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Safe Label System® 

Drug Labeling Solution 

EN - English 
 
Documentation Notice 
This document is part of the EU MDR requirements.  The Codonics Safe Label System® Product is a 
Class I medical devices intended for use by Healthcare Professionals.  Product packaging and labeling, 
including Graphic User Interface (GUI) for operation are offered in English and meet MDR, Annex I, 
Chapter III, 23.4, taking account the training and the knowledge of the potential user. 
 
Web information, Key Specifications, Intended Use, User Manual Appendices, Quick Start Guide and 
Setup IFU (Instructions for use) are available in basic translation for Member State Languages.  Primary 
IFU are available in English. 
 
Codonics Products are Class I products intended for use by Healthcare Professionals. 
Products packaging and labeling, including Graphic User Interface (GUI) for operation are 
Offered in English and meet MDR, Annex I, Chapter III, 23.4, taking account the training and the 
knowledge of the potential user. 
 
*Web information, Key Specifications, Intended Use, User manual Appendix, Quick Start Guide & Setup 
IFU are available in simple translation Member State Languages; primary IFU are available in English 
 

 

 

 

  



 
Overview: 
Codonics Safe Label System SLS 550i Point of Care Station (PCS) is the standard of care in the world’s leading hospitals. 

An award-winning FDA Class II medical device, the system improves the safety and accuracy of medication 

management and labeling compliance anywhere medications are prepared. In the OR, SLS integrates with anesthesia 

medication carts to electronically identify the drug in hand. Visual and audible confirmation based on the NDC of the 

vial/ampoule provides clinicians with a real-time safety check that acts as a second set of eyes, helping to eliminate the 

most prevalent medication errors. On demand, SLS produces a ready-to-apply TJC-compliant label that includes a 

barcode that captures the NDC from the parenteral vial for integration at administration with Epic and Cerner. When 

used in conjunction with Codonics SLS-WAVE, this process electronically documents the patient record ‘hands-free’ to 

improve charge capture, billing accuracy and 340B compliance, creating standardization and 
enabling BCMA in the OR. 
 
Safe Label System: 
Integrates with existing workflows, adding TJC compliance and pharmacy oversight at every location where on-demand 

medications are prepared, such as the OR, ICU, PACU, patient floors and pharmacy 
 
Provides clinicians with electronic medication safety checks while increasing productivity 
 
Allows hospital-approved drugs, diluents, concentrations, and total dose/total volume preparations to be integrated 

with worldwide recognized best practices and international standards in a formulary managed by pharmacy and 

available at the fingertips of anyone 
preparing medications 
 
Captures the exact NDC of the parenteral vial and carries it to the prepared label to provide 100% accurate 

documentation for charge capture and 340B accountability 
 
Can be managed remotely including software updates and provides status feedback to specified users via the 

Administration Tool and Email Notifier (optional) 
 
When used in conjunction with SLS-WAVE, the complete solution enables ‘hands-free’ integration with Epic and Cerner 

to maximize revenue, improve patient outcomes and clinician workflow by reducing manual clicks 
 
Improve Patient Safety 
Errors in preparation and selection as well as documentation inaccuracies occur for a number of reasons. Multiple 

distractions, poor handwriting and look-alike /sound-alike drugs greatly contribute to the potential for medication errors. 

SLS embraces the call to improve patient and medication safety by: 
 
Reduces the most common drug errors made during the selection, preparation and administration of injectable and 

intravenous medications in the OR, including vial/ampoule swaps, mislabeling/illegible labeling, syringe swaps and 

expired syringes 
 
Meets the ISMP and APSF recommendations that every anesthetizing location should have a mechanism to identify 

medications before drawing them up or administering them (barcode reader) 
 
Automatically presents clinicians with visual and audible confirmations of each drug and concentration, incorporating 

electronic safety checks to remove the element of human error 
 
Specifications 
System: Integrated touch screen computer, 2D barcode scanner, color ink jet printer, audio feedback and network 

capable 
(Ethernet standard, Wi-Fi optional) 
 
Power: Universal Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
 
Dimensions: 10.43 “ (26.5 cm) W, 15.67“ (39.8 cm) D, 16.50 “ (41.9 cm) H 
 
Weight: 14.5 lbs. (6.6kg) 



 
Regulatory: Full medical device compliance including Class 2 FDA and Class I MDR 2017/745/EU (CE), GMP/QSR, ISO 

13485: 
2016/NS-EN ISO 13485:2016, Electrical Safety IEC 60601-1 Ed. 3.1 and EMC/EMI: FCC Class A and IEC 60601-1-2: Ed. 4 for 
Professional Healthcare Facilities 
 
Readable Barcodes: Code 128, GS1-128, Data Matrix, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, 
GS1 DataBar Family, Interleaved 2 of 5, ITF-14, Code 39, Code 32, 
ISBT 128, QR Code 
 
Writable Barcodes: Data Matrix, EAN-13/UPC-A 
 

 
 



 
 

SLS User Manual 

 

Preface 

 

Conventions Used in This Manual 
 

Bulleted Lists 

Bullets are used to display a list of nonprocedural items. For example: 
The following events trigger a synchronization of SLS data to that stored on the 

SmartDrive: 



Automatically every 15 minutes 

Formulary updates 

 

Numbered Steps 

 

The  icon indicates the beginning of a procedure. The steps in a procedure are 

numbered. For example: 
Open the front cover. 
Press the Ink button. 

 

Notes 

 

Notes contain additional information related to a topic or procedure. For example: 
 

NOTE: The system will ensure that a test print is performed at least once a day. 
 

Cautions and Warnings 

 

Cautions alert you to actions or situations that could cause harm to equipment or data. 
 

For example: 
Warnings alert you to actions or situations that could result in personal injury. For 

example: 
 

Important Information and Filenames 

Bold type is used for emphasis, user interface object names, and paths or filenames.  
 

For example: 
The Barcode Scanner scans drug container barcodes for identity and verification. 
Use the controls to correct the date and time, then press the OK button. 

 

 

Purpose and Scope 

 

 

Refer to this User’s Manual for procedures on how to perform Safe Label System (SLS) 
user operations, including: 

Setting up the hardware and software 

Performing basic functions such as logging in and out, and configuring some  
System settings (for example, sound volume, brightness) 
Printing and confirming syringe labels 

Checking drug syringes by scanning their barcodes 

Maintaining the system 



Monitoring system status and troubleshooting common problems 

 

 

Product Information 

 

For technical assistance with SLS Point of Care Station, call Codonics Technical 
Support at the following number: 
Phone: +1 440.243.1198 
Toll Free: 800.444.1198 (USA only) 

Technical Support is available 24/7/365. Technical Support is also available online via 

email and the Codonics web site: 
Email: support@codonics.com 
Web Sites: www.codonics.com 

General product information can also be requested by sending email to: 
Email: info@codonics.com 

Please include your postal mailing address and telephone number in the email message. 
Basic product information is returned via email unless otherwise requested. 
 

Warnings and Limitations of Use 

 

Location of Safety and Compliance Labels 

 

Codonics is in compliance with various regulations. 
 

The SLS PCS safety and compliance label, shown below, is located on the bottom of the device 
(shown on the following page). 
 

 
 



 
Voltage Warning 

 

The exclamation point within a triangle is intended to alert the user to the presence of 

important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature 

accompanying this device. 

 

 
 

REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. REMOVAL OF LABELS, 

COVERS, OR ENCASEMENT FASTENERS MAY VOID THE WARRANTY. 

THIS APPARATUS MUST BE ELECTRICALLY GROUNDED. 

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS DEVICE TO RAIN OR 

MOISTURE. 

 

EQUIPMENT IS NOT TO BE USED AS A COMPONENT OF A LIFE SUPPORT SYSTEM. 

Life support devices or systems are devices or systems that support or sustain life, and 

whose failure to perform can be reasonably expected to result in a significant injury or 

death to a person. A critical component is any component of a life support device or 

system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the 

life support device or system, or to affect its safety or effectiveness. 

 

Laser Warning 

 

WARNING This device emits CDRH/IEC Class 2 laser and IEC Class 1M light. Do not stare 

into beam. 

 

Serial Number, Configuration, Date Code, and Modification 

Codes 

 

The serial number label is placed onto the safety and compliance label. 



The serial number label includes the following information: 
The serial number (SN), which uniquely identifies the unit. 
The configuration number (CN), which details the build configuration. 
The modifications codes, which are to the right of the CN number and are a  
series of 20 numbers. When any of these numbers are blocked out, that identifies a 
modification that was made to the unit. 

 

 

 
 

 

 

 

Potential for Radio Frequency Interference on Device Operation 

 

Both portable and mobile RF communications equipment can affect medical electrical 
equipment, including SLS PCS. SLS PCS is intended for use in the electromagnetic 

environment specified in the guidance and manufacturer’s declaration section. 
 

 

Potential for Radio and Television Interference 

 

SLS PCS generates and uses radio frequency energy, and if not installed and used 

properly, that is, in strict accordance with the manufacturer’s instructions, may cause 

interference to radio and television reception. It has been type tested and found to 

comply with Class A emission limits for a computing device in accordance with the 

specifications in Subpart J of Part 15 of FCC Rules, which are designed to provide 

reasonable protection against such interference when operating in a commercial 
environment. SLS PCS is not intended for use in a residential Class A environment. 
SLS PCS requires a medical power/ground. If your SLS does cause interference to radio or 
television reception, you are encouraged to try to correct the interference by one or more of 
the following measures: 

Reorient the receiving antenna 



Relocate SLS PCS with respect to the receiver 

 

If necessary, you should consult Codonics Technical Support or an experienced 

radio/television technician for additional suggestions. You may find the following booklet 
prepared by the Federal Communications Commission helpful: How to Identify and Resolve 
Radio-TV Interference Problems. This booklet is available from the U.S. Government Printing 
Office, Washington, D.C. 20402, Stock No. 004-000-00345-4. 
 

This product is in conformity with the protection requirements of EC Council directive 

MDR 2017/745/EU(CE) on the approximation of the laws of the Member States relating to 
medical devices. This product satisfies the Class A limits of IEC 60601-1-2 for Professional 
Healthcare Facilities and CISPR 11. A declaration of conformity with the requirements of the 
Directive has been signed by a Codonics vice president. 
 

 

 

Guidance Regarding Electromagnetic Emissions and Immunity 

 

 

Suitable environments are as follows: 

SLS550i is intended for use in hospital and clinical environments including operating 

rooms and the perioperative environment. 

SLS550i has not been evaluated for use near HF surgical equipment. If use near HF 

surgical equipment is desired, the user is responsible for verifying proper operation 

of the SLS550i. If SLS550i does not perform correctly in this environment, move the 

SLS550i farther from the source of the electromagnetic disturbance. 

SLS550i has not been evaluated for use in emergency medical vehicles or in residential 

applications. 

 

NOTE: The radio frequency emissions characteristics of this equipment make it suitable for use 

in industrial areas and hospitals (CISPR 11 class A). If it is used in a residential environment (for 

which CISPR 11 class B is normally required) this equipment might not offer adequate 

protection to radio-frequency communication services. The user might need to take mitigation 

measures, such as relocating or re-orienting the equipment. 

 

As a support device, SLS550i does not provide essential performance. 

 

WARNING Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be 

avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment 

and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally. 

 
WARNING Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by 
the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or 
decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation. 
 



WARNING Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables 
and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the 
SLS550i, its cables, or accessories. Otherwise, degradation of the performance of this equipment 
could result. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electromagnetic Emissions Standards and Test Level 
 

 
 

Electromagnetic Immunity Standards and Test Levels 

 

 



 
Safety Precautions 

 
• Never connect the device’s external power supply to any outlet or power supply that has a 

voltage or frequency different than that specified (100 – 240 VAC, 50/60 Hz). Use only the 

external power supply provided with the device (Codonics part Number SLS-PS). 

• When replacing the device, always power it down (refer to “Powering Off the System”) and 

disconnect the AC power cord prior to servicing it. 

• Damage to a power cord is a fire and shock hazard. When unplugging a power cord, hold it 

by the plug only and remove the plug carefully. 

• If a power cord or external power supply needs to be replaced, replace it only with another 

Codonics power cord or Codonics external power supply. Alternatively, replace it with a 

power cord or external power supply manufactured specifically for your power 

configuration. 

• If the device is smoking or making unusual sounds, power off and unplug the device 

immediately. 

• Do not insert foreign objects of any kind into the device; doing so can constitute a safety 

hazard and cause extensive damage. 

• Do not place any liquid containers on the device. If, for some reason, liquid seeps into the 

device, power off the device and unplug the power cord from the source outlet. If used 

without taking corrective measures, the device may be damaged. 

• Do not expose the device to flammable gases in concentrations high enough to cause fire 

or explosion. 

 

Location Precautions 

 
• The operating ambient temperature range of SLS PCS is 15–30ºC (59–86ºF), with a relative 

humidity of 20%–80%. 



• If SLS PCS is moved quickly from an extremely cold location to a warmer one, 

condensation is likely to form. Do not use SLS PCS if condensation has formed. 

• Wait until the condensation has evaporated. You can speed up the evaporation time by 

moving SLS PCS to a dryer location. 

• Do not place SLS PCS in a location with high humidity or high dust. Airborne dirt particles 

can cause print quality problems. Avoid placing SLS PCS in locations where ventilation 

ducts, open doors, or frequent passers-by might expose SLS PCS and labels to high levels 

of debris. 

• Do not locate SLS PCS in hot-springs areas where hydrogen sulfide and acidic ions are 

likely to be generated. 

• Do not locate SLS PCS where there are oily fumes and vapors. 

• Do not locate SLS PCS in direct sunlight. 

• Do not locate SLS PCS near sources of high RF energy. 

• Do not locate SLS PCS where it might be subject to jarring or vibrations, such as a table or 

desk in a high-traffic area. Jarring and vibrations can affect the print quality of labels. 

• If using a VESA mount to mount the device on a wall, stand, or anesthesia supply cart, 

refer to the VESA Mounting Interface Standard (MIS), available at www.vesa.org, for proper 

location and installation information. 

 

 

 

Cleaning Precautions 

 

To avoid damage to the device, observe the following general precautions for cleaning 

the device: 
• Apply the cleaner to a clean, lint-free cloth first and then clean the device. 

• Liquid applied directly to the device could possibly leak inside the device and cause 

damage. Use extra caution when cleaning around the vents on the back of the 

touchscreen and speaker. 

• Allow the device to completely dry before operating it again. 

• Many plastic components are used in SLS PCS construction. Coat flecking and 

deformation is likely to occur if the device is wiped with chemical dusters, benzene, 

thinners, insecticides, or other solvents. Rubber and PVC materials left in contact with 

SLS PCS for extended periods of time will cause damage. Never use petroleum-based 

solutions or abrasive cleansers. 

• Never use abrasive material. 

• Always dilute cleaning agents according to the manufacturer’s instructions, or use the 

lowest possible concentration. 

• Do not allow the cleaning agent to remain on the device surfaces. Wipe it off immediately 

with a lint-free cloth moistened with water. 

 

For cleaning instructions, refer to “Cleaning the Enclosure”. 
 

It is recommended that you disinfect the product only when necessary as determined by your 
hospital’s policy, to avoid long-term damage to the product. 
 



The device must be cleaned first, as described in “Cleaning the Enclosure”, before using a 
general disinfecting agent. 
 

 

Cleaning the Enclosure 

 
WARNING Always power off the system before cleaning. An electrical shock could occur if the 
system is powered on and liquid is spilled into it. 
 

To clean the system’s enclosure, use a clean, lint-free cloth moistened with either 

warm water and mild soap, a diluted non-caustic detergent, or one of the following 

approved cleaning agents: 
Ammonia: Dilution of Ammonia <3% 

Alcohol: Ethanol 70%, Isopropanol 70%. 
 

• Over time, ink overspray might gather at the base of the device. The device uses a vacuum 

system to gather most of this ink on a series of saturation pads.  

• Eventually, these pads might need to be replaced. Contact Codonics Technical Support to 

determine if pad replacement is necessary. 

• If ink has gotten onto the system’s enclosure, it can be cleaned with an ammonia based 

window cleaner and a lint-free cloth. 

• If scanning barcodes is inconsistent or the device is having difficulty scanning, clean the 

scanner’s glass window. 

 
 

 

 

Disinfecting the Enclosure 

 

Recommended disinfecting agents include: 
1 part household bleach and 5 parts water solution 

A-456-N 

Virex II 256 

PDI Sani-Cloth® 

 
WARNING Codonics makes no claims regarding the efficacy of the listed chemicals or methods as 
a means of controlling infection. Consult your hospital’s infection control officer or 
epidemiologist. 
 

Disinfecting Precautions 

 

To avoid damage to the device, observe the following general precautions for disinfecting the 
device: 

• Do not use Povodine, Sagrotan, or Mucocit disinfecting agents or strong solvents (for 

example, acetone). 



• Do not use any disinfecting agents that corrode or damage polycarbonate. 

 

Media Precautions 

 
• Unwanted labels should be destroyed or disposed of to ensure that improper labels are 

not used. 

• Only use Codonics ink cartridges and labels to ensure proper operation of the device and 

proper labeling of syringes. Using unapproved ink cartridges and labels could lead to 

unacceptable results, including poor print quality and poor label adhesion to syringes. 

• Damage from unapproved ink or labels will void the warranty. 

• Never refill ink cartridges, as this can result in incorrect color usage. 

 

Disposal Requirements 

 

Disposal of this product and consumables shall be in accordance with all applicable laws and 
regulations in effect at the locality at the time of disposal. For additional information, refer 
Hazardous Material Information. 
 

European Disposal Requirements 

 

Codonics imagers and electronic accessory devices are not to be discarded or recycled; 
rather they are to be returned to the manufacturer. Contact Codonics directly or by the 

link provided for the latest information concerning: 
Identification of the country-specific Importer/Distributor/Producer 

Product return and treatment of our electronic products 

 

Manufacturer: Codonics Inc. 
17991 Englewood Drive 

Middleburg Heights, OH 44130 USA 

Phone: +1 440.243.1198 

Fax: +1 440.243.1334 

E-mail: WEEE@codonics.com 

www.codonics.com 

 

 

Codonics electronic products and accessories bearing the following symbol are subject to 
European Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 2002/96/EC, 
amended by Directive 2003/108/EC. The EN 50419 symbol indicates separate collection and 
return required. 
 



 
 

 

Indications for Use 

 

Device Description 

 

Drug preparation and administration in the perioperative environment are integral 
aspects of anesthesiologist’s patient care responsibilities. The Codonics Safe Label System (SLS) 
is a simple, integrated system utilizing a barcode scanner to read and confirm drug identity 
from FDA NDC (National Drug Code) and other drug ID Barcodes from drug containers and 
automatically print labels for prepared drugs and other items in use on patients during surgical 
procedures. The labels are compliant with national regulations focused on improving 
medication safety in the perioperative environment. 
 

The software components provide functions for scanning container barcodes; creating, 
reviewing, and approving the hospital-managed promotion of a formulary database; 
displaying on-screen and audibly confirming drug type; and printing ISO, ASTM, and TJC (The 
Joint Commission) content- and color-compliant labels with 1D and/or 2D barcodes. The system 
reads drug container barcodes and produces water resistant, color labels. The system can be 
integrated to function with an Anesthesia Information Management System (AIMS) workflow to 
provide real-time documentation of drug administration when the syringe 1D or 2D barcode is 
read. The system can be accessed and managed via a network (Ethernet or Wi-Fi). 
 

Device Characteristics 

 

The use of drug class specific pattern and color per ASTM D4774 and ISO 28625 

Specifications for User Applied Drug Labels in Anesthesiology is configurable by site and 
dataset. Formularies (datasets) are uniquely named configurations that may differ in drugs, 
colors, dilutions, and comments to accommodate different practices within a 

single site or hospital (for example, pediatric versus cardiac). 
 

 
Additional uses include producing labels for IVs and other artifacts used during a surgical 
procedure. 
 

The Codonics SLS is generally placed in, however not limited to, the perioperative 

environment to identify syringes prepared for anesthesiology use during surgery. 



 

Typical users of this system are trained professionals, including but not limited to 

physicians, nurses, and technicians. 
 

The major characteristics and functions of the family of devices include: 
• Scanning the drug container barcode directly from a vial or other type of container 

• Decoding the manufacturer-issued barcode into the required FDA National Drug Code 

(NDC) or Unique Drug Identifier (UDI) number 

• Referring the NDC/UDI number to a site-managed formulary lookup database 

• Providing audio and ISO-compliant visual “readback” of the drug name 

• Providing an alert if the drug container is listed as “recalled/obsolete” in the site’s 

formulary 

• Printing an easy-to-read, water resistant ISO 26825 compliant color label meeting The 

Joint Commission medication management standards and the American Society of 

Anesthesiologists guidelines for labeling 

• Providing the basic information by which the printed label barcode can be read to 

document medication administration in an AIMS 

• Printing labels with insertion and expiration date and time for IV lines 

 

Device Indications for Use Statement: Prescription Use Device 

 

 

The Codonics SLS PCS device and SLS software provides a simple computer-based barcode 
scanning and printing system to automatically verify drug identity from NDC and other drug 
container UDI barcodes, and to print labels for prepared drugs and other items in use on 
patients during surgical procedures. 
 

The Codonics SLS PCS is generally placed in, however not limited to, the perioperative 
environment to identify syringes prepared for anesthesiology use during surgery. Additional 
uses include producing labels for IVs and other artifacts used during a surgical procedure. SLS 
PCS can also be used to print “non-surgical environment” color and text labels as required. 
Typical users of this system are trained professionals, including but not limited to physicians, 
nurses, and technicians. 
 
CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician. 
 

Hazardous Material Information 

 

Materials of Construction 

 

Codonics has set very stringent standards for evaluating products to ensure the marketing of 
regulatory compliant products worldwide. 
 



We do not intentionally add, nor are we aware, that the products or packaging contain the 
following materials: 
 

• Mercury, except as used in lamp applications (for example, scanning lamps, backlit LCDs). 

• Cadmium, except as used as thick film inks on printed circuit boards. 

• Hexavalent Chromium, except as used as thick film inks on printed circuit boards, as 

chromate conversion coatings on metal surfaces, and as a photoresist on glass panels of 

cathode ray tubes. 

• Polybrominated diphenyl ethers and polybrominated biphenyls. 

• Bioavailable arsenic (small amounts of arsenic used in glass, LEDs, and semiconductors 

are not considered to be bioavailable). 

• Bioavailable crystalline silica (small amounts of crystalline silica are used in Certain 

paints, coatings, and filler materials). 

• Polychlorinated biphenyls (PCBs). 

• Asbestos. 

• Organic tin (not used in tin lead solder applications). 

• Ozone-depleting substances such as chlorofluorocarbons, methyl chloroform, and carbon 

tetrachloride. 

 

 

Manufacturing 

 

During manufacturing operations that produce Codonics products (including packaging), no 
ozone depleting substances (such as chlorofluorocarbons, methyl chloroform, and carbon 
tetrachloride) are used. 
 

Specifications 
System: Integrated capacitive touch screen computer, 2D barcode scanner, color ink jet printer, audio feedback, and 
provision for a network interface 
Ink Cartridges: One color cartridge (CMY) 
SmartDrive: USB flash drive for storing configuration data, formulary database, log files 
Readable Barcodes: GS1 DataBar Limited (RSS Limited), GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked), GS1-128, 
UPC-A, Data Matrix, Code 128, Code 128 barcodes with GS1-128, Code 39, Code 32, 
IFT-14, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13 
Writable Barcodes: Data Matrix 
Network Interfaces: Ethernet (RJ-45), included standard 
Wi-Fi (USB-2 adapter), optional, available from Codonics 
Network Speeds: Ethernet, full duplex 100 Base-T only 
Wi-Fi, 802.11 b/g/n (2.4 GHz) and 802.11 a/n/ac (5.0 GHz) 
Network Protocols: SSH (Secure Shell) and SCP (Secure Copy) 
Used to access SLS PCS from Codonics-authorized applications 
Dimensions: Height: 16.5 in. (41.9 cm) 
Width: 10.43 in. (26.5 cm) 
Depth: 15.67 in. (39.8 cm) 
Weight: 14.5 lbs (6.6 kg) 
 
Power: Universal Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Environmental: Operating: 
Temperature: 15–30°C (59–86°F) 
Humidity: 20%–80% noncondensing 
Shipping and Storage: 



Altitude: Sea Level to 5790 m 
Temperature (Hardware): -22.2–51°C (-8–123.8°F) 
Temperature (Ink Cartridge and Label Media): 1–43°C (34–110°F) 
Humidity (Hardware): 5%–85% noncondensing 
Humidity (Ink Cartridge and Label Media): 5%–80% noncondensing 
Medical Compliance FDA cleared to market per 510(k) K101439 Class II, MDR CE (Class I), 
and Regulatory: GMP/QSR ISO 13485:2016, Safety IEC 60601-1 and EMC IEC 60601-1-2 for Professional 
Healthcare facilities 
Classification: Class II equipment, Product Code BSZ, Regulation Number 868.5160 
 
CAUTION Federal law restricts this device to be sold for use by or on the order of a physician 

Components 

Unpacked Components 

 
1. Safe Label System 

2. Label media hubs 

3. Output bin 

4. SmartDrive 



5. User’s Manual disc 

6. Reference guide and other documentation 

7. External power supply and cord 

8.Ethernet cable 

 

Front Components 

 

 
 
 

1. Touch screen USB port 1 

2. Audio speaker 

3. System power LED 

4. Output bin (installed) 

5. Touch screen 

6. Barcode scanner 



7. Rear cover 

8. Front cover 

 

 

 

 

Components Inside Front Cover 

 
 

 
       

1. Ink button 

2. Load button 

3. Unload button 

4. Ink cartridge carriage 

5. Label cutter 



 

 

WARNING: When the front cover is open, avoid contact with the label cutter. 

 

Rear Components 

 

 
 

1. SmartDrive USB port 2 

2. Ethernet port 

3. USB ports 

4. Power input port  

5. Power switch 

 

Touch Screen Components 



 
1. Power LED 
2. Reset button 
3. USB port 

Wi-Fi Adapter USB Port 

 
1. USB port for Wi-Fi adapter (bottom front right corner of the SLS 

 

 



) 

Hardware Setup 
CAUTION: Only trained users should install and configure the system. 

Ethernet Cable (Optional) 

 

 

 

1. Connect the Ethernet cable to a hub or outlet that is connected to the network. 

2. Connect the other end of the Ethernet cable to the SLS. 

NOTE: For information about configuring SLS Ethernet network settings, refer to the SLS User’s 

Manual v1.3.0. 

CAUTION: The SLS supports only one network connection at a time, either Ethernet or Wi-Fi. Do 

not connect both an Ethernet cable and the Wi-Fi adapter at the same time. 



Wi-Fi Adapter (Optional) 

 

1. Insert the Wi-Fi adapter into the USB port at the bottom front right corner of the SLS. 

NOTE: For information about configuring SLS Wi-Fi network settings, refer to the SLS User’s 

Manual v1.3.0. 

CAUTION: The SLS supports only one network connection at a time, either Ethernet or Wi-Fi. Do 

not connect both an Ethernet cable and the Wi-Fi adapter at the same time. 

Power, SmartDrive 

1. Place the SLS on a solid level surface. 

 



2. Turn the Power switch to off. 

 

3. Connect the external power supply. 

 WARNING: The power cord connected to the SLS is the main disconnect for the system. 

 WARNING: Grounding reliability can be achieved only when the SLS is connected to a 

receptacle marked “Hospital Only” (that is, “Hospital Grade”).  

 WARNING: Do not touch a patient while also accessing SLS internal components that are 

under the access covers. 

 



 

4. Insert the SmartDrive. 

 

5. Insert the output bin. 

Startup 



 

1. Turn on the Power switch. 

 

2. Confirm or adjust the date and time. 

3. The login prompt displays. 

 

Loading Media 
NOTE: Use only Codonics-supplied media.  

To order media, contact Codonics Customer Service at: 

Phone: +1.440.243.1198 



Fax: +1.440.243.1334 
Toll Free: 800.444.1198 (USA only) 
Web Site: www.codonics.com 

Installing the Ink Cartridge 

1. Open the front cover. 

 

2. Press the Ink button. 

3. Wait for the ink cartridge carriage to finish moving. 

 

4. Open the ink cartridge carriage. 

 

5. Remove the tape that covers the ink cartridge print head. 



 

6. Install the ink cartridge. 

 

7. Close the ink cartridge carriage. 

 

8. Press the Ink button. 

9. Close the front cover. 

Loading Label Media 

1. Open the rear cover. 

 

2. Insert the label media hubs. 



 

3. Place the label media and hubs in the media guides. 

4. Adjust the media guides. Label media should be secure but still able to turn freely. 

 

5. Place the label media below the media guides and into the feeder slot. 

 

6. Feed the label media until the SLS automatically feeds it through the media path. 

You might need to hold the label media in place for a few seconds. 

NOTE: If the SLS fails to feed the label media, open the front cover, press the Unload button, 

remove the media from the media path, wait until the media path rollers stop spinning, and try 

loading the media again. 

7. Close the rear cover. 

 

Login 



Making a User Badge 

 

1. At the Login prompt, press the Make User Badge button. 

 

 

2. Enter your user information. 

NOTE: The Employee ID must be unique among the SLS users. 

NOTE: The PIN can be up to ten digits long. If the system is not configured to 

require a PIN, then you will not be prompted to enter a PIN. 

3. Press the Print button. 

Logging In 



 

 

1. At the Login prompt, scan your user badge barcode or manually enter your user 

ID. 



 

2. If the system is configured to require a PIN, enter your PIN. 

NOTE: The PIN can be up to ten digits long. 

3. Press the Enter button. 

If a test label is printed, you are prompted to confirm that the test label printed 

correctly. 

 

4. Inspect the test label. 

5. If the test label printed correctly, press the Yes button. The system is ready for 

use. 

If the test label did not print correctly, press the No button. Follow the on-screen 

instructions. 

Touch Screen User Interface 



 

 
 

 
1. Label type buttons 
2. LED status indicators 
3. Volume Muted icon 
4. System status message 
5. System information button 
6. Utilities button 
7. User initials 
8. Logout button 
9. Dilute switch 
10. Current date and time 

 

 

 

Printing a Syringe Label — Basic 

Use 
CAUTION: The formulary used on the SLS should be one that was created by the system 

administrator and approved for use. 



 

1. Press the Syringe label button. 

2. To include dilution information, press the Dilute switch to turn it on. 

 
3. Scan the drug container barcode. 



 

4. If the Choose a Dilution prompt displays, select a concentration and diluent. 

WARNING: SLS users are responsible for calculating and selecting the correct concentration and 

diluent. 

5. Press the OK button. 

If the system is configured to require confirmation before printing the label, a confirmation 

prompt displays. 

   

NOTE: The label confirmation prompt is displayed for safety reasons to ensure that the correct 

drug information is being printed.  

6. Press the Print button to confirm and print the label. 

7. Retrieve the printed label from the output bin. 

If the system is configured to require confirmation after printing the label, a 

confirmation prompt displays. 



 

NOTE: The label confirmation prompt is displayed for safety reasons to ensure that the label has 

been printed correctly.  

8. After reviewing the label and the screen display, perform one of the following steps: 

• Scan the barcode on the printed label. If the barcode is correct, the system indicates this 

and the procedure is complete. 

• If you can see that the label did not print correctly, press the No button. Follow the on-

screen instructions. 

• If you are not able to scan the barcode, press the Unable to Scan button. Follow the on-

screen instructions. 

WARNING: To avoid mislabeling syringes, make sure that you immediately affix the correct label 

to the appropriate syringe. 

WARNING: Incorrect syringe labels should be destroyed or disposed of to ensure that they are not 

used. 

Printing a Syringe Label — 

Advanced Operations 

Matching Container IDs 

After scanning the drug container barcode, if there are multiple matching drugs with the same 

Container ID, they are displayed. 



 

• If the correct drug is displayed, select it and then press the OK button. 

• If the correct drug is not displayed, press the Not Found button. The procedure ends. 

Contact your SLS system administrator or Codonics Technical Support (+1.440.243.1198). 

• To cancel the operation, press the Cancel button. 

Mapped Master IDs (USA Only) 

After scanning the drug container barcode, if the Container ID that was scanned can be mapped to 

more than one Master ID, those drugs are displayed. 

 

• If the correct drug is displayed, select it and then press the OK button. 

• If the correct drug is not found, press the Not Found button. The procedure ends. Contact 

your SLS system administrator or Codonics Technical Support (+1.440.243.1198). 

• To cancel the operation, press the Cancel button. 

Drug Verification 

If the drug has not been previously verified to ensure that the drug container information is the 

same as the drug information in the formulary, a verification prompt displays. 

NOTE: The verification prompt only occurs once for each drug, when its container barcode is 

scanned for the first time. 



 

• If the drug information is correct, press the Yes button. You are prompted again to confirm 

that the drug information is correct. 

• If the drug information is not correct, press the No button. You are prompted again to 

confirm that the drug information is incorrect. 

• To cancel the operation, press the Cancel button. 

Monitoring Status 

Dashboard Status Information 

 

1. Normal: The system is ready to process or is processing a job (for example, 

printing).  

2. Alert condition: The system can still process jobs but requires user attention 

(for example, low ink). 

3. Critical or fault condition: The system might not be able to process jobs. The 

system requires immediate user attention (for example, out of label media). 

4. Muted icon: Displays when the volume is muted. 

5. Status messages. 

System Information 



 

1. Press the System Information icon. 

 

 

2. Press the tabs to view additional information. 

 

Maintenance 

Displaying the Utilities Screen 

 



1.   Press the Utilities button. 

The Utilities screen displays. The buttons are described in the table below. 

 

2.  To close the Utilities screen, press the Utilities button again. 

Clean Nozzles 

Cleans the ink cartridge nozzles 

Adjust Label 

Allows you to adjust the label media path to ensure that label content is properly centered 

on the label. 

Dark Print: Off / On 

Sets dark printing of black text to off or on. 

Print My Badge 

Prints a user badge for the user who is currently logged in. 

Calibrate Screen 

Calibrates the touch screen. 

Network 

Allows you to configure the network settings. 

Copy Logs 

Copies system logs to a USB flash drive that is inserted in the touch screen USB port 1. 

Clear Errors 



Clears system errors. This setting should only be used by system administrators after the 

errors are carefully reviewed. 

Manage Features 

Allows you to add SLS features. 

 

Adjusts the touch screen brightness. 

 

Adjusts the audio volume. 

Clearing a Label Jam 

1. Remove your gloves. 

2. Open the front and rear covers. 

3. Identify the location of the jammed media and use the appropriate procedure below. 

Clearing a Label Jam in the Front Media Guide 

1. Gently remove the label media from under the front guide by pulling up the label media 

near the ink carriage. 

CAUTION: Avoid peeling up a label in the media path. You might have to pull the media forward 

through the cutter to avoid peeling a label. If a label is peeled up in the media path, do not press 

the adhesive side of the label against the sheet metal guides. 

2. Use scissors to cut the liner between two labels by the ink carriage to allow you to 

remove the jammed label media.  

 

If required, press the Load button to advance the label media. 

NOTE: Scissors are recommended for cutting the liner so that the label media will have a straight 

edge. The straight edge will make loading the label media easier. 



3. Gently remove the jammed portion of the label media. 

4. Review the strip of labels. Make sure that you can account for all of the labels and that no 

labels are stuck in the front media guide. Discard the damaged label media. 

5. If portions of the label media are still jammed in the media path, power off the system (refer to 

“Shutdown and Power Off”). Use non-metallic tweezers and carefully remove any additional 

label media from the media path. 

 

6. Press the Unload button to reverse any portion of the label media that is still in the media 

path.  

7. Inspect the label media. Use scissors to cut off any damaged labels. 

8. Close the front cover, load the label media, and close the rear cover. 

Clearing a Label Jam in the Rear Media Guide 

1. Identify the location of the jammed media under the rear media guide. 

The rear media path can be exposed by using the thumb screws to remove the rear media 

guide cover. 

2. Use scissors to cut the liner between two labels by the ink carriage. This will reduce the 

number of labels being pulled back through the media path. 

3. Gently remove the cut portion of the label media from the front media guide and discard it. 

4. Use scissors to cut the liner between the jammed portion of the label media and the label 

media roll. 

NOTE: Scissors are recommended for cutting the liner so that the label media will have a 

straight edge. The straight edge will make loading the label media easier. 

5. Gently remove the jammed portion of the label media. 

CAUTION: Avoid peeling up a label in the media path. If a label is peeled up in the media 

path, do not press the adhesive side of the label against the sheet metal guides. 

6. Review the strip of labels. Make sure that you can account for all of the labels and that no 

labels are stuck in the rear media guide. Discard the damaged label media. 



7. If portions of the label media are still jammed in the media path, power off the system (refer 

to “Shutdown and Power Off”). Use non-metallic tweezers and carefully remove any 

additional label media from the media path. 

 

8. Press the Unload button to reverse any portion of the label media that is still in the media 

path.  

9. Inspect the label media. Use scissors to cut off any damaged labels. 

10. Close the front cover, load the label media, and close the rear cover. 

Installing Update Packages 
Use this procedure to manually install formulary update packages and configuration update 

packages. 

NOTE: Formulary and configuration update packages can also be installed remotely using the 

Administration Tool. For more information, refer to the SLS Administration Tool User’s Manual 

v1.3.0. 

CAUTION: Installing system software should only be performed as directed by Codonics 

Technical Support. Do not attempt to install system software without the assistance of Codonics 

Technical Support. 

1. Log in. 

2. Make sure that the SLS is not processing any print jobs or utilities. 



 

3. Insert the USB flash drive on which the update package or software is installed. 

You are prompted to confirm the installation. 

4. Press the Yes button to continue. 

5. When the installation files have been copied, remove the USB flash drive. 

When the installation is complete, the system restarts automatically. 

CAUTION: The SLS customer is responsible for ensuring that the correct formulary and 

configuration packages are being installed on the SLS. 

CAUTION: Practice standard information technology (IT) precautions to protect data associated 

with the formulary (for example, securing the content of the USB flash drive on which the 

formulary update package is stored). 

CAUTION: The SLS customer is responsible for the accuracy of the data in the formulary, 

including drug data that has been copied from third-party drug databases. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Shutdown and Power Off 
1. Make sure all print jobs have completed. 

 

2. Press the Log Out button. 

 

3. Press the Shut Down button. 

 

4. When shutdown is complete, turn off the Power switch. 

 



Troubleshooting 
Problem: Startup fails. 

• Check the external power supply and cables. 

• Check the power switch on the rear panel. 

• Verify that the SmartDrive is connected. 

Problem: System will not power on. 
• Replace the external power supply. 

Problem: Login fails. 
• Verify the user name. 

• Verify the PIN. 

• Verify that the user badge is correct and that its barcode quality is satisfactory. 

Problem: The touch screen does not respond properly when touched. 
• Run the Calibrate Screen utility. 

Problem: The formulary fails to load or is invalid. 
• A new formulary update package might have to be created and loaded. See your SLS 

system administrator. 

Problem: A drug container failed verification. 
• The drug might have to be added to or corrected in the formulary. 

• Make sure that the barcode on the drug is of good quality. 

• CAUTION: This is a serios issue. Notify your SLS system administrator. 

Problem: A test label or syringe label did not print correctly. 
• Discard the label and try again. 

• If the label print quality is bad: Run the Clean Nozzles utility, Replace the ink cartridge, and 

Replace the label media. 

• If the print is not aligned properly on the label, run the Adjust Label utility. 

• If the wrong drug information is printed on the label, the drug might have to be corrected 

in the formulary. See your SLS system administrator. 

• CAUTION: This is a serious issue. Notify your SLS system administrator. 

Problem: The barcode scanner is not scanning. 
• Make sure the barcode is correctly positioned. The red cross-hair should line up with the 

barcode and the container or syringe should be as close to the front cover as possible. 

• Shutdown the system from the touch screen and then cycle power to the system. 

• Make sure the quality of the barcode is good. 

• Clean the scanner’s glass window. 

• The barcode symbology might not be supported. Contact Codonics Technical Support (+1 

440.243.1198) 

Problem: The label media is jammed. 
• Clear the label jam. Refer to “Clearing a Label Jam”. 

Problem: The SLS will not connect to the network. 
• Verify that the Ethernet cable or Wi-Fi adapter is connected. 

• Verify that the SLS network settings are configured properly. 

NOTE: For additional troubleshooting issues, refer to the Safe Label System User’s Manual. 
  



 

 

Safe Label System® 

Drug Labeling Solution 

BG - български език 
 
Документация Забележете 
Това документ е част на на ЕС MDR изисквания.  The Кодоника Безопасно Етикет Система® 
Продукт е а Медицински изделия от клас I, предназначени за използване от здравни специалисти. 
Опаковката и етикетирането на продукти, включително графичен потребителски интерфейс (GUI) 
за работа, се предлагат на английски език и отговарят на MDR, приложение I, глава III, 23.4, като 
се вземат предвид обучението и знанията на потенциалния потребител. 
 
Уеб информация, Ключ Спецификации, По предназначение Използвайте, Потребител Ръчно 
Приложения, Бързо Започнете Ръководство и Настройвам IFU (Инструкции за използване) са на 
разположение в основен превод за Член Щат Езици.  Основна IFU са на разположение в 
Английски. 
 
Codonics Продукти са Клас Аз продукти по предназначение за използване от Здравеопазване 
Професионалисти. 
Продукти опаковка и етикетиране, включително Графичен Потребител Интерфейс (GUI) за 
операция са 
Предлага се в Английски и Среща MDR, приложение Аз, Глава III, 23.4, вземане сметка на 
обучение и на знания на на потенциал потребител. 
 
* Мрежа информация, Ключ Спецификации, По предназначение Използвайте, Потребител ръчно 
Приложение, Бързо Започнете Ръководство & Настройвам IFU са на разположение в просто 
превод Член Щат Езици; първичен IFU са на разположение в Английски 
 

 

 

 

 
Преглед: 
Кодоника Безопасно Етикет Система SLS 550i Point of Care Station (PCS) е стандартът за грижа във водещите 

болници в света. Спечеленото с награди медицинско изделие от клас II на FDA, системата подобрява 

безопасността и точността на управлението на лекарствата и спазването на етикетите навсякъде, където се 

приготвят лекарства. В ИЛИ SLS се интегрира с aколички за лекарства за нестезия за електронно идентифициране 

на лекарството в ръка. Визуално и звуково потвърждение, базирано на NDC на флакона / ампулата, осигурява на 

клиницистите проверка за безопасност в реално време, която действа като втори набор от очи, като помага за 

отстраняване на най-разпространените лекарствени грешки. При поискване SLS произвежда готов за прилагане 

TJC-съвместим етикет, който включва баркод, който улавя NDC от парентералния флакон за интеграция при 

администриране с Epic и Cerner. Когато се използва заедно сCodonics SLS-WAVE, това процес по електронен път 



документи на търпелив запис 'свободни ръце' да се подобряване зареждане улавяне, фактуриране точност и 

340В съответствие, създаване стандартизация и 
даващ възможност BCMA в на ИЛИ. 
 
Safe Label System: 
Интегрира с съществуващи работни процеси, добавяне TJC съответствие и аптека надзор в всеки 

местоположение където при поискване лекарства са подготвен, такива като на ИЛИ, Интензивно отделение, 

PACU, търпелив етажи и аптека 
 
Осигурява клиницисти с електронни лекарства безопасност проверки докато повишаване на производителност  
 
Позволява одобрен в болница наркотици, разредители, концентрации, и обща сума доза / общо сила на звука 

препарати да се бъда интегриран с в световен мащаб разпознат най-добре практики и международен 

стандарти в а формуляр управлявана от аптека и на разположение в на върховете на пръстите на някой 
приготвяне лекарства 
 
Захващания на точно NDC на на парентерално флакон и носи то да се на подготвени етикет да се осигури 100% 

точно документация за зареждане улавяне и 340В отчетност 
 
Мога бъда управлявана дистанционно включително софтуер актуализации и осигурява статус обратна връзка да 

се посочено потребители чрез на Администрация Инструмент и електронна поща Известител (по избор) 
 
Кога използвани в съчетание с SLS-WAVE, на завършен решение дава възможност 'свободни ръце' интеграция с 

Епичен и Сернер да се максимизирайте приходи, подобряване търпелив резултати и клиницист работния процес 

от намаляване ръчно щраквания 
 
Подобряване Търпелив Безопасност 
Грешки в подготовка и подбор като добре като документация неточности възникне за а номер на причини. 

Многократни разсейване, беден почерк и приличаме си / звук подобен наркотици значително допринесе да се 

на потенциал за лекарства грешки. SLS прегръща на обади се да се подобряване търпелив и лекарства 

безопасност от: 
 
Намалява на най-много често срещани лекарство грешки направени по време на на селекция, подготовка и 

администрация на инжекционен и интравенозно лекарства в на ИЛИ, включително флакон / ампула суапове, 

неправилно етикетиране / нечетливо етикетиране, спринцовка суапове и просрочен спринцовки 
 
Отговаря на ISMP и APSF препоръки че всеки обезболяващо местоположение Трябва имат а механизъм да се 

идентифицират лекарства преди рисуване тях нагоре или администриране тях (баркод четец) 
 
Автоматично подаръци клиницисти с визуална и чува се потвърждения на всеки лекарство и концентрация, 

включване електронни безопасност проверки да се Премахване на елемент на човек грешка 
 
Спецификации 
Система: Интегриран докосване екран компютър, 2D баркод скенер, цвят мастило струя принтер, аудио 

обратна връзка и мрежа способен 
(Ethernet стандартен, Wi-Fi по избор) 
 
Мощност: Универсален Вход: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
 
Размери: 10.43 “ (26.5 см) W, 15,67 “ (39.8 см) Д, 16.50 “ (41.9 см) З. 
 
Тегло: 14.5 lbs. (6,6 кг) 
 
Регулаторно: Пълна медицински устройство съответствие включително Клас 2 FDA и Клас Аз MDR 2017/745 / ЕС 

(CE), GMP / QSR, ISO 13485: 
2016 / NS-EN ISO 13485: 2016, Електрически Безопасност IEC 60601-1 Изд. 3.1 и EMC / EMI: FCC Клас A и IEC 60601-1-2: 

Изд. 4 за 
Професионален Здравеопазване съоръжения 



 
Четимо Баркодове: Код 128, GS1-128, Данни Матрица, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, 
GS1 DataBar Семейство, Преплетени 2 на 5, ITF-14, Код 39, Код 32, 
ISBT 128, QR Код 
 
За запис Баркодове: Данни Матрица, EAN-13 / UPC-A 
 

 
 



 
 

SLS Потребител Ръчно 

 

Предговор 

 

Конвенции Използва се в Това Ръчно 

 

Булетирана Списъци 

Куршуми са използвани да се дисплей а списък на непроцедурни елементи. За пример: 
The следващи събития спусък а синхронизация на SLS данни да се че съхранява На на 

SmartDrive: 



Автоматично всеки 15 минути 

Формуляр актуализации 

 

Номерирани Стъпки 

 

The  икона показва на начало на а процедура. The стъпки в а процедура са 

номерирани. За пример: 
Отворете на отпред Покрийте. 
Натиснете на Мастило бутон. 

 

Бележки 

 

Бележки съдържат допълнителен информация свързани да се а тема или процедура. За 
пример: 
 

ЗАБЕЛЕЖКА: The система ще осигурете че а тест печат е изпълнени в най-малко веднъж а 
ден. 
 

Внимание и Предупреждения 

 

Внимание тревога ти да се действия или ситуации че бих могъл кауза вреда да се 
оборудване или данни. 
 

За пример: 
Предупреждения тревога ти да се действия или ситуации че бих могъл резултат в лично 
нараняване. За 

пример: 
 

Важно Информация и Имена на файлове 

Удебелен Тип е използвани за акцент, потребител интерфейс обект имена, и пътеки или 
имена на файлове.  
 

За пример: 
The Баркод Скенер сканира лекарство контейнер баркодове за самоличност и 
проверка. 
Използвайте на контроли да се правилно на дата и време, тогава Натиснете на 

Добре бутон. 
 

 

Предназначение и Обхват 

 

 



Се отнасят да се това Потребителски Ръчно за процедури На как да се изпълнява Safe Label 
System (SLS) 
потребител операции, включително: 

Настройка нагоре на хардуер и софтуер 

Изпълнение основен функции такива като сеч в и навън, и конфигуриране някои  
Сystem настройки (за пример, звук сила на звука, яркост) 
Печат и потвърждаващи спринцовка етикети 

Проверка лекарство спринцовки от сканиране техен баркодове 

Поддържане на система 

Мониторинг система статус и Отстраняване на неизправности често срещани 
проблеми 

 

 

Продукт Информация 

 

За технически помощ с SLS Точка на Грижа Гара, обади се Codonics Технически 

поддържа в на следващи номер: 
Телефон: +1 440.243.1198 
Такса Безплатно: 800.444.1198 (САЩ само) 

Технически поддържа е на разположение 24/7/365. Технически поддържа е също на 
разположение на линия чрез 

електронна поща и на Codonics уеб сайт: 
Електронна поща: support@codonics.com 
Уеб Сайтове: www.codonics.com 

Общ продукт информация мога също бъда поискано от изпращане електронна поща да 
се: 
Електронна поща: info@codonics.com 

Моля те включва Вашият пощенски изпращане по пощата адрес и телефон номер в на 
електронна поща съобщение. 
Основен продукт информация е се завърна чрез електронна поща освен ако в противен 
случай поискано. 
 

Предупреждения и Ограничения на Използвайте 

 

Местоположение на Безопасност и Съответствие Етикети 

 

Codonics е в съответствие с различни регламенти. 
 

The SLS PCS безопасност и съответствие етикет, показани По-долу, е разположен На на 
отдолу на на устройство (показано На на следващи страница). 
 



 
 

 
Волтаж Внимание 

 

The възклицание точка в рамките на а триъгълник е по предназначение да се тревога на 

потребител да се на присъствие на 

важно работещ и поддръжка (обслужване) инструкции в на литература 

придружаващ това устройство. 

 

 
 

СЕ ОТНАСЯТ ОБСЛУЖВАНЕ ДА СЕ КВАЛИФИЦИРАН ОБСЛУЖВАНЕ ПЕРСОНАЛ. 

ПРЕМАХВАНЕ НА ЕТИКЕТИ, 

ПОКРИТИЯ, ИЛИ КОРАБ КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ МОЖЕ ГРАНИЧНО НА 

ГАРАНЦИЯ. 

ТОВА АПАРАТ ТРЯБВА ДА БЪДА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОСНОВАНО. 



ДА СЕ ПРЕДОТВРАТЯВАМ ПОЖАР ИЛИ ШОК ОПАСНОСТ, НАПРАВЕТЕ НЕ 

ЕКСПОЗИЦИЯ ТОВА УСТРОЙСТВО ДА СЕ ДЪЖД ИЛИ 

ВЛАГА. 

 

ОБОРУДВАНЕ Е НЕ ДА СЕ БЪДА ИЗПОЛЗВАНИ КАТО A СЪСТАВНА ЧАСТ НА A 

ЖИВОТ ПОДДЪРЖА СИСТЕМА. 

Живот поддържа устройства или системи са устройства или системи че поддържа или 

поддържане живот, и 

чия неуспех да се изпълнява мога бъда разумно очакван да се резултат в а значими 

нараняване или 

смърт да се а човек. A критичен съставна част е всякакви съставна част на а живот 

поддържа устройство или 

система чия неуспех да се изпълнява мога бъда разумно очакван да се кауза на неуспех на 

на 

живот поддържа устройство или система, или да се засягат си безопасност или 

ефикасност. 

 

Лазер Внимание 

 

ВНИМАНИЕ Това устройство излъчва CDRH / IEC Клас 2 лазер и IEC Клас 1 милион 

светлина. Направете не взират в лъч. 

 

Сериен Номер, Конфигурация, Дата Код, и Модификация 

Кодове 

 

The сериен номер етикет е поставени върху на безопасност и съответствие етикет. 
The сериен номер етикет включва на следващи информация: 

The сериен номер (SN), който уникално идентифицира на мерна единица. 
The конфигурация номер (CN), който подробности на изграждане конфигурация. 
The модификации кодове, който са да се на нали на на CN номер и са а  
серия на 20. числа. Кога всякакви на тези числа са блокиран навън, че iобозначава а 
модификация че беше направени да се на мерна единица. 

 

 



 
 

 

 

 

Потенциал за Радио Честота Намеса На Устройство Операция 

 

И двете преносим и Подвижен RF комуникации оборудване мога засягат медицински 
електрически 

оборудване, включително SLS PCS. SLS PCS е по предназначение за използване в на 
електромагнитни 

заобикаляща среда посочено в на насоки и на производителя декларация раздел. 
 

 

Потенциал за Радио и Телевизия Намеса 

 

SLS PCS генерира и използва радио честота енергия, и ако не инсталиран и използвани 

правилно, че е, в строг съответствие с на на производителя инструкции, може кауза 

намеса да се радио и телевизия рецепция. То има са били Тип тествани и намерен да се 

спазвайте с Клас A емисия граници за а изчислителна техника устройство в съответствие с 
на 

спецификации в Подчаст J на Част 15 на FCC Правила, който са проектирани да се осигури 

разумен защита срещу такива намеса кога работещ в а търговски 

заобикаляща среда. SLS PCS е не по предназначение за използване в а жилищни Клас A 
заобикаляща среда. 
SLS PCS изисква а медицински мощност / земя. Ако Вашият SLS прави кауза намеса да се 
радио или телевизия прием, ти са насърчава се да се опитвам да се правилно на намеса 
от един или Повече ▼ на на следващи мерки: 

Преориентирайте се на получаване антена 

Преместване SLS PCS с уважение да се на приемник 

 

Ако необходимо, ти Трябва консултирайте се Codonics Технически поддържа или an 
опитен 



радио / телевизия техник за допълнителен предложения. Ти може намирам на следващи 
книжка подготвени от на Федерален Комуникации Комисионна полезно: Как да се 
Идентифицирайте и Решете Радио-телевизия Намеса Проблеми. Това книжка е на 
разположение от на НАС. Правителство Печат Офис, Вашингтон, D.C. 20402, Наличност Не. 
004-000-00345-4. 
 

Това продукт е в съответствие с на защита изисквания на ЕО Съвет директива 

MDR 2017/745 / EU (CE) относно сближаването на законодателствата на държавите-членки 
относно медицинските изделия. Този продукт отговаря на ограниченията на клас A от IEC 
60601-1-2 за професионални здравни заведения и CISPR 11. Декларация за съответствие с 
изискванията на директивата е подписана отCodonics заместник президент. 
 

 

 

Насоки Относно Електромагнитни Емисии и Имунитет 

 

 

Подходящ среди са като следва: 

SLS550i е по предназначение за използване в болница и клинична среди 

включително работещ 

стаи и на периоперативен заобикаляща среда. 

SLS550i има не са били оценени за използване близо до HF хирургически 

оборудване. Ако използване близо до HF 

хирургически оборудване е желано, на потребител е отговорен за проверка 

правилно операция 

на на SLS550i. Ако SLS550i прави не изпълнява правилно в това заобикаляща 

среда, ход на 

SLS550i по-далеч от на източник на на електромагнитни смущение. 

SLS550i има не са били оценени за използване в спешен случай медицински 

превозни средства или в жилищни 

априложения. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристиките на радиочестотните емисии на това оборудване го 

правят подходящ за използване в индустриални зони и болници (CISPR 11 клас А). Ако се 

използва в жилищна среда (за която обикновено се изисква CISPR 11 клас B), това 

оборудване може да не предлага адекватна защита на радиочестотните комуникационни 

услуги. Потребителят може да се наложи да предприеме мерки за смекчаване, като 

преместване или преориентиране на оборудването. 

 

Като а поддържа устройство, SLS550i прави не осигури от съществено значение 

производителност. 

 

ВНИМАНИЕ Използвайте на това оборудване съседен да се или подредени с други 

оборудване Трябва бъда избягва защото то бих могъл резултат в неправилно операция. 

Ако такива използване е необходимо, това оборудване и на други оборудване Трябва бъда 

наблюдаваното да се проверете че те са работещ нормално. 



 
ВНИМАНИЕ Използвайте на аксесоари, преобразуватели и кабели други отколкото тези 
посочено или при условие от на производител на това оборудване бих могъл резултат в 
увеличен електромагнитни емисии или намалява електромагнитни имунитет на това 
оборудване и резултат в неправилно операция. 
 
ВНИМАНИЕ Преносим RF комуникации оборудване (включително периферни устройства 
такива като антена кабели и външен антени) Трябва бъда използвани не по близо отколкото 
30 см (12 инча) да се всякакви част на на SLS550i, си кабели, или аксесоари. В противен 
случай, деградация на на производителност на това оборудване бих могъл резултат. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електромагнитни Емисии Стандарти и Тест Ниво 

 

 
 

Електромагнитни Имунитет Стандарти и Тест Нива 

 



 

 
Безопасност Предпазни мерки 

 
• Никога свържете на устройство външен мощност доставка да се всякакви изход или 

мощност доставка че има а волтаж или честота различно отколкото че посочено (100 

- 240 VAC, 50/60 Hz). Използвайте само на външен мощност доставка при условие с 

на устройство (Кодони° Сs част нъмбър SLS-PS). 

• Кога заместване на устройство, винаги мощност то надолу (се отнасят да се 

„Захранване Изключено на Система") и изключете на AC мощност шнур 

предшественик да се обслужване то. 

• Щета да се а мощност шнур е а огън и шок опасност. Кога изключване а мощност 

шнур, задръжте то от на щепсел само и Премахване на щепсел внимателно. 

• Ако а мощност шнур или външен мощност доставка нужди да се бъда заменен, 

замени то само wит друг Codonics мощност шнур или Codonics външен мощност 

доставка. Като алтернатива, замени то с а мощност шнур или външен мощност 

доставка произведени конкретно за Вашият мощност конфигурация. 



• Ако на устройство е пушене или правене необичайно звуци, мощност изключен и 

изключете от контакта на устройство веднага. 

• Направете не вмъкване чуждестранен обекти на всякакви мил в на устройство; 

правиш така мога представляват а безопасност опасност и кауза обширен щета. 

• Направете не място всякакви течност контейнери На на устройство. Ако за някои 

причина, течност сeeps в на устройство, мощност изключен на устройство и 

изключете от контакта на мощност шнур от на източник изход. Ако използвани без 

вземане коригиращ мерки, на устройство може бъда повреден. 

• Направете не изложи на устройство да се запалим газове в концентрации Високо 

достатъчно да се кауза огън или експлозия. 

 

Местоположение Предпазни мерки 

 
• The работещ околна среда температура обхват на SLS PCS е 15–30ºC (59–86ºF), с а 

роднина влажност на 20% –80%. 

• Ако SLS PCS е преместени бързо от an изключително студ местоположение да се а 

по-топъл един, ° Содензация е вероятно да се форма. Направете не използване SLS 

PCS ако кондензация има формиран. 

• изчакайте до на кондензация има изпарени. Ти мога скорост нагоре на изпаряване 

време от движещ се SLS PCS да се а сушилня местоположение. 

• Направете не място SLS PCS в а местоположение с Високо влажност или Високо 

прах. Във въздуха мръсотия частици мога кауза печат качество проблеми. Да се 

избегне поставяне SLS PCS в местоположения където вентилация канали, отворен 

врати, или често срещан минувачи биха могли, може изложи SLS PCS и етикети да се 

Високо нива на отломки. 

• Направете не намерете SLS PCS в горещи извори области където водород сулфид и 

кисела йони са вероятно да се бъда генерирани. 

• Направете не намерете SLS PCS където там са мазна изпарения и пари. 

• Направете не намерете SLS PCS в директен слънчева светлина. 

• Направете не намерете SLS PCS близо до източници на Високо RF енергия. 

• Направете не намерете SLS PCS където то биха могли, може бъда предмет да се 

дразнене или вибрации, такива като а маса или бюро в а голям трафик ■ площ. 

Джаринг и вибрации мога засягат на печат качество на етикети. 

• Ако използвайки а VESA монтиране да се монтиране на устройство На а стена, стой, 

или анестезия доставка количка, се отнасят да се на VESA Монтаж Интерфейс 

Стандартен (MIS), на разположение в www.vesa.org, за правилно местоположение и 

инсталация информация. 

 

 

 

Почистване Предпазни мерки 

 

Да се да се избегне щета да се на устройство, наблюдавайте на следващи общ предпазни 
мерки за почистване 

на устройство: 
• Apply на чистач да се а чист, без власинки кърпа епърво и тогава чисти на 

устройство. 



• Течност приложен директно да се на устройство бих могъл евентуално изтичане 

вътре на устройство и кауза щета. Използвайте допълнително Внимание кога 

почистване наоколо на вентилационни отвори На на обратно на на тъч скрийн и 

високоговорител. 

• Позволява на устройство да се напълно суха преди работещ то отново. 

• Много пластмаса компоненти са използвани в SLS PCS строителство. Палто 

изцапване и деформация е вероятно да се възникне ако на устройство е избърса с 

химически прахове, бензен, разредители, инсектициди, или други разтворители. 

Каучук и PVC материали наляво в контакт с SLS PCS за удължен периоди на време 

ще кауза щета. Никога използване на петролна основа решения или абразивен 

почистващи препарати. 

• Никога използване абразивен материал. 

• Винаги разреден почистване агенти Според да се на на производителя инструкции, 

или използване на най-нисък възможен концентрация. 

• Направете не позволява на почистване агент да се остават На на устройство 

повърхности. Избършете то изключен веднага с а без власинки кърпа навлажнена с 

вода. 

 

За почистване инструкции, се отнасят да се "Почистване на Заграждение ”. 
 

То е препоръчва се че ти дезинфекцирайте на продукт само кога необходимо като 
решителен от Вашият болница политика, да се да се избегне дългосрочен щета да се на 
продукт. 
 

The устройство трябва да бъда изчистен първо, като описано в "Почистване на 
Заграждение ”, преди използвайки а общ дезинфекция агент. 
 

 

Почистване на Заграждение 

 
ВНИМАНИЕ Винаги мощност изключен на система преди почистване. An електрически шок 
бих могъл възникне ако на система е захранван На и течност е разлято в то. 
 

Да се чисти на система заграждение, използване а чист, без власинки кърпа навлажнена с 
или 

топло вода и леко сапун, а разреден не едък перилен препарат, или един на на следващи 

одобрен почистване агенти: 
Амоняк: Разреждане на Амоняк <3% 

Алкохол: Етанол 70%, Изопропанол 70%. 
 

• Над време, мастило свръхспрей биха могли, може събирам в на база на на 

устройство. The устройство използва а вакуум система да се събирам най-много на 

това мастило На а серия на насищане подложки.  

• В крайна сметка, тези подложки биха могли, може трябва да се бъда заменен. 

Контакт Codonics Технически поддържа да се определи ако подложка замяна е 

необходимо. 



• Ако мастило има получих върху на система заграждение, то мога бъда изчистен с an 

амоняк въз основа прозорец чистач и а без власинки кърпа. 

• Ако сканиране баркодове е непоследователен или на устройство е като трудност 

сканиране, чисти на скенер стъклена чаша прозорец. 

 
 

 

 

Дезинфекция на Заграждение 

 

Препоръчва се дезинфекция агенти включват: 
1 част домакинство белина и 5 части вода решение 

A-456-N 

Virex II 256 

PDI Сани-кърпа® 

 
ВНИМАНИЕ Codonics прави не искове относно на ефикасност на на изброени химикали или 
методи като а означава на контролиране инфекция. Консултирайте се Вашият болница 
инфекция контрол офицер или епидемиолог. 
 

Дезинфекция Предпазни мерки 

 

Да се да се избегне щета да се на устройство, наблюдавайте на следващи общ предпазни 
мерки за дезинфекция на устройство: 

• Направете не използване Povodine, Сагротан, или Мукоцит дезинфекция агенти или 

силен разтворители (за пример, ацетон). 

• Направете не използване всякакви дезинфекция агенти че корозира или щета 

поликарбонат. 

 

Медия Предпазни мерки 

 
• Нежелан етикети Трябва бъда унищожени или разпоредени на да се осигурете че 

неправилно лabels са не използвани. 

• Само използване Codonics мастило патрони и етикети да се осигурете правилно 

операция на на дevice и правилно етикетиране на спринцовки. Използвайки 

неодобрен мастило патрони и лabels бих могъл водя да се неприемливо резултати, 

включително беден печат качество и беден етикет адхезия да се спринцовки. 

• Щета от неодобрен мастило или етикети ще нищожен на Гаранция. 

• Никога зареждане мастило касети, като това мога резултат в неправилно цвят 

използване. 

 

Изхвърляне Изисквания 

 



Изхвърляне на това продукт и консумативи ще бъда в съответствие с всичко приложимо 
закони и регламенти в ефект в на местност в на време на изхвърляне. За допълнителен 
информация, се отнасят Опасни Материал Информация. 
 

Европейски Изхвърляне Изисквания 

 

Codonics изображения и електронни аксесоар устройства са не да се бъда изхвърлени или 
рециклирани; 
по-скоро те са да се бъда се завърна да се на производител. Контакт Codonics директно 
или от на 

връзка при условие за на последен информация относно: 
Идентификация на на специфични за страната Вносител / Дистрибутор / 

Производител 

Продукт връщане и лечение на нашата електронни продукти 

 

Производител: Кодоника Инк. 
17991 Енгълвуд Карай 

Мидълбург Височини, ОХ 44130 САЩ 

Телефон: +1 440.243.1198 

Факс: +1 440.243.1334 

Електронна поща: WEEE@codonics.com 

www.codonics.com 

 

 

Codonics електронни продукти и аксесоари лагер на следващи символ са предмет да се 
Европейски Директива На Отпадъци Електрически и Електронна Оборудване (WEEE) 
2002/96 / ЕО, изменен от Директива 2003/108 / ЕО. The EN 50419 символ показва отделно 
колекция и връщане задължително. 
 

 
 

 

Показания за Използвайте 

 

Устройство Описание 

 

Лекарство подготовка и администрация в на периоперативен заобикаляща среда са 
неразделна 



аспекти на анестезиолог търпелив грижа отговорности. The Кодоника Безопасно Етикет 
Система (SLS) е проста, интегрирана система, използваща скенер за баркод за четене и 
потвърждаване на идентичността на лекарството от FDA NDC (Национален лекарствен 
код) и други идентификационни номера на баркодовете от контейнери за лекарства и 
автоматично отпечатва етикети за готови лекарства и други артикули, използвани върху 
пациентите по време на хирургични процедури. Етикетите са в съответствие с 
националните разпоредби, насочени към подобряване на безопасността на лекарствата в 
периоперативната среда. 
 

The софтуер компоненти осигури функции за сканиране контейнер баркодове; създаване, 
преглед, и одобряващ на управлявано от болница промоция на а формуляр база данни; 
показване на екрана и звуково потвърждаване на типа наркотици; и отпечатване на ISO, 
ASTM и TJC (Съвместната комисия) етикети, отговарящи на съдържанието и цвета, с 1D и / 
или 2D баркодове. Системата чете баркодове на контейнери за лекарства и произвежда 
водоустойчиви, цветни етикети. Системата може да бъде интегрирана, за да функционира 
с работен поток на системата за управление на информацията за анестезия (AIMS), за да 
осигури в реално време документация за администриране на лекарството, когато се чете 
спринцовката 1D или 2D баркод. Системата може да бъде достъпна и управлявана чрез 
мрежа (Ethernet или Wi-Fi). 
 

Устройство Характеристики 

 

The използване на лекарство клас специфични модел и цвят на ASTM D4774 и ISO 28625 

Спецификации за Потребител Приложен Лекарство Етикети в Анестезиология е 
конфигурируеми от сайт и набор от данни. Формули (набори от данни) са уникално на име 
конфигурации че може различават в наркотици, цветове, разреждания, и коментари да се 
настаняване различно практики в рамките на а 

неженен сайт или болница (за пример, детски срещу сърдечна). 
 

 
Допълнителен използва включва производство етикети за IV и други артефакти 
използвани по време на а хирургически процедура. 
 

The Codonics SLS е в общи линии поставени в, въпреки това не ограничена да се, на 
периоперативен 

заобикаляща среда да се идентифицират спринцовки подготвени за анестезиология 
използване по време на хирургия. 
 

Типично потребители на това система са обучен професионалисти, включително но не 
ограничена да се 

лекари, медицински сестри, и техници. 
 

The майор характеристики и функции на на семейство на устройства включват: 



• Сканиране на лекарство контейнер баркод директно от а флакон или други Тип на 

контейнер 

• Декодиране на издаден от производителя баркод в на задължително FDA 

Национален Лекарство Код (NDC) или Уникален Лекарство Идентификатор (UDI) 

номер 

• Позоваване на NDC / UDI номер да се а управляван от сайта формуляр погледни 

нагоре база данни 

• Осигуряване аудио и ISO-съвместим визуална „Обратно четене“ на на лекарство име 

• Осигуряване an тревога ако на лекарство контейнер е изброени като „Извикан / 

остарял“ в на на сайта формуляр 

• Печат an лесен за четене, вода устойчиви ISO 26825 съвместим цвят етикет среща 

The Става Комисионна лекарства управление стандарти и на Aмерикански Общество 

на Анестезиолози насоки за етикетиране 

• Осигуряване на основен информация от който на отпечатан етикет баркод мога бъда 

Прочети тo документ лекарства администрация в an ЦЕЛИ 

• Печат етикети с вмъкване и изтичане дата и време за IV линии 

 

Устройство Показания за Използвайте Изявление: Предписание 
Използвайте Устройство 

 

 

The Codonics SLS PCS устройство и SLS софтуер осигурява а просто базирано на компютър 
баркод сканиране и печат система да се автоматично проверете лекарство самоличност от 
NDC и други лекарство контейнер UDI баркодове, и да се печат етикети за подготвени 
наркотици и други елементи в използване На пациенти по време на хирургически 
процедури. 
 

The Codonics SLS PCS е в общи линии поставени в, въпреки това не ограничена да се, на 
периоперативен заобикаляща среда да се идентифицират спринцовки подготвени за 
анестезиология използване по време на хирургия. Допълнителен използва включва 
производство етикети за IV и други артефакти използвани по време на а хирургически 
процедура. SLS PCS мога също бъда използвани да се печат „Нехирургично заобикаляща 
среда" цвят и текст етикети като задължително. Типично потребители на това система са 
обучен професионалисти, включително но не ограничена да се лекари, медицински 
сестри, и техници. 
 
ВНИМАНИЕ Федерален закон ограничава това устройство да се бъда продадени за използване от 
или На на поръчка на а лекар. 
 

Опасни Материал Информация 

 

Материали на Строителство 

 



Codonics има комплект много строг стандарти за оценяване продукти да се осигурете на 
маркетинг на регулаторен съвместим продукти в световен мащаб. 
 

Ние направете не преднамерено добави, нито са ние наясно, че на продукти или опаковка 
съдържат на следващи материали: 
 

• Живак, с изключение като използвани в лампа приложения (за пример, сканиране 

лампи, подсветка LCD). 

• Кадмий, с изключение като използвани като дебел филм мастила На отпечатан 

верига дъски. 

• Шестовалентен Хром, с изключение като използвани като дебел филм мастила На 

отпечатан верига дъски, като хромат преобразуване покрития На метал 

повърхности, и като а фоторезист На стъклена чаша панели на катод лъч тръби. 

• Полибромиран дифенил етери и полибромиран бифенили. 

• Бионаличен арсен (малък суми на арсен използвани в стъклена чаша, Светодиоди, и 

полупроводници са не разглеждан да се бъда бионаличен). 

• Бионаличен кристален силициев диоксид (малък суми на кристален силициев 

диоксид са използвани в ° Снещата бои, покрития, и пълнител материали). 

• Полихлориран бифенили (ПХБ). 

• Азбест. 

• Органичен калай (не използвани в калай водя спойка приложения). 

• Озоноразрушаващи вещества такива като хлорофлуорвъглеводороди, метил 

хлороформ, аnd въглерод тетрахлорид. 

 

 

производство 

 

По време на производство операции че произвеждат Codonics продукти (включително 
опаковка), не озон изчерпване вещества (такива като хлорофлуорвъглеводороди, метил 
хлороформ, и въглерод тетрахлорид) са използвани. 
 

Спецификации 
Система: Интегриран капацитивен докосване екран компютър, 2D баркод скенер, цвят мастило струя принтер, 
аудио обратна връзка, и предоставяне за а мрежа интерфейс 
Мастило Касети: Едно цвят патрон (CMY) 
SmartDrive: USB светкавица карам за съхранение конфигурация данни, формуляр база данни, дневник 
файлове 
Четимо Баркодове: GS1 DataBar Ограничен (RSS Ограничен), GS1 DataBar Подредени (RSS-14 Подредени), 
GS1-128, 
UPC-A, Данни Матрица, Код 128, Код 128 баркодове с GS1-128, Код 39, Код 32, 
IFT-14, Преплетени 2 на 5, EAN-8, EAN-13 
За запис Баркодове: Данни Матрица 
Мрежа Интерфейси: Ethernet (RJ-45), включени стандартен 
Wi-Fi (USB-2 адаптер), по избор, на разположение от Codonics 
Мрежа Скорости: Ethernet, пълен дуплекс 100 База-Т само 
Wi-Fi, 802.11 b / g / n (2.4 GHz) и 802.11 a / n / ac (5.0 GHz) 
Мрежа Протоколи: SSH (Сигурно Черупка) и SCP (Сигурно Копие) 
Използва се да се достъп SLS PCS от Codonics-оторизиран приложения 
Размери: Височина: 16.5 в. (41.9 см) 



Ширина: 10.43 в. (26.5 см) 
Дълбочина: 15.67 в. (39.8 см) 
Тегло: 14.5 lbs (6.6 килограма) 
 
Мощност: Универсален Вход: 100-240 VAC, 50/60 Hz 
Околна среда: Оперативен: 
Температура: 15–30 ° C (59–86 ° F) 
Влажност: 20% –80% без кондензация 
Доставка и Съхранение: 
Надморска височина: Море Ниво да се 5790 м 
Температура (Хардуер): -22,2-51 ° С (-8–123,8 ° F) 
Температура (Мастило Патрон и Етикет Медия): 1–43 ° C (34–110 ° F) 
Влажност (Хардуер): 5% –85% без кондензация 
Влажност (Мастило Патрон и Етикет Медия): 5% –80% без кондензация 
Медицински Съответствие FDA изчистени да се пазар на 510 (k) K101439 Клас II, MDR CE (Клас I), 
и Регулаторно: GMP / QSR ISO 13485: 2016, Безопасност IEC 60601-1 и EMC IEC 60601-1-2 за 
Професионален 
Здравеопазване съоръжения 
Класификация: Клас II оборудване, Продукт Код BSZ, Регламент Брой 868,5160 
 
ВНИМАНИЕ Федерален закон ограничава това устройство да се бъда продадени за използване от 
или На на поръчка на а лекар 

Компоненти 

Разопаковани Компоненти 



 
1. Safe Label System 

2. Етикет медии хъбове 

3. Изход кошче 

4. SmartDrive 

5. Потребителски Ръчно диск 

6. Справка ръководство и други документация 

7. Външен мощност доставка и шнур 

8.Ethernet кабел 

 

Отпред Компоненти 

 



 
 
 

1. Докоснете екран USB пристанище 1 

2. Аудио високоговорител 

3. Система мощност LED 

4. Изход кошче (инсталиран) 

5. Докоснете екран 

6. Баркод скенер 

7. Задна Покрийте 

8. Отпред Покрийте 

 

 

 

 

Компоненти Вътре Отпред Покрийте 



 
 

 
       

1. Мастило бутон 

2. Заредете нотон 

3. Разтоварване бутон 

4. Мастило патрон карета 

5. Етикет cutter 

 

 

ВНИМАНИЕ: Кога на отпред Покрийте е отворен, да се избегне контакт с на 

етикет фреза. 

 

Задна Компоненти 

 



 
 

1. SmartDrive USB пристанище2 

2. Ethernet пристанище 

3. USB пристанища 

4. Мощност вход пристанище  

5. Мощност превключвател 

 

Докоснете Екран Компоненти 



 
1. Мощност LEд 
2. Нулиране бутон 
3. USB пристанище 

Wi-Fi Адаптер USB Порт 

 
1. USB пристанище за Wi-Fi адаптер (отдолу отпред нали ъгъл на на SLS 

 

 



) 

Хардуер Настройвам 
ВНИМАНИЕ: Само обучен потребители Трябва Инсталирай и конфигуриране на система. 

Ethernet Кабел (По избор) 

 

 

 

1. Свържете на Ethernet кабел да се а хъб или изход че е свързани да се на мрежа. 

2. Свържете на други край на на Ethernet кабел да се на SLS. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно конфигуриране SLS Ethernet мрежа настройки, се 

отнасят да се на SLS Потребителски Ръчно v1.3.0. 

ВНИМАНИЕ: The SLS поддържа само един мрежа Връзка в а време, или Ethernet или Wi-Fi. 

Направете не свържете и двете an Ethernet кабел и на Wi-Fi адаптер в на същото време. 



Wi-Fi Адаптер (По избор) 

 

1. Поставете на Wi-Fi адаптер в на USB пристанище в на отдолу отпред нали ъгъл 

на на SLS. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За информация относно конфигуриране SLS Wi-Fi мрежа настройки, се 

отнасят да се на SLS Потребителски Ръчно v1.3.0. 

ВНИМАНИЕ: The SLS поддържа само един мрежа Връзка в а време, или Ethernet или Wi-Fi. 

Направете не свържете и двете an Етеrnet кабел и на Wi-Fi адаптер в на същото време. 

Мощност, SmartDrive 

1. Място на SLS На а твърдо ниво повърхност. 

 



2. Обърни се на Мощност превключвател да се изключен. 

 

3. Свържете на външен мощност доставка. 

 ВНИМАНИЕ: The мощност шнур свързани да се на SLS е на основен изключете за на 

система. 

 ВНИМАНИЕ: Заземяване надеждност мога бъда постигнати само кога на SLS е 

свързани да се а съд маркирани "Болница Само ” (че е, "Болница Степен ”).  

 ВНИМАНИЕ: Направете не докосване а търпелив докато също достъп SLS 

вътрешен компоненти че са под на достъп корици. 

 



 

4. Поставете на SmartDrive. 

 

5. Поставете на изход кошче. 

Стартиране 



 

1. Обърни се На на Мощност превключвател. 

 

2. Потвърдете или коригирайте на дата и време. 

3. The Влизам подкани показва. 

 

Зареждане Медия 
ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само Codonics-доставя се медии.  

Да се поръчка медии, контакт Codonics Клиент Обслужване в: 

Фоne:+1.440.243.1198 



Факс:+1.440.243.1334 
Такса Безплатно:800.444.1198 (САЩ само) 
Уеб Сайт:www.codonics.com 

Инсталиране на Мастило Патрон 

1. Отворете на отпред Покрийте. 

 

2. Натиснете на Мастило бутон. 

3. изчакайте за на мастило патрон карета да се завършек движещ се. 

 

4. Отворете на мастило патрон карета. 

 

5. Премахване на лента че корици на мастило патрон печат глава. 



 

6. Инсталирай на мастило патрон. 

 

7. Близо на мастило патрон карета. 

 

8. Натиснете на Мастило бутон. 

9. Близо на отпред Покрийте. 

Зареждане Етикет Медия 

1.Отворете на отзад Покрийте. 

 

2.Поставете на етикет медии хъбове. 



 

3. Място на етикет медии и хъбове в на медии ръководства. 

4. Настройте на медии ръководства. Етикет медии Трябва бъда сигурен но все 

още способен да се завой свободно. 

 

5. Място на етикет медии По-долу на медии ръководства и в на хранилка слот. 

 

6. Хранене на етикет медии до на SLS автоматично храни то през на медии път. 

Ти биха могли, може трябва да се задръжте на етикет медии в място за а 

малцина секунди. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на SLS се проваля да се фураж на етикет медии, отворен на отпред 

Покрийте, Натиснете на Разтоварване бутон, Премахване на медии от на медии път, 

изчакайте до на медии път ролки Спри се въртене, и опитвам Зареждане на медии отново. 

7. Близо на отзад Покрийте. 

 

Влизам 



Осъществяване а Потребител Значка 

 

1. В на Влизам бърз, Натиснете на Направете Потребител Значка бутон. 

 

 

2. Въведете Вашият потребител информация. 

ЗАБЕЛЕЖКА: The Служител документ за самоличност трябва да бъда 

уникален между на SLS потребители. 

ЗАБЕЛЕЖКА: The ПИН мога бъда нагоре да се десет цифри дълго. Ако на 

система е не конфигуриран да се изискват а ПИН, тогава ти ще не бъда 

подканени да се въведете а ПИН. 

3. Натиснете на Печат бутон. 

Регистрация В 



 

 

1. В на Влизам бърз, сканиране Вашият потребител значка баркод или ръчно 

въведете Вашият потребител ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ. 



 

2. Ако на система е конфигуриран да се изискват а ПИН, въведете Вашият 

ПИН. 

ЗАБЕЛЕЖКА: The ПИН мога бъда нагоре да се десет цифри дълго. 

3. Натиснете на Въведете бутон. 

Ако а тест етикет е отпечатан, ти са подканени да се потвърдете че на тест 

етикет отпечатан правилно. 

 

4. Огледайте на тест етикет. 

5. Ако на тест етикет отпечатан правилно, Натиснете на Да бутон. The система 

е готов за използване. 

Ако на тест етикет Направих не печат правилно, Натиснете на Не бутон. 

последвам на на екрана инструкции. 



Докоснете Екран Потребител 

Интерфакд 
 

 
 

 
1. Етикет Тип бутони 
2. LED статус показатели 
3. Сила на звука Без звук икона 
4. Система статус съобщение 
5. Система информация бутон 
6. Помощни програми бутон 
7. Потребител инициали 
8. Излез от профила си бутон 
9. Разредете превключвател 
10. Текущ дата и време 

 

 

 

Печат а Спринцовка Етикет - 

Основен Използвайте 



ВНИМАНИЕ: ттой формуляр използвани На на SLS Трябва бъда един че беше създаден от 

на система администратор и одобрен за използване. 

 

1. Натиснете на Спринцовка етикет бутон. 

2. Да се включва разреждане информация, Натиснете на Разредете превключвател 

да се завой то На. 

 
3. Сканиране на лекарство контейнер баркод. 



 

4. Ако на Избирам а Разреждане подкани дисплеи, изберете а концентрация и 

разредител. 

ВНИМАНИЕ: SLS потребители са отговорен за изчисляване и избиране на правилно 

концентрация и разредител. 

5. Натиснете на Добре бутон. 

Ако на система е конфигуриран да се изискват потвърждение преди печат на 

етикет, а потвърждение подкани показва. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: The етикет потвърждение подкани е Показва за безопасност причини да се 

осигурете че на правилно лекарство информация е битие отпечатан.  

6. Натиснете на Печат бутон да се потвърдете и печат на етикет. 

7. Извличане на отпечатан етикет от на изход кошче. 

Ако на система е конфигуриран да се изискват потвърждение след печат на 

етикет, а потвърждение подкани показва. 



 

ЗАБЕЛЕЖКА: The етикет потвърждение подкани е Показва за безопасност причини да се 

осигурете че на етикет има са били отпечатан правилно.  

8. След преглед на етикет и на екран дисплей, изпълнява един на на следващи 

стъпки: 

• Сканиране на баркод На на отпечатан етикет. Ако на баркод е правилно, на система 

показва това и на процедура е завършен. 

• Ако ти мога вижте че на етикет Направих не печат правилно, Натиснете на Не бутон. 

последвам на на екрана инструкции. 

• Ако ти са не способен да се сканиране на баркод, Натиснете на Невъзможно да се 

Сканиране бутон. последвам на на екрана инструкцияс. 

ВНИМАНИЕ: Да се да се избегне неправилно етикетиране спринцовки, направи сигурен че ти 

веднага прикрепване на правилно етикет да се на подходящо спринцовка. 

ВНИМАНИЕ: Неправилно спринцовка етикети Трябва бъда унищожени или разпоредени на 

да се осигурете че те са не използвани. 

Печат а Спринцовка Етикет - 

Разширено Операции 

Съчетаване Контейнер ИД 

След сканиране на лекарство контейнер баркод, ако там са многократни съчетаване 

наркотици с на същото Контейнер документ за самоличност, те са Показва. 



 

• Ако на правилно лекарство е Показва, изберете то и тогава Натиснете на Добре 

бутон. 

• Ако на правилно лекарство е не Показва, Натиснете на Не Намерен бутон. The 

процедура завършва. Контакт Вашият SLS сystem аадминистратор или Codonics 

Технически поддържа (+1.440.243.1198). 

• Да се отмени на операция, Натиснете на Отказ бутон. 

Картиран Учителю ИД (САЩ Само) 

След сканиране на лекарство контейнер баркод, ако на Контейнер документ за самоличност 

че беше сканирани мога бъда картографиран да се Повече ▼ отколкото един Учителю 

документ за самоличност, тези наркотици са Показва. 

 

• Ако на правилно лекарство е Показва, изберете то и тогава Натиснете на Добре 

бутон. 

• Ако на правилно лекарство е не намерен, Натиснете на Не Намерен бутон. The 

процедура завършва. Контакт Вашият SLS система администратор или Codonics 

Технически поддържа (+1.440.243.1198). 

• Да се отмени на операция, Натиснете на Отказ бутон. 

Лекарство Проверка 



Ако на лекарство има не са били преди това проверено да се осигурете че на лекарство 

контейнер информация е на същото като на лекарство информация в на формуляр, а 

проверка подкани показва. 

ЗАБЕЛЕЖКА: The проверка подкани само настъпва веднъж за всеки лекарство, кога си 

контейнер баркод е сканирани за на първо време. 

 

• Ако на лекарство информация е правилно, Натиснете на Да бутон. Ти са подканени 

отново да се потвърдете че на лекарство информация е правилно. 

• Ако на лекарство информация е не правилно, Натиснете на Не бутон. Ти са 

подканени отново да се потвърдете че на лекарство информация е неправилно. 

• Да се отмени на операция, Натиснете на Отказ бутон. 

Мониторинг Състояние 

Табло Състояние Информация 

 

1. Нормално: The система е готов да се процес или е обработка а работа (за 

пример, печат).  

2. Тревога състояние: The система мога все още процес работни места но 

изисква потребител внимание (за пример, ниско мастило). 

3. Критично или грешка състояние: The система биха могли, може не бъда 

способен да се процес работни места. The система изисква незабавна 

потребител внимавайтеция (за пример, навън на етикет медии). 



4. Без звук икона: Дисплеи кога на сила на звука е заглушен. 

5. Състояние съобщения. 

Система Информация 

 

1. Натиснете на Система Информация икона. 

 

 

2. Натиснете на раздели да се изглед допълнителен информация. 

 

Поддръжка 

Показване на Помощни програми Екран 



 

1.   Натиснете на Помощни програми бутон. 

The Помощни програми екран показва. The бутони са описано в на маса По-

долу. 

 

2.  Да се близо на Помощни програми екран, Натиснете на Помощни програми 

бутон отново. 

Clean Nozzles 

Почиства на мастило патрон дюзи 

Adjust Label 

Позволява ти да се коригирайте на етикет медии път да се осигурете че етикет 

съдържание е правилно центрирано На на етикет. 

Dark Print: Off / On 

Комплекти тъмно печат на черен текст да се изключен или На. 

Print My Badge 

Разпечатки а потребител значка за на потребител Кой е понастоящем регистрирани 

в. 

Calibrate Screen 



Калибрира на докосване екран. 

Network 

Позволява ти да се конфигуриране на мрежа настройки. 

Copy Logs 

Копия система трупи да се а USB светкавица карам че е вмъкнат в на докосване 

екран USB пристанище 1. 

Clear Errors 

Изчиства система грешки. Това настройка Трябва само бъда използвани от 

система администратори след на грешки са внимателно прегледани. 

Manage Features 

Позволява ти да се добавете SLS Характеристика. 

 

Регулира на докосване екран яркост. 

 

Регулира на аудио сила на звука. 

Изчистване а Етикет Конфитюр 

1. Премахване Вашият ръкавици. 

2. Отворете на отпред и отзад Покрийтес. 

3. Идентифицирайте на местоположение на на заседнал медии и използване на 

подходящо процедура По-долу. 

Изчистване а Етикет Конфитюр в на Отпред Медия Ръководство 

1. Нежно Премахване на етикет медии от под на отпред ръководство от дърпане 

нагоре на етикет медии близо до на мастило карета. 

ВНИМАНИЕ: Aнищожен пилинг нагоре а етикет в на медии път. Ти биха могли, може имат да 

се дръпнете на медии напред през на фреза да се да се избегне пилинг а етикет. Ако а 

етикет е обелени нагоре в на медии път, направете не Натиснете на лепило страна на на 

етикет срещу на лист метал ръководства. 



2. Използвайте ножици да се разрез на подплата между две етикети от на мастило 

карета да се позволява ти да се Премахване на заседнал етикет медии.  

 

Ако задължително, Натиснете на Заредете бутон да се предварително на етикет медии. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ножици са препоръчва се за рязане на подплата така че на етикет медии ще 

имат а прав ръб, край. The прав ръб, край ще направи Зареждане на етикет медии по-лесно. 

3. Нежно Премахване на заседнал част на на етикет медии. 

4. Преглед на Лента на етикети. Направете сигурен че ти мога сметка за всичко на на 

етикети и че не етикети са заседнал в на отпред медии ръководство. Изхвърлете на 

повреден етикет медии. 

5. Ако порции на на етикет медии са все още заседнал в на медии път, мощност изключен 

на система (се отнасят да се “Изключвам и Мощност Изключено”). Използвайте 

неметален пинсети и внимателно Премахване всякакви допълнителен етикет медии от 

на медии път. 

 

6. Натиснете на Разтоварване бутон да се обратен всякакви част на на етикет медии че е 

все още в на медии път.  

7. Огледайте на етикет медии. Използвайте ножици да се разрез изключен всякакви 

повреден етикети. 

8. Близо на отпред Покрийте, натоварване на етикет медии, и близо на отзад Покрийте. 

Изчистване а Етикет Конфитюр в на Задна Медия Ръководство 

1. Идентифицирайте на местоположение на на заседнал медии под на отзад медии 

ръководство. 

The отзад медии път мога бъда изложени от използвайки на палец винтове да се 

Премахване на отзад медии ръководство Покрийте. 



2. Използвайте ножици да се разрез на подплата между две етикети от на мастило 

карета. Това ще намаляване на номер на етикети битие дръпна обратно през на 

медии път. 

3. Нежно Премахване на разрез част на на етикет медии от на отпред медии ръководство 

и изхвърлете то. 

4. Използвайте ножици да се разрез на подплата между на заседнал част на на етикет 

медии и на етикет медии навивам 

ЗАБЕЛЕЖКА: Ножици са препоръчва се за рязане на подплата така че на етикет 

медии ще имат а прав ръб, край. The прав ръб, край ще направи Зареждане на 

етикет медии по-лесно. 

5. Нежно Премахване на заседнал част на на етикет медии. 

ВНИМАНИЕ: Aнищожен пилинг нагоре а етикет в на медии път. Ако а етикет е 

обелени нагоре в на медии път, направете не Натиснете на лепило страна на на 

етикет срещу на лист метал ръководства. 

6. Преглед на Лента на етикети. Направете сигурен че ти мога сметка за всичко на на 

етикети и че не етикети са заседнал в на отзад медии ръководство. Изхвърлете на 

повреден етикет медии. 

7. Ако порции на на етикет медии са все още заседнал в на медии път, мощност 

изключен на система (се отнасят да се “Изключвам и Мощност Изключено”). 

Използвайте неметален пинсети и внимателно Премахване всякакви допълнителен 

етикет медии от на медии път. 

 

8. Натиснете на Разтоварване бутон да се обратен всякакви част на на етикет медии че е 

все още в на медии път.  

9. Огледайте на етикет медии. Използвайте ножици да се разрез изключен всякакви 

повреден етикети. 

10. Близо на отпред Покрийте, натоварване на етикет медии, и близо на отзад Покрийте. 

Инсталиране Актуализиране 

Пакети 



Използвайте това процедура да се ръчно Инсталирай формуляр актуализиране пакети и 

конфигурация updял пакети. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Формуляр и конфигурация актуализиране пакети мога също бъда инсталиран 

дистанционно използвайки на Администрация Инструмент. За Повече ▼ информация, се 

отнасят да се на SLS Администрация Инструмент Потребителски Ръчно v1.3.0. 

ВНИМАНИЕ: Инсталиране система софтуер Трябва само бъда изпълнени като режисиран от 

Codonics Технически Поддържа. Направете не опит да се Инсталирай система софтуер без 

на помощ на Codonics Технически Поддържа. 

1. Влезте в. 

2. Направете сигурен че на SLS е не обработка всякакви печат работни места или 

комунални услуги. 

 

3. Поставете на USB светкавица карам На който на актуализиране пакет или 

софтуер е инсталиран. 

Ти са подканени да се потвърдете на инсталация. 

4. Натиснете на Да бутон да се продължи. 

5. Кога на инсталация файлове имат са били копирано, Премахване на USB 

светкавица карам. 

Кога на инсталация е завършен, на система рестартира автоматично. 



ВНИМАНИЕ: The SLS клиент е отговорен за осигуряване че на правилно формуларену и 

конфигурация пакети са битие инсталиран На на SLS. 

ВНИМАНИЕ: Практика стандартен информация технология (ТО) предпазни мерки да се 

защита данни асоциирани с на формуляр (за пример, обезпечаване на съдържание на на 

USB светкавица карам На който на формаулари актуализиране пакет е съхранява). 

ВНИМАНИЕ: The SLS клиент е отговорен за на точност на на данни в на формуляр, 

включително лекарство данни че има са били копирани от трета страна лекарство бази 

данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изключвам и Мощност 

Изключено 
1. Направете сигурен всичко печат работни места имат завършен. 

 

2. Натиснете на Влезте Вън бутон. 



 

3. Натиснете на Млъкни Надолу бутон. 

 

4. Кога изключвам е завършен, завой изключен на Мощност превключвател. 

 

Отстраняване на 

неизправности 
Проблем: Стартиране се проваля. 

• Проверете на външен мощност доставка и кабели. 

• Проверете на мощност превключвател На на отзад панел. 

• Проверете че на SmartDrive е свързани. 

Проблем: Система ще не мощност На. 
• Сменете на външен мощност доставка. 

Проблем: Влизам се проваля. 
• Проверете на потребител име. 

• Проверете на ПИН. 

• Проверете че на потребител значка е правилно и че си баркод качество е 

задоволителен. 

Проблем: The докосване екран прави не отговори правилно кога докоснат. 
• Бягай на Калибриране Екран полезност. 

Проблем: The формуляр се проваля да се натоварване или е невалиден. 



• A ново формуляр актуализиране пакет биха могли, може имат да се бъда създаден и 

зареден. Вижте Вашият SLS система администратор. 

Проблем: A лекарство контейнер се провали проверка. 
• The лекарство биха могли, може имат да се бъда добавен да се или поправено в на 

формуляр. 

• Направете сигурен че на баркод На на лекарство е на добре качество. 

• ВНИМАНИЕ: Това е а сериозни проблем. Уведомете Вашият SLS система 

администратор. 

Проблем: A тест етикет или спринцовка етикет Направих не печат правилно. 
• Изхвърлете на етикет и опитвам отново. 

• Ако на етикет печат качество е лошо: Бягай на Чисто Дюзи полезност, Сменете на 

мастило патрон, и Сменете на етикет медии. 

• Ако на печат е не подравнени правилно На на етикет, бягай на Настройте Етикет 

полезност. 

• Ако на погрешно лекарство информация е отпечатан На на етикет, на лекарство биха 

могли, може имат да се бъда поправено в на формуляр. Вижте Вашият SLS система 

администратор. 

• ВНИМАНИЕ: Това е а сериозно проблем. Уведомете Вашият SLS система 

администратор. 

Проблем: The баркод скенер е не сканиране. 
• Направете сигурен на баркод е правилно позициониран. The червен кръстосана коса 

Трябва линия нагоре с на баркод и на контейнер или спринцовка Трябва бъда като 

близо да се на отпред Покрийте като възможен. 

• Изключвам на система от на докосване екран и тогава цикъл мощност да се на 

система. 

• Направете сигурен на качество на на баркод е добре. 

• Чисто на скенер стъклена чаша прозорец. 

• The баркод симвология биха могли, може не бъда поддържа. Контакт Codonics 

Технически поддържа (+1 440.243.1198) 

Проблем: The етикет медии е заседнал. 
• Ясно на етикет конфитюр. Се отнасят да се „Изчистване а Етикет Конфитюр ”. 

Проблем: The SLS ще не свържете да се на мрежа. 
• Проверете че на Ethernet кабел или Wi-Fi адаптер е свързани. 

• Проверете че на SLS мрежа настройки са конфигуриран правилно. 

ЗАБЕЛЕЖКА: За допълнителен Отстраняване на неизправности въпроси, се отнасят да се 
на Safe Label System Потребителски Ръчно. 
  




