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Samsvar med laser klasse 1
Denne enheten er i overensstemmelse med: “21 CFR 1040.10” og “EN 
60825-1”.

Klasse 1 Laserprodukt
 

Samsvar med CSA
Denne enheten er i overensstemmelse med følgende CSA-standard 
for Canada og USA:  
"UL Std Nr. 60601-1 - Medisinsk Elektrisk Utstyr Del 1: Generelle Krav 
til Sikkerhet" 

Samsvar med FCC
Denne enheten er i overensstemmelse med Del 15 i FCC-Reglene, og 
driften er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.

2. Denne enheten må kunne motstå interferens, inkludert interferens 
som kan forårsake uønskede effekter.

FCC-advarsel
Modifikasjoner på enheten som ikke er eksplisitt godkjent av 
produsenten kan ugyldiggjøre din autorisasjon til å betjene enheten 
under FCC-Regler.

Overensstemmelse med EMC
Denne enheten er i overensstemmelse med følgende EMC-standard:

"IEC 60601-1-2 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1-2: Generelle krav 
til grunnleggende sikkerhet og viktig ytelse - Sidestilt standard: 
Elektromagnetiske fenomener - Krav og tester".

Sikkerhetsoverensstemmelse
Denne enheten er samsvarer med med følgende sikkerhetsstandard:

"IEC 60601-1 Medisinsk elektrisk utstyr - Del 1: Generelle krav til 
grunnleggende sikkerhet og vesentlig ytelse."

Overensstemmelse med CE
Denne enheten er i overensstemmelse med Rådsdirektiv 93/42/EEC 
for Medisinsk Utstyr.

C US
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Symboler 
Følgende symboler kan vises på iTero Element 2 sine maskinvarekomponenter,  i 
denne håndboken og i annen litteratur relatert til iTero Element 2.

"Kun Rx"

Når dette symbolet vises på enheten, 
anbefales det å henvise til denne håndboken 
for informasjon om riktig bruk av enheten.

Merk: Dette symbolet brukes for å fremheve 
at det finnes spesifikke advarsler eller 
forholdsregler knyttet til enheten. Når dette 
symbolet vises på enheten, er det nødvendig 
å henvise til sikkerhetsrelatert informasjon i 
denne håndboken.

Medisinsk utstyrsprodusent.

IEC 60417-5031: Likestrøm.

Elektrisk batteri.

Benyttet del type BF. Alle komponenter 
som dette symbolet vises på har elektrisk 
isolasjonstype BF.

Deler eller tilbehør som dette symbolet vises 
på må ikke gjenbrukes.

IEC 60417-5009: HVILEMODUS.

Stav (skanneenhet).

RoHS (Kina).

Separat innsamling av elektrisk avfall 
og elektronisk utstyr er påkrevet. I 
overensstemmelse med EU-direktivet om 
kasting av elektrisk og elektronisk utstyr 
(WEEE) må ikke dette produktet kastes i 
husholdningsavfall eller kommunalt avfall. 
Denne enheten inneholder WEEE-materialer. 
Ta kontakt med EARN-tjenesten. Lenke til 
online forespørselsskjema http://b2btool.earn-
service.com/aligntech/select.

OBS: Føderal (amerikansk) lovgivning 
begrenser salg eller bestilling av denne 
enheten til lisensierte Tannleger eller 
Kjeveortopeder. Systemet fungerer som 
reseptbelagt medisinsk utstyr og bør kun 
driftes av et kvalifisert helsepersonell.

IEC 60417-5032: Vekselstrøm.

USB-kontakt.

Bestillingsnummer. Serienummer. Indikerer den Autoriserte representanten i Det 
Europeiske Fellesskap.

REF SN

Indikerer temperaturgrensene som det 
medisinske utstyret trygt kan eksponeres for

Produsentens partikode Indikerer at brukeren må konsultere 
bruksanvisningen.

MLot

http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
http://b2btool.earn-service.com/aligntech/select
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Sikkerhetsinstrukser
Alle brukere må lese disse sikkerhetsinstruksene før de begynner å 
jobbe med systemet.

Datamaskinen er utstyrt med et Li-ion oppladbart batteri. Det er en 
fare for eksplosjon derom batteriet skiftes ut på feil måte. Erstatt 
batteriet med samme type som anbefales av produsenten. Kast brukte 
batterier i henhold til produsentens anvisninger.

ADVARSEL – for å unngå fare for elektrisk støt må utstyret kun kobles 
til et strømnett med jording.

Strømforsyning
• Strøm tilføres systemet via en intern, medisinsk gradert 

strømforsyning.

Batteristrøm
• Lading - Batteriet vil være fulladet etter at det har vært koblet til en 

strømkilde i 2 timer.

• Med et fulladet batteri kan brukeren skanne opptil 30 minutter 
med iTero Element 2-skanneren uten å måtte koble den til 
strømtilførselen.

Elektrisk advarsel
• Fare for elektrisk støt!!! Kun autoriserte Align Technology-

teknikere kan fjerne eksterne paneler og deksler. Det finnes ingen 
deler på innsiden som brukere kan reparere.

• For å unngå fare for elektrisk støt må iTero Element 2 kobles til et 
jordet strømnett.

• Kun Align Technology-godkjente webkamera eller DOK kan kobles 
til USB-kontakten på baksiden av systemet.

Trådløst LAN
• Systemet er utstyrt med en trådløs LAN-enhet.

Sikkerhetsklassifiseringer
• Beskyttelsestype mot elektrisk støt: Klasse 1.

• Beskyttelsesgrad mot elektrisk støt: Type BF.

• Beskyttelsesgrad mot skadelig inntrengning av vann: Vanlig.

• Utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av brannfarlige 
bedøvelsesblandinger.

• Driftsmodus: Kontinuerlig.

Reseptbelagt helseapparat
• Systemet fungerer som reseptbelagt medisinsk utstyr og bør kun 

driftes av et kvalifisert helsepersonell.

Skanneradvarsler
• Skanneren sender ut et rødt laserlys (680nm Klasse 1), samt 

slipper ut hvitt LED-lys. Normal bruk av skanneren utgjør ingen fare 
for menneskeøyet. Leger bør imidlertid avstå fra å peke skanneren 
direkte på pasientenes øyne.

• Unngå å dreie, knytte, trekke og tråkke på kabelen.

• Bruk av skanneren utgjør ingen fare for det menneskelige øye. 
Leger bør imidlertid avstå fra å peke skanneren direkte på 
pasientenes øyne.

• Når systemet ikke er i bruk bør skanneenheten plasseres inni 
holderen på stativet med proben vendt mot stativets stolpe og 
baksiden av berøringsskjermen slik at det ikke vil være fare for 
direkte øyekontakt med laserstrålen eller det blinkende, hvite LED-
lyset.

• Legen arbeider med pasientens munn.

• Leger bør unngå å plassere skanneren i holderen mens 
skanneoperasjonen fortsatt er aktiv.

Rengjøring og desinfeksjon
• For å unngå krysskontaminering, er det helt avgjørende at 

engangsplasthylsen byttes ut og at skanneenheten desinfiseres 
mellom hver pasient.

• Kast skannerhylser i henhold til standardprosedyrer eller lokale 
forskrifter for kasting av forurenset medisinsk avfall.

Utpakking og installasjon
• Systemet bør pakkes ut og installeres i henhold til Align 

Technologys instruksjoner.

Arbeidsmiljø
• For å minimere sjansen for skade, bør systemet flyttes mellom rom 

med største forsiktighet. 

• Luftventilene på skanneenheten og baseenheten.

• Systemet er kun beregnet til innendørs bruk. Det bør ikke utsettes 
for direkte sollys, høy varme eller fuktighet.

Elektromagnetisk interferens
• ADVARSEL: Denne enheten er testet og oppfyller kravene 

til medisinsk utstyr henhold til standard EN60601-1-2. Denne 
standarden utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig 
interferens i en typisk medisinsk installasjon. På grunn av 
spredning fra utstyr som sender ut radio - frekvenser og andre 
kilder til elektrisk støy i medisinske behandlingsomgivelser (som 
mobiltelefoner, mobile toveisradioer og elektriske innretninger), kan 
dette føre til forstyrrelse av ytelsen til denne enheten.

Generelt
• ADVARSEL: Ingen modifisering av dette utstyret er tillatt.

• ADVARSEL: Berøringsskjermen må alltid være festet til stativet 
mens den er i bruk!
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Kapittel 1:

Introduksjon
 
Om denne driftshåndboken
iTero Element 2-systemet leveres som en proprietær, PC-basert 
arbeidsstasjon for å utføre intraoral skanning på legekontor. Denne 
bruksanvisningen beskriver hvordan du starter opp og slår av 
systemet, hvordan du håndterer skanneenheten/håndstykket og 
kabelen, og hvordan du rengjør skanneenheten og bytter hylstre 
mellom pasientbesøk.

Tiltenkt bruk
iTero Element 2 er et optisk avtrykkssystem (CAD/CAM) som brukes 
til å ta topografiske bilder av tenner og oralt vev. Data generert fra 
iTero kan brukes i sammenheng med produksjon av tannteknisk 
utstyr (for eksempel plater, regulering, apparater osv.) og tilbehør.

iTero Element 2-programvaren brukes sammen med iTero Element 
2-skanneren for å ta digitale 3D-avtrykk av tenner, oralt bløtvev, 
strukturer og bittforhold. Program kontrollerer behandlingen 
av dataene, forenkler integrasjonen av data og dataen for CAD 
/ CAM-fremstilling av tannrestaureringer, ortodontisk utstyr, 
forbindelsesledd og tilbehør I tillegg til å skanne data, kan 
informasjon om pasienter og sakstilfeller importeres/eksporteres 
eller brukes til simuleringsformål. Andre funksjoner er tilgjengelige 
for verifisering og gjennomføring av service på systemet, og for å 
fungere som et verktøy for administrering av bestillinger.

Fordeler med iTero Element 2-systemet
iTero Element 2-systemet gir viktige fordeler sammenlignet med 
eksisterende kroneproduksjonsmetoder, noe som inkluderer pulverfri 
skanning, større nøyaktighet i kroneproduksjonen og umiddelbar 
tilbakemelding under skanneprosessen.

Besøk vårt nettsted http://www.itero.com for å lære hvordan 
iTero Service kan forbedre virksomheten din ved å øke pasientens 
tilfredshet, forbedre kliniske resultater og gjøre kontorets effektivitet 
enda bedre. 

http://www.itero.com
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Brukergrensesnittet til iTero Element 2
iTero Element 2-systemet har et intuitivt brukergrensesnitt for å utføre digitale skanninger for 
restaurering eller ortodontisk bruk. Legen ledes gjennom skanningssekvensen ved hjelp av 
visuelle fremstillinger og tekstassistanse. Berøringsskjermen og knappene på staven brukes 
til å svare på skjerminstruksjonene under skanneprosessen.

Trykk for å gå inn på læringssenteret eller starte opplæring

Trykk hvor som 
helst på skjermen 
for å lukke dette 
hjelpeskjermbildet

(Trykk for å starte en ny sak) (Trykk for å se/søke i pasientliste)

Trykk for å låse skrivebordet

Trykk for å angi dine preferanser Dobbelklikk for å koble til en kyndig 
fagperson for ekstern feilsøking 
(vennligst ring kundeservice først)

Trykk for å vise varsler, 
oppdateringer og andre 
meldinger fra Align Technology

Trykk for å se 
statusen på dine 
bestillinger

Trykk for å vise status på batteristyrke

Ett trykk på spørsmålstegnet vil åpne et gjennomsiktig 
hjelpeskjermbilde som vil gi en kort oversikt. Vær oppmerksom 
på at bildet med et headset vises i stedet for spørsmålstegnet 
mens du er i denne visningen. Trykk hvor som helst for å lukke 
hjelpeskjermbildet og gå tilbake til det aktuelle skjermbildet.
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Kapittel 2:

Grunnleggende 
maskinvarefunksjoner
 
Tilpasset hjulstativ med maskinvarefunksjoner: Forsidevisning av systemet

Berøringsskjerm

Av/på-bryter

Strøm-LED
Skanneenhet (håndstykke)

Skanneenhet (holder)

Hjulbase
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Tilpasset hjulstativ med maskinvarefunksjoner: Baksidevisning av 
systemet

Tilkobling av 
skanneenhet

Ka-
beltilkobling 
for stav

Strømledning for 
skjermpanel
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Skanneenhet (håndstykke)

Styreflate

Engangshylse Avtakbar kabel for skanneenhet 
med USB-kontakt

Sideknapper: Skanne, på/av, 
aktivering av styreflate

Luftventilering
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Kapittel 3:

Monteringsinstruksjoner
 
Montering av iTero Element 2-skanner
Følg instruksene nedenfor for å montere iTero Element 
2-skanneren:

Vekselstrøm Batteri Klikk Likestrøm

Av/på-knapp 2 personer kreves for 
installasjon

Stav  
 (skanneenhet).

3.
Stram de to unbrakoskruene med den store 
unbrakonøkkelen

6.
Hold fast i holderen

7.
Stram unbrakoskruene til håndstykkeholderen 
på baksiden med den lille unbrakonøkkelen

8.
Sett på dekselet igjen bak håndtaket

4.
Fjern dekselet fra baksiden av håndtaket 

2.
Koble stangen til hjulbasen

1.
Sjekk innholdet i boksen

5.
Fest håndstykkeholderen på forsiden av 
hjulstativet

A

B

C

D
Hjulstativ

Håndstykke med 
kabel

Holder for 
håndstykke

HD-
berøringsskjerm

Eksternt batteri

Strømledning

A

B

C

D

E

F

F

E

9 kg / 20 lbs
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12.
Løft HD-skjermen for å montere den

13.
Snu skanneren rundt og stram tommelskruen 
for å feste HD-skjermen

14.
Fest strømkabelen til porten merket "DC"

15.
Strømkabel plugget i

16.
Fest det magnetiske bakdekselet

11.
Skyv batteriet inn i batterisporet og stram 
tommelskruene

10.
Fjern batteridekselet

9.
Fjern magnetdekselet fra baksiden av 
rammen til hjulstativet

17.
Plasser håndstykket inn i holderen
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23.
Plugg webkameraet inn i USB-porten nederst 
på HD-skjermen

24.
Trykk på knappen for å slå på skanneren

20.
Legg på og fest kabelen med klemmen på 
bunnen av hjulstativet

21.
Koble til strømkabelen

19.
Koble strømkabelen til bunnen av hjulstativet

18.
Fest kabelen til håndstykket på baksiden av 
HD-skjermen

22.
Plasser webkameraet på HD-skjermen for 
ekstern opplæring eller support
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9.
Fest kabelen til håndstykket på baksiden av 
HD-skjermen

8.
Fest strømkabelen til porten merket "DC"

7.
Plasser dekselet

Montering av iTero Element 2 Benkstativ
Følg instruksene nedenfor for å montere iTero Element 2 Benkstativ:

4.
Installer nytt deksel

3.
Fjern dekselet

2.
Stram stangen med unbrakonøkkelen

1.
Sett inn stangen i rammen.

5.
Løft HD-skjermen for å montere den 

F

6.
Snu skanneren rundt og stram tommelskruen 
for å feste HD-skjermen
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10.
Koble til strømkabelen

11.
Plasser webkameraet på HD-skjermen for 
ekstern opplæring eller support

12.
Plugg webkameraet inn i USB-porten nederst 
på HD-skjermen
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Steg 2: Gjør-den-til-Min-prosess  

1.
Velg ønsket språk og trykk på Gjør-den-til-Min-knappen for å starte 
veiviseren.

2.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre tilpasningen av iTero 
Element 2.
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Kapittel 4:

Driftsinstrukser
 
Det anbefales å holde systemet i drift i løpet av hele kontortiden for 
å tillate bakgrunnsoverføringer av filer mellom legens kontor, legens 
samarbeidslaboratorier og Align Technology Center. Det anbefales 
å slå av systemet ved dagens slutt, og starte det opp igjen om 
morgenen.

Nedstengning ved slutten av dagen
1. Lukk alle filer og programmer.

2. Trykk og slipp strømbryteren nederst på skjermen for å slå av 
systemet.

Flytting av systemet rundt på kontoret
For å sikre maksimal beskyttelse anbefales det at to personer 
samarbeider for å flytte på systemet. Følg disse instruksene for å 
flytte på systemet:

1. Sjekk at skanneenheten (håndstykket) sitter godt på plass i 
holderen.

2. Trekk ut støpselet fra stikkontakten.

3. Flytt systemet forsiktig ved hjelp av to personer.

4. Plasser systemet på det nye stedet og sett i stikkontakten.
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Kapittel 5:

Instrukser for håndtering, 
rengjøring og desinfisering 
av skanner
 
Håndtering av skanneenheten (håndstykket)
• Skanneenheten inneholder skjøre komponenter og bør håndteres 

med forsiktighet.

Håndtering av skanneenhetens kabel
• For å unngå skade, bør skanneenhetens kabel behandles med 

forsiktighet.

• Mellom pasientøkter anbefales det å løse opp eventuelle knuter og 
viklinger for å unngå potensieltstrekk i skanneenhetens kabel

Anbefalt beste praksis for rengjøring og desinfisering av 
skanneenheten, baseenheten og benkstativet mellom 
pasientbesøk.
• Ikke spray desinfeksjonsmiddel direkte på skannerens 

systemflater.

• Spray desinfiseringsmiddelet på et håndkle, eller bruk 
desinfeksjonsservietter på skanneenheten og baseenheten.

• Advarsel: Overmetning av desinfeksjonsprodukter på 
skannerens systemflater kan forårsake skade, inkludert på 
interne komponenter.

• Følg instruksene fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet for 
riktig kontakttid. Fjern rester av flytende desinfeksjonsmiddel med 
en ren og lofri klut.

• Merk: Følg vanlige forholdsregler for personlig beskyttelse.

• Advarsel: IKKE ta på skanneenhetens (håndstykkets) optiske 
overflate.
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Beskrivelse pH Produsentens delenummer Produsent

Birex® Quat desinfiserende servietter  7.6 BI 240 Biotrol Intl.

CaviCide AF 12,7 13-800 Metrex

CaviCide
CaviWipe

12,5
13-1000
13-1100

Metrex

CaviCide 1
CaviWipe 1

12,5
13-5000
13-5100

Metrex

Clorox Healthcare® rengjørende 
og desinfiserende væske av 
hydrogenperoksid  

2-3 30828, 30829 Clorox® Healthcare™  

Clorox Healthcare® desinfiserende kluter 
med hydrogenperoksid  

2-3 30824, 30825 Clorox® Healthcare™  

Opti-Cide 3® væske  7.6 DOCS12-024, DOCP04-128 Biotrol Intl.

Opti-Cide 3® våtservietter  7.6 DOCW06-100 Biotrol Intl.

OPTIM 33TB væske 2,5-3,5 OPT33-1GAL, OPT-33-1QT SciCan Inc.

OPTIM 33TB våtservietter 2,5-3,5 OPT33-W10X10, OPT-33-W12 SciCan Inc.

ProSpray
ProSpray våtservietter

10
PSC240
PSW-1

Certol

Webcol® forberedelspad med alkohol  7 5110 Medtronic

Rengjørings- og desinfiseringsmidler for skanneenhet og 
baseenhet
Følgende rengjørings- og desinfeksjonsmidler anbefales til bruk på 
skanneenheten og baseenheten.
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Kapittel 6:

Bytte hylstre mellom pasienter
 
Rengjøring og desinfisering av skanneenheten (håndstykket)
For å unngå krysskontaminering er det viktig å rengjøre og desinfisere 
skanneenheten og engangshylsen mellom hver pasient. Spray først 
desinfeksjonsmiddel på et håndkle eller bruk desinfeksjonsservietter for å 
rengjøre skanneenheten og holderen. Fortsett deretter med stegene nedenfor for 
å fjerne den brukte hylsen og feste en ny engangshylse.

ADVARSEL: Kast hylsene i henhold til standardprosedyrer eller lokale 
forskrifter for avhending av forurenset medisinsk avfall.

Trinn 1
Hold midt på hylsen når du drar den AV eller PÅ.

Trinn 2
Trykk forsiktig på begge sider av engangshylsen, trekk den sakte av 
skanneenheten og kast den.

Trinn 3
Skyv en ny hylse forsiktig på skanneenheten til den klikker på plass.

ADVARSEL: Optisk overflate! 
IKKE RØR den optiske overflaten. Kontakt kan forårsake skade. Bruk 
våtserviettene og den antistatiske kluten som ligger i esken med 
hylstre dersom rengjøring er nødvendig. Se instrukser for riktig bruk 
som ligger i esken med hylstre.

Bytting av engangshylser
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Skannerhylser
Det finnes to hylsetyper beregnet for bruk med skanneenheten 
(håndstykket):

Engangshylse
Den hvite hylsen er en engangshylse for pasientskanning. Bytt alltid 
den hvite hylsen på skanneenheten mellom hver pasient for å unngå 
krysskontaminering. Vennligst kast den hvite hylsen etter avsluttet 
behandling av hver pasient.

Emballasjeboks for skannerhylser
Skannerhylser kan bestilles på nett i esker med 25 stykker fra 
iTero-butikken store www.store.itero.com, hvor tilgjengelig. 

Beskyttelseshylse
Den blå beskyttelseshylsen brukes til å beskytte den optiske 
overflatelinsen når skanneenheten ikke er i bruk. Vennligst oppbevar 
den blå hylsen på et trygt sted slik at det ikke forsvinner eller blir 
skadet.

www.store.itero.com
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Kapittel 7:

Retningslinjer for  
 klinikkens LAN-nettverk 
Introduksjon
iTero Element-skanneren bruker Wi-Fi Internett-tilkobling for å sende 
og motta skanninger til og fra iTero-nettskyen.

Som anbefaling er det alltid best å ha den siste tilgjengelige 
teknologien. Her er noen nyttige retningslinjer for den beste Wi-Fi-
tilkoblingen:

 
Nivåer av Wi-Fi Internett-tilkobling

Utmerket
> -50 dBm

Bra
-50 til -60 dBm

Ok
-60 til -70 dBm

Svak
<-70 dBm

• VIKTIG: For å oppnå den beste ytelsen til din iTero Element-
skanner, sørg for at Wi-Fi signalstyrken er "Utmerket" eller i det 
minste "God".

• FORSIKTIG: Når du skanner en pasient, må du ikke koble til 
en LAN-kabel til iTero Element. Det er forbudt på grunn av 
sikkerhetsfare.
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Forberedelser

• Modemet/ruteren bør konfigureres med WPA2 
sikkerhetsstandarden, og være passordbeskyttet.

• Forsikre deg om at IT-profesjonelle vil være tilgjengelig når 
skannerinstallasjonen er planlagt å finne sted.

• Kontroller at Wi-Fi SSID-legitimasjonene er tilgjengelige: 
Brukernavn og passord.

• Det minste Wi-Fi-styrkesignalet for systemet skal vise minst to 
"striper", som vist i kapittel 2 ovenfor.

• Diagnostisk verktøy under "Innstillinger", eller Tilkoblingsverktøyet 
er foreslått nedenfor.

• Test den lokale Wi-Fi-tilkoblingen med en hvilken som helst PC-
datamaskin, ved hjelp av iTero-tilkoblingsverktøyet.

• Tilkoblingsverktøy kan lastes ned between fc1.orthocad.com \ 
download \ AlignSupport \ ConnectivityCheck2.0.exe download \ 
AlignSupport \ ConnectivityCheck2.0.exe

• Her er noen forslag til selskapets IT-ansvarlige, angående hva som 
bør vurderes for å forhindre problemer som tilgang eller tilkobling til 
/ med iTero-skanneren:

1. Vertsnavn-anbefalinger relatert til Align-tjenester som lytter til 
portene 80 og 443.

2. Ikke hindre FTP-kommunikasjon siden skanneren sender bestemte 
filtyper (.3ds og.3dc/.3dm).

3. Deaktiver alle proxyklienter for datakommunikasjon via TCP/IP.

4. Ikke legg skanneren til noen i domenegruppe.

5. Ikke kjør noen gruppepolicy på skanneren, da det kan forhindre at 
den fungerer som den skal.

Retningslinjer for router
Minimumsstandarder: 802.11N / 802.11AC

Retningslinjer for internettilkobling
For å oppnå den beste ytelsen til din iTero Element-skanner, sørg 
for opplastingshastigheten for Internett-tilkoblingen er minst 1 Mbps 
per skanner. Vær også oppmerksom på at eventuelle andre enheter 
som er koblet til Internett samtidig med skanneren, kan påvirke 
skannerens ytelse.

Brannmur
Åpne porter (i tilfelle Brannmur er aktiv): 

to. 80 - HTTP - TCP
b.  443 - HTTPS - TCP
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Tips angående Wi-Fi
Wi-Fi-routere lar deg å få tilgang til ditt internett-system ved hjelp av 
en Wi-Fi-tilkobling fra stort sett alle steder innenfor rekkevidden til det 
trådløse nettverket. Imidlertid vil antall, dybde og posisjon av vegger, 
tak eller ytterligere skillevegger som de trådløse signalene må bevege 
seg gjennom, begrense signalets rekkevidde og styrke. Normale 
signaler varierer avhengig av materialtyper og RF-bakgrunnsstøy 
(radiofrekvens) i hjemmet eller virksomheten.

1. Pass på at du minimerer antall vegger og tak mellom ruteren og 
andre nettverksenheter. Hver barriere kan redusere adapterens 
rekkevidde med 1-3 meter (3-9 fot). 

2. Pass på at du har en rett linje, uten noen skillevegger, mellom 
nettverksenheter. Selv en vegg som virker ganske tynn, kan 
blokkere et signal på 1 meter (3 fot) hvis veggvinkelen endres med 
bare 2 grader. For å oppnå best signalmottakelse, plasser alle 
enhetene slik at Wi-Fi-signalet beveger seg rett gjennom (900) en 
vegg eller skillevegg (i stedet for i vinkel).

3. Byggematerialer spiller en rolle. En solid metalldør eller 
aluminiumspiker kan være svært tette og kan ha en negativ 
innvirkning på et Wi-Fi-signal. Prøv å plassere tilgangspunkt, 
trådløse rutere og datamaskiner slik at signalet beveger seg 
gjennom gipsvegger eller åpne døråpninger. Materialer og 
gjenstander som glass, stål, metall, vegger med isolasjon, 
vanntanker (akvarier), speil, arkivskap, murstein og betong kan 
redusere ditt trådløse signal.

4. Hold iTero-produktet vekk (minst 3-6 fot, eller 1-2 meter) fra 
elektriske apparater eller apparater som genererer RF-støy.

5. Hvis du bruker 2,4 GHz trådløse telefoner eller X-10 (trådløse 
produkter som takvifter, fjernlys og hjemmesikkerhetssystemer), 
kan den trådløse tilkoblingen din degraderes betraktelig eller falle 
helt ut. Basen på mange trådløse enheter overfører et RF-signal, 
selv om enheten ikke er i bruk. Plasser de andre trådløse enhetene 
så langt som mulig fra skanneren og ruteren.

6. I ditt område kan det være mer enn ett aktivt trådløst nettverk. 
Hvert nettverk bruker en eller flere kanaler. Hvis kanalen er i 
nærheten av systemkanaler, kan kommunikasjonen gradvis avta. 
Spør IT-avdelingen din om å sjekke dette, og endre om nødvendig 
kanalnummerne som brukes av nettverket ditt.
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Align vertsnavnsanbefalinger
Align forbedrer kontinuerlig produktene og tjenestene sine. Derfor 
kan du koble fast til et vertsnavn, men ikke til en bestemt IP.

Følgende vertsnavnliste er opprettet for å gi Align-skannerne de 
riktige operasjonsfunksjonene, for å kunne utnytte in de avanserte 
evnene i skannerens ytelse. 

Align anbefalinger for vertsnavn:

Vertsnavn Port

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

AWS IP-område - Amazon Global CDN-tjeneste - IP-
adresseområde varierer avhengig av hvor skanneren befinner seg.

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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Vedlegg A:

EMC-erklæring
 
Sammendrag av EMC-testresultatene for iTero Element 2

Test Standard Klasse / Alvorlighetsgrad Testresultat

Dokumentasjon (IEC 60601-1-2 seksjoner 4 og 5)

Generelle krav til EMC avsnitt 4.1 -- Overholder

Eksterne merker avsnitt 5.1 -- Overholder

Overensstemmelse med brukerhåndboken avsnitt 5.2.1 -- Overholder

Nøyaktighet av teknisk beskrivelse avsnitt 5.2.2 -- Overholder

Utslipp (IEC 60601-1-2 / EN 60601-1-2 avsnitt 7)

Ledet utslipp  
 Frekvensrekkevidde: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11
Group 1 Klasse B 230, 120 & 100 VAC-strøm (50 Hz);  
 220 VAC-strøm (50 & 60 Hz)

Overholder

Utstrålt utslipp  
Frekvensrekkevidde: 30 - 1000 MHz

CISPR 11 Gruppe 1 Klasse B Overholder

Harmonisk strømutslippstest IEC 61000-3-2 230 VAC-strøm (50 Hz & 220 V (60 Hz) Overholder

Spenningsendringer, spenningssvingninger og test for flimmer IEC 61000-3-3 230 VAC-strøm & 220 VAC-strøm Overholder

Immunitet (IEC 60601-1-2 avsnitt 8)

Immunitet mot elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2 8 kV kontaktutladninger & 15 kV luftutladninger Overholder

Immunitet fra utstrålede elektromagnetiske felt IEC 61000-4-3 10.0 V / m; 80 MHz to 2.7 GHz, 80% AM, 1 kHz Overholder

Immunitet fra nærfelt fra trådløst kommunikasjonsutstyr IEC 61000-4-3
Liste over frekvenser, fra 9 V/m opptil 28 V/m,  
PM (18 Hz eller 217 Hz), FM 1 kHz

Overholder

immunitet fra electrical fast transient (EFT) IEC 61000-4-4
± 2.0 kV - på AC-strøm; Tr / Th - 5/50 ns,
100 kHz

Overholder

Immunitet fra overspenning IEC 61000-4-5
± 2.0 CM / ± 1.0 kV DM på vekselstrøm;
Tr / Th - 1.2 / 50 (8/20) μs

Overholder

Immunitet fra ledede forstyrrelser indusert av radio - frekvensfelt IEC 61000-4-6
3.0, 6.0 VRMS på 230V vekselstrøm & håndstykkekabel;  
 0.15 to 80 MHz, 80% AM 1 kHz

Overholder

Immunitet fra spenningsfall, korte forstyrrelser og 
spenningsvariasjoner

IEC 61000-4-11
0% - 0.5 syklus & 1 syklus; 70% - 25 sykluser;
0% - 250 sykluser på vekselstrøm

Overholder



 iTero Element 2 bruksan visning Norsk

23

Vedlegg B:

Maskinvarespesifikasjoner

Punkt Beskrivelse

Skjerm 21.5 "skjerm

Skanner
Skanneren sender ut et rødt laserlys (680nm Klasse 1) og hvitt 
LED-lys.

Trådløst LAN LAN-kort gir lokal nettverkskommunikasjon med trådløs tilkobling.

Driftsstrøm 100-240VAC - 50/60 Hz - 200VA (maks)

Driftstemperatur 18 °C til 26 °C / 64,4 °F til 78,8 °F

Temperatur for lagring / transport -5 ° C til 50 ° C / 23 ° F til 122 ° F

Driftstrykk og høyde
Trykk: 520 mmHg til 760 mmHg (~69 kPa til ~101 kPa)
Høyde: 0 fot til 10 000 fot

Trykk og høyde for lagring / transport
Trykk: 430 mmHg til 760 mmHg (~57 kPa til ~101 kPa)
Høyde: 0 fot til 15 000 fot

Relativ fuktighet Drift: 40% til 70%; Lagring: 30% til 90%

Dimensjoner

iTero HD-berøringsskjerm
Høyde: 356 mm (~ 14")
Bredde: 552 mm (~ 21.7")
Dybde: 65 mm (~ 2.5")

iTero Element håndstykke:
Lengde: 338,5 mm (~13")
Bredde: 53,5 mm (~2")
Dybde: 69,8 mm (~3")

Hjulstativ:
Høyde: 1280 mm (~ 50 ")
Bredde: 645 mm (~ 25 ")
Dybde: 625 mm (~ 24.5 ")
 
Benkstativ:
Høyde: 480 mm (~ 19 ")
Bredde: 552 mm (~ 21.7")
Dybde: 220 mm (~ 8.7 ")

Nettovekt

iTero HD berøringsskjerm: 8.3 kg (~ 18.3 pund)
iTero Element håndstykke: 0.47 kg (~ 1 pund)
Hjulstativ: 13.6 kg (~ 30 pund)
iTero Element 2 Benkstativ: 2.5 kg (~ 5.5 pund)

Fraktvekt ~ 37.5 kg (~ 83 pund)
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