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Tschechisch

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit toto zařízení.

Před uvedením zařízení do provozu si prosím přečtěte tuto uživatelskou
příručku! Obsahuje důležité informace.

Podle nařízení EU 2017/745 o zdravotnických prostředcích jsme povinni upozornit
na povinnost informovat o závažných incidentech. Tyto je třeba hlásit státnímu
orgánu odpovědnému za zdravotnické prostředky a také výrobci.
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Doplňující stručné návody a školicí videa
Kromě této uživatelské příručky jsou na naší domovské stránce k dispozici stručné návody.
Podrobně vysvětlují další funkce zařízení.
Jednoduše naskenujte jeden z QR kódů na další stránce pomocí chytrého telefonu nebo si
stáhněte příslušný stručný návod na naší domovské stránce (plusoptix.eu) v části „Podpora“.
Kromě stručných návodů na zmiňované stránce naleznete i školicí videa.
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Stručné návody
www.plusoptix.com/user-manuals
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Kontrola rozsahu dodávky a seznámení se zařízením
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Export záloh a hlášení
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Odstraňování chyb v případě poruch nebo přerušení
měření
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1 Použití v souladu s určením
Použité symboly znamenají následující:

Varování jsou označena tímto symbolem vykřičníku.

Tipy a triky jsou označeny tímto symbolem upozornění.

K napájení zařízení používejte výhradně přiložený napájecí adaptér pro
lékařské použití GSM36B12-P1J.

Zařízení Plusoptix Vision Screener je určeno k včasnému rozpoznání poruch zraku
(preventivnímu vyšetření). Nejsou-li tyto poruchy zraku objeveny a léčeny v prvních letech
života, mohou vést ke slabozrakosti (amblyopii).
Za účelem rozpoznání poruch zraku měří zařízení Plusoptix Vision Screener sféru, cylindr,
osu, směr pohledu a průměr zornic obou očí současně. Na základě naměřených hodnot se
vypočítá sférický ekvivalent, symetrie pohledu a vzdálenost zornic. Naměřené hodnoty se
porovnají se srovnávacími kritérii stanovenými pro daný věk. Všechny pacienty, u nichž je
výsledkem preventivního vyšetření „Podezření na vadu“, je nutné poslat za očním lékařem,
který provede příslušná vyšetření.
Upozornění:
U všech preventivních vyšetření se může stát, že bude pozitivní i negativní
výsledek stanoven chybně.

Upozornění:
Preventivní vyšetření pomocí zařízení Plusoptix Vision Screener nenahrazuje
vyšetření zraku očním lékařem. Interpretace naměřených hodnot za účelem
stanovení diagnózy zůstává výhradně na očním lékaři. Na základě naměřených
hodnot nesmí být automaticky předepsány brýle ani kontaktní čočky.

U všech pacientů, kteří ještě nebyli vyšetřeni očním lékařem, by mělo být pravidelně
prováděno preventivní vyšetření zraku. První preventivní vyšetření by mělo být provedeno
před prvním rokem života. Pokud se již v rodinném prostředí vyskytly poruchy zraku,
doporučuje se preventivní vyšetření zraku už ve věku 5 až 8 měsíců. V každém případě je
třeba vyšetření pravidelně opakovat, protože oči se v průběhu růstu mohou měnit a kdykoli
mohou vzniknout nové poruchy zraku.
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2 Odpovědnost provozovatele
Provozovatel je odpovědný za to, že zařízení Plusoptix Vision Screener budou obsluhovat
pouze vyškolení uživatelé.
Zaškolení
Všichni uživatelé zařízení si musí alespoň přečíst uživatelskou příručku a musí být zaškoleni
v používání zařízení. Zaškolení k používání zařízení společnost Plusoptix, autorizovaný
prodejce, nebo již vyškolený uživatel.
Elektrická bezpečnost a elektromagnetická kompatibilita
Provozovatel je odpovědný za to, že externí přístroje připojené k zařízení budou společně se
zařízením splňovat požadavky norem IEC 60601-1 a IEC 60601-1-2 týkající se elektrické
bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility.
Pozor:
Zařízení se nesmí otevírat. Při otevření zařízení hrozí nebezpečí úrazu
(neviditelným) elektrickým proudem a zařízení přichází o své schválení jako
lékařské zařízení. Provozovatel je odpovědný za to, že bude zařízení v případě
záruční kontroly nebo servisu odesláno k opravě společnosti Plusoptix nebo
specializovanému prodejci autorizovanému společností Plusoptix.

Pozor (pouze S12C):
Pokud se rozhodnete použít jiné než dodané dobíjecí baterie, používejte pouze
dobíjecí baterie NiMH / AA HR6 s kapacitou 1 900 až 2 100 mAh a rychlostí
rychlonabíjení min. 1 A. Při vkládání baterií věnujte pozornost jejich polaritě.

V souladu s normou IEC 60601-1-2 jsme povinni upozornit na následující varování:
Pozor:
Použití jiných doplňků, převodníků a kabelů než schválených nebo
poskytnutých výrobcem tohoto zařízení může mít za následek zvýšení
elektromagnetické emise nebo sníženou elektromagnetickou odolnost tohoto
zařízení a mít za následek nesprávný provoz.
Pozor:
Používání zařízení vedle jiných přístrojů nebo společně s jinými přístroji by se
mělo zabránit, jelikož to může zapříčinit nesprávný provoz. Je-li takové používání
přesto nezbytné, je třeba tyto přístroje a zařízení sledovat, aby se zajistilo, že
budou fungovat správně.
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3 Zprovoznění zařízení Plusoptix Vision Screener
3.1.

Kontrola rozsahu dodávky a seznámení se zařízením

Při dodání zkontrolujte kompletnost obsahu kartonové krabice. Je-li dodávka neúplná,
okamžitě o této skutečnosti zpravte prodejce zařízení.
plusoptiX S12C

plusoptiX S16

Spoušť

Zap./Vyp.

Spoušť

Zap./Vyp
.

Rozsah dodávky
- tato uživatelská příručka,
- napájecí adaptér pro lékařské použití
pro
napájení (GSM36B12-P1J),
- napájecí kabel (v přihrádce pod
přístrojem),
- 6 ks dobíjecích baterií AA
- karta SD (vložena do zařízení),

- tato uživatelská příručka,
- napájecí adaptér pro lékařské použití
pro
napájení (GSM36B12-P1J),
- napájecí kabel (v přihrádce pod
přístrojem).

Rozhraní
- 12V přípojka pro adaptér pro lékařské
použití,
- rozhraní USB,
- infračervené rozhraní (IR),
- rozhraní wi-fi (WLAN),
- karta SD,
- rozhraní mini USB,

- 12V přípojka pro adaptér pro lékařské
použití,
- 4 x rozhraní USB,
- infračervené rozhraní (IR),
- rozhraní wi-fi (WLAN),
- síťová přípojka LAN (RJ45),
- přípojka DVI.

Zapínání a vypínání zařízení
Zařízení zapnete krátkým stisknutím hlavního vypínače Zap./Vyp. na držadle. Ihned po
zapnutí se rozsvítí displej a zařízení se začne spouštět. Asi po 1 minutě je zařízení
připraveno k použití. Chcete-li zařízení vypnout, krátce stiskněte hlavní vypínač Zap./Vyp.
Zařízení se poté vypne.
Upozornění:
V případě potřeby lze vypnutí zařízení vynutit podržením hlavního vypínače
Zap./Vyp.
Více informací o zařízeních a jejich rozhraních
Získáte ve stručném návodu 1 a 2.
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3.2.

Úvodní obrazovka

Po spuštění zařízení se objeví úvodní obrazovka. Podobně jako všechna ostatní zobrazení
na obrazovce zařízení je úvodní obrazovka uspořádáno takto: Záhlaví je nahoře, informační
část uprostřed a navigační lišta ve spodní části.
Stav baterie (S12C)

Datum a čas

Kreditu na měření
Výběr věkové
skupiny
(viz kapitola 4)

Stav
Karta SD (S12C)
USB flashdisk (S16)

Zadávání nebo
vyvolávání údajů
pacienta

Zahájení měření (viz
kapitola 4)

Obrázek 1: Úvodní obrazovka
Provést nastavení

Zobrazit
obrazovkovou
nápovědu a školicí
videa

4 Zahájení měření a vyrovnání zařízení
- Nastavením příslušného věkového rozmezí na časové ose zvolte věkovou skupinu. Výběr
věkové skupiny je nutný k tomu, aby bylo možné porovnávat naměřené hodnoty u daného
pacienta se správnými srovnávacími kritérii pro daný věk.
- Podržte zařízení ve vzdálenosti asi 1,2 m od pacienta v úrovni jeho očí. Ačkoli má být
vzdálenost měření jeden metr je ke správnému odhadnutí této vzdálenosti měření ve
volném prostoru vyžadován určitý stupeň praxe. Je proto jednodušší držet zařízení na
začátku měření trochu dále a teprve následně je pomalu přibližovat k pacientovi.
žádné přímé sluneční
světlo

vzdálenost
měření 1 metr
ve výšce očí

průměr zornic
minimálně 3 mm
maximálně 8 mm

Obrázek 2: Prostředí při měření
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- Stisknutím oranžové spouště na rukojeti nebo blikajícího tlačítka „GO“ (1) spustíte měření
a zazní zvuk. Místo úvodní obrazovky nyní vidíte snímek z kamery.
Upozornění:
Započaté měření lze přerušit dotknutím se snímku z kamery.
Upozornění:
Obrazovka zařízení plusoptiX S12C je namontována v úhlu 45° k ose kamery.
Nakloňte zápěstí dolů, abyste zařízení vyrovnali.

Obrázek 3: Vyrovnání zařízení plusoptiX S12C
- Vyrovnejte zařízení tak, abyste na obrazovce viděli obě oči, a poté pomalu pohybujte
zařízením směrem k pacientovi, dokud se snímek z kamery na obrazovce jasně nezaostří
(aby byly jasně rozpoznatelné jednotlivé chloupky obočí respektive řas).

Obrázek 4: Určení správné vzdálenosti měření
Upozornění:
Pokud se pacient během měření nedívá na nos smajlíka, může to vést k přerušení
měření. Nos a kolena pacienta musí být vždy nasměrovány k zařízení.

1)
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- Cinknutí potvrdí konec měření. Po dokončení měření se nejdříve zobrazí stránka s
výsledky „Snímek z kamery“.
- Stisknutím příslušného symbolu uprostřed navigační lišty si můžete zobrazit každou ze tří
stránek s výsledky:
Obrázek 5: Přehled stránek s výsledky
Stránka s výsledky
– Snímek z kamery

Stránka s výsledky
Měřené hodnoty

Stránka s výsledky
Databáze

Upozornění:
Klepnutím na snímek z kamery zobrazíte zornice ve
zvětšené podobě. To vám dává možnost zornice
podrobněji vyšetřit, zda nevykazují viditelná
zakalení a abnormální reflexy (test na červený reflex
resp. Brücknerův test).

Kromě snímku z kamery se zobrazí výsledek screeningu:
Měření bylo úspěšně dokončeno a zobrazí se výsledek
screeningu „Vyšetřit“ nebo „V pořádku“. Všechny pacienty, u
nichž je výsledkem preventivního vyšetření „Podezření na vadu“,
je nutné poslat za očním lékařem, který provede příslušná
vyšetření.
Měření bylo zrušeno bez výsledku a zobrazí se „Zkuste znovu“
nebo „Vyšetřit nebo opakovat“.
V takovém případě zkontrolujte prostředí při měření (viz obrázek
2). Bylo měření zrušeno kvůli přímému slunečnímu záření,
špatné vzdálenosti měření nebo příliš malé nebo velké velikosti
zornic? Další informace o měřeních bez výsledku najdete ve
stručném návodu 10.
Další informace o provádění měření, prohlížení a dokumentaci výsledků měření naleznete ve
stručných návodech 3 až 7.
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5 Zkontrolujte a dobijte svůj kredit pro měření
Váš aktuální zůstatek kreditu naleznete na pravé straně záhlaví úvodní stránky (6). K
provedení měření potřebujete mít dostatečný kredit na měření. Proto před každým použitím
zařízení zkontrolujte, jaký je váš kredit pro měření.
Pro přesnější vyhodnocení vaší spotřeby měření nebo dobití vašeho kreditu na měření máte
k dispozici správu Pay-Per-Use. Chcete-li se do této správy dostat, klepněte v Nastavení (1)
na ikonu Pay-Per-Use (7).
Upozornění:
Tlačítka pro export vyhodnocení provedených měření (4) (viz kapitula 5.1) a pro tisk
objednávkového faxu (5) (viz kapitula 5.2) se zobrazí pouze v případě, že je k
zařízení připojeno USB úložiště.
Zadání
nabíjecího
kódu

Přehled kreditu
na měření

Klávesnice pro
zadání
nabíjecího
kódu

Informace o
objednání nových
měření

Obrázek 6: Pay-per-use administrace
5.1

Kontrola aktuálního kreditu na měření a export vyhodnocení

Přehled naposledy načtených, spotřebovaných a dosud dostupných měření najdete pod
bodem „Fakturace“ na levé straně Správa Pay-Per-Use (viz obrázek 7).
Upozornění:
Měření se odečte jako „spotřebované“ z vašeho celkového kreditu pouze tehdy,
pokud byl zobrazen výsledek screeningu „Podezření na vadu“ nebo „Žádné
podezření na vadu“.
Chcete-li vytvořit vyhodnocení spotřebovaných měření od posledního dobití,
můžete exportovat tento přehled do souboru CSV. Tabulky CSV lze upravovat
pomocí všech standardních tabulkových procesorů. Připojte USB úložiště a poté
stiskněte tlačítko pro export přehledu (1) v oblasti „Fakturace“ v levém horním
rohu. Pro uložení vyhodnocení na USB úložiště potvrďte zeleným zatržítkem (2)
na navigační liště.
Pozor:
Při zadání dobíjecího kódu bude vymazán přehled měření spotřebovaných od
posledního nabití. Měření provedená před zadáním dobíjecího kódu již nelze
exportovat do souboru CSV.

1)

2)

3)

4)
Strana 10/17

5)

6)

5.2

Objednávka nových měření

K objednání nových měření potřebujeme určité informace o vašem zařízení. Tyto informace
naleznete v části „Dobíjení měření“ v levé dolní části správy Pay-Per-Use (viz obrázek 6).
Objednávku nám můžete poslat následujícím způsobem:
Contact form on our homepage:
clicks.plusoptix.com
Telefonická objednávka:
Tel. Číslo: +420 226 220 865
E-mailová objednávka:
E-mail: info@videris.cz

E-mailová objednávka
Chcete-li vytvořit e-mailovou objednávku, můžete nechat zařízení vygenerovat objednávkový
fax a poté jej vytisknout na tiskárně. Chcete-li to provést, připojte SD kartu (S12C) nebo USB
flash disk (S16) a aktivujte tlačítko pro vytvoření objednávky faxu (1). Potvrďte zeleným
zatržítkem (2) pro uložení objednávky faxu na paměťové médium. Obsahuje všechny
informace potřebné pro objednávku.
Upozornění:
Tlačítko pro vytvoření objednávky faxu (1) se zobrazí, pouze pokud je připojena
karta SD (S12C) nebo USB flash disk (S16).

Přidat adresu
Vaši adresu lze vytisknout na objednávkový fax také automaticky. Vytvořte textový soubor o
maximálně 5 řádcích a pojmenujte ho „surgeryaddress.txt“. Zkopírujte soubor do adresáře
„/db“ na USB úložiště. Jakmile připojíte USB úložiště ke spuštěnému zařízení , bude vaše
adresa načtena automaticky. Po načtení se textový soubor z USB úložiště automaticky
odstraní. Uloženou adresu přepíšete tak, že na USB úložiště uložíte nový textový soubor do
adresáře „/db“.

5)

6)
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Odeslání nebo tisk objednávky faxu
Nyní můžete uložit faxovou objednávku na SD kartu (S12C) nebo USB (S16):
- Poslat e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou na objednávkovém faxu.
- Vytisknout na tiskárně v síti nebo připojené k dané pracovní stanici a odeslat faxem na
faxové číslo uvedené na objednávkovém faxu. Chcete-li to provést, musíte otevřít soubor
PDF objednávkového faxu z vaší pracovní stanice. K dispozici jsou dvě možnosti
přístupu:

Přímé přípojení USB úložiště k pracovní stanici
Spusťte Průzkumníka Windows nebo Apple Finder a otevřete objednávkový fax
k tisku. Objednávkový fax můžete vytisknout na jakékoli tiskárně připojené k síti
nebo dané pracovní stanici.

Manuální přístup k síti (LAN / Wi-fi)
Přístup k souboru na následují adrese URL (S12C):
\\px12-xxxx\pdf (Průzkumník Windows)
smb://px12-xxxx/pdf (Apple Finder)
Přístup k souboru na následují adrese URL (S16):
\\px16-xxxx\pdf (Průzkumník Windows)
smb://px16-xxxx/pdf (Apple Finder)
Zástupný symbol „xxxx“ označuje poslední čtyři číslice sériového čísla.
Pokud se na pracovní stanici objeví chybové hlášení „Přístup byl odepřen“,
restartujte Průzkumníka Windows resp. Apple Finder.
Upozornění:
Uložení objednávky faxu trvá několik sekund a závisí na příslušné SD kartě /
USB paměti. Pokud je SD karta / USB paměť odebrána příliš brzy nebo je URL
načtena příliš brzy, soubor PDF se ještě neuloží.
Pokud je SD karta / USB paměť vyjmuta příliš brzy, musí být znovu vložena do
zařízení, aby bylo možné uložit objednávkový fax na SD kartu / USB paměť.
Pokud je přístup příliš brzy, musí být adresa URL načtena.

Společnost Plusoptix vám poté zašle dobíjecí kód, který vám umožní dobít vaše měření.
Zadejte tento dobíjecí kód do šedého pole „Load-Code“ (3) pomocí klávesnice zobrazené
na displeji nebo pomocí připojené USB klávesnice, a nakonec potvrďte zeleným
zatržítkem (2) na navigační liště. Nová měření se okamžitě zobrazí v poli „Fakturace“ a v
záhlaví vpravo.

1)

2)

3)
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6 Údržba, servis a záruka
Toto zařízení je optoelektronickým měřicím zařízením. Mechanická konstrukce a způsob
fungování jsou velmi podobné videokameře. Pokud budete se zařízením zacházet tak
opatrně, jako kdybyste používali svoji vlastní videokameru, bude takové zařízení spolehlivě
fungovat po mnoho let.
Údržba a kalibrace
Zařízení je bezúdržbové a není nutné je kalibrovat. Nebude-li zařízení po delší dobu
používáno, uložte je do originálního balení, aby bylo chráněno.
Čištění
K čištění použijte mírně navlhčenou utěrku z mikrovlákna. Potřebujete-li zařízení
dezinfikovat, můžete k tomu použít utěrky Bacillol 30 Tissues, Clorox Healthcare Bleach
Wipes nebo Teccare Control Tissues. Jsou schváleny pro účely čištění zařízení.
Servis
Pokud zařízení nefunguje správně, přečtěte si nejprve o odstraňování chyb stručný návod
10. V případě potřeby se teprve poté obraťte na společnost Plusoptix nebo na
autorizovaného prodejce společnosti Plusoptix.
Bezplatné softwarové aktualizace
Každých 12 měsíců zkontrolujte, zda není k dispozici nová verze softwaru ke stažení.
Bezplatné stažení nejnovější verze softwaru najdete na naší domovské stránce v části
„Podpora“.
Záruka
Na zařízení se vztahuje záruka po dobu 12 měsíců od uvedení do provozu. Můžete si také
objednat prodloužení záruční doby. Za tímto účelem se obraťte na společnost Plusoptix.
Nárok na záruku zaniká při vnějším poškození zařízení, nesprávným použitím, nesprávným
čištěním nebo přepravou bez originálního balení nebo tašky Plusoptix). Nárok na záruku
zaniká také v případě, že byl kryt zařízení otevřen. Záruka se nevztahuje na externí zařízení,
jako jsou karta SD, USB úložiště, USB klávesnice a USB myš.
Zaslání zařízení
V případě provedení servisu nebo uplatnění záruky nám zašlete zařízení na vaše náklady v
originálním balení. Po provedené opravě vám zařízení pošleme na naše náklady zpět.
Upozornění:
Jsou-li v zařízení uloženy údaje pacienta, musí být ze zákonných důvodů ochrany
údajů ze zařízení před jeho zasláním odstraněna. Za tímto účelem můžete
exportovat záložní kopii vaší databáze a po opravě ji znovu naimportovat. Další
informace o exportu a importu údajů pacienta naleznete ve stručném návodu 8.
Naše adresa
pro Evropu:
Plusoptix GmbH
Nordostpark 21
90411 Nürnberg
Německo
Telefon: +49-911-59 83 99-20

pro Severní a Jižní Ameriku:
Plusoptix Service & Warranty
Attn: Richard Christensen
8736 SE 165th Mulberry Lane
Suite 220
Lady Lake, Fl 32162
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7 Technické parametry
Předpisy a směrnice
Zařízení splňuje požadavky směrnice 2007/47/EC pro zdravotnické
přístroje.
Zařízení bylo testováno a certifikováno na shodu s příslušnými americkými a
kanadskými normami ve státem uznávané zkušební laboratoři (NRTL =
Nationally Recognized Test Laboratory).
Zařízení je certifikováno podle požadavků příslušných brazilských orgánů, a
proto může být označeno certifikační značkou INMETRO.

Zařízení splňuje požadavky aplikační části typu B normy IEC 60601-1.
Zařízení lze skladovat a přepravovat při teplotách v rozsahu od 0 °C do +50
°C (tzn. 32 °F až 122° F). Pro provoz zařízení je nutná teplota v rozsahu
+10 °C až +40 °C (tzn. 50 °F až 104 °F) s nekondenzující vzdušnou vlhkostí
v rozsahu 20 % až 80 %.
Likvidace
Zařízení nevyhazujte do komunálního odpadu. Zašlete zařízení k ekologické
likvidaci zpět společnosti Plusoptix. Poštovné za zpětnou zásilku vám bude
uhrazeno.

Měřené hodnoty
Měřená hodnota

Rozsah měření a tolerance

Sférický rozsah

-7 až +5 dpt v krocích po 0,25 dpt ± 0,25 dpt

Cylindrický rozsah

-7 až +5 dpt v krocích po 0,25 dpt ± 0,25 dpt

Osa

1° až 180° v krocích po 1° ± 15°

Průměr zornic

3 až 8 mm v krocích po 0,1 mm ± 5 %

Vzdálenost zornic

25 až 85 mm v krocích po 0,1 mm ± 5 %

Pohledová asymetrie

0° až 25° v krocích po 0,1° ± 2,62°

Náklon hlavy

-71° až +71° v krocích po 1° ± 0,75°
-30° až +30° při velikosti zornic 5 mm v krocích po 0,1° ±
1,85°

Směr pohledu

Napájení
Napájení
(Napájecí
GSM36B12-P1J)
Dobíjecí baterie

Vstup
adaptér
Výstup
Typ / velikost
Výkon / počet
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100 až 240 V AC, 50/60 Hz, 0,9 až
0,45 A
12 V DC, 3 A, 36 W max.
Niklmetalhydridové NiMH / AA HR6
1 900 až 2 100 mAh / 6 ks

Ovládání, rozhraní a normy
S12C

S16

5,7 palců (kapacitní)
Poměr stran 4:3
(640 x 480 pixelů)

4,3 palců (odporová)
Poměr stran 5:3
(800 x 480 pixelů)

12 V, USB, IR, mini USB, SD

12 V, 4 x USB, IR, DVI

Wi-fi (WLAN)

Wi-fi (WLAN), LAN (RJ-45)

Dotyková
obrazovka
Ovládání
Rozhraní
Normy
IR

EN 60601-1
Zařízení používá infračervené (IR) světlo o vlnové délce 870 nm a
maximální intenzitě 135 mW/sr.

Standardy rozhraní wi-fi (WLAN):
Fyzická vrstva
Typy síťové architektury
Zabezpečení
Vysílací výkon
Frekvenční rozsah
Provozní kanály
Kanály
Citlivost přijímače
Datové rychlosti

Podporuje standardy 802.11 b / g
Komunikace s kabelovými sítěmi pomocí přístupových bodů
WPA a WPA2
802.11 b / g: 50 mW (+17 dBm) typicky
2,400 až 2,4897 GHz
1–11 pro Severní Ameriku a ostatní,
1–13 pro Evropu a ostatní
Podporuje všechny kanály od přístupových bodů 802.11d.
-86 dBm běžně při 11 Mbps,
-82 dBm při 6 Mbps,
-69 dBm při 54 Mbps,
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b: 1; 2; 5,5; 11 Mbps

Podmínky okolního prostředí pro provoz a skladování
Podle normy IEC 60601-1-2 jsme povinni vás informovat, že toto zařízení je určeno pro
kategorii prostředí „Prostředí domácí zdravotní péče, s výjimkou motorových vozidel a
letadel“. Zařízení musí být uloženo v originálním balení. Originální balení neukládejte v
blízkosti zdrojů tepla (radiátory, tepelné ventilátory atd.). Chcete-li zařízení použít a vyjmete
ho z originálního balení, nepokládejte je na přímé slunce.

Skladování
Provoz

Max. výška

Teplota

0 až +50 °C (+32 až +122 °F)

Vlhkost vzduchu

10 až 80 % nekondenzující

Teplota

+10 až +40 °C (+50 až +104 °F)

Vlhkost vzduchu
Max. výška pro
uskladnění
Max. výška pro
provoz

20 až 80 % nekondenzující
< 2 000 m (6 560 stop)
< 2 000 m (6 560 stop)
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Rozměry a hmotnost s kartonovou krabicí a bez ní
plusoptiX S12C bez
kartonové krabice

Rozměry (DŠV)

150 x 260 x 135 mm (5⅞ x 10¼ x 5⅓ palců)

Hmotnost

1,4 kg (49.38 oz)

plusoptiX S12C v
kartonové krabici

Rozměry (DŠV)

270 x 420 x 210 mm (10⅔ x 16½ x 8¼ palců)

Hmotnost

2,2 kg (77.60 oz)

plusoptiX S16
bez kartonové
krabice

Rozměry (DŠV)

190 x 155 x 265 mm (7½ x 6⅛ x 10¾ in)

Hmotnost

1,8 kg (52.9 oz)

plusoptiX S16 v
kartonové krabici

Rozměry (DŠV)

270 x 420 x 210 mm (10⅝ x 16½ x 8¼ in)

Hmotnost

2,7 kg (93,5 oz)

Prohlášení výrobce o elektromagnetické kompatibilitě zařízení (EMC)
Zařízení je určeno k používání v níže specifikovaném prostředí s elektromagnetickým zářením. Provozovatel nebo uživatel
zařízení je při práci se zařízením zodpovědný za zajištění takového okolního prostředí.
Tento výrobek splňuje normu EMC (IEC 60601-1-2).
Emisní test

Shoda

Emise RF CISPR 11

Skupina 1

Emise RF CISPR 11

Třída B

Harmonické emise
IEC 61000-3-2

Třída A

Fluktuace napětí / kmitání IEC
61000-3-3

Shoduje se

Pokyny k prostředí s elektromagnetickým zářením
Úroveň vyzařování je velmi nízká, a je tedy velmi
nepravděpodobné, že by mohlo docházet k rušení okolních
elektrických přístrojů.

Zařízení je použitelné ve všech oblastech, které jsou připojeny k
veřejné rozvodné síti.

Pozor:
Přenosná vysokofrekvenční komunikační zařízení (včetně periferních zařízení jako jsou anténní kabely a
venkovní antény) se nesmí používat blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli ze součástí zařízení či jeho kabelu.
V opačném případě může dojít ke zhoršení výkonu zařízení.

Doporučené bezpečnostní vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními a
tímto zařízením
Zařízení je určeno k provozu v elektromagnetickém prostředí s řízeným vysokofrekvenčním rušením. Provozovatel nebo uživatel
zařízení může zabránit elektromagnetickému rušení tím, že bude toto zařízení udržovat alespoň v minimální vzdálenosti od
přenosných a mobilních vysokofrekvenčních telekomunikačních zařízení (vysílačů), a to v závislosti na níže uvedeném výstupním
výkonu daného komunikačního zařízení.
Maximální výstupní výkon
vysílače (ve W)
0,01

Bezpečnostní vzdálenost podle frekvence vysílače (v metrech)
150 kHz – 80 MHz
d = 0,35 √ P

80MHz – 800MHz
d = 0,35 √ P

800 MHz – 2,7 GHz
d = 0,7 √ P

0,035

0,035

0,07

0.1

0,11

0,11

0,22

1

0,35

0,35

0,7

10

1,11

1,11

2,21

100

3,5

3,5

7

U vysílačů s maximálním jmenovitým výkonem, který není uveden v tabulce výše, je možné doporučenou bezpečnostní
vzdálenost d v metrech (m) zjistit pomocí rovnice z příslušného sloupce, kde P představuje maximální jmenovitý výkon vysílače
ve wattech (W) udávaný výrobcem daného vysílače.
POZNÁMKA 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno schopností absorpce a
odrazivostí konstrukcí budov, předmětů a osob.
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Test odolnosti (Immunity
test)

Testovací hodnoty dle IEC
60601

Hodnoty shody

Pokyny k prostředí s
elektromagnetickým zářením
Podlaha by měla být dřevěná,
keramická nebo betonová. Jestliže
je podlaha kryta syntetickým
materiálem, měla by relativní
vlhkost činit alespoň 30 %.

ESD IEC 61000-4-2

± 8 kV kontakt
± 2, 4, 8, 15 kV vzduch

± 8 kV kontakt
± 2, 4, 8, 15 kV vzduch

Rychlé přechodné
elektrické poruchy /
Burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV

± 2 kV

Napěťové rázy / Surge
IEC 61000-4-5

± 0,5 kV
± 1 kV
± 2 kV

± 0,5 kV
± 1 kV
± 2 kV

Poklesy napětí, krátká
přerušení napájecího
vedení IEC 61000-4-11

0 % 0,5 cyklu
při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°,
225°, 270°, 315°
0 % 1 cyklus
70 % 25 cyklů
0 % 250cyklů

0 % 0,5 cyklu
při 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
0 % 1 cyklus
70 % 25 cyklů
0 % 250 cyklů

Napájecí frekvence (50/60
Hz) a magnetická pole
IEC 61000-4-8

30 A/m, 50/60 Hz

30 A/m, 50/60 Hz

Vedené vf poruchy
IEC 61000-4-6

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6V
v ISM a radioamatérských
pásmech
od 0,15 MHz do 80 MHz
80 % AM při 1 kHz
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6V
v ISM a radioamatérských
pásmec
od 0,15 MHz do 80 MHz
80 % AM při 1 kHz
120 V / 60 Hz
230V / 50 Hz

3V
0,15 MHz – 80 MHz
6V
v ISM a radioamatérských
pásmech
od 0,15 MHz do 80 MHz
80 % AM při 1 kHz
3V
0,15 MHz – 80 MHz
6V
v ISM a radioamatérských
pásmech
od 0,15 MHz do 80 MHz
80 % AM při 1 kH
120 V / 60 Hz
230V / 50 Hz

Vysokofrekvenční
elektromagnetická pole
IEC 61000-4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM, 1KHz
27 V/m
385 MHz
PM 50 %, 18 Hz
28 V/m
450 MHz
PM 50 %, 18 Hz
9 V/m
710, 745, 780 MHz
PM 50 %, 217 Hz
28 V/m
810, 870, 930 MHz
PM 50 %, 18 Hz
28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz
PM 50 %, 217 Hz
28 V/m
2450 MHz
PM 50 %, 217 Hz
9 V/m
5240, 5500, 5785 MHz
PM 50 %, 217 Hz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM, 1KHz
27 V/m
385 MHz
PM 50 %, 18 Hz
28 V/m
450 MHz
PM 50 %, 18 Hz
9 V/m
710, 745, 780 MHz
PM 50 %, 217 Hz
28 V/m
810, 870, 930 MHz
PM 50 %, 18 Hz
28 V/m
1720, 1845, 1970 MHz
PM 50 %, 217 Hz
28 V/m
2450 MHz
PM 50 %, 217 Hz
9 V/m
5240, 5500, 5785 MHz
PM 50 %, 217 Hz

Používejte pouze elektrické
zásuvky, které se obvykle
vyskytují v domácích nebo
klinických oblastech.

Magnetická pole by neměla
přesahovat obvyklé oblasti.

Přenosná a mobilní
radiokomunikační zařízení by se
neměla používat v menší
vzdálenosti od zařízení (včetně
vodičů), než jaká odpovídá
doporučené ochranné vzdálenosti
vypočítané podle rovnice
odpovídající dané přenosové
frekvenci.
Doporučená ochranná vzdálenost:
d = (3,5/10) x √ P
d = (3,5/10) x √ P 80 MHz – 800
MHz
d = (7/10) x √ P 800 MHz – 2,7
GHz
Kde P je maximální jmenovitý
výkon
vysílače ve wattech (W) podle
specifikací výrobce vysílače a d
představuje doporučenou
ochrannou vzdálenost
v metrech (m).
Intenzita pole stacionárního vf
vysílače podle zkoušky v místě
instalace musí být menší než
hodnota shody každého
frekvenčního rozsahu.
V okolí přístrojů, které jsou
označeny následujícím
piktogramem, může docházet k
rušení.

POZNÁMKA 1: U frekvencí 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah.
POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit za všech situací. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno schopností absorpce a
odrazivostí konstrukcí budov, předmětů a osob.
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