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Forholdsregler for bruk
Symboler i håndboken

Symboler på produktet

Advarsel
Indikerer en potensielt farlig situasjon eller
feilaktig bruk som kan føre til alvorlige
personskader eller død.
MERK:
Bakgrunnsfarge: Gul
Trekantet bånd: Svart
Symbol: Svart

Før du forsøker å sette opp produktet,
må du lese gjennom brukerhåndboken
nøye.

Dette symbolet angir produsenten og
vises ved siden av produsentens navn
og adresse.

Forsiktig
Indikerer en potensielt farlig situasjon eller
feilaktig bruk som, hvis ikke unngås, kan
føre til mindre eller moderat skade og/eller
betydelig materiell, økonomisk og
miljømessig skade.

Dette symbolet angir den
ekvipotensiale jordingsstangen som
bringer de ulike delene av et system til
samme potensial.

Dette bildet angir produsenten og vises
ved siden av produsentens navn
og adresse.

Beskyttende jord

Dette symbolet underretter brukeren om at
denne brukerhåndboken og oversatte kopier
kan lastes ned fra MediCaptures nettsted på:
www.medicapture.com/support
Dette symbolet angir den ekvipotensiale
jordingsstangen som bringer de ulike delene
av et system til samme potensial.

I : Vekselstrøm PÅ
O : Vekselstrøm AV

Denne enheten leveres med en Y-splitter-strømkabel for
å redusere kabelsurr. Av sikkerhetshensyn må du sørge
for at hunn-siden av strømkabelen er rettet nedover eller
horisontalt - ikke oppover. Ingen væsker eller fuktighet må
komme inn i den enkelte strømkabelinngangen (som ved
normal strømforsyning).
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ADVARSEL:
For å unngå fare for elektrisk støt må dette utstyret kun kobles jordet til strømnettet.
Ikke modifiser dette utstyret uten tillatelse fra produsenten.
For å unngå fare for elektrisk støt skal sikringen kun byttes av kvalifisert servicepersonell, og kun med den typen som er angitt i
brukerhåndboken.
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke dette utstyret utsettes for regn eller fuktighet. Denne enheten er kun beregnet
for innendørs bruk.
Ikke koble til/fra fysiske videoforbindelser når strømmen er på. Denne enheten kan bli varm under drift, spesielt på bunnen og
baksiden. Når du endrer fysiske videoforbindelser, må du vente til enheten er avkjølt før du kobler til enheten igjen.
Eksternt utstyr, beregnet for tilkobling til signalinngang/-utgang eller andre kontakter, skal overholde UL/EN 60601-1 for
elektromedisinsk utstyr.°Alle personer som kobler utstyr til signalinngangen eller signalutgangen, konfigurerer et medisinsk system og
er derfor ansvarlig for at systemet oppfyller kravene i medisinsk systemstandard IEC 60601-1-1.
Utstyr som ikke overholder UL/EN /IEC 60601-1, skal holdes utenfor pasientmiljøet, som definert i systemstandarden.
Merk:
Til brukeren og/eller pasienten: Enhver alvorlig hendelse som er forbundet med produktet, skal rapporteres til produsenten og til den
kompetente myndigheten i medlemslandet der brukeren/pasienten er hjemmehørende.

FORSIKTIG
For å redusere faren for brann eller elektrisk støt og irriterende forstyrrelser må du kun bruke anbefalt tilbehør.
Ikke bruk bildene til diagnostiserings- eller evalueringsformål. Komprimeringen reduserer informasjonen til bildet og er derfor ikke
egnet for diagnostisering.
Det er viktig å observere dine forpliktelser som operatør av denne medisinske enheten for å forsikre trygg drift, uten risiko for
pasienter, brukere eller tredjeparter. Hvis andre lokale lover ikke er gjeldende, anbefales det at en sikkerhets- og dokumenttest
utføres minst annenhvert år i henhold til EN 62353. Det er viktig å sikre at personer som utfører sikkerhetskontrollen, har de
nødvendige kvalifikasjonene.
Etter en sterk elektrisk forstyrrelse, som lynnedslag eller kraftig elektrostatisk utladning, kan utgangssignalet riste, skifte farge eller
bli svart. Hvis du ser disse symptomene, starter du enheten på nytt ved å slå av strømmen, vente noen sekunder og deretter slå
strømmen på igjen.

Avfallsbehandlingsmetode: Bruk lokale forskrifter for korrekt avhending.l.
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Tiltenkt bruk:
MVC Pro SDI til HDMI er beregnet for å konvertere SDI-inngang fra en rekke kirurgiske avbildningssystemer til HDMI-videoutgang.
MVC Pro SDI til HDMI er i stand til å konvertere signaler for opptakssystemer til arkivering og gjennomgang.
Tiltenkt pasientpopulasjon er ikke spesifisert for denne enheten.Tiltenkte brukergrupper er leger eller sykepleiere, i alderen
20 til 59 år, utdanningsnivå høyskole eller universitetsnivå eller høyere.
Kontraindikasjoner og bivirkninger:
Kontraindikasjoner direkte relatert til produktet er for tiden ukjente.På grunnlag av pasientens generelle tilstand må den ansvarlige
legen avgjøre om den planlagte bruken er mulig eller ikke.
Se den nyeste medisinske litteraturen for flere merknader og instruksjoner.

Generell funksjonell beskrivelse:
• MVC Pro SDI to HDMI er en medisinsk videokonverter med ultrahøy definisjon. Enheten har ingen anvendte deler
som kommer i kontakt med pasienten. Den er et hjelpemiddel som ikke har en medisinsk anvendelse for pasienter
ved bruk av enheten.
• Etter installasjon av alle fysiske videotilkoblinger (se avsnittet Bakpanel), registrerer MVC Pro automatisk
de tilkoblede SDI-inngangssignalene og forvandler dem til det tiltenkte HDMI-utgangssignalet. Dette HDMIutgangssignalet kan brukes til opptak.
• Det inngående SDI-signalet kan brukes i originalkvaliteten ved å koble en monitor til SDIsløyfeutgangstilkoblingene (se avsnittet Bakpanel).
• Ingen brukergrensesnitt er gitt/nødvendig for å samhandle med brukeren.
• MVC Pro registrerer automatisk inngangsoppløsningen. Av denne grunnen må MVC Pro være slått
på før signalkildene blir aktivert.
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Restrisikoer
Viktige sikkerhetsinstruksjoner for å unngå restrisikoer
1. Les alle disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Overhold alle advarsler i disse instruksjonene.
4. Følg alle disse instruksjonene.
5. Ikke bruk dette apparatet feil.
6. Sørg for at videokilden din er direkte koblet til monitoren via primær sikkerhetstilkobling.
7. Rengjør enheten jevnlig med en myk klut fuktet med overflatedesinfeksjon, alkohol eller sprit. Følg instruksjonene fra
produsenten av desinfeksjonsmidlet!
		VIKTIG!
Pass på at det ikke kommer inn fuktighet i enheten. Ikke bruk rengjøringsmidler, skuremidler eller løsningsmidler på
denne enheten.
8. Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Installer i henhold til produsentens anvisninger.
9. Ikke installer i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmeapparater, ovner eller andre apparater som
produserer varme.
10. Ikke manipuler det polariserte eller jordede støpselet. Et polarisert støpsel har to typer blader, der det ene er
bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to blader og et tredje jordingsspyd. Det brede bladet eller det tredje
spydet er der for din sikkerhet. Når det medfølgende støpselet ikke passer inn i stikkontakten, må du kontakte en
elektriker for å bytte ut den gamle stikkontakten.
11. Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt nær stikkontakter, uttak og punktet der ledningen
kommer ut av apparatet.
12. Bruk kun ekstrautstyr/tilbehør som er spesifisert av produsenten.
13. Bruk kun med vogn, stativ, tripod, brakett eller bord som er spesifisert av produsenten, eller som selges med
apparatet. Ved bruk av en vogn må du være forsiktig når du flytter vogn-/apparatenheten for å forhindre at vognen
tipper og for å unngå personskade.
14. Koble fra apparatet i tordenvær eller når det ikke brukes over lengre tid.
15. Frakoblingsmetode: Slå av strømmen ved bruk av vippebryteren på bakpanelet, og koble fra strømledningen.
16. Ikke sett beholdere som inneholder vann eller andre væsker, (som vaser osv.) oppå apparatet. Ikke sprut vann på
toppen av apparatet.
17. Overlat all service til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet er skadet på noen måte, for
eksempel når en strømledning eller -kontakt har blitt skadet, væske har blitt sølt på apparatet, gjenstander har falt inn
i apparatet, apparatet har blitt utsatt for regn eller fuktighet, eller det ikke fungerer normalt eller har blitt sluppet ned.
18. Vedlikehold av utstyr skal kun utføres av kvalifisert personell, der kvalifisert personell viser til en person med riktig
utdanning eller opplæring gitt av sykehus, medisinsk institusjon eller autorisert forhandler.
19. Produsenten vil levere kretsdiagrammer, komponentlister og beskrivelser for kalibreringsinstruksjoner for å hjelpe
servicepersonell ved reparasjon eller bytte av deler.

Teknisk støtte
For teknisk støtte og andre spørsmål kan du gå til medicapture.com eller ringe
888-922-7887 (gratis fra USA) eller +1 503-445-6935 (fra utenfor USA).
MediCapture® Inc.

EC REP:

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

USB-kontakt
Ingen funksjon. Kun for
fastvareoppdateringer.

Pro SDI to HDMI

Bakpanel
SDI-sløyfeutgang

for den opprinnelige SDI-inngangen
A

B

C

Strømkontakt Bruk den medfølgende strømkabelen

I = På

til å koble til 100V-240 V uttak

D

(tilkobling til
strømforsyning,
strømnett)

4K / HD out 1

Loop out

Strømbryter
0 = Av

4K / HD out 2

A

B

C

(ingen tilkobling
til strømforsyning,
strømnett)

SDI in

D

SDI-inngang

4K or HD

HDMI-utgang (2)

Det finnes ulike inngangsalternativer for 4K-SDI

Ekvipotensial
jordingsstang

Koble til MVC Pro SDI to HDMI
MVC Pro kobles til en SDI-videokilde (for eksempel et endoskopisk kamera, kirurgisk kamera, ultralyd osv.).
1. Hvis du legger til MVC Pro til bildebehandlingsutstyr som du allerede bruker, begynner du med å finne
videoutgangen til den primære videokilden.
2. Koble til de riktig(e) SDI-kabel(ene) mellom videoutgangen på videokilden og riktig SDI-videoinngang på
bakpanelet på MVC Pro.
Konverteringsinngang/-utgang
Det finnes flere mulige tilkoblingsalternativer.
4K SDI-inngang
4K HDMI-utgang
Valg av funksjoner: MVC Pro har ikke et brukergrensesnitt.
Det endrer funksjoner ved autodeteksjon av SDI-inngangssignaler.
2160p60
2160p30
2160p50

4x 3G-SDI-inngangskonvertering til 2x HDMI 4K-utgangen.

2160p25

3. Koble til strømledningen.
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-opptaker

Enheten er utelukkende beregnet for tilkobling med IEC60601-sertifisert utstyr i pasientmiljøet og IEC60XXX-sertifisert
utstyr utenfor pasientmiljøet.
Et sertifisert strømledningssett må brukes med dette utstyret. De relevante nasjonale installasjons- og / eller utstyrsforskrifter skal
vurderes. Strømledningen skal ikke være mindre robust enn en vanlig hardgummibelagt fleksibel ledning i henhold til IEC 60245
(betegnelse 53) eller vanlig polyvinylkloridbelagt fleksibel ledning i henhold til IEC 60227 (betegnelse 53).
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Første installasjon / generelle forberedelser for sikker drift og ytelse
Sikker tilkobling av bildekilden
Hvis videoperiferiutstyr brukes i den medisinske videokjeden, må man forsikre at bildekilden alltid er koblet til monitoren for
sanntidsvisning via en primær, direkte tilkobling.
Denne primære, direkte tilkoblede hovedmonitoren skal alltid brukes til sanntidsvisning.
Den medisinske videokjeden som er koblet til via MVC Pro SDI til HDMI-konverteren, kan kun brukes til opptak og ekstra visning,
f.eks. utdanningsformål. Den kan ikke brukes til medisinske formål.
Hvis periferiutstyrets utgangssignal brukes til sanntidsvisning [3], må monitoren byttes umiddelbart til primærsignalet [1] ved svikt
eller utilsiktet frakobling av periferiutstyret.
HOVEDMONITOR

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Primært tilkoblingskamera til monitor (enhver signaltype)
2] Quad-SDI-tilkobling til MVC Pro
3] Quad-SDI-sløyfeutgang til monitor (ekstrautstyr)
4] HDMI-tilkobling til opptaker

Kontroller før du bruker enheten:
Bruk av denne enheten krever ikke spesielt vedlikehold, kalibrering, spesielle forholdsregler for hygiene eller bruk
av forbrukskomponenter.
1. Slå på enheten med bakpanelets strømbryter.
2. Slå på kamerasystemet(/-systemene) etter at MVC Pro har startet sin oppstartssekvens.
Kompatibilitet med andre enheter
Kompatibilitetslisten for medisinske videokilder finnes i «“Vedlegg A: Spesifikasjoner for MVC Pro”» i dette dokumentet.
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Opptak med opptaksenheten din
HDMI-utgangene til MVC PRO SDI to HDMI kan kobles til HDMI-inngangen eller til DVI-inngangen på opptakeren ved bruk av den
medfølgende HDMI til DVI-adapteren.
4K-kameraer (2160p60) produserer videodata med fire ganger så høy oppløsning som et høykvalitetskamera med full-HD (1080p60).
For å redusere nødvendig dataplass på opptaksenheten blir en 4K SDI 2160p60-signaloppløsning konvertert til HDMI 2160p med en
redusert opptaksfrekvens på 30 fps. 4K-opptaket forblir i den opprinnelige 4K-oppløsningen.

Vedlegg A: Spesifikasjoner for MVC Pro
Funksjon

Konverterer SDI-videosignaler (4K-SDI) til egnede HDMI-signaler for digitalt opptak

Beholder

Metallbeholder i rustfritt stål

Videokontakter

Inngang: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Oppløsning (autodeteksjon): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Utgang: HMDI (DVI med adapter):3840x2160p30/25

Mekanisk

Mål: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Vekt: 0,87 kg

Miljø

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

Beskyttelse mot inntrenging
av væsker:

IP20 (= ikke beskyttet)

Beskyttelsesgrad i nærvær av
brannfarlige blandinger:

Denne enheten er ikke beskyttet mot eksplosjoner
(Ikke bruk denne enheten i antennelig atmosfære)

Strøm

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

Sikring

T1AH, 250V

Innhold i settet

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI-kabel, HDMI-kabel, Y-delt strømledning, gummiføtter
(sett med 4 stk.), brukerhåndbok.

Samsvar og sertifisering

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

Klassifisering

Utstyr i klasse I / Driftsmodus: kontinuerlig
Ingen AP/APG. Ingen anvendt del.
Samsvarer med direktivet for medisinsk utstyr 93/42/EEC
Medisinsk-Generelt medisinsk utstyr for elektrisk støt, brann og mekaniske farer bare
i samsvar med IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) og CAN/
CSA-C22.2 nr. 60601- 1 (2014)
Denne enheten er i samsvar med del 15 subpart 15 klasse B i FCC-reglene.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Samsvarer med RoHS
Samsvarer med WEEE

Merk: Disse spesifikasjonene kan endres uten varsel.
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Tillegg B: MediCapture Begrenset garanti
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garanterer at produktet/produktene som er oppført nedenfor, er fri for feil i materialer og utførelse i en periode
på ett (1) år. Skulle garantiservice være nødvendig, vil garantiperioden bli forlenget med det antall dager som kreves for å gjenopprette normal
drift og returnere produktet/produktene.
MediCapture MVC Pro Medisinsk videokonverter
Garantibetingelser
Hvis et produkt som omfattes av denne garantien i løpet av året som umiddelbart følger kjøpsdatoen, har en mangel på materiale eller
utførelse, vil MediCapture (eller et serviceanlegg godkjent av MediCapture) gjenopprette produktet til sin opprinnelige driftstilstand uten kostnad
for deler eller arbeidskraft. Merk: MediCapture forbeholder seg retten til å benytte reparerte underenheter som garantiutskiftninger.
Denne garantien gjelder kun for de produktene som selges av forhandlere som er autorisert av MediCapture til å selge slike produkter, og kan
kun håndheves av den opprinnelige kjøperen.
DENNE GARANTIEN ER KUN GJELDENDE I USAS FEMTI (50) STATER OG DISTRICT OF COLUMBIA. DEN ER IKKE GJELDENDE I USAS
UNDERLAGTE TERRITORIER ELLER I NOE ANNET LAND. DETTE ER DEN ENESTE UTTRYKKELIGE GARANTIEN SOM MEDICAPTURE
GIR I FORBINDELSE MED OVENNEVNTE PRODUKT(ER). EVENTUELLE GARANTIER VEDRØRENDE DISSE PRODUKTENE
ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKKELIGE GARANTIEN. MEDICAPTURE SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG
FOR TAP AV INNTEKTER ELLER FORTJENESTE, UBELEILIGHET, UTGIFTER FOR ERSTATNINGSUTSTYR ELLER SERVICE,
OPPBEVARINGSKOSTNADER, TAP ELLER KORRUMPERING AV DATA, ELLER ANDRE SÆRLIGE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER
SOM FORÅRSAKES AV BRUK ELLER MISBRUK ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DET OVENNEVNTE PRODUKTET /
PRODUKTENE, UANSETT HVILKEN JURIDISK TEORI KRAVET BASERES PÅ OG SELV OM MEDICAPTURE HAR FÅTT BESKJED OM
MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL GJENOPPRETTINGEN AV NOE SOM KREVES AV
MEDICAPTURE, VÆRE STØRRE I BELØP ENN INNKJØPSPRISEN AV PRODUKTET/PRODUKTENE SOM ER LISTET OVENFOR, OG
SOM FORÅRSAKET DEN PÅSTÅTTE SKADEN. UTEN BEGRENSNING AV DET FOREGÅENDE, TAR DU PÅ DEG ALL RISIKO OG ANSVAR
FOR TAP, SKADE ELLER PERSONSKADE PÅ DEG OG DIN EIENDOM OG PÅ ANDRE OG DERES EIENDOM SOM FØLGE AV BRUK
ELLER MISBRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL BRUK, AV OVENNEVNTE PRODUKT(ER) SOM IKKE ER FORÅRSAKET DIREKTE AV
FORSØMMELSE AV MEDICAPTURE (Noen STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER FOR HVOR LANG EN IMPLISERT GARANTI KAN
VARE, ELLER TILLATER IKKE EKSKLUSJON ELLER BEGRENSNING AV TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ DEN OVENNEVNTE
EKSKLUSJONEN ELLER BEGRENSNING GJELDER KANSKJE IKKE FOR DEG).
Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som varierer fra stat til stat. I tilfelle noen av
bestemmelsene i denne garantien viser seg å ikke kunne håndheves, skal alle resterende bestemmelser fremdeles være fullt gjeldende.
Eieransvar
■ Les brukerhåndboken fullstendig.
■ Garantiregistrering er ikke nødvendig. Men dersom garantiservice er nødvendig, må du kunne dokumentere
kjøpsdato og identiteten til selgeren som gjennomførte salget (enten MediCapture eller en autorisert forhandler).
Vennligst lagre kvitteringen og fakturaen din.
■ Kontroller at kjøpsbeviset du lagrer, inneholder serienummeret, og at det samsvarer med nummeret på enheten
du kjøpte.
■ Avhengig av hvor du kjøpte enheten, må du omgående varsle MediCapture eller den autoriserte forhandleren om
eventuelle feil når disse oppdages.
■ I tilfelle service er nødvendig, returner produktet til et autorisert MediCapture-servicesenter. Alle forsendelser må
være FORHÅNDSBETALT. Ingen OPPKRAVS-forsendelser vil bli akseptert. Produkter reparert under garanti av
MediCapture, eller et autorisert servicesenter, blir returnert til avsenderen FORHÅNDSBETALT.
■ Produkter returnert for service (under eller uten garanti), MÅ ha et RMA-nummer (Return Merchandise
Authorization) utstedt av MediCapture eller et autorisert servicesenter.
Unntak
■ VIKTIG: Følgende forhold kan føre til at denne garantien ikke kan håndheves.
■ Innkjøp av ovennevnte produkt fra forhandlere som ikke er godkjent av MediCapture til å selge produktet.
■ Endring eller fjerning av varemerket, navnet eller identifikasjonsnummeret eller serienummeret til produktene.
■ Bruk av deler eller tilbehør (bortsett fra de som selges av MediCapture) som forårsaker skade på produktene.
■ Produktfeil som er resultatet av: forsømmelse, misbruk, feilbruk, modifikasjon eller utilsiktet skade.
©2021 MediCapture Inc.
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