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Forholdsregler ved brug
Symboler i manualen
Advarsel
Angiver en potentielt farlig situation eller forkert
brug, der kan resultere i alvorlige personskader
eller død.
BEMÆRK:
Baggrundsfarve: Gul
Trekantsbånd: Sort
Symbol: Sort

Medicinsk udstyr

Advarsel
Angiver en potentielt farlig situation eller
forkert brug, som, hvis den ikke undgås, kan
resultere i mindre eller moderat personskade
og/eller mærkbar materiel, økonomisk og
miljømæssig skade.

Dette symbol informerer brugeren om, at denne
brugervejledning og oversatte kopier kan
downloades fra MediCapture hjemmesiden på:
www.medicapture.com/support

Dette billede angiver producenten og vises ved
siden af producentens navn og adresse.

Dette symbol angiver den ækvipotentiale pol,
der bringer de forskellige dele af et system til
samme potentiale.

Symboler på produktet (Ikke alle symboler udskrives i alle regioner)
Før produktet forsøges opsat,
læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem.

Dette symbol angiver den ækvipotentiale pol,
der bringer de forskellige dele af et system til
samme potentiale.

Dette billede angiver producenten og vises ved
siden af producentens navn og adresse.

Dette symbol angiver overholdelse af
direktivet om affald af elektrisk og elektronisk
udstyr (WEEE -direktivet). Produktet
indeholder affald fra elektrisk og elektronisk
udstyr og skal indsamles separat og ikke
bortskaffes som usorteret kommunalt affald.

Dette symbol angiver fremstillingsdato. Det kan
også vise oprindelseslandet.

REF

Beskrivelse af enheden
(Katalognummer)

Medicinsk udstyr

Serienummer

Conformité Européenne
(europæisk overensstemmelse)

Unikt enheds-id

Underwriters Laboratories
(UL®)-mærke

Dette symbol angiver MediCapture´s
europæiske repræsentant.

Federal Communications Commission Overensstemmelseserklæring

I : Vekselstrøm ON
O : Vekselstrøm OFF
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ADVARSEL:

For at undgå elektriske stød, må dette udstyr kun forbindes til forsyningsnettet med beskyttende jordforbindelse.
Dette udstyr må ikke ændres uden tilladelse fra producenten.
For at undgå risiko for elektrisk stød skal sikringen kun udskiftes af kvalificeret servicepersonale og kun med den type,
der er angivet i brugsvejledningen.
For at reducere risikoen for brand eller stød må dette udstyr ikke udsættes for regn eller fugt. Denne enhed er kun
designet til indendørs brug.
Tilslut/afbryd ikke fysiske videoforbindelser, når det er tændt. Denne enhed kan blive varm under brug, specielt i bunden
og på bagsiden. Når du ændrer fysiske videoforbindelser, skal du vente, indtil enheden er afkølet, før du tilslutter
enheden igen.
Eksternt udstyr, beregnet til tilslutning til signalindgang/-udgang eller andre stik, skal overholde UL / EN 60601-1
for medicinsk elektrisk udstyr. Enhver, der tilslutter udstyr til signalinputdelen eller signaloutputdelen, konfigurerer
et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet overholder kravene i det medicinske systemstandard
IEC 60601-1-1.
Udstyr, der ikke overholder UL/EN/IEC 60601-1, skal opbevares uden for patientmiljøet, som defineret i
systemstandarden.
Bemærk:
Til brugeren og/eller patienten: Enhver alvorlig hændelse i forbindelse med produktet skal rapporteres til producenten
og til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor brugeren/patienten er etableret.

ADVARSEL

Brug kun det anbefalede tilbehør for at reducere risikoen for brand eller stød og irriterende interferens.
Brug ikke billederne til diagnoserings- eller evalueringsformål. Komprimeringen reducerer billedets information og er derfor
ikke egnet til diagnose.
Det er vigtigt at overholde dine forpligtelser som operatør af dette medicinske udstyr for at sikre, at det fungerer sikkert uden
risiko for patienter, brugere eller tredjeparter. Hvis ingen anden lokal lovgivning er gældende, anbefales det, at der udføres
en sikkerheds- og dokumenttest mindst hvert andet år i henhold til EN 62353. Det er vigtigt at sikre, at personer, der udfører
sikkerhedskontrollen, har de nødvendige kvalifikationer.
Separationsafstanden mellem antennen og brugeren (tilskuer) skal være større end 20 cm.
Efter en stærk elektrisk forstyrrelse, f.eks. lyn eller en kraftig elektrostatisk udladning, kan udgangssignalet ryste, ændre
farve eller blive sort. Hvis du ser disse symptomer, skal du genstarte enheden ved at slukke for strømmen, vente et par
sekunder og derefter tænde for strømmen.
Bortskaffelsesmetode: Brug dine lokale regler for korrekt bortskaffelse.
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Bestillingsinformation
MediCapture anbefale USB-flashdrevet af mærket MediCapture®.
Besøg medicapture.com for at få oplysninger om, hvordan du køber flashdrev.
Teknisk support
For teknisk support og andre spørgsmål, besøg medicapture.com eller ring til
888-922-7887 (gratis uden for USA) eller +1-503-445-6935 (uden for USA).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Restrisici
Vigtige sikkerhedsinstruktioner for at undgå restrisici

1. Læs alle disse instruktioner.
2. Behold disse instruktioner.
3. Følg alle advarsler i disse instruktioner.
4. Følg alle disse instruktioner.
5. Misbrug ikke dette apparatur.
6. Sørg for, at din videokilde er forbundet direkte til skærmen via primære sikkerhedskabler.
7. Rengør enheden regelmæssigt med en blød klud fugtet med overfladedesinfektionsmiddel, alkohol eller
sprit. Følg desinfektionsmiddelproducentens anvisninger!
		

VIGTIGT! Sørg for, at ingen fugtighed kommer ind i enheden. Brug ikke rengøringsmidler, skuremidler
eller opløsningsmidler på denne enhed.

8. Bloker ikke nogen af ventilationsåbningerne. Installer ifølge producentens instruktioner.
9. Installer ikke i nærheden af en varmekilde, f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre
apparater, der producerer varme.
10. Du må ikke manipulere med det polariserede eller jordede stik. Et polariseret stik har to typer
vinger, hvor den ene er bredere end den anden. Et stik med jordforbindelse har to klinger og en
tredje stikkontakt. Det brede blad eller den tredje tand er til rådighed for din sikkerhed. Hvis det
medfølgende stik ikke passer ind i din stikkontakt, skal du kontakte en elektriker for udskiftning af
den forældede stikkontakt.
11. Beskyt netledningen mod at blive gået på eller blive klemt, især i nærheden af stik, stikkontakter og
det sted, hvor ledningen kommer ud af apparaturet.
12. Brug kun tilføjelser/tilbehør specificeret af producenten. Brug kun hospitalskvalitet eller tilsvarende
netledning, der giver pålidelig jordforbindelse.
13. Brug kun med en vogn, stativ, stativ, beslag eller bord, der er angivet af producenten eller sælges
sammen med apparaturet. Når en vogn bruges, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/
apparaturkombinationen for at forhindre, at vognen vælter og for at undgå personskade.
		Placer enheden i positionen for let afbrydelse af netledningen.
14. Tag stikket ud af apparaturet under lynstorme, eller når det står ubrugt i længere tidsperioder.
15. Afbrydelsesmetode: Slå vekselstrøm fra med vippekontakten på bagpanelet, tag netledningen ud.
16. Anbring ikke beholdere, der indeholder vand eller andre væsker (f.eks. vaser osv.) oven på
apparaturet. Spild ikke vand på toppen af apparaturet.
17. Overlad al servicering til kvalificeret servicepersonale. Service er påkrævet, når apparatet på nogen
måde er blevet beskadiget, f.eks. Når en netledning eller et stik er blevet beskadiget, væske er spildt
på apparatet, genstande er faldet ned i apparatet, apparatet har været udsat for regn eller fugt , eller
ikke fungerer normalt, eller er blevet tabt.
18. Service af udstyr må kun udføres af kvalificeret personale, hvor kvalificeret personale refererer til den
person med korrekt uddannelse eller træning, der er tildelt af hospitalet, den medicinske institution
eller en autoriseret distributør.
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Databeskyttelse
Følsomme personoplysninger behandles, når du bruger enhederne i MediCapture. Brugeren af en enhed fra MediCapture
er forpligtet til, hvis enheden sendes til MediCapture (i) til vedligeholdelsesformål (ii) under garantien (iii) efter dens
brug som demo/testenhed eller (iv) af en anden grund, at nulstille enheden til dens leveringstilstand og for at slette alle
personlige data på enheden.
Enhedens formateringsfunktion skal bruges til dette formål (se kapitlet Sletning af data i denne brugervejledning).
Hvis MediCapture bemærker, at personlige data er gemt på enheden, eller hvis der kun er rimelig mistanke om, at dette er
tilfældet, returneres enheden for brugerens regning, og brugeren bliver instrueret i at sende enheden igen i den beskrevne
tilstand herover.
Hvis der er installeret en softwareopdatering på enheden, overføres data kun til enheden og ikke omvendt.

Anvendelsesformål:
Denne enhed er beregnet til at optage video og billeder fra forskellige medicinske billeddannelsessystemer. Den påtænkte
patientpopulation er ikke specificeret for denne enhed. De tilsigtede brugerbeskæftigelser er læger eller sygeplejersker i alderen 2059 år, uddannelsesniveau college eller universitetsniveau eller derover.
Kontraindikationer og bivirkninger:
Kontraindikationer, der er direkte relateret til produktet, er i øjeblikket ukendte.
På grundlag af patientens generelle tilstand skal den ansvarlige læge afgøre, om den planlagte brug er mulig eller ej. For yderligere
bemærkninger og instruktioner henvises til den nyeste medicinske litteratur.
Generel funktionsbeskrivelse:
MVR / MVR Pro er en High Definition Video Optager til medicinsk anvendelser. MVR / MVR Pro indeholder ingen anvendte dele, der
kommer i kontakt med patienten. Det er et assisterende værktøj uden medicinsk applikation til patienter, når du bruger denne enhed.
MVR / MVR Pro kan betjenes ved hjælp af den integrerede touchscreen-skærm, en ekstern touchscreen-monitor, knapperne på
frontpanelet eller den medfølgende IR-fjernbetjening.
Versionen MVR har ikke den integrerede touchscreen-skærm.
For flere detaljer om eksterne typer touchskærme, besøg venligst www.medicapture.com.
Efter installation af alle fysiske videoforbindelser (se afsnittet Bagpanel) kan brugeren gemme billeder og videoer - leveret af
billeddannelsessystemet - i realtid på det interne lager, på et USB-lagermedie eller på et netværkslager. Billeder gemmes i JPG
format eller PNG format; videoer gemmes i MP4 format af høj kvalitet. Begge indsamlede formater kan ses og gemmes fra USBlageret til ethvert fælles pc-system eller server til langtidsopbevaring.
Yderligere (valgfri) funktioner inkluderer:
•
4K Aktivering: MVR / MVR Pro kan optage et 4K HDMI-signal i 2160p30. (Uden aktivering vil signalet blive
nedskaleret til 1080p30)
I Review-funktionen kan en bruger afspille og redigere de registrerede data i den aktive patientundersøgelse.
Efter at have lukket sessionen har brugeren adgang til Arkivet (internt lager eller USB-medie) til at gennemgå og redigere flere
lagrede sessioner for forskellige patienter.
MVR / MVR Pro har multi-input-optagelse. Det registrerer automatisk inputopløsningen for begge mulige videoindgange. Af denne
grund skal MVR / MVR Pro være tændt, før signalkilderne aktiveres. Hvis der registreres to signaler, vises et ekstra ikon på skærmen.
Brugeren kan skifte mellem disse signalkilder under den aktive patientundersøgelse. For flere detaljer se afsnittet Ændring af
indgangssignaler i Live View.
Bemærk venligst: MVR / MVR Pro har kraftfuld funktionalitet i minimerede mekaniske dimensioner. Passiv køling
resulterer i et uhørligt design uden ventilator. Enheden vil være meget varm at røre ved, hvilket er
normalt. MVR / MVR Pro fungerer på tværs af hele temperaturområdet fra -20 °C til 40 °C.
MediCapture anbefaler en installation et sted, hvor luft kan give ordentlig afkøling. Det anbefales ikke at stable MVR / MVR Pro
med omformere eller andre varme enheder.
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Første installation / Generelle forberedelser til sikker drift og ydeevne:
1. Slut til netledningen på bagsiden af enheden.
2. Tilslut et netværkskabel til LAN - om nødvendigt.
3. Tilslut et kamera med et HDMI udgangsstik til det matchende MVR / MVR Pro HDMI indgangsstik. Det anbefales at holde alle
kabelforbindelser så korte som muligt for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser forårsaget af kabler.
4. Inden optagelse af billeder og video for første gang anbefales det at kontrollere de indledende indstillinger, der findes på
INFORMATIONS-siden

.

Så længe der ikke blev startet en patientundersøgelse, giver denne INFORMATION-side dig adgang til MVR / MVR Pro
Indstillinger
.
Følgende indstillinger anbefales at kontrolleres inden første brug af MVR / MVR Pro:
a) Brugergrænsefladesprog
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Note: Bemærk: Du kan vælge tastaturlayoutet (sprog), hver gang touch-tastaturerne vises.
Bare tryk på ikonet “globus”
for at ændre layoutet.
b) Tidszone, dato og klokkeslæt
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definition af patientinformation
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Angiv netværksindstillinger. For netværkslagring, MVR Remote App og netværksudskrivning,
skal du bruge Auto-IP-opsætning eller Manuel IP-opsætning.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Netværkslagringsegenskaber Angiv egenskaber for dit shared folder på netværkslagermålet.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f ) Valg af lagermål Til multi-lagring kan du vælge to af tre muligheder. Denne indstilling er
meget vigtig, da den også definerer dine anmeldelser i Arkiv og søgemuligheder for
eksisterende patientoplysninger.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Videokvalitet og codec-format H.264* eller HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Fotoformat JPG eller PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Brugerkonti. Du kan definere brugerkonti med specifikke adgangskoder for at beskytte
enheden og data mod misbrug.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Printervalg og antal printkopier Spørg din IT-administrator om først at oprette forbindelse
MVR / MVR Pro til LAN-netværk eller Wi-Fi forbindelse.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Lydoptagelse TIL/FRA og valg af mikrofon
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Kontroller, før du betjener enheden:
Betjeningen af denne enhed kræver ikke særlig vedligeholdelse, kalibrering, særlige hygiejniske forholdsregler eller brug
af forbrugsvarer.
Start:
1. Indsæt det medfølgende MediCapture USB-flashdrev i frontpanelet. (Tilslut først USB-flashdrev og alle eksterne
pegeredskaber, f.eks. mus, tastatur, berøringsskærm osv., før du tænder enheden fra bagpanelet.)
2. Tænd for enheden fra bagpanelets afbryder.
3. Tænd dit (dine) kamerasystem(er), efter MVR / MVR Pro har startet opstartssekvensen.
4. Brug dit billedbehandlingsudstyr, som du normalt gør.
5. Tryk på feltet Start for at oprette en ny patientmappe og enten vælge en patient fra en liste eller indtaste patientoplysninger.
Vælg Optag foto eller Optag video ved at trykke på den tilsvarende knap. Tryk igen for at stoppe optagelsen.
6. Når du vil afslutte undersøgelsen, skal du trykke på ikonet END OF STUDY
enten afslutte undersøgelsen eller gennemgå og redigere.

[eller “F3” på dit tastatur]. Bagefter kan du

Hvis du ønsker at fortsætte med den sidste aktive undersøgelse, skal du trykke på det øverste returikon
tastatur] for at gå tilbage.

[eller “ESC” på dit

7. Når du er færdig med undersøgelsen, er det sikkert at fjerne USB-flashdrevet fra MVR / MVR Pro. Sæt pinden i USB-stikket på
en computer. Drop og træk dine optagelser fra pinden til din computer for visning, arkivering osv.
Bemærk: Fjern ikke flashdrevet fra MVR / MVR Pro under optagelse!

Kompatibilitet med andre enheder
Kompatibilitetslisten for medicinske videokilder findes i “Tillæg A: MVR / MVR Pro Specifikationer” i dette dokument.
Videoinputsignal specifikationer for videokilder og videooutputsignalspecifikationer for skærme til visning af brugergrænsefladen (også
eksterne touchscreen-skærme til valgfri betjening).

Touchscreen-skærm
MVR Pro kun
Den integrerede touchscreen-skærm
betjener MVR Pro og nem adgang
til indstillinger.
Berøringsskærmens
position kan ændres ved at
trykke på udløserknappen i
venstre side.
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Frontpanel
Optag video-knap

Optager videoklip af, hvad der
vises på skærmen. Tryk én
gang for at starte optagelsen
og igen for at stoppe.

Knappen Foto

Optager billedet på
skærmen og gemmer det.

Ny patient-knap

Tryk før hver patientsession. Åbner en
ny mappe / ny undersøgelse til lagring af
patientens billeder og videoer.Undersøgelsens
afslutning. Lukker den aktive optagesession.

USB-drev-forbindelse

Tilslut et USB-drev her.
Billeder og videoer optages
på drevet.

IR-modtager

Lysringe

Blinker blåt, når det er klar til optagelse, eller når en ny undersøgelse kan oprettes.

Blå LED lysring angiver, hvilken funktion der er tilgængelig i øjeblikket.

Bagpanel MVR / MVR Pro
Kabelforbundet
netværksforbindelse (LAN)
Fodkontakt /
Fjernkabel

Antennestik 1

USB-stik (2)

til valgfrit tilbehør.

LAN

WiFi / BT

Antennestik 2

2. antenne til Wi-Fi.
WiFi

USB

PC
Remote

HDMI Input 1

til Bluetooth og Wi-Fi.

HDMI out

Til et HD-kamera
med HDMI-stik
(DVI med adapter).

Strømforbindelse

Brug det medfølgende
strømkabel til at forbinde til
100 V-240 V stikkontakt.

l=On

Input 1 (4K / HD)

(forbindelse til
strømforsyning, net)

Afbryder

Input 2 (HD)

O=Off

H/S

(ingen forbindelse til
strømforsyning, net)

Headset/
mikrofon

PC-stik

(USB type-C)
Serviceinterface og til
ekstern styring (RS-232).

HDMI Output

Output er til
tilslutning til en HDskærm eller valgfri
berøringsskærm.

HDMI Input 2

il et HD-kamera med
HDMI output (DVI
med adapter).

Potentiale
for pol

Hvis du vil aktivere Wi-Fi eller Bluetooth i indstillingerne, skal du slutte den medfølgende antenne til stik 1.
Ingen antenne fra en anden producent eller leverandør må bruges til dette formål.

Enheden er til eksklusiv forbindelse med IEC60601-certificeret udstyr i patientmiljøet og IEC60XXX-certificeret
udstyr uden for patientmiljøet.
Et certificeret strømforsyningskabelsæt skal bruges med dette udstyr. De relevante nationale installations- og/eller
udstyrsforskrifter skal overvejes. Strømforsyningsledningen skal ikke være mindre robust end en almindelig hård
gummikapslet fleksibel ledning i henhold til IEC 60245 (betegnelse 53) eller almindelig polyvinylchloridmantlet fleksibel
ledning i henhold til IEC 60227 (betegnelse 53).
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Skærmens brugergrænseflade
MVR / MVR Pro viser brugervenlige ikoner. Ikoner kan trykkes på direkte på berøringsskærmen.
Tag foto
Optag video Start/Stop
Kontrolikon og gennemgå sidste
undersøgelse
Skift indgangssignal
Resterende optagelsestid/-plads
på USB-lagring eller internt lager
Netværkslagring aktiv
Informationsside
MVR / MVR Pro live view skærm. Dette er ikonstørrelsen, der vises på en Full-HD-skærm.
På en 4K-skærm vises ikonerne mindre.

Undersøgelsens afslutning

Bemærk venligst:
Ikonernes placering i livevisning kan arrangeres efter din foretrukne placering.
Stryg blot ikonerne til venstre eller højre for positionsændring.
Hvis du ikke ønsker at se ikonerne på din skærm, kan du nemt stryge dem ud af
det synlige skærmområde.
Stryg ikonerne med en finger, når du bruger en berøringsskærm.

USB-tastatur med integreret trackpad
Et USB-tastatur med integreret trackpad kan tjene som et alternativ til en touchscreen-skærm. Den integrerede trackpad fungerer som
en mus med dobbeltklik-funktion.
Bemærk venligst genvejstastfunktionerne til betjening af brugergrænsefladen MVR:
F1 = Tag billede
F2 = Start / Stop videooptagelse
- Hold nede i 3 sek = Pause
F3 = Ny undersøgelse / 		
undersøgelsens afslutning i = Information skærm
Esc = Tilbage
(i Settings)

Hjem =
Skift input
(skift input 1/2)

1 = Input 1 (vælg)
2 = Input 2 (vælg)
r = Gennemgang
i live-tilstand

PgUp or PgDn =
Information skærm i
åben undersøgelse
Enter = Vælg,
Video Pause on/off

c = Skift input
(skift input 1/2)

Piletaster til at
styre markøren
eller til at flytte
mellem felterne
i Settings.

Trackpad fungerer
som en mus til at
styre markøren.
Dobbeltklik =
Enter / valg
Enter / valg
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Fjernbetjening
VIGTIGT:
Fjern fjernbetjeningens batteribeskyttelsestap, eller isæt batteriet inden brug.

Knap til valg af input:

Knappen Foto:

Skift mellem input 1
og input 2.

Optager billedet på skærmen
og gemmer det.

Navigationshjul:

OK knap = Vælg knap
OK 3 sekunder = Videopause

Side op/ned-knap:

Åbner og lukker siden
MVR / MVR Pro Systeminfo.

ESC-knap:

Lukker gennemgangssiden

Ny patient-knap:

Optag video-knap:

Tryk før hver
optagesession. Åbner en
ny mappe /undersøgelse.

Optager videoklip af, hvad der
vises på skærmen. Tryk én
gang for at starte optagelsen
og igen for at stoppe.

UNDERSØGELSENS
AFSLUTNING.
Lukker optagesessionen
for de næste trin.

Fjernbetjening med en fjernenhed (tablet) ved hjælp af MVR Remote App
Android eksterne enheder (tablets) kan bruges
til ekstern styring af MVR / MVR Pro, enten via
USB-forbindelse som en ekstern touchscreen-skærm
(= USB-tethering) eller trådløst som en håndholdt
bærbar enhed.
MediCapture anbefaler at bruge forudinstalleret og
testede MediCapture tablets.
Eksempel: TBHI9PRO - MVR ekstern tablet
For yderligere instruktioner om opsætning og brug
af en tablet som fjernbetjening, bedes du kontakte
MediCapture for at vælge det ekstra dokument
Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Forbindelse af MVR / MVR Pro
MVR / MVR Pro forbinder til en eller to videokilder (f.eks. et endoskopisk kamera, kirurgisk kamera, ultralyd osv.).
1. Hvis du føjer MVR / MVR Pro til billedbehandlingsudstyr, som du allerede bruger, begynd ved at finde den primære
videokildes video-output.
2. Tilslut det relevante kabel mellem videoudgangen på videokilden og den relevante videoindgang på bagpanelet på
MVR / MVR Pro.
3. Sæt strømkablet i.
4. Du kan også slutte standard fodkontakter eller kameratriggere til bagpanelet. En fodkontakt eller trigger kan bruges
til at tage fotos. Slut fodkontakten eller triggeren til “Remote”-stikket. Ved at trykke på fodkontakten eller udløseren
udfører den den samme funktion som at trykke på knappen Capture Photo på frontpanelet.
Bemærk: For at betjene to fjernkabler fra din billedkilde (Capture Photo + Record Video)
er en adapter nødvendig til MVR / MVR Pro fjernbetjeningen.
Fodkontakter fås som ekstraudstyr på medicapture.com.
Bemærk, at for at en kameratrigger skal være kompatibel med MVR MVR / MVR Pro,
skal den være af den simple “lukkede kontakt”-type, ikke en “programmerbar” type trigger.

Isætning af et USB-flashdrev
Den letteste måde at komme i gang på er at optage til det medfølgende USB-flashdrev.1 Sæt flashdrevet i den forreste USB-port.
MediCapture mærke flash-drev anbefales.
USB-drev-forbindelse
Tilslut et USB-drev her. Billeder
og videoer optages på drevet.

1 MediCapture mærke flash-drev findes i en række forskellige modeller.
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Oprettelse af patientdata
Arbejdsgangen til input af patientdata afhænger af indstillingerne for patientinformation. ➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro starter med en defineret startskærm, efter at der er tændt, eller efter at en undersøgelse er afsluttet.
Workflow efter MVR / MVR Pro blev slået til:

START
Tryk på Start, tryk på knappen Patient på forsiden [eller brug
“F3”-tasten på dit tastatur] for at starte en ny undersøgelse.
Ingen patientinformation
lagring af billeder og videoer, der er optaget i den undersøgelse.
Manuel patientinformation
Du kan indtaste patientoplysninger for at tildele billeder og
videoer til en patient. For at indtaste patientoplysninger
skal du bruge den integrerede berøringsskærm, en ekstern
berøringsskærm eller et USB-tastatur.
Indstillinger for patientinfo skal være indstillet til Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Live skærm til optagelse

Tilbage til undersøgelse
(live skærm)

Undersøgelsens
afslutning

Brug af patientknap til at afslutte optagelsesundersøgelse
Du kan bruge patientknappen på forsiden til at lukke en undersøgelse.

Lysring
Lyser blåt, når en optagelsesundersøgelse
kan lukkes (UNDERSØGELSE SLUT).
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Manuel indtastning af patientdata
Du kan indtaste patientoplysninger
for at tildele billeder og videoer til en
patient. Indstillinger for patientinfo
skal være indstillet til Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Tryk på Start
for at starte din
nye undersøgelse.

Søg Seneste patient på lager
I stedet for at indtaste patientdata manuelt kan du også angive alle nylige patienter, der er placeret på dit MVR / MVR Pro
lagermedie (dem, der er aktiveret og forbundet). Tryk på ikonet “søg” på skærmen “INDTAST PATIENTDATA” for at
hente listen.
Vælg eksisterende patientdata,
og tryk igen for at kopiere
patientdataene til din nye
undersøgelse. Du kan stadig
ændre disse data.

Optagelse af billeder
For at tage et billede skal du trykke på ikonet Capture Photo på berøringsskærmen.
Frontpanel: Tryk på knappen Capture Photo på frontpanelet. [USB tastatur: Funktionstast “F1” har den samme funktion.]

Lysring
Lyser blåt, når enheden er klar til at tage billeder.
Går kortvarigt ud, når der tages billeder.
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Optagelse af videoer
For at starte optagelse af video skal du trykke på ikonet Optag video på berøringsskærmen. Tryk på ikonet igen for at
stoppe optagelsen.
Frontpanel: Tryk på knappen Optag video på frontpanelet. Tryk på knappen igen for at stoppe optagelsen.
[USB-tastatur: Funktionstast “F2” har den samme funktion.]
Optagelsestip:
• Du kan tage stillbilleder, mens video optages. Bare tryk på knappen Capture Photo, mens
en videooptagelse er i gang. Når du gennemgår en videofil, kan du se tags på tidslinjen.
Disse tags er nyttige til at identificere, hvornår et billede blev taget under optagelse.
• Lange optagelser opdeles automatisk i filer på 4 GB hver. Dette sikrer, at filer holdes i
en håndterbar størrelse. Processen er “problemfri”. Når du laver en lang optagelse, vil
du ikke bemærke, når en ny fil automatisk startes. Når du afspiller en lang optagelse ved
hjælp af “kontinuerlig afspilning” (en funktion i de fleste medieafspillere), vil der ikke være
huller i afspilningen.

Flere oplysninger
om tags i kapitlet
“Gennemgang af
videoer på MVR /
MVR Pro”.

Lysring
Lyser blåt, når enheden er klar til at optage videoer.
Blinker blåt, når der optages videoer.

Sætter en videooptagelse på pause
For at bruge Pause skal du aktivere funktionen i Indstillinger
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Ikonet Pause vises på live-skærmen, når Pause er aktiveret.
Tryk på ikonet Pause på berøringsskærmen for at sætte en video på pause. For at fortsætte videooptagelsen skal du trykke på
ikonet Pause igen.
Alternativ betjening:
Sådan sætter du en video på pause, mens den optager:
• Tryk på knappen Optag video på frontpanelet i 3 sekunder.
• Du kan også bruge knappen OK på fjernbetjeningen.
• [USB-tastatur: Hold tasten “F2” inde i 3 sekunder eller “Enter” har den samme funktion.]
Lysringen blinker i en meget hurtig sekvens, når videooptagelsen er sat på pause.
Sådan fortsætter du videooptagelsen:
• Tryk på knappen Optag video eller OK på fjernbetjeningen igen.
• [USB-tastatur: Tryk på “F2” eller “Enter” har den samme funktion.]
Pause-funktionen bruges til at oprette kun én videofil med indhold i forskellige sektioner. Det kan bruges flere gange i løbet
af en videooptagelse til at fjerne “uønskede” dele. Når du gennemgår en videofil, der blev sat på pause, kan du se tags på
tidslinjen. Disse tags er nyttige til at identificere de forskellige sektioner af videoen.

Video Start

Video Stop
Pause

Del 1

Del 2

Pause
Del 3

Video Start

Flere oplysninger
om tags i kapitlet
“Gennemgang af
videoer på MVR /
MVR Pro”.

Video Stop
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Ændring af indgangssignaler i Live View = Multi-Input
Hvis der tilsluttes to kameraer, MVR / MVR Pro registrerer begge inputopløsninger og viser et ekstra ikon på
skærmen. Du har mulighed for at skifte mellem input 1 og input 2 når som helst i løbet af en billeddannelsessession
(patientundersøgelse). Enhver aktiv videooptagelse skal først stoppes.
•
•
•

Ved at bruge berøringsskærmen skal du blot trykke på Input-ikonet for at skifte mellem begge signaler.
Alternativt kan du bruge fjernbetjeningsknappen til at skifte input.
[USB-tastatur: Tryk på “c” har den samme funktion.]

Opbevaringsmuligheder = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro giver mulighed for at gemme dine optageundersøgelser til flere lagringsmål.
Bemærk: To typer/muligheder for
lagring kan vælges samtidigt
Mulighederne er:
• USB-lagring
• Intern lagring
• Netværkslagring
Du kan også vælge forskellige
videoopløsninger til forskellige
lagringsmål.
Eksempel: Optagelse til USB
i den højest mulige opløsning og
optagelse til en netværksserver
i reduceret opløsning.
Bemærk: Billeder tages altid i den originale inputopløsning.
Opløsningerne 1920x1200 og 1280x1024 understøttes ved indstilling af 1080p - optaget i original opløsning og format.

Optagelse til et USB-flashdrev
Optagelse til det medfølgende MediCapture USB-flashdrev er den nemmeste måde at begynde at bruge din MVR / MVR Pro. Når du
er færdig med at optage, kan du fjerne flashdrevet og nemt tage det med dig.
Sørg for, at USB-lagring er aktiveret.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

USB-drev-forbindelse
Tilslut et USB-drev her. Billeder og
videoer optages på drevet.

Bemærk: Hvis politikken i dit IT-miljø slet ikke tillader brug af USB-lagermedier,
kan IT-administratorer deaktivere USB-optionen til lagring.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Optagelse til en USB-harddisk
Optagelse til en USB-harddisk ligner meget optagelse til et USB-flashdrev. Den primære fordel ved at bruge en USB-harddisk er, at
den kan give meget større lagerkapacitet end et USB-flashdrev. Før du bruger en USB-harddisk med din MVR / MVR Pro, skal du
være opmærksom på følgende:
• Slet al software, der kom forudindlæst på drevet (den kan være inkompatibel med
MVR / MVR Pro).
• For at beskytte dine videoer og billeder er det vigtigt at sikkerhedskopiere dem ved
at overføre dem fra den eksterne harddisk til din computer eller netværk.
• På grund af den store kapacitet på eksterne USB-harddiske vil det tage MVR
/ MVR Pro cirka 20-60 sekunder at genkende enheden. Vær tålmodig og vent,
indtil den eksterne harddisk er blevet genkendt. Den eksterne harddisk er blevet
genkendt, når baggrundsbelysningen for den nye patient lyser, og USB-ikonet vises
på den tilsluttede skærm.

FORSIGTIG:
Tag ikke stikket ud,
når du har isat den
eksterne harddisk!
Vent mindst et
(1) minut, så systemet
får nok tid til
at genkende den
eksterne harddisk.

Harddiskformater
Eksterne USB-harddiske findes i forskellige “formater”: FAT32, NTFS eller exFAT. MVR / MVR Pro kan behandle alle tre formater.
Hvis USB-harddisken ikke genkendes, kan det være nyttigt at formatere drevet til FAT32.
Bemærk: automatic video repair funktionen fungerer ikke med filformatet exFAT.
MediCapture anbefaler at bruge harddiske i format FAT32 eller NTFS.

Sådan bestemmes formatet på en USB-harddisk:
• Slut drevet til en Windows-computer
• Højreklik på drevikonet og vælg “Egenskaber”.
• I fanen Generelt vises filsystemet (format).
Overførsel af billeder fra et USB-drev til din computer
1.

Hvis du optager dine videoer til et USB-flashdrev eller en USB-harddisk, skal du tage stikket ud af MVR / MVR Pro i
slutningen af dine billedundersøgelser. Sæt drevet i et USB-stik på din computer.
Bemærk: Fjern ikke USB-lagerenhed - hverken flashdrev eller harddisk - fra MVR / MVR Pro
under optagelse! Din optagelsesfil kan blive ødelagt.

2.

Computeren styrer USB-drevet ligesom alle andre drev på din computer. Naviger til drevet, og åbn det, så du kan se
de mapper, det indeholder.

3.

Du kan klikke på billederne og videoerne for at se dem, mens de er på drevet, eller du kan flytte dem til din computers
harddisk og gennemse og gemme dem der (anbefales). Se dokumentationen til Windows eller Mac OS for oplysninger
om, hvordan du får adgang til drev på din computer og håndterer filer.

Optagelse til intern lagring
Optagelse til intern lagring som en anden mulighed forbedrer sikkerheden for dine lagrede data, da du altid opretter en
backupoptagelse.
Betragt venligst ikke det interne lager som en langtidsopbevaring. Selv den største interne hukommelse vil i sidste ende blive fyldt op.
Bedste praksis er at slette cachen regelmæssigt.
MVR / MVR Pro tilbyder funktioner til automatisk at rense det interne lager. Regler for rengøring af intern hukommelse bør fastsættes
af din IT-administrator.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Optagelse til netværkslagring
Optagelse til netværkslagring er den bedste mulighed for langtidsopbevaring. Billeder og videoer optages i realtid og i
standardformater til denne eksterne masselagring.
Bed din IT-administrator om at konfigurere indstillingerne for netværkslagring.
1. Opret en fysisk LAN-forbindelse til din netværksserver ved hjælp af netværksstikket på bagsiden af MVR / MVR Pro.
Alternativt kan du konfigurere en Wi-Fi-forbindelse til din Wi-Fi-router.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. For kabelforbundet LAN-forbindelse: Vælg IP-indstillinger Auto-IP setup eller Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Egenskaber for netværkslagringsserveren.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Lagringsindstillinger for netværkslagring (begrænsninger for aktivering og opløsning).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Gennemgang af undersøgelser vedr MVR / MVR Pro
Du kan gennemgå din aktive undersøgelse fra skærmen til liveoptagelse. Dette er nyttigt til at kontrollere dine optagelser, før du
afslutter denne undersøgelse. Videooptagelser skal stoppes, før der skiftes til Gennemgang.
Tab på ikonet Gennemse for at gå til anmeldelse. Lukning af gennemgangsskærmen bringer dig tilbage til din liveoptagelsesskærm.

Kontrolikon
Gennemgå den nuværende
undersøgelse

Arkiv
Arkivet tilbyder intuitive funktioner til at gennemse dine indspillede undersøgelser. Du kan gå ind i arkivet fra startskærmen.
Begge aktiverede muligheder for Multi-Storage kan tilgås i Arkiv. Alle aktiverede muligheder skal forbindes til MVR / MVR Pro.
Tilgængelige funktioner i Arkiv:
•		Gennemgå billeder og afspilning af videoer
•		Slet filer
•		Slet tomme undersøgelser
•		Tag snapshots fra videoer, der er sat på pause. Videoer, der er sat på pause, kan flyttes billede for billede
•		Slet videosektioner i begyndelsen og/eller slutningen, klip video i flere dele og gem som ny kombineret
video. (Fra firmwareversion FW 191018)
•		Rediger billeder med kommentarer og gem dem som nyt billede
•		Forstør eller beskær billeder, og gem dem som nyt billede
•		Kopier komplette undersøgelser, enkeltbilleder eller enkeltvideoer til USB
•		Vælg billeder, og udskriv dem på en rapport
•		Send rapporter til en netværksprinter, eller gem dem som PDF-fil
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Vælg et lager. Intern, USB eller netværk

Tryk på undersøgelse for at vælge

For at vælge en undersøgelse, en
video eller et stillbillede skal du blot
trykke på ikonet til forhåndsvisning.

Tryk på video for afspilning

Tryk på billedet for at redigere

Sletning af data
Data på udvalgte lagermedier kan slettes individuelt. Der anmodes om din bekræftelse af hver sletningsaktivitet anmodes
på skærmen.
•
Sletning af enkeltfiler (billeder/videoer): Vælg den fil, du vil slette, og tryk på sletteikonet.
•
Det er muligt at slette en komplet undersøgelse, så snart den er tom - alle filer er allerede slettet.
•
Sletning af alle data fra enhedens lager. Brug formateringsprocessen til at slette alle data fra direkte tilsluttede lagre
(USB-hukommelse eller intern hukommelse):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Bemærk: Når du bruger formateringsprocessen, slettes alle data og kan ikke gendannes!
<19>

MVR/MVRPRO-IFU01-DA-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Brugsvejledning - Dansk

Gennemgang af videoer på MVR / MVR Pro
En valgt video begynder at afspille automatisk. Tryk på ikonet Pause for at sætte videoen på pause. Du kan nu bruge skyderen til
tidslinjen til at ændre position i videoen eller fanen frem og tilbage billede for billede.
Du kan forstørre den midlertidige video ved at bruge to fingre.
Hvis du vil tage et øjebliksbillede af den video, der er sat på pause, skal du trykke på ikonet Foto.
Dette taget billede tilføjes til patientundersøgelsen.
Du kan muligvis se tags på
videoens tidslinje. Tags bliver
oprettet hver gang:
• videoen sættes på pause
under optagelse
• et billede tages under
optagelse
• videosignalet mistede
synkronisering i mindre
end 10 sekunder
(sandsynligvis forårsaget
af et beskadiget
videokabel)
Du kan springe mellem
tags ved at bruge de blå
frem/tilbage-ikoner.
Et tag bagud

Tag

Position på tidslinjen

Et billede bagud

Tag et billede

Et tag
fremad
Et billede fremad

Gennemgang af stillbilleder på MVR / MVR Pro
Et valgt billede kan redigeres på mange
måder og gemmes bagefter som et nyt
billede i undersøgelsen.
Mulighederne er:
• Forstørrelse / beskæring
• Tilføjelse af tekstnoter
• Markering af områder
med cirkler, firkanter eller
frihåndstegninger
• Tilføjelse af noter til billedfilen,
som vises i rapporter
Bemærk: For at opdage alle
muligheder for redigering kan du
se vores demonstrationsvideoer på
medicapture.com
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Oprettelse og udskrivning af rapporter
Stillbilleder af en valgt undersøgelse kan gemmes som en PDF-rapport. Du kan tilføje noter, der vises på rapporten. PDF-rapporten
gemmes i den samme mappe som dine billeder og videoer. Rapporten kan også udskrives med en netværksprinter*.
Alle valgte billeder vises i rapporten.
Ved at trykke på de øverste ikoner
kan du ændre rapportens layout (antal
billeder pr. side, arrangement) og
vælge antallet af kopier.
* Bed din IT-administrator om at tilslutte en
netværksprinter eller en lokal Wi-Fi-printer
og konfigurere printeregenskaberne.

Rapportoverskriftsbillede
Du kan importere et overskriftsbillede for at tilpasse rapporten. Dette billede vises øverst på den første side i dine rapporter.
Anbefalet overskriftsbilledstørrelse er 1600-3200 pixels i bredden. Anbefalede højde er 200-1000 pixels. PNG eller JPG filer kan
bruges til overskriften.

Visning af stillbilleder på din computer
Du kan nemt se de optagede billeder, som du har overført til din computer. Windows- og Mac-computere har indbygget
visningssoftware, der åbnes automatisk, når du dobbeltklikker på en billedfil. Du kan også se og redigere dine stillbilleder ved
hjælp af specialiserede medicinske billedstyringsprogrammer, der er tilgængelige fra mange tredjepartsleverandører.

Visning af videoer på din computer
MVR / MVR Pro Optager video i high definition i H.264* eller HEVC* (= H.265) format, undertiden omtalt som MPEG-4 eller
MP4. Disse meget udbredte formater er ideelt til medicinske applikationer, fordi de leverer video af højeste kvalitet i en kompakt
filstørrelse. Nye Windows- og Mac-computere har indbygget visningssoftware, der åbnes automatisk, når du dobbeltklikker på en
videofil. Nogle ældre computere kan dog have brug for yderligere software for at spille H.264* / HEVC* videoer. For eksempel på
Windows XP og Vista-computere er afspilning aktiveret ved at installere et simpelt “tilføjelsesprogram” til Windows Media Player.
For information om hvordan du installerer denne “tilføjelse”, besøg venligst medicapture.com/support.

Andre funktioner
Optagelse af billeder under optagelse af videoer
Mens video optages, kan du også tage stillbilleder; bare tryk på knappen Capture Photo, som du normalt ville.
Oprettelse af tags i videofiler
Tags er nyttige markører i din videofil til at identificere vigtige begivenheder. Tags tilføjes til videotidslinjen, når:
• et billede blev taget under videooptagelse
• videooptagelsen blev sat på pause og fortsatte
• videokilden har mistet synkronisering i et kort øjeblik (sandsynligvis med et beskadiget kabel osv.)
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MediCapture Automatic Video Repair Funktion
USB-drev må ikke fjernes under optagelse! Fjernelse af USB-drevet under optagelse resulterer i beskadigede filer.
Hvis du slukker for MVR /MVR Pro eller en strømafbrydelse under aktiv videooptagelse, vil det også forårsage ødelagte videofiler.
MVR / MVR Pro har en automatisk videoreparationsfunktion. Så snart du tilslutter et USB-drev med en beskadiget videofil,
MVR / MVR Pro registrerer den filen og retter den til afspilning. Der vises en meddelelse på skærmen for at informere dig om den
vellykkede fremgang.
MVR / MVR Pro scanner også det interne lager for beskadigede vid eofiler og reparerer dem automatisk.
Bemærk: Automatisk videoreparation fungerer kun for USB-drev, når det formateres til FAT32 eller NTFS.
USB-drev i format exFAT understøttes ikke af funktionen Automatisk videoreparation.
Fodkontakter og kameratriggere
Et standard fodkontakt / kamera-trigger-stik er placeret på bagpanelet. Den tjener samme funktion som den tilsvarende
Capture Photo-knap på frontpanelet. Bemærk, at fodkontakten / triggerkontakterne reagerer på en simpel “lukket kontakt”; de er
ikke “programmerbare”.
Bemærk: For at betjene to fjernkabler fra din billedkilde (Capture Photo + Record Video)
er en adapter nødvendig til MVR / MVR Pro fjernbetjeningen.

Informationsside / System Settings
AEt infosymbol vises på
live-skærmen. Ved at
bruge en touchscreen
-skærm eller en USB-mus
kan du klikke på Info-ikonet for at få
adgang til INFORMATION-siden.
[USB-tastatur: “i” har den
samme funktion.]
INFORMATION-siden giver dig et
overblik over relevante parametre og
adgang til System SETTINGS.

Bemærk venligst:
SETTINGS Ikonet/funktionen er kun tilgængelig, når der ikke er startet nogen optageundersøgelse. Efter start af en
optagelsesundersøgelse kan indstillingerne ikke ændres. Hvis du ønsker at indtaste systemindstillingerne, skal du først
lukke undersøgelsen. Åbn derefter INFORMATION-siden og tryk på SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC adresse / QR code
Du kan finde Device ID og LAN
MAC adressen ved at trykke på
ikonet for Enhedsinformation.

Device Info
indeholder også en
QR code til scanning.
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Indstillinger (for administratorer)
Du kan finde alle MVR / MVR Pro opsætningsfunktioner i Indstillinger.
Bemærk venligst: Avancerede indstillinger samt valgfri netværks- eller DICOM-indstillinger
bør kun ændres af teknisk personale eller IT-administratorer.
SETTINGS findes kun på engelsk.
Avancerede indstillinger kan beskyttes med en adgangskode. Du kan oprette din egen adgangskode.
Opbygning af indstillinger
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
-

Video Time Limit
Time Lapse Speed
Pause Function
Pre-Recording

• Photo Settings
- Image Format
- Freeze on capture
• Audio Input
- Audio activation
- Microphone selection (voice
source) Bluetooth /
Wired headset microphone /
USB microphone
System
• Patient Info
- Patient Info selection
(Off / Manual / CSV)
- Location input (Hospital /
Department / Location /
Device title)

• Printer
- Printer Selection
- Number of copies
• Display (MVR Pro only)
- Brightness
• Date and Time
- Time zone selection
- Date
- Time
• Language
- User Interface language selection
Archive
• Storage
- Activation of USB / Internal /
Network
- Resolution limits

• Update & Default

• Report Settings
-

- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)

Header image import
Page layout
Page size
Auto print report (activation)

Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi
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- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
• User accounts
- User account activation
- User account setup
• Activation keys
- 4K recording
• Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Låsning / beskyttelse af avancerede indstillinger:
➤ Settings ➤ Advanced
Vi anbefaler administratorer at låse afsnittet Avancerede indstillinger med en adgangskode.
Låst

Åben

Fordele er:
• Ingen bruger har adgang til
Avancerede indstillinger
• Administratoren kan bruge
skærmen Brugerlogin (se
næste afsnit) ved at bruge sin
adgangskode til Avancerede
indstillinger (intet brugernavn,
kun adgangskode). Dette
åbner den beskyttede skærm
til avancerede indstillinger.
Det vil være muligt at
deaktivere brugerkonti - hvis
brugerkontooplysningerne
går tabt.

Brugerkonti for sikkerhedsbeskyttelse
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
For avanceret enhedsbeskyttelse og datasikkerhed for optagede undersøgelser kan MVR / MVR Pro låses med brugerkonti.

Aktiver brugerkonti,
og tilføj brugere

Adgangskode til brugerkonto

Brugernavn
<24>
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Bemærk venligst:
Når brugerkonti er aktiveret, skal du kende dine brugernavne
og adgangskoder for at fungere MVR / MVR Pro.
MediCapture har ingen adgang til brugerkontooplysninger,
og derfor findes der intet “Master Password”.
Hvis du ikke husker dine brugerkontooplysninger, MVR / MVR Pro
kræver det en komplet opsætning til fabriksindstillingerne, hvilket betyder,
at mange af dine opnåede oplysninger vil gå tabt.

Brugerlogin med brugernavn og adgangskode.
Bemærk: Hvis brugerkontooplysningerne går tabt, kan administratoren logge ind med sin adgangskode,
der er konfigureret til at låse avancerede indstillinger.
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Særlige videoindgangsindstillinger:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture Optagelse (PIP)
Når du bruger Multi-Input, kan du
indstille MVR / MVR Pro til Picture-inPicture. Input 2 vises som et vindue i
Input 1.
• Præcis denne visning bliver optaget
som et billede eller en video
i patientundersøgelsesmappen.
• Du kan vælge størrelsen og
placeringen af PIP-vinduet.
Parallel optagelse
Når du bruger Multi-Input, kan du indstille
MVR / MVR Pro til paralleloptagelse.
Begge input, input 1 og input 2 bliver
optaget på samme tid, når du starter
en optagelse.
• Dette opretter to uafhængige videofiler i din patientundersøgelsesmappe.
• Du kan kun se en indgang i live view-skærmen, det andet input bliver også optaget.
Bemærk: Du kan kun vælge en mulighed for særlige videoindgangsindstillinger: Enten PIP eller Paralleloptagelse.
Begge funktioner er begrænset til 1080p60 på begge indgange.
Når et 4K-kamera er tilsluttet input 1, kan du ikke bruge disse muligheder.

Optagelsesindstillinger
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Videotidsbegrænsning
Giver dig mulighed for at vælge
tidsbegrænsninger for optagelser. For
eksempel kan du indstille en optagelsestid
på 5 minutter.
Time Lapse-optagelse
Time Lapse-optagelse er en mulighed
for at spare optagelsesplads på
dine lagermedier. Det er nyttigt til
dokumentation af komplette, lange
operationer eller processer, der varer
over en meget lang periode. Du kan
tage snapshots fra den optagede video i
arkivets redigeringsfunktion bagefter for
at udtrække vigtige begivenheder som et
taget billede.
Bemærk venligst: Videoer, der er optaget i time-lapse-tilstand, afspilles på meget kortere tid (afhængigt af time-lapse-hastigheden).
Brug ikke time lapse-optagelse, når dit krav om videodokumentation er videoafspilning i realtid.
Du kan ændre hastigheden (= faktor) for time lapse-optagelse ved at flytte skyderen.
Eksempel: x60 fremskynder videoafspilning 60 gange (1 times optagelse afspilles på 1 minut).
Pause-funktion
Du kan aktivere den valgfrie Pause-funktion.
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4K optagelsesopgradering
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
4K optagelsesopgradering
• MVR / MVR Pro kan opgraderes
til optagelse i en højere opløsning
2160p. Dit kameraudstyr skal give et
signal på HDMI i 2160p30.
• Hvis dit kameraudstyr leverer 4x
3G-SDI i Quad-Split (=Square
Division) eller 2-Sample Interleave
format, vil MediCapture´s ekstra
element MVC Pro HDMI to SDI
konvertere dine SDI-signaler til HDMI.
• Indtast venligst den 8-cifrede
aktiveringsnøgle.
Nøglen er specifik for den aktuelle enhed
og kan ikke bruges til andre enheder.

Kontakt venligst MediCapture for at bestille oplysninger til 4K -aktiveringsnøglen til MVR / MVR Pro.
Det unikke enheds-id skal angives (se informationsskærmbilledet).
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Tillæg A: MVR / MVR Pro Specifikationer
Funktion

Optager video og stillbilleder i high definition fra medicinske videokilder til et USB-lager,
intern lagring eller netværkslagring.

Hus

Rustfrit stål metalhus, kobber metalbase

Knapper

Rustfrit stål, væskebestandigt

Videoforbindelser

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI med adapter)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
– ingen sammenflettede signaler på input 1

(Accepterede
indgangssignaler)

Input 2 (HD): HDMI (DVI med adapter)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*Til at optage 4K-indgangssignaler i 4K-opløsning, skal “4K recording” aktiveres.
Ellers vil 4K-indgangssignaler blive optaget i HD.
Video Output

HDMI (DVI med adapter)
3840x2160p60/50/30/25 (UHD “4K”), 1920x1080p60/50/30/25 (Full HD)

Optagelsesopløsning

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*Til at optage 4K-indgangssignaler i 4K-opløsning, skal “4K recording” aktiveres.
Ellers vil 4K-indgangssignaler blive optaget i HD.

Videooptagelsesformater MP4: H.264* / HEVC* H.265 Videokodning med høj effektivitet
Bithastighed for
videooptagelse

H.264* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps
Super quality: (HD 1080): 32 Mbps, (HD 720): 16 Mbps
HEVC* coding (Adaptive Constant Bitrate):
Normal quality: (HD 1080): 8 Mbps, (HD 720): 4 Mbps
Super quality: (HD 1080): 16 Mbps, (HD 720): 8 Mbps

Billedformat

JPG / PNG

Lydoptagelse

Bluetooth-mikrofon,
Kablet headset med mikrofon (4 poler),
USB-mikrofon

Headsetindgang

PIN-tabel:
1.
2.
3.
4.

Venstre
Højre
Fælles /grund
Mikrofonindgang

Intern lagring

High speed solid-state memory 128GB
Større intern opbevaring efter ordre.

Ekstern lagring

USB-drev (flashdrev eller harddiske). FAT32 / NTFS / exFAT

USB-understøttelse

USB3.0, Super speed, 1 stik foran, 2 stik bagpå,
Maksimal tilladt belastning på bageste USB-stik er 1A.

Remote

3,5 mm mini jack. Kompatibel med standard fodkontakter (medfølger ikke) og kameraudløsere
til tæt kontakt.

LAN

RJ-45, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Betjeningsbånd:
2.412-2.472GHz, 5.18-5.24GHz, 5.26-5.32GHz, 5.5-5.70GHz

Bluetooth

BT4.1+HS, BLE, 2.402-2.480GHz

Firmware

Firmwareopdateringer påvirker ikke RF-udgangseffekten. Dette bestemmes udelukkende af
design af hardwarekomponenter.
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Mekanisk

MVR Pro med touchskærm:
Dimensioner (BxDxH): 173 x 153 x 50 mm (uden antenne tilsluttet), Vægt: 1,28 kg
MVR uden berøringsskærm:
Dimensioner (BxDxH): 160 x 150 x 40 mm (uden antenne tilsluttet), Vægt: 1,00 kg

Miljø

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

Beskyttelse mod
indtrængning af væsker

IP20 (= ikke beskyttet)

Omfang af beskyttelse
i nærheden af
brandfarlige blandinger

Denne enhed er ikke beskyttet mod eksplosioner

Strøm

AC 100-240 V, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, 3-polet AC-stik

Sikring

T1AH, 250V

Sættets indhold

MVR / MVR Pro optager, USB-flashdrev, HDMI kabel, Wi-Fi / BT-antenne, HDMI til DVI-adapter,
delt fjernbetjeningskabeladapter, strømkabel, IR-fjernbetjening, gummifødder (4),
brugervejledning (English)

(Brug ikke denne enhed i antændelig atmosfære)

(*) H.264 er licenseret via MPEG LA, HEVC er licenseret via Access Advance LLC og MPEG LA.
Overholdelse / Certificering / Klassifikation
Overholdelse og
certificering

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Sikkerhed for medicinsk udstyr
EN 60601-1-2:2015 –Elektromagnetisk overensstemmelse EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Anvendelighed
EN 50581:2012 – Begrænsning af farlige stoffer
Denne enhed overholder IEC/EN 62479:2010 for elektrisk udstyr med lav effekt med de
grundlæggende begrænsninger i forbindelse med menneskelig eksponering for elektromagnetiske
felter (10 MHz til 300 GHz)

Klassifikation

Klasse I-udstyr / driftsmåde: kontinuerlig
Ingen AP/APG. Ingen anvendt del.
Bemærk: Disse specifikationer kan ændres uden varsel.

Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse)
Medicinsk - Generelt medicinsk udstyr vedrørende elektrisk stød, brand og mekaniske farer kun
i henhold til IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) og CAN/CSA-C22.2 nr.
60601- 1 (2014)
WEEE-kompatibel
RoHS-kompatibel
Regulering af medicinsk udstyr 2017/745

Denne enhed er i overensstemmelse med FCC del 15, subpart B, klasse B i FCC’s emissionsregler.
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FCC compliance information
This product does not contain any user serviceable components. Any unauthorized product changes or modifications will invalidate
warranty and all applicable regulatory certification and approvals, including authority to operate this device.
We MediCapture® Inc., 2250 Hickory Road, Suite 200 Bd., Plymouth Meeting, PA 19462 USA, Phone +1 610-238-0700, declare under
our sole responsibility that the product MVR / MVR Pro complies with Part 15 Rules.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following to conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Contains FCC ID: 2AFDI-ITCNFA324
Operations in the 5.15-5.725GHz band are restricted to indoor usage only.
The antenna-to-user (bystander) separation distance must be greater than 20 cm.
Radiation Exposure Statement:
The product complies with the FCC mobile RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended
operation as described in this manual. The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible
from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the
FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This
equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
•
Reorient or relocate the receiving antenna.
•
Increase the separation between the equipment and receiver.
•
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
•
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

EU-direktiv om radioudstyr 2014/53/EU
Herved erklærer MediCapture, at radioudstyret er af typen MVR og MVR Pro er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Dette produkt fungerer i 2,4-2,483 GHz-båndet med en RF-udgangseffekt på mindre end 18,3 dBm e.i.r.p.
Dette produkt fungerer i 5,15-5,35 GHz-båndet med en RF-udgangseffekt på mindre end 18 dBm e.i.r.p.
Dette produkt fungerer i 5,47-5,725 GHz-båndet med en RF-udgangseffekt på mindre end 18 dBm e.i.r.p.
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Bilag B: MediCapture Begrænset garanti
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garanterer, at produktet (erne), der er anført nedenfor, er fri for defekter i materialer og udførelse
i en periode på et (1) år. Skulle garantiservice være påkrævet, forlænges garantiperioden med det antal dage, der kræves for at
genoprette normal drift og returnere produktet/produkterne.
MediCapture MVR / MVR Pro medicinsk billedoptagelsesenhed
Garantibetingelser
Hvis det i løbet af året, der umiddelbart følger købsdatoen, viser sig, at et produkt, der er omfattet af denne garanti, har en defekt
i materiale eller udførelse, vil MediCapture (eller et servicefacilitet, der er autoriseret af MediCapture) genoprette produktet til dets
oprindelige driftstilstand uden beregning for dele eller arbejdskraft. Bemærk: MediCapture reserverer retten til at benytte renoverede
underenheder som garantierstatninger.
Denne garanti gælder kun for de produkter, der sælges af forhandlere, der er autoriseret af MediCapture til at sælge sådanne
produkter og kan kun håndhæves af den oprindelige køber.
DENNE GARANTI ER KUN GÆLDENDE I DE HALVTREDS (50) STATER I USA OG DISTRIKTET COLUMBIA. DET GÆLDER IKKE
I BESIDDELSERNE ELLER TERRITORIERNE I USA ELLER I NOGET ANDET LAND. DETTE ER DEN ENESTE UDTRYKKELIGE
GARANTI, SOM MEDICAPTURE GIVER I FORBINDELSE MED OVENSTÅENDE PRODUKT(ER). ALLE UNDERFORSTÅENDE
GARANTIER, DER GÆLDER FOR DISSE PRODUKTER, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN UDTRYKKELIGE
GARANTI. MEDICAPTURE ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF INDTÆGTER ELLER INDTJENING, ULEMPE, UDGIFTER TIL
ERSTATNINGSUDSTYR ELLER SERVICE, OPBEVARINGSAFGIFTER, TAB ELLER KORRUPTION AF DATA, ELLER ANDRE
SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGESKADER FORÅRSAGET AF ANVENDELSE ELLER MISBRUG AF ELLER UFORHOLD TIL
BRUG AF OVENSTÅENDE PRODUKT(ER), UANSET OM DEN JURIDISKE TEORI, SOM PÅSTANDEN ER BASERET PÅ, OG ENDDA
HVIS MEDICAPTURE ER GJORT OPMÆRKSOM PÅ MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER
SKAL GENVENDELSEN AF NOGEN SORT IMOD MEDICAPTURE VÆRE STØRRE I BELØB END KØBSPRISEN AF DET ELLER
DE PRODUKT(ER) ANGIVET HEROVER OG ÅRSAG TIL DEN ANGIVELIGE SKADE. UDEN AT BEGRÆNSE DET FOREGÅENDE,
ANTAGER DU ALLE RISICI OG ANSVAR FOR TAB, SKADE ELLER SKADE FOR DIG OG DIN EJENDOM OG FOR ANDRE OG DERES
EJENDOM, OVERGÅET TIL BRUG ELLER MISBRUG, ELLER UFORHOLD TIL BRUG, OVENFØRENDE LISTE PRODUKT(ER), DER
IKKE ER SOM DIREKTE FØLGE AF UAGTSOMHED FRA MEDICAPTURE (nogle STATER TILLADER IKKE BEGRÆNSNINGER AF,
HVOR LÆNGE EN UNDERFORSTÅET GARANTI MÅ VARE, ELLER TILLADER IKKE EKSKLUSIONEN ELLER BEGRÆNSNINGEN
AF HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE EKSKLUSION ELLER BEGRÆNSNING GÆLDER MULIGVIS IKKE
FOR DIG).
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat. I tilfælde af,
at en af bestemmelserne

i denne garanti viser sig ikke at kunne håndhæves, bevarer alle resterende bestemmelser fuld kraft.
Ejeransvar
■ Læs brugsanvisningen fuldstændigt.
■ Garantiregistrering er ikke nødvendig. Hvis garantiservice er påkrævet, skal du dog kunne dokumentere købsdatoen
og identiteten på sælgeren, der foretog salget (enten MediCapture eller en autoriseret forhandler). Gem venligst din
salgskvittering og faktura.
■ Sørg for, at købsbeviset, du gemmer, indeholder serienummeret, og at det svarer til nummeret på den enhed, du har købt.
■ Afhængig af hvor du købte din enhed, underret straks enten MediCapture eller den autoriserede forhandler om enhver fejl
ved opdagelse.
■ Hvis service er påkrævet, returner produktet til et autoriseret MediCapture servicecenter. Alle forsendelser skal være
FORUDBETALT. Ingen OPKRÆVNINGS-forsendelser vil blive accepteret. Produkter, der repareres under garantien af
MediCapture, eller et autoriseret servicecenter, returneres til afsenderen forudbetalt.
■ Produkter, der returneres til service (inden for eller udenfor garantien), SKAL have et Return Merchandise Authorization
(RMA) nummer udstedt af MediCapture eller et autoriseret servicecenter.
Eksklusioner
VIGTIGT: Følgende betingelser kan medføre, at denne garanti ikke kan håndhæves.
■ Køb af det ovenfor anførte produkt fra forhandlere der IKKE er autoriseret af MediCapture til at sælge produktet.
■ Ændring eller fjernelse af varemærke, navn eller identifikationsnummer eller serienummer på produkterne.
■ Brug af dele eller forsyninger (andre end dem, der sælges af MediCapture) der forårsager skade på produkterne.
■ Produktfejl, der er resultatet af: forsømmelse, vold, misbrug, ændring eller utilsigtet skade.
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