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Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σύμβολα στο εγχειρίδιο

Σύμβολα αναγραφόμενα στο προϊόν

Προειδοποίηση
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση, η οποία
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς
τραυματισμούς ή θάνατο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρώμα φόντου: Κίτρινο
Τρίγωνο περίγραμμα: Μαύρο
Σύμβολο: Μαύρο

Προτού επιχειρήσετε να ρυθμίσετε
αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά
το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον
κατασκευαστή και εμφανίζεται δίπλα
στο όνομα και τη διεύθυνση του
κατασκευαστή.

Προσοχή
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση, η οποία,
εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει
μικρό ή μέτριο τραυματισμό ή/και σημαντική
υλική, οικονομική και περιβαλλοντική ζημία.
Αυτή η εικόνα υποδηλώνει τον κατασκευαστή
και εμφανίζεται δίπλα στο όνομα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή.
Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη
ότι μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη
αυτού του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και
των μεταφρασμένων αντιγράφων από τον
ιστότοπο της MediCapture στη διεύθυνση:

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον
πόλο ισοδυναμικής σύνδεσης, που
εξισώνει το δυναμικό στα διάφορα
μέρη του συστήματος.

Προστατευτική γείωση

I : Τροφοδοσία AC ενεργή
O : Τροφοδοσία AC ανενεργή

www.medicapture.com/support

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον πόλο
ισοδυναμικής σύνδεσης, που εξισώνει το
δυναμικό στα διάφορα μέρη του συστήματος.

Αυτή η συσκευή παρέχεται με καλώδιο τροφοδοσίας
με προσαρμογέα τύπου Y-Splitter, για τη σωστή και
τακτοποιημένη σύνδεση του καλωδίου. Για λόγους
ασφάλειας βεβαιωθείτε ότι το μονό θηλυκό βύσμα του
καλωδίου τροφοδοσίας έχει κατεύθυνση προς τα κάτω ή
οριζόντια, και όχι προς τα πάνω. Προσέξτε οπωσδήποτε
να μην εισέρχονται υγρά ή υγρασία στη μονή είσοδο
του καλωδίου τροφοδοσίας (όπως στην περίπτωση των
κανονικών συνδέσμων τροφοδοσίας της συσκευής).
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με προστατευτική
γείωση.
Μην τροποποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, η αντικατάσταση της ασφάλειας επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις
και μόνο με τον τύπο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτόν τον εξοπλισμό σε βροχή ή υγρασία. Αυτή η συσκευή
είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
Μην συνδέετε / αποσυνδέετε τις φυσικές συνδέσεις βίντεο, όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Αυτή η συσκευή
μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία, ειδικά στο κάτω και στο πίσω μέρος. Όταν αλλάζετε τις φυσικές συνδέσεις βίντεο, περιμένετε
μέχρι να κρυώσει η συσκευή, προτού την επανασυνδέσετε.
Ο εξωτερικός εξοπλισμός, που προορίζεται για σύνδεση με είσοδο/έξοδο σήματος ή άλλους συνδέσμους, πρέπει να συμμορφώνεται
με το πρότυπο UL / EN 60601-1 για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Όποιος συνδέει τον εξοπλισμό με το τμήμα εισόδου ή εξόδου
σήματος διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και, ως εκ τούτου, φέρει την ευθύνη ότι το σύστημα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του
προτύπου IEC 60601-1-1 που αφορά ιατρικά συστήματα.
Ο εξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται με το UL/EN/IEC 60601-1 πρέπει να φυλάσσεται εκτός του περιβάλλοντος του ασθενούς,
όπως ορίζεται στο πρότυπο του συστήματος.
Σημείωση:
Προς τον χρήστη ή/και τον ασθενή: Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον
κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης/ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας καθώς και ενοχλητικών παρεμβολών, χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα παρελκόμενα.
Μην χρησιμοποιείτε τις απεικονίσεις για σκοπούς διάγνωσης ή αξιολόγησης. Η συμπίεση μειώνει τις πληροφορίες της
απεικόνισης και επομένως την καθιστά ακατάλληλη για διαγνωστικούς σκοπούς.
Είναι σημαντικό να τηρείτε τις υποχρεώσεις σας ως χειριστής αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος για να διασφαλίσετε την
ασφαλή λειτουργία του χωρίς κίνδυνο για τους ασθενείς, τους χρήστες ή τρίτους. Εάν δεν ισχύει άλλη κατά τόπο νομοθεσία,
συνιστάται να διενεργείται δοκιμή ασφάλειας και τεκμηρίωσης τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 έτη σύμφωνα με το EN 62353. Είναι
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που διενεργούν τον έλεγχο ασφάλειας έχουν την απαραίτητη εξειδίκευση.
Μετά από ισχυρή ηλεκτρική παρεμβολή, όπως κεραυνό ή ισχυρή ηλεκτροστατική εκκένωση, το σήμα εξόδου μπορεί να
αλλοιωθεί, να αλλάξει χρώμα ή να εμφανίζεται μαύρο. Εάν παρατηρήσετε αυτά τα συμπτώματα, κάντε επανεκκίνηση της
συσκευής ως εξής: απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε την
παροχή ισχύος.
Μέθοδος απόρριψης: Εφαρμόστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη.
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Προβλεπόμενη χρήση:
Το MVC Pro SDI to HDMI προορίζεται για τη μετατροπή εισόδου SDI από διάφορα χειρουργικά συστήματα απεικόνισης
σε έξοδο βίντεο HDMI. Το MVC Pro SDI to HDMI μπορεί να μετατρέπει σήματα για συστήματα καταγραφής με σκοπό την
αρχειοθέτηση και την εξέταση.
Για τη συσκευή αυτή δεν προσδιορίζεται προβλεπόμενη ομάδα ασθενών. Οι προβλεπόμενοι χρήστες είναι γιατροί ή νοσηλευτές,
ηλικίας μεταξύ 20-59 ετών, με επίπεδο εκπαίδευσης κολεγίου ή πανεπιστημίου ή ανώτερου.
Αντενδείξεις και παρενέργειες:
Δεν υπάρχουν προς το παρόν αντενδείξεις που να σχετίζονται άμεσα με το προϊόν. Με βάση τη γενική κατάσταση του ασθενούς,
ο υπεύθυνος γιατρός πρέπει να αποφασίσει εάν η σχεδιαζόμενη χρήση είναι δυνατή ή όχι.
Για περισσότερες σημειώσεις και οδηγίες ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη ιατρική βιβλιογραφία.

Γενική περιγραφή λειτουργίας:
• Το MVC Pro SDI to HDMI είναι ένας μετατροπέας βίντεο υπερυψηλής ευκρίνειας για ιατρική χρήση. Η συσκευή
δεν διαθέτει εφαρμοζόμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Πρόκειται για επικουρικό εργαλείο χωρίς
ιατρική εφαρμογή σε ασθενείς κατά τη χρήση της συσκευής.
• Μετά την εγκατάσταση όλων των φυσικών συνδέσεων βίντεο (βλ. ενότητα Πίσω πίνακας), το MVC Pro εντοπίζει
αυτόματα τα συνδεδεμένα σήματα εισόδου SDI και τα μετατρέπει στο προβλεπόμενο σήμα εξόδου HDMI. Αυτό το
σήμα εξόδου HDMI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταγραφή.
• Το εισερχόμενο σήμα SDI μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχική του ποιότητα συνδέοντας μια οθόνη στις
συνδέσεις εξόδου βρόχου SDI (βλ. ενότητα Πίσω πίνακας).
• Δεν παρέχεται/απαιτείται διεπαφή χρήστη για την αλληλεπίδραση με τον χρήστη.
• Το MVC Pro εντοπίζει αυτόματα την ανάλυση εισόδου. Για τον λόγο αυτόν, το MVC Pro πρέπει να είναι
ενεργοποιημένο, προτού ενεργοποιηθούν οι πηγές σήματος.
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Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Σημαντικές υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια για την αποφυγή υπολειπόμενων κινδύνων
1. Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
3. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή βίντεο είναι απευθείας συνδεδεμένη με την οθόνη μέσω κύριας καλωδίωσης ασφαλείας.
7. Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα μαλακό πανί νοτισμένο σε απολυμαντικό επιφανειών, αιθανόλη ή οινόπνευμα.
Ακολουθείτε τις οδηγίες του παρασκευαστή του απολυμαντικού μέσου!
		 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
		 Βεβαιωθείτε ότι δεν διεισδύει υγρασία στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, διαβρωτικά ή διαλυτικά
προϊόντα σε αυτήν τη συσκευή.
8. Μην φράζετε κανένα άνοιγμα αερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
9. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, αερόθερμα, εστίες ή άλλες
συσκευές που παράγουν θερμότητα.
10. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο πολωμένο βύσμα ή στο βύσμα τύπου γείωσης. Ένα πολωμένο βύσμα διαθέτει
δύο τύπους λεπίδων, όπου η μία είναι πλατύτερη από την άλλη. Ένα βύσμα τύπου γείωσης διαθέτει δύο λεπίδες και
μια τρίτη ακίδα γείωσης. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη ακίδα παρέχεται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα
δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας παλαιού τύπου.
11. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τσακίσει ή να πατηθεί, ιδίως σε σημεία
κοντά σε βύσματα, πρίζες και στο σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τροχήλατη βάση, στατώ, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που καθορίζεται από τον
κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται τροχήλατη βάση, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά
τη μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατης βάσης-συσκευής, ώστε να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή της τροχήλατης
βάσης και πρόκληση τραυματισμών.
14. Αποσυνδέετε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων κεραυνών ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
15. Μέθοδος αποσύνδεσης: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία AC μέσω του διακόπτη στο πίσω μέρος και αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας.
16. Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό ή άλλα υγρά (όπως βάζα κτλ.) πάνω στη συσκευή. Μην ρίχνετε νερό
πάνω στη συσκευή.
17. Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Σέρβις απαιτείται όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί ζημιά κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή το βύσμα, έχει χυθεί υγρό
στη συσκευή, έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία ή δεν λειτουργεί
κανονικά ή έχει πέσει.
18. Το σέρβις επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, όρος ο οποίος αναφέρεται σε άτομο με
κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση, στο οποίο η εργασία έχει ανατεθεί από το νοσοκομείο, το ιατρικό ίδρυμα ή από
εξουσιοδοτημένο διανομέα.
19. Ο κατασκευαστής παρέχει διαγράμματα κυκλώματος, λίστες εξαρτημάτων και περιγραφές για οδηγίες βαθμονόμησης
για να βοηθήσει το προσωπικό σέρβις στην επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων.

Τεχνική υποστήριξη
Για τεχνική υποστήριξη και άλλες ερωτήσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα medicapture.com ή
καλέστε στο 888-922-7887 (χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) ή +1 503-445-6935 (εκτός των ΗΠΑ).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Μπροστινός πίνακας

Σύνδεσμος USB
Χωρίς λειτουργία.
Για ενημερώσεις
υλικολογισμικού μόνο.

Pro SDI to HDMI

Πίσω πίνακας
Έξοδος βρόχου SDI
της αρχικής εισόδου SDI
B

l=On

(σύνδεση με το
κεντρικό δίκτυο
τροφοδοσίας
ρεύματος)

τροφοδοσίας για σύνδεση σε πρίζα 100V-240V
C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

Βύσμα τροφοδοσίας Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο

Διακόπτης
λειτουργίας
O=Off

4K / HD out 2

A

B

C

SDI in

D

Είσοδος SDI Παρέχεται δυνατότητα για

4K or HD

Έξοδος HDMI (2)

διάφορες επιλογές εισόδου για 4K-SDI

Πόλος ισοδυναμικής
σύνδεσης

αποσύνδεση από
το κεντρικό δίκτυο
τροφοδοσίας
ρεύματος)

Σύνδεση του MVC Pro SDI to HDMI
Αυτό το MVC Pro συνδέεται σε μια πηγή βίντεο SDI (για παράδειγμα, ενδοσκοπική κάμερα, χειρουργική κάμερα, εξοπλισμό
υπέρηχων κτλ.).
1. Εάν προσθέσετε το MVC Pro σε εξοπλισμό απεικονίσεων που ήδη χρησιμοποιείτε, ξεκινήστε εντοπίζοντας την έξοδο βίντεο της
κύριας πηγής βίντεο.
2. Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο ή τα κατάλληλα καλώδια SDI μεταξύ της εξόδου βίντεο στην πηγή βίντεο και της κατάλληλης
εισόδου βίντεο SDI στον πίσω πίνακα του MVC Pro.
Παρέχονται διάφορες επιλογές σύνδεσης.
Επιλογή λειτουργιών: Το MVC Pro δεν διαθέτει διεπαφή χρήστη. Οι λειτουργίες
αλλάζουν μέσω αυτόματου εντοπισμού σημάτων εισόδου SDI.
Μετατροπή εισόδου 4x 3G-SDI σε έξοδο 2x HDMI 4K.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος.
B

C

D

Είσοδος 4K SDI

4K HDMI Έξοδος

2160p60

2160p30

2160p50

2160p25

4K / HD out 1

Loop out

A

Μετατροπή εισόδου / εξόδου

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

D

Κάμερα 4K-SDI

Καταγραφέας 4K HDMI

Η μονάδα προορίζεται για αποκλειστική διασύνδεση με πιστοποιημένο εξοπλισμό κατά IEC60601 στο
περιβάλλον ασθενούς και πιστοποιημένο εξοπλισμό κατά IEC60XXX εκτός του περιβάλλοντος ασθενούς.
Με αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιείται πιστοποιημένο σετ καλωδίων τροφοδοσίας ισχύος. Πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την εγκατάσταση ή/και τον εξοπλισμό. Το καλώδιο τροφοδοσίας
ισχύος πρέπει να είναι ανθεκτικό τουλάχιστον όσο ένα συνηθισμένο εύκαμπτο καλώδιο με επένδυση από σκληρό καουτσούκ
κατά το IEC 60245 (χαρακτηρισμός 53) ή ένα συνηθισμένο εύκαμπτο καλώδιο με επένδυση από πολυβινυλοχλωρίδιο κατά το
IEC 60227 (χαρακτηρισμός 53).
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Πρώτη εγκατάσταση / Γενική προετοιμασία για ασφαλή λειτουργία και σωστή απόδο
Ασφαλής σύνδεση για την πηγή εικόνας
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται περιφερειακές συσκευές βίντεο εντός της αλληλουχίας διατάξεων βίντεο για ιατρική χρήση,
πρέπει να διασφαλιστεί ότι η πηγή εικόνας θα είναι πάντα συνδεδεμένη με την οθόνη ζωντανής προβολής μέσω κύριας, απευθείας
σύνδεσης.
Αυτή η κύρια, απευθείας συνδεδεμένη κεντρική οθόνη θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται για τη ζωντανή προβολή.
Η αλληλουχία διατάξεων βίντεο για ιατρική χρήση που είναι διασυνδεδεμένη μέσω του μετατροπέα MVC Pro SDI to HDMI μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μόνο για καταγραφή και επιπλέον προβολή, π.χ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Δεν είναι δυνατή η χρήση για
ιατρικούς σκοπούς.
Εάν το σήμα εξόδου της περιφερειακής συσκευής χρησιμοποιείται για ζωντανή προβολή [3], είναι απαραίτητη η άμεση μεταγωγή της
οθόνης στο κύριο σήμα [1] σε περίπτωση βλάβης ή τυχαίας αποσύνδεσης της περιφερειακής συσκευής.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

ΚΑΜΕΡΑ CCU
MVC Pro

1] Κύρια σύνδεση κάμερας στην οθόνη (οποιοσδήποτε τύπος σήματος)
2] Σύνδεση Quad-SDI σε MVC Pro
3] Έξοδος βρόχου Quad-SDI στην οθόνη (προαιρετικά)
4] Σύνδεση HDMI στον καταγραφέα

Έλεγχοι πριν από τη χρήση της συσκευής:
Για τη λειτουργία αυτής της συσκευής δεν απαιτείται ειδική συντήρηση, βαθμονόμηση, ειδικές προφυλάξεις υγιεινής ή
χρήση αναλώσιμων εξαρτημάτων.
1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα από τον διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος.
2. Ενεργοποιήστε το σύστημα ή τα συστήματα κάμερας, αφού έχει ξεκινήσει η αλληλουχία εκκίνησης του MVC Pro.
Συμβατότητα με άλλες συσκευές
Μπορείτε να βρείτε τη λίστα συμβατότητας για πηγές βίντεο για ιατρική χρήση στο «“Παράρτημα A: Προδιαγραφές
MVC Pro”» σε αυτό το εγχειρίδιο.
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Καταγραφή με τη συσκευή καταγραφής σας
Οι έξοδοι HDMI του MVC PRO SDI to HDMI μπορούν να συνδεθούν στην είσοδο HDMI ή στην είσοδο DVI του καταγραφέα σας
χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο προσαρμογέα HDMI σε DVI.
Οι κάμερες 4K (2160p60) παράγουν τέσσερις φορές περισσότερο όγκο δεδομένων βίντεο από μια υψηλής ποιότητας κάμερα Full-HD
(1080p60). Για να μειωθεί ο απαιτούμενος χώρος δεδομένων στη συσκευή καταγραφής σας, η ανάλυση σήματος 4K SDI 2160p60
μετατρέπεται σε HDMI 2160p με μειωμένο ρυθμό καρέ 30fps. Η καταγραφή 4K διατηρεί την αρχική ανάλυση 4K.

Παράρτημα A: Προδιαγραφές MVC Pro
Λειτουργία

Μετατρέπει τα σήματα βίντεο SDI (4K-SDI) σε κατάλληλα σήματα HDMI για ψηφιακή
καταγραφή

Περίβλημα

Μεταλλικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα

Συνδέσεις βίντεο

Είσοδος: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Ανάλυση (αυτόματος εντοπισμός): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Έξοδος: HMDI (DVI με προσαρμογέα): 3840x2160p30/25

Μηχανικά στοιχεία

Διαστάσεις: 160mm x 140mm x 40mm, Βάρος: 0,87kg

Περιβαλλοντικά στοιχεία

Λειτουργία: θερμοκρασία περιβάλλοντος -20° έως +40°C, Πίεση αέρα 700 έως1060hPa,
Υγρασία 30 έως 75% (μη συμπυκνούμενη)
Αποθήκευση και μεταφορά: θερμοκρασία περιβάλλοντος -40° έως +85°C, Πίεση αέρα
700 έως 1060hPa, υγρασία 0 έως 93% (μη συμπυκνούμενη)

Προστασία από διείσδυση
υγρών:

IP20 (= χωρίς προστασία)

Βαθμός προστασίας στην
περίπτωση παρουσίας
εύφλεκτων μειγμάτων:

Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει προστασία από εκρήξεις
(Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε αναφλέξιμη ατμόσφαιρα)

Ισχύς

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, υποδοχή AC 3-ακίδων

Ασφάλεια

T1AH, 250V

Περιεχόμενο του κιτ

MVC Pro SDI to HDMI, 4 καλώδια SDI, καλώδιο HDMI, καλώδιο τροφοδοσίας με
προσαρμογέα τύπου Y-Splitter, λαστιχένια πέλματα (4 σε 1), εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.

Συμμόρφωση και πιστοποίηση

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

Κατάταξη

Εξοπλισμός κλάσης I / Τρόπος λειτουργίας: συνεχής
Όχι AP/APG. Όχι εφαρμοζόμενο μέρος.
Συμμορφώνεται με την Οδηγία περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/EEC
Ιατρικός εξοπλισμός - Γενικός ιατρικός εξοπλισμός ως προς τους κινδύνους ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς και μηχανικής βλάβης μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60601-1, ANSI/AAMI
ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) και CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014).
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15, υποτμήμα Β, κατηγορία Β, των Κανόνων
FCC. (FCC Part 15 subpart B, Class B)
Συμμόρφωση με RoHS
Συμμόρφωση με WEEE

Σημείωση: Αυτές οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
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Παράρτημα B: MediCapture Περιορισμένη εγγύηση
Η MediCapture Inc. (“MediCapture”) εγγυάται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και
κατασκευής για χρονική περίοδο ενός (1) έτους. Εάν απαιτηθεί σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά τον
αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας και την επιστροφή των προϊόντων.
Συνθήκες εγγύησης

Ιατρικός μετατροπέας βίντεο MediCapture MVC Pro

Εάν κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί αμέσως την ημερομηνία αγοράς διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την παρούσα
εγγύηση παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, η MediCapture (ή κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από την MediCapture) αναλαμβάνει
να επαναφέρει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση λειτουργίας χωρίς χρέωση εργατικών και ανταλλακτικών. Σημείωση: Η MediCapture
διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ανακατασκευασμένα υποσυστήματα για την αντικατάσταση εξαρτημάτων στο πλαίσιο της εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται από εμπορικούς αντιπροσώπους εξουσιοδοτημένους από την MediCapture για
την πώληση τέτοιων προϊόντων και είναι εκτελεστή μόνο από τον αρχικό αγοραστή.
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (D.C.). ΔΕΝ
ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MEDICAPTURE ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η MEDICAPTURE
ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ, ΑΚΟΜΑ
ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ MEDICAPTURE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MEDICAPTURE, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ
ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ. ΧΩΡΙΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΣΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΥΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή
ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ MEDICAPTURE
(ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ).
Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία
διαφέρουν σε κάθε Πολιτεία. Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις της παρούσας εγγύησης θεωρηθεί ανεφάρμοστη, όλες οι λοιπές
διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
Ευθύνες του ιδιοκτήτη
■ Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
■ Η δήλωση της εγγύησης δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, πρέπει να μπορείτε
να προσκομίσετε αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς και των στοιχείων ταυτοποίησης του πωλητή (είτε MediCapture είτε
εξουσιοδοτημένος εμπορικός αντιπρόσωπος). Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς και το τιμολόγιο.
■ Βεβαιωθείτε ότι η απόδειξη αγοράς περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό και ότι αντιστοιχεί στον αριθμό της μονάδας που έχετε αγοράσει.
■ Ανάλογα με το σημείο όπου αγοράσατε τη μονάδα, ειδοποιήστε αμέσως είτε την MediCapture, είτε τον εξουσιοδοτημένο εμπορικό
αντιπρόσωπο για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αμέσως μόλις τη διαπιστώσετε.
■ Στην περίπτωση που απαιτηθεί σέρβις, επιστρέψτε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της MediCapture. Όλες οι
αποστολές πρέπει να γίνονται με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ. Δεν γίνονται αποδεκτές αποστολές με ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. Τα
προϊόντα που επισκευάζονται στο πλαίσιο της εγγύησης από την MediCapture, ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, επιστρέφονται
στον αποστολέα με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ.
■ Τα προϊόντα που επιστρέφονται για σέρβις (εντός ή εκτός εγγύησης) ΠΡΕΠΕΙ να φέρουν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής
εμπορεύματος [Return Merchandise Authorization (RMA)] από την MediCapture ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Εξαιρέσεις
■ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παρακάτω συνθήκες μπορεί να συνεπάγονται την ακύρωση αυτής της εγγύησης.
■ Αγορά του παραπάνω προϊόντος από μεταπωλητές ΧΩΡΙΣ εξουσιοδότηση από την MediCapture για την πώληση του προϊόντος.
■ Τροποποίηση ή αφαίρεση του εμπορικού σήματος, του ονόματος ή του αναγνωριστικού αριθμού ή του σειριακού αριθμού των
προϊόντων.
■ Χρήση εξαρτημάτων ή αναλώσιμων (άλλων από εκείνων που πωλούνται από την MediCapture) που προκαλούν ζημία στα προϊόντα.
■ Αστοχίες προϊόντος που οφείλονται σε αμέλεια, εσφαλμένη χρήση, κατάχρηση, τροποποίηση ή τυχαία ζημία.
©2021 MediCapture Inc.
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