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Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Symbolen in de handleiding

Symbolen op het product

Waarschuwing
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie
of onjuist gebruik aan die/dat ernstig
persoonlijk letsel of zelfs de dood tot
gevolg zou kunnen hebben.
LET OP:
Achtergrondkleur: geel
Driehoekige band: zwart
Symbool: zwart

Voordat u probeert het product
te installeren, dient u de
gebruikershandleiding aandachtig
te lezen.

Dit symbool verwijst naar de fabrikant
en is te zien naast de naam en het
adres van de fabrikant.

Voorzichtig
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie of
onjuist gebruik aan die/dat - indien zij/het
niet wordt vermeden - kan leiden tot licht of
matig letsel en/of aanzienlijke materiële of
financiële schade dan wel milieuschade.

Dit symbool staat voor de
potentiaalvereffening die ervoor
zorgt dat de verschillende onderdelen
van een systeem op dezelfde
potentiaal zitten.

Deze afbeelding verwijst naar de fabrikant
en staat naast de naam en het adres van
de fabrikant.

Beschermende aarde

Dit symbool geeft aan dat de gebruik
deze gebruikershandleiding en vertaalde
exemplaren ervan kan downloaden via de
website van MediCapture:
www.medicapture.com/support

I : netstroom AAN
O : netstroom UIT

Dit symbool staat voor de
potentiaalvereffening die
spanningsverschillen tussen verschillende
onderdelen van een systeem voorkomt.

Dit apparaat wordt geleverd met een netsnoer met
Y-adapter, om te voorkomen dat de kabel in de knoop
raakt. Zorg er met het oog op de veiligheid voor dat de
enkelvoudige vrouwelijke kant van de voedingskabel
omlaag wijst of zich in een horizontale positie bevindt - en
dus niet naar boven wijst. Er mogen geen vloeistoffen of
vocht in de enkelvoudige kabelingang terechtkomen (net
als bij normale voedingsaansluitingen van apparaten).
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WAARSCHUWING:
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op een geaarde
stroomvoorziening.
Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant.
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag de zekering uitsluitend door een gekwalificeerd servicemonteur worden
vervangen en alleen door het in de handleiding vermelde type zekering.
Om het risico van brand of een schok te verminderen, mag deze apparatuur niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Het apparaat
is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.
Fysieke videoverbindingen mogen alleen worden aangesloten/ontkoppeld als het apparaat is uitgeschakeld. Het apparaat kan tijdens
het gebruik heet worden, vooral aan de onderkant en de achterkant. Wacht bij het wijzigen van fysieke videoverbindingen totdat het
apparaat is afgekoeld, voordat u de het apparaat opnieuw aansluit.
Externe apparatuur die bedoeld is voor aansluiting op signaalingangen/-uitgangen of andere aansluitingen moeten voldoen aan UL/EN
60601-1 voor medische elektrische apparatuur. Iedereen die apparatuur verbindt met de signaalingang of signaaluitgang configureert
een medisch systeem en dient er daarom voor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereisten van de norm IEC 60601-1-1 voor
medische systemen.
Apparatuur die niet voldoet aan UL/EN/EC 60601-1 moet uit de buurt van patiënten worden gehouden, zoals vastgelegd in de
standaard voor systemen.
Let op:
Aan de gebruiker en/of de patiënt: elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de fabrikant en de
bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker/patiënt is gevestigd.

VOORZICHTIG
Gebruik uitsluitend de aanbevolen accessoires, om het risico van brand of een elektrische schok en vervelende storingen te beperken.
Gebruik de beelden niet voor diagnose- of evaluatiedoeleinden. Door de compressie wordt de informatie in de afbeelding gereduceerd
en daarom is de foto niet geschikt voor diagnosedoeleinden.
Het is belangrijk dat u als bediener van dit medische apparaat uw verplichtingen nakomt en er dus voor zorgt dat het gebruik ervan
veilig is en geen risico oplevert voor de patiënt, de gebruiker of derden. Tenzij er een andere lokale wetgeving van toepassing is,
wordt geadviseerd om minimaal om de 2 jaar een veiligheids- en documentatietest conform EN 62353 uit te voeren. Het is belangrijk
om te waarborgen dat de personen die de veiligheidscontrole uitvoeren over de nodige kwalificaties beschikken.
Na een ernstige elektrische storing, bijvoorbeeld een blikseminslag of een sterke elektrostatische ontlading, kan het uitgangsignaal
trillen, van kleur veranderen of zwart worden. Als u deze tekenen ziet, herstart dan het apparaat door de stroomtoevoer uit te
schakelen, enkele seconden te wachten en de stroomtoevoer vervolgens weer in te schakelen.

Verwijderingsmethode: raadpleeg de lokale regelgeving ten aanzien van de juiste verwijderingsmethode.
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Beoogd gebruik:
De MVC Pro SDI to HDMI is bedoeld voor het converteren van SDI-input van uiteenlopende chirurgische beeldvormingssystemen
HDMI-video-output. De MVC Pro SDI to HDMI kan signalen voor opnamesystemen zo converteren dat ze gearchiveerd en bekeken
kunnen worden.
De beoogde patiëntendoelgroep is niet gespecificeerd voor dit apparaat. De beoogde gebruikers zijn artsen of verpleegkundigen met
een leeftijd tussen 20 en 59 jaar met opleidingsniveau hogeschool, universiteit of hoger.
Contra-indicaties en bijwerkingen:
Er zijn op dit moment geen contra-indicaties bekend die direct verband houden met het product. De behandelend arts dient op basis
van de algemene conditie van de patient te beslissen of het geplande gebruik al dan niet mogelijk is.
Aanvullende opmerkingen en instructies zijn te vinden in de recente medische literatuur.

Algemene beschrijving van de functies:
• MVC Pro SDI to HDMI is een UHD-videoconverter van medische kwaliteit. Het apparaat beschikt niet over
onderdelen die in contact komen met de patiënt. Het is een hulpmiddel dat niet wordt gebruikt voor medische
toepassingen bij patiënten.
• Na het installeren van alle fysieke videoverbindingen (zie paragraaf Achterwand) detecteertMVC Pro de
aangesloten SDI-invoersignalen en zet deze om in de beoogde HDMI-uitvoersignalen. Dit HDMI-uitvoersignaal
kan voor opnamedoeleinden worden gebruikt.
• Het binnenkomende SDI-signaal kan in de oorspronkelijke kwaliteit worden gebruikt door een monitor aan te
sluiten op de uitgangsaansluitingen van de SDI-lus (zie paragraaf Achterwand).
• Er is geen gebruikersinterface beschikbaar/vereist voor interactie met de gebruiker.
• MVC Pro detecteert de invoerresolutie automatisch. Daarom moet de MVC Pro worden ingeschakeld
voordat de signaalbronnen worden geactiveerd.
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Restrisico`s
Belangrijke veiligheidsinstructies om restrisico´s te vermijden
1. Lees al deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in deze instructies in acht.
4. Volg al deze instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de beoogde.
6. Zorg ervoor dat uw videobron rechtstreeks verbonden is met de monitor via een primaire veiligheidsbedrading.
7. Maak het apparaat regelmatig schoon met een zachte doek die bevochtigd is met een ontsmettingsmiddel voor
oppervlakken, alcohol of spiritus. Volg de instructies van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel op!
		BELANGRIJK!
Zorg dat er geen vocht het apparaat kan binnendringen. Gebruik geen reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of
oplosmiddelen voor het reinigen van dit apparaat.
8. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat in overeenstemming met de
instructies van de fabrikant.
9. Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron als een radiator, een verwarmingsrooster, een kachel
of een ander apparaat dat warmte produceert.
10. De gepolariseerde of geaarde stekker mag niet worden gemanipuleerd. Een gepolariseerde stekker heeft
twee pennen waarvan er een breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft naast twee pennen
een derde aardcontact. De brede pen dan wel het derde aardcontact heeft een veiligheidsfunctie. Als
de meegeleverde stekker niet in het bij u aanwezige stopcontact past, vraag dan een elektricien om het
verouderde stopcontact te vervangen.
11. Bescherm het netsnoer zodat er niet op kan worden getrapt en het niet bekneld kan raken, vooral in de buurt van
stekkers en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt.
12. Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires.
13. Gebruik het apparaat alleen in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerd(e) of samen met het apparaat
verkocht(e) kar, standaard, statief, beugel of tafel. Wees bij gebruik van een kar voorzichtig bij het verplaatsen van
de combinatie van kar en apparaat om het kantelen van de kar en eventueel letsel te voorkomen.
14. Trek bij onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact.
15. Ontkoppelingsmethode: schakel de stroom uit met de tuimelschakelaar op de achterwand, trek het netsnoer uit
het stopcontact.
16. Plaats geen reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten (bijvoorbeeld vazen) op het apparaat. Spat geen
water op het apparaat.
17. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is noodzakelijk als het
apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als er een netsnoer of netstekker defect is, er water
is gemorst op het apparaat, er voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat blootgesteld is geweest aan
regen of vocht, niet naar behoren functioneert of gevallen is.
18. Laat onderhoud uitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel, waarbij ‘gekwalificeerd’ betekent dat de
betreffende personen in opdracht van het ziekenhuis, de medische instelling of een erkend distributeur een
speciale opleiding of training hebben gevolgd.
19. De fabrikant stelt schakelschema´s, onderdeellijsten en beschrijvingen voor kalibratiedoeleinden beschikbaar die
door onderhoudspersoneel kunnen worden gebruikt bij het vervangen of repareren van onderdelen.

Technische ondersteuning
Ga voor technische ondersteuning of bij andere vragen naar medicapture.com of bel 888-922-7887
(gratis vanuit de Verenigde Staten) of +1 503-445-6935 (buiten de Verenigde Staten).
MediCapture® Inc.

EC REP:

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

USB-aansluiting
Geen functie. Alleen
voor firmware-updates.

Pro SDI to HDMI

Achterkant
Netstekker Gebruik het meegeleverde netsnoer voor

SDI-lusuitvoer

van de oorspronkelijke SDI-invoer
A

B

C

aansluiting op een 100 V-240 V-stopcontact
D

4K / HD out 1

I = Aan

(verbonden met
de voeding, het
elektriciteitsnet)

Loop out

Power Switch
0 = Uit

4K / HD out 2

A

B

C

(niet verbonden
met de voeding, het
elektriciteitsnet)

SDI in

D

SDI-ingang

4K or HD

HDMI-uitgang (2)

Er zijn verschillende invoeropties beschikbaar voor 4K-SDI

Potentiaalvereffening

Aansluiten van de MVC Pro SDI to HDMI
Deze MVC Pro wordt aangesloten op een SDI-videobron (bijvoorbeeld een endoscopische camera, chirurgische camera,
echograaf enz.).
1. Indien u de MVC Pro koppelt met reeds gebruikte beeldvormingsapparatuur, zoek dan eerst de video-uitgang van
de primaire videobron op.
2. Sluit (een) passend(e) SDI-kabel(s) aan op de video-uitgang van de videobron en de juiste video-ingang aan de
achterkant van de MVC Pro.
Conversie-ingang/-uitgang
Er zijn verschillende verbindingsopties beschikbaar.
4K SDI-input 4K HDMI-output
Selectie van functies: MVC Pro heeft geen gebruikersinterface.
2160p60
2160p30
Functies worden gewijzigd door autodetectie van SDI-ingangssignalen.
2160p50
2160p25
Conversie van 4x 3G-SDI-input naar 2x HDMI 4K-uitgang.
3. Steek de voedingskabel in het stopcontact.
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-camera

D

4K HDMI-recorder

De unit is uitsluitend bedoeld voor koppeling met door IEC60601 gecertificeerde apparatuur in de patiëntenomgeving
en door IEC60XXX gecertificeerde apparatuur buiten de patiëntenomgeving.
In combinatie met deze apparatuur moet een gecertificeerd netsnoer worden gebruikt. De relevante nationale voorschriften voor
de installatie en/of de apparatuur moeten in acht worden genomen. Het netsnoer moet net zo robuust zijn als een normaal, met
stevig rubber ommanteld, flexibel snoer conform IEC 60245 (aanduiding 53) of een normaal flexibel snoer met een ommanteling
van polyvinylchloride conform IEC 60227 (aanduiding 53).
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Initiële installatie/algemene voorbereidingen voor veilig gebruik en goede prestaties
Veilige aansluiting van de beeldbron
Als er binnen de videoketen gebruik wordt gemaakt van videorandapparatuur, moet worden gewaarborgd dat de beeldbron altijd via
een primaire, rechtstreekse verbinding verbonden is met de monitor voor de live weergave.
Deze primaire, rechtstreeks verbonden hoofdmonitor moet altijd worden gebruikt voor de live weergave.
De medische videoketen die verbonden is via de MVC Pro SDI to HDMI-convertor kan alleen worden gebruikt voor het maken van
opnames en aanvullende weergaves, bijv. voor educatieve doeleinden. Hij mag niet worden gebruikt voor medische doeleinden.
Indien het uitgangssignaal van de randapparatuur wordt gebruikt voor een live weergave [3], moet de monitor onmiddellijk naar het
primaire signaal [1] worden geschakeld voor het geval dat de randapparatuur uitvalt of per ongeluk wordt losgekoppeld.
HOOFDMONITOR

CAMERA CCU

MVC Pro

1] Primaire verbinding camera naar monitor (elk signaaltype)
2] Quad-SDI-verbinding met MVC Pro
3] Quad-SDI-lus uit naar monitor (optioneel)
4] HDMI-verbinding met de recorder

Controles voordat u het apparaat gebruikt:
Voor de bediening van dit apparaat is geen speciaal onderhoud, speciale kalibratie, speciale hygiënevoorzorg of gebruik
van verbruiksonderdelen vereist.
1. Zet de unit met de netschakelaar aan de achterkant aan.
2. Zet uw camerasysteem of -systemen aan nadat de MVC Pro het opstartproces in gang heeft gezet.
Compatibiliteit met andere apparaten
De lijst van compatibele medische videobronnen is te vinden in “Bijlage A: MVC Pro-specificaties” bij dit document.
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Opnemen met uw recorder
De HDMI-uitgangen van MVC PRO SDI to HDMI kunnen worden verbonden met de HDMI-ingang of de DVI-ingang van uw recorder
via de meegeleverde HDMI naar DVI-adapter.
4K camera´s (2160p60) produceren vier keer zo veel videogegevens als een kwalitatief hoogwaardige Full-HD-camera (1080p60). Om
de benodigde gegevensruimte op uw opnameapparaat te beperken, wordt een 4K SDI 2160p60-signaalresolutie geconverteerd naar
HDMI 2160p met een gereduceerde beeldsnelheid van 30fps. De 4K-opname behoudt de oorspronkelijke 4K-resolutie.

Bijlage A: MVC Pro-specificaties
Functie

Converteert SDI-videosignalen (4K-SDI) naar geschikte HDMI-signalen voor digitale opnames

Behuizing

Metalen behuizing van rvs

Videoaansluitingen

Ingang: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Resoluties (auto-detect): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Uitgang: HDMI (DVI met adapter): 3840x2160p30/25

Mechanisch

Afmetingen: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Gewicht: 0,87 kg

Omgeving

Bij gebruik: omgevingstemperatuur -20 tot +40 °C, luchtdruk 700 tot 1060 hPa,
vochtigheid 30 tot 75% (niet-condenserend)
Opslag en transport: omgevingstemperatuur -40 tot +85 °C, luchtdruk 700 to 1060 hPa,
vochtigheid 0 tot 93% (niet-condenserend)

Bescherming tegen het
binnendringen van vloeistoffen:

IP20 (= niet beschermd)

Beschermingsgraad bij
aanwezigheid van ontvlambare
mengsels:

Dit apparaat is niet beveiligd tegen explosies
(Gebruik dit apparaat niet in een brandbare atmosfeer)

Voeding

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, 3-polige AC-stekker

Zekering

T1AH, 250V

Inhoud van de kit

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI-kabel, HDMI-kabel, voedingskabel met Y-splitter, rubberen
voetjes (4 in 1), gebruikershandleiding.

Conformiteit en certificering

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

Classificatie

Apparaat van klasse I / bedrijfsmodus: continu
Geen AP/APG. Geen toegepast onderdeel.
Voldoet aan de richtlijn voor medische hulpmiddelen 93/42/EEC
Medisch - Algemene medische uitrusting, uitsluitend wat betreft elektrische schokken, brand
en mechanische gevaren overeenkomstig IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) +
AMD (2012) en CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 subdeel B Klasse B van de FCC-regels.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Voldoet aan RoHS
Voldoet aan WEEE

Let op: Deze specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf.
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Bijlage B: MediCapture Beperkte garantie
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garandeert dat onderstaand(e) product(en) gedurende een periode van een (1) jaar geen materiaalgebreken
of fabricagefouten zal/zullen vertonen. Mochten er garantiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan wordt de garantieperiode met het aantal
dagen verlengd die nodig zijn om de normale werking te herstellen en het/de product(en) te retourneren.
Garantievoorwaarden

MediCapture MVC Pro-converter voor medische video´s

Indien er binnen een jaar na aankoop materiaalgebreken of fabricagefouten worden geconstateerd bij een product dat onder deze garantie
valt, dan zal MediCapture (of een door MediCapture geautoriseerd servicecentrum) de oorspronkelijke bedrijfstoestand herstellen zonder dat
daarvoor materiaal- of onderhoudskosten in rekening worden gebracht. Let op: MediCapture behoudt zich het recht voor om gereviseerde
onderdelen ter vervanging in de garantieperiode te gebruiken.
Deze garantie geldt alleen voor producten die worden verkocht door handelaars die door MediCapture zijn geautoriseerd om de betreffende
producten te verkopen en kan alleen door de oorspronkelijk koper geldend worden gemaakt.
DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR DE VIJFTIG (50) STATEN VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT OF COLOMBIA.
ZIJ IS NIET VAN TOEPASSING IN DE BEZITTINGEN OF GEBIEDEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIG ANDER LAND. DIT IS DE
ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE MEDICAPTURE VERLEENT VOOR HET/DE HIERBOVEN VERMELDE PRODUCT(EN). ALLE
IMPLICIETE GARANTIES DIE OP DEZE PRODUCTEN VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE
GARANTIE. MEDICAPTURE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN INKOMSTEN OF WINST, ONGEMAK, KOSTEN VOOR
VERVANGENDE APPARATUUR OF DIENSTEN, OPSLAGKOSTEN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, OF ENIGE ANDERE
SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID
TOT GEBRUIK VAN, DE HIERBOVEN VERMELDE PRODUCTEN, ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS
GEBASEERD EN ZELFS ALS MEDICAPTURE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE WAS. IN GEEN
GEVAL ZAL DE TERUGBETALING VAN WELKE AARD DAN OOK DOOR MEDICAPTURE HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN
HET/DE HIERBOVEN VERMELDE PRODUCT(EN) DIE DE VERMEENDE SCHADE VEROORZAKEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE
BEPERKEN, AANVAARDT U ALLE RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL VAN U EN UW EIGENDOM
EN VAN ANDEREN EN HUN EIGENDOM DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK DAN WEL DE ONMOGELIJKHEID TOT
GEBRUIK VAN HET/DE HIERBOVEN VERMELDE PRODUCT(EN) VOOR ZOVER DEZE NIET RECHTSTREEKS VEROORZAAKT ZIJN
DOOR DE NALATIGHEID VAN MEDICAPTURE (IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE
GARANTIE TE BEPERKEN OF IS HET NIET TOEGESTAAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN,
ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR U GELDT).
Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. Mogelijk heeft u nog andere rechten, die van staat tot staat verschillen. Mocht een bepaling
van deze garantie onuitvoerbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Verantwoordelijkheden van de eigenaar
■ De hele gebruikershandleiding moet worden gelezen.
■ Garantieregistratie is niet noodzakelijk. Mochten er echter een reparatie onder garantie nodig zijn, dan moet u de aankoopdatum en de
identiteit van de verkoper (MediCapture dan wel een erkende wederverkoper) kunnen aantonen. Bewaar uw aankoopbon en de factuur.
■ Vergewis u ervan dat het door u bewaarde aankoopbewijs het serienummer bevat en dat dit overeenkomt met het nummer op het door u
gekochte apparaat.
■ Afhankelijk van waar u uw unit heeft gekocht, moet u MediCapture dan wel de erkende wederverkoper onmiddellijk na constatering op de
hoogte stellen van een defect van welke aard dan ook.
■ Mocht er een reparatie nodig zijn, dan moet u het product terugsturen naar een door MediCapture geautoriseerd servicecentrum. De
verzendkosten moeten VOORAF WORDEN VOLDAAN. Verzendingen met betaling van de verzendkosten bij aflevering worden niet
geaccepteerd. De verzendkosten voor het terugsturen van producten die onder garantie zijn gerepareerd door MediCapture of een
geautoriseerd servicecentrum worden VOORAF VOLDAAN.
■ Producten die voor reparatie (al dan niet onder garantie) worden opgestuurd, MOETEN beschikken over een Return Merchandise
Authorization (RMA)-nummer dat is uitgegeven door MediCapture of een geautoriseerd servicecentrum.
Uitsluitingen
■ BELANGRIJK: De volgende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
■ Het hierboven genoemde product is gekocht bij een wederverkoper die door MediCapture NIET is geautoriseerd om het product
te verkopen.
■ Het handelsmerk, de naam of het identificatienummer of serienummer van het product is gewijzigd of verwijderd.
■ Er zijn onderdelen of goederen gebruikt (andere dan de door MediCapture verkochte) die schade toebrengen aan de producten.
■ Het product vertoont gebreken die het gevolg zijn van nalatigheid, misbruik, wijzigingen of onopzettelijke schade.
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