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Introducere
Acest manual cu instrucţiuni de utilizare este un ghid complet conceput pentru a 
vă ajuta să înţelegeţi capabilităţile şi funcţionarea aparatului dvs. de screening 
oftalmologic Spot Vision Screener VS100. Informaţiile din acest manual includ 
toate opţiunile disponibile cu aparatul de screening oftalmologic Spot Vision 
Screener. Aplicabilitatea anumitor secţiuni ale acestui manual depinde de 
configuraţia dispozitivului dvs. particular. Citiţi cu atenţie acest manual înainte de 
a încerca să utilizaţi dispozitivul.

Aparatul de screening oftalmologic este un instrument portabil cu un afişaj video 
în partea din spate a unităţii, care asigură vizualizarea şi alinierea subiectului. 
De asemenea, afişajul video oferă funcţionalitatea interfeţei cu utilizatorul legată 
de introducerea şi afişarea datelor. Aparatul de screening oftalmologic oferă 
indicii vizuale şi sonore pentru a atrage atenţia şi privirea subiectului. 
Dispozitivul oferă o colecţie rapidă de date pentru o evaluare uşoară a celor mai 
dificili subiecţi pediatrici care nu sunt foarte cooperanţi. Fiecare screening oferă 
o evaluare binoculară simultană a refracţiei subiectului, a dimensiunii pupilei şi a 
privirii.

Domeniu de utilizare
Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener este conceput pentru producerea 
de imagini optice care pot ajuta la identificarea erorilor de refracţie şi a erorilor de aliniere 
oculară, prin detectarea reflexelor speciale la lumină pentru fiecare ochi în timpul screening-
ului. Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener evaluează aceste reflexe la 
lumină din retină pentru a estima eroarea de refracţie. De asemenea, estimează 
dimensiunea pupilei, distanţa interpupilară şi deviaţia ochiului. Aparatul este destinat 
utilizării pe subiecţi începând de la vârsta de şase luni până la vârsta adultă.

Indicaţii de utilizare
Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener este indicat pentru a fi 
utilizat de către profesioniştii din domeniul medical sau sub îndrumarea unui 
profesionist din domeniul medical în vederea examinării sau a evaluării 
persoanelor pentru a prezenta potenţialele erori de refracţie asociate cu vederea 
slabă. Acest tip de dispozitiv pentru fotoretinoscopie este destinat spre a-l ajuta 
pe medicul specialist să evalueze dacă subiectul trebuie să fie trimis la un 
specialist oftalmolog pentru evaluare ulterioară sau, pur şi simplu, dacă trebuie 
să fie monitorizat în timpul screening-urilor viitoare. Această examinare nu are 
intenţia de a înlocui examinarea completă a ochiului.
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Contraindicaţii
Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener nu are contraindicaţii 
cunoscute.

Simboluri
Pentru informaţii despre originea acestor simboluri, accesaţi http://
www.welchallyn.com/symbolsglossary pentru glosarul de simboluri Welch Allyn.

Simboluri din documentaţie 

Simboluri de putere

Consultaţi instrucţiunile de operare/instrucţiunile de utilizare (IU). O copie a IU este 
disponibilă pe acest site web. O copie tipărită a IU poate fi comandată de la Welch Allyn, 
cu livrare în termen de 7 zile calendaristice.

AVERTIZARE Avertizările din acest manual identifică practicile sau condiţiile care ar putea 
conduce la pierderea datelor, boală, rănire sau deces.

ATENŢIE Atenţionările din acest manual identifică practicile sau condiţiile care ar putea 
duce la deteriorarea echipamentelor sau a altor bunuri.

Putere nominală de intrare, c.c.

Baterie în interior (nu poate fi înlocuită de utilizator)

Alimentare pornită/oprită 

Port USB 

Portul de intrare pentru alimentare cu curent continuu, ax central pozitiv

http://www.welchallyn.com/symbolsglossary
http://www.welchallyn.com/symbolsglossary
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Simboluri diverse

Simboluri interfaţă cu utilizatorul

IPXØ Echipamentul nu este protejat împotriva infiltrării de substanţe lichide

Radiaţie electromagnetică neionizantă

Acest simbol este aplicabil numai în cazul ţărilor membre ale CE. Pentru a evita 
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi, eventual, asupra sănătăţii umane, 
acest instrument ar trebui să fie eliminat (i) pentru ţările membre UE - în conformitate cu 
directiva DEEE (Directiva privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice) sau (ii) 
pentru toate celelalte ţări, în conformitate cu legile locale privind eliminarea şi reciclarea.

Marcajul CE de pe acest produs indică faptul că acesta a fost testat şi este conform cu 
prevederile Directivei 93/42/CEE privind dispozitivele medicale.

Indicator stare/nivel baterie

Bateria se încarcă

Butonul Pornit/Oprit wireless

Conectat la reţeaua wireless

Nu există nicio reţea wireless în raza de acoperire
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Nu există nicio adresă IP atribuită de router

Reţea necunoscută

Nu se poate conecta la o reţea configurată

Sunet oprit

Sunet pornit

Continuaţi

Înapoi

Ieşire

Operaţia de imprimare este în desfăşurare

IP

?

!
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Avertizări, atenţionări şi note
AVERTIZARE Avertizările din acest manual identifică practicile sau 
condiţiile care ar putea conduce la pierderea datelor, boală, rănire sau 
deces.

ATENŢIE Atenţionările din acest manual identifică practicile sau 
condiţiile care ar putea duce la deteriorarea echipamentelor sau a altor 
bunuri.

AVERTIZARE Risc de electrocutare. Toţi conectorii de intrare şi ieşire a 
semnalului (SIP/SOP) sunt destinaţi numai conectării altor dispozitive medicale, 
sisteme medicale sau dispozitive nemedicale conforme cu IEC 60601-1 sau alte 
standarde IEC corespunzătoare dispozitivului. De exemplu, o imprimantă 
conectată prin USB trebuie să respecte standardul IEC 60950. Conectarea 
dispozitivelor suplimentare neaprobate la dispozitiv poate creşte formarea de 
curenţi de scurgere asupra carcasei sau pacientului.

AVERTIZARE Risc de electrocutare. Nu este permisă nicio modificare a 
acestui echipament. 

AVERTIZARE Risc de electrocutare. Nu deschideţi dispozitivul şi nu 
încercaţi să îl reparaţi. Dispozitivul nu are piese interne care să poată fi 
depanate de către utilizator. Efectuaţi doar procedurile de curăţare şi 
întreţinere de rutină specifice descrise în acest manual. Verificarea şi 
întreţinerea pieselor interne trebuie executate numai de către personalul 
de service calificat. Încercarea de a modifica acest dispozitiv poate 
duce la vătămarea corporală şi va anula garanţia produsului.

AVERTIZARE Risc de electrocutare. Nu permiteţi pacientului să intre în 
contact cu piesele conductoare accesibile (conectorul de ieşire al 
adaptorului pentru curent continuu, conectorul de intrare pentru 
alimentare şi portul USB). În plus, nu trebuie să atingeţi niciodată 
pacientul şi oricare dintre piesele conductoare accesibile în acelaşi 
timp.

AVERTIZARE Pentru a evita o posibilă explozie, nu utilizaţi dispozitivul 
în prezenţa anestezicelor inflamabile: amestecurilor care conţin aer, 
oxigen sau oxid de azot.

AVERTIZARE Risc de pierdere a datelor. Dacă este necesară o 
repornire în timpul unei blocări a sistemului, pot apărea pierderi de date, 
cum ar fi configuraţia imprimantei şi datele despre subiect.

AVERTIZARE Baterie litiu-ion. Risc de incendiu, explozie şi arsuri. Nu 
manipulaţi sau dezasamblaţi acumulatorul. 

AVERTIZARE Utilizaţi numai accesoriile aprobate de Welch Allyn. 
Accesaţi www.welchallyn.com. Utilizarea oricărui alt accesoriu poate 
determina crearea de date incorecte ale pacientului, poate deteriora 
echipamentul şi poate anula garanţia produsului.

AVERTIZARE Risc de vătămare corporală şi risc de deteriorare a 
echipamentului. Când încărcaţi dispozitivul, asiguraţi în mod 
corespunzător toate cablurile de alimentare cu curent continuu a 
transformatorului pentru a minimiza pericolul de declanşare.
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AVERTIZARE Risc de rănire a pacientului. Verificaţi identitatea 
pacientului pe dispozitiv după introducerea manuală şi înainte de a tipări 
sau transfera înregistrările pacientului. 

AVERTIZARE În cadrul unei examinări medicale pot să apară rezultate 
fals pozitive şi fals negative. Aparatul de screening oftalmologic nu 
înlocuieşte o examinare completă a ochiului efectuată de către 
oftalmolog sau optometrist. 

AVERTIZARE Utilizarea rezultatelor screening-ului pentru 
recomandarea terapiei este rezervată exclusiv profesioniştilor 
oftalmologi.

AVERTIZARE Rezultatele screening-ului nu pot fi utilizate în mod direct 
pentru prescrierea ochelarilor de corecţie.

Atenţie Dispozitivul conţine piese fragile, de înaltă calitate. Nu supuneţi 
dispozitivul la şocuri fizice.

Atenţie Nu utilizaţi cureaua de mână ca mijloc de transport al 
dispozitivului; nu este proiectată pentru a suporta greutatea 
dispozitivului.

Atenţie Dispozitivul nu este rezistent la apă. Dacă îl scăpaţi accidental 
în lichid sau dacă vărsaţi lichid peste dispozitiv, contactaţi imediat 
serviciul de asistenţă tehnică al Welch Allyn. Dacă pe dispozitiv există 
mici picături de apă, ştergeţi-le cu o lavetă moale uscată.

Atenţie Nu depozitaţi dispozitivul în spumă sau în carcasă în timp ce 
este conectat adaptorul pentru curent continuu; acest lucru poate cauza 
deteriorarea cablului de alimentare şi a dispozitivului. 

Atenţie Nu lăsaţi dispozitivul în căldură excesivă sau în lumina directă a 
soarelui. Temperaturile ridicate pot determina disfuncţionalitatea 
dispozitivului.

Atenţie La conectarea conectorului de alimentare cu curent continuu în 
dispozitiv, nu forţaţi conectorul de alimentare în dispozitiv; acest lucru 
poate cauza deteriorarea dispozitivului, care nu va fi acoperită de 
garanţie.

Atenţie Nu împingeţi sau zgâriaţi afişajul ecranului tactil cu obiecte dure 
sau rigide. Acest lucru poate cauza deteriorarea dispozitivului. Se 
acceptă utilizarea unui instrument stylus cu dispozitivul.

Notă Este necesară o dimensiune minimă a pupilei de 4 mm pentru ca 
screening-ul să fie realizat şi acest lucru poate fi dificil într-o cameră în 
care există orice sursă de lumină. Dacă pupilele sunt prea mici, aparatul 
de screening oftalmologic vă va informa pe ecran că este necesar să 
reglaţi nivelul iluminării din încăpere. Pentru rezultate optime, pupilele 
subiectului trebuie să fie de 5 mm sau mai mari.

Notă Setul de cabluri de alimentare nu poate fi utilizat cu alte 
echipamente în afara aparatului de screening oftalmologic Spot Vision 
Screener VS100.
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Listă de verificare conţinut
Cutia de expediere principală conţine aparatul de screening oftalmologic, 
instrucţiunile de utilizare şi cutia cu accesorii. Cutia cu accesorii conţine:

Cablu de alimentare pentru curent alternativ. 

Sursă de alimentare/Încărcător. 

Lavetă de curăţare. 

Curele pentru cablu Velcro. 

Dacă aţi cumpărat o cutie de transport, plasaţi spuma din cutia de expediere în 
interiorul cutiei de transport pentru un transport mai sigur. Nu depozitaţi aparatul 
de screening oftalmologic în spumă sau în cutie în timp ce cablul de alimentare 
este conectat.

Notă Nu aruncaţi cutia şi spuma. Deteriorările cauzate de expedierea 
dispozitivului în materiale de ambalare neaprobate vor anula garanţia 
limitată (consultaţi garanţia pentru detalii). 
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Controale, fereastră pentru 
afişare şi conexiuni
Schiţele şi textul sunt reprezentative pentru aparatul de screening oftalmologic 
Spot Vision Screener cu toate opţiunile disponibile. 

Caracteristici
Vedere din spate a aparatului de screening oftalmologic

1 Ecran LCD

2 Suport pentru cureaua pentru gât

3 Conector de alimentare cu curent 
alternativ

4 Butonul Power (Pornire)

5 Suport pentru cureaua de mână

6 Etichetă cu numărul de serie

7 Montarea trepiedului
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Vedere frontală a aparatului de screening oftalmologic

8 Indicatorul LED verde arată că bateria se 
încarcă 

(cu iluminare intermitentă) sau că s-a 
încărcat 

(cu iluminare continuă)

9 Port USB

10 Senzor de lumină ambientală

1 Instrument de găsire a 
intervalului

2 Sticla frontală

3 Difuzor
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Fereastră pentru afişare
Când aparatul de screening oftalmologic este pornit, va apărea meniul principal 
sau ecranul Home (Pagina principală). Dacă aparatul de screening oftalmologic 
este conectat la o reţea, numele reţelei şi adresa IP vor fi vizibile în colţul din 
stânga sus al barei de culoare neagră. 

1. Intervalul de vârstă 

Pentru a începe screening-ul instantaneu, fără datele personale ale subiectului, 
selectaţi un interval de vârstă în care se încadrează subiectul de pe ecranul 
Home (Pagina principală). Veţi putea introduce datele subiectului după 
screening, dacă doriţi. 

2. Butonul de pornire 

Butonul Start  (Pornire) vă va permite să:

• introduceţi informaţii despre subiect, cum ar fi ID-ul, numele şi 
prenumele, sexul şi data naşterii (DOB)/vârsta (obligatorii)

• căutaţi subiecţii plasaţi în coada de aşteptare (potrivire exactă pe 
ecranul ID)

• începeţi procesul de screening (Binocular şi Monocular disponibile)

• examinaţi şi tipăriţi rezultatele screening-ului

3. Pictogramele din partea inferioară a ecranului

• Queue  (Coadă) – vizualizaţi, selectaţi sau căutaţi subiecţii plasaţi în 
coada de aşteptare într-o listă pentru a începe procesul de screening. 
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• History  (Istoric) – vizualizaţi subiecţii care au trecut deja prin procesul 
de screening (înregistrări completate). 

• Tools  (Instrumente) – o varietate de opţiuni pentru personalizarea 
aparatului de screening oftalmologic.

Ecran cu informaţii despre subiect
În ecranul cu informaţii despre subiect, confirmaţi dacă toate datele sunt corecte. 
Puteţi modifica informaţiile atingând câmpul pe care doriţi să-l modificaţi. După 
ce modificarea este finalizată, selectaţi OK şi veţi reveni la ecranul cu informaţii 
despre subiect. Date of Birth/Age  (Data naşterii/vârsta) este un câmp 
obligatoriu şi se va evidenţia în culoarea roşie dacă nu este trecută nicio vârstă 
sau dacă data de naştere sau vârsta nu sunt valide (sub 6 luni). Selectaţi GO 
(Lansare) pentru a începe procesul de screening.
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Interpretarea rezultatelor

1 Distanţa interpupilară

2 Indicator dimensiune pupilă

3 Ochiul drept (OD), Ochiul stâng (OS)

4 Refracţie completă

SE - Echivalent sferic
DS - Sferă
DC - Cilindru
Axă - Axă

5 Rezultat screening

6 Home (Pagina principală)

7 Convenţie cilindru

8 Indicator aliniere

9 Grad, orizontal, vertical
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Tools (Instrumente)
Meniul Tools (Instrumente) vă va permite să personalizaţi şi să configuraţi 
aparatul de screening oftalmologic cu următoarele opţiuni:

Afişează versiunea de firmware, versiunea aplicaţiei software şi numărul de serie. 
De asemenea, este afişată o referinţă rapidă a caracteristicilor importante ale 
aparatului de screening oftalmologic, inclusiv a nivelurilor de stocare a memoriei 

Vedeţi setările criteriilor bazate pe vârstă utilizate pentru recomandările pentru 
examinare, care sunt active în prezent pe aparatul de screening oftalmologic.

Vă permite să setaţi data şi ora curente pentru aparatul de screening 
oftalmologic.

Vă permite să importaţi şi să exportaţi utilizând un dispozitiv de stocare USB 
introdus.

Locaţia vă permite să setaţi o locaţie pentru o screening şi toţi subiecţii vor fi 
legaţi de respectiva locaţie.

Vă permite să conectaţi aparatul de screening oftalmologic la o reţea wireless. 
Puteţi introduce manual numele reţelei (SSID), să selectaţi tipul de securitate şi 
să introduceţi fraza de acces pentru reţeaua dvs. Din această pagină puteţi 

Vă permite să configuraţi o imprimantă în reţea şi să tipăriţi o pagină de testare. 
De asemenea, vă permite să vizualizaţi starea imprimantei.

Vă permite să configuraţi modul în care sunt afişate datele în ecranul „Results” 
(Rezultate) atunci când este finalizat un screening. Acestea includ formatul de 
date, convenţia cilindrului, afişarea sau ascunderea rezultatelor şi recomandărilor 
screening-ului, setarea afişajului implicit al screening-ului și a timpilor de expirare 
a screening-ului.

Vă ajută să setaţi un cod PIN de siguranţă pentru dispozitivul dvs. pentru 
securitate suplimentară. Dacă este activat, este necesar un cod PIN ori de câte 
ori porniţi dispozitivul sau când îl activaţi.

Activează licenţa pe dispozitiv.

Vă permite să selectaţi limba care va fi afişată pe aparatul de screening 
oftalmologic.
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 Configurarea aparatului de 
screening oftalmologic 

Încărcarea 
1. Conectaţi împreună setul de cabluri de alimentare cu curent continuu furnizat 

şi sursa de alimentare/încărcătorul.

2. Ridicaţi uşor partea din spate a aparatului de screening oftalmologic pentru a 
vedea care sunt conexiunile disponibile.

3. Localizaţi conectorul de alimentare cu curent continuu de pe aparatul de 
screening oftalmologic şi conectaţi sursa de alimentare/încărcătorul. 
Conectorul de alimentare cu curent continuu al sursei de alimentare/
încărcătorului se introduce uşor în conectorul de alimentare cu curent 
continuu din aparatul de screening oftalmologic. Utilizarea forţei pentru 
conectarea încărcătorului electric poate deteriora dispozitivul şi va anula 
garanţia.

4. Conectaţi cablul de alimentare cu curent continuu la o priză de perete 
disponibilă pentru a încărca dispozitivul.

Pornirea şi oprirea aparatului de screening oftalmologic
1. Pentru a activa aparatul de screening oftalmologic, apăsaţi şi eliberaţi butonul de pornire 

(procesul de pornire durează aproximativ 30 de secunde). Odată pornit, veţi vedea 
meniul principal 

2. Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat butonul de pornire timp de două 
secunde. Va apărea un ecran de confirmare care va confirma oprirea. 

3. Lumina verde intermitentă înseamnă că unitatea se încarcă, o lumină verde 
constantă înseamnă că unitatea este încărcată complet.

Montarea trepiedului
Aparatul de screening oftalmologic poate fi montat pe un trepied fotografic 
standard. Un suport cu filet ¼-20 situat pe partea inferioară a dispozitivului este 
disponibil pentru ataşarea unui trepied.

Sfaturi utile
• Nu există nicio activitate pe aparatul de screening oftalmologic - După 

60 de secunde, ecranul se va întuneca; după 5 minute, ecranul va deveni 
automat negru pentru a economisi energia bateriei. Atingeţi ecranul pentru a 
„activa” aparatul de screening oftalmologic sau apăsaţi butonul de 
alimentare. Dacă ecranul nu se aprinde, conectaţi cablul de alimentare şi 
încercaţi din nou.



16 Configurarea aparatului de screening oftalmologic Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener 

• Export/Ştergere globală - verificaţi dacă aţi exportat cu succes datele dorite 
pe o unitate USB înainte de a selecta Clear All (Ştergere globală). 

• Ştergeţi în mod curent TOATE înregistrările din aparatul de screening 
oftalmologic - Mergeţi la ecranul History (Istoric) şi selectaţi pictograma 
Clear All (Ştergere globală). Selectaţi Delete All Records (Ştergerea tuturor 
înregistrărilor). De asemenea, puteţi şterge toate înregistrările plasate în 
coada de aşteptare.

• Evitaţi oprirea în timpul unui screening - după ce procesul de screening a 
fost efectuat, ieşiţi selectând butonul Exit (Ieşire), apoi opriţi dispozitivul în 
mod normal.

• Ecranul de intrare - dacă este apăsat butonul Back (Înapoi) pe orice ecran 
de intrare (tastatură) toate datele din câmp vor fi şterse.

• Baterie descărcată - când nivelul bateriei atinge un nivel de încărcare foarte 
scăzut, va apărea o notificare indicându-i utilizatorului că trebuie să 
introducă cablul de alimentare sau dispozitivul se va opri. Dacă nu este 
introdus cablul de alimentare, dispozitivul se va opri automat din cauza 
tensiunii scăzute. 

Configuraţia reţelei wireless
Din meniul Tools (Instrumente), atingeţi  Network (Reţea). Setările reţelei 
curente sunt afişate pe ecran. Pentru a adăuga sau modifica oricare dintre 
câmpuri, consultaţi instrucţiunile de mai jos. Dacă sunt corecte, atingeţi 

(Exit) (Ieşire) pentru a reveni la meniul Tools (Instrumente). 

Pentru a adăuga/modifica numele reţelei (SSID):
1. Atingeţi câmpul SSID Name (Nume SSID); va apărea o tastatură. 

2. Introduceţi SSID (sensibil la litere mari şi mici); selectaţi OK pentru a salva 
modificările şi a reveni la ecranul anterior. Butonul OK se va înnegri atunci 
când au fost făcute modificări şi când acestea pot fi salvate.

Pentru a adăuga/modifica WPA/2 PSK fraza de acces 
(parola): 

1. Setaţi tipul de criptare la WPA/2 PSK şi atingeţi butonul Passphrase (Fraza 
de acces); va apărea o tastatură. 

2. Introduceţi fraza de acces (sensibilă la litere mari şi mici) şi selectaţi OK. 

3. În ecranul Network (Reţea), selectaţi OK pentru a salva modificările, în caz 
contrar modificările nu vor fi aplicate.

Pentru a adăuga/modifica utilizatorul şi parola WPA/2 EAP-
PEAP:

1. Setaţi tipul de criptare la WPA/2 EAP-PEAP şi atingeţi butonul Passphrase 
(Fraza de acces); va apărea o tastatură. 
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2. Introduceţi numele de utilizator (sensibil la litere mari şi mici) şi selectaţi OK. 

3. Introduceţi parola de reţea (sensibilă la litere mari şi mici) şi selectaţi OK. 

4. În ecranul Network (Reţea), selectaţi OK pentru a salva modificările, în caz 
contrar modificările nu vor fi aplicate.

Pentru a adăuga/modifica cheia WEP (parola): 
1. Atingeţi butonul Passphrase (Fraza de acces); va apărea o tastatură 

(aceasta este disponibilă numai când câmpul de securitate este setat la WEP 
sau WPA). 

2. Introduceţi cheia WEP (parola sensibilă la litere mari şi mici) şi selectaţi OK. 

3. În ecranul Network (Reţea), selectaţi OK pentru a salva modificările, în caz 
contrar modificările nu vor fi aplicate.

Pentru a activa sau dezactiva capabilităţile wireless de 
pe aparatul de screening oftalmologic:

1. Atingeţi Tools (Instrumente).

2. Atingeţi  Network (Reţea).

3. Atingeţi .

4. Atingeţi Enable/Disable (Activare/Dezactivare).

Pentru a vizualiza setările de reţea avansate:
1. Selectaţi TCP/IP. De aici, puteţi vizualiza şi adresa dvs. curentă TCP/IP, care 

v-a fost atribuită de reţea. 

2. Pentru configuraţii suplimentare ale reţelei, selectaţi Static pentru a 
configura manual adresa şi setările reţelei. (De asemenea, este disponibilă 
adresa MAC a aparatului dvs. de screening oftalmologic).

Configurarea imprimantei
Aparatul de screening oftalmologic este capabil să conecteze şi să trimită spre 
tipărire către majoritatea imprimantelor Hewlett-Packard (HP) compatibile cu 
reţeaua. Aparatul de screening oftalmologic conţine şi câteva drivere PCL 
generice, care pot fi utilizate cu imprimantele non-HP, precum şi un driver 
personalizat care acceptă imprimanta cu eticheta Brother QL-820NWB. 
 

1. Din meniul Tools (Instrumente), selectaţi pictograma imprimantei.

Notă Puterea wireless poate fi reactivată numai după repornirea dispozitivului. 
Atingeţi Enable (Activare) pentru repornirea automată.

Notă Pentru a instala QL-820NWB pe aparatul de screening oftalmologic, 
aceasta trebuie să aibă numele QL-820 în reţea şi trebuie să selectaţi 
driver-ul etichetat cu QL-820NWB din lista de drivere. Utilizaţi banda de 
hârtie cu lungime continuă Brother DK2205 sau una echivalentă.

http://<ip_address_of_VS100>:631/
http://<ip_address_of_VS100>:631/
http://<ip_address_of_VS100>:631/
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2. Următorul ecran va afişa imprimantele disponibile pe aparatul de screening 
oftalmologic. Aceasta este o listă cu toate imprimantele deja adăugate în 
aparatul de screening oftalmologic. 

Pentru a selecta sau modifica o imprimantă implicită: 
Din lista de imprimante, găsiţi şi selectaţi imprimanta dorită (se va evidenţia 
automat în culoarea albastră.) Dacă în listă apar mai multe imprimante, atingeţi 
Set as Default  (Setare ca implicită) pentru imprimanta evidenţiată. 

Pentru a configura o imprimantă
Selectaţi o imprimantă, apoi apăsaţi butonul Edit  (Editare) pentru a vizualiza 
starea imprimantei sau pentru a imprima o pagină de testare.

Pentru a şterge o imprimantă
1. Selectaţi imprimanta din lista de imprimante disponibilă; atingeţi butonul 

minus pentru a şterge imprimanta. 

2. Apare un mesaj pop-up care vă solicită să confirmaţi ştergerea imprimantei.

Pentru a reseta sistemul imprimantei 
Această operaţie va şterge toate imprimantele:

1. Atingeţi pictograma Trashcan (Coş de gunoi). 

2. Apare un mesaj pop-up; atingeţi Delete (Ştergere). Această operaţie va 
elimina toate configuraţiile curente ale imprimantei. 

Adăugarea unei imprimante în reţea
1. Din ecranul Printers Available (Imprimante disponibile), selectaţi semnul 

plus pentru a adăuga o imprimantă. 

2. Dacă în reţea există imprimante, acestea vor apărea în listă. Dacă imprimanta nu este 
afişată, selectaţi + Add New Printer (+ Adăugare imprimantă nouă) în partea de sus a 
ecranului sau puteţi selecta imprimanta pe care doriţi să o adăugaţi, apoi apăsaţi 
pictograma pentru continuare.

 

3. Revizuiţi detaliile imprimantei (nume, driver şi locaţie). Pentru a modifica sau 
adăuga setări, atingeţi câmpul pe care doriţi să-l modificaţi. Dacă trebuie să 
adăugaţi un driver, puteţi utiliza funcţia de căutare introducând o parte din 
numele driverului în câmpul Search (Căutare). 

 

Notă Asiguraţi-vă că sunteţi conectat la o reţea wireless cu imprimantele 
disponibile pentru ca aparatul de screening oftalmologic să poată afişa 
imprimantele disponibile.

Notă Driverele PCL sunt disponibile pentru imprimantele non-HP. Nu se 
garantează că orice imprimantă va funcţiona cu aparatul de screening 
oftalmologic.
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4. După efectuarea modificărilor, selectaţi Save (Salvare).

5. Odată salvată, fila Print Test Page (Imprimare pagină de testare) va apărea 
întunecată.

6. În bara de meniu va apărea o pictogramă a imprimantei care indică faptul că 
operaţia de imprimare este procesată. Numărul de operaţii de imprimare 
plasate în coada de aşteptare se va afişa în caseta Jobs (Operaţii) din partea 
de sus a ecranului Printer Details (Detalii imprimantă), împreună cu starea 
actuală a imprimantei.

 

7. Reveniţi la ecranul Printers Available (Imprimante disponibile) şi asiguraţi-vă 
că evidenţiaţi imprimanta dorită şi că aţi setat-o ca implicită selectând 
butonul Set as Default (Setare ca implicită).

Adăugarea unei imprimante cu conectare directă (USB)
1. Conectaţi aparatul de screening oftalmologic la o reţea wireless.

2. Conectaţi cablul USB de la imprimantă la portul USB al modelului VS100.

3. Reţineţi adresa IP a modelului VS100 din meniul principal.

4. Accesaţi următoarea adresă URL pe un computer din aceeaşi reţea: 
http://<ip_address_of_VS100>:631/

5. Faceţi clic pe fila Administration (Administrare); sub Printers (Imprimante), 
faceţi clic pe butonul Find New Printer (Găsire imprimantă nouă).

6. Faceţi clic pe Add This Printer (Adăugarea acestei imprimante) pe cea care 
apare în listă cu menţiunea USB în titlu, de exemplu: Seria HP ENVY 5530 
(Seria HP ENVY 5530 USB CN3C91S1N205XT HPLIP).

 

7. Faceţi clic pe Continue (Continuare).

8. Alegeţi Make (Marcă) şi faceţi clic pe Continue (Continuare), de exemplu: 
HP.

9. Alegeţi Model (Modelul) şi faceţi clic pe Add Printer (Adăugare imprimantă), 
de exemplu: 
Seria HP Envy 5530 hpijs, 3.13.9 (en, en).

10. Faceţi clic pe Set Default Options (Setare opţiuni implicite).

11. Pe VS100, apăsaţi Tools (Instrumente), apoi selectaţi Printer (Imprimantă).

12. Apăsaţi săgeata + pentru a adăuga o nouă imprimantă, apoi apăsaţi săgeata 
dreaptă pentru a alege Add New Printer (Adăugare imprimantă nouă).

13. Denumiţi imprimanta, de exemplu: HP Envy 5530.

Notă Dacă aveţi o problemă cu imprimanta sau dacă o operaţie de imprimare 
este blocată în coada de aşteptare, selectaţi butonul de resetare pentru a 
şterge operaţia de imprimare şi pentru a reseta imprimanta.

Notă Denumiţi imprimanta cu un nume mai simplu pentru a facilita tastarea acestuia pe 
VS100, de exemplu: utilizaţi ENVY5530 în loc de 
HP_ENVY_5530_series_USB_CN3C91S1N205XT_HPLIP.
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14. Apăsaţi Edit (Editare) sub Driver şi alegeţi driverul adecvat pentru 
imprimantă.

15. Apăsaţi Edit (Editare) sub Location Locaţie, introduceţi ipp://127.0.0.1/
printers/<printer_name>, de exemplu: ipp://127.0.0.1/printers/ENVY5530.

16. Apăsaţi butonul Save (Salvare).

17. Acum puteţi apăsa butonul Print Test Page (Imprimare pagină de testare) 
pentru a confirma că totul funcţionează corect.

Importul/exportul fişierelor 
1. Din meniul Tools (Instrumente), selectaţi Import/Export şi veţi fi direcţionat 

către ecranul Import/Export. 

2. Introduceţi un dispozitiv de stocare USB în portul USB al aparatului de 
screening oftalmologic (dimensiunea USB recomandată este de 8 GB sau mai 
mare). 

3. După detectarea dispozitivului USB, butoanele Import şi Export vor fi 
disponibile pentru selectare şi veţi vedea simbolul USB în bara neagră din 
dreapta sus, lângă simbolul de conectivitate wireless. 

4. Butonul Import va deveni disponibil numai dacă aparatul de screening 
oftalmologic recunoaşte un fişier de import valabil. Numărul de fişiere de 
import găsite va fi afişat pe ecran.

 

Export
1. Selectaţi butonul Export. Dacă doriţi să exportaţi un fişier care nu conţine 

date specifice subiectului, selectaţi Exclude Personal Data (Excludere date 
personale), iar în cazul în care nu alegeţi această opţiune, toate datele vor fi 
exportate. Selectaţi din nou butonul Export pentru a începe procesul de 
export.

2. Aşteptaţi până când se afişează mesajul „Export Finished successfully” 
(Export finalizat cu succes), selectaţi OK, apoi puteţi scoate în siguranţă 
unitatea USB din aparatul de screening oftalmologic.

3. Numele folderului exportat pe USB va fi 
„Spot_SerialNumber_YYYYMMDD_HHMMSS” (folderul etichetat cu 
„Spot_SerialNumber” va conţine numai date de screening dacă este inserat 
în timp ce subiecţii sunt supuşi procedurii de screening). Acesta va conţine:

• Fişierul Spot Criteria (Criterii Spot) (localizat în folderul „import”). 
• Fişierul Spot Subjects Template (Şablon subiecţi Spot) (localizat în 

folderul „db”).
• Fişierul Spot Results (Rezultate Spot) (localizat în folderul „db”).
• Fişierul Spot Banner (Banner Spot) (localizat în folderul „import”, va fi 

vizibil numai dacă a fost adăugat un banner personalizat).

Notă Dacă butoanele nu se evidenţiază în termen de cinci secunde de la 
introducerea unităţii USB, scoateţi unitatea USB, introduceţi-o în PC-ul 
dvs. şi scoateţi toate fişierele din unitate înainte de a reîncerca. 
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• Fişiere Subject PDF (PDF subiect) (localizate în folderul „pdf”). 
 

Import
Cu ajutorul funcţiei de import, puteţi importa:

• Fişierele cu criterii actualizate (SpotCriteria.csv)
• Fişierele viitoare, plasate în coadă, ale procedurii de screening 

(SpotSubjects.csv sau Location.csv. Utilizarea unei locaţii în numele 
fişierului, va stabili valoarea implicită a locaţiei pentru toţi subiecţii din 
fişier prin intermediul numelui fişierului, de ex. LakeMary.csv va 
deveni valoarea implicită „LakeMary” ca locaţie pentru toţi subiecţii 
din acest fişier)

• Bannerul personalizat pentru rapoartele de screening (banner.png). 
Fişierul trebuie să urmeze convenţia de denumire corectă pentru un 
import de succes (adică, banner.png, SpotCriteria.csv, 
SpotSubjects.csv. Reţineţi că SpotSubjects poate avea o locaţie, ca şi 
numele fişierului).

Banner personalizat
Welch Allyn oferă posibilitatea de a adăuga un banner personalizat în partea de 
jos a rapoartelor imprimabile. Reţineţi că Welch Allyn nu furnizează bannere 
personalizate. Va trebui să vă creaţi bannerul utilizând specificaţiile de mai jos:

• Fişierele banner trebuie să fie numite „banner.png”
• Nu trebuie să fie mai mari de 1 MB
• Imaginea trebuie să fie de 1376 x 240 pixeli 

Pentru a adăuga un banner personalizat
1. Plasaţi fişierul banner.png în directorul rădăcină/de nivel superior al USB-

ului.

2. Introduceţi USB-ul în aparatul de screening oftalmologic. Accesaţi „Tools” 
(Instrumente), apoi selectaţi Import/Export.

3. Opţiunea fişierului de import va fi evidenţiată; selectaţi Import. 

4. Pentru a verifica dacă fişierul a fost importat cu succes, efectuaţi procedura 
de screening pentru un subiect nou sau selectaţi o înregistrare completă şi 
tipăriţi raportul. Bannerul dvs. nou va fi tipărit în partea de jos a raportului.

Acces web
Atunci când sunteţi conectaţi la o reţea wireless, aparatul de screening oftalmologic vă 
permite să vizualizaţi fişiere dintr-un browser web (Internet Explorer, Firefox, Safari etc.) pe 
un PC din aceeaşi reţea. 

Pentru a accesa serverul web pe aparatul de screening oftalmologic:

Notă Dacă unitatea USB este eliminată înainte de finalizarea exportului, 
transferul de date poate fi incomplet sau poate fi corupt ca rezultat.
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1. Din computerul dvs., deschideţi un browser web; introduceţi adresa IP a 
dispozitivului în bara de adrese (aceasta se află pe bara neagră de sus din 
ecranul Home (Pagina principală).

2. Vi se va solicita să introduceţi numele de utilizator şi parola.

Nume de utilizator: spot
Parola: 0000

 

3. Valoarea implicită va merge în folderul Report (Raport). Acesta conţine 
folderul pdf unde puteţi găsi fişierele PDF ale subiecţilor.

4. Pentru a vizualiza fişierul SpotResults.csv, modificaţi în directorul „db”.

Licenţiere
Pentru a utiliza funcţia de screening a aparatului de screening oftalmologic, 
dispozitivul trebuie să aibă licenţă. Dacă dispozitivul dvs. a venit din fabrică 
împreună cu acest document de instrucţiuni, licenţa dvs. este deja instalată şi 
activă. Dacă aţi actualizat software-ul pe dispozitiv, licenţa va trebui actualizată 
după cum urmează:

1. Conectaţi un dispozitiv USB gol la portul USB al aparatului de screening 
oftalmologic.

2. Accesaţi „Tools” (Instrumente), apoi atingeţi License (Licenţă).

3. După un moment, va apărea o casetă de dialog ce indică faptul că fişierul de 
înregistrare a fost exportat pe unitatea USB.

4. Trimiteţi fişierul numit spot-[serial number].reg către serviciul de asistenţă 
tehnică al Welch Allyn la customerservice@welchallyn.com.

Serviciul de asistenţă tehnică al Welch Allyn va examina fişierul dvs. de 
înregistrare şi vă va trimite prin e-mail o cheie de licenţă validă. După ce primiţi 
cheia, efectuaţi următoarele:

1. Salvaţi fişierul la nivelul superior (directorul rădăcină) al unei unităţi USB.

2. Introduceţi unitatea USB în portul USB al aparatului de screening 
oftalmologic.

3. Din meniul Tools (Instrumente), selectaţi License (Licenţă). După un 
moment, va apărea o casetă de dialog ce indică faptul că fişierul de licenţă a 
fost importat pe dispozitiv.

Notă Dacă aţi activat securitatea pe dispozitivul dvs., parola va fi codul dvs. 
PIN din patru cifre.



4

23

Operarea aparatului de screening 
oftalmologic

Mediu de screening
Pentru rezultate optime de screening, efectuaţi procedura de screening într-un 
mediu cu iluminare atenuată, de nivel redus. Asiguraţi-vă că eliminaţi sau blocaţi 
orice sursă de lumină solară şi/sau lumină incandescentă care s-ar putea reflecta 
în ochii subiectului. Lumina fluorescentă este acceptabilă, dar reţineţi că 
dimensiunea pupilei poate fi afectată şi poate reduce şansele unui screening 
reuşit.

Screening-ul unui subiect
1. Poziţionaţi-vă la o distanţă de aproximativ 1 metru faţă de subiect. Dacă 

utilizaţi un trepied, poziţionaţi trepiedul la o distanţă de aproximativ 1 metru 
faţă de subiect.

2. Începeţi screening-ul şi rotiţi încet dispozitivul în sus pentru a întâlni ambii ochi ai 
subiectului. Reglaţi distanţa faţă de subiect până când ambii ochi apar clar pe ecran.  Cu 
un trepied, reglaţi poziţia trepiedului în sus sau în jos şi în lateral până când ochii 
subiectului sunt focalizaţi pe ecran. 

Un ecran albastru indică faptul că sunteţi prea aproape sau prea departe de 
subiect.

Poziţionaţi-vă cu un picior în faţa celuilalt, rotiţi lent înainte şi înapoi până 
când ecranul devine gri, indicând că sunteţi în zona de captură. Când utilizaţi 
un trepied, deplasaţi trepiedul după cum este necesar pentru a vă asigura că 
se concentrează pe pupilele subiectului, până când ecranul devine gri. 

3. Păstraţi stabilitatea aparatului de screening oftalmologic până când apare 
rotiţa pentru screening, indicând că procesul de capturare este în 
desfăşurare. 

Notă Este necesară o dimensiune minimă a pupilei de 4 mm pentru ca 
screening-ul să fie realizat şi acest lucru poate fi dificil într-o cameră în 
care există orice sursă de lumină. Dacă pupilele sunt prea mici, aparatul 
de screening oftalmologic vă va informa pe ecran că este necesar să 
reglaţi nivelul iluminării din încăpere. Pentru rezultate optime, pupilele 
subiectului trebuie să fie de 5 mm sau mai mari.

Notă Păstrarea aparatului de screening oftalmologic la nivel orizontal (pe axă) 
faţă de ochii subiectului va promova rezultate mai rapide şi vă va asigura 
că nu capturaţi şi alte obiecte.



24 Operarea aparatului de screening oftalmologic Aparatul de screening oftalmologic Spot Vision Screener Welch 

4. Dacă nu aţi reuşit să capturaţi pupilele subiectului printr-o procedură de 
screening de succes, ciclul screening-ului va fi oprit. Puteţi să reîncercaţi 
screening-ul, să marcaţi înregistrarea, să încercaţi modul monocular sau să 
reveniţi la ecranul Home (Pagina principală).

5. Dacă pupilele sunt prea mici, dispozitivul vă va informa pe ecran că este 
necesar să reglaţi nivelul iluminării din încăpere, pentru a obţine o 
dimensiune mai mare a pupilei.

Cum să focalizaţi aparatul de screening oftalmologic

A Poziţionaţi aparatul de screening oftalmologic la aproximativ 36 de 
inci (1 metru) distanţă faţă de subiect.

B Ţineţi aparatul de screening oftalmologic aproape de corp şi 
înclinaţi înainte şi înapoi până când ecranul devine gri.

C Efectuaţi mişcări mici până când butonul de incrementare/
decrementare apare pe ecranul gri.

Notă Ochii trebuie să fie larg deschişi şi să rămână în centrul cadrului 
pentru obţinerea celor mai bune rezultate.
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Modul monocular
În modul monocular, vi se va oferi opţiunea de a alege ce ochi să supuneţi 
procedurii de screening. Acest lucru ar trebui încercat atunci când screening-ul 
binocular nu captează pupilele subiecţilor.

După ce un screening binocular se finalizează:

1. La sfârşitul procesului de screening binocular, atingeţi Mono şi apoi selectaţi 
un ochi pentru screening.

2. Atingeţi partea laterală a ecranului corespunzătoare ochiului pentru care 
doriţi să efectuaţi screening-ul. (OD = ochiul drept al subiectului; OS = ochiul 
stâng al subiectului).

3. Când aţi terminat, puteţi repeta procesul cu celălalt ochi selectând Mono din 
meniul Subject Results (Rezultate subiect).

În cazul în care o măsurătoare expiră:

1. Dacă o măsurătoare expiră după un screening binocular nereuşit, atingeţi 
Mono şi apoi selectaţi un ochi pentru screening.

2. Atingeţi partea laterală a ecranului corespunzătoare ochiului pentru care 
doriţi să efectuaţi screening-ul. (OD = ochiul drept al subiectului; OS = ochiul 
stâng al subiectului).

3. Când aţi terminat, puteţi repeta procesul cu celălalt ochi selectând Mono din 
meniul Measurement Options  (Opţiuni măsurare).
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Vizualizarea rezultatelor
Ecranul cu rezultate va apărea la sfârşitul procesului de screening. 

Toate opţiunile de vizualizare a rezultatelor se găsesc în meniul Tools 
(Instrumente) sub Rezultate, incluzând: trecerea la valoarea implicită pe un 
ecran de rezumat sau ecranul cu rezultate detaliate, ascunderea recomandărilor 
sau rezultatelor de screening, opţiunile pentru convenţiile cilindrilor şi datele 
brute sau rotunjite.

Măsurători în raza de acţiune

Examenul ocular recomandat
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Interpretarea rezultatelor
Figura de mai jos conturează ecranul cu rezultate şi ceea ce vă arată acesta:

Rezultatele care sunt în afara intervalului sunt indicate în roşu. 

Notă  Rezultatele screening-ului furnizează o ieşire care fie se încadrează în 
interval, fie este în afara intervalului, însoţită de fraza corespunzătoare din 
ecranul de ieşire al dispozitivului („Screening Complete” (Screening complet) sau 
„Complete Eye Exam Recommended” (Se recomandă examenul oftalmologic 
complet)). Mesajul afişat are scopul de a-i solicita îngrijitorului să evalueze dacă 
subiectul trebuie să fie trimis la un specialist oftalmolog pentru evaluare 
ulterioară sau, pur şi simplu, dacă trebuie să fie monitorizat în timpul screening-
urilor viitoare.

1 Distanţa interpupilară

2 Indicator dimensiune pupilă

3 Ochiul drept (OD), Ochiul stâng (OS)

4 Refracţie completă

SE - Echivalent sferic
DS - Sferă
DC - Cilindru
Axă - Axă

5 Rezultat screening

6 Home (Pagina principală)

7 Convenţie cilindru

8 Indicator aliniere

9 Grad, orizontal, vertical
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Criteriile aplicabile aparatului de screening oftalmologic
Criteriile aparatului de screening oftalmologic Spot Vision Screener au fost 
elaborate în conformitate cu recomandările Academiei americane de oftalmologie 
pediatrică şi strabism (AAPOS ) şi cu recomandările Academiei Americane de 
Pediatrie (AAP) pentru screening-ul oftalmologic pe bază de instrumente. 
Criteriile sunt specifice pentru categoriile de vârstă, pentru a ajuta la depistarea 
precoce a factorilor de risc pentru ambliopie la copii.

Pentru a modifica criteriile de screening curente: 

1. Efectuaţi o exportare şi introduceţi unitatea USB în PC-ul dvs.

2. Accesaţi folderul unităţii USB şi deschideţi folderul Spot pe care tocmai l-aţi 
exportat; selectaţi folderul de import. 

3. Copiaţi fişierul „SpotCriteria.csv” în folderul de sus al unităţii USB (fişierul nu 
poate fi în interiorul unui folder). După copiere, deschideţi fişierul.

4. Efectuaţi modificările dorite utilizând programul Microsoft Excel sau un 
program compatibil.

5. Salvaţi fişierul ca fişier Comma Separated Value (.csv). Trebuie să vă 
asiguraţi că fişierul este numit „SpotCriteria.csv”. Scoateţi unitatea USB din 
PC şi introduceţi-o în aparatul de screening oftalmologic.

6. Accesaţi meniul Tools (Instrumente) şi selectaţi Import/Export. Selectaţi 
butonul Import pentru a importa fişierul cu criterii actualizate.

7. Pentru a verifica dacă fişierul a fost importat cu succes, accesaţi meniul 
Tools (Instrumente) şi selectaţi Criteria (Criterii); revizuiţi setările noi.

Subiecţi
Aparatul de screening oftalmologic vă oferă posibilitatea de a popula o listă de 
subiecţi pentru subiecţii care se află în coada de aşteptare.

1. Efectuaţi o exportare şi, odată finalizată, scoateţi unitatea USB din aparatul 
de screening oftalmologic şi introduceţi-o în PC-ul dvs.

2. Selectaţi folderul Spot care tocmai a fost creat. 

3. Selectaţi folderul „db”, apoi selectaţi fişierul „SpotSubjects.csv”.

4. Fişierul SpotSubjects.csv conţine şase coloane; nu modificaţi niciuna dintre 
rubricile coloanelor. Pur şi simplu adăugaţi informaţii în coloane, după cum 
se arată mai jos:  

Notă Orice abatere de la aceste criterii poate duce la citiri inexacte.

Notă Atunci când criteriile personalizate au fost importate şi sunt în uz, va 
exista şi un buton Restore (Restaurare) în partea de jos a ecranului. 
Acest buton va solicita utilizatorului să confirme că doreşte să revină la 
criteriile implicite livrate împreună cu dispozitivul. Prin confirmare, 
criteriile personalizate vor fi şterse din aparatul de screening oftalmologic 
şi vor fi înlocuite cu criteriile implicite.
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• Patient ID (ID-ul pacientului) - puteţi utiliza orice combinaţie de 
caractere alfanumerice şi simboluri. Acest câmp este utilizat pentru 
căutări rapide ale subiecţilor.

• First Name (Prenume) - introduceţi prenumele. Utilizaţi orice 
combinaţie de caractere alfa.

• Last Name (Nume de familie) - introduceţi numele de familie. Utilizaţi 
orice combinaţie de caractere alfa.

• Date of Birth (Data naşterii) - introduceţi data naşterii în formatul LL/
ZZ/AAAA. Puteţi introduce vârsta subiectului în ani, luni sau o 
combinaţie a celor două. Acest câmp este obligatoriu pentru ca 
importul să funcţioneze.

De exemplu: Dacă un subiect ar avea 2 ani şi 10 luni, ar trebui să 
introduceţi 2Y10M. Utilizaţi caractere numerice şi alfanumerice. 

• Gender (Sex) - selectaţi Male (Masculin) sau introduceţi M; selectaţi 
Female (Feminin) sau introduceţi F. Numai caractere alfanumerice; 
ieşirea din câmpul necompletat va conduce la schimbarea în valoarea 
implicită fără niciun sex identificat.

• Eyewear prescription (Prescripţie pentru ochelari) - selectaţi None 
(Niciuna), Glasses (Ochelari) sau Contacts (Lentile de contact). Dacă 
lăsaţi câmpul necompletat, valoarea „None” (Niciuna) va fi setată ca 
implicită. 

După actualizarea fişierului de import: 

1. Confirmaţi că fişierul este salvat ca fişier Comma Separated Values (.csv).

2. Verificaţi dacă numele fişierului este „SpotSubjects.csv” sau 
„DesiredLocation.csv”.

3. Urmaţi procedurile de import pentru a încărca fişierul în aparatul de 
screening oftalmologic. Pentru a verifica dacă fişierul a fost importat cu 
succes: Reveniţi la ecranul Home  (Pagina principală) şi mergeţi la 
pictograma Queue (Coadă) pentru a vedea noile înregistrări.

Notă Puteţi adăuga o coloană în coloana Patient ID (ID-ul pacientului) şi o 
puteţi numi Location (Locaţie) dacă doriţi să creaţi locaţii specifice pentru 
fiecare subiect.

Notă Dacă etichetaţi fişierul (fişierele) subiectului cu o locaţie, aparatul de 
screening oftalmologic va importa în acelaşi timp toate fişierele găsite pe 
unitatea USB
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Depanarea
Repornirea sistemului

1. Pentru a opri şi reporni aparatul de screening oftalmologic - apăsaţi şi 
menţineţi apăsat butonul On/Off (Pornit/Oprit) până când apare un ecran de 
confirmare. Selectaţi Confirm (Confirmare) pentru oprire. 

2. Când ecranul devine negru, aşteptaţi 30 de secunde şi apoi apăsaţi butonul 
de alimentare pentru a reactiva aparatul de screening oftalmologic. Asiguraţi-
vă că dispozitivul este alimentat cu energie electrică prin conectarea cablului 
de alimentare.

Blocarea sistemului
În cazul în care aparatul de screening oftalmologic se blochează şi nu răspunde 
la atingere, va trebui să efectuaţi o resetare hard a sistemului. 

1. Apăsaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit). 

2. Dacă apare fereastra Power Off (Oprire alimentare), selectaţi Confirm 
(Confirmare) pentru a opri alimentarea dispozitivului. 

3. Dacă nu, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul On/Off (Pornit/Oprit) până 
când ecranul devine negru, apoi eliberaţi butonul On/Off (Pornit/Oprit). 

4. Aşteptaţi aproximativ un minut, apoi efectuaţi procesul de pornire în mod 
normal. 

Probleme legate de imprimantă
Verificaţi dacă imprimanta este pornită şi are suficientă cerneală sau toner: 

1. Imprimaţi o pagină de testare direct de la imprimantă. 

2. După ce confirmaţi că imprimanta se află în stare de funcţionare corectă, verificaţi dacă 
imprimanta este într-o reţea locală tipărind prin imprimantă de la un PC din aceeaşi reţea 
locală. 

3. Dacă toate cele de mai sus sunt în stare de funcţionare, efectuaţi o repornire 
a sistemului (consultaţi mai sus).

Probleme legate de wireless
Dacă întâmpinaţi probleme de conectare la o reţea wireless:

Notă Acest lucru poate cauza pierderi de date (de ex., configuraţia 
imprimantei şi datele despre subiect).
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1. Verificaţi pictograma Wireless din colţul din dreapta sus. Dacă pictograma 
este roşie, încercaţi mai întâi să alimentaţi cu energie electrică aparatul de 
screening oftalmologic.

2. Verificaţi dacă toate setările de reţea sunt introduse corect. 

3. Dacă setările sunt corecte, încercaţi să dezactivaţi şi apoi să reactivaţi 
aparatul de screening oftalmologic. 

4. Verificaţi ecranul Home (Pagina principală) pentru a vedea dacă numele 
reţelei şi adresa dvs. IP sunt identificate în colţul din stânga sus pe bara 
neagră. 

5. În cazul în care conexiunea nu se reconectează automat, accesaţi Tools 
(Instrumente), Network (Reţea), selectaţi Security Type (Securitate), 
reselectaţi tipul corect (None (Niciuna), WEP, WPA/2 PSK şi WPA/2 EAP-
PEAP), apoi selectaţi OK, care apare evidenţiat. Această operaţie ar trebui 
să restabilească conexiunea la reţea.

Mesaje de sistem
Este posibil să apară mesaje de sistem specifice în timpul utilizării aparatului de 
screening oftalmologic. Dacă acestea apar, informaţiile de mai jos vă vor ajuta să 
identificaţi ce anume indică mesajele:

Notă Repornirea vă ajută să restabiliţi conexiunea la reţea.

Textul mesajului Acţiunile 
mesajelor

Semnificaţie Acţiune

Sigur doriţi să 
ştergeţi criteriile 
personalizate încărcate 
şi să restabiliţi 
criteriile implicite 
ale sistemului? Pentru 
a salva criteriile 
personalizate, 
utilizaţi opţiunea 
Export din instrumentul 
Import/Export.

Restore 
(Restaurare) 
sau Cancel 
(Anulare)

Aţi solicitat restaurarea 
setărilor implicite din fabrică 
pentru setările criteriilor 
bazate pe vârstă. Toate setările 
vor fi pierdute dacă nu sunt 
salvate.

Selectaţi Restore (Restaurare) 
pentru a continua sau Cancel 
(Anulare) pentru a continua 
utilizarea dispozitivului cu 
setările actuale ale 
criteriilor.

Nu puteţi exclude 
datele personale din 
fişierele recuperate, 
doriţi să continuaţi?

Cancel 
(Anulare) 
sau Continue 
(Continuare)

Aţi selectat opţiunea de a 
exclude datele personale din 
operaţia de export curentă, care 
include fişiere de date 
recuperate. Dispozitivul nu poate 
exclude datele personale din 
fişierele de date recuperate.

Selectaţi Cancel (Anulare) 
pentru a anula operaţia de 
export curentă sau selectaţi 
Continue (Continuare) pentru a 
continua exportul datelor 
recuperate incluzând 
informaţiile personale.

Exportul a eşuat din 
cauza unei erori 
interne.

Niciuna Exportul de date a eşuat. Reîncercaţi operaţiunea de 
export.

Doriţi să ştergeţi 
fişierele recuperate de 
pe acest dispozitiv?

Cancel 
(Anulare) 
sau Delete 
(Ştergere)

Dacă un export conţine fişiere de 
date recuperate, vi se va 
solicita să ştergeţi sau să 
păstraţi fişierele recuperate pe 
dispozitiv.

Dispozitivul va continua să 
avertizeze utilizatorul că 
există fişiere recuperate 
pentru export, până când 
acestea sunt şterse de pe 
dispozitiv după export. 
Ştergeţi fişierele recuperate 
odată ce au fost exportate 
pentru a şterge mesajul în 
timpul pornirii sistemului.
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Pentru mai multe informaţii despre depanare sau mesajele de eroare, contactaţi echipa de 
asistenţă a Welch Allyn (consultaţi coperta interioară a acestui manual pentru informaţii 
suplimentare de contact).

Baza de date a fost 
resetată, iar fişierele 
recuperate au fost 
construite. (selectarea 
exportului din meniul 
de instrumente va 
transfera fişierele 
recuperate).

OK A apărut o eroare internă în 
timpul restaurării fişierului 
istoric al pacientului. Un fişier 
recuperat de rezervă a fost 
generat şi copiat în zona de 
recuperare pentru export.

Atingeţi Delete (Ştergere) 
pentru a şterge fişierele 
recuperate. Atingeţi Cancel 
(Anulare) pentru a păstra 
fişierele recuperate. Dacă 
fişierele recuperate rămân pe 
dispozitiv, această casetă de 
dialog va fi afişată o singură 
dată la fiecare pornire.

Bateria este aproape 
epuizată, conectaţi-vă 
la sursa de alimentare.

Niciuna Nivelul de încărcare a bateriei 
este scăzut şi bateria este 
aproape epuizată.

Conectaţi dispozitivul la 
sursa de alimentare principală 
pentru a elimina această 
casetă de dialog.

Raportul PDF pentru 
subiectul curent nu 
poate fi salvat

OK A apărut o eroare internă care a 
împiedicat sistemul să salveze 
raportul PDF pentru examinarea 
curentă.

Este posibil ca sistemul de 
fişiere să nu aibă suficient 
spaţiu, să exporte date şi să 
şteargă istoricul 
dispozitivului pentru a 
elibera spaţiu suplimentar de 
stocare.

Ne cerem scuze pentru 
neplăceri. Trebuie să 
repornim dispozitivul

OK sau 
Cancel 
(Anulare)

Modul de screening a întâmpinat o 
problemă şi dispozitivul trebuie 
repornit.

Selectaţi OK pentru a reporni 
dispozitivul sau Cancel 
(Anulare) pentru a continua 
utilizarea dispozitivului în 
modul Read Only (Doar citire). 
Când funcţionaţi în modul Read 
Only (Doar citire), veţi putea 
examina rezultatele de 
screening existente. 
Screening-urile noi nu vor fi 
posibile până când nu aţi 
efectuat repornirea.

Problema întâlnită. 
Dispozitivul trebuie 
să repornească.

Reboot 
(Repornire)

Sistemul nu a reuşit să pornească 
şi a încercat să corecteze 
problema.

Reporniţi dispozitivul şi 
încercaţi din nou. (Pentru a 
opri dispozitivul, ţineţi 
apăsat butonul de pornire timp 
de două secunde.)

Sistemul de screening 
nu este iniţializat.

Niciuna Sistemul de examinare nu s-a 
iniţializat sau nu răspunde.

Reporniţi dispozitivul şi 
încercaţi din nou. (Pentru a 
opri dispozitivul, ţineţi 
apăsat butonul de pornire timp 
de două secunde.)

Dispozitiv necalibrat Niciuna Sistemul nu a putut citi fişierul 
de configurare a dispozitivului.

Reporniţi dispozitivul şi 
încercaţi din nou. (Pentru a 
opri dispozitivul, ţineţi 
apăsat butonul de pornire timp 
de două secunde.)
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Curăţarea aparatului de screening 
oftalmologic

Curăţaţi aparatul de screening oftalmologic

Dacă sunt vărsate lichide pe aparatul de screening oftalmologic:

1. Opriţi aparatul de screening oftalmologic.

2. Deconectaţi fişa de alimentare.

3. Uscaţi excesul de lichid de pe aparatul de screening oftalmologic.

Dacă există posibilitatea ca lichidele să fi pătruns în aparatul de screening 
oftalmologic, nu mai utilizaţi aparatul de screening oftalmologic până când acesta 
nu a fost uscat, verificat şi testat de personalul calificat.

Efectuaţi curăţarea în mod regulat, în conformitate cu protocoalele şi standardele 
unităţii sau cu reglementările locale.

Următorii agenţi sunt compatibili cu aparatul de screening oftalmologic:

• 70% de alcool izopropilic
• soluţie 10% de înălbitor cu clor
Efectuaţi dezinfectarea în conformitate cu protocoalele şi standardele unităţii 
dvs. sau cu reglementările locale.

70% de alcool izopropilic
Ştergeţi aparatul de screening oftalmologic cu o lavetă curată umezită uşor cu o 
soluţie de 70% de alcool izopropilic. 

AVERTIZARE Pericol de şoc electric. Înainte de a curăţa aparatul de 
screening oftalmologic, deconectaţi cablul de alimentare cu curent 
continuu din priză şi din aparatul de screening oftalmologic.

AVERTIZARE Lichidele pot deteriora circuitul electronic din interiorul 
aparatului de screening oftalmologic. Preveniţi vărsarea lichidelor pe 
aparatul de screening oftalmologic.
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soluţie 10% de înălbitor cu clor
1. Ştergeţi aparatul de screening oftalmologic cu o lavetă curată umezită uşor 

cu o soluţie de 10% de înălbitor şi apă. Respectaţi instrucţiunile 
producătorului agentului de curăţare.

2. Clătiţi cu o lavetă curată umezită uşor cu apă care respectă standardele de 
calitate EP şi USP.

3. Permiteţi suprafeţei aparatului de screening oftalmologic să se usuce timp de cel puţin 
10 minute înainte de utilizarea acestuia.
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Specificaţii
Aparatul de screening oftalmologic prezintă următoarele caracteristici:

• Acest document IU pentru aparatul de screening oftalmologic este valabil 
pentru versiunile de software 3.0.xx.yy.

• Aparatul de screening oftalmologic a fost calibrat ca parte a procesului de 
fabricaţie şi nu necesită calibrare de acum înainte.

• Sursa externă de alimentare/încărcătorul furnizat este un echipament din 
clasa II şi aparatul de screening oftalmologic este, de asemenea, un 
echipament din clasa II atunci când este conectat la sursa externă de 
alimentare/încărcător.

• Aparatul de screening oftalmologic este alimentat intern de echipament 
(baterie) atunci când nu este conectat la sursa externă de alimentare/
încărcător.

• Protecţia împotriva electrocutării, nicio componentă aplicată.

• Aparatul de screening oftalmologic este clasificat IPX0 şi, prin urmare, nu 
este protejat împotriva infiltrării apei.

• Aparatul de screening oftalmologic nu este adecvat pentru utilizare în 
prezenţa unui amestec de anestezic inflamabil cu aer sau cu oxigen sau oxid 
de azot.

• Aparatul de screening oftalmologic este potrivit pentru o funcţionare 
continuă.

• Aparatul de screening oftalmologic identifică rapid şi uşor problemele de 
vedere în toate grupele de vârstă, începând de la vârsta de 6 luni. 

• Welch Allyn sugerează înlocuirea bateriei, la o unitate de reparaţii 
desemnată de Welch Allyn, la fiecare 2,5 ani, pe cheltuiala proprietarului. 
Întreţinerea obişnuită a aparatului de screening oftalmologic constă în 
ştergerea prafului sau a murdăriei de pe suprafaţa frontală din sticlă şi de pe 
ecranul LCD, după cum este necesar. 

• Portul USB va fi utilizat numai pentru descărcarea/încărcarea software-ului 
printr-o unitate flash USB şi nu va fi conectat la niciun alt dispozitiv.
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Specificaţii sursă de alimentare
Mfg: SL Power Electronics

Model: MENB1040A1503N01 sau MENB1040A1541N01

Model japonez: MENB1040A1503N02 

Tensiune de intrare: 90 – 264 V c.a. (100 – 240 V c.a. nominală)

Frecvenţă de intrare: 47 – 63 Hz

Curent de intrare: 100VAC: 1,1 A

Eficienţă med.: 81-87% la 0-50 W, ≥87% @ >51 la 250 

Specificaţiile aparatului de screening oftalmologic
Dimensiuni (cm/in): 21,6 cm x 17,1 cm x 12,1 cm (8 ½ in. x 6 ¾ in. x 4 ¾ in.) 

Greutate (lbs.): ~2,55

Reţea wireless: 802,11 b/g/n

Temperaturi de funcţionare (°C): De la +10 la +40

Umiditatea de funcţionare: De la 30% la 75% umiditate relativă (fără condens)

Temperaturi de depozitare/transport (°C): De la 0 la +50

Umiditate depozitare/transport: De la 0% la 95% umiditate relativă (fără condens)

Presiune atmosferică depozitare/transport: 800 hPA - 1060 hPA

Durata estimată de funcţionare a bateriei: 2,5 ani (în condiţii de utilizare 
normală)

Capacitate de screening
Notă Rezultatele screening-ului furnizează o ieşire care fie se încadrează în 
interval, fie este în afara intervalului, însoţită de fraza corespunzătoare din 
ecranul de ieşire al dispozitivului („Screening Complete” (Screening complet) sau 
„Complete Eye Exam Recommended” (Se recomandă examenul oftalmologic 
complet)). Mesajul afişat are scopul de a-i solicita îngrijitorului să evalueze dacă 
subiectul trebuie să fie trimis la un specialist oftalmolog pentru evaluare 
ulterioară sau, pur şi simplu, dacă trebuie să fie monitorizat în timpul screening-
urilor viitoare.

Refracţie
Echivalent sferic:

• Interval:De la -7,50 D la +7,50 D în paşi de 0,25 D 

• Acurateţe: -3,50 D - 3,50 D, ± 0,50 D

-7,50 D - < -3,50 D, ± 1,00 D

> 3,50 D - 7,50 D, ± 1,00 D

Cilindric:
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• Interval: De la -3,00 D la +3,00 D în paşi de 0,25 D

• Acurateţe: -1,50 D - 1,50 D, ±0,50 D

-3,00 D - < -1,50 D, ±1,00 D

>1,50 D - 3,00 D, ±1,00 D

Axă cilindru: 

• Interval:1 până la 180 de grade în incremente de un grad

• Acurateţe: ± 10 grade (pentru valori ale cilindrului > 0,5 D)

Dimensiunea pupilei:

• Interval:De la 4,0 mm la 9.0 mm în paşi de 0,1 mm 

• Acurateţe: ± 0,4 mm 

Distanţă interpupilară:

• Interval: De la 35mm la 80 mm în paşi de 1 mm 

• Acurateţe: ± 1,5 mm

Principiul de screening: Fotorefracţia excentrică (fotoretinoscopia) este utilizată 
pentru a estima magnitudinea ametropiei pe baza caracteristicilor reflexelor 
pupilare la lumină.

Depozitarea echipamentului
Când depozitaţi aparatul de screening oftalmologic, cablurile de alimentare şi 
accesoriile, respectaţi condiţiile de mediu referitoare la depozitare, identificate în 
specificaţiile produsului.

Eliminarea echipamentelor electronice
Acest produs şi componentele acestuia trebuie eliminate în conformitate cu legile 
şi reglementările locale. Nu aruncaţi acest produs cu deşeurile municipale 
nesortate.

Pentru mai multe informaţii specifice privind eliminarea sau conformitatea, 
consultaţi www.welchallyn.com/weee sau contactaţi Serviciu pentru clienţi 
Welch Allyn.

Acest dispozitiv conţine celule cu ioni de litiu şi alte materiale electronice. 
Contactaţi autorităţile administraţiilor locale pentru o reciclare electronică 
adecvată sau pentru metodele de eliminare corespunzătoare la finalul duratei de 
utilizare a produselor.

Recomandările şi declaraţia producătorului

Conformitate CEM
Trebuie luate măsuri speciale de precauţie în ceea ce priveşte compatibilitatea 
electromagnetică (CEM) pentru toate echipamentele electrice medicale. Acest 
dispozitiv respectă cerinţele standardului IEC EN 60601-1-2:2014.
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• Toate echipamentele electrice medicale trebuie să fie instalate şi puse în 
funcţiune în conformitate cu informaţiile CEM furnizate în aceste Instrucţiuni 
de utilizare.

• Echipamentele de comunicaţii RF portabile şi mobile pot afecta 
comportamentul echipamentelor electrice medicale.

Acest produs respectă toate standardele aplicabile şi obligatorii pentru 
interferenţele electromagnetice.

• În mod normal, nu afectează echipamentele şi dispozitivele din apropiere.

• În mod normal, nu este afectat de echipamentele şi dispozitivele din 
apropiere.

• Utilizarea acestui produs în prezenţa unui echipament chirurgical de înaltă 
frecvenţă nu prezintă siguranţă.

• Cu toate acestea, o practică bună este evitarea utilizării acestui produs în 
imediata apropiere a altor echipamente.

AVERTIZARE Evitaţi utilizarea Aparatul de screening oftalmologic 
Spot™ lângă sau peste alte echipamente sau sisteme electronice 
medicale, deoarece poate duce la funcţionare necorespunzătoare. Dacă 
o astfel de utilizare este necesară, Aparatul de screening oftalmologic 
Spot™ şi alte echipamente trebuie să fie monitorizate pentru a verifica 
funcţionarea normală a acestora.

AVERTIZARE Utilizaţi numai accesoriile recomandate de către Welch 
Allyn pentru Aparatul de screening oftalmologic Spot™. Accesoriile care 
nu sunt recomandate de Welch Allyn pot afecta emisiile sau imunitatea 
CEM.

AVERTIZARE Menţineţi distanţa de separare minimă între Aparatul de 
screening oftalmologic Spot™ şi echipamentele de comunicaţii RF 
portabile. Performanţa Aparatul de screening oftalmologic Spot™ poate 
scădea dacă nu se menţine distanţa corectă între echipamente.

AVERTIZARE Acest dispozitiv nu a fost testat pentru utilizare în medii 
clinice lângă echipamente chirurgicale cu frecvenţă ridicată şi pentru 
imagistică prin rezonanţă magnetică. Nu utilizați acest dispozitiv în 
medii ca acestea, unde nivelul de perturbaţii electromagnetice este 
ridicat.
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Informaţii privind emisiile şi imunitatea

Emisii electromagnetice

Dispozitivul este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. 
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că acesta este folosit într-un 
astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic - recomandări

Emisii RF
CISPR 11

Grupa 1 Dispozitivul foloseşte energie RF doar pentru 
funcţiile sale interne. Prin urmare, emisiile RF 
sunt foarte scăzute şi nu se aşteaptă crearea 
unor interferenţe cu echipamentele electronice 
din apropiere.

Emisii RF
CISPR 11

Clasa B Dispozitivul este potrivit pentru utilizare în toate 
clădirile, altele decât clădirile domestice, şi în 
cele direct conectate la reţeaua publică de 
energie de joasă tensiune care alimentează 
clădirile folosite în scopuri domestice, dacă 
este respectat următorul avertisment:

AVERTIZARE Acest echipament/
sistem este destinat utilizării numai de 
către profesioniştii din domeniul 
medical. Acest echipament/sistem 
poate cauza interferenţe radio sau 
poate perturba funcţionarea 
echipamentelor din apropierea. Poate fi 

necesară luarea măsurilor de atenuare, cum ar 
fi reorientarea sau mutarea dispozitivului în altă 
locaţie sau protejarea locaţiei prin ecranare.

Emisii armonice
IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuaţii de 
tensiune/
emisii intermitente 
IEC 61000-3-3

Este în 
conformitate cu

a Dispozitivul conţine un emiţător cu multiplex ortogonal cu diviziune de frecvenţă de 5 GHz 
sau un emiţător cu spectru împrăştiat cu salt de frecvenţă de 2,4 GHz în scopul comunicării 
wireless. Radioul funcţionează în conformitate cu cerinţele diferitelor agenţii, inclusiv CFC 
47 CFR 15.247 şi Directiva RED (2015/53/UE). Emiţătorul este exclus din cerinţele CEM ale 
60601-1-2, dar ar trebui să fie luat în considerare la rezolvarea posibilelor probleme de 
interferenţă între acesta şi alte dispozitive.

Emisii electromagnetice

Dispozitivul este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. 
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că dispozitivul este folosit într-un 
astfel de mediu.

Test de 
imunitate

 Nivel de test IEC 
60601

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic - recomandări

Descărcare 
electrostatică 
(ESD) 
EN 61000-4-2

Contact ±8 kV
± 15 kV aer

Contact ±8 kV
± 15 kV aer

Podelele trebuie să fie din lemn, 
beton sau gresie. Dacă podelele 
sunt acoperite cu material sintetic, 
umiditatea relativă trebuie să fie 
de cel puţin 30%.
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Descărcare 
electrică 
trecătoare 
rapidă/rafală
IEC 61000-4-
4

±2 kV pentru linii 
de alimentare cu 
energie electrică
±1 kV pentru linii 
de intrare/ieşire

±2 kV pentru linii de 
alimentare cu 
energie electrică
±1 kV pentru linii de 
intrare/ieşire

Calitatea alimentării cu energie 
electrică trebuie să fie cea 
normală pentru un mediu de spital 
sau comercial.

Supratensiun
e
IEC 61000-4-
5

± 1 kV mod 
diferenţial
± 2 kV mod comun

± 1 kV mod 
diferenţial
± 2 kV mod comun

Calitatea alimentării cu energie 
electrică trebuie să fie cea 
normală pentru un mediu de spital 
sau comercial.

Căderi de 
tensiune, 
întreruperi 
scurte şi 
variaţii pe 
liniile de 
alimentare cu 
energie 
electrică
IEC 61000-4-
11

<0 % UT (scădere 
>100 % în UT) 
pentru 1 ciclu 70 % 
UT (scădere 30 % 
în UT) pentru 25/
30 cicluri <0 % UT 
(scădere >100 % în 
UT) pentru 
0,5 cicluri la 0°, 
45°, 90°, 135°, 
180°, 225°, 270° 
şi 315° pentru 250/
300 cicluri

<0 % UT (scădere 
>100 % în UT) pentru 
1  ciclu 70 % UT 
(scădere 30 % în UT) 
pentru 25/30 cicluri 
<0 % UT (scădere 
>100 % în UT) pentru 
0,5 cicluri la 0°, 45°, 
90°, 135°, 180°, 
225°, 270° şi 315° 
pentru 250/300 
cicluri

Calitatea alimentării cu energie 
electrică trebuie să fie cea 
normală pentru un mediu de spital 
sau comercial. Dacă utilizatorul 
dispozitivului are nevoie de 
funcţionare continuă în timpul 
întreruperilor sursei de alimentare 
cu energie electrică, se 
recomandă ca dispozitivul să fie 
alimentat de la o sursă de energie 
neîntreruptibilă sau o baterie.

Test de 
imunitate

 Nivel de test IEC 
60601

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic - recomandări

Câmp 
magnetic 
(50/60 Hz) 
frecvenţă de 
alimentare
IEC 61000-4-
8

30 A/m 30 A/m Câmpurile magnetice ale 
frecvenţei de alimentare trebuie să 
fie la niveluri caracteristice pentru 
o locaţie tipică dintr-un mediu 
comercial sau spitalicesc tipic.

Notă: UT este tensiunea CA de la reţea înainte de aplicarea nivelului de test.

Imunitate electromagnetică

Dispozitivul este conceput pentru utilizarea în mediul electromagnetic specificat mai jos. 
Clientul sau utilizatorul dispozitivului trebuie să se asigure că dispozitivul este folosit într-un 
astfel de mediu.

Test de 
imunitate

 Nivel de test IEC 
60601

Nivel de conformitate Mediu electromagnetic - recomandări

Echipamentele de comunicaţii 
RF portabile şi mobile nu trebuie 
să fie folosite mai aproape de 
nicio piesă a dispozitivului, 
inclusiv de cabluri, decât 
distanţa de separare 
recomandată calculată din 
ecuaţia aplicabilă frecvenţei 
emiţătorului.

 Distanţa de separare recomandată
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RF condusă
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz - 80 MHz

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

RF radiată
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz - 1 
GHz

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

Supratensiune 
EN 61000-4-5

Mod diferenţial: ±1 
kV
Mod comun: ±2kV

Mod diferenţial: ±1 
kV
Mod comun: ±2kV

d = (2,33) x  800 MHz - 2,5 
GHz
unde P este puterea nominală 
maximă de ieşire a emiţătorului 
în waţi (W), iar d este distanţa 
de separare recomandată în 
metri (m). Puterile câmpurilor de 
la emiţătorii RF ficşi, conform 
unui studiu privind câmpul 
electromagnetica, ar trebui să fie 
mai mici decât nivelul de 
conformitate pentru fiecare 
interval de frecvenţăb. Se pot 
produce interferenţe în 
vecinătatea echipamentului 
marcat cu următorul simbol:

Nota1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică cel mai mare interval de frecvenţă.
Nota 2: Este posibil ca aceste reguli să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea 
electromagnetică este afectată de absorbirea şi reflectarea de către structuri, obiecte şi 
oameni.

aPuterile câmpurilor de la emiţători ficşi, cum ar fi staţiile de bază pentru radiotelefoane 
(celulare/fără fir) şi radiourile mobile terestre, radiourile pentru amatori, radiourile care emit 
pe frecvenţe AM şi FM şi televiziunile, nu pot fi previzionate teoretic cu precizie. Pentru a 
estima mediul electromagnetic determinat de emiţătorii RF ficşi, trebuie să se realizeze un 
studiu al câmpului electromagnetic la locul respectiv. Dacă forţa de câmp măsurată în locul în 
care este folosit dispozitivul depăşeşte nivelul de conformitate RF aplicabil de mai sus, 
dispozitivul trebuie să fie observat pentru a verifica funcţionarea normală. Dacă este 
observată vreo performanţă anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, precum 
reorientarea sau reamplasarea dispozitivului.

bPeste intervalul de frecvenţă de la 150 kHz până la 80 MHz, puterea câmpului trebuie să fie 
mai mică de 3 V/m.

Distanţele recomandate dintre echipamentele de comunicare portabile şi mobile RF şi dispozitiv

Dispozitivul este conceput pentru a fi utilizat într-un mediu electromagnetic în care 
perturbaţiile RF radiate sunt controlate. Clientul sau utilizatorul dispozitivului poate ajuta la 
prevenirea interferenţei electromagnetice menţinând o distanţă minimă între echipamentele 
de comunicaţii RF portabile şi mobile (emiţătoare) şi dispozitiv, aşa cum se recomandă mai 
jos, conform puterii maxime de ieşire a echipamentului de comunicaţii.

Distanţa de separare la emiţător Frecvenţa maximă de ieşire (m)

Tensiune nominală max. 
de ieşire a 

emiţătorului (W)

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

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

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

P

P

P

P P P
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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

Pentru emiţători cu o putere nominală maximă care nu se regăseşte în lista de mai sus, 
distanţa de separare recomandată în metri (m) poate fi estimată utilizând ecuaţia aplicabilă 
frecvenţei emiţătorului, unde P este frecvenţa nominală maximă de ieşire a emiţătorului în 
waţi (W) conform producătorului emiţătorului.
Nota 1: La 80 MHz şi 800 MHz, se aplică distanţa de separare pentru cel mai mare interval 
de frecvenţă.
Nota 2: Este posibil ca aceste reguli să nu se aplice în toate situaţiile. Propagarea 
electromagnetică este afectată de absorbirea şi reflectarea de către structuri, obiecte şi 
oameni.
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Specificaţii de testare pentru imunitatea portului carcasei la echipamentele de comunicaţii RF wireless

Frecvenţă 
de testare
(MHz)

Banda a

MHz
Serviciu a Modulaţie b Putere 

maximă
(W)

Distanţă (m) Nivel
încercare 
de imunitate 
(V/m)

385 380 - 390 TETRA 400 Modulaţie 
de impulsuri 
b

18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 - 470 GMRS 460,
FRS 460

FM c±5 kHz 
deviaţie
1 kHz undă 
sinusoidală

2 0,3 28

710 704 - 787 Bandă LTE 
13, 17

Modulaţie 
de impulsuri 
b

217 Hz

0,2 0,3 9

745

780

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

Modulaţie 
de impulsuri 
b

18 Hz

2 0,3 28

870

930

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

Modulaţie 
de impulsuri 
b

217 Hz

2 0,3 28

1845

1970

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

Modulaţie 
de impulsuri 
b

217 Hz

2 0,3 28

5240 5100 - 5800 WLAN 
802.11
a/n

Modulaţie 
de impulsuri 
b

217 Hz

0,2 0,3 9
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Declaraţia de conformitate CFC
Aceste dispozitive sunt conforme cu Partea 15 a Regulilor CFC. Operarea este supusă 
următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate cauza Interferenţe dăunătoare, şi 
(2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, incluzând interferenţa 
care poate cauza funcţionarea nedorită a dispozitivului. 

Radio aparat de screening oftalmologic
Radioul aparatului de screening oftalmologic funcţionează pe reţelele 802.11.

5500

5785

NOTĂ Dacă este necesar să atingeţi NIVELUL ÎNCERCĂRII DE IMUNITATE, distanţa dintre 
antena emiţătoare şi monitor se poate reduce la 1 m. Distanţa de încercare de 1 m este 
permisă de IEC 61000-4-3.
a Pentru anumite servicii sunt incluse doar frecvenţele de legătură superioară.
b Purtătoarea trebuie să fie modulată utilizând un semnal de undă dreptunghiular al ciclului de 
funcţionare de 50%.
c Ca alternativă la modulaţia FM, se poate utiliza o modulaţie de impulsuri de 50% la 18 Hz, 
care - nereprezentând o modulaţie reală - este, totuşi, nivelul minim acceptabil.

Specificaţii de testare pentru imunitatea portului carcasei la echipamentele de comunicaţii RF wireless

Notă Acest echipament a fost testat şi constatat în conformitate cu limitele 
pentru un dispozitiv digital de Clasa B, conform Părţii 15 a Regulilor CFC. 
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecţie rezonabilă 
împotriva interferenţelor dăunătoare atunci când echipamentul este 
utilizat în orice mediu. Acest echipament generează, utilizează şi poate 
radia energie cu frecvenţă radio şi dacă nu este folosit în conformitate cu 
manualul de instrucţiuni, poate produce interferenţe dăunătoare pentru 
comunicaţiile radio. Funcţionarea acestui echipament într-o zonă 
rezidenţială ar putea provoca interferenţe dăunătoare, caz în care 
utilizatorul va fi obligat să corecteze interferenţele pe cont propriu.

AVERTIZARE   Schimbările sau modificările neaprobate în mod expres 
de către Welch Allyn ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera 
echipamentul.

Interfaţa reţelei 
wireless

IEEE 802.11b/g/n

Frecvenţă 2,400 GHz - 2,4835 GHz

Ratele de date 
wireless

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

Putere de ieşire 18,75 dBm EIRP

Modulaţie OFDM, CCK
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Canale De la 1 la 13 

Securitate/criptare/
autentificare

WEP (64/128), AES, TKIP, WPA şi WPA2

Antena Impuls W1049B050 cu cablu I-PEX, Amplificare max.: 
2.0dBi

Aprobările agenţiilor SUA: CFC 15,247:2014, KDB 558074 V3

Canada: (IC) RSS-210:2010 specificaţie RSS-
Gen:2010, RSS-102, IC:4168A-VS100 pe baza 
testării CFC

Europa: R&TTE 2014/53/CE

Interfaţa reţelei 
wireless

IEEE 802.11b/g/n
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Conformitatea radio internaţională
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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Acest produs poate fi utilizat cu următoarea restricţie/următoarele restricţii:

Franţa — utilizarea în aer liber este limitată la 10 mW P.E.R.I. în banda de la 
2454 la 2483,5 MHz.

Norvegia — nu se aplică pentru zona geografică aflată într-o rază de 20 km faţă 
de centrul oraşului Ny-Ålesund.

Conformitatea radio generală
Caracteristicile wireless ale acestui dispozitiv trebuie să fie utilizate în strictă 
conformitate cu instrucţiunile producătorului, aşa cum se descrie în documentaţia 
pentru utilizator livrată împreună cu produsul. Acest dispozitiv respectă 
Partea 15 a regulilor CFC, regulile ICES-003 canadiene şi cerinţele esenţiale ale 
directivei R&TTE 2014/53/CE, după cum se descrie mai jos.

Acest dispozitiv respectă standardele EN62479, RSS-102 şi 47 CFR 2.1093 
privind expunerea RF.

South 
Korea

Korea
Communications
Commission ((

- KCC

Certification number: 
MISP-CRI-db3-WATY

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

 )

This equipment is Industrial (Class A) 
electromagnetic wave suitability equipment 
and seller or user should take notice of it, 
and this equipment is to be used in the 
places except for home.

(A )

,

.

Commission (

NCC

Notă Puterea echivalentă radiată izotropic (P.E.R.I.).
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Emisii conforme cerinţelor Ministerului pentru Inovare, Ştiinţă şi 
Dezvoltare Economică din Canada (fost Industry Canada - IC)

Acest dispozitiv se conformează cerinţelor standardelor RSS scutite de licenţă 
ale Ministerului pentru Inovare, Ştiinţă şi Dezvoltare Economică din Canada. 
Operarea este supusă următoarelor două condiţii: (1) acest dispozitiv nu poate 
cauza interferenţă, şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă, 
incluzând interferenţa care poate cauza funcţionarea nedorită a acestui 
dispozitiv.

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.

Acest emiţător radio (ID IC: 4168A-VS100) a fost aprobat de Ministerul pentru 
Inovare, Ştiinţă şi Dezvoltare Economică din Canada pentru a funcţiona cu 
antenele listate în tabelul de specificaţii.

Acest aparat digital din clasa B respectă standardul canadian ICES-003.

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

Uniunea Europeană
Acest dispozitiv respectă cerinţele esenţiale ale directivei R&TTE 2014/53/CE. 
Următoarele metode de testare au fost aplicate pentru a dovedi prezumţia de 
conformitate cu cerinţele esenţiale ale directivei R&TTE 2014/53/CE:

Acest dispozitiv este un sistem de transmitere a datelor de bandă largă 
(emiţător-receptor) de 2,4 GHz, destinat utilizării în toate statele membre UE şi 
în statele AELS, cu excepţia Franţei şi a Italiei, unde se aplică utilizarea 
restrictivă.

În Italia, utilizatorul final trebuie să solicite o licenţă autorităţilor naţionale din 
domeniul spectrului pentru a obţine autorizaţia de utilizare a dispozitivului pentru 
configurarea de legături radio în aer liber şi/sau pentru furnizarea accesului 
public la servicii de telecomunicaţii şi/sau de reţea.

Acest dispozitiv nu poate fi utilizat pentru configurarea de legături radio în aer 
liber în Franţa şi în anumite zone, puterea de ieşire RF poate fi limitată la 
110 mW P.E.R.I. în intervalul de frecvenţe 2454 – 2483,5 MHz. Pentru informaţii 
detaliate, utilizatorul final trebuie să contacteze autoritatea naţională din 
domeniul spectrului din Franţa.

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. 
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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.

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. 
(Viena)

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.
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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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Garanţie

Aparatul de screening oftalmologic
Se garantează că produsul dvs. Welch Allyn, atunci când este nou, nu prezintă 
defecte originale ale materialului şi ale manoperei şi că îndeplineşte cerinţele 
producătorului în condiţii normale de utilizare şi de service. Perioada de 
garanţie* începe de la data achiziţiei produsului de la Welch Allyn, Inc. sau 
distribuitorii săi autorizaţi. Obligaţia Welch Allyn este limitată la repararea sau 
înlocuirea componentelor care au fost determinate de Welch Allyn ca fiind 
defecte, în perioada de garanţie. Aceste garanţii se extind asupra cumpărătorului 
iniţial şi nu pot fi atribuite sau transferate unei terţe părţi. Această garanţie nu se 
aplică niciunei daune sau defecţiuni a produsului determinată de Welch Allyn ca 
fiind cauzată de utilizarea incorectă, accidentul (inclusiv deteriorarea în urma 
transportului), neglijenţa, întreţinerea necorespunzătoare, modificarea sau 
repararea de către altcineva în afară de Welch Allyn sau unul dintre 
reprezentanţii săi autorizaţi.

* 1 (un) an garanţie limitată

Aceste garanţii exprese înlocuiesc orice alte garanţii, exprese sau implicite, inclusiv 
garanţiile de vandabilitate şi adecvare pentru un anumit scop şi nicio altă persoană nu a fost 
autorizată să îşi asume în numele Welch Allyn nicio altă răspundere legată de vânzarea 
produsului Welch Allyn. Welch Allyn nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună, 
fie directă, incidentală sau indirectă, care rezultă din încălcarea oricărei garanţii exprese, cu 
excepţia celor stabilite în prezentul document.
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