a látásszűrőre.
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Műszaki adatok
A látásszűrő jellemzői:

• A látásszűrő jelen használati útmutatója a 3.0.xx.yy szoftververziókra 
vonatkozik.

• A látásszűrő kalibrálása a gyártási folyamat része, ezért további kalibrálás 
nem szükséges.

• A készülékkel együtt szállított külső áramforrás/töltő egy II. osztályú eszköz, 
a látásszűrő a külső áramforrásra/töltőre csatlakoztatva szintén II. osztályú 
eszköz.

• A látásszűrőt, ha nincs külső áramforrásra/töltőre csatlakoztatva, belső 
áramforrás működteti.

• Áramütés elleni védelem, nincs alkatrész.

• A látásszűrő besorolása IPX0, azaz nem védett a víz beszivárgása ellen.

• A látásszűrő nem alkalmas gyúlékony altatógázokat és levegőt, oxigént vagy 
nitrogén-oxidot tartalmazó keverék jelenlétében történő használatra.

• A látásszűrő nem alkalmas a folyamatos működtetésre.

• A látásszűrő gyorsan és könnyen azonosítja a látási problémákat, 6 hónapos 
életkortól kezdve minden korosztálynál. 

• A Welch Allyn azt javasolja, hogy az akkumulátort 2,5 évente cseréljék, egy 
kijelölt Welch Allyn szervizben; az akkumulátorcsere költségei a tulajdonost 
terhelik. A látásszűrő rendszeres karbantartása a por és a kosz elülső 
üvegfelületről és LCD-képernyőről való letörléséből áll. 

• Az USB-port kizárólag pendrive-on keresztül történő szoftverletöltésre/-
feltöltésre használható; más eszköz nem csatlakoztatható hozzá.
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A tápegység műszaki adatai
Gyártó: SL Power Electronics

Modell: MENB1040A1503N01 vagy MENB1040A1541N01

Japán modell: MENB1040A1503N02 

Bemeneti feszültség: 90–264 VAC (100–240 VAC névleges)

Bemeneti frekvencia: 47–63 Hz

Bementi áramerősség: 100 VAC: 1,1 A

Átlagos hatásfok: 81-87% @ 0-50 W, ≥87% @ >51–250 

A látásszűrő műszaki adatai
Méretek (cm): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm 

Tömeg (font): ~2,55

Vezeték nélküli hálózat: 802.11 b/g/n

Működési hőmérséklet (°C): +10 és +40 között

Működési páratartalom: 30–75% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Tárolási/szállítási hőmérséklet (°C): 0 és +50 között

Tárolási/szállítási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom (nem lecsapódó)

Tárolási/szállítási légköri nyomás: 800–1060 hPA

Az akkumulátor várható élettartama: 2,5 év (normál használat mellett)

Szűrési kapacitás
Megjegyzés A szűrés eredménye tartományon belüliként vagy tartományon 
kívüliként jelenhet meg, a megfelelő üzenettel kísérve a készülék kijelzőjén 
(„Screening Complete” (Szűrés befejeződött) vagy „Complete Eye Exam 
Recommended” (Teljes szemvizsgálat ajánlott)). A megjelenített üzenet alapján a 
gondozónak el kell döntenie, hogy az alanyt szemész specialistához küldi 
vizsgálatra, vagy csak további szűrések során monitorozza.

Refrakció

Szférikus ekvivalens:

• Tartomány: -7,50 D-tól +7,50 D-ig, 0,25 D lépésekben 

• Pontosság: -3,50 D-tól 3,50 D-ig, ± 0,50 D

-7,50 D-tól < -3,50 D-ig, ± 1,00 D

> 3,50 D-tól 7,50 D-ig, ± 1,00 D

Cylinder:

• Tartomány: -3,00 D-tól +3,00 D-ig, 0,25 D lépésekben

• Pontosság: -1,50 D-tól 1,50 D-ig, ± 0,50 D
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-3,00 D-tól < -1,50 D-ig, ± 1,00 D

>1,50 D-tól 3,00 D-ig, ±1,00 D

Cylinder tengelye: 

• Tartomány: 1–180 fok, 1 fokos lépésekben

• Pontosság: ±10 fok (0,5 D-nál nagyobb cylinder értékek esetén)

Pupillaméret:

• Tartomány: 4,0–9,0 mm, 0,1 mm lépésekben

• Pontosság: ± 0,4 mm 

Pupillák távolsága:

• Tartomány: 35–80 mm, 1 mm lépésekben 

• Pontosság: ± 1,5 mm

A szűrés elve: A készülék excentrikus fotorefrakciót (fotoretinoszkópiát) 
alkalmaz a fénytöréshiba nagyságának becslésére a pupilla fényvisszaverési 
jellemzői alapján.

A készülék tárolása
A látásszűrő, a tápkábelek és a tartozékok tárolása során ügyeljen a termék 
műszaki adatainál megadott tárolási körülmények betartására.

Az elektronikus eszköz ártalmatlanítása
Ezt a terméket és komponenseit a helyi törvényeknek és rendeleteknek 
megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja a terméket a kommunális szemétbe.

Az ártalmatlanításra vagy a megfelelőségre vonatkozó további információkért 
látogassa meg a www.welchallyn.com/weee honlapot, vagy vegye fel a 
kapcsolatot a Welch Allyn ügyfélszolgálatával.

Az eszköz lítiumion cellákat és egyéb elektronikus anyagokat tartalmaz. Az 
élettartam lejárta után az elektronikus eszköz újrahasznosítását vagy 
ártalmatlanítását a helyi kormányzati hatóságok előírásainak megfelelően 
végezze.

Útmutató és gyártói nyilatkozat

EMC megfelelőség
Minden orvosi elektromos berendezés esetén be kell tartani az elektromágneses 
kompatibilitásra vonatkozó (EMC) speciális óvintézkedéseket. Ez a készülék 
megfelel az IEC EN 60601-1-2:2014 szabványnak.

• Minden elektromos orvosi berendezés telepítését és üzembe helyezését a 
jelen Használati útmutató EMC-re vonatkozó információival összhangban kell 
végezni.

• A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések 
hatással lehetnek az orvosi elektromos berendezések működésére.
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A termék megfelel minden, az elektromágneses interferenciára vonatkozó 
alkalmazandó és szükséges szabványnak.

• Általában nem befolyásolja a közelben lévő berendezések és készülékek 
működését.

• A közelben lévő berendezések és készülékek általában nem befolyásolják a 
monitor működését.

• A termék működtetése nem biztonságos nagyfrekvenciás sebészeti 
berendezések közelében.

• Az elfogadott gyakorlat azonban az, ha nem használja a terméket egyéb 
berendezések közvetlen közelében.

VIGYÁZAT Kerülje a Spot™ látásszűrő  VS100 modell más berendezés 
vagy orvostechnikai eszköz közvetlen közelében vagy egymásra 
helyezett pozícióban való üzemeltetését, mert ez nem megfelelő 
működést eredményezhet. Ha ez a fajta használat mégis 
elkerülhetetlen, ellenőrizze, hogy a Spot™ látásszűrő  VS100 modell és 
a többi berendezés megfelelően működik-e.

VIGYÁZAT Kizárólag a Welch Allyn által ajánlott tartozékokat 
használjon a Spot™ látásszűrő  VS100 modell-vel. Azok a tartozékok, 
amelyek a Welch Allyn által nem ajánlottak, hatással lehetnek az 
elektromágneses kibocsátásra és védettségre.

VIGYÁZAT Ügyeljen rá, hogy a Spot™ látásszűrő  VS100 modell és a 
hordozható RF kommunikációs berendezés között meglegyen a 
minimális szeparációs távolság. A Spot™ látásszűrő  VS100 modell 
teljesítménye csökkenhet, ha nincs megfelelő távolságban más 
berendezésektől.

VIGYÁZAT A készülék nagyfrekvenciás sebészeti berendezések és 
mágnesesrezonancia-képalkotás közelében történő használatát nem 
tesztelték. Ne használja a készüléket ilyen környezetekben a nagy 
mértékű elektromágneses zavar miatt.
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Kibocsátási és védettségi adatok

Elektromágneses kibocsátás

A készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék 
vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelősé
g

Elektromágneses környezet – útmutatás

RF-kibocsátás
CISPR 11

1. csoport A készülék csak a belső funkcióihoz használ rádiófrekvenciás 
energiát. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátás nagyon alacsony, 
és nem valószínű, hogy zavarja a közelben lévő elektromos 
berendezések működését.

RF-kibocsátás
CISPR 11

B osztály A készülék alkalmazható bármilyen létesítményben, kivéve a 
lakossági és a közvetlenül a nyilvános, alacsony feszültségű, a 
lakossági épületek ellátására szolgáló elektromos hálózatra 
kötött létesítményekben, a következő figyelmeztetések 
betartásával:

VIGYÁZAT Ezt a berendezést/rendszert kizárólag 
egészségügyi szakemberek használhatják. Ez a 
berendezés/ rendszer rádióinterferenciát okozhat, 
vagy zavarhatja a közelben lévő berendezések 
működéséta. Szükség lehet a zavart csökkentő 
intézkedésekre, például a készülék elfordítására, 
áthelyezésére vagy a helyiség árnyékolására.

Felharmonikus kibocsátások
IEC 61000-3-2

A osztály

Feszültségingadozás/
villogás kibocsátás 
IEC 61000-3-3

Megfelel

a A készülék egy 5 GHz-es ortogonális frekvenciaosztású multiplex adót vagy egy 2,4 GHz-es 
frekvenciaugrásos, szórt spektrumú adót tartalmaz a vezeték nélküli kommunikáció céljából. A rádió megfelel a 
különböző intézmények által kiadott követelményeknek, például az FCC 47 CFR 15.247 szabványnak és az RED 
(2015/53/EU) irányelvnek. A rádióadó nem tartozik a 60601-1-2 szabvány EMC követelményei alá, azonban 
figyelembe kell venni a készülék és egyéb eszközök közti esetleges interferencia megoldása során.

Elektromágneses kibocsátás

A készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék 
kezelőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Immunitási teszt  IEC 60601 teszt 
szintje

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – 
útmutatás

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
EN 61000-4-2

± 8 kV, érintkezés
± 15 kV, levegő

± 8 kV, érintkezés
± 15 kV, levegő

A padlónak fa-, beton- vagy 
kerámiacsempe burkolattal kell 
rendelkeznie. Ha a padló 
műanyagburkolattal rendelkezik, a relatív 
páratartalomnak legalább 30%-nak kell 
lennie.

Elektromos gyors 
tranziens/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV tápellátó 
vezetékekhez
±1 kV bemenő/kimenő 
vezetékekhez

±2 kV tápellátó 
vezetékekhez
±1 kV bemenő/kimenő 
vezetékekhez

A tápellátás minőségének meg kell felelnie 
a jellemző kereskedelmi vagy kórházi 
környezetnek.

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

± 1 kV, differenciál mód
± 2 kV, közös mód

± 1 kV, differenciál mód
± 2 kV, közös mód

A tápellátás minőségének meg kell felelnie 
a jellemző kereskedelmi vagy kórházi 
környezetnek.
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Feszültségesések
, rövid 
kimaradások és 
feszültségin-
gadozások a 
bemenő 
tápvezetékeken
IEC 61000-4-11

<0% UT (>100% UT-
csökkenés) 1 ciklusig 
70% UT (30% UT-
csökkenés) 25/
30 ciklusig <0% UT 
(>100% UT-csökkenés) 
0,5 ciklusig 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 225°, 
270° és 315°-on 250/
300 ciklusig

<0% UT (>100% UT-
csökkenés) 1 ciklusig 
70% UT (30% UT-
csökkenés) 25/30 ciklusig 
<0% UT (>100% UT-
csökkenés) 0,5 ciklusig 
0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° és 315°-on 
250/300 ciklusig

A tápellátás minőségének meg kell felelnie 
a jellemző kereskedelmi vagy kórházi 
környezetnek. Ha a készülék kezelőjének 
az áramkimaradások alatt is folyamatos 
működésre van szüksége, javasolt a 
készüléket szünetmentes tápegységről 
vagy akkumulátorról működtetni.

Immunitási teszt  IEC 60601 teszt 
szintje

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – 
útmutatás

Áramfrekvencia 
(50/60 Hz) 
mágneses mező
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Az áramfrekvencia mágneses mezője 
olyan erősségű legyen, amely általában 
jellemző a kereskedelmi vagy kórházi 
környezetre.

Megjegyzés: UT alatt a tesztszint alkalmazása előtti váltakozóáram-feszültség értendő.

Elektromágneses immunitás

A készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben történő használatra készült. A készülék 
kezelőjének vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Immunitási teszt  IEC 60601 teszt 
szintje

Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet – 
útmutatás

A hordozható és mobil RF 
kommunikációs eszközöket nem szabad 
a készülék bármely részéhez (beleértve 
a kábeleket is) az ajánlott szeparációs 
távolságnál közelebb használni, amely a 
jeladó frekvenciája alapján alkalmazott 
egyenlet alapján számítható ki.

 Ajánlott szeparációs távolság

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

3 Vrms  d= (1,17)  150 kHz–80 MHz

Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

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

Túlfeszültség 
EN 61000-4-5

Differenciál mód: 
±1 kV
Közös mód: ±2 kV

Differenciál mód: 
±1 kV
Közös mód: ±2 kV

d= (2,33) x  800 MHz–2,5 GHz
Ahol P a jeladó maximális névleges 
kimeneti teljesítménye wattban (W) és d 
az ajánlott szeparációs távolság 
méterben (m). A rögzített RF jeladókhoz 
tartozó mezők egy elektromágneses 
helyszíni felmérés alapjána 
meghatározott térerősségének 
alacsonyabbnak kell lennie az egyes 
frekvenciatartományok megfelelőségi 
szintjénélb. Interferencia léphet fel az 
alábbi szimbólummal ellátott készülékek 
közelében:

P

P

P
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Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartomány érvényes.
Megjegyzés 2: Ez az útmutató nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses terjedést befolyásolja 
a különböző struktúrákról, objektumokról és emberekről való visszaverődés és abszorpció.

aA telepített rádióadók, például a (mobil vagy vezeték nélküli) rádiótelefonok, hírközlő rendszerek, amatőr rádiók 
és az AM/FM rádió- vagy TV-szolgáltatók adóállomásainak térerősségét elméletileg nem lehet elég pontosan 
megbecsülni. A telepített RF jeladók miatt az elektromágneses környezet felmérésére elektromágneses helyszíni 
felmérést kell végezni. Ha a készülék használati helyén a mért térerősség meghaladja a fenti, alkalmazott RF 
megfelelőségi szintet, ellenőrizni kell a készülék normál működését. Rendellenes működés esetén további 
intézkedések lehetnek szükségesek, mint például a készülék elfordítása vagy áthelyezése.

bA 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban a térerősségnek 3 V/m alatt kell lennie.
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A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a készülék közti ajánlott szeparációs 
távolság

A készüléket olyan elektromágneses környezetben való használatra tervezték, amelyben a sugárzott RF zavarok 
szabályozva vannak. A készülék vásárlója vagy felhasználója elősegítheti az elektromágneses interferencia 
megelőzését a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (jeladók) és a monitor között az alábbi 
minimális távolság fenntartásával, amely a kommunikációs berendezés maximálisan leadott teljesítménye alapján 
adható meg.

Távolság a transzmittertől Maximális kimeneti frekvencia (m)

A jeladó maximális 
névleges leadott 
teljesítménye (W)

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

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

800 MHz – 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

Azon jeladók esetén, amelyek névleges maximálisan leadott teljesítménye nem szerepel a fenti felsorolásban, 
a javasolt szeparációs távolság d méterben (m) megbecsülhető az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel, ahol 
P az adó maximális leadott teljesítménye wattban (W) a jeladó gyártója szerint.
Megjegyzés 1: 80 MHz és 800 MHz esetén a nagyobb frekvenciatartományra vonatkozó szeparációs távolság 
érvényes.
Megjegyzés 2: Ez az útmutató nem minden esetben alkalmazható. Az elektromágneses terjedést befolyásolja 
a különböző struktúrákról, objektumokról és emberekről való visszaverődés és abszorpció.

P P P
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Tesztspecifikációk az RF vezeték nélküli kommunikációs eszköz sugárzási tartomány védettségéhez

Tesztfrekvenci
a
(MHz)

Sáv a
MHz

Szerviz a Moduláció b Maximális 
teljesítmény
(W)

Távolság (m) Védettségi
teszt szintje 
(V/m)

385 380–390 TETRA 400 Pulzusmoduláció 
b

18 Hz

1,8 0,3 27

450 430–470 GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz 
eltérés
1 kHz szinusz

2 0,3 28

710 704–787 LTE band 13, 
17

Pulzusmoduláció 
b

217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

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

Pulzusmoduláció 
b

18 Hz

2 0,3 28

870

930

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

Pulzusmoduláció 
b

217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

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

Pulzusmoduláció 
b

217 Hz

2 0,3 28

5240 5100–5800 WLAN 802.11
a/n

Pulzusmoduláció 
b

217 Hz

0,2 0,3 9

5500

5785

MEGJEGYZÉS Ha a VÉDETTSÉGI TESZT SZINTJÉT teljesíteni kell, az adóantenna és a monitor közti távolságot 
1 méterre kell csökkenteni. Az 1 méteres tesztelési távolság megfelel az IEC 61000-4-3 szabványnak.
a Bizonyos szolgáltatásokhoz a felmenő frekvenciák is meg vannak adva.
b A hordozó modulálható 50%-os munkaciklusú négyzethullám használatával.
c Az FM moduláció alternatívájaként 50%-os pulzusmoduláció 18 Hz-en alkalmazható, mivel míg ez nem jelent 
tényleges modulációt, kedvezőtlenebb lenne.
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FCC megfelelőségi nyilatkozat
Ez az eszköz megfelel az FCC előírások 15. fejezetének. A működésére a 
következő két feltétel vonatkozik: (1) ez a készülék nem okozhat káros 
interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie bármilyen interferenciát, 
beleértve azt is, amelyet a készülék nem kívánt működése okozhat. 

A látásszűrő rádiója
A látásszűrő rádiója 802.11 hálózatokon működik.

Megjegyzé Ez a készülék a tesztelés során megfelelt az FCC előírások 
15. fejezetében a B osztályú digitális eszközökre előírt határértékeknek. 
Ezek a határértékek a káros interferencia elleni megfelelő védelemre 
szolgálnak, a készülék bármely környezetben történő működtetése 
során. A készülék rádiófrekvenciás energiát hoz létre, használ és 
sugározhat, valamint a használati útmutató utasításainak figyelmen kívül 
hagyásával telepített és használt készülék káros zavaró hatást 
gyakorolhat a rádiótávközlési eszközökre. Lakott környezetben 
használva a készülék káros interferenciát okozhat; ebben az esetben a 
felhasználónak kell azt kijavítania, a saját költségére.

VIGYÁZAT   A Welch Allyn kifejezett jóváhagyása nélkül végzett 
változtatások vagy módosítások a készülék kezelésére vonatkozó 
jogosultság érvénytelenítését eredményezhetik.

Vezeték nélküli hálózat 
interfész

IEEE 802.11b/g/n

Frekvencia 2,400 GHz – 2,4835 GHz

Vezeték nélküli átviteli 
sebességek

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

Kimenő teljesítmény 18,75 dBm EIRP

Moduláció OFDM, CCK

Csatornák 1–13 

Biztonság/titkosítás/
hitelesítés

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA és WPA2

Antenna Pulse W1049B050 I-PEX kábellel, maximális erősítés: 2,0 
dBi

Ügynökségi 
jóváhagyások

USA: FCC 15.247:2014, KDB 558074 V3

Kanada: (IC) RSS-210:2010 specifikációk: RSS-Gen:2010, 
RSS-102, IC:4168A-VS100 az FCC tesztelés alapján

Európa: R&TTE 2014/53/EK
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Rádióra vonatkozó nemzetközi megfelelőség
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
Africa

TA-2015/443
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Ez a termék a következő korlátozásokkal használható:

Franciaország – Kültéri használati korlátozás: 10 mW EIRP a 2454–2483,5 MHz 
sávban.

Norvégia – Nem vonatkozik a Ny-Ålesund központjától mért 20 km sugarú kör 
által lefedett földrajzi területre.

Rádióra vonatkozó általános megfelelőség
Az eszköz vezeték nélküli funkcióit szigorúan a gyártó utasításaival 
összhangban, a termékhez mellékelt felhasználói dokumentációban leírtaknak 
megfelelően szabad használni. Ez az eszköz megfelel az FCC 15. fejezetének 
előírásainak, a kanadai ICES-003 szabályozásainak és az R&TTE 2014/53/EK 
irányelv alapvető követelményeinek.

Ez az eszköz megfelel az EN62479, az RSS-102 és a 47 CFR 2.1093 RF-
kibocsátással kapcsolatos szabályozásoknak.

South
Korea

Korea
Communications
Commission ((

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.

Commission (

NCC

Megjegyzé Tényleges kisugárzott izotróp teljesítmény (EIRP).
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Industry Canada (IC) kibocsátások
Ez a készülék megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS 
szabványainak. A működésére a következő két feltétel vonatkozik: (1) ez a 
készülék nem okozhat interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie 
bármilyen interferenciát, beleértve azt is, amelyet a készülék nem kívánt 
működése okozhat.

Le present appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisee aux deux 
conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) 
l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme 
si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ez a rádióadó (IC ID: 4168A-VS100) az Industry Canada jóváhagyásával 
működtethető a fenti táblázatban felsorolt antennatípusokkal.

Ez a B osztályú digitális berendezés megfelel a kanadai ICES-003 szabványnak.

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

Európai Unió
Ez az eszköz megfelel az R&TTE 2014/53/EK irányelv alapvető 
követelményeinek. Az alábbi tesztelési módszerek alkalmazása az R&TTE 2014/
53/EK irányelv alapvető követelményeinek való megfelelőség vélelmének 
bizonyítása érdekében történt:

Ez az eszköz egy 2,4 GHz-es szélessávú átviteli rendszer (adó-vevő), amely 
minden EU tagállamban és EFTA országban használható, kivéve 
Franciaországban és Olaszországban, ahol korlátozások vannak érvényben.

Olaszországban a végfelhasználónak igényelnie kell egy licencet a nemzeti 
rádióspektrum szabályozásokért felelős hatóságnál, ahol jóváhagyják az eszköz 
használatát kültéri rádiókapcsolat létrehozása és/vagy nyilvános 
telekommunikációs hozzáférés és/vagy hálózati szolgáltatások biztosítása 
céljából.

Ez az eszköz Franciaországban nem használható kültéri rádiófrekvenciás 
kapcsolat létrehozása céljából, és egyes területeken az RF kimeneti 
teljesítményének korlátozása 10 mW EIRP a 2454 – 2483,5 MHz 
frekvenciatartományban. Részletes információkért Franciaországban a 
végfelhasználónak fel kell vennie a kapcsolatot a nemzeti rádióspektrum 
szabályozásokért felelős hatósággal.

Croatian Tvrtka Welch Allyn ovime potvrđuje da je ovaj RLAN uređaj sukladan s 
ključnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU.

Czech Welch Allyn tímto prohlašuje, ze tento RLAN device je ve shodě se 
základními po_adavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/
53/ES. 

Danish Undertegnede Welch Allyn erklærer herved, at følgende udstyr RLAN device 
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.

Dutch Bij deze verklaart Welch Allyn dat deze RLAN device voldoet aan de 
essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 2014/
53/EC.
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English Hereby, Welch Allyn, declares that this RLAN device is in compliance with 
the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/
53/EC.

Estonian Käesolevaga kinnitab Welch Allyn seadme RLAN device vastavust direktiivi 
2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele 
asjakohastele sätetele. 

Finnish Welch Allyn vakuuttaa täten että RLAN device tyyppinen laite on direktiivin 
2014/53/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 2014/53/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 
2014/53/EG. (Wien)

Greek ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Welch Allyn ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RLAN device 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/ΕΚ.

Hungarian Alulírott, Welch Allyn nyilatkozom, hogy a RLAN device megfelel a 
vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 2014/53/EC irányelv egyéb 
elõírásainak.

Italian Con la presente Welch Allyn dichiara che questo RLAN device è conforme ai 
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 
2014/53/CE.

Latvian Ar šo Welch Allyn deklarē, ka RLAN device atbilst Direktīvas 2014/53/EK 
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lithuanian Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas. 

Malti Hawnhekk, Welch Allyn, jiddikjara li dan RLAN device jikkonforma mal-
htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 
2014/53/EC. 

Portuguese Welch Allyn declara que este RLAN device está conforme com os requisitos 
essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/CE.

Romanian Prin prezentul document, Welch Allyn declară că acest dispozitiv RLAN 
respectă cerinţele esenţiale şi alte dispoziţii relevante ale Directivei 2014/53/
CE.

Russian Компания Welch Allyn объявляет, что это устройство RLAN 
соответствует основным требованиям и положениям директивы 2014/
53/EC.

Serbian Kompanija Welch Allyn ovim izjavljuje da je ovaj RLAN uređaj usklađen sa 
osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EC.

Slovak Welch Allyn týmto vyhlasuje, ze RLAN device spĺňa základné po_iadavky a 
všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/ES. 

Slovene Šiuo Welch Allyn deklaruoja, kad šis RLAN device atitinka esminius 
reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas. 

Spanish Por medio de la presente Welch Allyn declara que el RLAN device cumple 
con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 2014/53/CE.

Swedish Härmed intygar Welch Allyn att denna RLAN device står I 
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta 
bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EG.
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Az új Welch Allyn termék garantáltan anyag- és gyártási hibáktól mentes, és 
teljesítménye megfelel a gyártó specifikációinak a normál használat mellett. A 
garancia időtartama* a Welch Allyn, Inc. vállalattól vagy az általa felhatalmazott 
forgalmazóktól történő vásárlás napjától kezdődik. A Welch Allyn kötelezettsége 
a Welch Allyn által a garancia időtartamán belül hibásnak ítélt komponensek 
javítására vagy cseréjére korlátozódik. Ez a garancia az eredeti vásárló 
esetében érvényes, harmadik fél számára nem adható és nem ruházható át. Ez a 
garancia nem vonatkozik a Welch Allyn által a helytelen használat, hanyagság, 
helytelen karbantartás, módosítás, illetve a Welch Allyn vállalaton vagy 
felhatalmazott szervizképviseletein kívül más által elvégzett javítás miatt 
bekövetkező károsodásnak vagy meghibásodásnak ítélt esetekre.

* 1 (egy) év korlátozott garancia

Ez a garancia helyettesít minden más, kifejezett vagy beleértett garanciát, ide 
értve az egy adott célra történő kereskedelmi forgalomba hozatal és 
megfelelőség garanciáját; más személy nem jogosult a Welch Allyn nevében 
egyéb felelősséget vállalni a Welch Allyn termék eladásával kapcsolatban. A 
Welch Allyn nem vállal felelősséget semmilyen, a kifejezett garancia feltételeinek 
megszegéséből származó közvetlen, járulékos vagy következményes 
veszteségért vagy kárért, a fenti leírtakon kívül.
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