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Лазерно устройство, съответстващо на Клас 1
Това устройство съответства на: "21 CFR 1040.10" и "EN 60825-1".

Лазерен продукт от Клас 1

Съответствие с CSA
Това устройство съответства на следния CSA стандарт за Канада и САЩ:
"UL Std № 60601-1 - Медицинско електротехническо оборудване Част 1:
Общи изисквания за безопасност"

В   САЩ
Съответствие с Федералната комисия по комуникации

Предупреждение на Федералната комисия по
комуникациите
Промените в устройството, които не са изрично одобрени от
производителя, могат да попречат на правото Ви да управлявате
устройството съгласно правилата на Федералната комисия по
комуникациите.

Електромагнитна съвместимост
Това устройство отговаря на следния стандарт за електромагнитна
съвместимост:
"IEC 60601-1-2 Медицинско електрическо оборудване - Част 1-2: Общи
изисквания за основна безопасност и основни експлоатационни
характеристики - Обезпечен стандарт: Електромагнитни явления Изисквания и изпитания".

Съответствие с правилата за безопасност
Това устройство отговаря на следния стандарт за безопасност:

Това устройство съответства на част 15 от Правилата на Федералната
комисия по комуникациите и функционирането му е предмет на
следните две условия:

"IEC 60601-1 Медицинско електрическо оборудване - Част 1: Общи
изисквания за основна безопасност и ефективност при експлоатация."

1. Това устройство не може да причинява вредни смущения.

Това устройство съответства на Директива 93/42/ЕИО на Съвета за
медицинските изделия.

2. Това устройство трябва да поема всички получени смущения,
включително и смущения, които могат да причинят нежелано
функциониране.
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Съответствие с СЕ
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Символи
Следните символи могат да бъдат включени в хардуерните компоненти на iTero Element 2 и
могат да се съдържат в това ръководство, както и в друга литература относно iTero Element 2.

Навсякъде, където този символ е изобразен на
устройството, се препоръчва да се обърнете
към това ръководство за информация относно
правилното използване на устройството.

Приложена част тип BF. Всеки компонент,
на който е изобразен този символ,
представлява електрическа изолация тип BF.

Частите или принадлежностите, върху които
е изобразен този символ, не трябва да се
използват повторно.

"Само Rx"
Внимание: Този символ се използва за
подчертаване на факта, че устройството e
свързано с конкретни предупреждения или
предпазни мерки. Навсякъде, където този символ
е изобразен на устройството, е задължително
да направите справка с информацията за
безопасността в това ръководство.

ВНИМАНИЕ: Федералното законодателство на
САЩ ограничава продажбата или поръчката на
това устройство, като го предоставя единствено на
лицензиран зъболекар, ортодонт или стоматолог.
Системата служи за медицинско устройство,
предписано с рецепта, и единствено квалифициран
медицински персонал може да работи с него.

Изисква се разделното събиране на електрическите
отпадъци и електронното оборудване. В
съответствие с Европейската директива за
отпадъците от електрическо и електронно
оборудване (ОЕЕО), не изхвърляйте този продукт
в сметища с битови отпадъци. Това устройство
съдържа ОЕЕО материали. Моля, свържете се с
услугата EARN. Линк към формуляра за онлайн заявка
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select.

Производител на медицински устройства.

IEC 60417-5009: В ГОТОВНОСТ.

IEC 60417-5032: Променлив ток.

IEC 60417-5031: Прав ток.

Пръчка (сканиращ модул).

USB вход.

РЕФ.
Номер на поръчката.

Сер. номер
Сериен номер.

Посочва упълномощен представител в
европейската общност.

MLot
Посочва температурната граница, в рамките на
която медицинското устройство може да бъде
изложено безопасно

Партиден номер на производителя

Електрическа батерия.

RoHS (Китай).
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Показва необходимостта потребителят да се
консултира с инструкциите за употреба.
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Инструкции за безопасност
Преди да започнете да работите със системата, всички потребители
трябва да прочетат тези инструкции за безопасност.

•

Нормалното използване на скенера не представлява никаква опасност
за човешкото око. Въпреки това лекарите трябва да се въздържат да
насочват скенера директно към очите на пациента.

•

Когато не използвате системата, сканиращият модул трябва да бъде
поставен в поставката със сонда, насочена към стойката на количката
и задната част на сензорния екран, така че при всички случаи да няма
директен контакт с лазерния лъч или трептящите бели светодиодни
емисии.

•

Лекарят трябва да активира сканирането само, когато сондата на
скенера е в устата на пациента.

•

Лекарите трябва да избягват поставянето на скенера в гнездото, докато
сканирането е все още активно.

Компютърът е снабден с литиево-йонна презареждаема батерия.
Съществува опасност от експлозия, ако батерията не е сменена правилно.
Сменяйте само със същия вид, препоръчан от производителя. Изхвърлете
използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - за да избегнете опасност от токов удар, това оборудване
трябва да се свързва само към захранващ кабел със защитно заземяване.

Захранване
•

Токът се доставя до системата чрез вътрешно захранване от
медицински клас.

Почистване и дезинфекция
•

За избягване на кръстосано замърсяване е задължително след всяка
сесия с пациента пластмасовата приставка за еднократна употреба да
бъде заменяна, а сканиращият модул да бъде дезинфекциран.

•

Изхвърляйте приставките на скенера съгласно стандартните работни
процедури или местните разпоредби за обезвреждане на замърсени
медицински отпадъци.

Мощност на батерията
•
•

Зареждане - Батерията ще се зареди напълно, след като бъде включена
в захранващ източник в продължение на 2 часа.
С напълно заредена батерия потребителят може да сканира до 30 минути
със скенера iTero Element 2, без да се налага да го включва в контакта.

Предупреждение за електричеството
•

Опасност от токов удар!! Само оторизираните техници на Align
Technology могат да отварят външните панели и капаци. Няма части,
които могат да бъдат обслужвани от потребителя.

•

За да избегнете риска от токов удар, iTero Element 2 трябва да се
свързва само към захранваща мрежа със защитно заземяване.

•

Само уеб камера или DOK, одобрени от Align Technology, могат да
бъдат свързвани към USB входа отзад на системата.

Безжична LAN
•

Разопаковане и инсталиране
•

Работна среда
•

За избягване на повреда, системата трябва да бъде местена
изключително внимателно в различните помещения.

•

Не блокирайте вентилационните отвори на сканиращия модул и
базовото устройство.

•

Системата е предназначена само за употреба в закрити помещения.
Не бива да се излага на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина
или влажност.

Системата е оборудвана с безжичен LAN модул.

Класификации за безопасност
•

Вид защита срещу електрически удар: Клас 1.

•

Степен на защита от електрически удар: Тип BF.

•

Степен на защита срещу вредно нахлуване на вода: Обикновена.

•

Оборудването не е подходящо за употреба в близост до възпламеними
анестезиращи смеси.

•

Режим на работа: Непрекъснат.

Електромагнитни смущения
•

Устройство по лекарско предписание за подобряване на
здравето
•

Системата служи за медицинско устройство, предписано с рецепта, и
единствено квалифициран медицински персонал може да работи с него.

Предупреждения за скенера
•

Скенерът излъчва червена лазерна светлина (680nm Клас 1), както
и бели светодиодни емисии. Нормалното използване на скенера не
представлява опасност за човешкото око. Въпреки това лекарите трябва
да се въздържат да насочват скенера директно към очите на пациента.

•

Избягвайте усукване и възли по кабела, издърпването или
настъпването му.

iv

Системата трябва да бъде разопакована и инсталирана след
инструкциите на Align Technology.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Устройството е тествано и отговаря на изискванията
за медицинско оборудване съгласно стандарт EN60601-1-2. Този
стандарт е предназначен да осигури разумна защита срещу вредни
смущения в типична медицинска среда. Въпреки това, поради
разпространението на радио‑честотно предавателно оборудване и
други източници на електрически шум в здравните среди (например
клетъчни телефони, мобилни двупосочни радиостанции, електрически
уреди), е възможно високите нива на такива смущения, дължащи се на
близкото разположение или силата на сигнала от източника, да доведат
до намаляване ефективността на това устройство.

Общи положения
•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не се допуска преобразуване на това оборудване.

•

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сензорният екран винаги трябва да е върху
стойката, когато е активен!
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Глава 1:

Въведение
Относно това ръководство за експлоатация
Системата iTero Element 2 се доставя като обособена работна станция,
базирана на компютър, за извършване на вътрешно-перорално сканиране
в лекарския кабинет. Това ръководство за експлоатация описва начините
за зареждане и изключване на системата, как да се работи правилно със
сканиращия модул/палка и кабела, как да се почиства сканиращия модул и
да се сменят приставките между отделните пациенти.

Употреба по предназначение
iTero Element 2 е система за оптични импресии (CAD/CAM), използвана
за запис на топографски изображения на зъбите и оралната тъкан.
Данните, генерирани от iTero, могат да се използват за производството
на зъболекарски апарати (напр. подравняващи елементи, скоби, уреди и
др.) и аксесоари.
Софтуерът iTero Element 2 се използва със скенера iTero Element 2 за
улавяне на 3D цифрови импресии на зъби, мека тъкан и структура на
устата и захапката. Софтуерът контролира обработката на данните,
улеснява интегрирането и експортването на данните за CAD/CAM
производство, възстановяване на зъби, ортодонтски устройства, основи
за зъбни импланти и аксесоари. В допълнение към данните за сканиране,
могат да се импортират/експортират различни данни за пациентите и
отделните случаи или да се използват за симулационни цели. Налични са
и други функции за проверка и обслужване на системата, които може да
служат и като инструмент за управление на поръчките.

Предимства на системата iTero Element 2
Системата iTero Element 2 има важни предимства пред съществуващите
методи за производство на корони, включващи безпрахово сканиране,
по-голяма прецизност в производството на корони и незабавна обратна
връзка по време на сканиране.
Вижте нашия уебсайт http://www.itero.com, за да научите как услугата
iTero може да подобри бизнеса Ви, като увеличи удовлетворението
на пациентите, подобри клиничните резултати и ефективността на
посещението в кабинета.
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Потребителски интерфейс на iTero Element 2
Системата iTero Element 2 осигурява интуитивен потребителски интерфейс за извършване на
цифрови сканирания за възстановителни или ортодонтски цели. Лекарят бива насочван през
последователността на сканиране чрез визуална и текстова помощ. По време на сканиране, за
отговор на инструкциите на екрана се използват сензорния екран и бутоните на палката.

Едно докосване върху въпросителния знак ще активира опцията
за помощ - текст върху прозрачен прозорец Помощ, където ще
може да видите кратко разяснение. Моля, имайте предвид, че
въпросителният знак се заменя от изображение на слушалки по
време на прегледа. Докоснете някъде, за да затворите помощния
екран и да се върнете на съответния екран.

Докоснете, за да зададете своите предпочитания
Докоснете, за да заключите работния плот

Докоснете два пъти, за да се свържете
с агент по поддръжката за отдалечено
отстраняване на неизправности
(първо се обадете на поддръжката)

Докоснете, за да влезете в Центъра за обучение или да започнете
обучението
Докоснете, за да видите състоянието на батерията

(Натиснете, за да
започнете нов случай)

Докоснете, за да
проверите статуса на
Вашите поръчки

(Натискайте, за да видите/
потърсите списъка с пациенти)

Докоснете някъде
по екрана, за да
затворите тази опция
за помощ

Докоснете, за да видите
известия, актуализации и други
съобщения от Align Technology
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Глава 2:

Основни хардуерни характеристики
Характеристики на хардуерната стойка на колела: Преден изглед на системата

Сензорен екран

Превключвател за захранване
Сканиращ модул (палка)

Захранваща LED лампа

Сканиращ модул (поставка)

Основа на колела
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Характеристики на хардуерната стойка на колела: Заден изглед на системата

Съединител на
сканиращия
модул

Кабелно
свързване на
палката

Захранващ кабел за
компютърния панел
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Сканиращ модул (палка)

Сензорен екран
Вентилационни отвори

Приставка за
еднократна употреба
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Странични бутони: Сканиране,
включване/изключване,
активиране на сензорния екран

Подвижен кабел за сканиране с USB
конектор
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Глава 3:

Инструкции за монтаж

Променливотоково
захранване

Батерия

Бутон на
захранването

Палка
(сканиращ модул).

Кликнете

Мощност DC

Монтаж на скенер iTero Element 2
Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да сглобите Вашия
скенер iTero Element 2:

А

Стойка на колела

Б

Палка с кабел

В

Поставка за палката

Г

HD сензорен екран

Д

Външна батерия

Е

Захранващ кабел

Г

За монтажа са необходими 2-ма
души

9 кг

Б
В
Д

А
Е
1.
Проверете съдържанието на кутията

2.
Свържете стойката за основата на колела

3.
Затегнете 2-та шестостенни винта, като
използвате по-големия гаечен ключ

4.
Отстранете капака от задната страна на дръжката

5.
Прикрепете поставката за палката към предната
част на стойката на колела

6.
Задръжте поставката

7.
Затегнете шестостенния винт на задната страна
на поставката за палката, като използвате помалкия гаечен ключ

8.
Поставете отново капака зад дръжката

7
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9.
Свалете магнитния капак от задната страна на
рамката на стойката на колела

10.
Свалете капака на батерията

11.
Плъзнете батерията в гнездото за батерия и
затегнете винтовете

12.
Повдигнете HD екрана, за да го монтирате

13.
Завъртете скенера и затегнете винта, за да
фиксирате HD екрана

14.
Прикрепете захранващия кабел към порта с
надпис DC

15.
Захранващият кабел е поставен

16.
Прикрепете магнитния заден капак

17.
Поставете палката в поставката

8
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18.
Прикрепете кабела на палката към задната част
на HD екрана

19.
Прикрепете захранващия кабел към долната
част на стойката на колела

20.
Поставете кабела в долната част на стойката на
колела и го закрепете със скобата

21.
Включете захранващия кабел

22.
Поставете уеб камерата на HD екрана за
дистанционно обучение или сесии за поддръжка

23.
Включете уеб камерата към USB порта в долната
част на HD екрана

24.
Натиснете бутона, за да включите скенера

9
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Сглобяване на стойката с брояч на iTero Element 2
Моля, следвайте инструкциите по-долу, за да сглобите Вашата стойка с брояч
iTero Element 2:

Е
1.
Поставете стойката в рамката.

2.
Затегнете стойката с помощта на гаечния ключ

3.
Свалете капака

4.
Поставете новия капак

5.
Повдигнете HD екрана, за да го монтирате.

6.
Завъртете скенера и затегнете винта, за да
фиксирате HD екрана

7.
Поставете капака

8.
Прикрепете захранващия кабел към порта с
надпис DC

9.
Прикрепете кабела на палката към задната част
на HD екрана

10
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10.
Включете захранващия кабел

11.
Поставете уеб камерата на HD екрана за
дистанционно обучение или сесии за поддръжка

12.
Включете уеб камерата към USB порта в долната
част на HD екрана

11
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Стъпка 2: Процес на персонализиране

1.
Изберете предпочитания език и докоснете бутона "Персонализиране", за
да стартирате съветника.

2.
Следвайте инструкциите на съветника на екрана, за да завършите
персонализирането на iTero Element 2.

12
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Глава 4:

Инструкции за
експлоатация
Препоръчва се да поддържате системата включена през работните часове,
за да осигурите фоново прехвърляне на файловете между лекарския
кабинет, партньорските лаборатории и центъра на Align Technology.
Препоръчително е системата да се изключва в края на деня и да се
рестартира на сутринта.

Изключване в края на деня
1. Затворете всички файлове и приложения.
2. Натиснете и освободете превключвателя за захранване в долната
част на екрана, за да изключите системата.

Преместване на системата в офиса
За осигуряване на максимална защита на системата се препоръчва
тя да бъде преместена от двама души. Следвайте тези инструкции за
преместване на системата:
1. Проверете дали сканиращият модул (палката) приляга добре в
поставката за сканиране.
2. Изключете системата от контакта.
3. Преместете внимателно системата с помощта на още един човек.
4. Поставете системата на новото й място и я включете в контакта.
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Глава 5:

Инструкции за
експлоатация, почистване
и дезинфекция на скенера
Работа със сканиращото устройство (палката)
•

Сканиращият модул съдържа деликатни компоненти и с него трябва
да се работи внимателно.

Работа с кабела на сканиращия модул
•

За избягване на възможни повреди, трябва внимателно да работите с
кабела на скенера.

•

Между сесиите на пациентите се препоръчва да се отстранят всякакви
усуквания и възли, за да се освободи всякакво опъване на кабела на
скенера.

Препоръчителни най-добри практики за почистване и
дезинфекция на сканиращия модул, базата, стойката
на колела и/или стойката с брояч между отделните
пациенти.
•

Не пръскайте с дезинфектанта директно върху повърхностите на
сканиращата система.

•

Пръскайте дезинфектанта върху кърпа или използвайте
дезинфекциращи кърпички за сканиращия модул и базата.

•

Предупреждение: прекаляването с дезинфекциращия продукт
върху повърхностите на скенера може да причини повреда,
включително и на вътрешните компоненти.

•

Следвайте инструкциите на производителите на дезинфектанти
за подходящия период на контакт. Отстранете остатъчния течен
дезинфектант с чиста кърпа без власинки.

•

Забележка: спазвайте стандартните предпазни мерки за лична
защита в зависимост от случая.

•

Предупреждение: НЕ докосвайте оптичната повърхност на
сканиращия модул (палката).
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Почистващи и дезинфекциращи материали за сканиращия
модул и базата
За почистване на сканиращия модул и базата се препоръчва да се използват
следните почистващи и дезинфекциращи материали.

Описание

pH

Производител P/N

Производител

Birex® Дезинфекциращи кърпички на
основата на кватернерни амониеви
съединения

7.6

BI 240

Biotrol Intl.

CaviCide AF

12,7

13-800

Metrex

CaviCide AF
CaviWipe

12.5

13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12.5

13-5000
13-5100

Metrex

Дезинфекцираща препарат за почистване
Clorox Healthcare® на основата на
водороден пероксид

2-3

30828, 30829

Clorox® Healthcare™

Clorox Healthcare® дезинфекциращи
кърпички за почистване на основата на
водороден пероксид

2-3

30824, 30825

Clorox® Healthcare™

Opti-Cide 3® течност

7.6

DOCS12-024, DOCP04-128

Biotrol Intl.

Opti-Cide 3 ®кърпички®

7.6

DOCW06-100

Biotrol Intl.

OPTIM 33TB течност

2.5-3.5

OPT33-1GAL, OPT-33-1QT

SciCan Inc.

OPTIM 33TB кърпички

2.5-3.5

OPT33-W10X10, OPT-33-W12

SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray кърпички

10

PSC240
PSW-1

Certol

Webco®кърпи на алкохолна основа

7

5110

Medtronic
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Глава 6:

Смяна на приставките между
отделните пациенти
Почистване и дезинфекция на сканиращия модул (палката)
За да избегнете кръстосано замърсяване, е важно след всеки пациент да правите
цялостно почистване и дезинфекциране на сканиращото устройство и на приставката
за еднократна употреба. Първо пръснете от дезинфектанта върху кърпа или
използвайте дезинфекциращи кърпички, за да почистите сканиращия модул
и поставката му. След това продължете със стъпките по-долу, за да отстраните
използваната приставка и да поставите нова приставка за еднократна употреба.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изхвърляйте приставките на скенера съгласно
стандартните работни процедури или местните разпоредби за изхвърляне на
замърсени медицински отпадъци.

Смяна на приставките за еднократна употреба

Стъпка 1
При издърпване на приставката в положение ВКЛ или ИЗКЛ, задръжте
центъра на приставката.

Стъпка 2
Натиснете леко двете страни на приставката за еднократна употреба,
издърпайте бавно приставката от сканиращия модул и я изхвърлете.

Стъпка 3
Внимателно плъзнете новата приставка върху сканиращия модул,
докато щракне на място.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оптична повърхност!
НЕ докосвайте оптичната повърхност. Контактът може да причини повреда.
Ако е необходимо почистване, използвайте кърпичките и антистатичната
кърпа, които са в кутията с приставки. За правилна употреба прочетете
указанията, които са в кутията с приставките за скенера.
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Сканиращи приставки
Има два вида приставки, предназначени за ползване със сканиращия модул (палката):

Приставка за еднократна употреба
Бялата приставка е приставка за еднократна употреба за сканиране
на пациента. Винаги сменяйте бялата приставка на сканиращия модул
между отделните пациенти, за да избегнете кръстосано замърсяване.
Моля, изхвърляйте бялата приставка след всеки пациент.

Защитна приставка
Синята защитна приставка се използва за защита на оптичната
повърхност на обектива, когато сканиращият модул не се използва.
Моля, съхранявайте синята приставка на безопасно място, за да не се
изгуби или повреди.

Опаковка на сканиращите приставки
Приставките на скенера могат да бъдат поръчани онлайн в кутии по
25 от магазин www.store.itero.com, където са в наличност.
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Глава 7:

Указания за LAN
мрежата на клиниката
Въведение
Скенерът iTero Element използва Wi-Fi интернет връзка, за да изпраща и
извлича сканирания към и от облака iTero.
Препоръчително е винаги да работите с най-съвременната налична
технология. Ето някои полезни указания за най-добрата Wi-Fi връзка:

Нива на Wi-Fi връзката

Отлична
>-50 dBm

Добра
-50 до -60 dBm

Задоволителна
-60 до -70 dBm

Слаба
<-70 dBm

•

ВАЖНО: За да постигнете оптимална ефективност на Вашия iTero
Element скенер, се уверете, че силата на Wi-Fi сигнала е “Отлична” или
поне “Добра”.

•

ВНИМАНИЕ: Докато сканирате пациент, не свързвайте LAN кабела
към iTero Element - това е забранено заради свързани с безопасността
причини.
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Подготовка
•

Необходимият модем/рутер трябва да се конфигурира с WPA2 стандарт
за сигурност, включително парола.

•

Уверете се, че Вашият ИТ специалист ще бъде на разположение, когато
се планира инсталирането на скенера.

•

Уверете се, че Вашите идентификационни данни за Wi-Fi SSID са налице:
Вход и парола.

•

Минималната сила на Wi-Fi сигнала за системата трябва да показва
поне две "чертички", както е показано по-горе в глава 2).

•

Инструментът за диагностика в „Настройки“ или Инструментът за
свързване са предложени по-долу.

•

Тествайте локалната Wi-Fi връзка за всеки компютър с помощта на
инструмента за свързване iTero (тествайте възможно най-близо до
местоположението на скенера).

•

Изтеглете Инструмента за свързване от fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Следват някои предложения за ИТ специалиста в офиса относно
това, което трябва да се вземе под внимание, за да се предотвратят
проблеми като достъп или свързване със/към скенера iTero:

1. Препоръки за име на устройството, свързани с услугите за
Подравняване за портове 80 и 443.
2. Не спирайте FTP комуникация, тъй като скенерът изпраща конкретни
типове файлове (.3ds и.3dc/.3dm).
3. Деактивирайте всеки прокси клиент за комуникация на данни чрез TCP/IP.
4. Не добавяйте скенера към никоя група домейни.
5. Не прилагайте никакви групови правила за скенера, тъй като това
може да наруши правилното му функциониране.

Указания за рутера
Минимални стандарти: 802.11N/802.11AC

Насоки за интернет връзка
За да постигнете най-доброто представяне на Вашия iTero Element
скенер, се уверете, че скоростта на качване на интернет връзката е
най-малко 1Mbps на скенер. Също така имайте предвид, че всички
допълнителни устройства, свързани към интернет паралелно със
скенера, могат да повлияят на работата на скенера.

Защитна стена
Отворени портове (в случай, че защитната стена работи):
а. 80 - HTTP - TCP
б. 443 - HTTPS - TCP
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Съвети за Wi-Fi
Wi-Fi маршрутизаторите Ви позволяват достъп до Вашата интернет
система, като използват Wi-Fi връзка от всяко едно място в рамките на
функционалния обхват на безжичната мрежа. Независимо от това, броят,
дълбочината и разположението на стените, таваните или допълнителните
прегради, през които безжичните сигнали трябва да преминат, могат да
ограничат обхвата и силата на сигнала. Нормалните сигнали варират в
зависимост от видовете материали и фоновия RF (радиочестотен) шум във
Вашия дом или бизнес офис.
1. Осигурете минимален брой стени и тавани между рутера и другите
мрежови устройства. Всяка бариера може да намали обхвата на
адаптера Ви с 1-3 метра (3-9 фута).
2. Уверете се, че между мрежовите устройства има права линия без
прегради. Дори стена, която изглежда достатъчно тънка, може да
блокира сигнал от 1 метър, ако ъгълът на стената се премести само
с 2 градуса. За оптимално приемане на сигнала, поставете всички
устройства така, че Wi-Fi сигналът да минава през (900) стена или
преграда (вместо под ъгъл).
3. Зависи от вида на строителните материали. Твърдата метална
врата или алуминиевите пирони могат да са с голяма плътност и да
оказват неблагоприятно влияние върху Wi-Fi сигнала. Опитайте се да
позиционирате точките за достъп, безжичните рутери и компютрите
така, че сигналът да преминава през сухи стени или отворени врати.
Материали и предмети като стъкло, стомана, метал, стени с изолация,
резервоари за вода (аквариуми), огледала, шкафове за документи,
тухли и бетон могат да намалят Вашия безжичен сигнал.
4. Дръжте Вашия iTero продукт на разстояние (поне 3-6 фута или
1-2 метра) от електрически уреди, генериращи РЧ шум.
5. Ако използвате безжични телефони 2.4GHz или X-10 (безжични
продукти като вентилатори за таван, дистанционни лампи и системи
за домашна сигурност), Вашата безжична връзка може сериозно да
се влоши или изцяло да се разпадне. Основата на много безжични
устройства предава РЧ сигнал, дори и ако устройството не се
използва. Позиционирайте останалите безжични устройства, колкото е
възможно по-далеч от Вашия скенер и рутер.
6. Във Вашия район може да има повече от една активна безжична мрежа.
Всяка мрежа използва един или повече канали. Ако каналът е близо до
каналите на системата, комуникацията може постепенно да намалее.
Помолете Вашия ИТ отдел да провери това и ако е необходимо, да
промени номерата на каналите, използвани от Вашата мрежа.
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Препоръки за името на устройството Align
Align постоянно подобрява своите продукти и услуги. Следователно,
може да се ориентирате към създаване на име на устройството, макар
да не е свързано с определен IP адрес.
Следният списък с имена на устройства е създаден, за да осигурят на
скенерите на Align правилните функции на работа, за да могат да се
използват всички разширени възможности на ефективността на скенера.

Препоръки на име на устройството Align

Име на устройството

Порт

Mycadent.com

80, 443

Myaligntech.com

80, 443

Export.mycadent.com

80, 443

Cboserver.mycadent.com

80, 443

Matstore.invisalign.com

80, 443

Matstore2.invisalign.com

80, 443

Matstore3.invisalign.com

80, 443

Matstore4.invisalign.com

80, 443

Matstoresg.invisalign.com

80, 443

Matstorechn.invisalign.com.cn

80, 443

IP обхват на AWS - глобална услуга за Amazon CDN - Обхватът на
IP адресите варира в зависимост от местоположението на скенера.

80, 443

cloud.myitero.com

443

speedtest.tele2.net

80

alignapi.aligntech.com

80, 443

http://www.google.com

80, 443

http://www.microsoft.com

80, 443

http://www.yahoo.com

80, 443

iterosec.aligntech.com

80, 443

storage.cloud.aligntech.com

443
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Приложение А:

Декларация за електромагнитна съвместимост
Обобщение на резултатите от тестовете за електромагнитна съвместимост за iTero Element 2
Стандарт

Клас/степен на трудност

Резултат от
теста

Общи изисквания за електромагнитна съвместимост

Раздел 4.1.

--

Съответства

Външни етикети

Раздел 5.1.

--

Съответства

Съответствие с ръководството за потребителя

Раздел 5.2.1.

--

Съответства

Точност на техническото описание

Раздел 5.2.2.

--

Съответства

Проведени емисии
Чест. диапазон: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Група 1 Клас Б 230, 120 и 100 VAC мрежа (50 Hz);
220 VAC мрежа (50 и 60 Hz)

Съответства

Излъчвана емисия
Чест. обхват: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Група 1 Клас Б

Съответства

Тест за емисиите на хармоничен ток

IEC 61000-3-2

230 VAC мрежа (50 Hz и 220 V (60 Hz)

Съответства

Промени в напрежението, колебания в напрежението и тест за трептене

IEC 61000-3-3

230 VAC мрежа и 220 VAC мрежа

Съответства

Защита от електростатичен разряд (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV контактни разряди и 15 kV въздушни разряди

Съответства

Защита от излъчени електромагнитни полета

IEC 61000-4-3

10.0 V/м; 80 MHz ÷ 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Съответства

Освобождаване от близост от безжично комуникационно оборудване

IEC 61000-4-3

Списък на честотите: от 9 V/м до 28 V/м,
PM (18 Hz или 217 Hz), FM 1 kHz

Съответства

Защита от електрически бързи преходни процеси (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2.0 kV - на променлив ток; Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Съответства

Защита от пренапрежение на тока

IEC 61000-4-5

± 2.0 CM/± 1.0 kV DM на променлив ток;
Tr/Th - 1.2/50 (8/20) μs

Съответства

Защита от смущения, предизвикани от радио‑ честотни полета

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS на 230 VAC захранващ кабел и палка;
0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM 1 kHz

Съответства

Освобождаване при спад в напрежението, кратки прекъсвания и
вариране на напрежението

IEC 61000-4-11

0% - 0,5 цикъла и 1 цикъл; 70% - 25 цикъла;
0% - 250 цикъла при променлива мрежа

Съответства

Тест
Документация (IEC 60601-1-2, раздели 4 и 5)

Емисии (IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2, раздел 7)

Имунитет (IEC 60601-1-2, раздел 8)
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Приложение Б:

Хардуерни спецификации
Точка

Описание

Монитор

21.5" монитор

Скенер

Скенерът излъчва червена лазерна светлина (680nm Клас 1), както и
бели светодиодни емисии.

Безжична LAN

LAN картата осигурява локална мрежова комуникация с безжична връзка.

Работна мощност

100-240VAC- 50/60 Hz - 200VA (макс.)

Работна температура

18° до 26°С / 64,4° до 78,8°F

Температура на съхранение/транспортиране

5° до 50°С/23° до 122°F

Работно налягане и надморска височина

Налягане: 520 mmHg до 760 mmHg (~69 kPa до ~101 kPa)
Надморска височина: 0 до 10 000 фута

Налягане и надморска височина при
съхранение/транспортиране

Налягане: 430 mmHg до 760 mmHg (~57 kPa до ~101 kPa)
Надморска височина: 0 до 15 000 фута (4,5 км)

Относителна влажност

Работа: 40% до 70%; Съхранение: 30% до 90%
HD сензорен монитор на iTero:
Височина: 356 мм (~14 инча)
Ширина: 552 мм (~21.7 инча)
Дълбочина: 65 мм (~2.5 инча)
Палка iTero Element:
Дължина: 338,5 мм (~13 инча)
Ширина: 53,5 мм (~2 инча)
Дълбочина: 69,8 мм (~3 инча)

Размери
Стойка на колела:
Височина: 1280 мм (~50 инча)
Ширина: 645 мм (~25 инча)
Дълбочина: 625 мм (~24.5 инча)
Стойка на брояча:
Височина: 480 мм (~ 19 инча)
Ширина: 552 мм (~21.7 инча)
Дълбочина: 220 мм (~ 8,7 инча)

Нето тегло

HD сензорен екран на iTero: 8,3 кг (~18.3 паунда)
Палка iTero Element: 0,47 кг (~1 паунд)
Стойка на колела: 13,6 кг (~30 паунда)
Стойка на брояча iTero Element 2: 2,5 кг (~ 5,5 паунда)

Тегло на пратката

~37,5 кг (~83 паунда)
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