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Προφυλάξεις κατά τη χρήση
Σύμβολα στο εγχειρίδιο
Προειδοποίηση
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση, η οποία
θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρούς
τραυματισμούς ή θάνατο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Χρώμα φόντου: Κίτρινο
Τρίγωνο περίγραμμα: Μαύρο
Σύμβολο: Μαύρο

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Προσοχή
Υποδεικνύει μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση ή ακατάλληλη χρήση, η οποία, εάν
δεν αποφευχθεί, μπορεί να προκαλέσει μικρό
ή μέτριο τραυματισμό ή/και σημαντική υλική,
οικονομική και περιβαλλοντική ζημία.

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει τον χρήστη ότι
μπορεί να πραγματοποιήσει λήψη αυτού
του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης και των
μεταφρασμένων αντιγράφων από τον ιστότοπο
της MediCapture στη διεύθυνση:
www.medicapture.com/support

Αυτή η εικόνα υποδηλώνει τον κατασκευαστή
και εμφανίζεται δίπλα στο όνομα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον πόλο
ισοδυναμικής σύνδεσης, που εξισώνει το
δυναμικό στα διάφορα μέρη του συστήματος.

Σύμβολα αναγραφόμενα στο προϊόν (Δεν είναι τυπωμένα όλα τα σύμβολα σε όλες τις περιοχές)
Προτού επιχειρήσετε να ρυθμίσετε αυτό το
προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο
οδηγιών χρήσης.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον πόλο
ισοδυναμικής σύνδεσης, που εξισώνει το
δυναμικό στα διάφορα μέρη του συστήματος.

Αυτή η εικόνα υποδηλώνει τον κατασκευαστή
και εμφανίζεται δίπλα στο όνομα και τη
διεύθυνση του κατασκευαστή.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τη
συμμόρφωση με την Οδηγία για τα απόβλητα
από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισµό
(Οδηγία ΑΗΗΕ). Αυτό το προϊόν περιέχει
απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό
εξοπλισμό και πρέπει να συλλέγεται
ξεχωριστά και να μην απορρίπτεται όπως τα
αδιαχώριστα αστικά απόβλητα.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την ημερομηνία
κατασκευής. Μπορεί επίσης να υποδεικνύει την
χώρα προέλευσης.

REF

Περιγραφή συσκευής
(Αριθμός καταλόγου)

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Σειριακός αριθμός

Conformité Européenne
(Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση)

Αποκλειστικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού
προϊόντος

Σήμα της Underwriters Laboratories (UL®)

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει τον αντιπρόσωπο
της MediCapture στην Ευρώπη.

Federal Communications Commission Δήλωση συμμόρφωσης

I : Τροφοδοσία AC ενεργή
O : Τροφοδοσία AC ανενεργή
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να συνδέεται μόνο σε δίκτυο τροφοδοσίας με
προστατευτική γείωση.
Μην τροποποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή.
Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, η αντικατάσταση της ασφάλειας επιτρέπεται μόνο από εξειδικευμένο
προσωπικό σέρβις και μόνο με τον τύπο που καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτόν τον εξοπλισμό σε βροχή ή υγρασία. Αυτή
η συσκευή είναι σχεδιασμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.
Μην συνδέετε / αποσυνδέετε τις φυσικές συνδέσεις βίντεο, όταν η τροφοδοσία ρεύματος είναι ενεργοποιημένη. Αυτή
η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί κατά τη λειτουργία, ειδικά στο κάτω και στο πίσω μέρος. Όταν αλλάζετε τις φυσικές
συνδέσεις βίντεο, περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή, προτού την επανασυνδέσετε.
Ο εξωτερικός εξοπλισμός, που προορίζεται για σύνδεση με είσοδο/έξοδο σήματος ή άλλους συνδέσμους, πρέπει να
συμμορφώνεται με το πρότυπο UL / EN 60601-1 για ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Όποιος συνδέει τον εξοπλισμό με το
τμήμα εισόδου ή εξόδου σήματος διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και, ως εκ τούτου, φέρει την ευθύνη ότι το σύστημα
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-1 που αφορά ιατρικά συστήματα.
Ο εξοπλισμός που δεν συμμορφώνεται με το UL/EN/IEC 60601-1 πρέπει να διατηρείται εκτός του περιβάλλοντος του
ασθενούς, όπως ορίζεται στο πρότυπο του συστήματος.
Σημείωση:
Προς τον χρήστη ή/και τον ασθενή: Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σχετίζεται με το προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται
στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του Κράτους μέλους, στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης/ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας καθώς και ενοχλητικών παρεμβολών, χρησιμοποιείτε μόνο τα
συνιστώμενα παρελκόμενα.
Μην χρησιμοποιείτε τις απεικονίσεις για σκοπούς διάγνωσης ή αξιολόγησης. Η συμπίεση μειώνει τις πληροφορίες της
απεικόνισης και επομένως την καθιστά ακατάλληλη για διαγνωστικούς σκοπούς.
Είναι σημαντικό να τηρείτε τις υποχρεώσεις σας ως χειριστής αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος για να
διασφαλίσετε την ασφαλή λειτουργία του χωρίς κίνδυνο για τους ασθενείς, τους χρήστες ή τρίτους. Εάν δεν ισχύει άλλη
κατά τόπο νομοθεσία, συνιστάται να διενεργείται δοκιμή ασφάλειας και τεκμηρίωσης τουλάχιστον μία φορά κάθε 2 έτη
σύμφωνα με το EN 62353. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα άτομα που διενεργούν τον έλεγχο ασφάλειας έχουν
την απαραίτητη εξειδίκευση.
Η απόσταση διαχωρισμού κεραίας-χρήστη (παρευρισκόμενου) πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 20 cm.
Μετά από ισχυρή ηλεκτρική διαταραχή, όπως κεραυνό ή ισχυρή ηλεκτροστατική εκκένωση, το σήμα εξόδου μπορεί να
αλλοιωθεί, να αλλάξει χρώμα ή να εμφανίζεται μαύρο. Εάν παρατηρήσετε αυτά τα φαινόμενα, κάντε επανεκκίνηση της
συσκευής ως εξής: απενεργοποιήστε την παροχή ισχύος, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε την
παροχή ισχύος.
Μέθοδος απόρριψης: Εφαρμόστε τους τοπικούς κανονισμούς για τη σωστή απόρριψη.
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Πληροφορίες σχετικά με την παραγγελία
Η MediCapture συνιστά τη χρήση στικ USB MediCapture®. Για πληροφορίες
σχετικά με την αγορά των στικ USB επισκεφθείτε τον ιστότοπο medicapture.com.
Τεχνική υποστήριξη
Για τεχνική υποστήριξη και άλλες ερωτήσεις, επισκεφθείτε τον ιστότοπο medicapture.com ή καλέστε
στο 888-922-7887 (χωρίς χρέωση εντός των ΗΠΑ) ή στο +1-503-445-6935 (εκτός των ΗΠΑ).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Σημαντικές υποδείξεις σχετικά με την ασφάλεια για την αποφυγή υπολειπόμενων κινδύνων

1. Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
2. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
3. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.
4. Τηρήστε όλες τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.
5. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά και μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
6. Βεβαιωθείτε ότι η πηγή βίντεο είναι απευθείας συνδεδεμένη με την οθόνη μέσω κύριας καλωδίωσης
ασφαλείας.
7. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με απολυμαντικό επιφανειών,
οινόπνευμα ή οινόπνευμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του απολυμαντικού!
		 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Βεβαιωθείτε ότι δεν διεισδύει υγρασία στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά,
διαβρωτικά ή διαλυτικά προϊόντα σε αυτήν τη συσκευή.
8. Μην φράζετε κανένα άνοιγμα αερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
9. Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως σώματα καλοριφέρ, αερόθερμα, εστίες
ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα.
10. Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο πολωμένο βύσμα ή στο βύσμα τύπου γείωσης. Ένα πολωμένο
βύσμα διαθέτει δύο τύπους λεπίδων, όπου η μία είναι πλατύτερη από την άλλη. Ένα βύσμα
τύπου γείωσης διαθέτει δύο λεπίδες και μια τρίτη ακίδα γείωσης. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη
ακίδα παρέχεται για την ασφάλειά σας. Εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας,
συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας παλαιού τύπου.
11. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να τσακίσει ή να πατηθεί,
ιδίως σε σημεία κοντά σε βύσματα, πρίζες και στο σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από
wτη συσκευή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδιο τροφοδοσίας νοσοκομειακού τύπου ή παρόμοιο για την εξασφάλιση
αξιόπιστης γείωσης.
13. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με τροχήλατη βάση, στατώ, τρίποδο, βραχίονα ή τραπέζι που
καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείται τροχήλατη βάση,
απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη μετακίνηση του συνδυασμού τροχήλατης βάσης-συσκευής, ώστε
να αποφευχθεί τυχόν ανατροπή της τροχήλατης βάσης και πρόκληση τραυματισμών.
		Τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση που επιτρέπει την εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
14. Αποσυνδέετε αυτήν τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων κεραυνών ή όταν δεν χρησιμοποιείται
για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
15. Μέθοδος αποσύνδεσης: Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία AC μέσω του διακόπτη στο πίσω μέρος
και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
16. Μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό ή άλλα υγρά (όπως βάζα κτλ.) πάνω στη συσκευή.
Μην ρίχνετε νερό πάνω στη συσκευή.
17. Αναθέστε όλες τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Σέρβις απαιτείται όταν
η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί ζημιά κάποιο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το βύσμα, έχει χυθεί υγρό στη συσκευή, έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη
συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία ή δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει.
18. Το σέρβις επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, όρος ο οποίος αναφέρεται
σε άτομο με κατάλληλη εκπαίδευση ή κατάρτιση, στο οποίο η εργασία έχει ανατεθεί από το
νοσοκομείο, το ιατρικό ίδρυμα ή από εξουσιοδοτημένο διανομέα.
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Προστασία δεδομένων
Κατά τη χρήση των συσκευών MediCapture γίνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης
της συσκευής MediCapture είναι υποχρεωμένος, αν η συσκευή αποσταλεί στην MediCapture (i) για συντήρηση (ii)
στο πλαίσιο της εγγύησης (iii) μετά τη χρήση της ως συσκευή επίδειξης/δοκιμής ή (iv) για οποιονδήποτε άλλο λόγο,
να επαναφέρει τη συσκευή στην κατάσταση παράδοσης και να διαγράψει όλα τα προσωπικά δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα στη συσκευή.
Για τον σκοπό αυτόν πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία φορμαρίσματος της συσκευής (βλ. κεφάλαιο Διαγραφή
δεδομένων στις παρούσες οδηγίες χρήσης).
Αν η MediCapture αντιληφθεί ότι στη συσκευή είναι αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα ή αν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι
συμβαίνει κάτι τέτοιο, η συσκευή θα επιστραφεί με έξοδα του χρήστη και θα δοθεί οδηγία στον χρήστη να αποστείλει εκ
νέου τη συσκευή στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω.
Αν έχει εγκατασταθεί ενημέρωση λογισμικού στη συσκευή, τα δεδομένα θα μεταδίδονται μόνο στη συσκευή και όχι
αντίστροφα.

Προβλεπόμενη χρήση:
Η συσκευή προορίζεται για την εγγραφή βίντεο και εικόνων από διάφορα συστήματα ιατρικής απεικόνισης. Για τη συσκευή αυτή δεν
προσδιορίζεται προβλεπόμενη ομάδα ασθενών.
Οι προβλεπόμενοι χρήστες είναι γιατροί ή νοσηλευτές, ηλικίας μεταξύ 20-59 ετών, με επίπεδο εκπαίδευσης κολεγίου ή
πανεπιστημίου ή ανώτερο.
Αντενδείξεις και παρενέργειες:
Δεν υπάρχουν προς το παρόν αντενδείξεις που να σχετίζονται άμεσα με το προϊόν. Με βάση τη γενική κατάσταση του ασθενούς, ο
υπεύθυνος γιατρός πρέπει να αποφασίσει εάν η σχεδιαζόμενη χρήση είναι δυνατή ή όχι. Για περισσότερες σημειώσεις και οδηγίες
ανατρέξτε στην πιο πρόσφατη ιατρική βιβλιογραφία.
Γενική περιγραφή λειτουργίας:
Το MVR / MVR Pro είναι μια συσκευή εγγραφής βίντεο υψηλής ευκρίνειας για ιατρική χρήση. Το MVR / MVR Pro δεν διαθέτει
εφαρμοζόμενα μέρη που έρχονται σε επαφή με τον ασθενή. Πρόκειται για επικουρικό εργαλείο χωρίς ιατρική εφαρμογή σε ασθενείς
κατά τη χρήση της συσκευής.
Ο χειρισμός του MVR / MVR Pro μπορεί να γίνει με τη χρήση της ενσωματωμένης οθόνης αφής, μιας εξωτερικής οθόνης αφής, των
κουμπιών στον μπροστινό πίνακα ή του παρεχόμενου τηλεχειριστηρίου υπερύθρων.
Η έκδοση MVR δεν διαθέτει ενσωματωμένη οθόνη αφής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους εξωτερικών οθονών αφής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.medicapture.com.
Μετά την εγκατάσταση όλων των φυσικών συνδέσεων βίντεο (βλ. ενότητα Πίσω πίνακας), ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύει εικόνες
και βίντεο - που παρέχονται από το σύστημα απεικόνισης - σε πραγματικό χρόνο στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης, σε ένα
μέσο αποθήκευσης USB ή σε χώρο αποθήκευσης σε δίκτυο. Οι εικόνες αποθηκεύονται σε μορφή JPG ή σε μορφή PNG. Τα βίντεο
αποθηκεύονται σε μορφή MP4 υψηλής ποιότητας. Και οι δύο μορφές μπορούν να προβάλλονται και να αποθηκεύονται από το USB
σε οποιοδήποτε σύστημα Η/Υ ή διακομιστή για μακροχρόνια αποθήκευση.
Στις πρόσθετες (προαιρετικές) λειτουργίες περιλαμβάνονται:
•
4K Ενεργοποίηση: Το MVR / MVR Pro μπορεί να καταγράφει ένα σήμα 4K HDMI σε 2160p30. (Χωρίς ενεργοποίηση
το σήμα θα μειωθεί στα 1080p30)
Στη λειτουργία Επισκόπηση ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει και να επεξεργάζεται τα εγγεγραμμένα δεδομένα στο πλαίσιο της
ενεργής εξέτασης ασθενούς.
Μετά το κλείσιμο της συνεδρίας, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην Αρχειοθήκη (εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή μέσο USB) για
επισκόπηση και επεξεργασία διάφορων αποθηκευμένων συνεδριών διαφόρων ασθενών.
Το MVR / MVR Pro διαθέτει λειτουργία εγγραφής πολλαπλής εισόδου. Εντοπίζει αυτόματα την ανάλυση εισόδου αμφότερων των
πιθανών εισόδων βίντεο. Για τον λόγο αυτόν, το MVR / MVR Pro πρέπει να είναι ενεργοποιημένο, προτού ενεργοποιηθούν οι πηγές
σήματος. Εάν ανιχνευθούν δύο σήματα, εμφανίζεται στην οθόνη ένα πρόσθετο εικονίδιο. Ο χρήστης μπορεί να εναλλάσσει αυτές τις
δύο πηγές σήματος κατά τη διάρκεια της ενεργής εξέτασης ασθενούς. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ενότητα Αλλαγή σημάτων
εισόδου σε ζωντανή προβολή.
Σημειώστε: Το MVR / MVR Pro διαθέτει ισχυρή λειτουργικότητα ενώ οι μηχανικές του διαστάσεις είναι πολύ περιορισμένες. Η
παθητική ψύξη έχει ως αποτέλεσμα ο σχεδιασμός του να είναι αθόρυβος χωρίς τη χρήση ανεμιστήρα. Η συσκευή
θα είναι πολύ ζεστή κατά το άγγιγμα, κάτι που είναι φυσιολογικό. Το MVR / MVR Pro λειτουργεί στο πλήρες εύρος
θερμοκρασίας από -20°C έως 40°C.
Η MediCapture συνιστά την εγκατάστασή του σε θέση όπου ο αέρας μπορεί να παρέχει κατάλληλη ψύξη. Δεν συνιστάται η στοίβαξη
του MVR / MVR Pro μαζί με μετατροπείς ή άλλες θερμές συσκευές.
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Πρώτη εγκατάσταση / Γενική προετοιμασία για ασφαλή λειτουργία και σωστή απόδοση:
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
2. Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου στο τοπικό δίκτυο – εάν απαιτείται.
3. Συνδέστε μια κάμερα με έναν σύνδεσμο εξόδου HDMI στον αντίστοιχο σύνδεσμο εισόδου MVR / MVR Pro HDMI.
Συνιστάται όλες οι συνδέσεις καλωδίων να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντές για την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών
παρεμβολών που προκαλούνται από τα καλώδια.
4. Πριν από την εγγραφή εικόνων και βίντεο για πρώτη φορά, συνιστάται ο έλεγχος των αρχικών ρυθμίσεων στη σελίδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION)
.
Εφόσον δεν έχει ξεκινήσει κάποια εξέταση ασθενούς, από αυτήν τη σελίδα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION) παρέχεται
πρόσβαση στις Ρυθμίσεις (Settings) του MVR / MVR Pro
.
Συνιστάται ο έλεγχος των παρακάτω ρυθμίσεων πριν από την πρώτη χρήση του MVR / MVR Pro:
α) Γλώσσα διεπαφής χρήστη
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέγετε τη διάταξη πληκτρολογίου αφής (γλώσσα) κάθε φορά που
εμφανίζεται το πληκτρολόγιο αφής. Απλά αγγίξτε το εικονίδιο της «υδρόγειου σφαίρας» για
να αλλάξετε τη διάταξη
.
β) Ζώνη ώρας, ημερομηνία και ώρα
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
γ) Ορισμός πληροφοριών ασθενούς
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
δ) Ορισμός ρυθμίσεων δικτύου Για την αποθήκευση δικτύου, την MVR Remote App και
την εκτύπωση δικτύου, χρησιμοποιείτε τη ρύθμιση Αυτόματη διεύθυνση IP (Auto-IP) ή τη
ρύθμιση Μη αυτόματη διεύθυνση IP (Manual IP).
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
ε)

Ιδιότητες αποθήκευσης δικτύου Ορίστε τις ιδιότητες του shared folder στον στοχευμένο
χώρο αποθήκευσης δικτύου.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage

στ) Επιλογή στοχευμένου χώρου αποθήκευσης Για την πολλαπλή αποθήκευση μπορείτε
να επιλέξετε δύο ή τρεις επιλογές. Αυτή η ρύθμιση είναι πολύ σημαντική γιατί καθορίζει
ταυτόχρονα και τις επιλογές Επισκόπησης στην Αρχειοθήκη και τις επιλογές αναζήτησης
για τις ήδη υπάρχουσες πληροφορίες ασθενούς.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
ζ) Ποιότητα βίντεο και μορφή κωδικοποίησης H.264* ή HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
η) Μορφή φωτογραφίας JPG ή PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
θ) Λογαριασμοί χρήστη Μπορείτε να ορίσετε Λογαριασμούς χρήστη με συγκεκριμένους
κωδικούς πρόσβασης για την προστασία της συσκευής και των δεδομένων από κακή χρηση.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
ι) Επιλογή εκτυπωτή και αριθμός αντιγράφων εκτύπωσης Ζητήστε από τον διαχειριστή IT
σας να συνδέσει πρώτα το MVR / MVR Pro στο τοπικό δίκτυο ή στη σύνδεση Wi-Fi.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
ια) Εγγραφή ήχου ON/OFF και επιλογή μικροφώνου
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Έλεγχοι πριν από τη χρήση της συσκευής:
Για τη λειτουργία αυτής της συσκευής δεν απαιτείται ειδική συντήρηση, βαθμονόμηση, ειδικές προφυλάξεις υγιεινής ή χρήση
αναλώσιμων εξαρτημάτων.
Έναρξη:
1. Εισαγάγετε το παρεχόμενο στικ USB της MediCapture στον μπροστινό πίνακα. (Συνδέστε πρώτα το στικ USB και όλες τις
εξωτερικές συσκευές κατάδειξης π.χ. ποντίκι, πληκτρολόγιο, οθόνη αφής κ.λπ. πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής από
το πίσω μέρος.)
2. Ενεργοποιήστε τη μονάδα από τον διακόπτη λειτουργίας στο πίσω μέρος.
3. Ενεργοποιήστε το σύστημα ή τα συστήματα κάμερας, αφού έχει ξεκινήσει η αλληλουχία εκκίνησης του MVR / MVR Pro.
4. Χρησιμοποιήστε τον εξοπλισμό απεικόνισης με τον συνήθη τρόπο.
5. Αγγίξτε το πεδίο Έναρξη (Start) για τη δημιουργία νέου φακέλου ασθενούς και για την επιλογή ενός ασθενούς από τη λίστα ή
για την πληκτρολόγηση των πληροφοριών ασθενούς. Επιλέξτε Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) ή Εγγραφή βίντεο (Record
Video) πατώντας το αντίστοιχο κουμπί. Πατήστε ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.
6. Όταν επιθυμείτε να τερματίσετε την εξέταση, πατήστε το εικονίδιο ΤΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (END OF STUDY)
ή το «F3» στο
πληκτρολόγιο]. Στη συνέχεια μπορείτε είτε να τερματίσετε την εξέταση είτε να την δείτε και να την επεξεργαστείτε.
Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε με την τελευταία ενεργή εξέταση, αγγίξτε στο επάνω εικονίδιο επιστροφής
«ESC» στο πληκτρολόγιο] για να επιστρέψετε.

[ή πατήστε

7. Όταν τελειώσετε την εξέταση, είναι πλέον ασφαλές να αφαιρέσετε το στικ USB από το MVR / MVR Pro. Εισαγάγετε το
στικ στη θύρα USB ενός υπολογιστή. Μεταφέρετε και αποθέστε τις εγγραφές από το στικ στον υπολογιστή για προβολή,
αρχειοθέτηση, κ.λπ.
Σημείωση: Μην αφαιρείτε το στικ από το MVR / MVR Pro κατά τη διάρκεια της εγγραφής!

Συμβατότητα με άλλες συσκευές
Μπορείτε να βρείτε τη λίστα συμβατότητας για πηγές βίντεο για ιατρική χρήση στο “Παράρτημα A: Προδιαγραφές MVR / MVR
Pro” σε αυτό το εγχειρίδιο.
Προδιαγραφές σήματος εισόδου βίντεο για πηγές βίντεο και προδιαγραφές σήματος εξόδου βίντεο για οθόνες για προβολή της
διεπαφής χρήστη (επίσης και εξωτερικές οθόνες αφής για βέλτιστη λειτουργία).

Οθόνη αφής
Μόνο για MVR Pro
Η ενσωματωμένη οθόνη αφής χρησιμεύει
για τον χειρισμό του MVR Pro και για
εύκολη πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
Μπορείτε να αλλάξετε τη
θέση οθόνης αφής πατώντας
το κουμπί απελευθέρωσης
στα αριστερά.
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Μπροστινός πίνακας
Κουμπί Εγγραφή βίντεο

Κουμπί Νέος ασθενής (New Patient)

(Record Video) Καταγράφει
αποσπάσματα βίντεο από αυτά
που προβάλλονται στην οθόνη.
Πατήστε μία φορά για την
έναρξη της εγγραφής και ξανά
για τη διακοπή της.

Κουμπί Λήψη φωτογραφίας
(Capture Photo) Καταγράφει την
εικόνα της οθόνης στον χώρο ή
στους χώρους αποθήκευσης.

Πατήστε το πριν από κάθε συνεδρία
ασθενή. Ανοίγει νέο φάκελο/νέα εξέταση
για αποθήκευση των εικόνων και των
βίντεο του ασθενούς.
Τερματισμός εξέτασης. Κλείνει την ενεργή
συνεδρία εγγραφής.

Φωτεινοί δακτύλιοι (Light Rings)

Ανάβουν με μπλε χρώμα όταν η συσκευή είναι έτοιμη για εγγραφή ή
όταν μπορεί να δημιουργηθεί μια νέα εξέταση.

Θύρα μονάδας USB

(USB Drive Connector)
Συνδέστε εδώ μία μονάδα
USB. Οι εικόνες και τα βίντεο
καταγράφονται στη μονάδα.

Δέκτης υπέρυθρων
(IR Receiver)

Ο φωτεινός μπλε δακτύλιος LED υποδεικνύει ποια λειτουργία είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.

Πίσω πίνακας MVR / MVR Pro
Θύρες USB (USB connectors) (2)

Ποδοδιακόπτης/καλώδιο
τηλεχειριστηρίου

για προαιρετικά παρελκόμενα

(Footswitch/Remote Cable)

Σύνδεση ενσύρματου
δικτύου (LAN) (Wired

Είσοδος (Input) HDMI 1

Σύνδεσμος κεραίας 1

Για κάμερα υψηλής
ευκρίνειας με
Σύνδεσμος κεραίας 2 σύνδεσμο HDMI
2η κεραία για Wi-Fi
(DVI με προσαρμογέα).

για Bluetooth και Wi-Fi

Network connection)

Βύσμα τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο
καλώδιο τροφοδοσίας για σύνδεση
σε πρίζα 100V-240V.

l=On (σύνδεση με
LAN

WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI out

το κεντρικό δίκτυο
τροφοδοσίας
ρεύματος)

Input 1 (4K / HD)

Διακόπτης
λειτουργίας

Input 2 (HD)

H/S

Σετ κεφαλής /
Μικρόφωνο

O=Off (αποσύνδεση
Σύνδεσμος Η/Υ
(USB τύπου C)
Διεπαφή σέρβις
και για εξωτερικό
έλεγχο (RS-232).

Έξοδος (Output) HDMI Είσοδος (Input) HDMI 2 Πόλος
Η έξοδος προορίζεται για για κάμερα υψηλής
ισοδυναμικής
ευκρίνειας με έξοδο HDMI σύνδεσης
σύνδεση σε μια οθόνη
υψηλής ευκρίνειας ή μια
προαιρετική οθόνη αφής.

από το κεντρικό
δίκτυο τροφοδοσίας
ρεύματος)

(DVI με προσαρμογέα).

Εάν επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή το Bluetooth στις ρυθμίσεις, συνδέστε την παρεχόμενη κεραία στον σύνδεσμο 1.
Μην χρησιμοποιείτε για τον σκοπό αυτόν κεραία άλλου κατασκευαστή ή προμηθευτή.
Η μονάδα προορίζεται για αποκλειστική διασύνδεση με πιστοποιημένο εξοπλισμό κατά IEC60601 στο
περιβάλλον ασθενούς και πιστοποιημένο εξοπλισμό κατά IEC60XXX εκτός του περιβάλλοντος ασθενούς.
Με αυτόν τον εξοπλισμό πρέπει να χρησιμοποιείται πιστοποιημένο σετ καλωδίων τροφοδοσίας ισχύος. Πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικοί εθνικοί κανονισμοί σχετικά με την εγκατάσταση ή/και τον εξοπλισμό. Το καλώδιο
τροφοδοσίας ισχύος πρέπει να είναι ανθεκτικό τουλάχιστον όσο ένα συνηθισμένο εύκαμπτο καλώδιο με επένδυση από
σκληρό καουτσούκ κατά το IEC 60245 (χαρακτηρισμός 53) ή ένα συνηθισμένο εύκαμπτο καλώδιο με επένδυση από
πολυβινυλοχλωρίδιο κατά το IEC 60227 (χαρακτηρισμός 53).
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Διεπαφή χρήστη οθόνης
Το MVR / MVR Pro προβάλλει εύχρηστα εικονίδια. Μπορείτε να αγγίξετε τα εικονίδια απευθείας επάνω στην οθόνη αφής.
Λήψη φωτογραφίας
Έναρξη/διακοπή εγγραφής βίντεο
Εικονίδιο ελέγχου και
επισκόπηση τελευταίας εξέτασης
Αλλαγή σήματος εισόδου
Υπολειπόμενος χρόνος/χώρος
εγγραφής σε στικ USB ή στον
εσωτερικό χώρο αποθήκευσης
Ενεργή αποθήκευση δικτύου
Σελίδα Πληροφορίες
Οθόνη ζωντανής προβολής του MVR / MVR Pro. Αυτό είναι το μέγεθος εικονιδίου που
εμφανίζεται σε οθόνη Full-HD. Σε οθόνη 4K τα εικονίδια θα εμφανίζονται μικρότερα.
Σημειώστε:

Τερματισμός εξέτασης

Μπορείτε να ορίσετε τη θέση των εικονιδίων στη ζωντανή προβολή όπως εσείς επιθυμείτε. Απλά
σύρτε τα εικονίδια προς τα αριστερά ή τα δεξιά για αλλαγή της θέσης.
Εάν δεν θέλετε να εμφανίζονται τα εικονίδια στην οθόνη σας, μπορείτε απλά να τα μετακινήσετε
έξω από την ορατή περιοχή της οθόνης.
Αν χρησιμοποιείτε οθόνη αφής, μετακινήστε τα εικονίδια σέρνοντάς τα με το ένα δάκτυλο.

Πληκτρολόγιο USB με ενσωματωμένο trackpad
Αντί για οθόνη αφής μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πληκτρολόγιο USB με ενσωματωμένο trackpad. Το ενσωματωμένο trackpad
λειτουργεί ως ποντίκι με λειτουργία διπλού κλικ.
Λάβετε υπόψη σας τις λειτουργίες των πλήκτρων συντόμευσης για να χειριστείτε τη διεπαφή χρήστη του MVR:
F1 = Λήψη φωτογραφίας
F2 = Έναρξη/διακοπή εγγραφής βίντεο
- Πάτημα για 3 δευτερόλεπτα = Παύση
F3 = Νέα εξέταση/τερματισμός
i = οθόνη Information
εξέτασης
Home = Αλλαγή
εισόδου (εναλλαγή
εισόδου 1/2)

Esc = Πίσω
(στις Settings)
1 = Είσοδος 1
(επιλογή)
2 = Είσοδος 2
(επιλογή)
r = Επισκόπηση σε
ζωντανή λειτουργία

PgUp ή PgDn = Οθόνη
Information σε ανοιχτή
εξέταση
Enter = Επιλογή,
Παύση βίντεο on/off
Πλήκτρα βέλους
για τον έλεγχο
του κέρσορα ή
για τη μετακίνηση
μεταξύ πεδίων στις
Settings

c = Αλλαγή
εισόδου (εναλλαγή
εισόδου 1/2)
Το trackpad
λειτουργεί ως ποντίκι
για τον έλεγχο του
κέρσορα.
Διπλό κλικ = Enter/
επιλογή
Enter/επιλογή
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Τηλεχειριστήριο
Σημαντικό:
Αφαιρέστε την προστατευτική γλωττίδα της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου ή εισαγάγετε την μπαταρία πριν από τη χρήση.

Κουμπί επιλογής εισόδου:

Κουμπί λήψης φωτογραφίας:

Εναλλαγή μεταξύ εισόδου
1 και εισόδου 2

Καταγράφει την εικόνα της οθόνης στον
χώρο ή στους χώρους αποθήκευσης.

Ροδέλα πλοήγησης:

Κουμπί ΟΚ = Κουμπί επιλογής
OK 3 δευτερόλεπτα = Παύση βίντεο

Κουμπί Page Up/Down:

Κουμπί ESC:

Παρέχει πρόσβαση και κλείνει τη
σελίδα Πληροφορίες συστήματος
του MVR / MVR Pro.

Κουμπί νέου ασθενούς:

Κουμπί εγγραφής βίντεο:

Κλείνει τη σελίδα επισκόπησης.
Πατήστε το πριν από κάθε
συνεδρία εγγραφής. Ανοίγει νέο
φάκελο/νέα εξέταση.

Καταγράφει αποσπάσματα
βίντεο από αυτά που
προβάλλoνται στην οθόνη.
Πατήστε μία φορά για την
έναρξη της εγγραφής και ξανά
για τη διακοπή της.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
Κλείνει τη συνεδρία εγγραφής για
τα επόμενα βήματα.

Τηλεχειρισμός από απομακρυσμένη συσκευή (tablet) με τη χρήση της MVR Remote App
Για τον εξωτερικό έλεγχο του MVR / MVR Pro μπορούν
να χρησιμοποιηθούν απομακρυσμένες συσκευές
Android (tablet), είτε μέσω σύνδεσης USB ως εξωτερικές
οθόνες αφής (= USB σύνδεση) ή ασύρματα ως φορητές
συσκευές χειρός.
Η MediCapture συνιστά τη χρήση προεγκατεστημένων και
δοκιμασμένων tablet της MediCapture.
Παράδειγμα: TBHI9PRO – MVR Remote Tablet
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση και
τη χρήση ενός tablet ως τηλεχειριστηρίου, επικοινωνήστε
με τη MediCapture για να παραλάβετε το συμπληρωματικό
έγγραφο Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Σύνδεση του MVR / MVR Pro
Το MVR / MVR Pro συνδέεται σε μία ή δύο πηγές βίντεο (για παράδειγμα, ενδοσκοπική κάμερα, χειρουργική κάμερα, εξοπλισμό
υπέρηχων κτλ.).
1. Εάν προσθέσετε το MVR / MVR Pro σε εξοπλισμό απεικονίσεων που ήδη χρησιμοποιείτε, ξεκινήστε εντοπίζοντας
την έξοδο βίντεο της κύριας πηγής βίντεο.
2. Συνδέστε το κατάλληλο καλώδιο μεταξύ της εξόδου βίντεο στην πηγή βίντεο και της κατάλληλης εισόδου βίντεο στον
πίσω πίνακα του MVR / MVR Pro.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ισχύος.
4. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε στάνταρ ποδοδιακόπτες ή σκανδάλες κάμερας στον πίσω πίνακα. Ο ποδοδιακόπτης
ή η σκανδάλη μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη λήψη φωτογραφιών. Συνδέστε τον ποδοδιακόπτη ή τη
σκανδάλη στον σύνδεσμο «Τηλεχειριστήριο» (Remote). Πατώντας τον ποδοδιακόπτη ή τη σκανδάλη, θα εκτελεστεί
η ίδια λειτουργία όπως και με το κουμπί Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) στον μπροστινό πίνακα.
Σημείωση: Για τη λειτουργία δύο καλωδίων τηλεχειριστηρίου από την πηγή εικόνας
(Λήψη φωτογραφίας + Εγγραφή βίντεο) απαιτείται προσαρμογέας για τον σύνδεσμο τηλεχειριστηρίου του MVR / MVR Pro.
Οι ποδοδιακόπτες διατίθενται στον ιστότοπο medicapture.com.
Λάβετε υπόψη σας ότι για να είναι μια σκανδάλη κάμερας συμβατή με MVR / MVR Pro,
πρέπει να είναι του απλού τύπου «κλειστή επαφή» και όχι του τύπου «προγραμματιζόμενη».

Εισαγωγή στικ USB
Ο ευκολότερος τρόπος να ξεκινήσετε είναι να καταγράφετε στο παρεχόμενο στικ USB.1 Εισαγάγετε το στικ στην μπροστινή θύρα
USB. Συνιστώνται τα στικ της εταιρείας MediCapture.
Θύρα μονάδας USB
Συνδέστε εδώ μία μονάδα USB. Οι εικόνες και τα
βίντεο καταγράφονται στη μονάδα.στη μονάδα.

1 Τα στικ της MediCapture κυκλοφορούν σε διάφορα μοντέλα.
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Δημιουργία δεδομένων ασθενούς
Η ροή εργασιών για την εισαγωγή δεδομένων ασθενούς εξαρτάται από τις ρυθμίσεις για τις Πληροφορίες ασθενούς (Patient Info).
				
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Το MVR / MVR Pro εκκινεί με μια καθορισμένη αρχική οθόνη μετά την ενεργοποίηση της συσκευής ή μετά από τη λήξη
της εξέτασης.
Ροή εργασιών μετά την ενεργοποίηση του MVR / MVR Pro:

Έναρξη
Αγγίξτε την Έναρξη (Start), πατήστε το κουμπί Ασθενής
(Patient) στον μπροστινό πίνακα [ή χρησιμοποιήστε το πλήκτρο
«F3» στο πληκτρολόγιο] για να ξεκινήσετε μια νέα εξέταση.
Χωρίς πληροφορίες ασθενούς
Το MVR / MVR Pro δημιουργεί έναν φάκελο για την αποθήκευση
εικόνων και βίντεο που έχουν εγγραφεί σε αυτήν την εξέταση.
Χειρωνακτική εισαγωγή πληροφοριών ασθενούς
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε πληροφορίες ασθενούς ώστε
να αντιστοιχίσετε εικόνες και βίντεο με έναν ασθενή. Για
την εισαγωγή πληροφοριών ασθενούς, χρησιμοποιήστε την
ενσωματωμένη οθόνη αφής, μια εξωτερική οθόνη αφής ή ένα
πληκτρολόγιο USB.
Οι ρυθμίσεις για τις πληροφορίες ασθενούς πρέπει να ρυθμιστούν
στο Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Ζωντανή οθόνη (live screen)
για εγγραφή

Επιστροφή στην
εξέταση (live screen)

Τερματισμός εξέτασης

Χρήση του κουμπιού Ασθενής (Patient) για τον τερματισμό της εξέτασης εγγραφής
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Ασθενής (Patient) στον μπροστινό πίνακα για το κλείσιμο της εξέτασης.

Φωτεινός δακτύλιος
Ανάβει με μπλε χρώμα όταν μία εξέταση εγγραφής
μπορεί να κλείσει (ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ).
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Χειρωνακτική εισαγωγή δεδομένων ασθενούς
Μπορείτε να πληκτρολογήσετε
πληροφορίες ασθενούς ώστε να
αντιστοιχίσετε εικόνες και βίντεο με
έναν ασθενή. Οι ρυθμίσεις για τις
πληροφορίες ασθενούς πρέπει να
ρυθμιστούν στο Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Αγγίξτε την Έναρξη
(Continue) για να ξεκινήσετε
τη νέα σας εξέταση.

Αναζήτηση πρόσφατου ασθενούς στον χώρο αποθήκευσης
Αντί να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα ασθενούς με το χέρι, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε τον κατάλογο με όλους τους
πρόσφατους ασθενείς που βρίσκονται στα μέσα αποθήκευσης του MVR / MVR Pro (όσα είναι ενεργοποιημένα και
συνδεδεμένα). Αγγίξτε το εικονίδιο «Αναζήτηση» (search) στην οθόνη «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» (ENTER
PATIENT DATA) για εμφάνιση του καταλόγου.
Επιλέξτε τα υπάρχοντα δεδομένα
ασθενούς και αγγίξτε ξανά για
να αντιγράψετε τα δεδομένα
ασθενούς στη νέα σας εξέταση.
Εξακολουθείτε να μπορείτε να
αλλάξετε τα δεδομένα αυτά.

Λήψη εικόνων
Για τη λήψη μίας εικόνας, αγγίξτε το εικονίδιο Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) στην οθόνη αφής.
Μπροστινός πίνακας: Πατήστε το κουμπί Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) στον μπροστινό πίνακα.
[Πληκτρολόγιο USB: Το πλήκτρο «F1» έχει την ίδια λειτουργία.]

Φωτεινός δακτύλιος
Ανάβει με μπλε χρώμα όταν η συσκευή είναι έτοιμη για
λήψη εικόνων. Σβήνει για λίγο όταν λαμβάνεται η εικόνα.
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Εγγραφή βίντεο
Για την έναρξη της εγγραφής βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο Εγγραφή βίντεο (Record Video) στην οθόνη αφής. Αγγίξτε ξανά το
εικονίδιο για να σταματήσετε την εγγραφή.
Μπροστινός πίνακας: Πατήστε το κουμπί Εγγραφή βίντεο (Record Video) στον μπροστινό πίνακα. Πατήστε το κουμπί
ξανά για να σταματήσετε την εγγραφή.
[Πληκτρολόγιο USB: Το πλήκτρο «F2» έχει την ίδια λειτουργα.]
Συμβουλές εγγραφής:
• Μπορείτε να λαμβάνετε σταθερές εικόνες την ίδια ώρα που γίνεται και η εγγραφή βίντεο. Απλά αγγίξτε/
πατήστε το κουμπί Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο. Κατά την
επισκόπηση του αρχείου βίντεο, θα δείτε ετικέτες στη λωρίδα χρόνου. Αυτές οι ετικέτες είναι βοηθητικές
ώστε να αναγνωρίσετε πότε λήφθηκε μια εικόνα κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
• Οι μεγάλες εγγραφές χωρίζονται αυτόματα σε αρχεία των 4GB έκαστο. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα
αρχεία παραμένουν σε διαχειρίσιμο μέγεθος. Η διαδικασία είναι «συνεχής». Όταν εκτελείτε μιας μακράς
διάρκειας εγγραφή, δεν θα αντιληφθείτε πότε ξεκινάει αυτόματα ένα νέο αρχείο. Όταν αναπαράγετε μια
μεγάλης διάρκειας εγγραφή με τη χρήση της «συνεχούς αναπαραγωγής» (λειτουργία στις περισσότερες
συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων), δεν θα υπάρχουν κενά κατά την αναπαραγωγή.

Για περισσότερες
πληροφορίες για τις
ετικέτες ανατρέξτε
στο κεφάλαιο
“Επισκόπηση βίντεο
στο MVR / MVR Pro”.

Φωτεινός δακτύλιος
Ανάβει με μπλε χρώμα όταν η συσκευή είναι έτοιμη για εγγραφή
βίντεο. Αναβοσβήνει μπλε κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο.

Παύση μιας εγγραφής βίντεο
Για να χρησιμοποιήσετε την Παύση πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία από τις Ρυθμίσεις (Settings)
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Το εικονίδιο Παύση εμφανίζεται στη ζωντανή οθόνη μετά την ενεργοποίηση της Παύσης.
Για την παύση ενός βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο Παύση στην οθόνη αφής. Για τη συνέχιση της εγγραφής βίντεο, αγγίξτε ξανά το
εικονίδιο Παύση.
Εναλλακτική λειτουργία:
Για την παύση ενός βίντεο κατά τη διάρκεια της εγγραφής:
• πατήστε το κουμπί Εγγραφή βίντεο (Record Video) στον μπροστινό πίνακα για 3 δευτερόλεπτα.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το κουμπί ΟΚ του τηλεχειριστηρίου.
• [Πληκτρολόγιο USB: Το πάτημα του πλήκτρου «F2» για 3 δευτερόλεπτα ή του «Enter» έχει την ίδια λειτουργία.]
Ο φωτεινός δακτύλιος αναβοσβήνει πολύ γρήγορα όταν η εγγραφή βίντεο είναι σε παύση.
Για τη συνέχιση της εγγραφής βίντεο:
• πατήστε ξανά το κουμπί Εγγραφή βίντεο (Record Video) ή το κουμπί ΟΚ του τηλεχειριστηρίου.
• [Πληκτρολόγιο USB: Το πάτημα του πλήκτρου «F2» ή του «Enter» έχει την ίδια λειτουργία.]
Η λειτουργία Παύση χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μόνο ενός αρχείου βίντεο με περιεχόμενο από διάφορες ενότητες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές κατά τη διάρκεια μίας εγγραφής βίντεο για την απαλοιφή των «ανεπιθύμητων»
μερών. Κατά την επισκόπηση ενός αρχείου βίντεο το οποίο είχε μπει σε παύση, θα δείτε ετικέτες στη λωρίδα χρόνου. Αυτές οι
ετικέτες είναι βοηθητικές ώστε να αναγνωρίσετε τις διαφορετικές ενότητες του βίντεο.
Για περισσότερες
Παύση (Pause) Παύση (Pause)
πληροφορίες για τις
ετικέτες ανατρέξτε
Μέρος 1
Μέρος 2
Μέρος 3
στο κεφάλαιο
Έναρξη βίντεο
Διακοπή βίντεο
Έναρξη βίντεο
Διακοπή βίντεο
“Επισκόπηση βίντεο
(Video Start)
(Video Stop)
(Video Start)
(Video Stop)
στο MVR / MVR Pro”.
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Αλλαγή σημάτων εισόδου στη ζωντανή προβολή = Multi-Input
Εάν έχουν συνδεθεί δύο κάμερες, το MVR / MVR Pro αναγνωρίζει και τις δύο αναλύσεις εισόδου και εμφανίζει ένα
επιπλέον εικονίδιο στην οθόνη. Έχετε την επιλογή να αλλάξετε ανάμεσα στην Είσοδο 1 και την Είσοδο 2 οποιαδήποτε
στιγμή κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας απεικόνισης (εξέταση ασθενούς). Πρώτα πρέπει να διακοπεί τυχόν ενεργή
εγγραφή βίντεο.
•
Μέσω της οθόνης αφής απλά αγγίξτε το εικονίδιο Είσοδος (Input) για εναλλαγή μεταξύ των δύο σημάτων.
•
Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου για εναλλαγή μεταξύ των εισόδων.
•
[Πληκτρολόγιο USB: Το πάτημα του πλήκτρου «c» έχει την ίδια λειτουργία.]

Επιλογές αποθήκευσης = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Το MVR / MVR Pro παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των εξετάσεων εγγραφής σας σε πολλούς στοχευμένους χώρους
αποθήκευσης.
Σημείωση: Μπορούν να επιλεγούν
ταυτόχρονα δύο τύποι/επιλογές
αποθήκευσης.
Οι επιλογές είναι:.
• Αποθήκευση σε USB (USB Storage)
• Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης
(Internal Storage)
• Αποθήκευση δικτύου (Network Storage)
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε διάφορες
αναλύσεις βίντεο για διάφορους
στοχευμένους χώρους αποθήκευσης.
Παράδειγμα: Εγγραφή σε USB με
την υψηλότερη δυνατή ανάλυση και
αποθήκευση σε έναν διακομιστή δικτύου
με μειωμένη ανάλυση.

Σημείωση: Οι εικόνες λαμβάνονται πάντα στην αρχική ανάλυση εισόδου.

Οι αναλύσεις 1920x1200 και 1280x1024 υποστηρίζονται στη ρύθμιση 1080p –
με εγγραφή και λήψη σε αρχική ανάλυση και μορφή.

Εγγραφή σε στικ USB
Η εγγραφή στο παρεχόμενο στικ USB της MediCapture είναι ο ευκολότερος τρόπος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το
MVR / MVR Pro. Όταν τελειώσει η εγγραφή μπορείτε να αφαιρέσετε το στικ και να το έχετε πάντα μαζί σας με ευκολία.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η αποθήκευση σε USB.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Θύρα μονάδας USB (USB Drive Connector)
Συνδέστε εδώ μία μονάδα USB. Οι εικόνες και
τα βίντεο καταγράφονται στη μονάδα.

Σημείωση: Σε περίπτωση που για λόγους τακτικής δεν επιτρέπεται καθόλου η χρήση μέσων αποθήκευσης
USB στο περιβάλλον ΙΤ που εργάζεστε, οι διαχειριστές ΙΤ μπορούν να απενεργοποιήσουν την επιλογή USB για αποθήκευση.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Εγγραφή σε σκληρό δίσκο USB
Η εγγραφή σε σκληρό δίσκο USB προσομοιάζει πολύ με την εγγραφή σε στικ USB. Το βασικό πλεονέκτημα της χρήσης σκληρού
δίσκου USB είναι ότι παρέχει πολύ μεγαλύτερη χωρητικότητα αποθήκευσης από το στικ USB. Πριν να χρησιμοποιήσετε σκληρό
δίσκο USB με το MVR / MVR Pro, λάβετε υπόψη σας τα εξής:
• Διαγράψτε οποιοδήποτε λογισμικό ήταν ήδη προεγκατεστημένο στη μονάδα (ενδέχεται
να μην είναι συμβατό με το MVR / MVR Pro).
• Για την προστασία των βίντεο και των εικόνων σας είναι σημαντικό να δημιουργείτε
αντίγραφα ασφαλείας μεταφέροντας τα από τον εξωτερικό σκληρό δίσκο στον
υπολογιστή σας ή στο δίκτυο.
• Λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του εξωτερικού σκληρού δίσκου USB, το MVR / MVR
Pro χρειάζεται περίπου 20-60 δευτερόλεπτα για αναγνωρίσει τη συσκευή. Περιμένετε με
υπομονή μέχρι να αναγνωριστεί ο εξωτερικός σκληρός δίσκος. Ο εξωτερικός σκληρός
δίσκος έχει αναγνωριστεί όταν ανάβει ο φωτισμός περιβάλλοντος του Νέος Ασθενής
(New Patient) και εμφανίζεται το εικονίδιο USB στη συνδεδεμένη οθόνη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Μην αποσυνδέετε τον
εξωτερικό σκληρό δίσκο
μετά την εισαγωγή
του! Περιμένετε
τουλάχιστον ένα (1)
λεπτό δίνοντας στο
σύστημα αρκετό χρόνο
για να αναγνωρίσει τον
εξωτερικό σκληρό δίσκο.

Μορφές σκληρού δίσκου
Οι εξωτερικοί σκληροί δίσκοι USB κυκλοφορούν σε διάφορες «μορφές»: FAT32, NTFS ή exFAT. Το MVR / MVR Pro μπορεί να
επεξεργαστεί και τις τρεις αυτές μορφές. Σε περίπτωση μη αναγνώρισης του σκληρού δίσκου USB, ίσως βοηθήσει να διαμορφώσετε
τον δίσκο σε μορφή FAT32.
Σημείωση: Η λειτουργία automatic video repair δεν λειτουργεί με τη μορφή αρχείου exFAT.
Η MediCapture συνιστά τη χρήση σκληρών δίσκων σε μορφή FAT32 ή NTFS.

Τρόπος καθορισμού της μορφή του σκληρού δίσκου USB:
•

Συνδέστε τη μονάδα σε έναν υπολογιστή με Windows.

•

Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο της μονάδας και επιλέξτε «Ιδιότητες» (Properties).

•

Στην καρτέλα «Γενικά», παρατίθεται η λίστα με το σύστημα αρχείων (μορφή).
Μεταφορά εικόνων από μια μονάδα USB στον υπολογιστή σας

1.

Αν καταγράφετε τα βίντεό σας σε στικ USB ή σκληρό δίσκο USB, αποσυνδέστε τα από το MVR / MVR Pro στο τέλος της
εξέτασης απεικόνισης. Εισαγάγετε τη μονάδα σε μια θύρα USB στον υπολογιστή σας.
Σημείωση: Μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB - είτε το στικ είτε τον σκληρό δίσκο από το MVR / MVR Pro κατά τη διάρκεια της εγγραφής! Το αρχείο εγγραφής μπορεί να καταστραφεί.

2.

Ο υπολογιστής σας θα διαχειριστεί τη μονάδα USB όπως κάθε άλλη μονάδα δίσκου στον υπολογιστή σας.
Περιηγηθείτε στη μονάδα και ανοίξτε τη για να δείτε τους φακέλους που περιέχει.

3.

Κάντε κλικ στις εικόνες και τα βίντεο για να τα δείτε όσο βρίσκονται στη μονάδα, ή μεταφέρετέ τα στον σκληρό δίσκο
του υπολογιστή σας και δείτε τα και αποθηκεύστε τα εκεί (συνιστάται). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση των Windows
ή του Mac OS για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις μονάδες δίσκου του υπολογιστή σας και
διαχείρισης των αρχείων.

Εγγραφή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης
Η εγγραφή στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ως δεύτερη επιλογή βελτιώνει την ασφάλεια των αποθηκευμένων δεδομένων σας
καθώς πάντα δημιουργείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας της εγγραφής.
Μην θεωρείτε όμως τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ως ένα μέσο μακροχρόνιας αποθήκευσης. Ακόμα και η μεγαλύτερη εσωτερική
μνήμη κάποτε θα γεμίσει τελείως. Η καλύτερη πρακτική είναι να γίνεται εκκαθάριση της κρυφής μνήμης (cache) ανά
τακτά διαστήματα.
Το MVR / MVR Pro παρέχει λειτουργίες για την αυτόματη εκκαθάριση του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Οι κανόνες σχετικά με
την εκκαθάριση της εσωτερικής μνήμης πρέπει να ορίζονται από τον διαχειριστή ΙΤ.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Εγγραφή στον χώρο αποθήκευσης δικτύου
Η εγγραφή στον χώρο αποθήκευσης δικτύου είναι η καλύτερη επιλογή για μακροχρόνια αποθήκευση. Οι εικόνες και τα βίντεο
εγγράφονται σε πραγματικό χρόνο και σε τυπικές μορφές σε αυτόν τον εξωτερικό χώρο μαζικής αποθήκευσης.
Ζητήστε από τον διαχειριστή ΙΤ σας να ορίσει τις ρυθμίσεις για αποθήκευση δικτύου.
1. Δημιουργήστε μια φυσική σύνδεση τοπικού δικτύου στον διακομιστή δικτύου με τη χρήση του συνδέσμου δικτύου στο
πίσω μέρος του MVR / MVR Pro. Εναλλακτικά μπορείτε να ρυθμίσετε μια σύνδεση Wi-Fi προς τον δρομολογητή Wi-Fi.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Για ενσύρματη σύνδεση τοπικού δικτύου: Επιλέξτε ρυθμίσεις IP Auto-IP setup ή Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Ιδιότητες για τον διακομιστή αποθήκευσης δικτύου.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Ρυθμίσεις αποθήκευσης για αποθήκευση δικτύου (όρια ενεργοποίησης και ανάλυσης).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Επισκόπηση μελετών στο MVR / MVR Pro
Μπορείτε να δείτε την ενεργή εξέταση από την οθόνη ζωντανής εγγραφής. Αυτό βοηθάει ώστε να ελέγχετε τις εγγραφές σας πριν από
την ολοκλήρωση της εξέτασης. Οι εγγραφές βίντεο πρέπει να διακόπτονται πριν από την εναλλαγή σε Επισκόπηση.
Αγγίξτε το εικονίδιο Επισκόπηση (Review) για είσοδο στην Επισκόπηση. Κλείνοντας την οθόνη Επισκόπηση (Review) επιστρέφετε
στην οθόνη ζωντανής εγγραφής.

Εικονίδιο ελέγχου
Επισκόπηση τρέχουσας εξέτασης

Αρχειοθήκη
Η Αρχειοθήκη παρέχει εύχρηστες δυνατότητες για περιήγηση στις εγγεγραμμένες εξετάσεις σας. Μπορείτε να εισέλθετε στην
Αρχειοθήκη από την οθόνη έναρξης. Η πρόσβαση και στις δύο ενεργοποιημένες επιλογές για πολλαπλή αποθήκευση μπορεί να
επιτευχθεί από την Αρχειοθήκη. Όλες οι ενεργοποιημένες επιλογές πρέπει να συνδέονται με το MVR / MVR Pro.
Διαθέσιμες δυνατότητες στην Αρχειοθήκη:
• Επισκόπηση εικόνων και αναπαραγωγή βίντεο
• Διαγραφή αρχείων
• Διαγραφή κενών εξετάσεων
• Λήψη στιγμιότυπων από βίντεο σε παύση. Μετακίνηση καρέ-καρέ των βίντεο σε παύση
• Διαγραφή τμημάτων βίντεο στην αρχή και/ή στο τέλος, χωρισμός βίντεο σε πολλά μέρη και
αποθήκευση ως νέων συνδυασμένων βίντεο. (Από την έκδοση υλικολογισμικού FW 191018 και μετά)
• Επεξεργασία εικόνων με σχόλια και αποθήκευση αυτών ως νέας εικόνας
• Μεγέθυνση ή περικοπή εικόνων και αποθήκευση αυτών ως νέας εικόνας
• Αντιγραφή ολόκληρων εξετάσεων, μεμονωμένων εικόνων ή μεμονωμένων βίντεο σε USB
• Επιλογή εικόνων και εκτύπωση αυτών σε μια αναφορά
• Αποστολή αναφορών σε εκτυπωτή δικτύου ή αποθήκευση αυτών ως αρχείο PDF
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Επιλέξτε έναν χώρο αποθήκευσης. Εσωτερικό, USB ή δίκτυο

Αγγίξτε την εξέταση για επιλογή

Για την επιλογή μιας εξέτασης,
ενός βίντεο ή μιας σταθερής
εικόνας, απλά αγγίξτε το
εικονίδιο προεπισκόπησης.

Αγγίξτε το βίντεο για αναπαραγωγή

Αγγίξτε την εικόνα για επεξεργασία

Διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα στο επιλεγμένο μέσο αποθήκευσης μπορούν να διαγραφούν ξεχωριστά. Για κάθε δραστηριότητα διαγραφής απαιτείται
η επιβεβαίωσή σας στην οθόνη.
• Διαγραφή μεμονωμένων αρχείων (εικόνων/βίντεο): Επιλέξτε το αρχείο που επιθυμείτε να διαγράψετε και αγγίξτε το εικονίδιο
Διαγραφή (Delete).
• Η διαγραφή ολόκληρης εξέτασης είναι εφικτή εφόσον αυτή είναι άδεια - έχουν, δηλαδή, ήδη διαγραφεί όλα τα αρχεία.
• Εκκαθάριση όλων των δεδομένων από τον χώρο αποθήκευσης της συσκευής. Χρησιμοποιήστε τη διαδικασία φορμαρίσματος
για τη διαγραφή όλων των δεδομένων από απευθείας συνδεδεμένους χώρους αποθήκευσης (μνήμη USB ή εσωτερική μνήμη):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη διαδικασία φορμαρίσματος, όλα τα δεδομένα διαγράφονται και δεν μπορούν να ανακτηθούν!
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Επισκόπηση βίντεο στο MVR / MVR Pro
Ένα επιλεγμένο βίντεο ξεκινάει να αναπαράγεται αυτόματα. Για την παύση του βίντεο, αγγίξτε το εικονίδιο Παύση. Μπορείτε τώρα
να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό της λωρίδας χρόνου για να αλλάξετε θέση μέσα στο βίντεο ή να μετακινηθείτε προς τα εμπρός και
προς τα πίσω με το Tab.
Μπορείτε να μεγεθύνετε το βίντεο σε παύση με δύο δάκτυλα.
Για τη λήψη στιγμιότυπου από το βίντεο σε παύση, αγγίξτε το εικονίδιο Φωτογραφία.
Λήψη στιγμιότυπου
Η εικόνα αυτή θα προστεθεί στην εξέταση του ασθενή.
Μπορεί να δείτε ετικέτες στη
λωρίδα χρόνου του βίντεο. Οι
ετικέτες δημιουργούνται κάθε
φορά που:
• γίνεται παύση του βίντεο
κατά τη διάρκεια της
εγγραφής
• λαμβάνεται μια εικόνα κατά
τη διάρκεια της εγγραφής
• χάνεται ο συγχρονισμός του
σήματος βίντεο για λιγότερο
από 10 δευτερόλεπτα (κατά
πάσα πιθανότητα λόγω
φθαρμένου καλωδίου βίντεο)
Μπορείτε να μετακινείστε μεταξύ
των ετικετών με τη χρήση των
μπλε εικονιδίων μπροστά/πίσω.

Μία ετικέτα
πίσω
Ένα καρέ πίσω

Ετικέτα

Θέση στη λωρίδα χρόνου

Μία ετικέτα
μπροστά
Ένα καρέ μπροστά

Επισκόπηση σταθερών εικόνων στο MVR / MVR Pro
Η επεξεργασία μιας επιλεγμένης
εικόνας μπορεί να πραγματοποιηθεί με
πολλούς τρόπους, και στη συνέχεια η
εικόνα μπορεί να αποθηκευτεί ως νέα
εικόνα στην εξέταση.
Οι επιλογές είναι:
• Μεγέθυνση/περικοπή
• Προσθήκη σημειώσεων κειμένου
• Σήμανση περιοχών με κύκλους,
τετράγωνα ή ελεύθερα σχέδια
• Προσθήκη σημειώσεων στο
αρχείο εικόνας, οι οποίες θα
εμφανίζονται στις αναφορές
Σημείωση: Για να ανακαλύψετε όλες
τις επιλογές επεξεργασίας, δείτε τα
βίντεο παρουσίασης στη διεύθυνση
medicapture.com
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Δημιουργία και εκτύπωση αναφορών
Οι σταθερές εικόνες μιας επιλεγμένης εξέτασης μπορούν να αποθηκευτούν ως αναφορά PDF. Μπορείτε να προσθέσετε σημειώσεις οι
οποίες θα εμφανίζονται στην αναφορά.Η αναφορά PDF θα αποθηκευτεί στον ίδιο φάκελο με τις εικόνες και τα βίντεό σας.
Η αναφορά μπορεί επίσης να εκτυπωθεί με
έναν εκτυπωτή δικτύου*.
Όλες οι επιλεγμένες εικόνες θα
εμφανίζονται στην αναφορά.
Αγγίζοντας τα επάνω εικονίδια μπορείτε να
αλλάζετε τη διάταξη της αναφοράς (αριθμό
εικόνων ανά σελίδα, διάταξη) και να
επιλέγετε τον αριθμό των αντιγράφων.
* Ζητήστε από τον διαχειριστή ΙΤ σας να
συνδέσει έναν εκτυπωτή δικτύου ή έναν
τοπικό εκτυπωτή Wi-Fi και να ρυθμίσει τις
ιδιότητες του εκτυπωτή.

Εικόνα κεφαλίδας αναφοράς
Μπορείτε να εισαγάγετε μια εικόνα κεφαλίδας για να εξατομικεύσετε την αναφορά σας. Η εικόνα θα εμφανίζεται στο επάνω
μέρος της πρώτης σελίδας των αναφορών σας. Το συνιστώμενο μέγεθος εικόνας κεφαλίδας είναι 1600-3200 pixels κατά πλάτος.
Το συνιστώμενο ύψος είναι 200-1000 pixels. Για την εικόνα κεφαλίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία PNG ή JPG.

Προβολή σταθερών εικόνων στον υπολογιστή σας
Μπορείτε να προβάλετε εύκολα τις εγγεγραμμένες εικόνες που έχετε μεταφέρει στον υπολογιστή σας. Οι υπολογιστές Windows
και Mac διαθέτουν ενσωματωμένο λογισμικό προβολής, το οποίο θα ανοίξει αυτόματα όταν κάνετε διπλό κλικ επάνω σε ένα
αρχείο εικόνας. Μπορείτε επίσης να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τις σταθερές σας εικόνες με εξειδικευμένα προγράμματα
διαχείρισης ιατρικών εικόνων που διατίθενται από πολλούς τρίτους προμηθευτές.

Προβολή βίντεο στον υπολογιστή σας
Το MVR / MVR Pro καταγράφει βίντεο υψηλής ευκρίνειας σε μορφή H.264* ή HEVC* (=H.265), η οποία αναφέρεται μερικές
φορές και ως MPEG-4 ή MP4. Αυτές οι ευρέως χρησιμοποιούμενες μορφές ενδείκνυνται ιδανικά για ιατρικές εφαρμογές, διότι
παρέχουν βίντεο υψίστης ποιότητας σε πολύ μικρό μέγεθος αρχείου. Οι καινούριοι υπολογιστές Windows και Mac διαθέτουν
ενσωματωμένο λογισμικό προβολής το οποίο θα ανοίξει αυτόματα όταν κάνετε διπλό κλικ επάνω σε ένα αρχείο βίντεο. Ωστόσο,
κάποιοι παλαιότεροι υπολογιστές ενδέχεται να χρειάζονται πρόσθετο λογισμικό για την αναπαραγωγή βίντεο H.264*/HEVC*.
Για παράδειγμα, στους υπολογιστές με Windows XP και Vista, η αναπαραγωγή καθίσταται δυνατή μετά από την εγκατάσταση
ενός απλού «πρόσθετου» στο Windows Media Player. Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση αυτού του «πρόσθετου»
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα medicapture.com/support.

Άλλες δυνατότητες
Λήψη εικόνων κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο
Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, μπορείτε επίσης να λαμβάνετε σταθερές εικόνες, πατώντας απλά το κουμπί Λήψη
φωτογραφίας (Capture Photo) όπως θα κάνατε συνήθως.
Δημιουργία ετικετών σε αρχεία βίντεο
Οι ετικέτες είναι βοηθητικοί δείκτες στο αρχείο βίντεο για την αναγνώριση σημαντικών συμβάντων. Οι ετικέτες προστίθενται στη
λωρίδα χρόνου του βίντεο όταν:
•

λήφθηκε μια εικόνα κατά τη διάρκεια της εγγραφής

•

έγινε παύση της εγγραφής βίντεο και στη συνέχεια συνεχίστηκε

•

χάθηκε ο συγχρονισμός της πηγής βίντεο για μικρό χρονικό διάστημα (κατά πάσα πιθανότητα λόγω φθαρμένου
καλωδίου βίντεο κ.λπ.)
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Λειτουργία MediCapture Automatic Video Repair
Οι μονάδες USB δεν πρέπει να αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής! Η αφαίρεση της μονάδας USB κατά τη διάρκεια της
εγγραφής έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αρχείων.
Η απενεργοποίηση του MVR /MVR Pro ή μια ενδεχόμενη διακοπή ρεύματος κατά τη διάρκεια της ενεργής εγγραφής βίντεο θα έχει
επίσης ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αρχείων βίντεο.
Το MVR / MVR Pro διαθέτει μια λειτουργία Αυτόματης Επιδιόρθωσης Βίντεο. Μόλις εισαγάγετε μια μονάδα USB με ένα
κατεστραμμένο αρχείο βίντεο, το MVR / MVR Pro αναγνωρίζει το αρχείο και το επιδιορθώνει για να είναι έτοιμο για αναπαραγωγή.
Στην οθόνη θα αναδυθεί ένα μήνυμα που θα σας ενημερώνει για την επιτυχή εξέλιξη.
Το MVR / MVR Pro σκανάρει επίσης τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης αναζητώντας κατεστραμμένα αρχεία βίντεο και τα
επιδιορθώνει αυτόματα.
Σημείωση: Η Αυτόματη Επιδιόρθωση Βίντεο λειτουργεί μόνο για μονάδες USB σε μορφή FAT32 ή NTFS.
Οι μονάδες USB σε μορφή exFAT δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία Αυτόματη Επιδιόρθωση Βίντεο.
Ποδοδιακόπτες και σκανδάλες κάμερας
Στον πίσω πίνακα υπάρχει ένας σύνδεσμος για στάνταρ ποδοδιακόπτη/σκανδάλη κάμερας. Εκτελεί την ίδια λειτουργία όπως το
αντίστοιχο κουμπί Λήψη φωτογραφίας (Capture Photo) στον μπροστινό πίνακα. Λάβετε υπόψη σας ότι οι σύνδεσμοι ποδοδιακόπτη/
σκανδάλης κάμερας είναι μια απλή «κλειστή επαφή» και δεν είναι «προγραμματιζόμενοι».
Σημείωση: Για τη λειτουργία δύο καλωδίων τηλεχειριστηρίου από την πηγή εικόνας
(Λήψη φωτογραφίας + Εγγραφή βίντεο) απαιτείται προσαρμογέας για τον σύνδεσμο τηλεχειριστηρίου του MVR / MVR Pro.

Σελίδα Πληροφορίες (Information) / System Settings
Ένα εικονίδιο Πληροφορίες
εμφανίζεται στη ζωντανή
οθόνη. Με τη χρήση μιας
οθόνης αφής ή ενός ποντικιού USB
μπορείτε να κάνετε κλικ στο εικονίδιο
Πληροφορίες για να έχετε πρόσβαση στη
σελίδα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION).
[Πληκτρολόγιο USB: Το «i» έχει την
ίδια λειτουργία.]
Η σελίδα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
(INFORMATION) παρέχει μια επισκόπηση
για τις σχετικές παραμέτρους καθώς και
πρόσβαση στις SETTINGS συστήματος.
Σημειώστε:
Το εικονίδιο / Η λειτουργία SETTINGS είναι διαθέσιμο/η μόνο αν δεν έχει ξεκινήσει μια εξέταση εγγραφής.
Μετά την έναρξη μιας εξέτασης εγγραφής, δεν μπορούν να αλλάξουν οι Ρυθμίσεις. Αν επιθυμείτε να εισέλθετε
στις Ρυθμίσεις συστήματος (System Settings), πρέπει πρώτα να κλείσετε την εξέταση. Στη συνέχεια ανοίξτε τη σελίδα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (INFORMATION) και αγγίξτε το SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC διεύθυνση / QR code
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση
Device ID και LAN MAC αγγίζοντας
το εικονίδιο για τις Πληροφορίες
Συσκευής (Device Info).

Στις Device Info περιλαμβάνεται
επίσης ένας QR code για σάρωση.
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Ρυθμίσεις (για διαχειριστές)
Μπορείτε να βρείτε όλες τις δυνατότητες ρύθμισης του MVR / MVR Pro στις Ρυθμίσεις (Settings).
Σημειώστε: Οι ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) καθώς και οι προαιρετικές ρυθμίσεις δικτύωσης ή DICOM
πρέπει να αλλάζουν μόνο από τεχνικό προσωπικό ή διαχειριστές ΙΤ.
Οι SETTINGS διατίθενται μόνο στην αγγλική γλώσσα.
Οι Ρυθμίσεις για προχωρημένους (Advanced Settings) μπορεί να προστατεύονται από κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να δημιουργήσετε τον δικό σας κωδικό πρόσβασης.
Δομή ρυθμίσεων
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
• Report Settings
-

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

<23>

- 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)
• Update & Default
- 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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Κλείδωμα/προστασία ρυθμίσεων για προχωρημένους:
➤ Settings ➤ Advanced
Συνιστούμε στους διαχειριστές να κλειδώσουν την ενότητα Ρυθμίσεις για προχωρημένους
(Advanced Settings) με κωδικό πρόσβασης.
Τα πλεονεκτήματα είναι:

Κλειδωμένο

• Κανένας χρήστης δεν έχει πρόσβαση
στις Ρυθμίσεις για προχωρημένους
(Advanced Settings).
• Ο διαχειριστής μπορεί να
χρησιμοποιεί την οθόνη σύνδεσης
χρήστη (User Login) (βλ. επόμενη
ενότητα) κάνοντας χρήση του δικού
του κωδικού πρόσβασης για τις
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
(Advanced Settings) (χωρίς όνομα
χρήστη, μόνο με κωδικό πρόσβασης).
Έτσι ανοίγει η προστατευμένη οθόνη
για Ρυθμίσεις για προχωρημένους
(Advanced Settings). Είναι δυνατόν
να απενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί
χρήστη - σε περίπτωση που έχουν
χαθεί οι πληροφορίες για τον
λογαριασμό χρήστη.

Ανοικτό

Λογαριασμοί χρήστη για προστασία ασφαλείας
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Για προηγμένη προστασία της συσκευής και ασφάλεια των δεδομένων των εγγεγραμμένων εξετάσεων,
το MVR / MVR Pro μπορεί να κλειδωθεί με λογαριασμούς χρήστη.

Ενεργοποίηση
λογαριασμών χρήστη
και προσθήκη χρηστών

Κωδικός πρόσβασης για λογαριασμό χρήστη

Όνομα χρήστη
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Σημειώστε:
Μόλις ενεργοποιηθούν οι λογαριασμοί χρήστη, πρέπει να γνωρίζετε τα ονόματα χρήστη και
τους κωδικούς πρόσβασης για να λειτουργήσετε το MVR / MVR Pro.
Η MediCapture δεν έχει πρόσβαση στις πληροφορίες λογαριασμού χρήστη και, για τον
λόγο αυτόν, δεν υπάρχει «κύριος κωδικός πρόσβασης».
Σε περίπτωση που ξεχάσατε τις πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, πρέπει να γίνει στο MVR /
MVR Pro πλήρης εγκατάσταση των εργοστασιακών προεπιλεγμένων ρυθμίσεων, γεγονός που
σημαίνει ότι αρκετές από τις αρχειοθετημένες πληροφορίες σας θα χαθούν.

Σύνδεση χρήστη με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.
Σημείωση: Αν έχουν χαθεί οι πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί με τον δικό του κωδικό
πρόσβασης, που έχει διαμορφωθεί για το κλείδωμα των ρυθμίσεων για προχωρημένους.
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Ειδικές ρυθμίσεις εισόδου βίντεο:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Εγγραφή Picture-In-Picture (PIP)
Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλή είσοδο,
μπορείτε να ρυθμίσετε το MVR / MVR
Pro στη ρύθμιση Εικόνα σε εικόνα
(Picture-in-Picture).
• Η Είσοδος 2 θα εμφανίζεται ως
παράθυρο μέσα στην Είσοδο 1.
Ακριβώς αυτή η προβολή εγγράφεται
ως μία εικόνα ή ως ένα βίντεο μέσα
στον φάκελο εξέτασης ασθενούς.
• Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος και
τη θέση του παραθύρου PIP.
Παράλληλη εγγραφή
Όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλή είσοδο,
μπορείτε να ρυθμίσετε το MVR / MVR
Pro για Παράλληλη εγγραφή (Parallel
Recording). Και οι δύο είσοδοι, Είσοδος 1 και Είσοδος 2 εγγράφονται την ίδια στιγμή, όταν ξεκινάτε μια εγγραφή.
• Έτσι δημιουργούνται δύο ανεξάρτητα αρχεία βίντεο στον φάκελο εξέτασης ασθενούς.
• Μπορείτε να δείτε μόνο μια είσοδο στην οθόνη ζωντανής προβολής, αλλά η δεύτερη είσοδος εγγράφεται επίσης.
Σημείωση: Μπορείτε να επιλέξετε μόνο μία επιλογή για τις Ειδικές ρυθμίσεις εισόδου βίντεο:
Είτε PIP, είτε παράλληλη εγγραφή. Και οι δύο λειτουργίες περιορίζονται στα 1080p60 και στις δύο εισόδους.
Όταν συνδέεται μια κάμερα 4Κ στην είσοδο 1, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτές τις επιλογές.

Επιλογές εγγραφής
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Χρονικό όριο βίντεο
Σας επιτρέπει να επιλέγετε χρονικά όρια για
τις εγγραφές. Για παράδειγμα, μπορείτε να
ορίσετε χρονικό όριο εγγραφής 5 λεπτών.
Εγγραφή με την τεχνική time lapse
Η εγγραφή time lapse είναι μια επιλογή
για την εξοικονόμηση χώρου εγγραφής
στο μέσο αποθήκευσής σας. Είναι
χρήσιμη για την τεκμηρίωση ολόκληρων,
μεγάλων επεμβάσεων ή διαδικασιών
που διαρκούν για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα. Εκ των υστέρων, μπορείτε να
λάβετε στιγμιότυπα από το εγγεγραμμένο
βίντεο στη λειτουργία επεξεργασίας της
Αρχειοθήκης για να εξαγάγετε σημαντικά
συμβάντα ως εικόνα.
Σημειώστε: Τα βίντεο που εγγράφονται σε λειτουργία time lapse αναπαράγονται σε πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα
(ανάλογα με την ταχύτητα παρέλευσης χρόνου). Μην χρησιμοποιείτε την εγγραφή time lapse όταν η τεκμηρίωση
βίντεο που επιθυμείτε είναι η αναπαραγωγή βίντεο σε πραγματικό χρόνο.
Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα (=συντελεστή) εγγραφής time lapse μετακινώντας το ρυθμιστικό.
Παράδειγμα: x60 θα επιταχύνει την αναπαραγωγή βίντεο κατά 60 φορές (1 ώρα εγγραφής θα αναπαράγεται σε 1 λεπτό).
Λειτουργία παύσης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την προαιρετική λειτουργία Παύση.
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Αναβαθμίσεις / Κλειδιά ενεργοποίησης
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Αναβάθμιση εγγραφής 4Κ
• Το MVR / MVR Pro μπορεί να
αναβαθμιστεί για εγγραφή σε
υψηλότερη ανάλυση 2160p.
• Ο εξοπλισμός της κάμεράς σας
πρέπει να παρέχει σήμα στο HDMI
σε 2160p30.
• Αν ο εξοπλισμός της κάμεράς σας
παρέχει 4x 3G-SDI σε μορφή QuadSplit (=Square Division) ή 2-Sample
Interleave, το συμπληρωματικό
εξάρτημα της MediCapture MVC
Pro HDMI to SDI θα μετατρέπει τα
σήματα SDI σε HDMI.
• Εισαγάγετε το 8ψήφιο κλειδί
ενεργοποίησης.
Το κλειδί προορίζεται ειδικά για τη
συγκεκριμένη συσκευή και δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε άλλες συσκευές.

Επικοινωνήστε με την MediCapture για πληροφορίες παραγγελίας του κλειδιού ενεργοποίησης 4Κ του MVR / MVR Pro.
Πρέπει να σας δοθεί το αποκλειστικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος (βλ. οθόνη Πληροφορίες).
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Παράρτημα A: Προδιαγραφές MVR / MVR Pro
Λειτουργία

Καταγράφει βίντεο και σταθερές εικόνες με υψηλή ευκρίνεια από πηγές ιατρικών βίντεο σε χώρο
αποθήκευσης USB, εσωτερικό χώρο αποθήκευσης ή χώρο αποθήκευσης δικτύου.

Περίβλημα

Μεταλλικό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, μεταλλική βάση από χάλυβα

Κουμπιά

Από ανοξείδωτο χάλυβα, ανθεκτικά στα ρευστά

Συνδέσεις βίντεο

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI με προσαρμογέα)
(αποδεκτά σήματα εισόδου) 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)
– χωρίς πεπλεγμένα σήματα στην Είσοδο 1
Input 2 (HD): HDMI (DVI με προσαρμογέα)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
* Για εγγραφή σημάτων εισόδου 4K σε ανάλυση 4K, πρέπει να ενεργοποιηθεί το «4K recording».
Διαφορετικά τα σήματα εισόδου 4Κ θα καταγράφονται σε HD.
Video Output

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

Ανάλυση εγγραφής

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
* Για εγγραφή σημάτων εισόδου 4K σε ανάλυση 4K, πρέπει να ενεργοποιηθεί το «4K recording».
Διαφορετικά τα σήματα εισόδου 4Κ θα καταγράφονται σε HD.

Μορφές εγγραφής βίντεο

MP4: H.264* / HEVC* H.265 υψηλής απόδοσης κωδικοποίηση βίντεο

Ρυθμός μετάδοσης bit
εγγραφής βίντεο

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

Μορφή εικόνας

JPG / PNG

Εγγραφή ήχου

Μικρόφωνο Bluetooth,
Ενσύρματο σετ κεφαλής με μικρόφωνο (4 πόλοι),
Μικρόφωνο USB

Είσοδος σετ κεφαλής

Πίνακας ακροδέκτη:
1.
2.
3.
4.

Αριστερά
Δεξιά
Κοινός/γείωση
Είσοδος μικροφώνου

Εσωτερικός χώρος
αποθήκευσης

High speed solid-state memory 128GB
Μεγαλύτερος εσωτερικός χώρος αποθήκευσης κατόπιν αιτήματος.

Εξωτερικός χώρος αποθή
κευσης

Μονάδες USB (στικ ή σκληροί δίσκοι).FAT32 / NTFS / exFAT

Υποστήριξη USB

USB3.0, Super speed, 1 μπροστινός σύνδεσμος, 2 πίσω σύνδεσμοι,
Το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στους πίσω συνδέσμους USB είναι 1A.

Remote

3,5mm mini jack. Συμβατό με στάνταρ ποδοδιακόπτες (δεν περιλαμβάνονται) και
σκανδάλες κάμερας κλειστής επαφής.

LAN

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

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Ζώνες λειτουργίας:
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

Υλικολογισμικό

Οι ενημερώσεις του υλικολογισμικού δεν επηρεάζουν την ισχύ εξόδου ραδιοσυχνότητας. Αυτή
καθορίζεται αποκλειστικά από τον σχεδιασμό των εξαρτημάτων υλικού.
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Μηχανικά στοιχεία

MVR Pro με οθόνη αφής:
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 173 x 153 x 50mm (χωρίς προσαρτημένη κεραία), Βάρος: 1,28 kg
MVR χωρίς οθόνη αφής:
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): 160 x 150 x 40mm (χωρίς προσαρτημένη κεραία), Βάρος: 1,00 kg

Περιβαλλοντικά
στοιχεία

Λειτουργία: θερμοκρασία περιβάλλοντος -20° έως +40°C, πίεση αέρα 700 έως1060hPa,
υγρασία 30 έως 75% (μη συμπυκνούμενη)
Αποθήκευση και μεταφορά: θερμοκρασία περιβάλλοντος -40° έως +85°C, πίεση αέρα 700 έως
1060hPa, υγρασία 0 έως 93% (μη συμπυκνούμενη)

Προστασία από
διείσδυση υγρών

IP20 (= χωρίς προστασία)

Βαθμός προστασίας στην
περίπτωση παρουσίας
εύφλεκτων μειγμάτων:

Αυτή η συσκευή δεν διαθέτει προστασία από εκρήξεις

Ισχύς

AC 100-240V, 0,4-0,2A, 50/60Hz, υποδοχή AC 3 ακίδων

Ασφάλεια

T1AH, 250V

Περιεχόμενο του κιτ

Συσκευή εγγραφής MVR / MVR Pro, στικ USB, καλώδιο HDMI, κεραία Wi-Fi/BT, προσαρμογέας
HDMI σε DVI, διαχωριστής καλωδίου τηλεχειριστηρίου, καλώδιο τροφοδοσίας, τηλεχειριστήριο
υπερύθρων, πόδια από καουτσούκ (4), εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (στα Αγγλικά)

(Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε αναφλέξιμη ατμόσφαιρα)

(*) Το H.264 είναι αδειοδοτημένο μέσω της MPEG LA, το HEVC είναι αδειοδοτημένο μέσω της Access Advance LLC και της
MPEG LA.
Συμμόρφωση / πιστοποίηση / Κατάταξη
Συμμόρφωση και
πιστοποίηση

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Ασφάλεια ιατρικού εξοπλισμού
EN 60601-1-2:2015 – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Χρηστικότητα
EN 50581:2012 – Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών
Η συσκευή συμμορφώνεται προς το IEC/EN 62479:2010 για ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές
χαμηλής ισχύος με τους βασικούς περιορισμούς που σχετίζονται με την έκθεση του ανθρώπου σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (10 MHz έως 300 GHz)

Κατάταξη

Εξοπλισμός κλάσης I / Τρόπος λειτουργίας: συνεχής
Όχι AP/APG. Όχι εφαρμοζόμενο μέρος.
Σημείωση: Αυτές οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Conformité Européenne (Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση)
Ιατρικός εξοπλισμός - Γενικός ιατρικός εξοπλισμός σχετικά με ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και
μηχανικούς κινδύνους μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) +
AMD (2012) και CAN/CSA-C22.2 αριθ. 60601-1 (2014)
Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ
Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS
Κανονισμός για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 2017/745
(MDR 2017/745)
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 της FCC, Υποτμήμα Β, Τάξη Β των κανόνων
εκπομπής της FCC.
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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.

Οδηγία 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον ραδιοεξοπλισμό
Διά του παρόντος, η MediCapture δηλώνει ότι οι τύποι ραδιοεξοπλισμού MVR και MVR Pro συμμορφώνονται με την Οδηγία
2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Το προϊόν αυτό λειτουργεί στη ζώνη 2,4‐2,483 GHz με ισχύ εξόδου RF λειτουργίας μικρότερη από 18,3 dBm e.i.r.p.
Το προϊόν αυτό λειτουργεί στη ζώνη 5.15-5.35 GHz με ισχύ εξόδου RF λειτουργίας μικρότερη από 18 dBm e.i.r.p.
Το προϊόν αυτό λειτουργεί στη ζώνη 5.47-5.725 GHz με ισχύ εξόδου RF λειτουργίας μικρότερη από 18 dBm e.i.r.p.
Οι λειτουργίες στη ζώνη 5,15-5,725 GHz περιορίζονται μόνο σε χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
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Παράρτημα B: MediCapture Περιορισμένη εγγύηση
Η MediCapture Inc. (“MediCapture”) εγγυάται ότι τα προϊόντα που αναφέρονται παρακάτω είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα υλικών και
κατασκευής για χρονική περίοδο ενός (1) έτους. Εάν απαιτηθεί σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, η περίοδος εγγύησης παρατείνεται κατά
τον αριθμό των ημερών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας και την επιστροφή των προϊόντων.

Συσκευή εγγραφής ιατρικών εικόνων MediCapture MVR / MVR Pro
Συνθήκες εγγύησης
Εάν κατά τη διάρκεια του έτους που ακολουθεί αμέσως την ημερομηνία αγοράς διαπιστωθεί ότι ένα προϊόν που καλύπτεται από την
παρούσα εγγύηση παρουσιάζει ελαττώματα υλικού ή κατασκευής, η MediCapture (ή ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από την MediCapture))
αναλαμβάνει να επαναφέρει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση λειτουργίας χωρίς χρέωση εργατικών και ανταλλακτικών. Σημείωση: Η
MediCapture διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει ανακατασκευασμένα υποσυστήματα για την αντικατάσταση εξαρτημάτων στο πλαίσιο
της εγγύησης.
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που πωλούνται από εμπορικούς συνεργάτες εξουσιοδοτημένους από την MediCapture για την
πώληση τέτοιων προϊόντων και είναι εκτελεστή μόνο από τον αρχικό αγοραστή.
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΠΕΝΗΝΤΑ (50) ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (D.C.).
ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΠΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΡΗΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MEDICAPTURE ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΡΗΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. Η MEDICAPTURE
ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ Ή ΚΕΡΔΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ, ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΓΙΑ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ
ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ
ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ MEDICAPTURE ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΞΙΩΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ MEDICAPTURE, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΤΗ ΦΕΡΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΚΑΘΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΖΗΜΙΑ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΑΥΤΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΑΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ MEDICAPTURE (ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή
ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ Η ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ
ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ).
Αυτή η εγγύηση σάς παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο. Ενδέχεται επίσης να έχετε και άλλα δικαιώματα τα οποία
διαφέρουν σε κάθε Πολιτεία. Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις της παρούσας εγγύησης θεωρηθεί ανεφάρμοστη, όλες οι λοιπές
διατάξεις παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
Ευθύνες του ιδιοκτήτη
■ Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης.
■ Η δήλωση της εγγύησης δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, εάν απαιτηθεί σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης, πρέπει να μπορείτε
να προσκομίσετε αποδεικτικό της ημερομηνίας αγοράς και των στοιχείων ταυτοποίησης του πωλητή (είτε MediCapture είτε
εξουσιοδοτημένος εμπορικός συνεργάτης). Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς και το τιμολόγιο.
■ Βεβαιωθείτε ότι η απόδειξη αγοράς περιλαμβάνει τον σειριακό αριθμό και ότι αντιστοιχεί στον αριθμό της μονάδας που έχετε
αγοράσει.
■ Ανάλογα με το σημείο όπου αγοράσατε τη μονάδα, ειδοποιήστε αμέσως είτε την MediCapture, είτε τον εξουσιοδοτημένο
εμπορικό συνεργάτη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αμέσως μόλις τη διαπιστώσετε.
■ Στην περίπτωση που απαιτηθεί σέρβις, επιστρέψτε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της MediCapture.
Όλες οι αποστολές πρέπει να γίνονται με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ. Δεν γίνονται αποδεκτές αποστολές με ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ. Τα προϊόντα που επισκευάζονται στο πλαίσιο της εγγύησης από την MediCapture,, ή από εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις, επιστρέφονται στον αποστολέα με ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ.
■ Τα προϊόντα που επιστρέφονται για σέρβις (εντός ή εκτός εγγύησης) ΠΡΕΠΕΙ να φέρουν αριθμό εξουσιοδότησης επιστροφής
εμπορεύματος [Return Merchandise Authorization (RMA)] από την MediCapture ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Εξαιρέσεις
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Οι παρακάτω συνθήκες μπορεί να συνεπάγονται την ακύρωση αυτής της εγγύησης.
■ Αγορά του παραπάνω προϊόντος από μεταπωλητές ΧΩΡΙΣ εξουσιοδότηση από την MediCapture για την πώληση του προϊόντος.
■ Τροποποίηση ή αφαίρεση του εμπορικού σήματος, του ονόματος ή του αναγνωριστικού αριθμού ή του σειριακού αριθμού των
προϊόντων.
■ Χρήση εξαρτημάτων ή αναλώσιμων (άλλων από εκείνων που πωλούνται από την MediCapture) που προκαλούν ζημία στα προϊόντα.
■ Αστοχίες προϊόντος που οφείλονται σε αμέλεια, εσφαλμένη χρήση, κατάχρηση, τροποποίηση ή τυχαία ζημία.
©2022 MediCapture Inc.
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