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Naleving van de veiligheidsvoorschriften voor klasse
1-laser
Dit apparaat voldoet aan: "21 CFR 1040.10" en "EN 60825-1".
Klasse 1-Laserproduct:

Nederlands

FCC-waarschuwing
Door wijzigingen aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de fabrikant, kunnen uw bevoegdheden vervallen
om het apparaat te gebruiken onder de FCC-reglementen.

Naleving van EMC-normen
Dit apparaat voldoet aan de volgende EMC-norm:

Naleving van CSA-normen
Dit apparaat voldoet aan de volgende CSA-norm voor Canada en
de VS:
"UL Std No. 60601-1 - Medische elektrische apparatuur Deel 1:
Algemene eisen voor veiligheid"

"IEC 60601-1-2 Medische elektrische apparatuur - Deel 1-2:
Algemene vereisten voor elementaire veiligheid en essentiële
prestaties - Bijkomende norm: elektromagnetische verschijnselen Vereisten en tests".

Naleving veiligheidsnormen
Dit apparaat voldoet aan de volgende veiligheidsnorm:
"IEC 60601-1 Medische elektrische apparatuur - Deel 1: Algemene
eisen voor elementaire veiligheid en essentiële prestaties."

C

US

Naleving van FCC-reglementen
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-reglementen en de
bediening ervan is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:
1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferenties accepteren,
waaronder interferenties die een ongewenste werking kunnen
veroorzaken.

ii

Naleving CE-richtlijnen
Dit apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG voor medische
toestellen.
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Symbolen
De volgende symbolen kunnen aanwezig zijn op hardware-onderdelen
van iTero Element 5D en kunnen eveneens vermeld worden in deze
handleiding en andere literatuur die verband houdt met iTero Element 5D.
Als dit symbool op het apparaat wordt weergegeven,
is het raadzaam dit document te raadplegen voor
informatie over het juiste gebruik van het apparaat.

Geeft de uiterste temperaturen aan waaraan
het medisch instrument veilig kan worden
blootgesteld

Toegepast onderdeel type BF. Elk onderdeel
waarop dit symbool verschijnt, is elektrisch
isolatietype BF.

Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing
moet raadplegen.

Gescheiden inzameling van elektrisch afval en
elektronische apparatuur is vereist.

Let op: dit symbool wordt gebruikt om te
benadrukken dat er specifieke waarschuwingen of
voorzorgsmaatregelen gelden voor het apparaat. Als
dit symbool op het apparaat wordt weergegeven,
is het verplicht om de veiligheidsinformatie in deze
handleiding te raadplegen.

Onderdelen of accessoires waarop dit symbool
voorkomt mogen niet opnieuw worden gebruikt.

"Uitsluitend Rx"

WAARSCHUWING: De Amerikaanse federale
wetgeving beperkt dit apparaat tot de verkoop
door of op voorschrift van een erkende tandarts,
orthodontist of tandheelkundige. Het systeem is een
medisch toestel op voorschrift dat uitsluitend door
gekwalificeerde zorgverleners mag worden gebruikt.

MLot

Partijcode van de fabrikant

Geeft het bereik van de atmosferische druk aan
waaraan het medische toestel veilig kan worden
blootgesteld.

Geeft de vochtigheidsgraad aan waaraan het
medische toestel veilig kan worden blootgesteld.

Breekbaar, voorzichtig behandelen.

Deze kant boven.

IEC 60417-5031: gelijkstroom.

Staaf (scaneenheid).
Fabrikant van medische apparatuur.
USB-aansluiting

REF

Bestelnummer.
Elektrische batterij.

SN

Serienummer.
RoHS (China).
Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in de
Europese Gemeenschap aan.

IEC 60417-5032: wisselstroom.

IEC 60417-5009: STAND-BY.

LET OP: Stap NIET op de
5D-laptopconfiguratiehub

Geeft een medisch toestel aan dat moet worden
beschermd tegen vocht.
iii
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Veiligheidsinstructies
Alle gebruikers zijn verplicht om deze veiligheidsinstructies te lezen
vooraleer met het systeem te beginnen werken.

•

Als de scanner niet goed werkt dient u te stoppen met scannen
en moet u de klantendienst bellen.

Reiniging & ontsmetting

Stroomvoorziening

•

Het systeem wordt van stroom voorzien via een interne voeding van
medische kwaliteit.

Om kruisbesmetting te voorkomen moet de wegwerphoes na elke
patiëntsessie worden vervangen en de scaneenheid ontsmet.

•

Om kruisbesmetting te voorkomen moeten de handschoenen na
elke patiëntsessie worden verwijderd en vervangen.

•

Om kruisbesmetting te voorkomen moeten handschoenen worden
weggegooid wanneer ze gescheurd of verontreinigd zijn of
wanneer ze om welke reden dan ook werden uitgetrokken.

•

Gooi de scannerhoezen weg volgens

standaardprocedures of
plaatselijke voorschriften voor de verwijdering van verontreinigd
medisch afval.

Elektriciteit waarschuwing
•

Gevaar voor elektrische schokken! Externe panelen en
afdekkingen mogen enkel door bevoegde technici van Align
Technology worden verwijderd. Er bevinden zich geen door de
gebruiker te onderhouden onderdelen in het toestel.

•

Om het risico op elektrische schokken te voorkomen, mag iTero
Element 5D laptop configuration uitsluitend op een voedingsbron
met beschermende aarding worden aangesloten.

•

Sluit de 5D-laptopconfiguratiehub alleen aan op een laptop die
is goedgekeurd volgens IEC60950 en UL60950-1. De laptop en
bijhorende accessoires moeten zich op ten minste 1,5 m afstand
van de patiënt bevinden. Raak de laptop of bijhorende accessoires
niet aan tijdens het scannen van een patiënt.

•

•

Enkel de scaneenheid van Align Technology en de
goedgekeurde laptop mogen op de USB-aansluitingen op de
5D-laptopconfiguratiehub worden aangesloten.
Enkel de door Align Technology goedgekeurde stroomkabel mag
worden gebruikt om de op de 5D-laptopconfiguratiehub op het
stopcontact aan te sluiten.

Veiligheidsclassificaties
•

Type bescherming tegen elektrische schokken: Klasse 1.

•

Beschermingsgraad tegen elektrische schokken: Type BF.

•

Beschermingsgraad tegen schadelijk binnendringen van water:
Gewoon.

•

Het toestel is niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van
ontvlambare anesthetica.

•

Wijze van werken: Doorlopend.

Gezondheidsapparatuur op voorschrift
Het systeem is een medisch toestel op voorschrift dat uitsluitend
door gekwalificeerde zorgverleners mag worden gebruikt.

Scannerwaarschuwingen
•

De scanner zendt rood laserlicht (680nm Klasse 1) uit, evenals
witte LED- en 850nm LED-emissies. Normaal gebruik van de
scanner levert geen gevaar op voor het menselijk oog. Artsen
moeten echter vermijden om met de scanner rechtstreeks in de
ogen van de patiënt te schijnen.

•

Vermijd draaien of knopen van de kabel, aan de kabel te trekken
of op de kabel te stappen.

•

Wanneer het systeem niet wordt gebruikt moet de scaneenheid in
de houder worden geplaatst, met de sonde in de richting van de
wagenstijl en de achterkant van het touchscreen, zodat er in geen
geval direct oogcontact is met de laserstraal of de knipperende
witte LED- en 850nm LED-emissies.

•

Artsen mogen de scanner enkel activeren wanneer de scansonde
zich in de mond van de patiënt bevindt.

•

Artsen moeten vermijden om de scanner in de houder te plaatsen
terwijl de scanbewerking nog actief is.

Uitpakken & installatie
Het systeem moet worden uitgepakt en geïnstalleerd volgens de
instructies van Align Technology.

Werkomgeving
•

Het verplaatsen van het systeem tussen verschillende vertrekken
dient met de grootste zorg te gebeuren om beschadiging te
voorkomen.

•

WAARSCHUWING: Blokkeer de ventilatieopeningen van de
scaneenheid en het basisstation niet.

•

WAARSCHUWING: Het systeem is uitsluitend bestemd voor
gebruik binnenshuis. Het mag niet worden blootgesteld aan
rechtstreeks zonlicht, extreme hitte of vochtigheid.

•

Het systeem mag enkel worden gebruikt bij
bedieningstemperaturen zoals weergegeven in bijlage B.

•

Als de iTero Element op de 5D laptop configuration net vanuit een
warme, koude of vochtige omgeving naar kantoor is gebracht,
moet deze opzij worden gezet om aan de kamertemperatuur aan
te passen en interne condensatie te voorkomen.

Elektromagnetische interferentie
WAARSCHUWING: Dit apparaat werd getest en voldoet aan de
vereisten voor medische apparaten volgens de norm IEC60601‑1‑2.
Deze norm is ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen
schadelijke interferentie in een standaard medische installatie. Als
gevolg van het toenemende aantal toestellen dat radio-frequente
golven afgeeft en andere bronnen van elektrische ruis in de
gezondheidszorg (bv. mobiele telefoons, mobiele tweewegs-radio's,
elektrische apparaten), is het echter mogelijk dat hoge niveaus van
dergelijke interferentie door nabijheid of sterkte van de bron kunnen
leiden tot verstoorde prestaties van dit apparaat.
ESD kan tijdens het scannen interferentie veroorzaken. In het
geval van ESD-interferentie stopt het systeem met het scannen /
weergeven van het juiste zoekerbeeld. Als de fout optreedt tijdens
het scannen, moet de gebruiker mogelijk de knop op de scannerstaaf
indrukken om de scan te herstarten. De zoeker zal altijd automatisch
herstellen.

Algemeen
WAARSCHUWING: Geen enkele wijziging aan deze apparatuur is
toegestaan.
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Hoofdstuk 1:

Inleiding
Over deze gebruiksaanwijzing
Het iTero Element 5D laptop configuration systeem wordt geleverd
als een gepatenteerd werkstation dat vanaf een laptop wordt
bediend voor het uitvoeren van intra-orale scans in de spreekkamer.
Dit document beschrijft hoe het systeem op te starten en af te
sluiten, hoe de scaneenheid/staaf en kabel correct te hanteren, hoe
de scaneenheid moet worden gereinigd en hoe de hoezen tussen
patiënten in moeten worden vervangen.

Beoogd gebruik / indicatie voor gebruik
De iTero Element 5D laptop configuration is een intra-orale scanner
met de volgende kenmerken en bedoeld/bestemd voor:
1. De optische afdruk (CAD/CAM)-functie van iTero Element 5D
laptop configuration is bedoeld/bestemd om de topografische
afbeeldingen van tanden en mondweefsel vast te leggen. Gegevens
die door iTero werden gegenereerd kunnen worden gebruikt in
combinatie met de productie van tandheelkundige apparaten (zoals
aligners, beugels, instrumenten, enz.) en accessoires.
2. iTero Element 5D laptop configuration-software wordt gebruikt
met de iTero-scanner om 3D-digitale afdrukken van tanden,
zacht bindweefsel en structuren, en beetverwantschap vast te
leggen. iTero-software regelt de verwerking van de gegevens,
vergemakkelijkt de integratie van gegevens en exporteert de
gegevens voor CAD/CAM-fabricage van dentale restauraties,
orthodontische apparaten, bruggen en accessoires. Naast
het scannen van gegevens, kunnen verschillende patiënt- en
dossiergegevens worden geïmporteerd/geëxporteerd of gebruikt
voor simulatiedoeleinden. Andere functies zijn beschikbaar voor
verificatie en onderhoud van het systeem en als hulpmiddel voor
orderbeheer.
3. De NIRI-functie van de iTero Element 5D laptop configuration is
een diagnostisch hulpmiddel voor de opsporing van interproximale
cariëslaesies boven het tandvlees en om de voortgang van
dergelijke laesies te bewaken.

Voordelen van het iTero Element
5D-laptopconfiguratiesysteem
Het iTero Element 5D laptop configuration systeem biedt belangrijke
voordelen ten opzichte van bestaande kroonproductiemethoden,
zoals o.a. poedervrij scannen, grotere nauwkeurigheid van de
kroonproductie en rechtstreekse feedback tijdens het scanproces.
Raadpleeg onze website http://www.itero.com en ontdek hoe de
iTero-service voor uw bedrijf de patiënttevredenheid kan verhogen,
de klinische resultaten verbeteren en de efficiëntie van het kantoor
optimaliseren.

Instructies voor installatie van de software
Raadpleeg de lijst met goedgekeurde laptops en goedgekeurde
antivirustoepassingen op www.iTero.com.
Voor optimale prestaties van de iTero-toepassing mogen uitsluitend
goedgekeurde laptops worden gebruikt met het iTero Element 5D
laptop configuration systeem.
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De gebruikersinterface van de iTero Element 5D laptop
configuration
Het iTero Element 5D-systeem biedt een intuïtieve gebruikersinterface
voor het uitvoeren van digitale scans voor herstellend of orthodontisch
gebruik. De arts wordt door de scanprocedure geleid door visuele en
tekstuele hulp. Tijdens het scanproces worden het touchscreen van
de laptop en de knoppen op de scannerstaaf gebruikt om te reageren
op de instructies p het scherm.
Eén tik op het vraagteken brengt een transparante Help-overlay naar
voren die een kort overzicht geeft. Merk op dat in deze weergave
het Headset-icoontje verschijnt in plaats van het vraagteken. Tik
eender waar om het helpscherm te sluiten en terug te keren naar het
relevante scherm.

DubbelKlik om verbinding te maken
met een helpdeskmedewerker voor
probleemoplossing op afstand (bel eerst
de helpdesk)

Tik om uw voorkeuren in te stellen
Tik om het bureaublad te vergrendelen
Tik om naar het leercentrum te gaan of te beginnen met trainen
Batterijniveau laptop

(Tik om een nieuw
dossier te starten)

Tik om de status van
uw bestellingen te
bekijken

(Tik om de patiëntenlijst te
bekijken of erin te zoeken)

Tik eender waar op
het scherm om deze
Help-overlay te sluiten

Tik om meldingen, updates en
andere berichten van Align
Technology te bekijken
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Hoofdstuk 2:

Elementaire hardwarefuncties
Vooraanzicht van het systeem

Laptop met touchscreen

Flex-hub

Staaf en houder
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Scaneenheid (staaf)

Touchpad
Ventilatieopeningen

Wegwerphoes
Knoppen aan de zijkant:
Scannen, aan/uit, activering
van het touchpad

Afneembare kabel voor
scaneenheid met USBconnector
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Verpakking van het mobiele systeem (voor transport)
Transport
Gebruik de meegeleverde behuizing om het systeem tussen kantoren te verplaatsen.

Het systeem verplaatsen
Voor een maximale bescherming van het systeem is voorzichtigheid
geboden bij het verplaatsen ervan. Volg deze instructies voor het
verplaatsen van het systeem:
1. Bevestig de blauwe beschermhoes op de staaf.
2. Controleer of de scaneenheid (staaf) goed in de behuizing zit.
3. Koppel de 5D-laptopconfiguratiehub en de wisselstroomkabels
voor de laptop los van het stopcontact.
4. Plaats alle items in de behuizing (zie bovenstaande afbeelding).
5. Zorg ervoor dat de behuizing droog blijft om de onderdelen van
het systeem te beschermen tegen vocht.
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Hoofdstuk 3:

Montage en installatie van de software
Stap 1: Montage
Volg de onderstaande instructies om uw iTero Element 5D laptop
configuration-scanner te monteren:

A

Hub en hub-stroomkabel

B

Houder

C

Staaf en staafkabel

D

USB-kabel om laptop en hub aan te
sluiten

Wisselstroom

Staaf
(scaneenheid)

USB-poort

A
C

D
B

3.
Sluit de USB-kabel aan op de hub

1.
Plaats de staaf in de houder

2.
Sluit de stroomkabel van de hub aan op
de hub

4.
Sluit de USB-kabel aan op de laptop

5.
Sluit de staafkabel aan op de hub

Twee belangrijke opmerkingen:
• De hub moet te allen tijde op een
stopcontact zijn aangesloten
• Voor intraorale scanning moet de
laptop worden aangesloten op een
stopcontact

6.
Sluit de stroomkabel van de hub aan op het
stopcontact
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Stap 2: Download de iTero Element 5D laptop
configuration software
Voor een correcte software-installatie en configuratie van uw
iTero Element 5D laptop configuration-scanner, moet u ervoor
zorgen dat uw iTero-staaf in de houder is bevestigd en op de hub is
aangesloten en dat de hub op de laptop is aangesloten. Zorg ervoor
dat uw laptop tijdens de gehele installatie van de software op het
stopcontact is aangesloten.
1. Laptop-installatie
A. Zet de laptop aan.
B. Update Windows naar de nieuwste versie.
2. iTero-software downloaden
A. Open het geregistreerde Postvak IN in de browser. Zoek naar
de e-mail "Uw iTero is verzonden", waarin zich de instructies
bevinden.
B. Klik op de link om naar de pagina met softwaredownloads te gaan.
or
C. Of open de browser en ga naar (voer het adres in uw browser in)
download.itero.com.
3. iTero-software-installatie
A. Klik op de knop "Aan de slag".
B. Voer het gedownloade installatiebestand uit.
C. Volg de instructies op het scherm om het downloaden van de
iTero-software te voltooien.
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Het wordt sterk aanbevolen om regelmatig te controleren op
Windows-updates en deze te installeren. Gelieve updates in te
schakelen.
Het wordt ook aanbevolen om Windows af te sluiten en de
computer aan het einde van elke dag uit te zetten zodat updates
kunnen worden geïnstalleerd.
Installeer alle beschikbare Windows-updates voordat u de iTero
Element 5D-software voor de eerste keer installeert. Nieuwe
Windows-computers moeten updates automatisch toepassen.
Om te controleren op Windows Updates, open "Instellingen"
(Windows-toets + I), kies "Update & Beveiliging" en vervolgens
"Windows Update". Klik op "Controleren op updates" om te zien of
er nieuwe updates beschikbaar zijn.

Het wordt aanbevolen om andere softwareprogramma's te
sluiten wanneer het to iTero Element 5D Flex systeem wordt
gebruikt om te scannen.
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Stap 3: Make it Mine (personaliseren)

1.
Selecteer de gewenste taal en druk op de Make It Mine-knop om de
wizard te starten.

2.
Volg de instructies van de wizard op het scherm om de aanpassing
van de iTero Element 5D te voltooien.
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Hoofdstuk 4:

handleiding
Zorg ervoor dat de laptop is aangesloten op een stopcontact om
te voorkomen dat het batterijniveau de "lege batterij"-status zou
bereiken, waarna scannen niet meer mogelijk is.
Zet de laptop aan om het iTero-programma te starten.
Het wordt aanbevolen om het systeem tijdens kantooruren in
werking te houden om achtergronddossieroverdrachten mogelijk te
maken tussen de spreekkamer, de labo's waarmee de arts werkt en
het Align Technology Center. Het wordt aanbevolen om het systeem
aan het einde van de dag uit te schakelen en 's ochtends opnieuw op
te starten.

Webcam
Verbind de webcam met de laptop volgens de productinstructies.
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Hoofdstuk 5:

Instructies voor het
hanteren, reinigen en
desinfecteren van de
scanner
Hanteren van de scaneenheid (staaf)
De scaneenheid bevat delicate componenten en moet met zorg
worden gehanteerd.

Hanteren van de kabel van de scaneenheid
•

De scannerkabel moet voorzichtig worden gehanteerd om schade
te voorkomen.

•

Tussen patiëntsessies in wordt aanbevolen om de scannerkabel te
ontlasten van alle spanningen door alle verdraaiingen en knopen te
ontwarren.

De scaneenheid moet grondig worden gereinigd en ontsmet vóór het
eerste gebruik en vóór elk volgend gebruik, en niet later dan
30 minuten na de laatste scan.

De scaneenheid (staaf) reinigen en ontsmetten
De scaneenheid (staaf) moet als volgt worden gereinigd en ontsmet:
•

Doordrenk een pluisvrije doek in gebruiksklare CaviCide 1 en knijp
tot het doek vochtig is.

•

Veeg de staaf grondig af om grof vuil te verwijderen.

•

Het hele apparaat moet visueel worden geïnspecteerd om ervoor
te zorgen dat er geen vuil of restanten overblijven voordat u
doorgaat naar de volgende stap.

•

Doordrenk nog twee pluisvrije doeken in Cavicide 1 en knijp tot het
doek vochtig is. Veeg vervolgens het apparaat grondig schoon;
draag er met name zorg voor dat alle oppervlakken, alle randen en
sleuven schoon zijn. De contacttijd is minimaal 2 minuten.

•

Bevochtig vervolgens pluisvrije doeken met gedistilleerd water en
veeg alle oppervlakken minstens 15-30 seconden schoon.

•

Gebruik vervolgens droge, pluisvrije doeken om de oppervlakken
te drogen.

Onderhoud
De industriële camera is onderhoudsvrij.
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Hoofdstuk 6:

Hoezen verwisselen tussen
patiënten in
De hoezen van de iTero Element 5D laptop configuration-configuratie
zijn bedoeld om voor één patiënt tegelijkertijd te worden gebruikt en
moeten na elke patiënt worden vervangen om kruisbesmetting
te voorkomen.
Volg de onderstaande stappen voor het vervangen van de hoezen.
VOORZICHTIG: Gooi de scannerhulzen weg volgens
standaardprocedures of plaatselijke voorschriften voor de
verwijdering van verontreinigd medisch afval.

Wegwerphoezen vervangen

Stap 1
Stap 1 Houd het midden van de hoes vast wanneer u deze UIT of
AAN trekt.

Stap 2
Druk lichtjes aan beide zijden van de wegwerphoes; trek de hoes
langzaam van de scaneenheid en werp deze weg.

Stap 3
Schuif de nieuwe hoes voorzichtig op de scanner totdat deze
vastklikt.

WAARSCHUWING: Optisch oppervlak!
Raak het optische oppervlak NIET aan. Contact kan schade
veroorzaken. Als reinigen noodzakelijk is, gebruikt u de doekjes en
de antistatische doek in de doos hoezen. Raadpleeg voor het juiste
gebruik de aanwijzingen in de verpakking van de scannerhoezen.
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Scannerhoezen
Er zijn twee soorten hoezen die bedoeld zijn voor gebruik met de
scaneenheid (staaf):

Wegwerphoes
De witte hoes is voor eenmalig gebruik voor het scannen van
patiënten. Vervang de witte hoes op de scaneenheid steeds tussen
patiënten in om kruisbesmetting te voorkomen. Gooi de witte hoes
na elke patiënt weg.

Beschermhoes
De blauwe beschermhoes wordt gebruikt om de lens van het
optische oppervlak te beschermen wanneer de scaneenheid niet in
gebruik is. Bewaar de blauwe hoes op een veilige plaats zodat deze
niet kwijt of beschadigd raakt.

Doos scannerhoezen
Scannerhoezen kunnen online worden besteld in 25-stuks
verpakkingen in de iTero-winkel.
www.store.itero.com
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Hoofdstuk 7:

LAN-netwerkrichtlijnen
voor de praktijk
Inleiding
De iTero Element 5D-scanner gebruikt de Wi-Fi-internetverbinding
om scans van en naar de iTero-cloud te verzenden en op te halen.
Het is aan te bevelen en altijd het beste om de nieuwste beschikbare
technologie te hebben. Hier zijn enkele handige richtlijnen voor de
beste Wi-Fi-verbinding:
Niveaus van Wi-Fi Internet-connectiviteit

Uitstekend
>-50 dBm

Goed
-50 tot -60 dBm

Redelijk
-60 tot -70 dBm

Zwak
<-70 dBm

•

BELANGRIJK: om de beste prestaties van uw iTero Element
5D-scanner te bereiken, moet u ervoor zorgen dat de Wi-Fisignaalsterkte "Uitstekend" of ten minste "Goed" is.

•

VOORZICHTIG: Sluit tijdens het scannen van een patiënt
geen LAN-kabel aan op iTero Element 5D. Dit is verboden om
veiligheidsredenen.
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Voorbereidingen

Wi-Fi tips

•

De vereiste modem/router moet worden geconfigureerd met de
WPA2-beveiligingsstandaard van , inclusief een wachtwoord.

•

Zorg ervoor dat uw IT-professionals beschikbaar zijn wanneer de
installatie van de scanner gepland is.

•

Zorg ervoor dat uw Wi-Fi SSID-inloggegevens beschikbaar zijn:
Login en wachtwoord.

•

Het minimale Wi-Fi-signaal voor het systeem zou ten minste
twee "strepen" moeten weergeven, zoals getoond in hoofdstuk 2
hierboven.

Met wifi-routers hebt u toegang tot uw internetsysteem via een WiFi-verbinding vanuit vrijwel elke plaats binnen het functionele bereik
van het draadloze netwerk. Niettemin kan de sterkte van het signaal
beperkt worden door het aantal, de diepte en de positie van muren,
plafonds of extra scheidingswanden waar de draadloze signalen
doorheen moeten. Normale signalen variëren afhankelijk van de
materiaalsoorten en RF (radiofrequentie)-achtergrondruis in uw huis
of bedrijf.

•

Diagnostisch hulpprogramma onder "Instellingen" of het
Connectiviteitsinstrument worden hieronder voorgesteld.

•

Test de lokale Wi-Fi-verbinding met elke pc-computer, met behulp
van de iTero-connectiviteitstool (voer de test zo dicht mogelijk bij
de scannerlocatie uit).

•

Download het Connectiviteits-hulpprogramma op fc1.orthocad.
com\download\AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

•

Hieronder volgen enkele suggesties voor de IT-persoon op
kantoor, met betrekking tot wat moet worden overwogen om
problemen zoals toegang of connectiviteit met de iTero-scanner
te voorkomen:

1. Hostname-aanbevelingen met betrekking tot Align services op
poorten 80 en 443.
2. Verhinder geen FTP-communicatie, aangezien de scanner
specifieke bestandstypen verzendt (.3ds en.3dc/.3dm).
3. Schakel elke proxy-client voor datacommunicatie uit via TCP/IP.
4. Voeg de scanner niet toe aan een domeingroep.
5. Voer geen groepsbeleid uit op de scanner omdat dit de goede
werking ervan kan verstoren.

Routerrichtlijnen
Minimumnormen: 802.11N / 802.11AC

Richtlijnen voor internetverbinding
Om de beste prestaties van uw iTero Element 5D-scanner te
bereiken, moet u ervoor zorgen dat de uploadsnelheid van uw
internetverbinding ten minste 1Mbps per scanner is. Houd er ook
rekening mee dat extra toestellen die parallel met de scanner op het
internet zijn aangesloten, van invloed kunnen zijn op de prestaties
van de scanner.

Firewall

6. Zorg ervoor dat het aantal wanden en plafonds tussen de router
en andere netwerkapparaten minimaal is. Elke barrière kan het
bereik van uw adapter met 1-3 meter (3-9 voet) verminderen.
7. Zorg ervoor dat netwerkapparaten via een rechte lijn en zonder
obstakels met elkaar in verbinding staan. Zelfs een muur die nogal
dun lijkt, kan een signaal van 1 meter (3 feet) blokkeren als de
hoek van de muur slechts 2 graden wordt verschoven. Voor de
beste ontvangst plaatst u alle apparaten zodanig dat het Wi-Fisignaal recht door (900) een muur of afscheiding gaat (in plaats
van onder een hoek).
8. Bouwmaterialen maken een verschil. Een stevige metalen deur
of aluminiumnagels kunnen bijzonder dik zijn en een negatief
effect hebben op een wifi-signaal. Probeer toegangspunten,
draadloze routers en computers zo te plaatsen dat het signaal
door gipswanden of open deuropeningen reist. Materialen
en voorwerpen zoals glas, staal, metaal, wanden met isolatie,
watertanks (aquaria), spiegels, archiefkasten, baksteen en beton
kunnen uw draadloze signaal verminderen.
9. Houd uw iTero-product uit de buurt (ten minste 3-6 voet of
1-2 meter) van elektrische apparaten of apparaten die RF-ruis
genereren.
10. Als u 2,4 GHz draadloze telefoons of X-10 gebruikt (draadloze
producten zoals plafondventilatoren, afstandslampjes en
systemen voor woningbeveiliging), kan uw draadloze verbinding
ernstig verslechteren of geheel uitvallen. De basis van veel
draadloze apparaten verzendt een RF-signaal, zelfs als het
apparaat niet in gebruik is. Plaats uw andere draadloze toestellen
zo ver mogelijk weg van uw scanner en router.
11. In uw regio kan er meer dan één actief draadloos netwerk zijn.
Elk netwerk gebruikt één of meer kanalen. Als het kanaal zich in
de buurt van uw systeemkanalen bevindt, kan de communicatie
geleidelijk afnemen. Vraag uw IT-afdeling om dit te controleren
en verander indien nodig de kanaalnummers die door uw netwerk
worden gebruikt.

Open poorten (voor het geval Firewall werkt):
a. 80 - HTTP - TCP
b. 443 - HTTPS - TCP
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Bijlage A:

EMC-verklaring
Samenvatting van de EMC-testresultaten voor de iTero Element 5D laptop configuration

Test

Norm

Klasse / Prioriteitsniveau

Testresultaat

Algemene vereisten voor EMC

paragraaf 4.1

--

Voldoet

Externe labels

paragraaf 5.1

--

Voldoet

Conformiteit van de gebruikershandleiding

paragraaf 5.2.1

--

Voldoet

Nauwkeurigheid van de technische beschrijving

paragraaf 5.2.2

--

Voldoet

Uitgevoerde emissie Frequentiebereik:150 kHz - 30 MHz

CISPR 11

Groep 1 Klasse B
230, 120 & 100 VAC netspanning @ 50 Hz;
220 VAC netspanning @ 60 Hz

Voldoet

Uitgestraalde emissie Frequentiebereik: 30 - 1000 MHz

CISPR 11

Groep 1 Klasse B

Voldoet

Harmonische stroom-emissietest

IEC 61000-3-2

230 VAC netspanning @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Voldoet

Spanningsveranderingen, spanningsschommelingen en flikkertest

IEC 61000-3-3

230 VAC netspanning @ 50 Hz
& 220 V @ 60 Hz

Voldoet

Immuniteit tegen elektrostatische ontlading (ESD)

IEC 61000-4-2

8 kV contactontladingen & 15 kV luchtontladingen

Voldoet

Immuniteit van uitgestraalde elektromagnetische velden

IEC 61000-4-3

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

Voldoet

Immuniteit voor nabijheidsveld van draadloze
communicatieapparatuur

IEC 61000-4-3

Lijst met frequenties, van 9 V / m tot 28 V / m,
PM (18 Hz or 217 Hz), FM 1 kHz

Voldoet

Immuniteit voor electrical fast transient (EFT)

IEC 61000-4-4

± 2.0 kV - op netspanning; Tr/Th – 5/50 ns, 100 kHz

Voldoet

Immuniteit voor stroomstoten

IEC 61000-4-5

± 2,0 CM / ± 1,0 kV DM
op 230 VAC netspanning @ 50 Hz
& 220 VAC-netspanning @ 60 Hz;
Tr/Th - 1,2/50 (8/20) ms

Voldoet

Immuniteit voor geleide storingen veroorzaakt door
radiofrequentievelden

IEC 61000-4-6

3.0, 6.0 VRMS
op 230 VAC netspannings-& wandkabel;
0,15÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Voldoet

IEC 61000-4-11

Op 230 VAC & 100 VAC netspanning @ 50 Hz:
0% - 0,5 cyclus & 1 cyclus;
70% - 25 cycli; 0% - 250 cycli
220 VAC netspanning @ 60 Hz:
0% - 0,5 cyclus & 1 cyclus;
70% - 30 cycli; 0% - 300 cycli

Voldoet

Documentatie (IEC 60601-1-2 paragrafen 4 en 5)

Emissie (IEC 60601-1-2 paragraaf 7)

Immuniteit (IEC 60601-1-2 paragraaf 8)

Immuniteit voor spanningsdips, korte onderbrekingen en
spanningsvariaties
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Bijlage B:

Systeemspecificaties
Artikel

Omschrijving

Monitor

Laptopmonitor

Scanner

De scanner zendt rood laserlicht (680nm Klasse 1) uit, evenals witte LED-emissies.

Stroom voor bediening

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

Bedrijfstemperatuur

18° tot 26°C / 64.4° tot 78.8°F

Opslag/transporttemperatuur

-5° tot 50°C 23° tot 122°F

Bedrijfsdruk & hoogte

Druk: 520 mmHg tot 760 mmHg (~69 kPa tot ~ 101 kPa)
Hoogte: 0 tot 3.050 meter (0 tot 10.000 voet)

Opslag/transportdruk en -hoogte

Druk: 430 mmHg tot 760 mmHg (~57 kPa tot ~ 101 kPa)
Hoogte: 0 tot 4.600 meter (0 tot 15.000 voet)

Relatieve vochtigheid

In gebruik: 40% tot 70%; In opslag: 30% tot 90%

Afmetingen

iTero Element 5D laptop
configuration:
Lengte: 206 mm (~8 in)
Breedte: 94 mm (~3,7 inch)
Diepte: 36,5 mm (~1,4 inch)

iTero Element 5D-staaf:
Lengte: 346 mm (~ 13,3 inch)
Breedte: 50 mm (~ 2,0 inch)
Diepte: 68 mm (~ 2,7 inch)

Nettogewicht

iTero Element 5D laptop configuration-hub: ~0.5 kg (~1 lbs)
Scaneenheid: 0,47 kg (~ 1 lbs)
Lege behuizing: ~ 2 kg (~4,5 lbs)

Transportgewicht

~8 kg (~17.6 lbs)

Houder:
Lengte: 262 mm (~ 10 inch)
Breedte: 89 mm (~ 3.5 inch)
Diepte: 52 mm (~ 2 inch)

Behuizing:
Hoogte: 326,5 mm (~ 13 inch)
Breedte: 455 mm (~ 18 inch)
Diepte: 184 mm (~ 7 inch)
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