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Forholdsregler ved brug
Symbols in the manual

Symbols on the product

Warning
Indicates a potentially hazardous situation
or improper use that could result in serious
personal injuries or death.
NOTE:
Background color: Yellow
Triangular band: Black
Symbol: Black

Before attempting to set up the
product, carefully read through the
User Guide.

This symbol indicates the
manufacturer and appears next to the
manufacturer’s name and address.

Caution
Indicates a potentially hazardous situation
or improper use which, if not avoided, may
result in minor or moderate injury and/
or appreciable material, financial and
environmental damage.

This symbol indicates the equipotential
pole which brings the various parts of
a system to the same potential.

This image indicates the manufacturer and
appears next to the manufacturer’s name
and address.

Protective Earth

This symbol informs the user that this
user manual and translated copies can be
downloaded from the MediCapture website at:
www.medicapture.com/support

I : AC power ON
O : AC power OFF

This symbol indicates the equipotential pole
which brings the various parts of a system to
the same potential.

Denne enhed leveres med et splitter Y-adapterstrømkabel
for at reducere kabelsammenfiltring. Af
sikkerhedsmæssige årsager skal du sørge for, at den
enkelte hun-side af strømkablet vender nedad eller
vandret - ikke opad. Ingen væsker eller fugt må komme
ind i det enkelte strømkabels indgang (som i tilfælde af
normale enhedsstrømstik).
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ADVARSEL:
For at undgå elektriske stød, må dette udstyr kun forbindes til forsyningsnet med beskyttende jordforbindelse.
Dette udstyr må ikke ændres uden tilladelse fra producenten.
For at undgå risiko for elektrisk stød skal sikringen kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale og kun med den type, der er angivet i
brugsvejledningen.
For at reducere risikoen for brand eller stød må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt. Denne enhed er kun designet til
indendørs brug.
Tilslut/afbryd ikke fysiske videoforbindelser, når det er tændt. Denne enhed kan blive varm under brug, specielt i bunden og på
bagsiden. Når du ændrer fysiske videoforbindelser, skal du vente, indtil enheden er afkølet, før du tilslutter enheden igen.
Eksternt udstyr, beregnet til tilslutning til signalindgang/-udgang eller andre stik, skal overholde UL / EN 60601-1 for medicinsk elektrisk
udstyr. Enhver, der tilslutter udstyr til signalinputdelen eller signaloutputdelen, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig
for, at systemet overholder kravene i det medicinske systemstandard IEC 60601-1-1.
Udstyr, der ikke overholder UL/EN/IEC 60601-1, skal opbevares uden for patientmiljøet, som defineret i systemstandarden.
Bemærk:
Til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten og til den
kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten er etableret.

ADVARSEL
Brug kun det anbefalede tilbehør for at reducere risikoen for brand eller stød og irriterende interferens.
Brug ikke billederne til diagnoserings- eller evalueringsformål. Komprimeringen reducerer billedets information og er derfor ikke
egnet til diagnose.
Det er vigtigt at overholde dine forpligtelser som operatør af dette medicinske udstyr for at sikre, at det fungerer sikkert uden
risiko for patienter, brugere eller tredjeparter. Hvis ingen anden lokal lovgivning er gældende, anbefales det, at der udføres
en sikkerheds- og dokumenttest mindst hvert andet år i henhold til EN 62353. Det er vigtigt at sikre, at personer, der udfører
sikkerhedskontrollen, har de nødvendige kvalifikationer.
Efter en stærk elektrisk forstyrrelse, f.eks. lyn eller en kraftig elektrostatisk udladning, kan udgangssignalet ryste, ændre farve eller
blive sort. Hvis du ser disse symptomer, skal du genstarte enheden ved at slukke for strømmen, vente et par sekunder og derefter
tænde for strømmen.
Bortskaffelsesmetode: Brug dine lokale regler for korrekt bortskaffelse.
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Anvendelsesformål:
MVC Pro SDI til HDMI er beregnet til at konvertere SDI-input fra en række forskellige kirurgiske billeddannelsessystemer til HDMI
video output. MVC Pro SDI til HDMI har evnen til at konvertere signaler til optagelsessystemer, der skal arkiveres og gennemgås
Den påtænkte patientpopulation er ikke specificeret for denne enhed. De tilsigtede brugerbeskæftigelser er læger eller
sygeplejersker i alderen 20-59 år, uddannelsesniveau college eller universitetsniveau eller derover.
Kontraindikationer og bivirkninger:
Kontraindikationer, der er direkte relateret til produktet, er i øjeblikket ukendte.På grundlag af patientens generelle tilstand skal
den ansvarlige læge afgøre, om den planlagte brug er mulig eller ej.
For yderligere bemærkninger og instruktioner henvises til den nyeste medicinske litteratur.

Generel funktionsbeskrivelse:
• MVC Pro SDI to HDMI er en medicinsk kvalitets, Ultra High Definition Video konverter. Enheden indeholder
ikke nogen anvendte dele, der kommer i kontakt med patienten. Det er et assisterende værktøj uden medicinsk
applikation til patienter.’, når du bruger denne enhed.
• Efter installation af alle fysiske videoforbindelser (se afsnittet Bagpanel) MVC Pro registrerer automatisk
de tilsluttede SDI-indgangssignaler og transformerer dem til det tilsigtede HDMI-outputsignal. Dette HDMIoutputsignal kan bruges til optagelse.
• Det indgående SDI-signal kan bruges i sin originale kvalitet ved at tilslutte en skærm til
SDIloop udgangsforbindelserne (se afsnittet Bagpanel)
• Der er ingen brugergrænseflade til rådighed/nødvendigt for at interagere med brugeren.
• MVC Pro fastslår automatisk input-opløsningen. Af denne grund skal MVC Pro være tændt, før
signalkilderne aktiveres.
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Restrisici
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for at undgå restrisici
1. Læs alle disse instruktioner.
2. Behold disse instruktioner.
3. Følg alle advarsler i disse instruktioner.
4. Følg alle disse instruktioner.
5. Misbrug ikke dette apparatur.
6. Sørg for, at din videokilde er forbundet direkte til skærmen via primære sikkerhedskabler.
7. Rengør enheden regelmæssigt med en blød klud fugtet med overfladedesinfektionsmiddel, alkohol eller spiritus.
Følg desinfektionsproducentens anvisninger!
		VIGTIGT!
		 Sørg for, at ingen fugtighed kommer ind i enheden. Brug ikke rengøringsmidler, skuremidler eller opløsningsmidler
på denne enhed.
8. Bloker ikke nogen af ventilationsåbningerne. Installer ifølge producentens instruktioner.
9. Installer ikke i nærheden af en varmekilde, f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater, der
producerer varme.
10. Du må ikke manipulere med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to typer vinger, hvor den ene
er bredere end den anden. Et stik med jordforbindelse har to klinger og en tredje stikkontakt. Det brede blad eller
den tredje tand er til rådighed for din sikkerhed. Hvis det medfølgende stik ikke passer ind i din stikkontakt, skal du
kontakte en elektriker for udskiftning af den forældede stikkontakt.
11. Beskyt netledningen mod at blive gået på eller blive klemt, især i nærheden af stik, stikkontakter og det sted, hvor
ledningen kommer ud af apparaturet.
12. Brug kun tilføjelser/tilbehør specificeret af producenten.
13. Brug kun med en vogn, stativ, stativ, beslag eller bord, der er angivet af producenten eller sælges sammen med
apparaturet. Når en vogn bruges, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/apparaturkombinationen for at
forhindre, at vognen vælter og for at undgå personskade.
14. Tag stikket ud af apparaturet under lynstorme, eller når det står ubrugt i længere tidsperioder.
15. Afbrydelsesmetode: Slå vekselstrøm fra med vippekontakten på bagpanelet, tag netledningen ud.
16. Anbring ikke beholdere, der indeholder vand eller andre væsker (f.eks. vaser osv.) oven på apparaturet. Spild ikke
vand på toppen af apparaturet.
17. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet på nogen måde er blevet
beskadiget, f.eks. Når en netledning eller et stik er blevet beskadiget, væske er spildt på apparatet, genstande er
faldet ned i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt , eller ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
18. Serviceudstyr må kun udføres af kvalificeret personale, hvor kvalificeret personale henviser til den person med
korrekt uddannelse eller træning, der er tildelt af hospitalet, den medicinske institution eller en autoriseret distributør.
19. Producenten vil levere kredsløbsdiagrammer, komponentlister og beskrivelser til kalibreringsinstruktioner for at
hjælpe servicepersonale med reparation eller udskiftning af dele.

Teknisk support
For teknisk support og andre spørgsmål, besøg venligst medicapture.com eller ring til
888-922-7887 (gratis fra USA) eller +1 503-445-6935 (uden for USA)..
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Frontpanel

USB-forbindelse
Ingen funktion. Kun til
firmwareopdatering.

Pro SDI to HDMI

Bagpanel
SDIloop output
af det originale SDIinput
A

B

Strømforbindelse

Brug det medfølgende strømkabel til at forbinde til 100 V-240 V stikkontakt l=On
(forbindelse til
strømforsyning)

C

D

4K / HD out 1

Loop out

Afbryder
O=Off

4K / HD out 2

A

B

C

(ingen forbindelse
til strømforsyning)

SDI in

D

SDIInput

4K or HD

HDMI Output (2)

Der er forskellige inputmuligheder for 4K-SDI

Potentiale
for pol

Forbindelse af MVC Pro SDI to HDMI
Denne MVC Pro forbinder til en SDI-videokilde (for eksempel et endoskopisk kamera kirurgisk kamera, ultralyd, osv.).
1. Hvis du føjer MVC Pro til billedbehandlingsudstyr, som du allerede bruger, begynd ved at finde den primære
videokildes video-output.
2. Tilslut det eller de relevante SDI-kabel (-kabler) mellem video outputs på videokilden og det passende SDI -video
input på bagpanelet på MVC Pro.
Input/output-konvertering
Der er adskillige forbindelsesmuligheder.
4K SDI input 4K HDMI output
Valg af funktioner: MVC Pro har ingen brugergrænseflade.
2160p60
2160p30
Den skifter funktioner ved automatisk at finde SDI input signaler.
2160p50
2160p25
4x 3G-SDI input konvertering til 2x HDMI 4K output.
3. Sæt strømkablet i.
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

4K-SDI kamera

D

4K HDMI optager

Enheden er til eksklusiv forbindelse med IEC60601 certificeret udstyr indenfor patientmiljøet og IEC60XXX certificeret
udstyr udenfor patientmiljøet.
Et certificeret strømforsyningskabelsæt skal bruges med dette udstyr. De relevante nationale installations- og/eller
udstyrsforskrifter skal overvejes. Strømforsyningskablet må ikke være mindre robust end et almindeligt hårdført gummi-isoleret
fleksibelt kabel svarende til IEC 60245 (designation 53) eller almindeligt polyvinylchlorid isoleret fleksibelt kabel svarende til IEC
60227 (designation 53).
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Første installation/generelle forberedelser til sikker drift og ydeevne
Sikker forbindelse af din billedkilde
I tilfælde af, at videoudstyr bruges i den medicinske videokæde, skal det sikres, at billedkilden altid er tilsluttet live view-skærmen via
en primær, direkte forbindelse.
Denne primære, direkte tilsluttede hovedmonitor bør altid bruges til livevisning.
Den medicinske videokæde, der er forbundet via MVC Pro SDI til HDMI konverter kan kun bruges til optagelse og ekstra visning, f.eks.
uddannelsesformål. Den kan ikke bruges til medicinsk formål.
Hvis periferienhedens udgangssignal bruges til live view [3], er det nødvendigt at skifte skærmen med det samme til det primære signal
[1] i tilfælde af fejl eller utilsigtet afbrydelse af den eksterne enhed.
HOVEDSKÆRM

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Primærforbindelseskamera til overvågning (enhver signaltype)
2] Quad-SDI-forbindelse til MVC Pro
3] Quad-SDI loop ud til monitor (valgfrit)
4] HDMI forbindelse til optager

Kontroller, før du betjener enheden:
Betjeningen af denne enhed kræver ikke særlig vedligeholdelse, kalibrering, særlige hygiejniske forholdsregler eller brug
af forbrugsvarer.
1. Tænd for enheden fra bagpanelets afbryder.
2. Tænd dit/dine kamerasystem(er), når MVC Pro har startet sin startsekvens.
Kompatibilitet med andre enheder
Kompatibilitetslisten for medicinske videokilder findes i “Bilag A: MVC Pro-speci ikationer” i dette dokument.
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Optagelse med din optagerenhed
HDMI outputs fra MVC PRO SDI to HDMI kan forbindes til HDMI input eller til DVI input på din optager ved at bruge den
medfølgende HDMI til DVI adapter.
4K kameraer (2160p60) leverer fire gange højere videodata end et højkvalitets FullHD kamera (1080p60). For at reducere den
nødvendige lagerplads på din optagerenhed, vil et 4K SDI 2160p60 signal blive konverteret til HDMI 2160p med reduceret
opfriskningsrate på 30 fps. 4K optagelsen forbliver i den originale 4K opløsning

Bilag A: MVC Pro-specifikationer
Funktion

Konverterer SDI-videosignaler (4K-SDI) til passende HDMI signaler til digital optagelse

Hus

Rustfrit stål metalhus

Videoforbindelser

Input: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Opløsninger (findes automatisk): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Output: HDMI (DVI med adapter): 3840x2160p30/25

Mekanisk

Dimensioner; 160 mm x 140 mm x 40 mm, Vægt: 0,87 kg

Miljømæssige

Drift: omgivelsestemperatur -20° til +40° C, lufttryk 700 til 1060 hPa,
fugtighed 30 til 75% (ikke-kondenserende)
Opbevaring og transport: omgivelsestemperatur -40° til +85° C, lufttryk 700 til 1060 hPa,
fugtighed 0 til 93% (ikke-kondenserende)

Beskyttelse mod indtrængning
af væsker:

IP20 (= ikke beskyttet)

Omfang af beskyttelse i
nærheden af brandfarlige
blandinger:

Denne enhed er ikke beskyttet mod eksplosioner
(Brug ikke denne enhed i antændelig atmosfære)

Strøm

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, 3-polet vekselstrøms-stik

Sikring

T1AH, 250V

Sættets indhold

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI kabel, HDMI kabel, Y delt strømkabel, gummifødder (4 i 1),
brugsanvisning.

Overholdelse og certificering

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
EN 50581:2012

Klassifikation

Klasse I udstyr/driftstilstand: kontinuerlig
Ingen AP/APG. Ingen anvendt del.
I overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr 93/42/EEC
Medicinsk - Almindeligt medicinsk udstyr med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske
risici i overensstemmelse med IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012)
og CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Denne enhed overholder del 15 subpart B klasse B i FCC-reglerne.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
I overensstemmelse med RoHS
I overensstemmelse med WEEE
Bemærk: Disse specifikationer kan ændres uden varsel.
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Bilag B: MediCapture Begrænset garanti
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garanterer, at produktet (erne), der er anført nedenfor, er fri for defekter i materialer og udførelse i en periode
på et (1) år. Skulle garantiservice være påkrævet, forlænges garantiperioden med det antal dage, der kræves for at genoprette normal drift og
returnere produktet/produkterne.
MediCapture MVC Pro Medicinsk videokonverter
Garantibetingelser
Hvis det i løbet af året, der umiddelbart følger købsdatoen, viser sig at et produkt, der er omfattet af denne garanti, har en defekt i materiale
eller udførelse, MediCapture (eller en servicefacilitet autoriseret af MediCapture) vil gendanne produktets oprindelige driftstilstand uden
beregning for dele eller arbejdsløn. Bemærk: MediCapture reserverer retten til at benytte renoverede underenheder som garantierstatninger.
Denne garanti gælder kun for de produkter, der sælges af forhandlere, der er autoriseret af MediCapture til at sælge sådanne produkter og kan
kun håndhæves af den oprindelige køber.
DENNE GARANTI ER KUN GÆLDENDE I DE HALVTREDS (50) STATER I USA OG DISTRIKTET COLUMBIA. DET GÆLDER IKKE I
BESIDDELSERNE ELLER TERRITORIERNE I USA ELLER I NOGET ANDET LAND. DETTE ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE GARANTI,
SOM MEDICAPTURE GIVER I FORBINDELSE MED OVENSTÅENDE PRODUKT(ER). ALLE UNDERFORSTÅENDE GARANTIER, DER
GÆLDER FOR DISSE PRODUKTER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE GARANTI. MEDICAPTURE ER
IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER ELLER INDTJENING, ULEMPE, UDGIFTER TIL ERSTATNINGSUDSTYR ELLER SERVICE,
OPBEVARINGSAFGIFTER, TAB ELLER KORRUPTION AF DATA, ELLER ANDRE SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER
FORÅRSAGET AF ANVENDELSE ELLER MISBRUG AF ELLER UFORHOLD TIL BRUG AF OVENSTÅENDE PRODUKT(ER), UANSET
OM DEN JURIDISKE TEORI, SOM PÅSTANDEN ER BASERET PÅ, OG ENDDA HVIS MEDICAPTURE ER GJORT OPMÆRKSOM
PÅ MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL GENVENDELSEN AF NOGEN SORT IMOD
MEDICAPTURE VÆRE STØRRE I BELØB END KØBSPRISEN AF DET ELLER DE PRODUKT(ER) ANGIVET HEROVER OG ÅRSAG TIL
DEN ANGIVELIGE SKADE. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE, ANTAGER DU ALLE RISICI OG ANSVAR FOR TAB, SKADE
ELLER SKADE FOR DIG OG DIN EJENDOM OG FOR ANDRE OG DERES EJENDOM, OVERGÅET TIL BRUG ELLER MISBRUG,
ELLER UFORHOLD TIL BRUG, OVENFØRENDE LISTE PRODUKT(ER), DER IKKE ER SOM DIREKTE FØLGE AF UAGTSOMHED FRA
MEDICAPTURE (nogle STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF, HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI MÅ VARE,
ELLER TILLADER IKKE EKSKLUSIONEN ELLER BEGRÆNSNINGEN AF HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE
EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG).
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. I tilfælde af at en af 
bestemmelserne i denne garanti viser sig ikke at kunne håndhæves, bevarer alle resterende bestemmelser fuld kraft.
Ejeransvar
■ Læs brugsanvisningen fuldstændigt.
■ Garantiregistrering er ikke nødvendig. Hvis garantiservice er påkrævet, skal du dog kunne dokumentere købsdatoen og identiteten på
sælgeren, der foretog salget (enten MediCapture eller en autoriseret forhandler). Gem venligst din salgskvittering og faktura.
■ Sørg for, at købsbeviset, du gemmer, indeholder serienummeret, og at det svarer til nummeret på den enhed, du har købt.
■ Afhængig af hvor du købte din enhed, underret straks enten MediCapture eller den autoriserede forhandler om enhver fejl ved opdagelse.
■ Hvis service er påkrævet, returner produktet til et autoriseret MediCapture servicecenter. Alle forsendelser skal være FORUDBETALT.
Ingen OPKRÆVNINGS forsendelser vil blive accepteret. Produkter der repareres under garanti af MediCapture eller et autoriseret
servicecenter, vil blive returneret til afsenderen FORUDBETALT.
■ Produkter, der returneres til service (inden- eller udenfor garantien) SKAL have et Return Merchandise Authorization (RMA) nummer
udstedt af MediCapture eller et autoriseret servicecenter.
Eksklusioner
■ VIGTIGT: Følgende betingelser kan medføre, at denne garanti ikke kan håndhæves.
■ Køb af det ovenfor anførte produkt fra forhandlere der IKKE er autoriseret af MediCapture til at sælge produktet.
■ Ændring eller fjernelse af varemærke, navn eller identifikationsnummer eller serienummer på produkterne.
■ Brug af dele eller forsyninger (andre end dem, der sælges af MediCapture) der forårsager skade på produkterne.
■ Produktfejl, der er resultatet af: forsømmelse, vold, misbrug, ændring eller utilsigtet skade.
©2021 MediCapture Inc.
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