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Használati óvintézkedések
Szimbólumok az útmutatóban

Szimbólumok a terméken

Figyelmeztetés
Potenciálisan veszélyes helyzetet vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, amely
súlyos személyi sérülést vagy halált okozhat.
MEGJEGYZÉS:
Háttérszín: sárga
Háromszög kerete: fekete
Szimbólum: fekete

Mielőtt megpróbálná beállítani a
terméket, figyelmesen olvassa el a
használati útmutatót.

Ez a szimbólum a gyártót jelzi,
és a gyártó neve és címe mellett
jelenik meg.

Vigyázat
Potenciálisan veszélyes helyzetet vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, amely,
ha nem kerülik el, kisebb vagy közepes
sérülést és/vagy jelentős anyagi, pénzügyi és
környezeti károkat okozhat.
Ez a kép a gyártót jelzi, és a gyártó neve és
címe mellett jelenik meg.

Ez a szimbólum az ekvipotenciális
pólust jelzi, amely a rendszer
különböző részeit azonos
potenciálra hozza.

Védőföldelés

Ez a szimbólum tájékoztatja a felhasználót,
hogy ez a használati útmutató és lefordított
másolatai letölthetők a MediCapture
webhelyéről: www.medicapture.com/support

I : Hálózati áram BE
O : Hálózati áram KI

Ez a szimbólum az ekvipotenciális pólust jelzi,
amely a rendszer különböző részeit azonos
potenciálra hozza.

Ezt a készüléket egy Y táp elosztó kábellel szállítják, hogy
csökkentsék a kábelek összegabalyodását. Biztonsági
okokból győződjön meg arról, hogy a tápkábel egyetlen
csatlakozó (anya) oldala lefelé vagy vízszintesen – nem
felfelé – irányul. Az egyetlen tápkábel bemenetébe nem
kerülhet folyadék vagy nedvesség (mint a készülék
normál tápcsatlakozói esetében).
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FIGYELMEZTETÉS:
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni.
Ne módosítsa a készüléket a gyártó engedélye nélkül.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a biztosítékot csak szakképzett szervizszemélyzet cserélje ki, és csak a használati
útmutatóban megadott típusra.
A tűz- és áramütésveszély csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket csak beltéri
használatra tervezték.
Ne csatlakoztassa / válassza le a fizikai videocsatlakozásokat, amikor a készülék be van kapcsolva. A készülék felmelegedhet
működés közben, különösen alul és hátul. A fizikai videocsatlakozások megváltoztatásakor várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt
újra csatlakoztatná azt.
A jelbemenetre / -kimenetre vagy más csatlakozókra való csatlakoztatásra szánt külső készülékeknek meg kell felelniük a gyógyászati
villamos készülékekről szóló UL/EN 60601-1 szabványnak. Bárki, aki készüléket csatlakoztat a jelbemeneti vagy jelkimeneti részhez,
konfigurálja a gyógyászati rendszert, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfelel a gyógyászati villamos készülékekről szóló IEC
60601-1-1 szabvány követelményeinek.
Az UL/ EN/IEC 60601-1 előírásoknak nem megfelelő készülékeket a rendszer szabványának megfelelően a beteg környezetén kívül
kell tárolni.
Megjegyzés:
A felhasználónak és/vagy a betegnek: A termékkel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és annak a
tagállamnak az illetékes hatóságánál, ahol a felhasználó/beteg letelepedett.

VIGYÁZAT
A tűz-, áramütés- és zavaró interferencia kockázatának csökkentése érdekében csak az ajánlott tartozékokat használja.
Ne használja a képeket diagnosztikai vagy értékelési célokra. A tömörítés csökkenti a kép információit, ezért nem megfelelő
diagnózis felállításához.
Fontos, hogy betartsa az orvostechnikai eszköz üzemeltetőjeként vállalt kötelezettségeit, hogy biztosítsa a biztonságos működést
a betegek, felhasználók vagy harmadik felek veszélyeztetése nélkül. Ha más helyi jogszabály nem alkalmazható, akkor ajánlott
vizsgálatot végezni legalább kétévente az EN 62353 szabvány szerint. Fontos biztosítani, hogy a vizsgálatot végző személyek
rendelkezzenek a szükséges képesítésekkel.
Erős elektromos zavar, például villámlás vagy erős elektrosztatikus kisülés után a kimeneti jel remeghet, színe megváltozhat
vagy feketévé válhat. Ha ezeket a tüneteket látja, indítsa újra a készüléket; ehhez kapcsolja ki a készüléket, várjon néhány
másodpercet, majd kapcsolja be a készüléket.

Ártalmatlanítási módszer: Használja a helyi előírásokat a megfelelő ártalmatlanításhoz.
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Rendeltetésszerű használat:
Az MVC Pro SDI to HDMI a különböző sebészeti képalkotó rendszerek SDI bemenetének HDMI videokimenetre történő
átalakítására szolgál. Az MVC Pro SDI to HDMI képes jeleket konvertálni a rögzítőrendszerek archiválására és felülvizsgálatára.
A tervezett betegpopuláció nincs megadva ehhez a készülékhez. A tervezett felhasználói foglalkozások orvosok vagy ápolók,
20-59 éves kor között, főiskolai vagy egyetemi vagy annál magasabb végzettséggel.
Ellenjavallatok és mellékhatások:
A termékhez közvetlenül kapcsolódó ellenjavallatok jelenleg ismeretlenek.A beteg általános állapota alapján az illetékes
orvosnak el kell döntenie, hogy a tervezett felhasználás lehetséges-e vagy sem.
További megjegyzések és utasítások a legújabb orvosi szakirodalomban találhatók.

Általános funkcionális leírás:
• Az MVC Pro SDI to HDMI egy orvosi minőségű, UHD videó konverter. A készülék nem tartalmaz olyan részeket,
amelyek érintkeznek a beteggel. Ez egy segédeszköz, amely orvosi alkalmazást nem igényel a betegek számára
a készülék használata során.
• Az összes fizikai videocsatlakozás telepítése után (lásd a Hátsó panel részt) az MVC Pro automatikusan felismeri
a csatlakoztatott SDI bemeneti jeleket, és átalakítja azokat a kívánt HDMI kimeneti jellé. Ez a HDMI kimeneti jel
felvételre használható.
• A bejövő SDI jel eredeti minőségében használható, ha a monitort az SDI hurok kimeneti csatlakozásaihoz
csatlakoztatja (lásd a Hátsó panel részt).
• Nincs felhasználói felület, amely szükséges a felhasználóval való interakcióhoz.
• Az MVC Pro automatikusan felismeri a bemeneti felbontást. Emiatt az MVC Pro készüléket be kell
kapcsolni, mielőtt a jelforrás aktiválódik.
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Maradék kockázatok
Fontos biztonsági utasítások a maradék kockázatok elkerülése érdekében
1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe az utasítások minden figyelmeztetését.
4. Kövesse ezeket az utasításokat.
5. Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.
6. Győződjön meg arról, hogy a videoforrás közvetlenül csatlakozik a monitorhoz az elsődleges biztonsági
vezetékeken keresztül.
7. Rendszeresen tisztítsa a készüléket puha törlőkendővel, amelyet felületi fertőtlenítőszerrel, alkohollal vagy
spiritusszal megnedvesített. Kövesse a fertőtlenítőszer gyártójának utasításait!
		FONTOS!
		 Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. Ne használjon tisztítószert, súrolószert vagy oldószert
ezen a készüléken.
8. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
9. Ne telepítse hőforrás közelébe, mint például radiátorok, hőtárolók, kályhák vagy más, hőtermelő berendezések.
10. Ne manipulálja a polarizált vagy földelt dugót. A polarizált dugó kétféle pengével rendelkezik, amelyek közül az
egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugó két pengével és egy harmadik földelő érintkezővel rendelkezik. A
széles penge vagy a harmadik villa az Ön biztonsága érdekében biztosított. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a
konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult konnektor cseréje érdekében.
11. Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy becsípődéstől, különösen a csatlakozók, konnektorok közelében és azon a
ponton, ahol a kábel kilép a készülékből.
12. Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon.
13. Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt értékesített kocsival, állvánnyal, tripoddal, konzollal
vagy asztallal használható. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék kombináció mozgatásakor, nehogy
felboruljon, és hogy elkerülje a sérüléseket.
14. Húzza ki ezt a készüléket a villámlások idejére, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
15. Leválasztási módszer: Kapcsolja ki a váltóáramot a hátsó panelen lévő billenőkapcsolóval, húzza ki a tápkábelt.
16. Ne tegyen vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényeket (például vázákat stb.) a készülék tetejére. Ne locsoljon
vizet a készülék tetejére.
17. Az összes szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen
módon megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó, folyadék ömlött a készülékre, tárgyak estek a
készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve, vagy nem működik megfelelően, vagy leesett.
18. Készüléket csak szakképzett személyzet szervizelhet, ahol a szakképzett személyzet a kórház, egészségügyi
intézmény vagy felhatalmazott forgalmazó által kijelölt, megfelelő végzettségű vagy képzettségű személye.
19. A gyártó kapcsolási rajzokat, darabjegyzékeket és kalibrálási utasítások leírását nyújtja, hogy segítse a
szervizszemélyzetet az alkatrészek javításában vagy cseréjében.

Technikai támogatás
Technikai segítségért és egyéb kérdésekért kérjük, látogasson el a medicapture.com weboldalra, vagy hívja a
888-922-7887-es számot (ingyenesen az USA-ból) vagy a +1 503-445-6935-ös számot (az USA-n kívülről).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Elülső panel

USB-csatlakozó
Nincs funkciója.
Csak vezérlőprogram
frissítésekhez.

Pro SDI to HDMI

Hátsó panel
Hálózati csatlakozó A mellékelt hálózati tápkábellel

Az eredeti SDI bemenet
SDI hurok kimenete
A

B

csatlakoztassa a 100 V-240 V-os aljzathoz.

C

D

I = Be

(áramellátás,
hálózat)

4K / HD out 1

Loop out

Hálózati kapcsoló
O = Ki

4K / HD out 2

A

B

C

(nincs áramellátás,
hálózat)

SDI in

D

SDI bemenet

4K or HD

HDMI Kimenet (2)

A 4K-SDI különböző beviteli lehetőségek közül választhat

Ekvipotenciális
pólus

Az MVC Pro SDI to HDMI csatlakoztatása
Az MVC Pro SDI videoforrás (például endoszkópos kamera, sebészeti kamera ultrahang stb.) csatlakozik.
1. Ha az MVC Pro a már használt képalkotó berendezés bővítésére szolgál, először keresse meg az elsődleges
videoforrás videokimenetét.
2. Csatlakoztassa a megfelelő SDI kábel(eke)t a videoforrás video kimenete és az MVC Pro hátsó panel megfelelő
SDI video bemenete közé.
Konverziós bemenet / kimenet
Számos csatlakozási opció lehetséges.
4K SDI bemenet 4K HDMI kimenet
Funkciók kiválasztása: Az MVC Pro nem rendelkezik felhasználói felülettel.
2160p60
2160p30
Az SDI bemeneti jelek automatikus észlelésével változtatja a funkciókat.
2160p50
2160p25
4x 3G-SDI bemenet átalakítása 2x HDMI 4K kimenetre.
3. Dugja be a hálózati tápkábelt.
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 felvevő

Az egység kizárólagos összekapcsolásra szolgál a betegkörnyezetben lévő IEC60601 minősítésű berendezésekkel és
a betegkörnyezeten kívüli IEC60XXX minősítésű berendezésekkel.
A készülékhez hitelesített tápkábelt kell használni. Figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti telepítési és/vagy készülék
előírásokat. A tápkábel nem lehet kevésbé robosztus, mint az IEC 60245 (53. megnevezés) szerinti szokásos, kemény, gumi
burkolatú rugalmas vezeték, vagy az IEC 60227 (53. megnevezés) szerinti szokásos poli(vinil-klorid) burkolatú rugalmas vezeték.
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Első telepítés / általános előkészületek a biztonságos működéshez és teljesítményhez
A képforrás biztonságos csatlakoztatása
Abban az esetben, ha videoperifériákat használnak az orvosi videoláncban, biztosítani kell, hogy a képforrás mindig elsődleges,
közvetlen kapcsolaton keresztül csatlakozzon az élőképes monitorhoz.
Ezt az elsődleges, közvetlenül csatlakoztatott fő monitort mindig élőképhez kell használni.
Az MVC Pro SDI HDMI átalakítón keresztül csatlakoztatott orvosi videolánc csak rögzítésre és külön megtekintésre használható, pl.
oktatási cél. Nem használható orvosi célokra.
Ha a perifériaeszköz kimeneti jelét használják élőképhez [3], a periféria meghibásodása vagy véletlen lekapcsolása esetén a monitort
azonnal az elsődleges jelre [1] kell kapcsolni.
FŐ MONITOR

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Elsődleges kamera csatlakozás a monitorhoz (bármilyen típusú jel)
2] Négy SDI csatlakozás az MVC Pro-hoz
3] Négy SDI hurok a monitorhoz (opcionális)
4] HDMI csatlakozás a felvevőhöz

Ellenőrzések a készülék használata előtt:
A készülék működése nem igényel különleges karbantartást, kalibrálást, különleges higiéniai óvintézkedéseket vagy
fogyóeszközök használatát.
1. Kapcsolja be a készüléket a hátlapi hálózati kapcsolóval.
2. Kapcsolja be a kamerarendszer(eke)t, miután az MVC Pro elindította a rendszerindítási folyamatot.
Kompatibilitás más készülékekkel
Az orvosi videoforrások kompatibilitási listája a jelen dokumentum „A. Függelék: Az MVC Pro specifikációi” című
fejezetében található.
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Felvétel a felvevőkészülékkel
Az MVC PRO SDI to HDMI HDMI kimenetei a mellékelt HDMI-DVI adapter segítségével csatlakoztathatók a felvevő HDMI
bemenetéhez vagy DVI bemenetéhez.
A 4K kamerák (2160p60) négyszer nagyobb videoadatokat állítanak elő, mint egy kiváló minőségű FHD kamera (1080p60). A
felvevőkészülékhez szükséges adatterületének csökkentése érdekében a 4K SDI 2160p60 jelfelbontás átalakul HDMI 2160p
felbontásra 30 fps csökkentett képkockasebességgel. A 4K felvétel az eredeti 4K felbontásban marad.

A. Függelék: Az MVC Pro specifikációi
Funkció

Átalakítja az SDI videojeleket (4K-SDI) megfelelő HDMI jelekké a digitális rögzítéshez

Ház

Rozsdamentes acél ház

Videocsatlakozások

Bemenet: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Felbontások (automatikus felismerés): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Kimenet: HDMI (DVI adapterrel):3840x2160p30/25

Mechanikai

Méretek: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Súly: 0,87 kg

Környezeti

Működés: környezeti hőmérséklet -20 °C és + 40 °C között, légnyomás 700-1060 hPa,
páratartalom 30-75% (nem kondenzálódó)
Tárolás és szállítás: környezeti hőmérséklet -40 °C és + 85 °C között, légnyomás
700-1060 hPa, páratartalom 0-93%, (nem kondenzálódó)

Folyadékok behatolása
elleni védelem:

IP20 (= nem védett)

Védelem mértéke gyúlékony
keverékek jelenlétében:

Ez a készülék nem védett robbanások ellen
(Ne használja a készüléket gyúlékony környezetben)

Hálózati csatlakozó

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, 3-villás AC dugó

Biztosíték

T1AH, 250V

A készlet tartalma

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI kábel, HDMI kábel, Y táp elosztó kábel, gumiláb (4 az 1-ben),
használati útmutató.

Megfelelőség és tanúsítás

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

Besorolás

I. osztályú berendezés / üzemmód: folyamatos
Nincs AP/APG. Nincs páciensrész
Megfelel az orvosi eszközökről szóló 93/42/EEC irányelvnek
Orvostechnikai - Általános orvosi berendezések kizárólag az áramütés, tűz és mechanikai
veszélyek tekintetében az IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) és
CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) szabványoknak megfelelően.
Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok 15. része B. alrészének B.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
RoHS-kompatibilis
WEEE-kompatibilis

Megjegyzés: Ezek a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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B. Függelék: A MediCapture korlátozott garanciája
A MediCapture Inc. (“MediCapture”) egy (1) évig garantálja, hogy az alább felsorolt termék(ek) anyag- és gyártási hibáktól mentesek.
Amennyiben garanciális szervizre van szükség, a jótállási idő meghosszabbodik a normál működés helyreállításához és a termék(ek)
visszaküldéséhez szükséges napok számával.
MediCapture MVC Pro Medical Video Converter
Garanciális feltételek
Ha a vásárlás dátumát közvetlenül követő évben a jelen garancia hatálya alá tartozó terméken anyag- vagy gyártási hibát találnak, a
MediCapture (vagy a MediCapture által felhatalmazott szerviz) térítésmentesen visszaállítja a terméket eredeti működési állapotába.
Megjegyzés: A MediCapture fenntartja magának a jogot, hogy a felújított részegységeket jótállási csereként használja fel.
Ez a garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a MediCapture által felhatalmazott kiskereskedők értékesítenek,
és csak az eredeti vásárló által érvényesíthető.
E GARANCIA CSAK AZ USA ÖTVEN (50) ÁLLAMÁBAN ÉS DISTRICT OF COLUMBIA TERÜLETÉN ALKALMAZHATÓ. NEM
ALKALMAZHATÓ AZ USA TERÜLETEIN VAGY FELSÉGTERÜLETEIN VAGY MÁS ORSZÁGOKBAN. EZ AZ EGYETLEN KIFEJEZETT
JÓTÁLLÁS, AMELYET A MEDICAPTURE A FENT FELSOROLT TERMÉK(EK)KEL KAPCSOLATBAN TESZ. A TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK A KIFEJEZETT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZOTT. A MEDICAPTURE NEM
FELELŐS A BEVÉTELEK VAGY A NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉÉRT, A KÉNYELMETLENSÉGÉRT, A HELYETTESÍTŐ BERENDEZÉSEK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEIÉRT, A TÁROLÁSI DÍJAKÉRT, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, VAGY
MINDEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A FENT FELSOROLT TERMÉK(EK) HASZNÁLATÁRA
VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁRA, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁRA VEZETHETŐ VISSZA, FÜGGETLENÜL A
JOGELMÉLETTŐL, AMELYEN A KÖVETELÉS ALAPUL, MÉG AKKOR SE, HA A MEDICAPTURE-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁR
LEHETŐSÉGÉRŐL. SEMMILYEN ESETBEN SEM LEHET NAGYOBB ÖSSZEGŰ A KÖVETELÉS A MEDICAPTURE-RAL SZEMBEN,
MIND A FENT FELSOROLT TERMÉK(ek) VÉTELÁRA, ÉS AZ ÁLLÍTÓLAGOS KÁR. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN
VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT ÉS FELELŐSSÉGET AZ ÖN ÉS VAGYONA, VALAMINT MÁSOK ÉS VAGYONA VESZTESÉGÉÉRT,
KÁRÁÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A FENT FELSOROLT TERMÉK(EK) HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ
HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, AMELYEKET NEM KÖZVETLENÜL A MEDICAPTURE HANYAGSÁGA
OKOZOTT (egyes ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZNEK KORLÁTOZÁSOKAT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY MEDDIG TERJED A
HALLGATÓLAGOS GARANCIA, VAGY NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY
KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS NEM VONATKOZIK ÖNRE).
Ez a garancia különleges törvényes jogokat biztosít Önnek. Önnek más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek. Abban az esetben,
ha a jelen garancia bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben érvényben maradnak.
A tulajdonos felelőssége
■ Olvassa el teljesen a használati útmutatót.
■ Garancia regisztráció nem szükséges. Ha azonban garanciális szervizre van szükség, igazolnia kell a vásárlás dátumát és az eladó
személyét (a MediCapture vagy a hivatalos viszonteladó). Kérjük, őrizze meg az eladási bizonylatot és a számlát.
■ Győződjön meg arról, hogy a megőrzött vásárlási bizonylat tartalmazza a sorozatszámot, és megegyezik a vásárolt egység számával.
■ Attól függően, hogy hol vásárolta a készüléket, haladéktalanul értesítse a MediCapture-t vagy a hivatalos viszonteladót minden
észlelt hibáról.
■ Ha javításra van szükség, vigye vissza a terméket hivatalos MediCapture szervizközpontba. Minden szállítmányt ELŐRE KELL
FIZETNI. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL nem lehetséges. A MediCapture vagy a hivatalos szervizközpont által garanciálisan javított
termékeket vissza kell küldeni a feladónak ELŐRE FIZETVE.
■ A javításra visszaküldött termékeknek (garanciális vagy garanciális időn kívül) rendelkezniük KELL egy RMA-számmal, amelyet
a MediCapture vagy egy hivatalos szervizközpont állított ki.
Kivételek
■ FONTOS: A következő feltételek miatt a garancia érvénytelenné válhat.
■ A fent felsorolt termék megvásárlása olyan viszonteladóktól, akiket a MediCapture NEM hatalmazott fel a termék értékesítésére.
■ A termékek védjegyének, nevének, azonosító számának vagy sorozatszámának megváltoztatása vagy eltávolítása.
■ A termékek károsodását okozó alkatrészek vagy kellékek használata (a MediCapture által forgalmazottak kivételével).
■ Termékhibák, amelyek a következők következményei: hanyagság, visszaélés, nem rendeltetésszerű használat, módosítás vagy
véletlen károsodás.
©2021 MediCapture Inc.
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