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Forord
Tak fordi, at du valgte et Haag-Streit-instrument. Hvis du omhyggeligt følger
forskrifterne i denne brugervejledning, kan vi garantere for, at vores produkt fungerer
pålideligt og problemløst.

ADVARSEL!
Læs brugervejledningen omhyggeligt igennem før ibrugtagning af
produktet. Den indeholder vigtige oplysninger om brugerens og
patientens sikkerhed.

BEMÆRK!
Kun for USA: Ifølge amerikansk lovgivning må denne enhed kun sælges
af eller efter ordinering af en læge eller en autoriseret behandler.
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1 Sikkerhed
FARE!
Manglende overholdelse af disse anvisninger kan medføre beskadigelse
af materiale og fare for brugere og patienter.

ADVARSEL!
Disse advarsler skal ubetinget overholdes for at garantere sikker drift af
produktet og for at undgå fare for brugere og patienter.

BEMÆRK!
Vigtig information: Læs omhyggeligt.

1.1 Kommentarer til denne brugervejledning
BEMÆRK!
I denne brugervejledning anvendes komma som decimalseparator.

1.2 Omgivelsesbetingelser
Temperatur −40 °C ... +70 °C

Lufttryk 500 hPa ... 1060 hPa

Transport

Relativ fugtighed 10 % ... 95 %

Temperatur −10 °C ... +55 °C

Lufttryk 700 hPa ... 1060 hPa

Opbevaring

Relativ fugtighed 10 % ... 95 %

Temperatur +10 °C ... +35 °C

Lufttryk 800 hPa ... 1060 hPa

Brug

Relativ fugtighed 30 % ... 90 %

1.3 Forsendelse og udpakning
• Kontroller før udpakning af instrumentet, at emballagen ikke viser tegn på

uhensigtsmæssig håndtering eller beskadigelse. Ved tegn på beskadigelser
underrettes transportfirmaet, der leverede varen.

• Pak enheden ud sammen med en repræsentant for transportfirmaet. Udfærdig
en rapport om eventuelle beskadigede dele. Denne rapport skal underskrives
både af dig og af repræsentanten for transportfirmaet.

• Lad enheden blive i emballagen et par timer før udpakning (kondensering).
• Efter udpakning kontrolleres instrumentet for beskadigelser.
• Defekte instrumenter skal returneres i en egnet emballage.
• Opbevar den originale emballage, så den kan anvendes ved eventuel

tilbagesendelse eller flytning.

1.4 Installationsadvarsler
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Hvis der tilsluttes et eksternt apparat, skal dette opfylde standarden
EN 60601-1.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.
• Brug af denne enhed ved siden af eller stablet sammen med andet

udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt funktion. Hvis en
sådan anvendelse er nødvendig, skal denne enhed og det andet
udstyr observeres for at kontrollere, at de fungerer normalt.

• Instrumentet skal anbringes således, at der altid er nem adgang til
netstikket, så instrumentet nemt kan frakobles elnettet.

1.5 Anvendelse, omgivelser
FARE!
Instrumentet må ikke anvendes i eksplosionsfarlige områder, hvor der
arbejdes med flygtige opløsningsmidler (alkohol, benzin osv.) og
brændbare narkosemidler.



5

DANSKNORSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI БЪЛГАРСКИMAGYAR ČESKYSUOMI DANSK NORSKΕΛΛΗΝΙΚΗHRVATSKIPOLSKIБЪЛГАРСКИ MAGYARČESKY SUOMI

© HAAG‑STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland ‑ HS‑Doc. no. 1500.7220506‑04060 – 2021 – 08

ADVARSEL!
• Enheden må ikke anvendes i nærheden af udstyr til

højfrekvenskirurgi og radiofrekvensskærmede rum i et
elektromedicinsk system til magnetisk resonansbilleddannelse, hvor
intensiteten af de elektromagnetiske forstyrrelser er høj.

• Bærbart udstyr til radiofrekvenskommunikation (herunder perifert
udstyr såsom antennekabler og eksterne antenner) må ikke
anvendes tættere end 30 cm på nogen del af enheden, herunder
kabler specificeret af Haag-Streit. Ellers kan det medføre forringelse
af enhedens ydeevne.

• Imaging Module 600 (IM 600) er beregnet til dokumentation.
Okularets billede er afgørende for diagnosen af patienten.

• Før hver undersøgelse skal det kontrolleres, om den automatiske
venstre/højre-identificering fra Release Module fungerer korrekt.

• Release Module fastgøres med kraftige magneter. Magnetisk
følsomme lagringsmedier (f.eks. kreditkort) skal holdes væk fra
magneterne.

BEMÆRK!
• Må kun betjenes af kvalificeret personale. Uddannelsen af

personalet er brugerens ansvar.
• Denne enhed må kun anvendes i overensstemmelse med

instruktionerne i afsnittet "Tilsigtet formål/tilsigtet anvendelse".
• Uventet interferens i forbindelse med kommunikationsfejl mellem

Imaging Module 600 og EyeSuite-softwaren kan være forårsaget af
en mobiltelefon eller trådløs telefon i umiddelbar nærhed af
spaltelampen eller strømkilden. Flyt sådant udstyr længere væk fra
instrumentet, indtil forstyrrelsen ophører.

• Kommunikationen mellem Imaging Module 600 og pc’en kan også
blive forstyrret eller afbrudt, hvis instrumentet er tilsluttet en
strømforsyning, som forårsager kortvarig interferens eller kortvarigt
strømsvigt. I så fald skal USB-stikket tages ud et kort tidsrum eller
pc’en genstartes.

1.6 Desinfektion
BEMÆRK!
Enheden kan blive desinficeret, men det er ikke nødvendigt. For
yderligere oplysninger henvises til afsnittet "Vedligeholdelse".

1.7 Garanti og produktansvar
• Haag-Streits produkter må kun anvendes til de formål og på den måde, der er

beskrevet i de dokumenter, der følger med produktet.
• Produktet skal behandles som beskrevet i kapitlet "Sikkerhed".

Uhensigtsmæssig behandling kan beskadige produktet. Herved bortfalder alle
garantikrav.

• Fortsat brug af et produkt, der er blevet beskadiget ved ukorrekt betjening, kan
medføre personskade. I et sådant tilfælde bortfalder producentens ansvar.

• Haag-Streit giver ingen eksplicit eller implicit tilsikring eller garanti, herunder
blandt andet implicit garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål.

• Haag-Streit fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for hændelige skader eller
følgeskader som følge af brugen af produktet.

• Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti, der ydes af din sælger.
• Kun for USA: Dette produkt er omfattet af en begrænset garanti, som kan ses på

www.haag-streit-usa.com.

1.8 Indberetningspligt
BEMÆRK!
Enhver alvorlig ulykke, der opstår i forbindelse med enheden, skal
indberettes til Haag-Streit og den kompetente myndighed i den
medlemsstat, hvor du bor.

1.9 Symbolforklaring

Brugervejledningen skal
overholdes

Læs brugervejledningen
omhyggeligt igennem

Generel advarsel, læs den
medfølgende dokumentation

EU-
overensstemmelseserklæring
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Produktionsdato Producent

Haag-Streit referencenummer Serienummer

Producentens varemærke
Haag-Streit AG

Vejledning vedr. bortskaffelse
Se kapitlet ’Bortskaffelse’

Anført europæisk etableret
repræsentant Medicinsk udstyr

Testsymbol for TÜV Rheinland
med godkendelse af INMETRO
Brasilien

Kontrolmærke fra MET med
godkendelse i USA og Canada

Stikbøsning USB 3.0 micro B
på RM02 til computer

Stikbøsning USB 3.0 på RM02
til kameraet

Stærke permanente magneter Stikbøsning på RM02 til
strømforsyningsenhed

Spaltebelysning Baggrundsbelysning

Indstil drejeknappen til
kamerasymbol = 70 % af lyset
går til kameraet

Tændt (strøm)

2 Tilsigtet formål/tilsigtet anvendelse
Imaging Module 600 er udviklet udelukkende til Haag-Streit spaltelamperne BQ 900
og BP900, som kan bruges til at producere digitale fotografier og videoer til
dokumentation af øjet.

3 Indledning
3.1 Beskrivelse af instrumentet
Systemet muliggør digital fremstilling af billeder og videoer, som er synlige i
mikroskopets højre strålegang. Stråleseparatoren kan frakobles vha. en
afbryder(drejeknap), således at 100 % af lyset når okularet. Med Release Module er
det muligt at frigive billeder eller videoer (uden at slippe joystikket) og variere
kameraets belysningstid.

3.2 Systemkomponenter
BEMÆRK!
Camera Module CM02 kan kun monteres på spaltelampe BQ 900.
Camera Module CM02BP kan kun monteres på spaltelampe BP 900.
Modulerne har forskellige bajonetlåse.

Imaging Module 600 er et system, der består af følgende hovedkomponenter:
A. Camera Module CM02 / CM02BP
B. Release Module RM02
C. EyeSuite-software
D. Strømforsyningsenhed

3.3 LED-belysning (forudsætning)
1. Lampekabel med specielt tilslutningsstik til LI01 plus / LI02 plus
2. LED-belysningshoved med baggrundsbelysning (se separat brugervejledning)
3. Glasfiberledning til baggrundsbelysning
4. Hovedstøtte (se separat brugervejledning)
5. Skinnedæksel
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3.4 Camera Module CM02 / CM02BP
6. Camera Module CM02 / CM02BP
7. Afbryder (drejeknap) stråleseparator
8. Driftskontrol vha. LED
9. Kamerakabel (CM02 / CM02BP til RM02)

10. Kabelholder

3.5 Release Module RM02
11. Release Module RM02
12. Etiket til højre/venstre-identificering
13. Ledningsbundt

3.6 Strømforsyningsenhed
14. Strømforsyningsenhed
15. Netstik (landespecifikt)
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4 Montering / installation af udstyr
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Kontrolmærke fra MET med godkendelse i USA og Canada Kontakt
din Haag-Streit-repræsentant vedrørende installation, reparation og
ændring af systemet. Kontaktoplysninger finds på www.haag-
streit.com.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.

4.1 Montering af etiketten til automatisk venstre/højre-
identificering
16. Beskyttelsesfolie
17. Resten af etiketten
18. Rulleskinne
19. Glideplade
• Fjern skinnedækslet (5) og sæt spaltelampen til side. Rengør bordoverfladen.
• Fjern beskyttelsesfolien (16) fra etikettens bagside. Begynd med at trække den

forsigtigt af fra hjørnet modsat den sorte flade.
• Læg etiketten mod højre rulleskinne (18) og glideplaten (19). Tryk den hvid-sorte

flade fast og udglat luftbobler.
• Fjern forsigtigt resten af etiketten (17), 'positioneringsværktøjet', langs

perforeringen.
• Montér spaltelampen og skinnedækslet på ny.

4.2 Tilslutning af CM02 / CM02BP i strålegangen
20. Dæksler
21. Markeringspunkter
22. Pil (lås)
• Demonter åndeværnet.
• Fjern de sorte og hvide dæksler (20).
• Markeringspunkterne (21) på oversiden af forbindelsesdelene tilpasses over for

hinanden.
• Fastgør i den angivne pileretning (22) ved at dreje låseringen.
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4.3 Facilitet til kompensering for vægt
23. Stilleskruer til facilitet til kompensering for vægt
Spaltelampens krydsslæde gør det muligt at udligne
tilbehørets vægt ,så højdeindstilling vha. joystikket
forløber let (23). Følg anvisningerne i
brugervejledningen til spaltelampen.

4.4 Kabeludlægning til CM02 / CM02BP og RM02 (skema)
ADVARSEL!
• Kun det medfølgende USB 3.0-kabel (REF 1022373) må anvendes

til forbindelse af pc'en.
• Der må kun anvendes medicinsk godkendte pc'er, eller de skal

anvendes via en medicinsk godkendt isoleringstransformator.
• Ekstraudstyr til pc (f.eks. printer, monitor) skal anvendes via en

isoleringstransformator.
• Ethernet må kun anvendes via galvanisk isolering iht. EN 60601-1.
• Netstikket på strømforsyningsenheden skal til hver en tid være

tilgængeligt, for at kunne frakoble instrumentet fra elnettet.

24. Elnettet
25. Medicinsk godkendt

skilletransformer
26. Instrumentbord (IT)
27. Medicinsk godkendt

strømforsyningsenhed
28. Printer
29. Skærm
30. PC

31. Lokalt netværk
32. Galvanisk isolering (EN 60601-1)
33. Hovedstøtte
34. Kabel til hovedstøtte / LED-

belysning / RM02
35. Release Module RM02
36. LED-belysning
37. Camera Module CM02 / CM02BP

BEMÆRK!
For at sikre fejlfri funktion, anbefaler Haag-Streit anvendelse stationære
computere af høj kvalitet, og undgå anvendelse af bærbare computere.

38. Fikseringsskrue
39. 2-polet stiktilslutning
Hvis den midterste lysdiode lyser
rødt under driften, er den to-
polede stiktilslutning (39) tilsluttet
forkert.

• Frakobl instrumentet fra elnettet.
• Fjern dækslet på belysningsenhedens øverste del ved at løsne fikseringsskruen

(38).
• Drej den 2-polede stiktilslutning (39) 180°.
• Sæt dækslet fast på belysningsenhedens øverste del ved at stramme

fikseringsskruen (38).
• Tilslut apparatet til elnettet igen.
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ADVARSEL!
• Magnetisk følsomme lagringsmedier (f.eks. kreditkort) skal holdes

væk fra magneterne på Release Module RM02.
• Der må kun anvendes strømforsyningsenheder, som opfylder

standarden EN 60601-1 og er godkendt af Haag-Streit.

4.4.1 Kabeludlægning trin for trin
• Isæt Release Module RM02 via krydsslæden på spaltelampen. Der er fire

magneter til fastgørelsen.

BEMÆRK!
• Der må ikke tilsluttes fremmede USB-enheder til USB-bøsningerne

(58) og (60).
• Ved BQ 900 spaltelamper med byggeår ældre end 1998, er

dækpladen fastgjort til krydsslæden vha. skruer. De to bageste
skruer fjernes, før anbringelse af RM02.

• Sæt stikket til kamerakablet (49) i bøsningen (58).
• Tryk kamerakablet ind i kabelholderen (48).
• Computerkabel USB 3.0 (46), kabel til strømforsyningsenheden (45) og kabel til

hovedstøtten / LED-belysning / RM02 (44) indføres i kabelstrømpen(43).
• Sæt stikket på strømforsyningskablet (45) i bøsningen (59).
• Sæt stikket på computerkablet USB 3.0 (46) i bøsningen (60).
• Stram kabelstrømpen og fastgør en kabelbinder (42) i hver ende.
• Forbind kablet til hovedstøtten (41) med modstykket (40) på hovedstøtten.
• Montér bordpladen, og anbring spaltelampen på bordet.
• Tilslut computerkablets USB 3.0 (46) til PC'en.
• Tilslut netkablet (15) på strømforsyningsenheden (14).
• Tilslut stikket på strømforsyningsenheden til elnettet.
• Tilslut kablet til hovedstøtten (1) til lampehovedet.

40. Tilslutningsstik til hovedstøtte
41. Stik til hovedstøtte / LED-belysning

/ RM02
42. Kabelbinder
43. Kabelstrømpe

44. Kabel til hovedstøtte / LED-
belysning / RM02

45. Strømforsyningskabel
46. Computerkabel USB 3.0
47. Kamera (ikke illustreret)

48. Udsparing på mikroskoparm
49. Stik til kamerakabel
50. Release Module RM02
51. RM02 driftskontrol vha. LED
52. Tænd-/sluk-tast
53. Drejeknap, baggrundsbelysning
54. Drejeknap, spaltebelysning
55. Valgtast A
56. Valgtast B

57. Udløsertast RM02
58. Bøsning til kamerakabel
59. Bøsning til

strømforsyningsenhedens stik
60. Bøsning til computerkabel USB 3.0

micro B
61. Tapskruer
62. Stikplacering
63. Kabeldæksel
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5 Ibrugtagning
5.1 Tilslutning af instrumentet
• Tilslut strømforsyningsenheden til elnettet og tryk på tænd-/sluk-tasten (52) på

Release Module RM02. I tilsluttet tilstand lyser den grønne LED-driftskontrol
(51). Kameraet er ikke udstyret med strømafbryder, det automatisk ved
tilslutning af pc'en. Statussen vises vha. kontrollampen (8).

• Indstil drejeknappen til spaltebelysningen (54) på en position mellem ’1’ og ’10’.

6 Betjening
BEMÆRK!
Spaltelampens okularer skal indstilles ifølge undersøgerens refraktion.
Se brugervejledningen til spaltelampe BQ 900 eller BP 900.

6.1 Camera Module CM02

Indstil stråleseparatorens afbryder (drejeknappen) til
kamerasymbolet
• 70 % af lyset går til kameraet og
• 30 % til betragteren
Drej (drejeknap) stråledeler til toppen
• 100 % af lyset går til betragteren (gælde begge

strålegange)

6.2 Billedudsnit
ADVARSEL!
Billederne og videoerne må kun bruges til dokumentationsformål. Kun
billedet i okularet må anvendes til diagnose.

Objektets billedudsnit, se tabel

Kreds: Ojektets billedudsnit set gennem mikroskopokularet.

Rektangel: Sensorens flade.

Objektfelt i okularet (mm) Objektfelt i kameraet

12.5 × Recording mode 4:3

6.3 × ø 33 * 33.0 × 24.7 *

10 × ø 20 20.8 × 15.6

16 × ø 12.7 13.2 × 9.9

25 × ø 8 8.3 × 6.2

40 × ø 5.1 * 5.3 × 4.0 *
*Ikke til spaltelampe BP 900
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6.3 Log trigger
• Tryk på udløsertasten (57) på Release Module RM02
• Vælg det ønskede billede vha. valgtast (55) eller (56)
• Tryk igen på udløsertasten (57) på Release Module RM02 – billedet bliver gemt

6.4 Hvidbalance
Haag-Streit Imaging Module 600 er optimeret til maksimal billedkvalitet med Haag-
Streit-spaltelampe BQ 900 og BP 900. Billedkvaliteten er således bl.a. afhængig af
korrekt tilpasning af farveværdierne til den pågældende spaltelampebelysning. For
at forbedre billedkvaliteten og opnå en realistisk farvegengivelse, anbefales det at
udføre en hvidbalance.

6.4.1 Forberedelse af spaltelampe
1. Tænd for spaltelampen.
2. Filterposition "åben" (intet filter).
3. Vælg en 16 X forstørrelse.
4. Åbn spalteblænden helt.
5. Sæt diffusionsfilteret for.
6. Anbring Haag-Streit gråkortet foran spaltelampen og fokusér.
7. Indstil spaltebelysningens lysstyrke således, at gråkortets struktur er let

genkendelig.

6.4.2 Udførelse af hvidbalance
1. Start 'EyeSuite Imaging'-softwaren
2. Aktivér automatisk tilstand for intensitet
3. Åbn applikationen 'hvidbalance'
4. Start 'hvidbalance' ved at aktivere funktionen 'kalibrering'

ADVARSEL!
Hvidbalancen fungerer bedst, når billedet belyses ensartet.

Indstilling af hvidbalance med gråkort REF 1021485

Billedet er uskarpt eller overbelyst Strukturen er genkendelig

6.5 Software / hjælpemenu /fejlmeddelelser
EyeSuite-softwarens hjælpesektion indeholder instruktioner og vejledning til
udførelse af en undersøgelse samt en beskrivelse af fejlmeddelelserne. Hjælp
hentes via tasten F1 eller i [?] - menuen [Help].

ADVARSEL!
Softwaren skal installeres af uddannet personale ifølge den separate
installationsvejledning.
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6.6 LED-indikator belysningshoved
1) 2) 3)

Baggrunds-
belysning

Polaritets-
reversering

Spalte-
belysning

Driftstilstand
Standby-tilstand Blinker grønt x Blinker grønt

Normal betjening
Spalte- og baggrundsbelysning
til

Grøn x Grøn

Kun spaltebelysning ON Blinker grønt x Grøn

Kun baggrundsbelysning tændt Grøn x Blinker grønt

Drift med reduceret
baggrundsbelysning
Høj LED-temperatur, hvilket
reducerer
baggrundsbelysningen

Grønt blink x Grønt blink

6.7 LED-indikator for strømforsyning
Normal betjening Grøn

6.8 LED-indikator Release Module RM02
Normal betjening Grøn

LED-belysning frakoblet Blinker grønt

Etablering af forbindelse Orange

6.9 LED-indikator kameramodul CM02/CM02BP
Normal betjening Grøn

Etablering af forbindelse Orange
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6.10 Fejlmeddelelser (belysningshoved)
1) 2) 3)

Baggrunds-
belysning

Polaritets-
reversering

Spaltebelysning
FEJL

Fejlmeddelelser Forholdsregler
E1 Ukorrekt polarisering af

forsyningen
Kontakt din Haag-Streit-repræsentant x Rød x

E2 Belysningsregulator registreres
ikke

Tilslut belysningsregulator eller udskift den eventuelt. Rød x Rød

E3 Temperaturen er for høj Lyskildernes ydelse reduceres. Ved opnåelse af den tilladte
temperatur sikres igen normal drift.

Rødt blink x Rødt blink

E4 Ingen kommunikation mellem
strømforsyning og belysning

Kontakt din Haag-Streit-repræsentant Rødt blink 2 × x Rødt blink 2 ×

E6 Generel fejl Send PS-LED til det pågældende servicested. Rødt blink 4 × x Rødt blink 4 ×

6.11 Fejlmeddelelser Release Module RM02
FEJL Fejlmeddelelser Forholdsregler Driftskontrol vha. LED (51)
E14 Ingen kommunikation med LED-belysning LI01 plus / LI02 plus Kontakt din Haag-Streit-repræsentant Rødt blink 2 ×

E16 Generel fejl Send instrumentet til det pågældende
servicested.

Rødt blink 4 ×

6.12 Fejlmeddelelser Camera Module CM02 / CM02BP
FEJL Fejlmeddelelser Forholdsregler Driftskontrol vha. LED (8)
E18 Ingen kommunikation med LED-belysning LI01 plus / LI02 plus Kontakt din Haag-Streit-repræsentant Rød
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7 Nedlukning
Tryk kort på tænd-/sluk-tasten (52) på Release Module RM02, for at slukke for LED-
belysningen efter en undersøgelse. Herved slukkes kameraet ikke. Dette signaleres
med grøn pulsering. Ved tryk på tasten i ca. 3 sekunder slukkes Release Module
helt og LED-driftskontrollen (51) slukkes. Kameraet har ikke en separat
strømafbryder. Det slukkes automatisk, når pc'en nedlukkes.

BEMÆRK!
Tænd-/sluk-tasten på Release Module RM02 frakobler ikke instrumentet
fra elnettet. Hvis strømforsyningsenheden ikke benyttes i længere tid,
skal den frakobles elnettet ved at trække stikket ud af stikkontakten.

8 Tekniske data
8.1 Strømforsyningsenhed
Type ICCNEXERGY, ELPAC POWER SYSTEMS

Model MWA030018B-10A REF 1022106

Netspænding 100 − 240 V

Strømforbrug 0.8 A

Driftsfrekvens 50 − 60 Hz

8.2 Mål
Camera Module CM02 / CM02BP
Vægt: 2.6 kg (inkl. emballage)

Mål L × B × H: 190 × 127 × 76 mm

Emballage L × B × H 380 × 270 × 130 mm

8.3 Minimumskrav pc
Processortype Intel i5, 5. version eller højere med 4 kerner.

BEMÆRK!
• 6. version anbefales ikke.
• 2 kerner med Hyper-Threading

anbefales ikke.

RAM 8 GB RAM, hvis pc'en kun anvendes til brug af Imaging
Module 600.
16 GB RAM, hvis der ud over EyeSuite anvendes ekstra
udstyr såsom software til patientadministration.
Anvend 2 RAM-moduler.

Harddisk Mindst 500 GB (NTFS-filsystem)

Grafik Grafikkort med mindst 2 GB hukommelse (anbefalet
chipsæt Nvidia eller AMD).
OpenGL 2.0

Monitor Mindst 19", opløsning 1920 × 1080 pixel.

Operativsystem Windows 8.1, Windows 10, Windows 11.
Kun 64-bit system.

PCI-slot PCI-Express 3.0

PCI-Express kort Chipsæt fra Renesas / NEC.

8.4 Kamera
Kamerastråle: Strålegang højre (fra lægens/iagttagerens side)

Grænseflade: USB 3.0

Billedfrekvens: 30 fps (frames per second)

Energiforbrug: 5 V / 600 mA
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9 Vedligeholdelse
ADVARSEL!
• Der må ikke udføres ændringer på instrumentet uden producentens

tilladelse. Installation og reparationer må kun udføres af uddannet,
kvalificeret personale.

• Kontrolmærke fra MET med godkendelse i USA og Canada Kontakt
din Haag-Streit-repræsentant vedrørende installation, reparation og
ændring af systemet. Kontaktoplysninger finds på www.haag-
streit.com.

• Brug kun originale Haag-Streit-reservedele.

9.1 Kontrol af instrumentet
For at kontrollere korrekt funktion anvendes følgende fremgangsmåde:
• Indsæt prøvestaven i det radiale bevægelsesleje, samtidig med at overfladen

rettes ind efter mikroskopet i en ret vinkel.
• Indstil spaltelængden til 8 eller 14 mm.
• Indstil belysningsstyrken til 50%.
• Indstil forstørrelsen i mikroskopet til maks.
• Anbring okularerne således, at prøvestaven er i skarpt fokus. Drej samtidig

okularet fra (+)- til (-)-siden.
• Tænd for kameraet.
• Ved alle forstørrelser skal strukturen fremstå skarpt på prøvestaven i okularet og

fremstå skarpt på kamerabilledet.
• Tænd for belysningen til 0.2 mm-blænden.
• Tænd for trådkorset i EyeSuite; trådkorset skal være inden for den oplyste prik.

9.2 Vedligeholdelse
For at garantere instrumentet en lang levetid, skal det rengøres ugentligt som
beskrevet, og når det ikke bruges, skal det beskyttes med støvhætten. Vi anbefaler
at lade en autoriseret servicetekniker kontrollere instrumentet en gang om året.

9.3 Rengøring og desinfektion
Haag-Streit-spaltelamper og deres tilbehør kan efter behov tørres omhyggeligt af
med brugsklare engangsklude med desinfektionsmidlet 70 % ethanol. Det er også
tilladt at bruge overfladeskånsomme desinfektionsmidler (aldehydholdige eller
aldehydfri) som for eksempel Kohrsolin FF.

ADVARSEL!
• Anvisningerne til klargøring gælder ikke for tonometer-måleprismer.
• Tonometer-måleprismer skal klargøres i henhold til separate

anvisninger.
• For stærke eller aggressive desinfektionsmidler eller

rengøringsvæsker, såsom brintoverilte, vil beskadige enhedens
finish og belægning.

• Der må ikke anvendes spray.
• Overhold producentens sikkerhedsanvisninger.
• Der må ikke anvendes drivvåde klude.
• Vrid eventuelle gennemvædede klude ud før brug, når det er

nødvendigt.
• Sørg for, at der ikke trænger væske ind i instrumentet.
• Overhold virkningstiden.
• Rengør optiske overflader efter desinfektion med en meget blød

klud.

BEMÆRK!
IP-kode: IPX0 (instrumentet er ikke sikret mod væskeindtrængning)
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10 Bilag
10.1 Tilbehør / funktionsdele / aftagelige dele / forbrugsvarer
Komponenter REF
Indstilling af hvidbalance med gråkort 1021485

Computerkabel USB 3.0 1022373

10.2 Lovmæssige forskrifter
• Instrumentet er udviklet og konstrueret i henhold til standarderne EN 60601-1-

og EN 60601-1-2.
• Standarden EN 60601-1-1 skal overholdes ved kombination af forskelligt

medicinsk og/eller ikke medicinsk elektrisk udstyr.
• Enhedens overensstemmelse med forordningen om medicinsk udstyr 2017/745

er bekræftet af CE-mærket.
• En kopi af overensstemmelseserklæringen vedrørende det foreliggende

instrument kan til hver en tid bestilles hos Haag-Streit.
• Alle gældende sikkerhedsforskrifter skal overholdes.

10.3 Klassificering
Standard EN 60601-1 Beskyttelsesklasse I

Driftstype Kontinuerlig drift

Forordning (EF) 2017/745 om medicinske anordninger Klasse I

FDA Klasse II

10.4 Bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr skal bortskaffes adskilt fra almindeligt
husholdningsaffald! Dette instrument er blevet bragt i handelen efter
den 13.8.2005. For yderligere information bedes du venligst
henvende dig direkte til din Haag-Streit-repræsentant. Således sikres
det, at ingen skadelige stoffer kommer ud i miljøet, og værdifulde
råmaterialer kan genbruges.

10.5 Overholdte standarder
EN 60601-1

EN 60601-1-2

10.6 Vejledning og producentens erklæring vedr.
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
10.6.1 Generelt
Denne enhed opfylder kravene til elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til IEC
60601-1-2:2014 (4. udgave). Enheden er udformet således, at generering og
emission af elektromagnetisk interferens begrænses i det omfang, andre apparater
ikke forstyrres i deres drift i overensstemmelse med bestemmelserne og således, at
selve apparatet er passende immunt over for elektromagnetisk interferens.

ADVARSEL!
• Medicinsk elektrisk udstyr og systemer er underlagt særlige

forholdsregler i henhold til EMC-direktivet og skal installeres ifølge
EMC-anvisningerne i dette bilag.

• Brug af tilbehør, transducere og kabler, som afviger fra dem, der er
specificeret eller leveret af producenten Haag-Streit, kan resultere i
øget elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk
immunitet af denne enhed og resultere i fejlbetjening.

• Enheder fra tredjepart må kun tilsluttes i overensstemmelse med
IEC 60601-1-standarden.
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10.6.2 Udsendt interferens
Dette produkt er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt skal sørge for, at det anvendes i et
sådant miljø.

Emissionstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - vejledning
RF-emissioner
CISPR 11

Gruppe 1 Dette produkt anvender udelukkende RF-energi til interne funktioner. Dets RF-emissioner er derfor
meget lave og forårsager sandsynligvis ikke interferens i elektronisk udstyr i nærheden.

RF-emissioner
CISPR 11

Klasse B

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2

Ikke relevant

Spændingsudsving/flickeremissioner
IEC 61000-3-3

Ikke relevant

Dette produkt er egnet til anvendelse i alle slags omgivelser, både private hjem og andre bygninger,
der er tilsluttet det offentlige lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til
bopælsformål.
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10.6.3 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 1)
Dette produkt er beregnet til anvendelse i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af dette produkt skal sørge for, at det anvendes i et
sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø – vejledning
Elektrostatisk afladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV kontakt
±2, ±4, ±8, ±15 kV luft

±8 kV kontakt
±2, ±4, ±8, ±15 kV luft

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser.
Hvis gulvene er belagt med syntetisk materiale, skal
den relative luftfugtighed være mindst 30 %.

Elektrisk hurtig transient/burst
IEC 61000-4-4

±2 kV, 100 kHz for
strømforsyningsledninger *
±1 kV, 100 kHz for indgangs-
/udgangsledninger *

±2 kV, 100 kHz for
strømforsyningsledninger *
±0.5, ±1kV, 100 kHz for indgangs-
/udgangsledninger *

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
* Gælder ikke for DC og I/O, hvis kablet er < 3 m.

Spændingsbølge
IEC 61000-4-5

±0.5, ±1 kV ledning(er) til ledning(er) *
±0.5, ±1, ±2 kV ledning(er) til jord *

±1 kV ledning(er) til ledning(er) *
±0.5, ±1, ±2 kV ledning(er) til jord *

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
* Gælder ikke for DC og I/O, hvis kablet er < 3 m.

Spændingsfald, korte
afbrydelser og
spændingsudsving i
strømforsyningsledninger
IEC 61000-4-11

0% UT: 0.5 cyklus ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og 315°

0% UT: 1 cyklus ved 0°

0% UT: 250/300 cyklusser ved 0°

70% UT: 25/30 cyklusser ved 0°

0% UT: 0.5 cyklus ved 0°, 45°, 90°,
135°, 180°, 225°, 270° og 315°

0% UT: 1 cyklus ved 0°

0% UT: 250/300 cyklusser ved 0°

70% UT: 25/30 cyklusser ved 0°

Kvaliteten af netstrømmen skal svare til kvaliteten i et
typisk kommercielt miljø eller hospitalsmiljø.
Hvis brugeren af produktet kræver uafbrudt drift
under strømafbrydelser, anbefales det, at produktet
strømforsynes af en nødstrømsforsyning eller et
batteri.
UT er vekselstrømsnetspændingen (100 – 240 V) før
anvendelse af testniveauet.

Strømfrekvens (50/60 Hz)
magnetfelt
IEC 61000-4-8

3 A/m
50/60 Hz

30 A/m
50/60 Hz

Strømfrekvensmagnetfeltet skal være på samme
niveau som ved anvendelse i et typisk erhvervs- eller
hospitalsmiljø.
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10.6.4 Testet for elektromagnetisk immunitet (del 2)
Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr bør ikke anvendes tættere på nogen del af dette produkt, herunder kabler, end den anbefalede sikkerhedsafstand beregnet ud
fra den ligning, der gælder for senderens frekvens.
Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra bygninger, genstande og mennesker.
Feltstyrker fra faste sendere, såsom basisstationer for radiotelefoner (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelser og
tv-udsendelser, kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, forårsaget af faste RF-sendere, bør det overvejes at foretage en
elektromagnetisk måling på stedet.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - vejledning
Ledningsbåret RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz uden for ISM-
bånd og radioamatørbånd *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz i ISM-bånd
og radioamatørbånd *

3 Vrms
150 kHz – 80 MHz uden for ISM-
bånd og radioamatørbånd *

6 Vrms
150 kHz – 80 MHz i ISM-bånd
og radioamatørbånd *

Udstrålet RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2.7 GHz
80% AM 1 kHz

3 V/m
80 MHz – 6 GHz
80% AM 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløst RF-
kommunikationsudstyr
IEC 61000-4-3

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ±5 kHz afvigelse, 1 kHz
sinus
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 Hz

27 V/m
380 – 390 MHz
50% PM 18 Hz
28 V/m
430 – 470 MHz
FM ±5 kHz afvigelse, 1 kHz
sinus
9 V/m
704 – 787 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
800 – 960 MHz
50% PM 18 Hz

Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor produktet anvendes,
overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, skal
produktet observeres for at bekræfte normal drift. Hvis der
konstateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe
yderligere foranstaltninger som f.eks. at vende eller flytte
produktet.

Minimumsafstanden beregnes ved hjælp af følgende ligning:

E er immunitetstestniveauet i [V/m]
d er minimumsafstanden i [m]
P er den maksimale effekt i [W]

Maksimal udgangseffekt og separationsafstand for trådløst
RF-udstyr testet (ved 30 cm):

TETRA 400: maks. 1.8 W
GMRS 460, FRS 460: maks. 2 W
LTE Band 13 and 17: maks. 0.2 W
GSM 800/900: maks. 2 W
TETRA 800: maks. 2 W
iDEN 820: maks. 2 W
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28 V/m
1700 – 1990 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
2400 – 2570 MHz
50% PM 217 Hz
9 V/m
5100 – 5800 MHz
50% PM 217 Hz

28 V/m
1700 – 1990 MHz
50% PM 217 Hz
28 V/m
2400 – 2570 MHz
50% PM 217 Hz
9 V/m
5100 – 5800 MHz
50% PM 217 Hz

CDMA 850: maks. 2 W
LTE Band 5: maks. 2 W
GSM 1800/1900: maks. 2 W
CDMA 1900: maks. 2 W
DECT: maks. 2 W
LTE Band 1, 3, 4, 25: maks. 2 W
UMTS: maks. 2 W
Bluethooth: maks. 2 W
WLAN 802.11b/g/n: maks. 2 W
RFID 2450: maks. 2 W
LTE Band 7: maks. 2 W
WLAN 802.11 a/n: maks. 0.2 W

Interferens kan forekomme i nærheden af udstyr, der er mærket
med følgende symbol:

* ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. Amatørradiobåndene mellem 0.15 MHz og 80 MHz er: 1.8 MHz – 2 MHz, 3.5 – 4.0 MHz, 5.3 – 5.4 MHz, 7 – 7.3 MHz, 10.1 – 10.15 MHz, 14 – 14.2 MHz, 18.07 –
18.17 MHz, 21.0 – 21.4 MHz, 24.89 – 24.99 MHz, 28.0 – 29.7 MHz, 50.0 – 54.0 MHz.

Hvis den målte feltstyrke på det sted, hvor produktet anvendes, overstiger det gældende RF-overensstemmelsesniveau, som angivet ovenfor, skal produktet observeres
for at bekræfte normal drift. Hvis der konstateres unormal drift, kan det være nødvendigt at træffe yderligere foranstaltninger som f.eks. at vende eller flytte produktet.
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10.6.5 Anbefalede sikkerhedsafstande mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr og dette produkt
Dette produkt er beregnet til anvendelse i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede. Kunden eller brugeren af dette produkt kan bidrage til
at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og dette produkt som
anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

Sikkerhedsafstand i henhold til senderens frekvens [m]

Senderens nominelle maksimale
udgangseffekt [W]

150 kHz – 80 MHz uden for ISM- og
radioamatørbånd *

d = 1.2 √P **

150 kHz – 80 MHz i ISM-og
radioamatørbånd *

d = 2.0 √P

800 MHz – 2.7 GHz (se tabellen
ovenfor vedrørende definition af

trådløse RF-sendere)
d = 2.0 √P

0.01 0.12 0.20 0.20

0.1 0.38 0.63 0.63

1 1.2 2.0 2.0

10 3.8 6.3 6.3

100 12 20 20

For sendere med en maksimal udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sikkerhedsafstand d i meter [m] beregnes ved hjælp af den ligning, der
gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens maksimale nominelle udgangseffekt i watt [W] i henhold til senderproducenten.

* ISM-båndene (industrielle, videnskabelige og medicinske) mellem 150 kHz og 80 MHz er: 6.765 – 6.795 MHz, 13.553 – 13.567 MHz, 26.957 – 27.283 MHz, 40.66 – 40.7
MHz. Amatørradiobåndene mellem 0.15 MHz og 80 MHz er: 1.8 MHz – 2 MHz, 3.5 – 4.0 MHz, 5.3 – 5.4 MHz, 7 – 7.3 MHz, 10.1 – 10.15 MHz, 14 – 14.2 MHz, 18.07 –
18.17 MHz, 21.0 – 21.4 MHz, 24.89 – 24.99 MHz, 28.0 – 29.7 MHz, 50.0 – 54.0 MHz.
** Formler fra 3. udgave af IEC 60601-1-2.
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Ved yderligere spørgsmål bedes du venligst henvende dig til din Haag-Streit-forhandler på:

Based on Englisch Doc with Wiki Revision ID: 119585


