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Συμμόρφωση λέιζερ Κατηγορίας 1
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα πρότυπα: «21 CFR 1040.10» και 
«EN 60825-1».

 

Συμμόρφωση CSA 
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το ακόλουθο πρότυπο CSA για τον 
Καναδά και τις ΗΠΑ: 
«UL Std Αρ. 60601-1 - Ιατρικός Ηλεκτρικός Εξοπλισμός Μέρος 1: Γενικές 
Απαιτήσεις Ασφαλείας» 

Γ      ΗΠΑ

Συμμόρφωση FCC
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανόνων FCC και η 
λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

1. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές.

2. Αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται τις οποιεσδήποτε παρεμβολές, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία.

Προειδοποίηση FCC
Οι τροποποιήσεις στη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητώς από τον 
κατασκευαστή ενδέχεται να ακυρώσουν την άδειά σας να χειρίζεστε τη 
συσκευή σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC.

Συμμόρφωση ΕMC
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το ακόλουθο πρότυπο EMC:

«IEC 60601-1-2 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 1-2: Γενικές 
προϋποθέσεις για τη βασική ασφάλεια και την ουσιαστική απόδοση - 
Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα - Προϋποθέσεις 
και δοκιμές».

Συμμόρφωση προς την ασφάλεια
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το ακόλουθο πρότυπο ασφαλείας:

«IEC 60601-1 Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός - Μέρος 1: Γενικές 
προϋποθέσεις για τη βασική ασφάλεια και τη στοιχειώδη απόδοση.»

Συμμόρφωση CE
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 93/42/EEC του Συμβουλίου 
για τις Ιατρικές Συσκευές.

Προϊόν Λέιζερ Κατηγορίας 1
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Σύμβολα 
Τα παρακάτω σύμβολα ενδέχεται να εμφανίζονται στα εξαρτήματα του 
εξοπλισμού  iTero Element 5D, και ενδέχεται να εμφανίζονται επίσης στο 
παρόν εγχειρίδιο και σε άλλη βιβλιογραφία του iTero Element 5D.

Υποδεικνύει μια ιατρική συσκευή που χρειάζεται 
προστασία από την υγρασία.

Υποδεικνύει τα όρια θερμοκρασίας στα οποία μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή.

Υποδεικνύει την ανάγκη του χρήστη να συμβουλευτεί 
τις οδηγίες χρήσης.

Κωδικός παρτίδας κατασκευαστή.

Υποδεικνύει το εύρος της ατμοσφαιρικής πίεσης στο 
οποίο μπορεί να εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή.

Υποδεικνύει το εύρος υγρασίας στο οποίο μπορεί να 
εκτεθεί με ασφάλεια η ιατρική συσκευή.

Εύθραυστο, χειριστείτε με προσοχή.

Αυτή η πλευρά πρέπει να είναι επάνω.

IEC 60417-5031: Συνεχές ρεύμα.

Ράβδος (μονάδα σάρωσης).

Υποδοχή USB.

Ηλεκτρική μπαταρία.

RoHS (Κίνα).

IEC 60417-5009: ANAMONH.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ πατήσετε πάνω στο διανομέα 
ρυθμίσεων του φορητού υπολογιστή 5D

MLot

Όπου εμφανίζεται αυτό το σύμβολο στη συσκευή, 
συνιστάται να ανατρέξετε στο παρόν εγχειρίδιο για 
πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της συσκευής.

Προσαρμοσμένο εξάρτημα τύπου BF. Κάθε στοιχείο στο 
οποίο εμφανίζεται αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική 
μόνωση τύπου BF.

Απαιτείται ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών αποβλήτων 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προσοχή: Αυτό το σύμβολο χρησιμοποιείται για 
να τονίσει το γεγονός ότι υπάρχουν συγκεκριμένες 
προειδοποιήσεις ή προφυλάξεις που σχετίζονται με 
τη συσκευή. Όπου εμφανίζεται αυτό το σύμβολο 
στη συσκευή, είναι υποχρεωτική η παραπομπή σε 
πληροφορίες που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 
παρόν εγχειρίδιο.

Δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθούν κομμάτια ή 
εξαρτήματα στα οποία εμφανίζεται αυτό το σύμβολο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Ομοσπονδιακός Νόμος των ΗΠΑ 
περιορίζει την πώληση αυτής της συσκευής από ή 
κατόπιν παραγγελίας εξουσιοδοτημένου Οδοντιάτρου, 
Ορθοδοντικού ή Επαγγελματία Οδοντιάτρου. Το 
σύστημα λειτουργεί ως συνταγογραφούμενη ιατρική 
συσκευή και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από 
ειδικευμένους παρόχους υγείας.

Κατασκευαστής ιατρικών συσκευών.

Αριθμός παραγγελίας.

Σειριακός αριθμός. 

Υποδεικνύει τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

IEC 60417-5032: Εναλλασσόμενο ρεύμα.

"Rx μόνο"

REF

SN
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Οδηγίες ασφαλείας
Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με το σύστημα, όλοι οι χρήστες πρέπει να 
διαβάσουν αυτές τις οδηγίες ασφαλείας. 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
Το ηλεκτρικό ρεύμα παρέχεται στο σύστημα μέσω εσωτερικής τροφοδοσίας 
ιατρικού τύπου.

Προειδοποίηση ηλεκτρικού ρεύματος
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μόνο εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί της 

Align Technology μπορούν να αφαιρέσουν εξωτερικά πλαίσια και 
καλύμματα. Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν τμήματα που 
να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. 

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, το iTero Element 5D 
laptop configuration πρέπει να συνδέεται μόνο σε ένα δίκτυο παροχής με 
προστατευτική γείωση. 

• Συνδέστε το διανομέα για τη ρύθμιση φορητού υπολογιστή 5D μόνο 
σε φορητό υπολογιστή (laptop) που διαθέτει έγκριση σύμφωνα με το 
πρότυπο IEC60950 και UL60950-1. Ο φορητός υπολογιστής (laptop) και 
όλα τα εξαρτήματά του πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 
1,5 μέτρου από τον ασθενή. Κατά τη διάρκεια της σάρωσης ενός ασθενή, 
μην αγγίζετε ταυτόχρονα το φορητό υπολογιστή ή κάποιο από τα 
εξαρτήματά του.

• Μόνο η μονάδα σάρωσης της Align Technology και ο εγκεκριμένος 
φορητός υπολογιστής θα πρέπει να συνδέονται στις υποδοχές USB του 
διανομέα ρυθμίσεων φορητού υπολογιστή 5D.

• Για τη σύνδεση του διανομέα ρυθμίσεων διαμόρφωσης φορητού υπολογιστή 
5D με την πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που έχει εγκριθεί από την Align Technology.

Ταξινόμηση ασφαλείας
• Τύπος προστασίας από ηλεκτροπληξία: Κλάση 1. 

• Βαθμός προστασίας από ηλεκτροπληξία: Τύπος BF. 

• Βαθμός προστασίας από επιζήμια διείσδυση νερού: Συνήθης. 

• Ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση κατά την παρουσία 
εύφλεκτων αναισθητικών μειγμάτων. 

• Τρόπος λειτουργίας: Συνεχής. 

Ιατρικό βοήθημα για το οποίο απαιτείται συνταγή
Το σύστημα λειτουργεί ως συνταγογραφούμενη ιατρική συσκευή και πρέπει 
να χρησιμοποιείται μόνο από ειδικευμένους παρόχους υγείας. 

Προειδοποιήσεις σαρωτή
• Ο σαρωτής εκπέμπει κόκκινο φως λέιζερ (680nm Κλάσης 1) καθώς και 

λευκές εκπομπές LED και εκπομπές LED 850nm. Η κανονική χρήση 
του σαρωτή δεν συνεπάγεται κανέναν κίνδυνο για το ανθρώπινο μάτι. 
Ωστόσο, οι ιατροί θα πρέπει να αποφεύγουν να πέφτει η λάμψη του 
σαρωτή απευθείας στα μάτια του ασθενούς. 

• Αποφύγετε την περιστροφή, τους κόμπους, το απότομο τράβηγμα ή το 
πάτημα του καλωδίου. 

• Όταν το σύστημα δεν χρησιμοποιείται, η μονάδα σάρωσης θα πρέπει 
να τοποθετείται εντός της βάσης κατά τρόπο που ο αισθητήρας να είναι 
στραμμένος προς το στύλο του καροτσιού και την πίσω πλευρά της 
οθόνης αφής, έτσι ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή του ματιού με 
την ακτίνα λέιζερ ή το λευκό LED που τρεμοπαίζει, και την εκπομπή LED 
850nm LED σε κάθε περίπτωση. 

• Ο ιατρός θα πρέπει να ενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης μόνο όταν ο 
αισθητήρας του σαρωτή βρίσκεται μέσα στο στόμα του ασθενούς.

• Οι ιατροί θα πρέπει να αποφεύγουν την τοποθέτηση του σαρωτή εντός 
της βάσης, ενώ η λειτουργία σάρωσης είναι ακόμα ενεργή.

• Εάν παρουσιαστεί δυσλειτουργία του σαρωτή, διακόψτε τη σάρωση και 
καλέστε την υπηρεσία υποστήριξης.

Καθαρισμός & απολύμανση
• Για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, είναι υποχρεωτικό μετά 

από κάθε συνεδρία με τον εκάστοτε ασθενή να αντικαθίσταται το πλαστικό 
περίβλημα μιας χρήσης και να απολυμαίνεται η μονάδα σάρωσης. 

• Για να αποφευχθεί η διασταυρούμενη μόλυνση, είναι υποχρεωτικό 
να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται τα γάντια μετά από κάθε 
συνεδρία με ασθενή.

• Για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση απορρίψτε τα γάντια όταν 
σκιστούν, μολυνθούν ή αφαιρεθούν για οποιονδήποτε λόγο.

• Απορρίψτε τα περιβλήματα του σαρωτή σύμφωνα με τις τυπικές 
διαδικασίες λειτουργίας ή τους τοπικούς κανονισμούς για τη διάθεση των 
μολυσμένων ιατρικών αποβλήτων.

Άνοιγμα συσκευασίας & εγκατάσταση
Το σύστημα πρέπει να αποσυσκευαστεί και να εγκατασταθεί ακολουθώντας 
τις οδηγίες της Align Technology. 

Περιβάλλον εργασίας 
• Το σύστημα θα πρέπει να μετακινείται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή 

μεταξύ των χώρων, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη ζημιά. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς στη Μονάδα 
Σάρωσης και τη Βάση της Μονάδας. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύστημα προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικό 
χώρο. Δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως, υπερβολική 
θερμότητα ή υγρασία. 

• Το σύστημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με βάση τις 
θερμοκρασίες λειτουργίας όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Β. 

• Αν το iTero Element 5D laptop configuration έχει μόλις μεταφερθεί στο 
γραφείο από ζεστό ή κρύο ή υγρό περιβάλλον, θα πρέπει να παραμείνει 
ανενεργό μέχρις ότου επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου για να 
αποφευχθεί η εσωτερική συμπύκνωση.

Ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι 
συμμορφώνεται με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για ιατρικές συσκευές 
σύμφωνα με το πρότυπο IEC60601-1-2. Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί για 
να παρέχει την κατάλληλη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια 
τυπική ιατρική εγκατάσταση. Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης του εξοπλισμού 
μετάδοσης ραδιοσυχνοτήτων και άλλων πηγών ηλεκτρικού θορύβου στα 
περιβάλλοντα υγειονομικής περίθαλψης (π.χ. κινητά τηλέφωνα, φορητές 
συσκευές αμφίδρομης ραδιοεπικοινωνίας, ηλεκτρικές συσκευές), είναι πιθανό 
ότι υψηλά επίπεδα τέτοιων παρεμβολών λόγω εγγύτητας ή ισχύoς της πηγής, 
ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στην απόδοση αυτής της συσκευής. 

Η ηλεκτροστατική εκκένωση (ESD) ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές 
κατά τη διάρκεια της σάρωσης. Σε περίπτωση παρεμβολής ηλεκτροστατικής 
εκκένωσης (ESD), το σύστημα θα σταματήσει τη σάρωση / προβολή της 
σωστής εικόνας του πεδιοσκοπίου. Εάν σημειωθεί αποτυχία κατά τη διάρκεια 
της σάρωσης, ενδέχεται να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί σάρωσης της 
ράβδου για να επανεκκινήσετε τη σάρωση. Το πεδιοσκόπιο θα ανακτάται 
πάντα αυτόματα.

Γενικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτού του εξοπλισμού. 
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Κεφάλαιο 1:

Εισαγωγή
 
Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας
Το σύστημα iTero Element 5D laptop configuration παρέχεται ως ένας ιδιόκτητος 
σταθμός εργασίας που η λειτουργία του βασίζεται σε φορητό υπολογιστή και 
χρησιμοποιείται για την εκτέλεση ενδοστοματικών σαρώσεων στο ιατρείο. Αυτό 
το εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφει τον τρόπο εκκίνησης και τερματισμού 
του συστήματος, το σωστό χειρισμό της Μονάδας/Ράβδου Σάρωσης και του 
καλωδίου, καθώς και τον τρόπο καθαρισμού της μονάδας σάρωσης και την 
αντικατάσταση των προστατευτικών περιβλημάτων μεταξύ των ασθενών.

Προβλεπόμενη χρήση / ένδειξη χρήσης
Το iTero Element 5D laptop configuration είναι ένας ενδοστοματικός σαρωτής 
με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά και προορίζεται/ενδείκνυται για χρήση: 

1. Η λειτουργία οπτικής αποτύπωσης (CAD/CAM) για τη iTero Element 
5D laptop configuration προορίζεται/ενδείκνυται για χρήση με σκοπό 
την καταγραφή των τοπογραφικών εικόνων των δοντιών και των ιστών 
του στόματος. Τα δεδομένα που παράγονται από το iTero μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά με οδοντιατρικές συσκευές (π.χ. νάρθηκες, 
σιδεράκια, συσκευές κλπ.) και με διάφορα άλλα εξαρτήματα.

2. Το λογισμικό iTero Element 5D laptop configuration χρησιμοποιείται με τον 
σαρωτή iTero με σκοπό τη λήψη ψηφιακών τρισδιάστατων αποτυπωμάτων 
των δοντιών, των μαλακών ιστών και των δομών του στόματος και της σχέσης 
δαγκώματος. Το λογισμικό iTero ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων, 
διευκολύνοντας την ενσωμάτωση τους και εξάγει τα δεδομένα για την 
κατασκευή οδοντικών αποκαταστάσεων CAD/CAM, ορθοδοντικών συσκευών, 
υποστηριγμάτων και λοιπών εξαρτημάτων. Εκτός από τα δεδομένα σάρωσης, 
διάφορες πληροφορίες για τον ασθενή και την περίπτωση μπορούν να 
εισαχθούν/εξαχθούν ή να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προσομοίωσης. 
Διαθέτει επίσης λειτουργίες για την επαλήθευση και τη συντήρηση του 
συστήματος οι οποίες χρησιμεύουν ως εργαλείο διαχείρισης παραγγελιών. 

3. Η λειτουργικότητα NIRI του συστήματος iTero Element 5D laptop 
configuration είναι ένα διαγνωστικό βοήθημα για την ανίχνευση των 
διοδοντικών αλλοιώσεων λόγω τερηδόνας πάνω από τα ούλα και για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης τέτοιων αλλοιώσεων. 

Οφέλη από το σύστημα iTero Element 5D laptop configuration
Το σύστημα iTero Element 5D laptop configuration παρέχει σημαντικά 
πλεονεκτήματα σε σχέση με τις υπάρχουσες μεθόδους παραγωγής οδοντικών 
κορωνών, συμπεριλαμβανομένης της σάρωσης χωρίς πούδρα, της μεγαλύτερης 
ακρίβειας παραγωγής και της άμεσης ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σάρωσης.

Ανατρέξτε στον ιστότοπό μας http://www.itero.com για να μάθετε πώς η 
υπηρεσία iTero μπορεί να βελτιώσει την επιχείρησή σας αυξάνοντας την 
ικανοποίηση του ασθενούς, αναβαθμίζοντας τα κλινικά αποτελέσματα και 
βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του γραφείου σας.

Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού
Ανατρέξτε στη λίστα των εγκεκριμένων φορητών υπολογιστών (laptop) και των 
εγκεκριμένων εφαρμογών Antivirus στη διεύθυνση www.iTero.com.

Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση της εφαρμογής iTero, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο εγκεκριμένοι φορητοί υπολογιστές (laptop) με το 
σύστημα iTero Element 5D.
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Η διεπαφή χρήστη Tero Element 5D laptop configuration  
Το σύστημα ρύθμισης φορητού υπολογιστή iTero Element 5 παρέχει ένα εύκολα 
κατανοητό περιβάλλον εργασίας χρήστη για την εκτέλεση ψηφιακών σαρώσεων 
για Αποκατάσταση ή Ορθοδοντική. Ο ιατρός καθοδηγείται μέσω της ακολουθίας 
σάρωσης με οπτική και γραπτή βοήθεια. Η οθόνη αφής του φορητού υπολογιστή 
και τα κουμπιά της ράβδου χρησιμοποιούνται για να ανταποκριθούν στις οδηγίες 
της οθόνης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σάρωσης.

Πατήστε για να εισέλθετε στο Κέντρο Εκμάθησης 
ή για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση

Πατήστε οπουδήποτε 
στην οθόνη για να 
κλείσετε αυτήν την 
επικάλυψη βοήθειας

(Πατήστε για να ξεκινήσετε 
μια νέα περίπτωση)

(Πατήστε για να δείτε ή 
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση 

στη λίστα ασθενών)

Πατήστε για να κλειδώσετε την επιφάνεια εργασίας

Πατήστε για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας
Πατήστε δύο φορές για να συνδεθείτε με 
έναν αντιπρόσωπο τεχνικής υποστήριξης για 
απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων 
(παρακαλούμε καλέστε την υποστήριξη πρώτα)

Πατήστε για προβολή ειδοποιήσεων, 
ενημερώσεων και άλλων μηνυμάτων 
από την Align Technology

Πατήστε για να ελέγξετε 
την κατάσταση των 
παραγγελιών σας

Στάθμη μπαταρίας φορητού υπολογιστή

Ένα πάτημα στο ερωτηματικό θα ενεργοποιήσει μια διάφανη επικάλυψη για 
Βοήθεια η οποία παρέχει μια σύντομη επισκόπηση. Παρακαλώ προσέξτε ότι η 
εικόνα με το Ακουστικό εμφανίζεται αντί για το ερωτηματικό ενώ βρίσκεστε σε 
αυτήν την προβολή. Πατήστε οπουδήποτε για να κλείσετε την οθόνη βοήθειας 
και να επιστρέψετε στη σχετική οθόνη.
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Κεφάλαιο 2:

Βασικές λειτουργίες ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 
Εμπρόσθια όψη του συστήματος

Φορητός υπολογιστής με οθόνη αφής

Εύκαμπτος διανομέας

Ράβδος και βάση
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Μονάδα σάρωσης (ράβδος)

Πλαίσιο αφής

Προστατευτικό 
περίβλημα μιας χρήσης Αποσπώμενο καλώδιο μονάδας 

σάρωσης με υποδοχή USB
Πλευρικά κουμπιά: Σάρωση, 
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, 
ενεργοποίηση πλαισίου αφής

Αεραγωγοί
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Συσκευασία φορητού συστήματος (για μεταφορά)
Μεταφορά
Χρησιμοποιήστε την παρεχόμενη θήκη για να μετακινήσετε το σύστημα μεταξύ των γραφείων.

Μετακίνηση του συστήματος
Για να εξασφαλίσετε τη μέγιστη προστασία του συστήματος, συνιστάται να 
μετακινείτε το σύστημα με προσοχή. Ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για τη 
μετεγκατάσταση του συστήματος:

1. Συνδέστε το μπλε προστατευτικό περίβλημα στη ράβδο.

2. Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα σάρωσης (ράβδος) είναι σωστά τοποθετημένη 
μέσα στη θήκη.

3. Αποσυνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας για τη ρύθμιση φορητού 
υπολογιστή 5D  και του φορητού υπολογιστή από την πρίζα τοίχου.

4. Τοποθετήστε όλα τα αντικείμενα στη θήκη (δείτε την παραπάνω εικόνα).

5. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη είναι στεγνή για να προστατέψετε τα εξαρτήματα 
του συστήματος από την υγρασία.
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Κεφάλαιο 3:

Συναρμολόγηση και εγκατάσταση λογισμικού
 
Βήμα 1: Συναρμολόγηση 
Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη συναρμολόγηση του 
σαρωτή σας iTero Element 5:

3.
Συνδέστε το καλώδιο USB στο διανομέα

6.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του διανομέα 
στην πρίζα ρεύματος

1.
Τοποθετήστε τη ράβδο στη βάση

4.
Συνδέστε το καλώδιο USB στον φορητό 
υπολογιστή

2.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο διανομέα

5.
Συνδέστε το καλώδιο της ράβδου στο διανομέα

Διανομέας και καλώδιο 
τροφοδοσίας διανομέα

Βάση

Ράβδος και καλώδιο ράβδου

Καλώδιο USB για σύνδεση φορητού 
υπολογιστή και διανομέα

A

B

Γ

Δ
A

B

ΓΔ

Ράβδος  
(μονάδα σάρωσης)

Τροφοδοσία AC Θύρα USB

Δύο σημαντικές σημειώσεις:

• Ο διανομέας πρέπει να είναι συνεχώς 
συνδεδεμένος με μια πρίζα AC

• Ο φορητός υπολογιστής πρέπει να 
είναι συνδεδεμένος σε μια πρίζα 
εναλλασσόμενου ρεύματος για 
ενδοστοματική σάρωση
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Βήμα 2: Λήψη λογισμικού iTero Element 5D laptop 
configuration 
Για τη σωστή εγκατάσταση και ρύθμιση του λογισμικού του σαρωτή  
iTero Element 5D, βεβαιωθείτε ότι η ράβδος iTero είναι ασφαλώς 
τοποθετημένη στη βάση, ότι είναι συνδεδεμένη με το διανομέα και ότι 
ο διανομέας είναι συνδεδεμένος με τον φορητό υπολογιστή. Παρακαλώ 
βεβαιωθείτε ότι ο φορητός σας υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στην 
πρίζα τοίχου κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του λογισμικού.

1. Εγκατάσταση φορητού υπολογιστή

A. Ενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή.

B. Ενημερώστε τα Windows στην πιο πρόσφατη έκδοση.

2. Λήψη λογισμικού iTero
A. Ανοίξτε τα καταχωρημένα εισερχόμενα μηνύματα email στο 

πρόγραμμα περιήγησης (browser). Αναζητήστε το email με τίτλο 
«Το iTero σας εστάλη» το οποίο περιλαμβάνει οδηγίες.

B. Κάντε κλικ στο σύνδεσμο για να μεταβείτε στη σελίδα με τις λήψεις 
λογισμικού. 
 ή

C. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε 
στο (πληκτρολογήστε τη διεύθυνση στο πρόγραμμα περιήγησης) 
download.itero.com.

3. Εγκατάσταση του λογισμικού iTero
A. Κάντε κλικ στο κουμπί «Ξεκινήστε».

B. Εκτελέστε το αρχείο εγκατάστασης που έχετε λάβει.

C. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λήψη 
του λογισμικού iTero.

Συνιστάται ιδιαίτερα να ελέγχετε τακτικά τις ενημερώσεις των Windows και 
να τις εγκαθιστάτε. Παρακαλώ ενεργοποιήστε τις ενημερώσεις.

Συνιστάται επίσης να πραγματοποιείτε έξοδο από τα Windows και 
να τερματίζετε τον υπολογιστή στο τέλος κάθε ημέρας έτσι ώστε να 
επιτρέπετε την εγκατάσταση ενημερώσεων.

Πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό iTero Element 5D για πρώτη φορά, 
παρακαλούμε εγκαταστήστε όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις των 
Windows. Οι καινούριοι υπολογιστές με λειτουργικό Windows πρέπει να 
θέτουν αυτόματα σε εφαρμογή τις ενημερώσεις.  

Για να ελέγξετε τις Ενημερώσεις των Windows, ανοίξτε τις «Ρυθμίσεις» 
(Πλήκτρο Windows + I), επιλέξτε «Ενημέρωση & Ασφάλεια» και στη 
συνέχεια «Ενημέρωση Windows». Κάντε κλικ στην επιλογή «Έλεγχος για 
ενημερώσεις» για να δείτε εάν υπάρχουν διαθέσιμες νέες ενημερώσεις.

Συνιστάται να κλείνετε τα υπόλοιπα προγράμματα λογισμικού ενώ 
χρησιμοποιείτε το σύστημα iTero Element 5D laptop configuration 
για σάρωση.
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Βήμα 3: Διαδικασία Εξατομίκευσης  

1.
Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα και πατήστε στο κουμπί «Εξατομίκευση» 
για να ξεκινήσετε τον Οδηγό.

2.
Ακολουθήστε τις οδηγίες του Οδηγού στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη 
ρύθμιση και την εγκατάσταση του iTero Element 5D.
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Κεφάλαιο 4:

Οδηγίες λειτουργίας
Βεβαιωθείτε ότι ο φορητός υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε πρίζα 
ρεύματος στον τοίχο, για να διασφαλίσετε ότι το επίπεδο της μπαταρίας δεν θα 
φτάσει σε χαμηλή στάθμη σε σημείο που να μην είναι πλέον δυνατή η σάρωση.

Ενεργοποιήστε τον φορητό υπολογιστή για την εκκίνηση του 
προγράμματος iTero.

Συνιστάται να διατηρείτε το σύστημα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια 
των ωρών λειτουργίας του γραφείου, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά 
των αρχείων στο παρασκήνιο μεταξύ του γραφείου του ιατρού, των 
συνεργαζόμενων εργαστηρίων του ιατρού και του Κέντρου της Align 
Technology. Συνιστάται να τερματίσετε το σύστημα στο τέλος της ημέρας και 
να κάνετε επανεκκίνηση το πρωί.

Κάμερα web
Συνδέστε την κάμερα web με τον φορητό υπολογιστή ακολουθώντας τις 
οδηγίες του προϊόντος.
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Κεφάλαιο 5:

Οδηγίες χειρισμού, 
καθαρισμού και 
απολύμανσης σαρωτή
 
Χειρισμός της μονάδας σάρωσης (ράβδος)
Η μονάδα σάρωσης περιέχει ευαίσθητα εξαρτήματα τα οποία πρέπει να 
χειρίζεστε με προσοχή.

Χειρισμός του καλωδίου της μονάδας σάρωσης
• Το καλώδιο του σαρωτή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή για να 

αποφευχθεί πιθανή ζημιά.

• Μεταξύ των συνεδριών του ασθενούς, συνιστάται να λύσετε τυχόν κόμπους 
και να διατηρείτε το καλώδιο του σαρωτή ίσιο προκειμένου να μην 
ασκείται οποιαδήποτε τάση σε αυτό.

Η μονάδα σάρωσης απαιτεί σωστό καθαρισμό & απολύμανση πριν από την 
πρώτη χρήση και πριν από κάθε επιπλέον χρήση και το αργότερο 30 λεπτά 
μετά την τελευταία σάρωση.

Καθαρισμός και απολύμανση της μονάδας σάρωσης (ράβδος)
Η μονάδα σάρωσης (ράβδος) πρέπει να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται 
ως εξής:

• Βγάλτε ένα πανί χωρίς χνούδι με έτοιμο για χρήση το CaviCide 1 και 
πιέστε μέχρι να γίνει υγρό το πανί.

• Σκουπίστε καλά την ράβδο για να αφαιρέσετε τυχόν ακαθαρσίες.

• Η συσκευή στο σύνολό της πρέπει να επιθεωρείται οπτικά για να 
διασφαλιστεί ότι δεν παραμένουν υπολείμματα ή θραύσματα πριν να 
συνεχίσετε στο επόμενο βήμα.

• Βρέξτε δύο επιπλέον πανιά χωρίς χνούδι στο Cavicide 1 και πιέστε μέχρι 
να γίνει υγρό το πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε τη συσκευή προσεκτικά, 
εξασφαλίζοντας ότι έχετε καλύψει προσεκτικά όλες οι επιφάνειες, τις 
άκρες και τις σχισμές. Ο χρόνος επικοινωνίας θα είναι τουλάχιστον 
2 λεπτά.

• Στη συνέχεια, βρέξτε τα πανιά χωρίς χνούδι με αποσταγμένο νερό και 
σκουπίστε όλες τις επιφάνειες για τουλάχιστον 15-30 δευτερόλεπτα.

• Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε στεγνά πανιά χωρίς χνούδι για να 
στεγνώσετε τις επιφάνειες.

Συντήρηση
Η βιομηχανική κάμερα δεν χρειάζεται συντήρηση.
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Κεφάλαιο 6:

Αλλαγή περιβλημάτων 
μεταξύ ασθενών
 
Το προστατευτικό περίβλημα iTero Element 5D προορίζεται για χρήση σε έναν 
ασθενή και αντικαθίσταται μετά από κάθε ασθενή με σκοπό την αποφυγή 
διασταυρούμενης μόλυνσης. 

Για την αντικατάσταση του περιβλήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απορρίψτε τα περιβλήματα του σαρωτή σύμφωνα με τις 
τυπικές διαδικασίες λειτουργίας ή τους τοπικούς κανονισμούς για τη 
διάθεση των μολυσμένων ιατρικών αποβλήτων.

Βήμα 1
Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε ένα περίβλημα, κρατήστε το κέντρο του 
περιβλήματος.

Βήμα 2
Πιέστε ελαφρά και στις δύο πλευρές του περιβλήματος μίας χρήσης, 
τραβήξτε αργά το περίβλημα από την μονάδα σάρωσης και απορρίψτε το.

Βήμα 3
Τοποθετήστε απαλά το νέο περίβλημα στην μονάδα σάρωσης μέχρι να 
ασφαλίσει στη σωστή θέση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οπτική επιφάνεια! 
ΜΗΝ αγγίζετε την οπτική επιφάνεια. Η επαφή μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά. Εάν απαιτείται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε τα μαντηλάκια και το 
αντιστατικό πανί που βρίσκονται μέσα στο κουτί με τα περιβλήματα. Για 
σωστή χρήση, ανατρέξτε στις οδηγίες που βρίσκονται μέσα στο κουτί των 
περιβλημάτων του σαρωτή.

Αντικατάσταση περιβλημάτων μιας χρήσης
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Περιβλήματα σαρωτή
Υπάρχουν δύο τύποι περιβλημάτων που προορίζονται για χρήση με την 
μονάδα σάρωσης (ράβδο):

Προστατευτικό περίβλημα μιας χρήσης
Το λευκό περίβλημα είναι μιας χρήσης και χρησιμοποιείται για τη 
σάρωση ασθενούς. Να αντικαθιστάτε πάντα το λευκό περίβλημα στη 
μονάδα σάρωσης μεταξύ των ασθενών, προκειμένου να αποφύγετε τη 
διασταυρούμενη μόλυνση. Παρακαλώ απορρίψτε το λευκό περίβλημα μετά 
από κάθε ασθενή.

Κουτί συσκευασίας προστατευτικών περιβλημάτων σαρωτή
Μπορείτε να παραγγείλετε online περιβλήματα σαρωτή σε κουτιά των 25 
τεμαχίων από το κατάστημα iTero.

www.store.itero.com

Προστατευτικό περίβλημα
To μπλε προστατευτικό περίβλημα χρησιμοποιείται για την προστασία 
της οπτικής επιφάνειας του φακού όταν η μονάδα σάρωσης δεν 
χρησιμοποιείται. Κρατήστε το μπλε περίβλημα σε ασφαλές σημείο, ώστε να 
μην χαθεί ή καταστραφεί.
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Κεφάλαιο 7:

Οδηγίες δικτύου LAN για 
κλινικές 
Εισαγωγή
Ο σαρωτής iTero Element 5D χρησιμοποιεί τη σύνδεση Wi-Fi στο διαδίκτυο 
για να στείλει και να ανακτήσει τις σαρώσεις από και προς το cloud iTero.

Ως σύσταση, είναι πάντα καλύτερο να έχετε στη διάθεσή σας την πιο 
σύγχρονη τεχνολογία. Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες οδηγίες για την 
καλύτερη σύνδεση Wi-Fi:

 
Επίπεδα Συνδεσιμότητας Wi-Fi στο Διαδίκτυο 
 
 
 
 
 

• ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση του σαρωτή 
iTero Element 5D laptop configuration, βεβαιωθείτε ότι η ισχύς σήματος 
Wi-Fi είναι «Εξαιρετική» ή τουλάχιστον «Καλή».

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά τη σάρωση ενός ασθενούς, μην συνδέετε ένα 
καλώδιο LAN στις ρυθμίσεις φορητού υπολογιστή iTero Element 5D - 
απαγορεύεται εξαιτίας λόγων κινδύνου για την ασφάλεια.

Εξαιρετικό 
> -50 dBm

Καλό 
-50 έως -60 dBm

Μέτριο 
-60 έως -70 dBm

Αδύναμο 
<-70 dBm
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Προετοιμασίες
• Το απαιτούμενο Μόντεμ/Δρομολογητής θα πρέπει να ρυθμιστεί με πρότυπο 

ασφαλείας WPA2, συμπεριλαμβανομένου ενός κωδικού πρόσβασης.

• Βεβαιωθείτε ότι το προσωπικό σας που ασχολείται με θέματα 
πληροφορικής θα είναι διαθέσιμο όταν προγραμματίσετε την 
εγκατάσταση του σαρωτή.

• Βεβαιωθείτε ότι τα διαπιστευτήρια SSID του Wi-Fi είναι διαθέσιμα: 
Σύνδεση & κωδικός πρόσβασης.

• Το ελάχιστο σήμα Wi-Fi για το σύστημα θα πρέπει να εμφανίζει 
τουλάχιστον δύο «γραμμές», όπως φαίνεται στο κεφάλαιο 2, παραπάνω).

• Το διαγνωστικό εργαλείο στις «Ρυθμίσεις» ή το Εργαλείο Συνδεσιμότητας 
προτείνονται παρακάτω.

• Ελέγξτε τη τοπική σύνδεση Wi-Fi με οποιονδήποτε σταθερό υπολογιστή, 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο συνδεσιμότητας iTero (εκτελέστε το τεστ 
όσο το δυνατόν πλησιέστερα στη θέση του σαρωτή).

• Λήψη Εργαλείου Συνδεσιμότητας στο fc1.orthocad.com\download\
AlignSupport\ConnectivityCheck2.0.exe

• Ακολουθούν κάποιες προτάσεις για τον υπεύθυνο πληροφορικής 
του γραφείου σας, σχετικά με το τι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για να 
αποφευχθούν ζητήματα όπως η πρόσβαση ή η συνδεσιμότητα με/στον 
σαρωτή iTero:

1. Οι προτιμήσεις του κεντρικού υπολογιστή που σχετίζονται με τις 
υπηρεσίες της Align και αφορούν τις θύρες ακρόασης 80 και 443.

2. Μην εμποδίζετε την επικοινωνία FTP, αφού ο σαρωτής στέλνει 
συγκεκριμένους τύπους αρχείων (.3ds and.3dc/.3dm).

3. Απενεργοποιήστε οποιοδήποτε πρόγραμμα-πελάτη διακομιστή 
μεσολάβησης για επικοινωνία δεδομένων μέσω του TCP/IP.

4. Μην προσθέσετε τον σαρωτή σε καμία ομάδα τομέα.

5. Μην εκτελέσετε καμία πολιτική ομάδας στον σαρωτή, καθώς μπορεί να 
διαταράξει την καλή λειτουργία του.

Οδηγίες δρομολογητή
Ελάχιστα Πρότυπα: 802.11N / 802.11AC

Οδηγίες σύνδεσης στο διαδίκτυο
Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση του σαρωτή iTero Element 5D laptop 
configuration, βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα αποστολής της σύνδεσης στο 
διαδίκτυο είναι τουλάχιστον 1Mbps ανά σαρωτή. Επίσης, να σημειωθεί ότι 
οποιεσδήποτε πρόσθετες συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο 
παράλληλα με τον σαρωτή ενδέχεται να επηρεάζουν την απόδοση του.

Τείχος Προστασίας
Ανοικτές Θύρες (σε περίπτωση που λειτουργεί το Τείχος Προστασίας): 

α.  80 - HTTP - TCP 
β.  443 - HTTPS - TCP

Συμβουλές Wi-Fi
Οι δρομολογητές Wi-Fi σας επιτρέπουν να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό 
σας σύστημα χρησιμοποιώντας μια σύνδεση Wi-Fi από οποιοδήποτε σημείο 
της λειτουργικής εμβέλειας του ασύρματου δικτύου. Παρ' όλα αυτά, ο 
αριθμός, το βάθος και η θέση των τοίχων, των ταβανιών ή των πρόσθετων 
χωρισμάτων που πρέπει να διανύσουν τα ασύρματα σήματα ενδέχεται να 
περιορίζουν την εμβέλεια και την ισχύ του σήματος. Τα κανονικά σήματα 
ποικίλλουν ανάλογα με τους τύπους των υλικών και τον θόρυβο βάθους RF 
(ραδιοσυχνότητα) στην οικία ή την επιχείρησή σας.

6. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τον ελάχιστο αριθμό τοίχων και οροφών μεταξύ του 
δρομολογητή και των άλλων συσκευών δικτύου. Κάθε εμπόδιο μπορεί να 
μειώσει την εμβέλεια του προσαρμογέα σας κατά 1-3 μέτρα (3-9 πόδια). 

7. Βεβαιωθείτε ότι έχετε μια ευθεία γραμμή, χωρίς κανένα εμπόδιο, μεταξύ 
των συσκευών δικτύου. Ακόμη και ένας τοίχος που φαίνεται σχετικά 
λεπτός μπορεί να μπλοκάρει σήμα 1 μέτρου (3 πόδια) εάν η γωνία του 
τοίχου μετατοπιστεί μόνο κατά 2 μοίρες. Για να επιτύχετε την καλύτερη 
λήψη, τοποθετήστε όλες τις συσκευές έτσι ώστε το σήμα Wi-Fi να ταξιδεύει 
απευθείας μέσω (900) ενός τοίχου ή διαμερίσματος (αντί σε γωνία).

8. Τα υλικά κατασκευής κάνουν τη διαφορά. Μια σταθερή μεταλλική πόρτα 
ή καρφιά αλουμινίου μπορεί να είναι πολύ πυκνά και ενδέχεται να έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις σε ένα σήμα Wi-Fi. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε 
σημεία πρόσβασης, ασύρματους δρομολογητές και υπολογιστές έτσι 
ώστε το σήμα να μετακινείται μέσω γυψοσανίδων ή ανοικτών πορτών. 
Υλικά και αντικείμενα όπως γυαλί, χάλυβας, μέταλλο, τοίχοι με μόνωση, 
δεξαμενές νερού (ενυδρεία), καθρέφτες, αρχειοθήκες, τούβλα και 
σκυρόδεμα μπορεί να μειώσουν το ασύρματο σήμα σας.

9. Κρατήστε το προϊόν iTero μακριά (τουλάχιστον 3-6 πόδια ή 1-2 μέτρα) 
από ηλεκτρικές συσκευές ή συσκευές που παράγουν θόρυβο RF.

10. Εάν χρησιμοποιείτε ασύρματα τηλέφωνα 2,4 GHz ή X-10 (ασύρματα 
προϊόντα όπως ανεμιστήρες οροφής, τηλεχειριζόμενα φώτα και συστήματα 
οικιακής ασφάλειας), η ασύρματη σύνδεσή σας μπορεί να υποβαθμιστεί 
σε μεγάλο βαθμό ή να μην ανταποκρίνεται καθόλου. Η βάση πολλών 
ασύρματων συσκευών μεταδίδει ένα σήμα RF, ακόμη και αν η συσκευή 
δεν χρησιμοποιείται. Τοποθετήστε τις άλλες ασύρματες συσκευές όσο το 
δυνατόν πιο μακριά από το σαρωτή και το δρομολογητή σας.

11. Στην περιοχή σας, ενδέχεται να υπάρχουν περισσότερα από ένα ενεργά 
ασύρματα δίκτυα. Κάθε δίκτυο χρησιμοποιεί ένα ή περισσότερα κανάλια. 
Εάν το κανάλι βρίσκεται κοντά στα κανάλια του συστήματός σας, η 
επικοινωνία ενδέχεται να μειωθεί σταδιακά. Ζητήστε από το τμήμα 
πληροφορικής σας να το ελέγξει, και εάν απαιτείται, αλλάξτε τους 
αριθμούς των καναλιών που χρησιμοποιεί το δίκτυό σας.
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Δοκιμή Πρότυπο Επίπεδο τάξης / σοβαρότητας
Αποτέλεσμα 
δοκιμής

Τεκμηρίωση (IEC 60601-1-2 τμήματα 4 και 5)

Γενικές απαιτήσεις για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) Τμήμα 4.1 -- Συμμορφώνεται

Εξωτερικές ετικέτες τμήμα 5.1 -- Συμμορφώνεται

Συμμόρφωση του εγχειριδίου χρήστη τμήμα 5.2.1 -- Συμμορφώνεται

Ακρίβεια της τεχνικής περιγραφής τμήμα 5.2.2 -- Συμμορφώνεται

Εκπομπή (IEC 60601-1-2 τμήμα 7)

Αγώγιμες εκπομπές Εύρος συχνότητας: 150 kHz - 30 MHz CISPR 11
Ομάδα 1 Κατηγορία Β
230, 120 & 100 VAC δικτύου @ 50 Hz;
220 VAC δικτύου @ 60 Hz

Συμμορφώνεται

Ακτινοβολούμενη εκπομπή με εύρος Συχνότητας: 30 - 1000 MHz CISPR 11 Ομάδα 1 Κατηγορία Β Συμμορφώνεται

Δοκιμή εκπομπών αρμονικού ρεύματος IEC 61000-3-2
230 VAC δικτύου @ 50 Hz 
& 220 V @ 60 Hz

Συμμορφώνεται

Μεταβολές τάσης, διακυμάνσεις τάσης και έλεγχος αναλαμπής IEC 61000-3-3
230 VAC δικτύου @ 50 Hz 
& 220 V @ 60 Hz

Συμμορφώνεται

Ανοσία (IEC 60601-1-2 τμήμα 8)

Ανοσία στην ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2 8 kV εκφορτίσεις επαφής & 15 kV εκφορτίσεις αέρα Συμμορφώνεται

Ανοσία από ακτινοβολούμενα ηλεκτρομαγνητικά πεδία IEC 61000-4-3 10,0 V / m; 80 MHz ÷ 2,7 GHz, 80% AM, 1 kHz Συμμορφώνεται

Ανοσία από το πεδίο εγγύτητας από εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών IEC 61000-4-3
Πίνακας συχνοτήτων, από 9 V/m έως 28 V/m,
PM (18 Hz ή 217 Hz), FM 1 kHz

Συμμορφώνεται

Ανοσία από ηλεκτρικό αγωγό μετάβασης (EFT) IEC 61000-4-4 ± 2,0 kV - σε δίκτυο AC, Tr / Th - 5/50 ns, Συμμορφώνεται

Ανοσία στην υπέρταση IEC 61000-4-5

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

Συμμορφώνεται

Ανοσία από αγώγιμες διαταραχές που προκαλούνται από πεδία 
ραδιοσυχνοτήτων

IEC 61000-4-6
3.0, 6.0 VRMS 
σε 230 VAC δικτύου & καλωδίου ράβδου·
0.15 ÷ 80 MHz, 80% AM @ 1 kHz

Συμμορφώνεται

Ανοσία από πτώσεις τάσης, βραχείες διακοπές και διακυμάνσεις τάσης IEC 61000-4-11

Σε 230 VAC & 100 VAC δίκτυα @ 50 Hz:
0% - 0,5 cycle & 1 cycle. 
70% - 25 cycle; 0% - 250 cycle  
220 VAC δικτύου@ 60 Hz
0% - 0,5 cycle & 1 cycle. 
70% - 30 cycles; 0% - 300 cycles

Συμμορφώνεται

Παράρτημα Α:

Δήλωση EMC
 
Σύνοψη αποτελεσμάτων δοκιμών EMC για ρύθμιση φορητού υπολογιστή iTero Element 5D
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Αντικείμενο Περιγραφή

Οθόνη Οθόνη φορητού υπολογιστή

Σαρωτής Ο σαρωτής εκπέμπει κόκκινο φως λέιζερ (680nm Κλάση 1) καθώς και λευκές εκπομπές LED.

Ισχύς λειτουργίας 100-240VAC- 50/60 Hz - 40VA (μέγιστο)

Θερμοκρασία λειτουργίας 18° έως 26°C / 64,4° έως 78,8°F

Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς -5° έως 50°C 23° έως 122°F

Πίεση λειτουργίας & υψόμετρο
Πίεση: 520 mmHg έως 760 mmHg (~69 kPa έως ~101 kPa)
Υψόμετρο: 0 πόδια έως 10.000 πόδια

Πίεση & υψόμετρο για αποθήκευση/μεταφορά
Πίεση: 430 mmHg έως 760 mmHg (~57 kPa έως ~101 kPa)
Υψόμετρο: 0 πόδια έως 15.000 πόδια

Σχετική υγρασία Λειτουργία: 40% έως 70%. Αποθήκευση: 30% έως 90%

Διαστάσεις

   
Διανομέας iTero Element 5D 
laptop configuration: 
Μήκος: 206 χιλιοστά (~8 ίντσες)
Πλάτος: 94 χιλιοστά (~3,7 ίντσες)
Βάθος: 36,5 χιλιοστά (~1,4 ίντσες)

iTero Element 5D μονάδα 
ράβδου:
Μήκος: 346 χιλιοστά 
(~13,3 ίντσες)  
Πλάτος: 50 mm (~2,0 in)  
Βάθος: 68 mm (~2,7 ίντσες) 

Βάση:
Μήκος: 262 mm (~10 ίντσες)
Πλάτος: 89 mm (~3,5 in)
Βάθος: 52 mm (~2 in)

Θήκη:
Ύψος: 326.5 mm (~13 in)
Πλάτος: 455 mm (~18 in)
Βάθος: 184 χιλιοστά (~7 ίντσες)

Καθαρό βάρος
Διανομέας iTero Element 5D laptop configuration: ~0,5 kg (~1 lbs)
Μονάδα Σάρωσης: 0,47 kg (~1 lbs) 
Κενή Θήκη: ~2 kg (~4.5 lbs)

Βάρος αποστολής ~8 kg (~17.6 lbs)

Παράρτημα B:

Προδιαγραφές συστήματος
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