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Kullanımla İlgili Önlemler
El kitabındaki simgeler

Ürün üzerindeki simgeler

Uyarı
Potansiyel tehlike durumunu veya ciddi
yaralanma ya da ölüme yol açabilecek
hatalı kullanımı bildirir.
NOT:
Arkaplan rengi: Sarı
Üçgen bant: Siyah
Simge: Siyah

Ürünü kurmadan önce Kullanıcı
Kılavuzunu dikkatle okuyun.

Dikkat
Potansiyel tehlike durumunu veya, eğer
önlenmezse, hafif veya orta derecede
yaralanma ve/veya malzemeye yönelik,
finansal ve çevreye yönelik zarara yol
açabilecek hatalı kullanımı bildirir.

Bu simge sistemin çeşitli parçalarını
aynı potansiyele getiren eşpotansiyel
kutup belirtir.

Bu resim üreticiyi belirtir ve üreticinin
adı ve adresi yanında görünür.

Koruyucu Topraklama

Bu simge sistemin çeşitli parçalarını
aynı potansiyele getiren eşpotansiyel
kutup belirtir.

I : AC güç AÇIK

Bu simge üreticiyi belirtir ve üreticinin
adı ve adresi yanında görünür.

O : AC güç KAPALI

Bu cihaz kablo dolanmasını önlemek için dağıtıcı Y adaptörü güç
kablosu ile beraber verilir. Güvenlik nedeniyle lütfen güç kablosunun
tekli dişi yanının aşağı doğru veya yatay olmasını sağlayın, yukarı
doğru yönelmemeli. Tekli güç kablosu girişine sıvı ve nem girmemelidir
(normal cihaz güç bağlayıcılarında olduğu gibi).
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DİKKAT

UYARI:

Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini ve enterferans
problemini azaltmak amacıyla sadece önerilen
aksesuarları kullanın.

Elektrik çarpma riskini önlemek için bu do-nanım sadece
şebeke kaynağına bağlanmalıdır.
Üreticinin izni olmadan bu donanım üzerinde değişiklik
yapmayın.
Elektrik çarpmasını önlemek için sigorta değiştirme
işlemini sadece yetkili servis per-soneline yaptırın
ve sadece kullanıcı kılavuzunda belirtilen tipte
sigorta kullanın.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için bu
donanımı yağmura veya rutubete açık bırakmayın. Bu
cihaz sadece içeride kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Güç açıkken fiziksel video bağlantılarını bağlamayın /
ayırmayın. Bu cihaz işlem sırasında ısınabilir, özellikle
alt ve arka kısmından. Fiziksel video bağlantılarını
değiştirirken, cihazı tekrar bağlamadan önce soğumasını
bekleyin.
Giriş / çıkış veya başka bağlayıcılara sinyal almak
üzere harici ekipman, UL/EN 60601-1 tıbbi ekipman
mevzuatına uygun olmalıdır. Sinyal giriş bölümüne veya
sinyal çıkış bölümüne ekipman bağlayan kimse, tıbbi
sistem yapılandırıyor demektir, dolayısıyla sistemin IEC
60601-1-1 tıbbi sistem standardı gereksinimlerine uygun
olmasından sorumludur.
UL/EN/IEC 60601-1 ile uyumlu olmayan ekipman, sistem
standartlarında tanımlandığı üzere, hasta ortamının
dışında tutulacaktır.

Görselleri tanı veya değerlendirme amaçlı kullanmayın.
Sıkıştırma resimdeki bilgiyi azalttığından, tanı için uygun
değildir.
MVR Lite 4K bir Sınıf I etkin tıbbi cihazıdır (Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği 93/42/EEC). Bu tıbbi cihazın operatörü
olarak, cihazın hastalar, kullanıcılar ve üçüncü kişiler için
tehlike oluşturmadan, güvenli bir şekilde çalıştırılması
bakımından, zorunluluklarınızı dikkate almanız önemlidir.
Yerel düzeyde geçerli başka yasa yoksa, EN 62353
uyarınca en az 2 yılda bir güvenlik ve belge testi yapılması
önerilir. Güvenlik kontrolünü yapan kişilerin gereken
niteliklere sahip olmaları ge-rekmektedir.
Şimşek veya kuvvetli elektrostatik boşalma gibi elektrik
dengesini bozucu olaylar sonrasında çıkış sinyali
titreşime uğrayabilir, renk değiştirebilir veya kararabilir.
Bu semptomları görürseniz gücü keserek cihazı yeniden
başlatın, birkaç saniye bekleyin ve gücü tekrar açın.
Bu cihaz kablo dolanmasını önlemek için dağıtıcı Y
adaptörü güç kablosu ile beraber verilir. Güvenlik
nedeniyle lütfen güç kablo-sunun tekli dişi yanının
aşağı doğru veya yatay olmasını sağlayın, yukarı doğru
yönelmemeli. Tekli güç kablosu girişine sıvı ve nem girmemelidir (normal cihaz güç bağlayıcılarında olduğu gibi).

USA FCC CLASS A:
Bu donanım test edilmiş ve FCC Yönetmeliği Bölüm 15’e
göre A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur.
İmha Yöntemi: Doğru imha işlemi için yerel yönetmelikleri
uygulayın.
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Sipariş Bilgileri
MediCapture® marka USB flaş bellekleri önermektedir. Flaş bellekleri nasıl satın
alabileceğinize ilişkin bilgi edinmek için lütfen medicapture.com adresine gidin.
Teknik Destek
Teknik destek ve sorularınız için lütfen medicapture.com adresini ziyaret edin veya 888-922-7887
(ABD içinden ücretsiz) veya 503-445-6935 (ABD dışından) numaralı telefondan bize ulaşın.

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Önemli Güvenlik Yönergeleri
1. Bu yönergelerin tümünü okuyun.
2. Bu yönergeleri saklayın.
3. Bu uyarıların tümünü dikkate alın.
4. Bu yönergelerin tümüne uyun.
5. Bu aygıtı amacı dışında kullanmayın.
6. Cihazı, yüzey dezenfektanı, alkol veya ispirtoyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle
düzenli olarak temizleyin. Dezenfektan üreticis-inin yönergelerini dikkate alın!
ÖNEMLİ! Cihaza rutubet girmediğinden emin olun. Hiçbir temizleme maddesi, ovarak
temizleme mad-desi veya çözücü madde kullanmayın.
7. Havalandırma açıklıklarından hiçbirini kapatmayın. Kurulumu üretici firmanın
yönergelerine uygun olarak yapın.
8. Kurulumu, radyatör, ısı düzenleyici, soba/ocak/fırın veya ısı üreten başka türden bir
aygıt gibi, herhangi bir ısı kaynağının yanına yapmayın.
9. Kutuplanmış veya topraklı priz ile bir arada çalıştırmayın. Kutuplanmış prizde iki tip
ağız vardır, biri ötekinden büyüktür. Topraklı prizde iki ağız ve bir de üçüncü toprak
ucu vardır. Büyük olan ağız veya üçüncü uç güvenliğiniz içindir. Verilen fiş prize
uymuyorsa, kullanılamayan prizin değiştirilmesi için bir elektrikçiye başvurun.
10. Özellikle fişlerin, prizlerin ve aygıttan gelen kablonun olduğu yerin yakınında,
güç kablosunu üzerine basılmaması veya özellikle sıkıştırılmaması için koruyun.
11. Sadece üretici tarafından belirlenen ek parçaları ve aksesuarları kullanın.
12. Sadece üretici tarafından belirlenen veya aygıtla birlikte satılan tekerlekli taşıyıcı,
dayanak, üçayak, braket veya masayı kullanın. Tekerlekli taşıyıcı kullanıyorsanız,
taşıyıcının devrilmemesi ve yaralanmaları önlemek bakımından taşıyıcı ile aygıtı bir
arada kullanırken dikkatli olun.
13. Bu aygıtın fişini şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmadığında prizden çekin.
14. Bağlantıyı Kesme Yöntemi: Arka paneldeki kalıcı konumlu anahtarla AC gücünü
kapatın, güç kablosunu çıkartın.
15. Aygıtın üzerine, içinde su veya başka sıvılar bulunan kaplar (vazo ve benzeri)
koymayın. Aygıtın üstüne su sıçratmayın.
16. Tüm bakım işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın. Aygıt herhangi bir biçimde
hasar gördüğünde, örneğin güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde, üzerine sıvı
döküldüğünde veya herhangi bir şey düştüğünde, yağmura veya rutubete maruz
kaldığında ya da normal şekilde çalışmadığında veya yere düştüğünde, aygıtın
bakımdan geçmesi şarttır.
17. Donanımı sadece nitelikli personel elden geçirmeli, bu nitelikli personel gereken
eğitimi almış kişilerden veya hastane, tıbbi kuruluş veya yetkili distribütör tarafından
görevlendirilmiş eğitimli kişilerden oluşmalıdır.
18. Parça onarımında veya değiştirmede servis personeline yardımcı olması bakımından
devre şemaları, bileşen parçalar listesi ve kalibrasyon yönergeleri için gereken
açıklamalar, üretici firma tarafından verilir.

<5>

MVRLite4K-UG01-TK-180222-OB

MVR Lite 4K Kullanıcı Kılavuzu - Türkçe

Hızlı Başlangıç
Başlarken:

Kullanım amacı:
MVR Lite 4K çeşitli cerrahi görüntüleme sistemlerinde ağ
bağlantısı yapmak için kullanılmaktadır. MVR Lite 4K, bu
cerrahi görüntüleme sistemlerinden toplanan görüntüleri,
kaydedildikleri ilk durumlarıyla görme, arşivleme, gözden
geçirme ve işleme
olanağı sunar.

1. Eşleşen MVR Lite 4K HDMI giriş bağlayıcısına, HDMI
çıkış bağlayıcısı ile ka-mera veya MVC Pro bağlayın.
Kablolardan kaynaklanan elektromanyetik parazitleri
önlemek için kablo bağlantılarını olabildiğince kısa
tutun.
2. Verilen MediCapture USB flaş belleği ön panele
yerleştirin. (USB flaş belleği ve fare, klavye, dokunmatik
ekran gibi harici tüm gösterme aygıtlarını, aygıtı arka
panelinden açmadan önce bağlayın.)

Hedeflenen hasta popülasyonu bu cihaz için
belirtilmemiştir.Hedeflenen kullanıcılar hekimler veya
hemşireler ile, 20-59 yaş arası, eğitim düzeyi lise veya
üniversite ya da daha yüksek olan kişilerdir.

3. Üniteyi, arka panelindeki güç şalterinden açın.

Kontrendikasyonları ve yan etkileri:

4. Resim ve video kaydetmeden önce, MVR Lite 4K Bilgi
Sayfasında bulacağınız başlangıç ayarlarını kontrol
etmeniz önerilir. Aşağıdaki ayarlar özelleştirilebilir:
a) Tarih ve Saat.
b) Hasta Bilgileri. Giriş işlevi AÇIK/KAPALI.
c) Ses Kayıt AÇIK/KAPALI.
d) Video kodlama biçimi H.264 veya HEVC.
e) Fotograf biçimi JPG veya PNG.

Ürüne doğrudan bağlı kontrendikasyon bilinmemektedir.
Planlanan kullanımın mümkün olup olmadığına, hastanın
genel durumuna bağlı olarak görevli hekim karar verir.
Daha fazla bilgi ve yönerge için lütfen en son tıbbi
literatüre başvurun.
Genel işlev tanımı:
MVR Lite 4K tıbbi kalitede, Ultra Yüksek Tanımlı Video
Kayıt Aygıtıdır. MVR Lite 4K’nın hastaya temas edecek
özellikte hiçbir donanımı yoktur. Bu, hastalara tıbbi
uygulama niteliği taşımayan, bir yardım aletidir.

5. Ayarlarınızı özelleştirdikten sonra, görün-tüleme
donanımınızı her zaman kullandığınız gibi
kullanabilirsiniz. Çalışırken resim ve video kaydedin.
Yeni hasta klasörü oluşturmak ve hasta bilgilerini
girmek için Yeni Hasta düğme-sine basın. İlgili düğmeye
basarak Foto Kaydet veya Video Kaydet seçimi yapın.
Kaydı dur-durmak için düğmeye tekrar basın.

Tüm fiziksel video bağlantılarını sağladıktan sonra (Arka
Panel bölümüne bakın) kullanıcı - görüntüleme sisteminde
verili - görselleri ve videoları USB depolama ortamında
gerçek zamanlı olarak saklayabilir. Resimler JPG veya
PNG biçiminde, videolar yüksek kalite MP4 biçiminde
depolanır. Toplanan her iki biçim de USB depolama
ortamında görülebilir veya yaygın herhangi bir PC
sisteminde ya da sunucuda uzun süre saklanabilir.

6. Geçerli hasta için olan kaydı bitirdikten sonra, Yeni
Hasta düğmesine basın. Böylece bir sonraki hasta için
yeni klasör oluşturulacak ve önceki hastaya ait içerikle
karışması önlenecektir.

Ek (opsiyonel) işlevler: 1) Kullanıcının USB klavye veya
dokunmatik ekrandan hasta verisini manuel olarak
girebileceği Hasta Bilgileri İşlevi ve 2) Kullanıcının etkin
hastaya ait kayıtlı veriye tekrar bakabileceği Gözden
Geçirme İşlevi.

7. Flaş belleği MVR Lite 4K aygıtından güvenli şekilde
çıkartın ve Bilgi Sayfasına erişin. Bilgi Sayfasına
erişmek için uzaktan ku-mandanızdaki Bir Sayfa Yukarı/
Aşağı düğmelerini kullanın (bkz. sayfa 8)..). Bilgi
Sayfasına geldikten sonra USB belleği simgesine gidin.
Uzaktan kumanda üzerinde OK’e basın. Böylece bellek
MVR Lite 4K aygıtından güvenli şekilde çıkartılacak.
Belleği bir bilgisayarın USB konektörüne yerleştirin.
Görme, arşivleme vs. için kayıtlarınızı bellekten
bilgisayara sürükleyip bırakın.

MVR Lite 4K ön panel düğmelerinden, verilen IR uzaktan
kontrol cihazından (Ön Panel ve Uzaktan Kontrol
bölümlerine bakın) veya uyumlu bir dokunmatik ekran
üzerinden işletilebilir. Dokunmatik ekran tipleri hakkında
daha fazla ayrıntı için lütfen www.medicapture.com
bağlantısına gidin.

Not: Kayıt sırasında flaş belleği MVR Lite 4K aygıtından
çıkarmayın.

Ekran kullanıcı ara birimindeki ilgili simgeler ön panel için
tanımlandığı gibidir.
MVR Lite 4K olası her iki video girişinin giriş
çözünürlüğünü otomatik olarak algılar. Bu nedenle MVR
Lite 4K, sinyal kaynakları etkinleştirilmeden önce açılmış
olmalıdır. İki sinyal algılanırsa bağlı ekranda bir simge
daha görünür. Kullanıcı, etkin hasta seansında bu sinyal
kaynakları arasında geçiş yapabilir. Daha fazla ayrıntı
için Canlı izlemede Giriş sinyali değiştirme bölümüne
bakabilirsiniz.

<6>

MVRLite4K-UG01-TK-180222-OB

MVR Lite 4K Kullanıcı Kılavuzu - Türkçe

Ön Panel
Video Kaydet düğmesi

Monitördeki görüntülerin
video kliplerini kaydeder.
Kayda başlamak için bir kez
basın, durdurmak için bir
kez daha basın.

Foto Kaydet düğmesi

Monitördeki görüntüyü
USB sürücüye kaydeder.

Yeni Hasta düğmesi

USB Sürücü Konektörü

Her hasta seansından önce
bu düğmeye basın. Hastanın
resimlerini ve videolarını
depolamak üzere USB
sürücüde yeni bir klasör açar.

Işık Halkaları

Kayda hazır olduğunda veya yeni hasta klasörü
oluşturulduğunda yeşil yanıp söner.

USB sürücüyü buraya
bağlayın. Resimler ve
videolar sürücüye alınır.

IR Alıcı

Yeşil LED ışık halkası, o anda hangi işlevin kullanılabilir olduğunu gösterir.

Arka Panel
Ayak Şalteri /
Uzaktan Kumanda
Kablosu

HDMI Çıkışı
HDMI Giriş 1
USB konektörleri (2) 4K monitöre veya 4K-UHD kamera / HDMI
isteğe bağlı
aksesuarlar için.

Güç konektörü

Tam-HD monitöre çıkışlı MVC Pro / HD kamera 100V-240V prize bağlamak üzere
bağlantı çıkışı.
verilen güç kablosunu kullanın
için.

I=Açık

(güç kaynağına,
şebekeye bağlantı var)

4K / UHD in

USB

PC

4K / UHD out

Güç Açıp Kapatma

HD in

0=Kapalı

H/S

Remote

Kulaklık/
Mikrofon

(güç kaynağına,
şebekeye
bağlantı yok)

PC bağlayıcı
(USB tip-C).

Servis ara birimi ve harici
kontrol için (RS-232).

HDMI Giriş 2

HDMI çıkışlı HD kamera
için (adaptörlü DVI).

Eşpotansiyel
Kutup

Ünite, hasta ortamında IEC60601 sertifikalı donanım ile özel ara bağlantı, hasta ortamı dışında
IEC60XXX sertifikalı donanımla ara bağlantı yapar.
Bu donanımla birlikte sertifikalı güç besleme kablo düzeni kullanılmalıdır. İlgili ulusal kurulum ve/veya
donanım yönetmelikleri göz önününde bulundurulmalıdır. Güç besleme kablosu, IEC 60245 (belirleme 53)
uyarınca, tipik sert lastik kaplı esnek kablodan veya IEC 60227 (belirleme 53) uyarınca, tipik polivinil klorit
kaplı esnek kablodan daha az sağlam olmamalıdır.
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Ekran Kullanıcı Ara Birimi
Capture Photo
Foto Yakala
Record Video
Video Kayıt Başlat/Durdur
New Patient
Yeni Hasta
Review
Son Çalışmayı Gözden Geçir
Change Input Signal
Giriş Sinyalini Değiştir
Remaining recording time on USB storage device
USB Depolama Aygıtında Kalan Kayıt Zamanı/Alanı
Info Page
Bilgi Sayfası

HDMI çıkış sinyali
kullanımı kolay simgeler
gösterir. MVR Lite 4K’yı
en ergonomik çalıştırma
yolu, HDMI video çıkışı
üzerinden USB kontrollü
dokunmatik ekrana
bağlamaktır. Simgeler
doğrudan dokunmatik
ekrana yazılabilir.
Standart bir monitör
kullanıyorsanız, MVR Lite
4K’nın arka USB bağlantı
noktasına bağlanan USB
fareyle simgelerin üzerini
tıklayabilirsiniz.

MVR Lite 4K canlı izleme ekranı. Bu, HD ekranda gösterilen simge boyutudur.
4K’nın ekranında simgeler daha küçük görünür.

Lütfen unutmayın:
Canlı izlemede simgelerin konumu tercih ettiğiniz yerde düzenlenebilir. Konum değiştirmek
için simgeleri sola, sağa, yukarı veya aşağı kaydırmanız yeterlidir.
Ekranınızda simge görmek istemiyorsanız, bunları görülebilir ekran alanı dışında dört
yöne kaydırabilirsiniz.
Dokunmatik ekran kullanırken simgeleri tek parmakla kaydırın.
Standart monitörde lütfen MVR Lite 4K’nın arka bağlantı noktasına bağlanabilecek bir USB fare kullanın.
Simgeleri hareket ettirmek için IR uzaktan kontrol cihazının veya USB klavyenin gezinme düğmelerini
de kullanabilirsiniz.
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Uzaktan Kumanda
Önemli:
Kullanmadan önce uzaktan kumanda koruyucu bandını çıkartın veya pil takın.

Giriş seçim düğmesi.

Capture Photo button:

Giriş 1 ve Giriş 2 arasında
geçiş

Records the image on the
monitor to the USB drive.

Gezinme Tekerleği

OK Düğmesi = Düğme Seç
OK 3 saniye = Video Duraklatma

Bir Sayfa Yukarı/Aşağı
düğmesi (sağ):

MVR Lite 4K Bilgi Sayfasını
açar ve kapatır

Esc

Gözden Geçir
sayfasını kapatır..

Yeni Hasta düğmesi

Video Kaydet düğmesi

Her hasta seansından önce
bu düğmeye basın. Hastanın
resimlerini depolamak üzere USB
sürücüde yeni bir klasör açar.

Monitördeki görüntülerin video
kliplerini kaydeder. Kayda başlamak
için bir kez basın, durdurmak için bir
kez daha basın.

MVR 4K Lite’ın bağlanması
MVR Lite 4K bir video kaynağına (örneğin endoskop, cerrahi kamera, ultrason vs.) bağlanır.
Lütfen Unutmayın: (USB flaş belleği ve fare, klavye, dokunmatik ekran gibi tüm harici aygıtları, aygıtı arka
panelinden açmadan önce takın.)
1.
2.
3.
4.

MVR Lite 4K ‘ı, kullanmakta olduğunuz bir görüntüleme donanımına ekliyorsanız, önce birincil video kaynağının
video çıkışını bulun.
Video kaynağındaki video çıkışı ile MVR Lite 4K’ın arka panelindeki uygun video girişi arasında, uygun kablo ile
bağlantı yapın.
Güç kablosunu prize takın.
Arka panele standart ayak şalterleri veya kamera tetikleri de bağlayabilirsiniz. Ayak şalteri veya kamera tetiği,
foto kaydetmek için kullanılabilir. Ayak şalterini veya tetiği “Remote” (Uzaktan kumanda) konektörüne bağlayın.
Ayak şalterine veya tetiğe basmak, ön paneldeki Foto Kaydet düğmesine basmakla aynı işlevdir.

Lütfen unutmayın: Görüntü kaynağından (Foto Kaydet + Video Kaydet) gelen iki uzakta ku-manda kablosunu
çalıştırmak için MVR Lite 4K uzaktan kumanda konektörüne adaptör ger-eklidir.
Ayak şalterleri isteğe bağlı olarak medicapture.com’dan bulunabilir.
Şunu da göz önünde bulundurun; kamera tetiğinin, MVR Lite 4K ile uyumlu olması için “programlanabilir” tipte tetik
değil, basit “yakın temas” tipte olması gerekmektedir.
Seçenek: Kayıtları izlemek ve çeşitli kayıt ayarları yapmak için MVR Lite aygıtına monitör bağlanabilir (MVR Lite 4K
Bilgi Sayfası).
<9>
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4K SDI kameraların MVR Lite 4K’ya bağlanması
MediCapture’da sinyal dönüştürme olanağı vardır - MVC Pro SDI’den HDMI’ye - aksesuar olarak (tıbbi ürün sınıf 1). MVC
Pro, 4x SDI sinyallerini doğru 4K HDMI biçiminde kaydetmek için 1x HDMI’ye aktarır. MVC Pro SDI’den HDMI’ye aktarım,
SDI Giriş sinyallerinin otomatik algılanmasıyla işletilir ve 4K kayıtçıdan uzağa yerleştirilebilir. İşlem yapmak için aksesuara
ihtiyacınız yoktur.

MVC Pro SDI to HDMI
4K-SDI Ekran

B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

D

4K-SDI Kamera

4K HDMI

MVR Lite 4K
Dokunmatik Ekran
4K / UHD in

USB

PC
Remote

4K / UHD out

HD in

H/S

USB Flaş Bellek yerleştirilmesi
En kolay başlama yolu, verilen USB flaş belleğe kayıt yapmaktır.1 Flaş belleği ön taraftaki USB bağlantı noktasına takın.
MediCapture marka flaş bellekler önerilir.
USB Sürücü konektörü
USB sürücüyü buraya bağlayın.
Resimler ve videolar sürücüye alınır.
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Hasta Klasörü Oluşturma
Yeni bir görüntüleme seansına her başladığınızda, Yeni Hasta düğmesine basın. Böylece o seansta kaydedilen resimleri ve
videoları depolamak üzere yeni bir klasör oluşturulacaktır. Klasörler sırayla numaralanır (CASE0001, CASE0002 vs.)
Önemli: Foto yakalamak veya video kaydetmek için önce
Yeni Hasta düğmesine basmanız gerekir. Bu nedenle Yeni Hasta düğmesi yanar.

Işık Halkası
Yeni hasta klasörü
oluşturulduğunda yeşil yanar.

Hasta bilgi girişi
Hastaya resim ve video atamak
için hasta bilgileri girebilirsiniz.
Hasta bilgileri varsayılan ayarı
“KAPALI”dır.
Hasta bilgisi girmek için lütfen
bir USB klavye veya (uyumlu
bir monitör kullanıyorsanız)
dokunmatik ekranı kullanın.
Hasta bilgisi girmek üzere “AÇIK”
duruma getirebilmek için MVR
Lite 4K bilgi sayfasına giderek bu
işlevi devre dışı bırakın.
“MVR Lite 4K Bilgi Sayfası”
bölümüne bakın.

Hasta bilgi simgeleri şunlardır:

ID

Ad / ön ad 1 / ön ad 2

Hekimin veya doktorun adı

Doğum tarihi. Yıl / Ay / Gün

Notlar: Lütfen not oluşturun

Hasta ID numarası
Depolayın ve hasta bilgileri
diyaloğundan çıkın
Cinsiyet
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Resim Kaydedilmesi
Resim kaydetmek için ön paneldeki Foto Kaydet düğmesine basın.

Işık Halkası
Aygıt resim kaydetmeye hazır olduğunda yeşil yanar. Foto
kaydedilirken kısa bir süreliğine söner.

Video Kaydedilmesi
Video kayıt başlatmak için ön paneldeki Video Kaydet düğmesine basın. Kaydı durdurmak için düğmeye tekrar basın.
Kayıt hakkında ipuçları:
•
•

Video kaydedilirken fotoğraf kareleri de kaydedebilirsiniz. Video kayıt yapılırken Foto Kaydet düğmesine
basmanız yeterli olacaktır.
Uzun kayıtlar otomatik olarak her biri 4 GB büyüklüğünde dosyalara bölüştürülür. Böylece bu dosyalar
daha kolay kullanılır boyutlarda saklanmış olur. İşlem “kusursuz” gerçekleşir. Uzun bir kayıt yaparken
yeni dosyanın otomatik olarak başlatıldığını fark etmezsiniz bile. Bu uzun kayıtlar “sürekli oynat” işleviyle
(birçok ortam yürütücüsünde bulunan bir özellik) oyna-tıldığında video kesintisiz olarak gösterilir.

Işık Halkası
Aygıt video kaydetmeye hazır olduğunda yeşil yanar.
Video kaydedilirken yeşil yanıp söner.

Video kaydın duraklatılması
•
•
•
•

Video kayıttayken duraklatmak için ön paneldeki Video Kaydet düğmesine 3 saniye basın. Uzaktan Kontrolun
Tamam düğmesini de kullanabilirsiniz.
Video kayıt duraklatıldığında Işık Halkası çok ağır bir tempoda yanıp söner.
Video kayda devam etmek için Video Kaydet düğmesine veya Uzaktan Kontrolün Tamam düğmesine tekrar basın.
Duraklatma işlevi, farklı bölüm içerikleri bulunan sadece bir tek video dosyası oluşturmak için kullanılır.
“İstenmeyen” bölümleri atmak için bir tek video kaydı boyunca pek çok kez kullanılabilir.
Duraklat
Bölüm 1

Video Başlat

Video Durdur

Video Başlat
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Canlı İzlemede Giriş sinyallerinin değiştirilmesi
Iki kamera bağlamanız durumunda MVR Lite 4K her iki giriş çözünürlüğünü de algılar ve ekranda bir simge daha
gösterir. Bir tek görüntüleme seansı (hasta çalışması) boyunca herhangi bir anda Giriş 1 ve Giriş 2 arasında değiştirme
yapabilirsiniz. Etkin herhangi bir video önce durdurulmalıdır.
Giriş 1 4K kamera sinyali için, Giriş 2 HD kamera sinyali içindir.

Bağlı dokunmatik ekranı kullanarak her iki sinyal arasında geçiş yapmak için Giriş simgesini
tıklamanız yeterlidir.
Giriş geçişi yapmak için uzaktan kontrol düğmesini de kullanabilirsiniz.

USB Flaş Belleğe Kayıt
Verilen MediCapture USB flaş belleğe kayıt yapmak, MVR Lite 4K aygıtını kullanmaya başlamanın en kolay yoludur. Kayıt
işlemini bitirdikten sonra flaş belleği çıkartabilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz.
USB Sürücü Konektörü
USB sürücüyü buraya bağlayın.
Resimler ve videolar sürücüye alınır.

USB Sabit Sürücüye Kayıt
USB sabit sürücüye kayıt, USB flaş belleğe kayıt işlemine çok benzer. USB sabit sürücüye kayıt yapmanın en önemli
avantajı, USB flaş bellekten çok daha büyük bir depolama alanı sunmasıdır. USB sabit sürücüyü MVR Lite 4K aygıtınızla
birlikte kullanmadan önce şunları göz önünde bulundurun:
•
•
•

Sürücüye önceden yüklenmiş olarak gelen tüm yazılımları silin (MVR Lite 4K ile uyumsuz olabilirler).
Videolarınızı ve resimlerinizi korumak açısından, harici sabit sürücüden bilgi-sayarınıza ve ağa aktarmanız
önemlidir.
Harici USB sabit sürücülerin kapasiteleri büyük olduğundan MVR Lite 4K ‘ın aygıtı tanıması 20-60 saniye arası
sürer. Lütfen acele etmeyin ve harici sabit sürücünün tanınmasını bekleyin. Harici sabit sürücü, Yeni Hasta arka
ışığı yandığında ve USB simgesi, bağlı monitörde belirdiğinde tanınmış olur.
DİKKAT: Harici sabit sürücüyü
yerleştirdikten sonra çıkartmayın!
Sistemin harici sabit sürücüyü
tanıması için en az bir (1) dakika beklemek gerekir.
Sabit Sürücü Biçimleri

USB sabit sürücüler arklı “biçimlerde” gelir: FAT32, NTFS veya exFAT. MVR Lite 4K her üç biçimde de işlem yapabilir. USB
sabit sürücünün tanınmaması durumunda, sürücü FAT32 olarak biçimlendirmek yararlı olabilir.
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USB sabit sürücü biçiminin belirlenmesi:
•
•
•

Sürücüyü Windows bilgisayara takın;
Sürücü simgesini sağ tıklayın ve “Özellikler”i seçin.
Genel sekmesinde, Dosya Sistemi (biçim) listelenecektir..
Görüntülerin USB Sürücüden Bilgisayara Aktarılması

1.

2.
3.

Videolarınızı USB flaş belleğe veya USB sabit sürücüye kaydediyorsanız, görüntüleme seansı sonunda belleği ya
da sürücüyü MVR Lite 4K ‘dan çıkartın. Sürücüyü bilgisayarınızın USB konektörüne yerleştirin.
Not: Kayıt yaparken USB depolama aygıtını - flaş sürücü veya sabit sürücü - MVR Lite 4K’dan çıkarmayın!
Kayıt dosyanız bozula-bilir.
Bilgisayar USB sürücüyü, bilgisayarınızdaki başka herhangi bir sürücüyü kullandığı gibi kullanır. Sürücüye gidin ve
içindeki klasörleri görmek üzere açın.
Sürücüde bulunan resimleri ve videoları, tıklayarak gözden geçirebilir veya bunları bil-gisayarınıza taşıyıp
depolayabilir (önerilen budur) ve oradan izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki sürücülere nasıl erişebile-ceğiniz ve
dosyaları nasıl yöneteceğiniz konu-sunda bilgi edinmek için Windows veya Mac OS belgelerine bakın.

Bilgisayardaki Fotoların Görülmesi
Bilgisayarınıza aktardığınız kaydedilmiş resimleri kolayca görebilirsiniz. Windows ve Mac bilgisayarlarda sistem içinde
mevcut görüntü izleme yazılımları vardır ve görüntü dosyasını çift tıkladığınızda otomatik olarak açılır. Foto karelerini, birçok
üçüncü taraf satıcıdan bulabileceğiniz, özel olarak tasarlanmış tıbbi görüntü yönetim programlarıyla açıp düzenleme yapma
olanağına da sahipsiniz.

Bilgisayardaki Videoların Görülmesi
MVR Lite 4K, H.264 veya HEVC (=H.265) biçiminde yüksek tanımlı video kaydeder; buna MPEG-4 veya MP4 de denir. Bu
sık kullanılan biçimler tıbbi uygulamalar için idealdir, çünkü kompakt bir dosya boyutunda en yüksek kalite video görüntüsü
sağlarlar. Yeni Windows ve Mac bilgisayarlarda sistem içinde mevcut görüntü izleme yazılımları vardır ve H.264 biçimli
video dosyasını çift tıkladığınızda otomatik olarak açılır. Ancak daha eski bazı bilgisayarlarda H.264/HEVC biçimli video
oynatabilmek için ek yazılıma gerek vardır. Örneğin Windows XP ve Vista bilgisayarlarda Windows Ortam Yürütücüsü
“üzerine ek” kurmak, bu videoları oynatmak için yeterlidir. Bu “üzerine ek”in nasıl kurulduğuna ilişkin bilgiyi medicapture.com/
support sayfasında bulabilirsiniz.

Diğer Özellikler
Video Kaydedilirken Resim Kaydedilmesi
Video kaydedilirken foto kareleri de kaydedebilirsiniz; kayıt sırasında Foto Kaydet düğmesine basmanız yeterli olacaktır.
Ayak Şalterleri ve Kamera Tetikleri
Arka panelde standart bir ayak şalteri / kamera tetiği konektörü bulunmaktadır. Ön paneldeki ilgili Foto Kaydet düğmesi
ile aynı işleve sahiptir. Ayak şalteri / kamera tetiği konektörlerinin basit “yakın temas” tipte olduklarını unutmayın;
“programlanabilir” değildirler.

Lütfen unutmayın: Görüntü kaynağından
(Foto Kaydet + Video Kaydet)
gelen iki uzakta kumanda kablosunu çalıştırmak için MVR Lite 4K
uzaktan kumanda konektörüne adaptör gereklidir.
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MVR Lite 4K Bilgi Sayfası
Canlı izlemede bir Bilgi Simgesi gösterilir. Bilgi sayfasına erişmek için dokunmatik ekranı veya USB
fareyi kullanarak Bilgi Simgesini tıklayabilir-siniz.
Bilgi Sayfasına erişmek için uzaktan kontrolü de kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayla bir üst veya alt
sayfaya giderek MVR Lite Bilgi Sayfasını bu-labilirsiniz. Dış Gezinme tekerleği alanının sağ altındaki
kadranlardan birini tıklayın (bkz. sayfa 9). Gezinme tekerleği ile sayfanın içinde hareket edebilirsiniz.
Şu işlevlere erişmek mümkündür:
(Bir dokunmatik ekran kullanıyorsanız, pek çok işleve erişmek için simgeleri tıklamanız yeterli olacaktır.)
Video Girdisi
• Girdiği algılanan videonun çözünürlüğünü ve
kare sayısını bildirir.

USB Simgesi
• USB Depolama Aygıtı dışarı çıkarıldığında, tanınmadığında veya yuvasına
takılmadığında, dışarı çıkartma sonrasında “X” simgesi belirir.

Resim Biçimi
• Resim Biçimi Simgesine gidin.
• JPG ve PNG arasında geçiş yapmak için
gezinme tekerleğinde Tamam’a basın.
Video Biçimi
• Video Biçimi Simgesine gidin.
• Video kodlama biçimini değiştirmek ve ses
kaydını etkinleştirmek için gezinme tekerleğinde Tamam’a basın: H264 / HEVC /
HEVC+mic / H.264+mic
Lütfen unutmayın:
• HEVC kodlama biçimini seçerseniz (PC’nizdeki)
video oynatma yazılımı, bu modern Yüksek
Etkili Video Kodlamasını çalabiliyor olmalıdır.
MVR Lite 4K ile kay-dedilmiş kısa bir test
videosu sekansıyla oynatma olanaklarınızı
test edin.
Ses kayıt durumu “AÇIK” iken mikrofon
simgesi belirir.
• Ses dosyaları MP4 video dosyaları içine
gömülür.
• Varsayılan ayar “KAPALI” konumudur (mikrofon
simgesi görünmez).
Hasta Verisi
• Hasta simgesine gidin.
• Hasta Verisini “AÇIK” veya “KAPALI” dur-uma
getirmek için gezinme tekerleğinde OK’ye basın.
Varsayılan ayar KAPALI konumudur.
USB Çıkartma
• USB simgesine gidin.
• USB belleği güvenli çıkartmak için gezinme
tekerleğinde OK’ye basın.
• USB bellek çıkartıldıktan sonra simge “X”
durumuna geçer.

Gözden Geçirme
• Ekranı Gözden Geçir simgesine gidin.
• Son çalışmayı / son hastayı gözden
geçirmek için gezinme tekerleğinde
OK’ye basın.
•
ve
resimler ve videolar
arasında, kayıt tarih sıralarına göre
hareket etme o-lanağı sunar.
• Video oynatma otomatik başlar,
aile
duraklatılabilir, .
•
ile Gözden Geçir modundan
çıkabilir-siniz.
• IR uzaktan kumandanın çıkış düğmesi:
Uzaktan Kumanda bölümüne bakın.
Uygulama sürümü

Aygıt yazılım sürümü burada gösterilir.
(APP: SYS:)

Tarih ve Saat Ayarları
• Tarih ve Saat Ayarları simgesine gidin.
• Tarih ve saat ayarlarına erişmek için gezinme tekerleğinde OK’ye basın.
• Ay, gün, yıl ve saat değiştirmek için “+”
veya “-” işaretlerini kullanın.

Ana Ekrana dönüş
• MVR Lite 4K Bilgi Sayfasından çıkmak
için gezinme tekerleğinde OK’ye basın.
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Ek A: MVR Lite 4K Teknik Özellikleri
İşlev

Tıbbi görüntü kaynaklarını yüksek çözünürlüklü videolar ve resimler olarak USB flaş belleğe kaydeder.

Kasa

Paslanmaz Çelik metal kasa

Düğmeler

Paslanmaz Çelik, sıvıya dayanıklı

Video Bağlantıları

HD Giriş: HDMI (adaptörlü DVI), 1920x1200p60 (sadece azaltılmış silmeli [„reduced blanking“])
1080p60/50/30/25, 1080i60/50, 720p60/50, 1280x1024p60/50
4K / UHD Giriş: HDMI, 2160p30/25, 1080p60/50/30/25, 720p60/50, 1280x1024p60/50
4K Quad-SDI Girişi: Sadece MVC Pro SDI’den HDMI’ye girişle birlikte kullanıldığında.
4K / UHD Çıkış: HDMI, 3840x2160p60/50, 1920x1080p60/50
(MVR, bağlı monitör kare sayısıyla otomatik olarak eşleşir. Lütfen Ekranınızın HDMI girişinin
3840x2160p60/50! görüntüleyebildiğinden emin olun!)

Kayıt Çözünürlüğü

1920x1080, 3840x2160

Kayıt Dosya Biçimleri

Videolar: H.264, MP4 / HEVC H.265, MP4 High Efficiency Video Coding

Kayıt Bithızı

(HD 1080): 16 Mbps, Constant Bitrate • (4K 2160): 32 Mbps, Constant Bitrate
Resimler: JPG / PNG.

Ses Kaydı

Harici cep telefonu mikrofonu ile mik (4 kutup) veya Stereo-Kulaklık (4 kutuplu).

Harici Ortam

USB drives (flash drives or hard drives), FAT32 / NTFS / exFAT

USB Desteği

USB3.0, Süper hız, 1 ön konektör, 2 arka konektör. Arka USB konektörlere izin verilen maksimum yük
1 Amperdir.

Uzaktan Kumanda

3,5 mm mini jak. Standart ayak şalterleriyle (ürüne dahil değildir) ve yakın temas kamera tetikleriyle
uyumludur.

Mekanik

Boyutlar: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Ağırlık: 0.87kg

Ortam özellikleri

Çalıştırma: -20° ila +35° C ortam sıcaklığı, 700 ila 1060 hPa hava basıncı,
%30 ila 75 nem oranı (yoğuşmasız),
Saklama ve nakliye: -40° ila +85° C ortam sıcaklığı, 700 ila 1060 hPa hava basıncı,
%0 ila 93 nem oranı (yoğuşmasız).

Sıvı girmesine karşı
koruma:

IP20 (= korumalı değildir)

Yanıcı karışımlara karşı
koruma derecesi:

Aygıt patlamalara karşı korumalı değildir
(Bu aygıtı yanıcı atmosferde çalıştırmayın)

Güç

AC 100-240 V, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, 3 uçlu AC jak

Sigorta

T1AH, 250V

Kit İçeriği

MVR Lite 4K, USB flaş sürücü, HDMI kablosu, HDMI'den DVI adaptörüne, Ayırıcı Adaptör Kablosu
Uzaktan Kontrol, Güç Kablosu, Uzaktan Kontrol, Lastik Ayalar (4), Kullanıcı Kılavuzu.
Onay Belgeleri
Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği 93/42/EEC ile uyumludur
Tıbbi – Genel tıbbi donanım, elektrik çarpması, yangın ve mekanik tehlikelerle
ilişkin sadece IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) ve CAN/
CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) ile uyumlu olmalıdır.
Bu aygıt FCC Kuralları Bölüm 15 ile uyumludur.

RoHS uyumlu
Sınıflandırma
Sınıf I Donanım / Çalıştırma modu: sürekli.
AP/APG yok. Uygulanan Parça yok.
Not: Bu teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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Ek B: MediCapture Sınırlı Garantisi
MediCapture Inc. (“MediCapture”) aşağıda listelenen ürün(ler) için malzeme ve işçilik kusuru bakımından bir (1) yıllık garanti
verir. Garanti servisi gerektiği takdirde garanti süresi, ürünü/ürünleri normal çalışır duruma getirmek ve teslim etmek için
gereken gün sayısı kadar uzatılır.
MediCapture MVR Lite 4K tıbbi görüntü kaydetme aygıtı
Garanti Şartları
Satın alma tarihinden sonraki bir yıl boyunca, bu garanti kapsamındaki bir ürün malzeme ve işçilik bakımında kusurlu
bulunursa, MediCapture (veya bir MediCapture yetkili servisi) ürünü, parça veya işçilik ücreti almadan yeniden normal
operasyon yapabilir duruma getirecektir. Not: MediCapture, garanti kapsamında değiştirme işlemi olarak yenilenmiş alt
tertibatlar kullanma hakkını saklı tutar.
Bu garanti sadece, bu tip ürünleri satmak üzere MediCapture tarafından yetkilendirilen perakendecilerin sattığı ürünlere
uygulanır ve sadece ilk satın alan tarafından yasal olarak uygulatılabilir.
BU GARANTİ SADECE ABD’NİN ELLİ (50) EYALETİNDE VE COLUMBIA BÖLGESİNDE GEÇERLİDİR. ABD’NİN ÜLKE
DIŞINDA MÜLKİYET VE İDARESİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ÜLKEDE GEÇERLİ
DEĞİLDİR. BU GARANTİ, MEDICAPTURE’IN YUKARIDA LİSTELENEN ÜRÜN(LER)E İLİŞKİN GÖSTERDİĞİ TEK
AÇIK TEMİNATTIR. BU ÜRÜNLERE UYGULANABİLİR HERHANGİ BİR ZIMNİ TEMİNAT AÇIK TEMİNAT SÜRESİYLE
SINIRLIDIR. MEDICAPTURE, YUKARIDA LİSTELENEN ÜRÜN(LER)E İLİŞKİN; GELİR VEYA KÂR KAYBINDAN,
AKSAMALARDAN, BUNLARI İKAME EDEN DONANIM VE HİZMET GİDERLERİNDEN, DEPOLAMA MASRAFLARINDAN,
VERİ KAYBI VEYA BOZULMASINDAN, YA DA KULLANIM, YANLIŞ KULLANIM VEYA YETERSİZ KULLANIMINDAN
KAYNAKLANAN BAŞKA HERHANGİ ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN, TAZMİNAT TALEBİNİN DAYANDIĞI
HUKUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN VE MEDICAPTURE BU GİBİ ZARARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ
OLSA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZ. MEDIACAPTURE’A KARŞI HERHANGİ BİR HAKEDİŞ DAVASINA NEDEN OLDUĞU
İDDİA EDİLEN ZARAR, HİÇBİR DURUMDA MEBLAĞ OLARAK YUKARIDA SIRALANAN ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN SATIN
ALMA FİYATINDAN DAHA YÜKSEK OLAMAZ. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, YUKARIDA SIRALANAN
ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN KULLANIMI, YANLIŞ KULLANIMI VEYA YETERSİZ KULLANIMINDAN KAYNAKLANIP SİZDE VE
BAŞKALARINDA MEYDANA GELEBİLECEK YARALANMA, SİZE VE BAŞKALARINA AİT MALDA OLUŞABİLECEK ZARAR
VE HASARDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ RİSK VE SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORSUNUZ (bazı EYALETLER ZIMNİ
TEMİNATIN SÜRESİNE İLİŞKİN SINIRLAMALARA İZİN VERMEMEKTEDİR VEYA ARIZİ YA DA DOLAYLI ZARARLARIN
İSTİSNA SAYILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ İSTİSNA
VEYA SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR).
Bu garanti size spesifik yasal haklar verir. Eyaletten eyalete değişebilecen başka haklarınız da bulunmaktadır. Bu
garantideki hükümlerden herhangi birinin yasal olarak uygulanamaz olması halinde, kalan tüm hükümler tam olarak
yürürlükte olacaktır.
Mal Sahibinin Sorumlulukları
■■Kullanıcı Kılavuzunu tamamen okuyun.
■■Garanti tescil işlemi gerekli değildir. Ancak, garanti servisi gerektiği takdirde satın alma tarihine ve satışı yapan
satıcının kimliğine (MediCapture veya bir yetkili satıcı) dair kanıt gösterebiliyor olmalısınız. Lütfen satış makbuzunu ve
faturayı saklayın.
■■Satın alma kanıtı olarak sakladığınız belgede seri numarası bulunduğundan ve bunun satın aldığınız ünitedeki
numarayla aynı olduğundan emin olun.
■■Herhangi bir işlev bozukluğu fark eder etmez, üniteyi aldığınız yere bağlı olarak, MediCapture’a veya yetkili satıcıya,
konu hakkında hemen bildirimde bulunun.
■■Servis gerektiğinde, ürünü yetkili bir MediCapture servis merkezine iade edin. Tüm navlun giderleri PEŞİN ÖDENİR.
MEVKİDEN YAPILAN sevkiyat kabul edilmez. Garanti kapsamı altında Medi-Capture veya bir yetkili servis tarafından
onarılan ürünler göndericiye PEŞİN ÖDENMİŞ olarak iade edilir.
■■Servis için (garanti kapsamında veya ol-madan) iade edilen ürünlerde, MediCapture veya yetkili servis tarafından
verilen Return Merchandise Authorization (RMA) (İade Mal Yetkisi) numarası bulunması ZORUNLUDUR.
İstisnalar
■■Yukarıda sıralanan ürünlerin, MediCapture tarafından satış yetkisi VERİLMEMİŞ bir aracıdan alınması.
■■Ürünlerin ticari markası, adı veya kimlik numarası üzerinde değiştirme veya bun-ların üründen çıkartılması.
■■Ürünlere zarar veren (MediCapture’ın sattıklarından olmayan) parça veya gere-çlerin kullanılması.
■■Şunlardan dolayı meydana gelen ürün arızaları: ihmal, hoyrat kullanım, yanlış kullanım, yapısal değişikliğe uğratılması
veya kaza nedeniyle oluşan hasar.
©2018 MediCapture Inc.
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