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Instrukcja użytkowania MVC Pro SDI to HDMI – język polski

Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Symbole w instrukcji

Symbole na produkcie

Przestroga
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną
lub niewłaściwe użycie, które może
skutkować urazami lub śmiercią.
UWAGA:
Kolor tła: żółty
Trójkątna obwódka: czarna
Symbol: czarny
Przestroga
Oznacza sytuację potencjalnie
niebezpieczną lub niewłaściwe użycie,
które może skutkować lekkimi lub
umiarkowanymi urazami i/lub znacznymi
szkodami materiałowymi, finansowymi
i środowiskowymi.

Przed przystąpieniem do konfiguracji
produktu należy uważnie przeczytać
instrukcję użytkowania.

Ten symbol oznacza producenta
i znajduje się obok nazwy i
adresu producenta.

Ten symbol oznacza trzpień
wyrównania potencjałów, który
wyrównuje potencjały różnych
części systemu.

Ten obraz oznacza producenta i znajduje się
obok nazwy i adresu producenta.

Uziemienie ochronne

Ten symbol informuje użytkownika, że
niniejszą instrukcję użytkowania i jej
przetłumaczone kopie można pobrać ze
strony internetowej firmy MediCapture pod
adresem: www.medicapture.com/support

I : zasilanie AC włączone
O : zasilanie AC wyłączone

Ten symbol oznacza trzpień wyrównania
potencjałów, który wyrównuje potencjały
różnych części systemu.

Urządzenie jest dostarczone z kablem zasilającym
z rozdzielonymi końcówkami, co zapobiega plątaniu się
kabli. Ze względów bezpieczeństwa należy się upewnić,
że pojedyncza strona żeńska kabla zasilającego jest
skierowana w dół lub ułożona poziomo — nie w górę. Do
wejścia kabla zasilającego nie mogą przeniknąć płyny lub
wilgoć (jak w przypadku normalnych złączy zasilania).
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OSTRZEŻENIE:
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenie można podłączyć wyłącznie do sieci zasilającej
z uziemieniem.
Nie modyfikować urządzenia bez upoważnienia przez producenta.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, wymianę bezpiecznika zlecać jedynie wykwalifikowanemu
personelowi serwisowemu i jedynie na typ określony w instrukcji użytkowania.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nie podłączać ani nie rozłączać fizycznych połączeń wideo przy włączonym zasilaniu. Urządzenie może rozgrzać się do
wysokich temperatur podczas pracy, w szczególności od spodu i z tyłu. Przy zmianie fizycznych połączeń wideo zaczekać,
aż urządzenie ostygnie.
Sprzęt zewnętrzny, przeznaczony do podłączenia do wejścia/wyjścia sygnału lub innych złączy, musi być zgodny z normą
UL/EN 60601-1 w sprawie elektrycznego sprzętu medycznego.Każda osoba, która podłącza sprzęt do wejścia lub wyjścia
sygnału, konfiguruje system medyczny i dlatego odpowiada za zapewnienie zgodności systemu z wymogami normy
w sprawie systemów medycznych IEC 60601-1-1.
Sprzęt niezgodny z normą UL/EN/IEC 60601-1 należy trzymać poza środowiskiem pacjenta, zgodnie z definicją w normie
w sprawie systemów.
Uwaga:
Do użytkownika i/lub pacjenta: wszelkie poważne zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi
i kompetentnemu podmiotowi kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba
użytkownika/pacjenta.

PRZESTROGA
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem i zakłóceń, należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
Nie używać obrazów do celów diagnostyki lub ewaluacji. Kompresja ogranicza informacje zawarte w obrazie i dlatego nie nadaje
się do diagnostyki.
Ważne jest przestrzeganie obowiązków jako operatora tego wyrobu medycznego w celu zapewnienia jego bezpiecznego
działania bez ryzyka dla pacjentów, użytkowników lub osób trzecich. W przypadku braku innych lokalnych praw zalecane jest
przeprowadzanie testu bezpieczeństwa co najmniej raz na 2 lata zgodnie z normą EN 62353. Należy zapewnić, aby osoby
wykonujące kontrolę bezpieczeństwa dysponowały niezbędnymi kwalifikacjami.
Po wystąpieniu silnego zakłócenia elektrycznego, na przykład po uderzeniu pioruna lub silnym wyładowaniu elektrostatycznym,
sygnał wyjściowy może drgać, zmienić kolor lub stać się czarny. W przypadku wystąpienia takich objawów należy uruchomić
urządzenie ponownie, wyłączając zasilanie i włączając je ponownie po upływie kilku sekund.

Metoda utylizacji: stosować się do lokalnych przepisów w zakresie utylizacji.
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Przeznaczenie:
MVC Pro SDI do HDMI służy do konwertowania sygnału wejściowego SDI z różnych systemów obrazowania chirurgicznego
na wyjście wideo HDMI. MVC Pro SDI do HDMI jest w stanie konwertować sygnału dla systemów rejestrujących na potrzeby
archiwizacji i przeglądania.
W odniesieniu do tego urządzenia nie określono przewidzianej populacji pacjentów.Przewidzianymi użytkownikami są lekarze
lub pielęgniarki w wieku 20–59 lat co najmniej o wyższym wykształceniu medycznym.
Przeciwwskazania i efekty uboczne:
Nie są obecnie znane przeciwwskazania bezpośrednio związane z produktem. Na podstawie ogólnego stanu pacjenta lekarz
odpowiedzialny musi zadecydować, czy planowane zastosowanie jest możliwe.
Dalsze uwagi i instrukcje są dostępne w najnowszej literaturze medycznej.

Ogólny opis funkcjonalny:
•

MVC Pro SDI to HDMI jest konwerterem sygnału wideo klasy medycznej o ultrawysokiej rozdzielczości.
Urządzenie nie zawiera części aplikacyjnych, mających kontakt z ciałem pacjenta. Jest to narzędzie
wspomagające, bez zastosowania medycznego u pacjentów.

•

Po zamontowaniu wszystkich fizycznych połączeń wideo (patrz sekcja Panel tylny) MVC Pro automatycznie
wykrywa podłączone sygnały wejściowe SDI i przekształca je na przewidziany sygnał wyjściowy HDMI. Ten
sygnał wyjściowy HDMI można wykorzystywać do rejestracji.

•

Przychodzący sygnał SDI może być stosowany w oryginalnej jakości przez podłączenie monitora do połączeń
wyjściowych pętli SDI (patrz sekcja Panel tylny).

•

Nie przewidziano interfejsu użytkownika do interakcji z użytkownikiem (nie jest on wymagany).

•

MVC Pro automatycznie wykrywa rozdzielczość wejścia. Z tego powodu urządzenie MVC Pro musi być włączone
przed aktywowaniem źródeł sygnału.
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Ryzyko resztkowe
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, pozwalające zapobiec ryzyku resztkowemu
1. Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
2. Zachować niniejszą instrukcję.
3. Uwzględnić wszystkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.
4. Przestrzegać całości niniejszej instrukcji.
5. Nie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Upewnić się, że źródło wideo jest połączone bezpośrednio z monitorem przy użyciu głównego okablowania bezpiecznego.
7. Regularnie czyścić urządzenie miękką ściereczką, nawilżoną środkiem do dezynfekcji powierzchni, alkoholem lub
spirytusem. Przestrzegać instrukcji wydanych przez producenta środka do dezynfekcji!
		WAŻNE!
Upewnić się, że nie jest możliwe wniknięcie wilgoci do urządzenia. Nie używać środków do czyszczenia, środków do
szorowania lub rozpuszczalników.
8. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Wykonać montaż zgodnie z instrukcją producenta.
9. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
10. Nie manipulować wtyczką biegunową lub wtyczką z uziemieniem. Wtyczka biegunowa jest wyposażona w dwa typy
bolców, z których jeden jest szerszy niż drugi. Wtyczka z uziemieniem jest wyposażona w dwa bolce i trzpień uziemiający.
Szeroki bolec lub trzeci trzpień służy zapewnieniu bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do dostępnego
gniazda, należy skonsultować się z elektrykiem w zakresie wymiany przestarzałego gniazda.
11. Zabezpieczyć przewód zasilający przed deptaniem lub zmiażdżeniem, w szczególności w pobliżu wtyczek, gniazd i
miejsca, w którym przewód wychodzi z urządzenia.
12. Stosować wyłącznie osprzęt/akcesoria określone przez producenta.
13. Stosować tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym
z urządzeniem. W przypadku użycia wózka zachować ostrożność podczas przemieszczania kombinacji wózka
i urządzenia, aby zapobiec przewróceniu wózka i uniknąć obrażeń.
14. Odłączyć urządzenie podczas burz z piorunami lub w przypadku przerwy w użytkowaniu przez dłuższy czas.
15. Metoda odłączenia: wyłączyć zasilanie AC przełącznikiem kołyskowym na tylnym panelu, odłączyć przewód zasilający.
16. Nie ustawiać naczyń zawierających wodę lub inne płyny (na przykład wazonów itd.) na górze urządzenia. Nie rozlewać
wody na urządzenie.
17. Wszystkie czynności związane z serwisowaniem powierzać wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest
wymagane po jakimkolwiek uszkodzeniu urządzenia, na przykład uszkodzeniu przewodu zasilającego lub wtyczki,
rozlaniu płynu na urządzenie, upadku obiektów na urządzenie, wystawieniu urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci
lub przy nieprawidłowym działaniu urządzenia albo po jego upuszczeniu i upadku.
18. Serwisowanie sprzętu powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, przy czym wykwalifikowany personel
oznacza osoby o odpowiednim wykształceniu lub przeszkoleniu, wyznaczony przez szpital, instytucję medyczną lub
upoważnionego dystrybutora.
19. Producent udostępni schematy obwodowe, wykazy części i opisy do instrukcji kalibracji, wspomagające personel
serwisowy w naprawie lub wymianie części.

Pomoc techniczna
Aby uzyskać pomoc techniczną lub odpowiedzi na inne pytania, należy odwiedzić stronę medicapture.com
lub zadzwonić na numer 888-922-7887 (bez opłat w USA) lub +1 503-445-6935 (spoza USA).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Panel przedni

łącze USB
Brak funkcji. Tylko
do aktualizacji
oprogramowania
sprzętowego.

Pro SDI to HDMI

Panel tylny
Złącze zasilania Użyć dołączonego kabla zasilającego

Wyjście pętli SDI

oryginalnego wejścia SDI
A

B

do podłączenia do gniazda 100–240 V

C

D

l = On

(połączenie z siecią
zasilającą)

4K / HD out 1

Loop out

Włącznik zasilania
O = Off

4K / HD out 2

A

B

C

brak połączenia
z siecią zasilającą)

SDI in

D

Wejście SDI

4K or HD

Wyjście HDMI (2)

Do 4K-SDI możliwe są różne opcje wejść

Trzpień wyrównania
potencjałów

Podłączenie urządzenia MVC Pro SDI to HDMI
Urządzenie MVC Pro podłącza się do źródła wideo SDI (na przykład kamery endoskopowej, kamery chirurgicznej,
ultrasonografu itd.).
1. W przypadku dodania urządzenia MVC Pro do już używanego systemu obrazowania, zacząć od zlokalizowania
wyjścia sygnału głównego źródła wideo.
2. Połączyć odpowiednie kable SDI między wyjściem wideo źródła wideo
Konwersja wejścia/wyjścia
i odpowiednim wejściem wideo SDI na tylnym panelu urządzenia MVC Pro.
Wejście 4K SDI Wyjście 4K HDMI
Istnieje kilka możliwych opcji połączenia.
2160p60
2160p30
Wybór funkcji: MVC Pro nie ma interfejsu użytkownika. Urządzenie
2160p50
2160p25
zmienia funkcje przez automatyczne wykrywanie sygnału wejściowego SDI.
Konwersja wejść 4× 3G-SDI na wyjście 2× HDMI 4K.
3. Podłączyć przewód zasilający.
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

Kamera 4K-SDI

D

Rejestrator 4K HDMI

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do połączenia z certyfikowanym sprzętem IEC60601 w środowisku pacjenta
i certyfikowanym sprzętem IEC60XXX poza środowiskiem pacjenta.
Ze sprzętem należy używać certyfikowanego zestawu przewodu zasilającego. Uwzględnić odpowiednie krajowe przepisy
dotyczące montażu i/lub sprzętu. Przewód zasilający nie może być mniej wytrzymały niż zwykły elastyczny przewód z gumowym
płaszczem zgodny z normą IEC 60245 (oznaczenie 53) lub zwykły elastyczny przewód z płaszczem z polichlorku winylu zgodny
z normą IEC 60227 (oznaczenie 53).
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Pierwsza instalacja / ogólne przygotowania do bezpiecznej eksploatacji i wydajność
Bezpieczne połączenie źródła obrazu
Jeżeli urządzenia peryferyjne wideo są używane w obrębie medycznego łańcucha wideo, należy zagwarantować, że źródło obrazu
będzie zawsze połączone w monitorem podglądu na żywo za pośrednictwem głównego, bezpośredniego połączenia.
Główny, bezpośrednio połączony monitor musi być zawsze używany do podglądu na żywo.
Medyczny łańcuch wideo, połączony za pośrednictwem konwertera MVC Pro SDI do HDMI, może być używany wyłącznie do
rejestrowania i dodatkowego przeglądania, na przykład do celów edukacyjnych. Używanie go do celów medycznych jest niedozwolone.
Jeżeli sygnał wyjściowy urządzenia peryferyjnego jest używany do podglądu na żywo [3], konieczne jest przełączenie monitora
bezpośrednio na główny sygnał [1], jeśli dojdzie do usterki lub przypadkowego rozłączenia urządzenia peryferyjnego.
MONITOR GŁÓWNY

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Główne połączenie kamery z monitorem (dowolny typ sygnału)
2] Połączenie Quad-SDI do MVC Pro
3] Wyjście pętli Quad-SDI do monitora (opcja)
4] Połączenie HDMI z rejestratorem

Kontrole do wykonania przed użyciem urządzenia:
Obsługa urządzenia nie wymaga specjalnej konserwacji, kalibracji, specjalnych środków higieny ani stosowania materiałów
eksploatacyjnych.

1. Włączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania na tylnym panelu.
2. Włączyć system(y) kamer(y) po zainicjowaniu sekwencji rozruchu MVC Pro.
Zgodność z innymi urządzeniami
Wykaz zgodności z medycznymi źródłami wideo można znaleźć w „Załączniku A: Specy ikacje MVC Pro”
w tym dokumencie.
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Rejestrowanie przy użyciu urządzenia rejestrującego
Wyjścia HDMI urządzenia MVC PRO SDI to HDMI można połączyć z wejściem HDMI lub z wejściem DVI rejestratora za pomocą
dołączonego adaptera HDMI do DVI.

Kamery 4K (2160p60) generują cztery razy więcej danych wideo niż wysokiej jakości kamera Full-HD (1080p60). Aby zmniejszyć
potrzebną ilość miejsca na dane w rejestratorze, rozdzielczość sygnału 4K SDI 2160p60 jest konwertowana na HDMI 2160p
o zmniejszonej liczbie klatek, wynoszącej 30 kl./s. Rozdzielczość oryginalnego zapisu 4K pozostaje zachowana.

Załączniku A: Specyfikacje MVC Pro
Funkcja

Konwertuje sygnały wideo SDI (4K-SDI) na odpowiednie sygnały HDMI na potrzeby
rejestrowania cyfrowego

Obudowa

Metalowa obudowa ze stali nierdzewnej

Złącza wideo

Wejście: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Rozdzielczość (automatyczne wykrywanie): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Wyjście: HDMI (DVI z adapterem): 3840x2160p30/25

Informacje mechaniczne

Wymiary: 160 mm × 140 mm × 40 mm, Masa: 0,87 kg

Informacje dotyczące
otoczenia

Działanie: temperatura otoczenia od -20° do +40°C, Ciśnienie powietrza od 700 do 1060 hPa,
wilgotność od 30 do 75% (bez kondensacji)
Przechowywanie i transport: temperatura otoczenia od -40° do +85°C, Ciśnienie powietrza
od 700 do 1060 hPa, wilgotność od 0 do 93% (bez kondensacji)

Zabezpieczenie przed penetracją IP20 (= brak zabezpieczenia)
przez płyny:
Stopień ochrony przy obecności
łatwopalnych mieszanin:

To urządzenie nie jest zabezpieczone przed wybuchem
(Nie używać urządzenia w łatwopalnych atmosferach)

Zasilanie

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, wtyk AC z 3 bolcami

Bezpiecznik

T1AH, 250V

Zawartość zestawu

MVC Pro SDI to HDMI, 4× kabel SDI, kabel HDMI, kabel zasilający Y z kilkoma końcówkami,
gumowe nóżki (4 w 1), instrukcja użytkowania.

Zgodność i certyfikacja

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

Klasyfikacja

Sprzęt klasy I / tryb pracy: ciągły
Brak AP/APG. Brak części aplikacyjnej.
Zgodność z dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych 93/42/EEC
Medyczne - Ogólne urządzenia medyczne pod względem porażenia prądem elektrycznym,
pożaru i zagrożeń mechanicznych tylko zgodnie z IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1
(2005) + AMD (2012) i CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014)
Opisywane urządzenie jest zgodne z Częścią 15 podczęść B klasa B Reguł FCC.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Zgodność z RoHS
Zgodność z WEEE

Uwaga: Niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Instrukcja użytkowania MVC Pro SDI to HDMI – język polski

Załącznik B: Ograniczona gwarancja MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) gwarantuje, że produkty wymienione są wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres jednego
(1) roku. W przypadku konieczności skorzystania z obsługi gwarancyjnej, okres gwarancji zostanie wydłużony o liczbę dni wymaganych do
przywrócenia normalnego działania i zwrotu produktu(-ów).
Medyczny konwerter sygnału wideo MediCapture MVC Pro
Warunki gwarancji
Jeżeli w ciągu roku od daty zakupu produkt objęty niniejszą gwarancją wykaże wady materiałowe lub wady wykonania, firma MediCapture (lub
zakład serwisowy upoważniony przez firmę MediCapture) przywróci produkt do pierwotnego stanu operacyjnego bez naliczenia opłat za części
lub robociznę. Uwaga: MediCapture zastrzega sobie prawo do wykorzystania zregenerowanych podzespołów w ramach wymiany gwarancyjnej.
Niniejsza gwarancja odnosi się do tych produktów sprzedawanych przez sprzedawców detalicznych upoważnionych przez MediCapture do
sprzedaży takich produktów i przysługuje wyłącznie oryginalnemu nabywcy.
NINIEJSZA GWARANCJA OBOWIĄZUJE JEDYNIE W PIĘĆDZIESIĘCIU (50) STANACH USA I W DYSTRYKCIE KOLUMBII. NIE
OBOWIĄZUJE NA TERENIE KOLONII I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH USA LUB W INNYCH KRAJACH. JEST TO JEDYNA WYRAŻONA
GWARANCJA, UDZIELANA PRZEZ MEDICAPTURE W ZWIĄZKU Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PRODUKTAMI. WSZELKIE GWARANCJE
DOMNIEMANE ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH PRODUKTÓW SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI WYRAŻONEJ. MEDICAPTURE
NIE PODNOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, WYDATKI NA SPRZĘT ZAMIENNY
LUB SERWIS, OPŁATY MAGAZYNOWE, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE DANYCH ANI ZA WSZELKIE INNE SZKODY SPECJALNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, WYWOŁANE PRZEZ NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA
WYŻEJ WYMIENIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD UZASADNIENIA PRAWNEGO, NA KTÓRYM OPIERA SIĘ ROSZCZENIE,
NAWET JEŚLI FIRMA MEDICAPTURE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM
PRZYPADKU ROSZCZENIA WOBEC MEDICAPTURE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE NIŻ KWOTA ZAKUPU PRODUKTÓW WYMIENIONYCH
POWYŻEJ I WYSOKOŚĆ DOMNIEMANEJ SZKODY. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY
PRZYJMUJE CAŁE RYZYKO I PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY I SZKODY NA OSOBACH I RZECZACH, TAKŻE OSÓB
TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH
PRODUKTÓW, NIESPOWODOWANYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZANIECHANIE ZE STRONY MEDICAPTURE (NIEKTÓRE STANY
NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA OKRESU TRWANIA DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA
LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH LUB NASTĘPCZYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE LUB
OGRANICZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ W KONKRETNYM PRZYPADKU).
Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi określonych praw. Mogą przysługiwać także inne prawa, różniące się między stanami. Jeżeli
niektóre zastrzeżenia niniejszej gwarancji staną się nieskuteczne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Obowiązki właściciela
■ Obowiązki właściciela
■ Należy zapoznać się z treścią całej instrukcji użytkownika.
■ Rejestracja gwarancji nie jest wymagana. Jednakże, jeśli konieczne stanie stanie się skorzystanie z obsługi gwarancyjnej, konieczne jest
przedłożenie dowodu zakupu z datą oraz zidentyfikowanie sprzedawcy (MediCapture lub autoryzowany dystrybutor). Należy zachować
dowód zakupu i fakturę.
■ Upewnić się, że zachowany dowód zakupu zawiera numer seryjny i jest zgodny z numerem na nabytym urządzeniu.
■ W zależności od miejsca zakupu urządzenia należy niezwłocznie powiadomić firmę MediCapture lub autoryzowanego dystrybutora
o wszelkich usterkach bezpośrednio po ich wykryciu.
■ Jeżeli wymagana będzie obsługa serwisowa, zwrócić produkt do autoryzowanego centrum serwisowego MediCapture. Wszystkie wysyłki
muszą być OPŁACONE. Wysyłki ZBIORCZE nie są akceptowane. Produkty naprawione w ramach gwarancji przez MediCapture lub
autoryzowane centrum serwisowe, zostaną zwrócone OPŁACONĄ przesyłką.
■ Produkty zwrócone do serwisu (w ramach gwarancji lub poza nią) MUSZĄ mieć numer RMA (Return Merchandise Authorization –
autoryzacja zwrotu przez handlowca) wydany przez firmę MediCapture lub autoryzowane centrum serwisowe.
Wykluczenia
■ WAŻNE: Poniższe sytuacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji.
■ Zakup produktu wymienionego powyżej od dystrybutorów, którzy NIE SĄ autoryzowani przez MediCapture w zakresie sprzedaży produktu.
■ Zmodyfikowanie lub usunięcie znaku towarowego, nazwy, numeru identyfikacyjnego lub numeru seryjnego produktów.
■ Zastosowanie części lub materiałów eksploatacyjnych (innych niż sprzedawane przez MediCapture), które powodują uszkodzenie
produktów.
■ Awarie produktów będące skutkiem zaniedbania, nadużycia, niewłaściwego użycia, modyfikacji lub przypadkowego uszkodzenia.
©2021 MediCapture Inc.
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