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V souladu s třídou laserů 1

Varování FCC

Toto zařízení je v souladu s: "21 CFR 1040.10" a "EN 60825-1".

Úpravy zařízení, které nejsou výslovně schváleny výrobcem, mohou
mít za následek ztrátu vašeho oprávnění k provozu zařízení podle
pravidel FCC.

Laserový výrobek třídy 1

Soulad s CSA
Toto zařízení splňuje následující normu CSA pro Kanadu a USA:
"UL Std č. 60601-1 - Zdravotnické elektrické zařízení Část 1:
Všeobecné požadavky na bezpečnost"

Soulad s předpisy EMC
Toto zařízení vyhovuje následující normě pro elektromagnetickou
kompatibilitu:
"IEC 60601-1-2 Zdravotnické elektrické zařízení - Část 1-2:
Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou
funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita Požadavky a zkoušky

Soulad s bezpečnostními předpisy
Toto zařízení vyhovuje následující bezpečnostní normě:

C US
Soulad s předpisy FCC
Toto zařízení vyhovuje požadavkům části 15 směrnice FCC a jeho
provoz je podmíněn následujícími dvěma podmínkami:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli příchozí rušení, včetně rušení,
které může způsobit nežádoucí provoz.

ii

"IEC 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné
požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost

Soulad s předpisy CE
Toto zařízení je v souladu se směrnicí Rady 93/42/EHS
o zdravotnických zařízeních.
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Symboly
Na hardwarových součástech iTero Element 5 se mohou objevit
následující symboly a mohou se také objevit v tomto dokumentu
a další literatuře iTero Element 5.
Určuje teplotní limity, kterým může být zdravotní
přístroj bezpečně vystaven.

Kdekoli se na přístroji objeví tento symbol,
doporučujeme obrátit se na tento dokument pro
informace ohledně správného používání zařízení.

Značí uživateli nutnost konzultovat návod k použití.

Příložná část typu BF. Jakákoliv součást, na které se
tento symbol vyskytuje, má elektrickou izolaci typu BF.

MLot

Kód šarže výrobce

Je vyžadován samostatný sběr elektroodpadu
a elektronických zařízení.
Označuje rozsah atmosférického tlaku, kterému
může být zdravotní přístroj bezpečně vystaven.
Pozor: Tento symbol slouží k upozornění na
skutečnost, že se zařízením jsou spojena specifická
varování nebo opatření. Kdekoli se na tomto zařízení
zobrazí tento symbol, je povinné se odkazovat na
bezpečnostní informace v tomto dokumentu.

Části nebo příslušenství, na kterých se tento symbol
vyskytuje, by neměly být používány opakovaně.

Označuje rozsah vlhkosti, kterému může být
zdravotní přístroj bezpečně vystaven.

Křehké, zacházejte opatrně.

Tato strana musí být nahoře.

"Rx only"

POZOR: Federální zákon USA omezuje prodej
a objednání tohoto zařízení pouze pro licencované
zubní lékaře, ortodontisty nebo zubní specialisty.
Systém slouží jako lékařský prostředek na předpis
a měl by být provozován pouze kvalifikovanými
poskytovateli zdravotní péče.

Výrobce lékařských přístrojů.

REF
SN

Číslo objednávky.

Sériové číslo.

IEC 60417-5031: stejnosměrný proud.

Hůlka (skenovací jednotka).

Zásuvka USB.

Elektrická baterie.

RoHS (Čína).

Uvádí autorizovaného zástupce v Evropském
společenství.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

IEC 60417-5032: Střídavý proud.

UPOZORNĚNÍ: NESTOUPEJTE na 5D rozbočovač
pro konfiguraci pro notebook

Označuje zdravotnický přístroj, který musí být
chráněn před vlhkostí.
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Bezpečnostní pokyny

Čištění a dezinfekce

Všichni uživatelé si před zahájením práce se systémem musí přečíst
tyto bezpečnostní pokyny.

•

Aby se zabránilo křížové kontaminaci, je nutné po vyšetření
pacienta vyměnit jednorázový plastový nástavec a skenovací
jednotku dezinfikovat.

•

Aby se zabránilo křížové kontaminaci, je nutné sundat a vyměnit
rukavice po každém sezení s pacientem.

•

Abyste se vyhnuli křížové kontaminaci, vyhoďte rukavice, pokud
jsou z jakéhokoli důvodu roztrhány, znečištěny nebo sejmuty.

•

Nástavce skeneru likvidujte podle standardních provozních
postupů nebo místních předpisů pro likvidaci kontaminovaného
zdravotnického odpadu.

Napájecí zdroj
Systém je napájen prostřednictvím interního zdravotnického
napájecího zdroje.

Varování před elektřinou
•

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Odstranění vnějších
panelů a krytů může být provedeno pouze autorizovanými
techniky společnosti Align Technology. V zařízení nejsou žádné
části opravitelné uživatelem.

•

Aby se zabránilo riziku úrazu elektrickým proudem, musí být iTero
Element 5D laptop configuration připojena pouze k napájecí síti
s ochranným uzemněním.

Rozbalení & instalace

•

Připojte zařízení 5D konfigurace pro notebook pouze k notebooku,
který je schválen podle IEC60950 a UL60950-1. Notebook
a veškeré jeho příslušenství musí být umístěny nejméně 1,5 m od
pacienta. Při vyšetřování pacienta se současně nedotýkejte
notebooku nebo jakéhokoliv jeho příslušenství.

Pracovní prostředí

•

K USB vstupům na 5D rozbočovači konfigurace pro notebook by
měla být připojena pouze skenovací jednotka Align Technology
a schválený notebook.

•

5D rozbočovač konfigurace pro notebook připojte do zásuvky
elektrické sítě pouze prostřednictvím napájecího kabelu
schváleného Align Technology.

Bezpečnostní klasifikace

Systém by měl být rozbalen a nainstalován dle pokynů Align
Technology.
•

Systém přesouvejte mezi místnostmi s maximální opatrností, aby
nedošlo k jeho poškození.

•

VAROVÁNÍ: Nezakrývejte větrací otvory na skenovací jednotce
a základně.

•

VAROVÁNÍ: Systém je určen pouze pro použití v místnosti.
Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření, nadměrnému teplu
nebo vlhkosti.

•

Systém by měl být používán pouze při provozních teplotách,
definovaných v dodatku B.

•

Pokud je zařízení iTero Element 5D laptop configuration
přemístěno do ordinace z horkého, studeného nebo vlhkého
prostředí, mělo by být odloženo, dokud nedojde k jeho
přizpůsobení pokojové teplotě. Zabrání se tak vnitřní kondenzaci.

•

Typ ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Třída 1.

•

Stupeň ochrany proti úrazu elektrickým proudem: Typ BF.

•

Stupeň ochrany před vniknutím vody: obyčejný.

Elektromagnetické rušení

•

Zařízení není vhodné pro použití v přítomnosti hořlavých
anestetických směsí.

•

Provozní režim: Kontinuální.

UPOZORNĚNÍ: Testy zařízení prokázaly soulad s požadavky na
zdravotnické přístroje dle normy IEC60601‑1‑2. Tato norma je
navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu proti škodlivému
rušení v typickém zdravotnickém umístění. Avšak vzhledem
k rozšiřování využití zařízení pro přenos rádiových frekvencí a jiných
zdrojů elektrického šumu v prostředí zdravotní péče (např. mobilních
telefonů, mobilních obousměrných radiostanic a elektrických
spotřebičů) je možné, že vysoké úrovně takového rušení způsobené
blízkostí nebo intenzitou zdroje, mohou způsobit narušení výkonu
tohoto zařízení.

Zdravotní zařízení na předpis
Systém slouží jako lékařský prostředek na předpis a měl by být
provozován pouze kvalifikovanými poskytovateli zdravotní péče.

Varování ohledně skeneru
•

Skener vyzařuje červené laserové světlo (680nm třída 1) a také
bílé LED světlo, a 850nm LED světlo. Normální používání skeneru
nepředstavuje žádné nebezpečí pro lidské oko. Lékaři by se však
měli zdržet zasvícení skeneru přímo do očí pacienta.

•

Kabel neohýbejte, nepřetáčejte, netahejte za něj a nešlapejte po
něm.

•

Pokud systém není používán, skenovací jednotka by měla být
umístěna uvnitř kolébky sondou směřující ke stojanu a zadní
straně dotykového displeje, aby v žádném případě nedošlo ke
kontaktu očí s laserovým paprskem, vyzařovaným bílým LED
světlem nebo 850nm LED světlem.

•

Lékař by měl aktivovat skenování pouze, je-li sonda v ústech
pacienta.

•

Lékař by neměl umisťovat skener do kolébky, pokud stále probíhá
skenování.

•

Pokud dojde k poruše skeneru, zastavte skenování a zavolejte
servisní podporu.

iv

ESD může během skenování způsobit rušení. V případě ESD rušení
systém přestane skenovat / zobrazovat správný obraz hledáčku.
Pokud dojde k selhání v rámci skenování, může být vyžadováno, aby
uživatel stisknl tlačítko hůlky pro skenování. Tím se sken restartuje.
Hledáček se vždy automaticky obnoví.

Obecné
UPOZORNĚNÍ: Není dovoleno provádět žádné úpravy tohoto zařízení.
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Kapitola 1:

Úvod
O tomto návodu k obsluze
Systém konfigurace iTero Element 5D laptop configuration
je dodáván jako patentovaná pracovní stanice pro provádění
intraorálních skenů v ordinaci lékaře. Tento návod k obsluze popisuje,
jak zapnout a vypnout systém, jak správně pracovat se skenovací
jednotkou/hůlkou a kabelem, a jak vyčistit skenovací jednotku
a vyměnit jednorázové nástavce mezi jednotlivými pacienty.

Zamýšlené použití / indikace pro použití
iTero Element 5D laptop configuration je intraorální skener
s následujícími vlastnostmi, určený/zamýšlený pro použití:
1. Funkce optického záznamu (CAD / CAM) iTero Element 5D laptop
configuration je určena / zamýšlena pro použití při záznamu
topografických obrazů zubů a ústní tkáně. Data, generovaná
z iTero, mohou být dále použita při výrobě zubních přístrojů (např.
ortodontických zarovnávačů, rovnátek, zubařských nástrojů apod.)
a příslušenství.
2. Software iTero Element 5D laptop configuration se používá se
scanerem iTero při snímání 3D digitálních otisků zubů, ústní měkké
tkáně a struktur, a skusu zubů. Software iTero řídí zpracování
dat, usnadňuje integraci dat a export dat pro CAD/CAM výrobu
zubních náhrad, ortodontických zařízení, čepů a příslušenství.
Kromě údajů o skenování mohou být pro účely simulace
importovány/exportovány různé informace o pacientovi a jeho
stavu. Další funkce jsou k dispozici pro ověření a servis systému
a slouží také jako nástroj pro správu objednávek.
3. Funkce NIRI iTero Element 5D laptop configuration je
diagnostickou pomůckou pro detekci interproximálních kazových
lézí pod dásní a pro sledování průběhu těchto lézí.

Výhody systému iTero Element 5D laptop configuration
Systém iTero Element 5D laptop configuration poskytuje významné
výhody oproti stávajícím metodám výroby zubních korunek, včetně
bezprašného skenování, vyšší přesnosti výroby zubní korunky
a okamžité zpětné vazby během procesu skenování.
Navštivte naše webové stránky www.itero.com a zjistěte, jak může
iTero přispět k větší spokojenosti pacienta, zlepšit klinické výsledky,
a zvýšit efektivitu ordinace.

Pokyny k instalaci softwaru
Seznam schválených notebooků a antivirových aplikací naleznete na
adrese www.iTero.com.
Aby bylo zajištěno optimální využití aplikace iTero, musí být se
systémem konfigurace iTero Element 5D pro notebook používány
pouze schválené notebooky.
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Uživatelské rozhraní iTero Element 5D laptop configuration
Systém iTero Element 5D laptop configuration poskytuje intuitivní
uživatelské rozhraní pro skenování za účelem restorativního nebo
ortodontického využití. Lékař je proveden skenovací sekvencí pomocí
vizuální a textové asistence. Pro provádění instrukcí během procesu
skenování slouží dotyková obrazovka notebooku a tlačítka snímací jednotky.

Průhlednou vrstvu nápovědy s krátkým shrnutím vyvoláte klepnutím na
otazník. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto zobrazení se namísto
otazníku objeví ikona sluchátek. Pro zavření obrazovky nápovědy a návrat
na příslušnou obrazovku klikněte na libovolné místo na obrazovce.

Klepnutím nastavíte předvolby
Klepnutím uzamknete obrazovku

Dvojitým klepnutím se spojíte s agentem
podpory pro vzdálené odstranění problémů
(Nejdříve prosím zavolejte podporu)

Klepněte pro vstup do výukového centra nebo pro začátek výcviku
Stav baterie notebooku

(Klepněte pro otevření
nového případu)

Klepnutím
zkontrolujete stav
vašich objednávek

(Klepněte pro zobrazení/
vyhledání v seznamu pacientů)

Klepnutím kdekoli na
obrazovku zavřete tuto
průhlednou nápovědu

Klepnutím zobrazíte oznámení,
aktualizace a další zprávy ze služby
Align Technology
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Kapitola 2:

Základní hardwarové funkce
Čelní pohled na systém

Notebook s dotykovou obrazovkou

Flex rozbočovač

Hůlka a kolébka
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Skenovací jednotka (hůlka)

Touchpad
Větrací otvory

Jednorázový nástavec
Boční tlačítka: Skenování,
zapnutí/vypnutí, aktivace
touchpadu

Odpojitelný kabel skenovací
jednotky s konektorem USB
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Mobilní obal systému (pro přepravu)
Doprava
K přesunu zařízení mezi ordinacemi použijte dodávané pouzdro.

Přesouvání systému
Pro zajištění maximální ochrany systému se doporučuje přesunovat
systém s potřebnou opatrností. Při přesouvání systému postupujte
podle těchto pokynů:
1. Na skenovací jednotku nasaďte modrý ochranný nástavec.
2. Ověřte, že je skenovací jednotka (hůlka) uvnitř pouzdra správně
umístěna.
3. Odpojte počítačový rozbočovač 5D konfigurace pro notebook
a napájecí kabely notebooku ze zásuvky.
4. Umístěte všechny položky do pouzdra (viz obrázek výše).
5. Ujistěte se, že pouzdro je udržováno v suchu, aby byly součásti
systému chráněny před vlhkostí.
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Kapitola 3:

Montáž a instalace softwaru
Krok 1: Montáž
Při sestavování skeneru iTero Element 5D laptop configuration
postupujte podle následujících pokynů:

A

Rozbočovač a napájecí kabel
rozbočovače

B

Kolébka

C

Hůlka a kabel hůlky

D

USB kabel k propojení notebooku
a rozbočovače

Střídavý proud

Hůlka
(skenovací jednotka)

Port USB

A
C

D
B

3.
Připojte kabel USB k rozbočovači

1.
Umístěte skenovací jednotku do kolébky

2.
K rozbočovači připojte napájecí kabel

4.
Připojte kabel USB k notebooku

5.
Připojte kabel skenovací jednotky
k rozbočovači
Dvě důležité poznámky:
• Rozbočovač musí být vždy připojen
k síťové zásuvce střídavého proudu
• Pro intraorální skenování musí být
notebook připojen k síťové zásuvce

6.
Připojte napájecí kabel rozbočovače do síťové
zásuvky
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Krok 2: Stáhněte si software pro konfiguraci iTero Element
5D laptop configuration

Doporučujeme pravidelně kontrolovat aktualizace systému Windows
a instalovat je. Povolte prosím aktualizace.

Pro správnou instalaci a konfiguraci softwaru vašeho skeneru
5D iTero Element laptop configuration se ujistěte, že skenovací
jednotka iTero je zajištěna v kolébce, připojena k rozbočovači
a rozbočovač je připojen k notebooku. Ujistěte se, že je během celé
instalace softwaru váš notebook připojen do síťové zásuvky.

Doporučuje se také ukončit systém Windows a vypnout počítač na
konci každého dne, aby bylo možné nainstalovat aktualizace.

1. Nastavení notebooku
A. Zapněte notebook.
B. Aktualizujte systém Windows na nejnovější verzi.
2. Stažení softwaru iTero
A. Otevřete zaregistrovanou e-mailovou schránku v prohlížeči.
Najděte email "Your iTero was shipped", který obsahuje
instrukce.
B. Kliknutím na odkaz se dostanete na stránku pro stažení
softwaru.
nebo
C. Případně otevřete webový prohlížeč a přejděte na (zadejte
adresu do prohlížeče) download.itero5D.com.
3. Instalace softwaru iTero
A. Klikněte na tlačítko Začínáme.
B. Spusťte stažený instalační soubor.
C. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete stahování
softwaru iTero.
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Před první instalací softwaru iTero Element 5D nainstalujte všechny
dostupné aktualizace systému Windows. Nové počítače se
systémem Windows by se měly aktualizovat automaticky.
Pro kontrolu aktualizací systému Windows, otevřete "Nastavení"
(klávesa Windows + I), vyberte možnost "Aktualizace
a zabezpečení", a pak "Windows Update". Klepnutím na tlačítko
"Kontrola aktualizací" zjistěte, zda jsou k dispozici nové aktualizace.
Doporučuje se ukončit ostatní programy při používání
systému iTero Element Flex pro skenování.

Návod ke konfiguraci iTero Element 5D laptop configuration

Čeština

Krok 3: Proces Make it Mine

1.
Vyberte požadovaný jazyk a klepnutím na tlačítko Make it Mine
spusťte Průvodce.

2.
Pro dokončení instalace a vlastní nastavení iTero Element 5D
postupujte podle pokynů Průvodce na obrazovce.

9

Návod ke konfiguraci iTero Element 5D laptop configuration Čeština

Kapitola 4:

Návod k obsluze
Zkontrolujte, že je notebook připojen k síťové zásuvce, abyste
zajistili, že úroveň nabití baterie nedosáhne nízkých hodnot, protože
v takovém případě skenování nebude možné.
Zapněte notebook a spusťte program iTero.
Doporučuje se, aby systém zůstal v provozu během pracovních hodin,
aby umožnil přenos souborů na pozadí mezi ordinací, partnerskými
laboratořemi a technologickým centrem Align. Doporučujeme systém
na konci dne vypnout a ráno jej znovu načíst.

Webová kamera
Připojte webovou kameru k notebooku dle pokynů daného výrobku.

10

Návod ke konfiguraci iTero Element 5D laptop configuration

Čeština

Kapitola 5:

Pokyny k manipulaci, čištění
a dezinfekci skeneru
Manipulace se skenovací jednotkou (hůlkou)
Skenovací jednotka obsahuje křehké součásti a je třeba s ní pracovat
opatrně.

Manipulace s kabelem skenovací jednotky
•

S kabelem skeneru je nutno zacházet opatrně, aby nedošlo k jeho
případnému poškození.

•

Mezi návštěvami jednotlivých pacientů, rozmotejte jakékoliv
zakroucení a zauzlování kabelu skeneru, aby se uvolnilo jeho
případné napětí.

Skenovací jednotka vyžaduje před prvním i před každým dalším
použitím řádné čištění a dezinfekci a to nejpozději 30 minut po
posledním skenování.

Čištění a dezinfekce skenovací jednotky
Skenovací jednotka (hůlka) by měla být vyčištěna a dezinfikována
následovně:
•

Namočte hadřík který nepouští vlákna do přípravku CaviCide 1
a vyždímejte, dokud není hadřík jen vlhký.

•

Pečlivě otřete hůlku, abyste odstranili hrubé nečistoty.

•

Celé zařízení musí být vizuálně zkontrolováno, aby se zajistilo, že
před pokračováním v dalším kroku na něm nezůstaly žádné zbytky
nebo nečistoty.

•

Namočte do přípravku Cavicide 1 dva další hadříky které nepouští
vlákna a vyždímejte je, dokud nebude látka vlhká. Poté přístroj
důkladně otřete a zajistěte, aby byly všechny plochy, všechny
hrany a štěrbiny zakryty. Doba kontaktu musí být nejméně 2
minuty.

•

Potom namočte hadříky které nepouští vlákna destilovanou vodou
a utírejte všechny plochy po dobu nejméně 15-30 sekund.

•

Poté suché hadříky které nepouští vlákna použijte k vysušení
povrchů.

Údržba
Průmyslová kamera je bezúdržbová.
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Kapitola 6:

Výměna nástavců mezi
pacienty
Nástavec systému iTero Element 5D laptop configuration je určen pro
použití u jednoho pacienta a je třeba jej po každém pacientovi vyměnit,
aby nedošlo ke křížové kontaminaci.
Pro výměnu nástavce postupujte podle níže uvedených kroků.
POZOR: Nástavce skeneru likvidujte dle standardních
provozních postupů nebo místních předpisů pro likvidaci
kontaminovaného zdravotnického odpadu.

Výměna jednorázových nástavců

Krok 1
Při nasazování nebo odstraňování nástavce jej držte za jeho střed.

Krok 2
Mírně zatlačte na obě strany jednorázového nástavce, pomalu jej
stáhněte ze skenovací jednotky a vyhoďte.

Krok 3
Opatrně nasuňte nový nástavec na skenovací jednotku, dokud
nezaklapne na místo.

VAROVÁNÍ: Optický povrch!
NEDOTÝKEJTE se optického povrchu. Kontakt může způsobit
poškození. Pokud je třeba čištění, použijte ubrousky a antistatickou
látku, které se nacházejí uvnitř obalu nástavce. Pro správné použití
postupujte podle pokynů v balení s nástavci.
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Nástavce skeneru
Existují dva typy nástavců, určené pro použití se skenovací jednotkou
(hůlkou):

Jednorázový nástavec
Bílý nástavec slouží ke skenování pouze jednoho pacienta. Abyste
zabránili křížové kontaminaci, vždy mezi ošetřením různých pacientů
vyměňte bílý nástavec na skenovací jednotce.Bílý nástavec po
vyšetření každého pacienta zlikvidujte.

Ochranný nástavec
Modrý ochranný nástavec slouží k ochraně povrchu optické čočky,
když skenovací jednotka není používána. Skladujte modrý ochranný
nástavec na bezpečném místě, aby nedošlo k jeho ztrátě či
poškození.

Balení nástavců skeneru
Nástavce skeneru lze objednat online v balení o 25 kusech v obchodě
iTero.
www.store.itero.com
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Kapitola 7:

Pokyny pro LAN síť kliniky
Úvod
Skener iTero Element 5D využívá Wi-Fi připojení k internetu, aby mohl
odesílat a načítat skenování do a z cloudu iTero.
Doporučení: vždy je nejlepší mít nejmodernější dostupnou
technologii. Zde je několik užitečných pokynů pro nejlepší připojení
k Wi-Fi:
Úrovně Wi-Fi připojení k internetu

Vynikající
> -50 dBm

Dobré50 až -60 dBm

Ucházející
-60 až -70 dBm

Slabé
<-70 dBm

•

DŮLEŽITÉ: Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu vašeho
skeneru iTero Element 5D konfigurace pro notebook, ujistěte se,
že síla signálu Wi-Fi je "Vynikající" nebo alespoň "Dobrá".

•

UPOZORNĚNÍ: Při skenování pacienta nepřipojujte kabel LAN
k systému iTero Element 5D konfigurace pro notebook - je to
z bezpečnostních důvodů zakázáno.
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Příprava

Tipy pro Wi-Fi

•

Požadovaný modem/router by měl být nastaven pomocí
bezpečnostního standardu WPA2 včetně hesla.

•

Ujistěte se, že při plánované instalaci skeneru, budou k dispozici
vaši IT odborníci.

•

Ujistěte se, že máte k dispozici vaše pověření SSID sítě Wi-Fi:
Přihlašovací jméno a heslo.

Wi-Fi routery umožňují přístup k vašemu internetovému systému
pomocí Wi-Fi připojení z jakéhokoli místa v rámci funkčního rozsahu
bezdrátové sítě. Nicméně počet, šířka a umístění stěn, stropů nebo
přídavných přepážek, kterými musí bezdrátové signály procházet,
mohou omezit rozsah a sílu signálu. Normální signály kolísají
v závislosti na typu materiálu a šumu RF (rádiové frekvence) ve
vašem domově nebo v podnikání.

•

Minimální síla signálu Wi-Fi pro systém by měla zobrazovat dva
"pruhy", jak je uvedeno v kapitole 2 výše).

•

Diagnostický nástroj v části "Nastavení" nebo Nástroj pro připojení
jsou navrženy níže.

•

Pomocí nástroje pro připojení iTero, otestujte místní připojení Wi-Fi
jakýmkoli počítačem (spusťte test co nejblíže k místu skeneru).

•

Nástroj pro připojení je ke stažení na stránce fc1.orthocad.com\
download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Následuje několik návrhů pro pracovníky IT kanceláře, týkající se
toho co je třeba vzít v úvahu, aby se předešlo problémům, jako je
přístup / připojení k iTero skeneru:

1. Doporučení ohledně názvu hostitele v souvislosti s Align službami
které naslouchají portům 80 a 443.
2. Nezakazujte komunikaci FTP, jelikož skener odesílá specifické
typy souborů (.3ds a.3dc/.3dm).
3. Deaktivujte všechny proxy klienty pro datovou komunikaci
prostřednictvím protokolu TCP/IP.
4. Skener nepřidávejte do žádné skupiny domén.

6. Ujistěte se, že mezi routerem a jinými síťovými zařízeními je co
nejmenší počet stěn a stropů. Každá bariéra může snížit dosah
adaptéru o 1-3 metry (3-9 stop).
7. Ujistěte se, že máte mezi síťovými zařízeními přímou linii bez
jakékoliv překážky. Dokonce i zeď která se zdá být poměrně tenká,
může blokovat signál o 1 metr (3 stopy), i pokud je úhel stěny
vychýlen jen o 2 stupně. Chcete-li dosáhnout nejlepšího příjmu,
umístěte všechna zařízení tak, aby signál Wi-Fi procházel stěnou
nebo přepážkou přímo (900)(namísto pod úhlem).
8. Stavební materiály dělají rozdíly. Pevné kovové dveře nebo
hliníkové hřeby mohou být velmi husté a mohou mít nepříznivý
vliv na signál Wi-Fi. Zkuste umístit přístupové body, bezdrátové
routery a počítače tak, aby signál procházel sádrokartonovými
stěnami nebo otevřenými dveřmi. Materiály a předměty, jako jsou
sklo, ocel, kov, stěny s izolací, vodní nádrže (akvária), zrcadla,
kartotéka, cihly a beton, mohou snížit váš bezdrátový signál.
9. Uchovávejte váš iTero produkt mimo dosah (nejméně 3-6 stop
nebo 1-2 metry) elektrických zařízení nebo zařízení, které generují
RF šum.

Pokyny pro připojení k internetu

10. Používáte-li bezdrátové telefony o frekvenci 2,4GHz nebo X-10
(bezdrátové produkty, jako jsou stropní ventilátory, dálková světla
a domácí zabezpečovací systémy), vaše bezdrátové připojení
se může výrazně snížit nebo zcela přestat fungovat. Řada
bezdrátových zařízení přenáší RF signál, i když není právě zařízení
používáno. Umístěte ostatní bezdrátová zařízení co nejdále od
skeneru a routeru.

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu skeneru iTero Element 5D
konfigurace pro notebook, ujistěte se, že upload rychlost připojení
k internetu je alespoň 1Mbps na každý skener. Pamatujte také, že
jakákoli další zařízení připojená k internetu paralelně se skenerem
mohou ovlivnit výkon skeneru.

11. Ve vaší oblasti může být více než jedna aktivní bezdrátová
síť. Každá síť používá jeden nebo více kanálů. Pokud je kanál
v blízkosti vašich systémových kanálů, komunikace může postupně
klesat. Požádejte vaše IT oddělení, aby toto zkontrolovali a v
případě potřeby změňte čísla kanálů používaných vaší sítí.

5. Na skeneru nepoužívejte žádné zásady skupiny, protože by to
mohlo narušit její správné fungování.

Pokyny pro router
Minimální standardy: 802.11N / 802.11AC

Firewall
Otevřené porty (v případě, že Firewall pracuje):
a. 80 - HTTP -TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Příloha A:

EMC prohlášení
Shrnutí výsledků testů EMC iTero Element 5D

Standard

Třída / úroveň závažnosti

Výsledek
zkoušky

Obecné požadavky na EMC

Oddíl 4.1

--

Vyhovuje

Externí štítky

Oddíl 5.1

--

Vyhovuje

Soulad uživatelské příručky

oddíl 5.2.1

--

Vyhovuje

Přesnost technického popisu

oddíl 5.2.2

--

Vyhovuje

Emise vedené ve frekvenčním rozsahu: 150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Skupina 1 Třída B
230, 120 a 100 VAC síť @ 50 Hz;
Síť 220 VAC @ 60 Hz

Vyhovuje

Vyzařované emise ve frekvenčním rozsahu: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Skupina 1 Třída B

Vyhovuje

Zkouška emisí harmonických proudů

IEC 61000-3-2

Síť 230 VAC @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Vyhovuje

Změny napětí, kolísání napětí a test blikání

IEC 61000-3-3

Síť 230 VAC @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Vyhovuje

Odolnost proti elektrostatickému výboji (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV kontaktní výboj a 15 kV výboj ze vzduchu

Vyhovuje

Odolnost vůči vyzařovaným elektromagnetickým polím

IEC 61000-4-3

10,0 V/m; 80 MHz ¸ 2,7 GHz, 80% AM, 1 kHz

Vyhovuje

Odolnost v blízkosti bezdrátových komunikačních zařízení

IEC 61000-4-3

Seznam frekvencí od 9 V/m do 28 V/m,
PM (18 Hz nebo 217 Hz), FM 1 kHz

Vyhovuje

Odolnost proti rychlému elektrickému přechodovému jevu (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2,0 kV - na střídavé síti; Tr/Th - 5/50 ns, 100 kHz

Vyhovuje

Odolnost proti přepětí

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM
Síť 230 VAC @ 50 Hz
a síť 220 VAC @ 60 Hz
Tr/Th - 1,2/50 (8/20) ms

Vyhovuje

Odolnost proti rušení, vyvolanému radiofrekvenčními poli

IEC 61000-4-6

3,0, 6,0 VRMS
na 230 VAC síti a kabel hůlky;
0,15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Vyhovuje

IEC 61000-4-11

Na sítích 230 VAC a 100 VAC @ 50 Hz:
0% - 0,5 cyklu a 1 cyklus;
70% - 25 cyklů; 0% - 250 cyklů
Síť 220 VAC @ 60 Hz
0% - 0,5 cyklu a 1 cyklus;
70% - 30 cyklů; 0% - 300 cyklů

Vyhovuje

Test
Dokumentace (IEC 60601-1-2 části 4 a 5)

Emise (IEC 60601-1-2, část 7)

Odolnost (IEC 60601-1-2, oddíl 8)

Odolnost proti poklesům napětí, krátkým přerušením a kolísání
napětí

16

Návod ke konfiguraci iTero Element 5D laptop configuration

Čeština

Dodatek B:

Specifikace systému:
Položka

Popis

Monitor

Monitor notebooku

Skener

Skener vyzařuje červené laserové světlo (680nm třída 1) a také bílé LED světlo.

Provozní napětí

100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (max)

Provozní teplota

18°až 26°C / 64,4° až 78,8°F

Skladovací/přepravní teplota

-5° až 50°C / 23° až 122 °F

Provozní tlak a nadmořská výška

Tlak: 520 mmHg až 760 mmHg (~ 69 kPa až ~ 101 kPa)
Nadmořská výška: 0 stop až 10 000 stop

Skladovací/přepravní tlak a nadmořská
výška

Tlak: 430 mmHg až 760 mmHg (~ 57 kPa až ~ 101 kPa)
Nadmořská výška: 0 stop až 15 000 stop

Relativní vlhkost

Provozní: 40% až 70%; Skladovací: 30% až 90%

Rozměry

iTero Element 5D laptop
configuration system - Hub:
Délka: 206 mm (~8 palců)
Šířka: 94 mm (~3,7 in)
Hloubka: 36,5 mm (~1,4 in)

Skenovací jednotka iTero
Element 5D:
Délka: 346 mm (~13,3 in)
Šířka: 50 mm (~2,0 in)
Hloubka: 68 mm (~2,7 in)

Kolébka
Délka: 262 mm (~10 in)
Šířka: 89 mm (~3,5 in)
Hloubka: 52 mm (~2 in)

Hmotnost bez obalu

iTero Element 5D laptop configuration system - Hub: ~0,5 kg (~1 lb)
Skenovací jednotka: 0,47 kg (~1 lb)
Prázdné pouzdro: ~2 kg (~4,5 lb)

Přepravní hmotnost

~ 8 kg (~17,6 lb)

Pouzdro:
Výška: 326,5 mm (~13 in)
Šířka: 455 mm (~18 in)
Hloubka: 184 mm (~7 in)
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