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Thận trọng khi sử dụng
Các biểu tượng trong sách hướng dẫn

Các biểu tượng trên sản phẩm

Cảnh báo
Cho biết tình huống nguy hiểm tiềm
ẩn hoặc việc sử dụng không đúng
cách có thể dẫn đến thương tích cá
nhân nghiêm trọng hoặc tử vong.
LƯU Ý:
Màu nền: Vàng
Đường tam giác: Đen
Biểu tượng: Đen

Trước khi cố gắng thiết lập sản
phẩm, hãy đọc kỹ Hướng dẫn
sử dụng.

Biểu tượng này cho biết nhà
sản xuất và xuất hiện bên cạnh
tên và địa chỉ của nhà sản xuất.

Thận trọng
Cho biết tình huống nguy hiểm tièm
ẩn hoặc việc sử dụng không đúng
cách mà nếu không tránh được, có
thể gây thương tích nhẹ hoặc trung
bình và/hoặc thiệt hại đáng kể về vật
chất, tài chính và môi trường.
Hình ảnh này cho biết nhà sản xuất
và xuất hiện bên cạnh tên và địa chỉ
của nhà sản xuất.

Biểu tượng này cho biết cực
đẳng thể đưa các bộ phận khác
nhau của hệ thống về cùng một
điện thế.

Nối đất bảo vệ

Biểu tượng này cho biết người dùng
có thể tải hướng dẫn sử dụng này
và bản dịch xuống từ trang web
MediCapture tại:
www.medicapture.com/support

I : Nguồn điện xoay chiều
BẬT (ON)
O : Nguồn điện xoay chiều
TẮT (OFF)

Biểu tượng này cho biết cực đẳng
thế đưa các bộ phận khác nhau của
hệ thống về cùng một điện thế.

Thiết bị này đi kèm cáp nguồn chia 1 ra 2 để
giảm tình trạng rối dây. Vì các lý do an toàn,
vui lòng đảm bảo rằng đầu cái duy nhất của
cáp nguồn hướng xuống hoặc nằm ngang,
chứ không hướng lên. Không để chất lỏng
hoặc hơi ẩm lọt vào đầu vào cáp nguồn duy
nhất (như trong trường hợp đầu nối nguồn
thiết bị thông thường).
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CẢNH BÁO:
Để tránh rủi ro điện giật, chỉ kết nối thiết bị này với nguồn điện lưới được nối đất an toàn.
Không sửa đổi thiết bị khi không có sự cho phép của nhà sản xuất.
Để tránh rủi ro điện giật, chỉ nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn mới được thay cầu chì và chỉ cho phép
dùng loại cầu chì được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng để thay thế.
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc môi trường ẩm
ướt. Chỉ sử dụng thiết bị này trong nhà.
Không cắm hay tháo cáp video khi đang bật nguồn. Trong quá trình hoạt động, thiết bị có thể bị nóng, đặc
biệt là ở phần đáy và phía sau. Khi thay đổi cáp video, hãy đợi cho đến khi thiết bị nguội trước khi cắm lại
vào thiết bị.
Thiết bị bên ngoài dùng để kết nối với đầu vào/đầu ra tín hiệu hoặc các đầu nối khác phải tuân thủ quy định
UL/EN 60601-1 cho thiết bị điện y tế. Bất kỳ ai kết nối thiết bị với phần đầu vào hoặc đầu ra tín hiệu đều
đang cài đặt cấu hình hệ thống thiết bị y tế, do đó họ phải đảm bảo rằng hệ thống này tuân thủ các yêu cầu
của tiêu chuẩn IEC 60601-1-1 cho hệ thống thiết bị y tế.
Không được sử dụng thiết bị không tuân thủ quy định UL/EN/IEC 60601-1 trong môi trường điều trị cho bệnh
nhân như được xác định trong tiêu chuẩn hệ thống.
Lưu ý:
Đối với người dùng và/hoặc bệnh nhân: Cần báo cáo các sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản phẩm cho
nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên nơi người dùng/bệnh nhân cư trú.

THẬN TRỌNG
Chỉ sử dụng các linh kiện được khuyến nghị để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật và tình trạng nhiễu
gây khó chịu.
Không sử dụng hình ảnh cho mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá. Việc nén ảnh sẽ làm giảm thông tin hình
ảnh và do đó không phù hợp để sử dụng cho chẩn đoán.
Điều quan trọng là bạn cần tuân thủ các nghĩa vụ của người vận hành thiết bị y tế để đảm bảo thiết bị hoạt
động an toàn và không gây nguy hiểm cho bệnh nhân, người dùng hoặc bên thứ ba. Nếu không có luật
địa phương nào khác được áp dụng thì nên thực hiện kiểm tra về an toàn và tài liệu ít nhất 2 năm một lần
theo EN 62353. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng những người thực hiện kiểm tra về an toàn có đủ
trình độ chuyên môn cần thiết.
Sau khi xảy ra sự cố nhiễu điện mạnh như sét đánh hoặc phóng tĩnh điện mạnh, tín hiệu đầu ra có thể bị
giật, đổi màu hoặc chuyển sang màu đen. Nếu thấy các hiện tượng này, hãy khởi động lại thiết bị bằng
cách tắt nguồn, đợi vài giây rồi bật nguồn trở lại.

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ đúng cách theo các quy định ở địa phương.
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Mục đích sử dụng:
MVC Pro SDI to HDMI được sử dụng để chuyển đổi đầu vào SDI từ nhiều hệ thống chụp ảnh phẫu
thuật khác nhau sang đầu ra video HDMI. MVC Pro SDI to HDMI có khả năng chuyển đổi các tín hiệu
cho các hệ thống ghi hình để lưu trữ và xem lại.
Thiết bị này không được chỉ định cho đối tượng bệnh nhân cụ thể. Người dùng dự định là các bác sĩ
hoặc y tá từ 20 đến 59 tuổi, có trình độ học vấn cao đẳng hoặc đại học trở lên.
Chống chỉ định và tác dụng phụ:
Hiện chưa biết các chống chỉ định liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Bác sĩ phụ trách phải quyết định có
thể sử dụng thiết bị theo dự kiến hay không tùy vào tình trạng chung của bệnh nhân.
Để biết thêm các lưu ý và hướng dẫn, vui lòng tham khảo các tài liệu y khoa mới nhất.

Mô tả chức năng chung:
•

MVC Pro SDI to HDMI là Bộ chuyển đổi video có độ nét cực cao, chuyên sử dụng trong lĩnh
vực y tế. Thiết bị không có bất kỳ bộ phận gắn vào nào tiếp xúc với bệnh nhân. Đây là công cụ
hỗ trợ không gắn vào bệnh nhân khi sử dụng thiết bị cho mục đích y tế.

•

Sau khi lắp đặt tất cả các cáp nối video (xem phần Bảng phía sau), MVC Pro tự động phát hiện
các tín hiệu đầu vào SDI được kết nối và chuyển chúng thành tín hiệu đầu ra HDMI dự định.
Có thể sử dụng tín hiệu đầu ra HDMI để ghi hình.

•

Có thể sử dụng tín hiệu SDI đầu vào ở chất lượng ban đầu bằng cách nối dây màn hình với
cáp nối đầu ra vòng lặp SDI (xem phần Bảng phía sau).

•

Không có giao diện người dùng nào được cung cấp hay cần thiết để tương tác với người dùng.

•

MVC Pro tự động phát hiện độ phân giải đầu vào. Vì lý do này, phải bật MVC Pro trước khi các
nguồn tín hiệu được kích hoạt.
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Các rủi ro còn lại
Hướng dẫn an toàn quan trọng để tránh các rủi ro còn lại
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Đọc tất cả các hướng dẫn này.
Giữ lại các hướng dẫn này.
Chú ý đến tất cả các cảnh báo trong các hướng dẫn này.
Làm theo tất cả các hướng dẫn này.
Không sử dụng thiết bị này sai cách.
Đảm bảo rằng nguồn video được kết nối trực tiếp với màn hình thông qua cách nối dây an toàn
chủ động.
7. Vệ sinh thiết bị thường xuyên bằng khăn mềm thấm chất khử trùng bề mặt, cồn hoặc rượu mạnh.
Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất khử trùng!
		 LƯU Ý QUAN TRỌNG!
			Đảm bảo rằng không có hơi ẩm xâm nhập vào thiết bị. Không sử dụng bất kỳ chất làm sạch, chất tẩy
rửa hoặc dung môi nào trên thiết bị này.
8. Không chặn bất kỳ lỗ thông hơi nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
9. Không lắp đặt thiết bị gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, khe thoát nhiệt, bếp lò hoặc các
thiết bị sinh nhiệt khác.
10. Không sửa đổi phích cắm phân cực hoặc phích cắm nối đất. Phích cắm phân cực có hai loại chấu,
trong đó một chấu to bản hơn chấu còn lại. Phích cắm nối đất có hai chấu nối điện và một chấu nối
đất thứ ba. Chấu to bản hơn hoặc chấu thứ ba sẽ đảm bảo an toàn cho bạn. Nếu phích cắm được
cung cấp không vừa với ổ cắm, hãy hỏi ý kiến của thợ điện để thay thế ổ cắm cũ.
11. Tránh dẫm lên hoặc bóp dây nguồn, đặc biệt là ở các điểm gần phích cắm, ổ cắm và ở đầu nối trực
tiếp với thiết bị.
12. Chỉ sử dụng các phụ kiện/linh kiện do nhà sản xuất chỉ định.
13. Chỉ sử dụng với xe đẩy, chân đế, giá ba chân, giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất chỉ định hoặc được
bán kèm theo thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy, hãy thận trọng khi di chuyển cụm xe đẩy/thiết bị để tránh
lật xe và tránh thương tích.
14. Rút phích cắm thiết bị ra khi trời mưa bão có sét hoặc khi không sử dụng trong thời gian dài.
15. Phương pháp ngắt kết nối: Tắt nguồn điện xoay chiều bằng công tắc bập bênh trên bảng điều khiển
phía sau, ngắt kết nối dây nguồn.
16. Không đặt các bình chứa nước hoặc các chất lỏng khác (chẳng hạn như bình hoa, v.v.) lên trên thiết
bị. Không để nước bắn lên mặt trên của thiết bị.
17. Chỉ nhân viên bảo dưỡng có trình độ mới được thực hiện bảo dưỡng thiết bị. Cần bảo dưỡng khi thiết
bị có bất kỳ hư hỏng nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị hỏng, chất lỏng đổ vào thiết
bị, các vật thể rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với nước mưa, độ ẩm, không hoạt động bình thường
hoặc bị đánh rơi.
18. Chỉ nhân viên có trình độ, ví dụ như người được bệnh viện, tổ chức y tế hoặc nhà phân phối được
ủy quyền chỉ định mới được thực hiện bảo dưỡng thiết bị.
19. Nhà sản xuất sẽ cung cấp sơ đồ mạch, danh sách bộ phận linh kiện và mô tả hướng dẫn hiệu
chuẩn để hỗ trợ nhân viên bảo dưỡng sửa chữa hoặc thay thế bộ phận.

Hỗ trợ kỹ thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật và nếu có các câu hỏi khác, vui lòng truy cập
medicapture.com hoặc gọi 888-922-7887 (số điện thoại miễn phí trong Hoa Kỳ)
hoặc +1 503-445-6935 (từ bên ngoài Hoa Kỳ).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Bảng phía trước

Đầu nối USB
(USB connector)
Không có chức
năng. Chỉ dùng để
cập nhật phần sụn.

Pro SDI to HDMI

Bảng phía sau
Đầu ra vòng lặp SDI (SDI loop ouput)
của tín hiệu SDI ban đầu
A

B

C

Bộ nối nguồn (Power connector) Sử dụng cáp nguồn
đi kèm để kết nối với ổ cắm 100V-240V outlet.

D

I = Bật (On)

(kết nối với nguồn
điện, lưới điện)

4K / HD out 1

Loop out

Công tắc điện
(Power Switch)

4K / HD out 2

A

B

C

0 = Tắt (Off)

(không có kết nối
với nguồn điện,
lưới điện)

SDI in

D

Đầu vào SDI (SDI Input)

Có thể chọn các đầu vào khác nhau cho 4K-SDI

4K or HD

Đầu ra HDMI HDMI Output (2)

Cực đẳng thế

(Equipotential Pole)

Kết nối MVC Pro SDI to HDMI
MVC Pro này kết nối với nguồn video SDI (ví dụ: camera nội soi, camera phẫu thuật, siêu âm v.v.).
1. Nếu thêm MVC Pro vào thiết bị chụp hình đang dùng, hãy bắt đầu bằng cách xác định vị trí
đầu ra video của nguồn video chính.
2. Kết nối (các) cáp SDI thích hợp giữa đầu ra video trên nguồn video và đầu vào video SDI
thích hợp trên bảng phía sau của MVC Pro.
Có một vài tùy chọn kết nối khả thi.
Lựa chọn các chức năng: MVC Pro không có giao diện người dùng. Nó thay
đổi các chức năng bằng cách tự động phát hiện các tín hiệu đầu vào SDI.
Chuyển đổi đầu vào 4x 3G-SDI thành đầu ra 2x HDMI 4K.
3. Cắm dây nguồn.
B

C

D

Đầu vào
4K SDI

Đầu ra
4K HDMI

2160p60

2160p30

2160p50

2160p25

4K / HD out 1

Loop out

A

Đầu vào/đầu ra chuyển đổi

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

Camera 4K-SDI

D

Đầu ghi 4K HDMI

Bộ phận này dành cho liên kết riêng với thiết bị được chứng nhận cho sử dụng trong môi
trường điều trị bệnh nhân của IEC60601 và thiết bị được chứng nhận sử dụng cho bên ngoài
môi trường điều trị bệnh nhân của IEC60XXX.
Phải sử dụng bộ dây nguồn được chứng nhận với thiết bị này. Các quy định về lắp đặt và/hoặc thiết bị
của quốc gia có liên quan phải được xem xét. Dây nguồn phải có độ bền bằng hoặc hơn dây mềm có
vỏ bọc bằng cao su cứng thông thường theo IEC 60245 (chỉ định 53) hoặc dây mềm có vỏ bọc bằng
polyvinyl clorua thông thường theo IEC 60227 (chỉ định 53).
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Lắp đặt lần đầu/chuẩn bị chung để vận hành an toàn và hiệu quả
Kết nối an toàn với nguồn hình ảnh
Trong trường hợp sử dụng các thiết bị ngoại vi video trong chuỗi video y tế, phải đảm bảo rằng nguồn hình
ảnh luôn được kết nối với màn hình xem trực tiếp thông qua cáp nối chính, trực tiếp.
Phải luôn sử dụng màn hình chính được kết nối trực tiếp này để xem trực tiếp.
Chỉ được sử dụng chuỗi video y tế được kết nối thông qua bộ chuyển đổi MVC Pro SDI to HDMI để ghi hình
và xem thêm, ví dụ như cho mục đích đào tạo. Không được sử dụng cái này cho mục đích y tế.
Nếu tín hiệu đầu ra của thiết bị ngoại vi được sử dụng để xem trực tiếp [3], cần phải chuyển ngay màn hình
sang tín hiệu chính [1] trong trường hợp thiết bị ngoại vi bị hỏng hoặc vô tình ngắt kết nối.
MÀN HÌNH CHÍNH

CCU CAMERA

MVC Pro

1] Camera kết nối chính với màn hình (loại tín hiệu bất kỳ)
2] Kết nối Quad-SDI với MVC Pro
3] Đầu ra vòng lặp Quad-SDI tới màn hình (tùy chọn)
4] Kết nối HDMI với đầu ghi

Kiểm tra trước khi vận hành thiết bị:
Việc vận hành thiết bị này không yêu cầu bảo trì, hiệu chuẩn, thận trọng đặc biệt về vệ sinh hay sử
dụng các bộ phận tiêu hao.
1. Bật thiết bị từ công tắc nguồn ở bảng phía sau.
2. Bật (các) hệ thống camera sau khi MVC Pro đã bắt đầu trình tự khởi động.
Khả năng tương thích với các thiết bị khác
Danh sách khả năng tương thích cho các nguồn video y tế có trong phần “Phụ lục A: Thông số kỹ
thuật của MVC Pro” của tài liệu này.
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Ghi bằng thiết bị ghi
Có thể kết nối Đầu ra HDMI của MVC PRO SDI to HDMI với đầu vào HDMI hoặc Đầu vào DVI của đầu ghi
bằng cách sử dụng bộ chuyển HDMI sang DVI đi kèm.
Camera 4K (2160p60) cung cấp dữ liệu video cao gấp bốn lần so với camera Full HD chất lượng cao
(1080p60). Để giảm dung lượng dữ liệu cần thiết trên thiết bị ghi, độ phân giải tín hiệu 4K SDI 2160p60 được
chuyển đổi sang HDMI 2160p với tốc độ khung hình thấp hơn là 30fps. Bản ghi 4K vẫn ở độ phân giải 4K gốc.

Phụ lục A: Thông số kỹ thuật của MVC Pro
Chức năng

Chuyển đổi các tín hiệu video SDI (4K-SDI) thành các tín hiệu HDMI phù hợp
để ghi hình kỹ thuật số

Hộp đựng

Hộp đựng kim loại bằng thép không gỉ

Kết nối video

Đầu vào: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410:
Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Độ phân giải (tự động dò): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Đầu ra: HMDI (DVI kèm bộ chuyển): 3840x2160p30/25

Cơ học

Kích thước: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Trọng lượng: 0,87 kg

Môi trường

Vận hành: nhiệt độ môi trường -20° đến +40° C, áp suất không khí 700 đến
1.060 hPa,độ ẩm 30 đến 75% (không ngưng tụ),
Bảo quản và vận chuyển: nhiệt độ môi trường -40° đến + 85° C, áp suất
không khí 700 đến 1.060 hPa, độ ẩm 0 đến 93% (không ngưng tụ)

Bảo vệ khỏi chất lỏng
xâm nhập:

IP20 (= không được bảo vệ)

Mức độ bảo vệ khi có hỗn
hợp dễ cháy:

Thiết bị này không được bảo vệ khỏi cháy nổ
(Không vận hành thiết bị này trong môi trường dễ bắt lửa)

Nguồn điện

Giắc dòng điện xoay chiều 3 chấu, AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz

Cầu chì

T1AH, 250V

Thành phần bộ
dụng cụ

MVC Pro SDI to HDMI, cáp 4x SDI, cáp HDMI, cáp nguồn chia 1 ra 2,
Chân cao su (4 trong 1), Hướng dẫn sử dụng.

Tuân thủ và chứng nhận

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

Phân loại

Thiết bị loại I / Phương thức hoạt động: liên tục
Không có AP/APG. Không có bộ phận gắn vào.
Tuân thủ Chỉ thị về thiết bị y tế 93/42/EEC
Y tế - Thiết bị y tế nói chung chỉ chống điện giật, hỏa hoạn và các nguy cơ
cơ học phù hợp với IEC 60601-1, ANSI / AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD
(2012) và CAN / CSA-C22.2 số 60601- 1 (2014)
Thiết bị này tuân thủ Phần 15 tiểu phần B Loại B của Quy tắc FCC.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Tuân thủ RoHS
Tuân thủ WEEE

Lưu ý: Những thông số kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
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Phụ lục B: Bảo hành giới hạn của MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) đảm bảo (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây không có sai sót, hư hỏng về vật
liệu và tay nghề trong thời gian một (1) năm. Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ bảo hành, thời hạn bảo hành sẽ được
kéo dài thêm một khoảng thời gian bằng số ngày cần thiết để khôi phục (các) sản phẩm về trạng thái hoạt động bình
thường cộng với thời gian gửi trả (các) sản phẩm.
Bộ chuyển đổi video y tế MediCapture MVC Pro
Điều kiện bảo hành
Trong vòng một năm kể từ ngày mua, nếu sản phẩm nằm trong phạm vi bảo hành này được xác định có sai sót, hư
hỏng về vật liệu hoặc tay nghề, MediCapture (hoặc cơ sở bảo dưỡng được MediCapture ủy quyền) sẽ khôi phục sản
phẩm về tình trạng hoạt động ban đầu mà không tính phí các bộ phận thay thế hoặc tay nghề. Lưu ý: MediCapture
có quyền sử dụng các phụ kiện đã được tân trang lại làm bộ phận thay thế trong quá trình bảo hành.
Bảo hành này chỉ áp dụng cho những sản phẩm do các nhà bán lẻ được MediCapture ủy quyền bán và chỉ áp dụng
cho người mua ban đầu của sản phẩm.
BẢO HÀNH NÀY CHỈ ÁP DỤNG Ở NĂM MƯƠI (50) TIỂU BANG CỦA HOA KỲ VÀ ĐẶC KHU COLUMBIA. KHÔNG
ÁP DỤNG BẢO HÀNH Ở CÁC KHU VỰC THUỘC ĐỊA HOẶC LÃNH THỔ CỦA HOA KỲ HOẶC Ở BẤT KỲ QUỐC GIA
NÀO KHÁC. ĐÂY LÀ BẢO HÀNH RÕ RÀNG DUY NHẤT MÀ MEDICAPTURE CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN (CÁC)
SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN. CÁC BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM NÀY CHỈ CÓ
HIỆU LỰC TRONG THỜI HẠN ÁP DỤNG BẢO HÀNH RÕ RÀNG. MEDICAPTURE KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM
PHÁP LÝ VỀ TỔN THẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, SỰ BẤT TIỆN, CHI PHÍ CHO THIẾT BỊ HOẶC DỊCH VỤ
THAY THẾ, PHÍ BẢO QUẢN, VIỆC MẤT HOẶC HỎNG DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN
HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SỬ DỤNG SAI CÁCH HOẶC KHÔNG THỂ
SỬ DỤNG (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN, DÙ KHÁCH HÀNG ĐƯA RA KHIẾU NẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ
PHÁP LÝ NÀO, VÀ KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP MEDICAPTURE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY
RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MỨC BỒI THƯỜNG MÀ MEDICAPTURE PHẢI CHỊU
SẼ KHÔNG LỚN HƠN GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN VÀ GÂY RA THIỆT HẠI
ĐƯỢC THÔNG BÁO. BẤT KỂ ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN, BẠN CHỊU MỌI RỦI RO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN
QUAN ĐẾN TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH ĐỐI VỚI BẠN, TÀI SẢN CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI
KHÁC CŨNG NHƯ TÀI SẢN CỦA HỌ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SỬ DỤNG SAI CÁCH HOẶC KHÔNG CÓ
KHẢ NĂNG SỬ DỤNG (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN MÀ KHÔNG PHẢI LÀ HẬU QUẢ TRỰC TIẾP TỪ
SƠ SUẤT CỦA MEDICAPTURE (MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN THỜI HẠN BẢO HÀNH NGẦM
ĐỊNH HOẶC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU
QUẢ, VÌ VẬY TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN NÊU TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN).
Bảo hành này trao cho bạn một số quyền lợi pháp lý nhất định. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng
tiểu bang. Trong trường hợp xác định bất kỳ điều khoản nào của bảo hành này là không thể thi hành, tất cả các điều
khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.
Trách nhiệm của người sở hữu thiết bị
■ Đọc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng.
■ Không cần đăng ký bảo hành. Tuy nhiên, để yêu cầu dịch vụ bảo hành, bạn phải cung cấp bằng chứng
về ngày mua và danh tính của người bán đã bán sản phẩm cho bạn (MediCapture hoặc đại lý được ủy
quyền). Vui lòng giữ lại biên lai bán hàng và hóa đơn.
■ Đảm bảo rằng bằng chứng mua hàng mà bạn giữ lại có chứa số sê-ri và khớp với số trên thiết bị đã mua.
■ Tùy thuộc vào nơi bạn đã mua thiết bị, hãy nhanh chóng thông báo cho MediCapture hoặc đại lý được ủy
quyền ngay khi phát hiện bất kỳ hư hỏng nào.
■ Trong trường hợp yêu cầu bảo dưỡng, hãy gửi trả sản phẩm cho trung tâm bảo dưỡng được MediCapture
ủy quyền. Bạn phải TRẢ TRƯỚC chi phí cho toàn bộ lô hàng. Không chấp nhận gửi hàng THU TIỀN HỘ.
Sản phẩm được MediCapture hoặc trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền sửa chữa theo bảo hành sẽ được
gửi lại cho người gửi và TRẢ TRƯỚC cước phí.
■ Các sản phẩm được trả lại để bảo hành (sản phẩm còn hạn hoặc hết hạn bảo hành) PHẢI có số Ủy quyền
hàng trả lại (RMA) do MediCapture hoặc trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền cấp.
Trường hợp loại trừ
■ LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các trường hợp sau đây có thể làm mất hiệu lực bảo hành.
■ Người dùng mua sản phẩm được liệt kê ở trên từ đại lý KHÔNG được MediCapture ủy quyền bán sản phẩm.
■ Nhãn hiệu, tên, số nhận dạng hoặc số sê-ri của sản phẩm đã bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
■ Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng các bộ phận hoặc linh kiện (không phải do MediCapture bán ra).
■ Sản phẩm gặp sự cố do sự bỏ bê, lạm dụng, sử dụng sai cách, sửa đổi hoặc hư hỏng do tai nạn.
©2021 MediCapture Inc.
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