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MediCapture® MVR / MVR Pro Käyttöohje - Suomi

Varotoimenpiteet käyttöä varten
Ohjeen symbolit
Varoitus
Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta
tai väärinkäytöstä, josta voi aiheutua vakavia
henkilövahinkoja tai kuolema.
HUOMAUTUS:
Taustaväri: Keltainen
Kolmion muotoinen viiva: Musta
Symboli: Musta

Lääkinnällinen laite

Huomio
Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta
tai väärinkäytöstä, joka voi johtaa pieneen
tai kohtalaiseen henkilövahinkoon ja/tai
merkittävään aineelliseen, rahalliseen tai
ympäristövahinkoon, jos sitä ei vältetä.

Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle, että tämä
käyttöohje ja sen käännökset ovat ladattavissa
MediCapturen verkkosivulta osoitteesta:
www.medicapture.com/support

Tästä kuvasta näkyy valmistaja. Kuva näytetään
valmistajan nimen ja osoitteen vierellä.

Tämä symboli ilmoittaa tasapotentiaalisesta
navasta, joka saattaa järjestelmän eri osat
samaan potentiaalitasolle.

Symbolit tuotteella (Kaikkia symboleita ei ole painettu kaikilla alueilla)
Ennen laitteen käyttöönottoa
lue käyttöohje läpi huolellisesti.

Tämä symboli ilmoittaa tasapotentiaalisesta
navasta, joka saattaa järjestelmän eri osat
samaan potentiaalitasolle.

Tästä kuvasta näkyy valmistaja. Kuva näytetään
valmistajan nimen ja osoitteen vierellä.

Tämä symboli osoittaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE
-direktiivi) noudattamista. Tuote sisältää
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteitä
ja se on kerättävä erikseen eikä
sitä saa hävittää lajittelemattomana
yhdyskuntajätteenä.

Tämä symboli ilmoittaa valmistuspäivämäärän.
Se voi myös näyttää alkuperämaan.

REF

Laitteen kuvaus
(Luettelonumero)

Lääkinnällinen laite

Sarjanumero

Conformité Européenne
(eurooppalainen vaatimustenmukaisuus)

Yksilöllinen laitetunnus

Underwriters Laboratories (UL®) -merkki

Tämä symboli ilmoittaa MediCapturen Euroopan
edustajan.

Federal Communications Commission Vaatimustenmukaisuusvakuutus

I : AC-virta PÄÄLLÄ
O : AC-virta POIS PÄÄLTÄ
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VAROITUS

Sähköiskuvaaran vähentämiseksi tämä laite tulee yhdistää verkkovirtaan vain suojamaadoituksen kanssa.
Älä muuta tätä laitetta ilman valmistajan lupaa.
Sähköiskuvaaran vähentämiseksi saa vain pätevä huoltohenkilöstö vaihtaa tämän laitteen sulakkeen ja vain
käyttöohjeessa määritetyllä tyypillä.
Sähköisku- ja tulipalovaaran vähentämiseksi laite tulee suojata sateelta tai kosteudelta. Tämä laite on suunniteltu vain
sisäkäyttöön.
Älä yhdistä/irrota fyysisiä videoliitäntöjä, kun virta on päällä. Laite saattaa kuumentua käytön aikana erityisesti pohjasta
ja takaosasta. Kun vaihdat fyysisiä videoliitäntöjä, odota laitteen jäähtymistä, ennen kuin yhdistät sen uudelleen.
Signaalituloa/-lähtöä ja muita liitäntöjä varten tarkoitettujen ulkoisten laitteiden tulee noudattaa lääkinnällisten
sähkölaitteiden standardia UL/EN 60601-1. Jokainen henkilö, joka yhdistää laitteen signaalituloon- tai lähtöön,
konfiguroi lääkinnällistä järjestelmää. Tästä syystä hänen vastuullaan on varmistaa, että järjestelmä noudattaa
lääkinnällisten sähkölaitteiden standardia IEC 60601-1-1.
Laitteet, jotka eivät vastaa standardia UL/EN/IEC 60601-1 on pidettävä potilasympäristön ulkopuolella
järjestelmästandardissa määritetyllä tavalla.
Huomautus:
Käyttäjälle ja/tai potilaalle: Jokaisesta tuotteeseen liittyvästä vakavasta tapauksesta tulee raportoida valmistajalle sekä
vastaavalle viranomaiselle siinä jäsenvaltiossa, jossa käyttäjä/potilas toimii.

HUOMIO

Sähköisku- ja tulipalovaaran sekä ulkoisten häiriöiden vähentämiseksi käytä vain suositeltuja lisävarusteita.
Älä käytä kuvia diagnoosi- tai arviointitarkoituksiin. Pakkaus vähentää kuvan tietoja, joten se ei sovi diagnostisointiin.
Toiminnanharjoittajana sinun on tärkeää noudattaa velvoitteitasi tätä lääkinnällistä laitetta käytettäessä ja varmistettava
sen turvallinen toiminta aiheuttamatta vaaraa potilaille, käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Jos mikään muu laki ei ole
sovellettavissa, suositellaan, että dokumentoitu turvallisuustarkastus suoritetaan vähintään 2 vuoden välein standardin
EN 62353 mukaisesti. On tärkeää varmistaa, että turvallisuustarkastuksen suorittavilla henkilöillä on riittävän pätevyys.
Antennin ja käyttäjän (sivullisen) välisen etäisyyden on oltava yli 20 cm.
Voimakkaan sähköhäiriön, kuten salaman tai voimakkaan sähköstaattisen purkauksen, jälkeen lähtösignaali saattaa
vavista, muuttaa väriään tai muuttua mustaksi. Jos näin tapahtuu, käynnistä laite uudelleen katkaisemalla virta,
odottamalla muutaman sekunnin ajan ja käynnistämällä uudelleen.
Hävittäminen: Noudata paikallisia määräyksiä hävittääksesi laitteen asianmukaisesti.
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Tilaustiedot
MediCapture suosittelee MediCapture®-merkkistä USB-muistitikkua.
Lisätietoja muistitikkujen ostamisesta saat vierailemalla osoitteessa medicapture.com.
Tekninen tuki
Jos tarvitset teknistä tukea tai sinulla on muuta kysyttävää, vieraile osoitteessa medicapture.com
tai soita numeroon 888-922-7887 (maksuton USA:ssa) tai +1-503-445-6935 (USA:n ulkopuolelta).

MediCapture® Inc.

EC REP:

MediCapture Europe B.V.

2250 Hickory Road, Suite 200		
Kraanpoort 10
Plymouth Meeting, PA 19462 		
6041 EG Roermond
USA		Alankomaat
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Jäännösriskit
Tärkeitä turvallisuusohjeita jäännösriskien välttämiseksi

1. Lue nämä ohjeet kokonaan.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Noudata kaikkia näiden ohjeiden sisältämiä varoituksia.
4. Noudata kaikkia näitä ohjeita.
5. Älä käytä väärinkäytä laitetta.
6. Varmista, että videolähde on kytketty suoraan monitoriin ensisijaisen turvajohdon kautta.
7. Puhdista laite säännöllisesti pehmeällä liinalla, joka on kostutettu pintadesinfiointiaineella, alkoholilla tai
alkoholilla. Noudata desinfiointiaineen valmistajan ohjeita!
		

TÄRKEÄÄ! Varmista, ettei laitteeseen pääse kosteutta. Älä käytä puhdistusaineita, hankaavia aineita
tai liuottimia tämän laitteen puhdistamiseen.

8. Älä tuki tuuletusaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
9. Älä asenna lämmönlähteen, kuten lämpöpattereiden, lämpörekisterien, uunien tai muiden lämpöä
tuottavien laitteiden lähelle.
10. Älä peukaloi polarisoitua tai maadoitettua pistoketta. Polarisoidulla pistokkeella on kaksi
kontaktitappia, joista toinen on leveämpi. Maadoitetulla pistokkeella on kaksi kontaktitappia ja
kolmas maadoitustappi. Leveä kontaktitappi tai kolmas tappi parantaa turvallisuutta. Jos toimitettu
pistoke ei sovi pistorasiaan, ota yhteys sähköasentajaan pistorasian vaihtamiseksi.
11. Suojaa virtajohto, jottei sen päältä kävellä tai ettei se joudu puristuksiin varsinkaan pistokkeiden,
pistorasioiden laitteiden liitäntäpisteiden lähellä.
12. Käytä vain valmistajan määrittämiä lisälaitteita/lisävarusteita. Käytä vain sairaalalaatuista tai
vastaavaa virtajohtoa, joka tarjoaa luotettavan maadoituksen.
13. Käytä vain vaunun, telineen, kolmijalan, kiinnikkeen tai pöydän kanssa valmistajan ohjeiden
mukaisesti tai tämän laitteen mukana myytyjen osien kanssa. Jos käytetään vaunua, ole varovainen
siirtäessäsi vaunun ja laitteen yhdistelmää. Vaunu voi kaatua ja aiheuttaa vahinkoja.
Aseta laite asentoon, jossa virtajohdon irrottaminen on helppoa.
14. Irrota laitteen pistoke ukonilmalla tai jos laite on pitkään käyttämättä.
15. Pistokkeen irrottaminen: Katkaise verkkovirta takapaneelin keinukytkimestä, irrota virtajohto.
16. Älä aseta laitteen päälle nestettä sisältäviä astioita (esim. maljakoita). Älä päästä vettä roiskumaan
laitteen päälle.
17. Luovuta laite pätevälle huoltohenkilöstölle huoltoa varten. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vaurioitunut
jollakin tavalla, esimerkiksi kun virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, laitteeseen on valunut nestettä,
laitteeseen on pudonnut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle tai se ei toimi normaalisti
tai se on pudonnut.
18. Vain pätevä henkilöstö saa suorittaa laitteen huollon. Pätevällä henkilöstöllä tarkoitetaan henkilöä,
jolla on sairaalan, lääkinnällisen laitoksen tai valtuutetun jakelijan antama asianmukainen koulutus.
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Tietojen suojaus
Arkaluonteisia henkilötietoja käsitellään käytettäessä MediCapturen laitteita. MediCapturen laitteen käyttäjä on
velvollinen, jos laite lähetetään MediCapturelle (i) huoltotarkoituksiin (ii) takuun (iii) nojalla sen jälkeen, kun sitä
on käytetty esittely/testilaitteena tai (iv) muusta syystä, palauttamaan laitteen toimitustilaan ja poistamaan kaikki
laitteessa olevat henkilötiedot.
Tähän tarkoitukseen on käytettävä laitteen alustustoimintoa (katso tästä käyttöohjeesta luku Tietojen poistaminen).
Jos MediCapture havaitsee, että laitteelle on tallennettu henkilötietoja tai jos on vain perusteltu syy epäillä, että
näin on, laite palautetaan käyttäjän kustannuksella ja käyttäjää ohjeistetaan lähettämään laite uudelleen edellä
kuvatussa kunnossa.
Jos laitteeseen on asennettu ohjelmistopäivitys, tiedot välittyvät vain laitteeseen eikä päinvastoin.

Käyttötarkoitus:
Tämä laite on tarkoitettu tallentamaan videoita ja kuvia erilaisista lääkinnällisistä kuvantamisjärjestelmistä.
Tälle laitteelle ei ole määritetty tarkoitettua potilaskohderyhmää.
Tarkoitetut käyttäjäkohderyhmät ovat lääkärit tai sairaanhoitajat, ikä 20–59 vuotta ja koulutustaso korkeakoulu tai yliopisto
tai korkeampi.
Vasta-aiheet ja sivuvaikutukset:
Suoraan tuotteeseen liittyviä vasta-aiheita ei tällä hetkellä ole tiedossa. Vastaavan lääkärin on päätettävä potilaan yleiskunnon
perustella onko suunniteltu käyttö mahdollista. Lisähuomautuksia ja ohjeita tätä aihetta koskien löytyy uusimmista
lääketieteellisistä julkaisuista.

Yleinen toiminnallinen kuvaus:
MVR / MVR Pro on lääketieteellisen luokan teräväpiirtovideotallennin. MVR / MVR Prossa ei ole osia, jotka tulevat kosketuksiin
potilaan kanssa. Se on avustava työkalu, jota ei yhdistetä potilaisiin laitteen käytön aikana.
MVR / MVR Prota voidaan käyttää integroidulla kosketusnäyttömonitorilla, ulkoisella kosketusnäyttömonitorilla, etupaneelin
painikkeilla tai mukana toimitetulla IR-kaukosäätimellä.
MVR-versiossa ei ole integroitua kosketusnäyttömonitoria.
Lisätietoja ulkoisista kosketusnäyttömonitoreista voit löytää vierailemalla osoitteessa www.medicapture.com.
Kun kaikki fyysiset videoliitännät on asennettu (katso kohta Taustapaneeli), käyttäjä voi tallentaa kuvantamisjärjestelmän tarjoamia
kuvia ja videoita reaaliajassa sisäiseen tallennustilaan, USB-tallennusvälineelle tai verkkotallennustilaan. Kuvat tallentuvat JPGmuodossa tai PNG-muodossa; videot tallentuvat korkealaatuisina MP4-muodossa. Molempia kerättyjä tiedostomuotoja voidaan
tarkastella ja tallentaa USB-muistista mihin tahansa yleiseen tietokonejärjestelmään tai palvelimeen pitkäaikaista tallennusta varten.
Muita (valinnaisia) toimintoja ovat:
•
4K Aktivointi: MVR / MVR Pro voi tallentaa 4K HDMI -signaalia 2160p30-tarkkuudella. (Ilman aktivointia signaali
pienennetään 1080p30-tarkkuuteen)
Tarkastelu-toiminnossa käyttäjä voi toistaa ja muokata tallennettuja tietoja aktiivisessa potilastutkimuksessa.
Istunnon sulkemisen jälkeen käyttäjä voi käyttää arkistoa (sisäistä tallennustilaa tai USB-mediaa) tarkastellakseen ja muokatakseen
useita eri potilaiden tallennettuja istuntoja.
MVR / MVR Pro tarjoaa multi-input-monitulotallennuksen. Se tunnistaa automaattisesti kummankin mahdollisen videotulosignaalin
tarkkuuden. Tätä varten MVR / MVR Pro tulee kytkeä päälle, ennen kuin signaalilähteet aktivoidaan. Jos kaksi signaalia havaitaan,
monitoriin tulee lisäkuvake. Käyttäjä voi vaihtaa näiden signaalilähteiden välillä aktiivisen potilastutkimuksen aikana. Lisätietoja on
kohdassa Tulosignaalien vaihtaminen live-näkymässä.
Huomaa:

MVR / MVR Pro tarjoaa tehokkaat toiminnot pienillä mekaanisilla mitoilla. Passiivinen jäähdytys on huomaamattoman
hiljainen, tuulettimeton muotoilu. Laite on erittäin lämmin koskettaessa, mikä on normaalia. MVR / MVR Pro toimii koko
lämpötila-alueella –20 °C ... 40 °C.
MediCapture suosittelee asennusta paikkaan, jossa ilma voi tarjota asianmukaisen jäähdytyksen. MVR / MVR Prota ei suositella
pinottavaksi yhdessä muuntimien tai muiden lämpimien laitteiden kanssa.
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Ensimmäinen asennus / yleiset valmistelut turvallista käyttöä ja suoritusta varten
1. Liitä virtajohto laitteen taakse.
2. Liitä verkkokaapeli lähiverkkoon – tarvittaessa.
3. Liitä kamera HDMI-lähtöliittimellä vastaavaan MVR / MVR Pro HDMI-tuloliittimeen. Kaapeliliitännät on suositeltavaa pitää
mahdollisimman lyhyinä, jotta vältetään kaapeleiden aiheuttamat sähkömagneettiset häiriöt.
4. Ennen kuin tallennat kuvia ja videota ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa tarkistaa alkuasetukset INFORMAATIO-sivulta
Niin kauan kuin potilastutkimusta ei ole vielä aloitettu, voit käyttää MVR / MVR Pron asetuksia

tällä INFORMAATIO-sivulla.

Seuraavat asetukset on suositeltavaa tarkistaa ennen MVR / MVR Pron ensimmäistä käyttöä:
a) Käyttöliittymän kieli
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Huomaa: Voit valita kosketusnäppäimistöasettelun (kielen) aina, kun kosketusnäppäimistöt
ilmestyvät näkyviin. Napauta vain “maapallo
kuvaketta muuttaaksesi asettelua.
b) Aikavyöhyke, päivämäärä ja aika
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Potilastietojen määrittely
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Aseta verkkoasetukset - Verkkotallennusta, MVR Remote App-sovellusta ja
verkkotulostusta varten käytä automaattista tai manuaalista IP-asetusta.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Verkkotallennusominaisuudet - Määritä shared folder-ominaisuudet
verkkotallennuskohteelle.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Tallennuskohteen valinta - Monitallennustilaa varten voit valita kaksi kolmesta
vaihtoehdosta. Tämä asetus on erittäin tärkeä, koska se määrittää myös
tarkasteluasetukset arkistossa ja olemassa olevien potilastietojen hakuvaihtoehdot.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Videon laatu ja pakkauksenhallintamuoto H.264* tai HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Valokuvamuoto JPG tai PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Käyttäjätilit - Voit suojata laitteen ja tiedot väärinkäytöltä määrittämällä käyttäjätilit,
joilla on tietyt salasanat.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Tulostimen valinta ja tulostuskopioiden määrä - Pyydä IT-järjestelmänvalvojaa
yhdistämään MVR / MVR Pro ensin lähiverkkoon tai Wi-Fi-liitäntään.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Äänen tallennus PÄÄLLE/POIS - ja mikrofonin valinta
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Tarkastukset ennen laitteen käyttöä:
Tämän laitteen käyttö ei vaadi erityisiä huoltotoimenpiteitä, kalibrointia, erityistä hygieenistä varotoimenpidettä tai lisäosien käyttöä.
Käynnistys:
1. Aseta mukana toimitettu MediCapture USB-muistitikku etupaneeliin. (Liitä ensin USB-muistitikku ja kaikki ulkoiset osoitinlaitteet,
kuten hiiri, näppäimistö, kosketusnäyttö jne., ennen kuin kytket laitteen päälle takapaneelista.)
2. Kytke yksikkö päälle takapaneelin virtakytkimestä.
3. Kytke päälle kamerajärjestelmä(t), kun MVR / MVR Pro on käynnistänyt käynnistysjärjestyksen.
4. Käytä kuvantamislaitettasi tavalliseen tapaan.
5. Napauta Käynnistä-kenttää luodaksesi uuden potilaskansion ja joko valitaksesi potilaan luettelosta tai kirjoittaaksesi
potilastiedot. Valitse Sieppaa kuva (Capture Photo) tai Tallenna video (Record Video) painamalla vastaavaa painiketta.
Lopeta tallennus painamalla uudelleen.
6. Kun haluat lopettaa tutkimuksen, paina kuvaketta LOPETA TUTKIMUS (END OF STUDY)
“F3”]. Voit jälkeenpäin joko viimeistellä tutkimuksen tai tarkastella ja muokata sitä.
Jos haluat jatkaa viimeistä aktiivista tutkimusta, napauta ylempää palautuskuvaketta
takaisin.

[tai näppäimistön näppäintä
[tai “ESC” näppäimistöllä] palataksesi

7. Kun olet päättänyt tutkimuksen, USB-muistitikku on turvallista poistaa MVR / MVR Prosta. Aseta muistitikku tietokoneen
USB-liittimeen. Pudota ja vedä tallenteet tikusta tietokoneellesi tarkastelua, arkistointia jne. varten.
Huomautus: Älä poista muistitikkua MVR / MVR Prosta tallennuksen aikana!

Yhteensopivuus toisten laitteiden kanssa
Yhteensopivuusluettelo lääkinnällisille videolähteille löytyy tämän asiakirjan kohdasta”Liite A: MVR / MVR Pro Tekniset
tiedot” tiedot.
Videotulosignaalin tekniset tiedot videolähteille ja videolähtösignaalin tekniset tiedot monitoreille käyttöliittymän näyttämiseksi
(myös ulkoiset kosketusnäyttömonitorit valinnaista käyttöä varten).

Kosketusnäyttömonitori
Vain MVR Pro
Integroidun kosketusnäyttömonitorin avulla
MVR Prota voidaan käyttää ja saada
helppo pääsy asetuksiin.
Kosketusnäytön asentoa
voidaan muuttaa
painamalla vasemmalla
puolella olevaa
vapautuspainiketta.
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Etupaneeli
Tallenna video -painike

Tallentaa monitorilla näkyviä
Sieppaa kuva -painike videoleikkeitä. Paina kerran
Tallentaa monitorin kuvan aloittaaksesi tallennuksen ja
tallennustilaan (-tiloihin)
paina uudelleen lopettaaksesi.

Uusi potilas (New Patient) -painike

USB-muistitikun liitin
Paina ennen jokaista potilasistuntoa. Avaa uuden
kansion / uuden tutkimuksen potilaan kuvien ja videoiden Liitä USB-muistitikku tähän.
tallentamista varten.
Kuvat ja videot tallennetaan
Tutkimuksen loppu. Sulkee aktiivisen tallennusistunnon. tallennusvälineelle.

Valorenkaat

Vilkkuvat sinisenä, kun valmis tallennusta varten
tai kun uusi tutkimus voidaan luoda.

IR-vastaanotin

Sininen LED-valorengas osoittaa, mikä toiminto on sillä hetkellä käytettävissä.

Takapaneeli MVR / MVR Pro
USB-liittimet (2)

valinnaisille lisävarusteille

Antenniliitin 1

Jalkakytkin / Langallinen
etäkaapeli
verkkoyhteys (LAN)
LAN

Antenniliitin 2

2. antenni Wi-Fille

HD-kameralle, jossa
on HDMI-liitin (DVI
sovittimella).

Virtaliitin

Käytä toimitettua virtajohtoa
yhdistääksesi 100–240 V
pistorasiaan.

I = Päällä
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI-tulo 1

fBluetoothlle ja Wi-Fille

(yhteys
virtalähteeseen,
verkkovirta)

Input 1 (4K / HD)

HDMI out

Virtakytkin

Input 2 (HD)

0 = Pois päältä

H/S

(ei yhteyttä
virtalähteeseen,
verkkovirta)

Kuulokemikrofoni/
mikrofoni

PC-liitin (USB type-C)

Huoltoliittymä ja ulkoinen
ohjaus (RS-232).

HDMI-lähtö

Lähtö HD-monitorin
tai valinnaisen
kosketusnäyttöön
liitäntää varten.

HDMI-tulo 2

HD-kameralle, jossa
on HDMI-lähtö (DVI
sovittimella).

Tasapotentiaalinen
napa

Jos haluat ottaa Wi-Fi- tai Bluetooth-yhteyden käyttöön asetuksissa, liitä mukana toimitettu antenni liittimeen 1.
Tähän tarkoitukseen ei saa käyttää toisen valmistajan tai toimittajan antennia.

Yksikkö sopii yhdistettäväksi ainoastaan IEC60601-sertifioituihin laitteisiin potilasympäristössä ja IEC60XXXsertifioituihin laitteisiin potilasympäristön ulkopuolella.
Tämän laitteen yhteydessä on käytettävä sertifioitua virtalähteen kaapelistoa. Kansalliset määräykset koskien
asentamista ja/tai laitetta tulee huomioida. Virtajohdon on oltava vähintään yhtä kestävä kuin tavallinen kova
kumivaippainen taipuisa, standardin IEC 60245 mukainen johto (nimitys 53) tai tavanomainen, polivinyylikloridilla
päällystetty, joustava, standardin IEC 60227 mukainen johto (nimitys 53).

<9>

MVR/MVRPRO-IFU01-FI-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Käyttöohje - Suomi

Monitorin käyttöliittymä
MVR / MVR Pro näyttää helppokäyttöiset kuvakkeet. Kuvakkeita voi napauttaa suoraan kosketusnäytöllä.
Sieppaa kuva
Tallenna video, aloita/pysäytä
Ohjauskuvake ja viimeisin
tutkimuksen tarkastelu
Muuta tulosignaalia
Jäljellä oleva tallennusaika/-tila
USB-tallennustilassa tai
sisäisessä tallennustilassa
Verkkotallennustila aktiivinen
Tietosivu
MVR / MVR Pron live-näkymänäyttö. Tämä on kuvakkeen koko, joka näkyy Full-HD-monitorilla.
4K-monitorilla kuvakkeet näkyvät pienempinä.

Tutkimuksen loppu

Huomaa:
Kuvakkeiden sijainti voidaan live-näkymässä järjestää haluamaasi paikkaan. Voit vaihtaa
sijaintia pyyhkäisemällä kuvakkeita vasemmalle tai oikealle.
Jos et halua nähdä kuvakkeita monitorilla, voit helposti pyyhkäistä ne pois näkyvältä
monitorialueelta.
Pyyhkäise kuvakkeita yhdellä sormella kosketusnäyttöä käytettäessä.

USB-näppäimistö integroidulla ohjauslevyllä
USB-näppäimistö, jossa on integroitu ohjauslevy, voi toimia vaihtoehtona kosketusmonitorille. Integroitu ohjauslevy toimii hiiren tavoin
kaksoisnapsautus-toiminnolla.
Huomaa pikanäppäintoiminnot MVRn käyttöliittymän käyttämiseksi:
F1 = Sieppaa kuva
F2 = Aloita/lopeta videon tallennus
- Pidä painettuna 3 sekuntia = Tauko
F3 = Uusi tutkimus / 		
tutkimuksen loppu
i = Information-näyttö
Esc = Takaisin
(kohdassa
Settings)

Koti =
Muuta tulosignaalia
(vaihda tuloa 1/2)

1 = Tulo 1 (valitse)
2 = Tulo 2 (valitse)

PgUp or PgDn =
Information-näyttö
avoimessa tutkimuksessa

r = Tarkastelu
live-tilassa
c = Muuta
tulosignaalia
(vaihda tuloa 1/2)
Ohjauslevy toimii
hiiren tapaan
kohdistimen
ohjaamiseksi.

Enter = Valitse,
Video, Tauko päälle/pois
Nuolinäppäimet
kohdistimen
ohjaamiseen tai
siirtymiseen kenttien
välillä kohdassa
Settings

Kaksoisnapsautus
= Enter / valinta
Enter / valinta
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Kaukosäädin
Tärkeää:
Irrota kaukosäätimen akun suojakieleke tai aseta akku paikalleen ennen käyttöä.

Tulon valintapainike:

Sieppaa kuva -painike:

Vaihto Tulon 1 ja Tulon 2
välillä

Tallentaa monitorin kuvan
tallennustilaan (-tiloihin).

Navigointipyörä:

OK-painike = valintapainike
OK 3 sekuntia = Videon tauko

Sivu ylös/alas -painike:

Käyttää ja sulkee MVR / MVR
Pro-järjestelmän tietosivun

ESC-painike:

Sulkee tarkastelusivun

Uusi potilas (New
Patient) -painike:

Tallenna video -painike:

Tallentaa monitorilla näkyviä
videoleikkeitä. Paina kerran
aloittaaksesi tallennuksen ja
paina uudelleen lopettaaksesi.

Paina ennen jokaista
tallennusistuntoa. Avaa
uuden kansion / uuden
tutkimuksen.
TUTKIMUKSEN LOPPU.
Sulkee aktiivisen
tallennusistunnon seuraavia
vaiheita varten.

Kaukosäätö etälaitteella (tabletilla) käyttämällä MVR Remote Appia
Android-etälaitteita (tabletteja) voidaan käyttää MVR / MVR
Pron ulkoiseen hallintaan joko USB-liitännän kautta ulkoisena
kosketusnäyttömonitorina (= USB-liitäntä) tai langattomasti
kannettavana käsilaitteena.
MediCapture suosittelee esiasennettujen ja testattujen
MediCapture-tablettien käyttöä.
Esimerkiksi: TBHI9PRO – MVR Remote -tabletti
Saat lisätietoja tabletin asennuksesta ja käytöstä
kaukosäätimenä ottamalla yhteyttä MediCaptureeen
ja valitsemalla lisäasiakirjan Instructions for Use
Supplement, Tablet.
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Laitteen MVR / MVR Pro yhdistäminen
MVR / MVR Pro muodostaa yhteyden yhteen tai kahteen videolähteeseen (esimerkiksi endoskooppiseen kameraan, kirurgiseen
kameraan, ultraäänilaitteeseen jne.).
1. Jos olet lisäämässä laitteen MVR / MVR Pro kuvantamislaitteisiin, aloita paikantamalla ensisijaisen
videolähteen videolähtö.
2. Yhdistä sopiva kaapeli videolähteen videolähdön jaMVR / MVR Pron takapaneelissa olevan
asianmukaisen videotulon väliin.
3. Yhdistä virtajohto.
4. Voit liittää takapaneeliin myös tavallisia jalkakytkimiä tai kameran laukaisimia. Kuvien sieppaamiseen
voidaan käyttää jalkakytkintä tai laukaisinta. Liitä jalkakytkin tai laukaisin “Remote”-liittimeen.
Jalkakytkimen tai laukaisimen napauttaminen suorittaa saman toiminnon kuin etupaneelin Sieppaa
kuva (Capture Photo) -painikkeen painaminen.

Huomaa: Jos haluat käyttää kahta etäkaapelia kuvalähteestä (Sieppaa kuva + Tallenna video),
MVR / MVR Pro-etäliittimeen tarvitaan sovitin.
Jalkakytkimiä on saatavana lisävarusteena osoitteessa medicapture.com.
Huomaa, että MVR MVR / MVR Pron kanssa yhteensopivan kameran laukaisimen tulee olla yksinkertainen
“suljettu kosketintyyppi”, ei “ohjelmoitava-tyyppinen” laukaisin.

USB-muistitikun asettaminen
Helpoin tapa aloittaa on tallentaa mukana toimitettuun USB-muistitikkuun.1 Aseta muistitikku USB-porttiin edessä. Muistitikut
MediCapture-tuotemerkillä ovat suositeltavia.
USB-muistitikun liitin
Liitä USB-muistitikku tähän. Kuvat ja videot
tallennetaan tallennusvälineelle.

1 MediCapture-merkin muistitikkuja on useita malleja.
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Potilastietojen luominen
Työnkulku potilastietojen syöttämiseksi määräytyy potilastietojen asetusten mukaan. ➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro käynnistyy määritetyllä aloitusnäytöllä käynnistymisen jälkeen tai tutkimuksen päätyttyä.
Työnkulku MVR / MVR Pron päälle kytkemisen jälkeen:

Käynnistys
Napauta Käynnistä (Start), paina Potilas (Patient)
-painiketta edessä [tai käytä “F3”-näppäintä
näppäimistöllä] aloittaaksesi uuden tutkimuksen.
Ei potilastietoja
MVR / MVR Pro luo kansion, johon kirjataan kyseiseen
tutkimukseen tallennettuja kuvia ja videoita.
Manuaaliset potilastiedot
Voit kirjoittaa potilaan tietoja määrittääksesi potilaalle
kuvia ja videoita. Voit syöttää potilastietoja, käyttämällä
integroitua- tai ulkoista kosketusnäyttömonitoria tai
USB-näppäimistöä.
Potilastietoasetukset on asetettava kohteeseen Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Live-näyttö tallennukselle

Takaisin tutkimukseen
(live-näyttö)

Tutkimuksen loppu

Potilas-painikkeen käyttö tutkimuksen tallennuksen päättämiseen
Voit sulkea tutkimuksen edessä olevalla Potilas-painikkeella.

Valorengas
Palaa sinisenä, kun tutkimuksen
tallennus voidaan sulkea
(TUTKIMUKSEN PÄÄTTYMINEN).
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Manuaalinen potilastietojen syöttö
Voit kirjoittaa potilaan tietoja
määrittääksesi potilaalle kuvia ja
videoita. Potilastietoasetukset on
asetettava kohteeseen Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Aloita uusi tutkimus
napauttamalla Jatka. (Start)

Hae aiempaa potilasta tallennustilasta
Sen sijaan, että kirjoittaisit potilastiedot manuaalisesti, voit myös listata kaikki viimeaikaiset potilaat, jotka ovat MVR / MVR
Pro -tallennusvälineilläsi (ne, jotka ovat käytössä ja yhteydessä toisiinsa). Napauta kuvaketta “etsi” näytössä “SYÖTÄ
POTILASTIEDOT” hakeaksesi listan.
Valitse olemassa olevat
potilastiedot ja kopioi potilastiedot
uuteen tutkimukseen uudelleen
napauttamalla. Voit vielä muuttaa
näitä tietoja.

Kuvien sieppaaminen
Voit ottaa kuvan napauttamalla kosketusnäytön kuvaketta Sieppaa kuva.
Etupaneeli: Paina etupaneelin painiketta Sieppaa kuva (Capture Photo). [USB-näppäimistö: Toimintonäppäimellä “F1” on
sama toiminto.]

Valorengas
Palaa sinisenä, kun laite on valmis kuvien ottamiseen.
Sammuu hetkeksi kuvia siepatessa.
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Videoiden tallentaminen
Aloita videon tallentaminen napauttamalla kosketusnäytöllä kuvaketta Tallenna video. Lopeta tallennus napauttamalla
uudelleen.
Etupaneeli: Paina etupaneelin painiketta Tallenna video (Record Video). Lopeta tallennus painamalla painiketta uudelleen.
[USB-näppäimistö: Toimintonäppäimellä “F2” on sama toiminto.]
Tallennusvinkkejä:
• Voit siepata pysäytyskuvia videon tallentamisen aikana. Napauta/paina vain painiketta
Sieppaa kuva (Capture Photo) videotallennuksen aikana. Kun tarkastelet videotiedostoa,
voit nähdä merkit aikajanalla. Näiden merkkien avulla voidaan kuvan sieppaushetki
tallennuksen aikana tunnistaa.
• Pitkät tallenteet jaetaan automaattisesti 4 Gt:n tiedostoiksi. Näin varmistetaan, että
tiedostot pysyvät hallittavan kokoisina. Prosessi on “saumaton”. Kun teet pitkän
tallennuksen, et huomaa, kun uusi tiedosto käynnistyy automaattisesti. Pitkää tallennetta
toistettaessa käyttämällä jatkuvaa toistoa (ominaisuus useimmissa mediasoittimissa)
toistossa ei ole aukkoja.

Lisätietoja merkeistä
löytyy luvussa
“Videoiden tarkastelu
MVR / MVR Prossa”

Valorengas
Palaa sinisenä, kun laite on valmis videoiden
tallentamiseen. Vilkkuu sinisenä videoita tallennettaessa.

Videotallennuksen keskeyttäminen
Käyttääksesi Taukoa (Pause), sinun on otettava toiminto käyttöön Asetuksissa
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Kuvake Tauko ilmestyy live-näyttöön, kun Tauko on otettu käyttöön.
Keskeytä videon tallentaminen napauttamalla kosketusnäytöllä kuvaketta Tauko. Voit jatkaa videotallennusta napauttamalla
Tauko-kuvaketta uudelleen.
Vaihtoehtoinen toiminto:
Tauko videon tallennuksen aikana:
• Paina etupaneelin painiketta Tallenna video (Record Video) 3 sekunnin ajan.
• Voit käyttää myös kaukosäätimen OK -painiketta.
• [USB-näppäimistö: Sama toiminto toteutuu pitämällä toimintonäppäintä “F2” painettuna 3 sekunnin ajan
tai “Enter”-painikkeella.]
Valorengas vilkkuu erittäin nopeasti videotallennuksen tauon aikana.
Kun haluat jatkaa videotallennusta:
• Paina kaukosäätimen Tallenna video (Record Video) -painiketta tai OK-painiketta uudelleen.
• [USB-näppäimistö: Sama toiminto toteutuu painamalla toimintonäppäintä “F2” tai “Enter”.]
Tauko-toimintoa käytetään luomaan vain yksi videotiedosto, jonka sisällössä on eri osia. Sitä voidaan käyttää useita kertoja
yhden videotallennuksen aikana “ei-toivottujen” osien poistamiseksi. Kun tarkastelet videotiedostoa, jossa on taukoja, voit
nähdä merkit aikajanalla. Nämä merkit auttavat tunnistamaan videon eri osat.
Tauko (Pause) Tauko (Pause)
Osa 1

Videon käynnistys
(Video Start)

Videon pysäytys
(Video Stop)

Osa 2

Videon käynnistys
(Video Start)
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Osa 3

Videon pysäytys
(Video Stop)

Lisätietoja merkeistä
löytyy luvussa
“Videoiden tarkastelu
MVR / MVR Prossa”
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Tulosignaalien vaihtaminen live-näkymässä = Multi-Input
Jos kaksi kameraa on kytkettynä, MVR / MVR Pro havaitsee molemmat tulotarkkuudet ja näyttää lisäkuvakkeen
näytössä. Voit vaihtaa Tulon 1 ja Tulon 2 välillä milloin tahansa yhden kuvantamisistunnon aikana (potilastutkimus).
Kaikki aktiiviset videotallennukset on ensin pysäytettävä.
•
Kosketusnäyttömonitorilla voit yksinkertaisesti napauttaa Tulo-kuvaketta vaihtaaksesi
molempien signaalien välillä.
•
Vaihtoehtoisesti voit käyttää kaukosäätimen painiketta tulon vaihtoon.
•
[USB-näppäimistö: Sama toiminto toteutuu painamalla näppäintä “c”.]

Tallennusvaihtoehdot = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro tarjoaa mahdollisuuden tallentaa tutkimuksiesi tallenteet useisiin tallennuskohteisiin.
Huomautus: Kaksi tallennustilatyyppiä/vaihtoehtoa voidaan valita
samanaikaisesti
Vaihtoehdot ovat:
• USB-tallennustila
• Sisäinen tallennustila
• Verkkotallennustila
Voit myös valita eri videotarkkuuksia eri
tallennuskohteille.
Esimerkki: Tallennus USB:lle
korkeimmalla mahdollisella tarkkuudella
ja tallennus verkkopalvelimelle
alennetulla tarkkuudella.
Huomautus: Kuvat siepataan aina alkuperäisellä tulotarkkuudella.
Tarkkuuksia 1920x1200 ja 1280x1024tuetaan asetuksella 1080p –
tallennus ja sieppaus alkuperäisellä resoluutiolla ja alkuperäisessä muodossa.

Tallennus USB-muistitikulle
Tallentaminen mukana toimitetulle MediCapture USB-muistitikulle on helpoin tapa aloittaa MVR / MVR Pro.n käyttö. Kun olet
lopettanut tallennuksen, voit poistaa USB-muistitikun ja kuljettaa sitä helposti mukanasi.
Varmista, että USB-tallennustila on aktivoitu.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

USB-muistitikun liitin
Liitä USB-muistitikku tähän. Kuvat ja
videot tallennetaan tallennusvälineelle.

Huomautus: Jos IT-ympäristösi käytäntö ei salli USB-tallennusvälineen käyttöä lainkaan,
IT-järjestelmänvalvojat voivat poistaa käytöstä USB-tallennusvaihtoehdon.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Tallennus USB-kiintolevylle
Tallentaminen USB-kiintolevylle on hyvin samanlainen kuin tallentaminen USB-muistitikulle. USB-kiintolevyn käytön ensisijainen
etu on, että se voi tarjota paljon suuremman tallennuskapasiteetin kuin USB-muistitikku. Ennen kuin käytät USB-kiintolevyä
MVR / MVR Pron kanssa, huomaa seuraavat:
HUOMIO:
• Poista kaikki asemaan esiasennetut ohjelmistot (ne saattavat olla yhteensopimattomia
Kun olet asentanut
MVR / MVR Pron kanssa).
ulkoisen kiintolevyn,
älä irrota pistoketta
• Videoiden ja kuvien suojaamiseksi on tärkeää varmuuskopioida ne siirtämällä ne
liittimestä! Odota
ulkoiselta kiintolevyltä tietokoneellesi tai verkkoon.
vähintään yksi (1)
• Ulkoisten USB-kiintolevyjen suuren kapasiteetin vuoksi MVR / MVR Pro tarvitsee laitteen
minuutti, jolloin
tunnistamiseen noin 20-60 sekuntia. Odota kärsivällisesti, kunnes ulkoinen kiintolevy on
järjestelmällä on
tunnistettu. Ulkoinen kiintolevy on tunnistettu, kun taustavalo Uusi potilas syttyy ja USBriittävästi aikaa tunnistaa
kuvake ilmestyy liitettyyn monitoriin.
ulkoinen kiintolevy.
Kiintolevyn alustusmuodot
Ulkoiset USB-kiintolevyt on alustettu eri muodoissa: FAT32, NTFS tai exFAT. MVR / MVR Pro voi käsitellä kaikkia kolmea muotoa.
Jos USB-kiintolevyä ei tunnusteta, aseman alustaminen muotoon FAT32 saattaa olla hyödyllistä.
Huomautus: Toiminto automatic video repair ei toimi tiedostomuodon exFAT kanssa.
MediCapture suosittelee käyttämään kiintolevyjä, jotka on alustettu muotoon FAT32 tai NTFS.

USB-kiintolevyn muodon määrittäminen:
•

Liitä asema Windows-tietokoneeseen

•

Napsauta aseman kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse “Ominaisuudet”.

•

Tiedostojärjestelmä (muoto) näkyy yleisessä välilehdessä.
Kuvien siirtäminen USB-asemasta tietokoneelle

1.

Jos tallennat videosi USB-muistitikulle tai USB-kiintolevylle, irrota se MVR / MVR Prosta kuvantamistutkimusten lopussa.
Aseta asema tietokoneesi USB-liittimeen.
Huomautus: Älä poista USB-tallennusvälinettä - muistitikkua tai kovalevyä MVR / MVR Prosta tallennuksen aikana! Tallennustiedosto saattaa vioittua.

2.

Tietokone hallitsee USB-asemaa aivan kuten mitä tahansa muuta asemaa tietokoneellasi. Siirry asemaan ja avaa se
nähdäksesi sen sisältämät kansiot.

3.

Voit napsauttaa kuvia ja videoita tarkastellaksesi niitä, kun ne ovat asemassa, tai voit siirtää ne tietokoneen
kiintolevylle ja tarkastella ja tallentaa ne sinne (suositeltavaa). Katso Windows- tai Mac OS -asiakirjoista tietoja
tietokoneen asemien käyttämisestä ja tiedostojen hallinnasta.

Tallentaminen sisäiseen tallennustilaan
Tallentaminen sisäiseen tallennustilaan toisena vaihtoehtona parantaa tallennettujen tietojen turvallisuutta, koska luot aina
varmuuskopion.
Älä pidä sisäistä tallennustilaa pitkäaikaisena varastointitilana. Jopa suurimman sisäisen muistin kapasiteetti täyttyy lopulta. Paras
käytäntö on tyhjentää välimuisti säännöllisesti.
MVR / MVR Pro tarjoaa toimintoja sisäisen tallennustilan automaattiseen puhdistamiseen. IT-järjestelmänvalvojan tulee asettaa
sisäisen muistin puhdistamista koskevat säännöt.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Tallentaminen verkkotallennustilaan
Tallennus verkkotallennustilaan on paras vaihtoehto pitkäaikaiseen tallennukseen. Kuvat ja videot tallennetaan reaaliajassa ja
vakiomuodossa tähän ulkoiseen massamuistiin.
Pyydä IT-järjestelmänvalvojaasi määrittämään verkkotallennustilan asetukset.
1. Luo fyysinen lähiverkkoyhteys verkkopalvelimelle MVR / MVR Pron takana olevan verkkoliittimen avulla. Vaihtoehtoisesti
voit määrittää Wi-Fi-yhteyden Wi-Fi-reitittimeen.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Langallinen lähiverkkoyhteys: Valitse IP-asetukset Auto-IP setup tai Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Verkkotallennuspalvelimen ominaisuudet.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Verkkotallennustilan tallennusasetukset (aktivointi- ja tarkkuusrajat).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Tutkimusten tarkastelu MVR / MVR Prossa
Voit tarkastella aktiivista tutkimustasi live-tallennusnäytöltä. Tämä auttaa hallitsemaan tallenteitasi ennen kyseisen tutkimuksen
loppuunsaattamista. Videotallenteet on pysäytettävä, ennen muuttamista Tarkasteluun.
Siirry tarkasteluun napauttamalla Tarkastelu (Review) -kuvaketta. Tarkastelu-näytön sulkeminen tuo sinut takaisin reaaliaikaiseen
tallennusnäyttöön.

Ohjauskuvake Senhetkisen
tutkimuksen tarkastelu

Arkisto
Arkisto tarjoaa intuitiivisia ominaisuuksia tallennettujen tutkimustesi selaamiseen. Voit siirtyä arkistoon aloitusnäytöltä.
Molempia monitallennustilan käytössä olevia asetuksia voidaan käyttää arkistossa. Kaikki käytössä olevat vaihtoehdot tulee
kytkeä MVR / MVR Prohon.
Arkiston käytettävissä olevat ominaisuudet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuvien ja toistettavien videoiden tarkasteleminen
Tiedostojen poistaminen
Tyhjien tutkimusten poistaminen
Tilannekuvien ottaminen keskeytetyistä videoista. Keskeytettyjä videoita voidaan ajaa kuva kuvalta
Videon osien poistaminen alusta ja/tai lopusta, videon leikkaaminen useisiin osiin ja tallentaminen
uudeksi yhdistetyksi videoksi. (Laiteohjelmistoversiosta FW 191018 alkaen)
Kuvien muokkaaminen huomautuksilla ja tallentaminen uutena kuvana
Kuvien suurentaminen ja rajaaminen ja tallentaminen uutena kuvana
Täydellisten tutkimusten, yksittäisten kuvien tai videoiden kopiointi USB:lle
Kuvien valitseminen ja tulostaminen raporttiin
Raporttien lähettäminen verkkotulostimeen tai tallentaminen PDF-tiedostona
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Valitse yksi tallennustila. Sisäinen, USB tai Verkko

Valitse tutkimus napauttamalla

Voit valita tutkimuksen, videon
tai valokuvan napauttamalla
esikatselukuvaketta.

Toista napauttamalla videota

Muokkaa kuvaa napauttamalla

Tietojen poistaminen
Valittujen tallennusvälineiden tiedot voidaan poistaa yksitellen. Jokaiselle poistotoiminnalle pyydetään vahvistus näytöllä.
•
Yksittäisten tiedostojen poistaminen (kuvien/videoiden): Valitse poistettava tiedosto ja napauta poistokuvaketta.
•
Koko tutkimus voidaan poistaa heti, kun se on tyhjä – kaikki tiedostot on jo poistettu.
•
Kaikkien tietojen poistaminen laitteen tallennustilasta. Käytä alustusprosessia poistaaksesi kaikki tiedot suoraan
yhdistetyiltä tallennusvälineiltä (USB-muisti tai sisäinen muisti):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Huomautus: Kun käytät alustusprosessia, kaikki tiedot poistetaan eikä niitä voida palauttaa!
<19>
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Videoiden tarkastelu MVR / MVR Prossa
Valitun videon toisto käynnistyy automaattisesti. Voit keskeyttää videon napauttamalla kuvaketta Tauko. Voit nyt käyttää aikajanan
liukusäädintä siirtyäksesi videolla toiseen kohtaan tai napauttamalla eteen- ja taaksepäin kuva kerrallaan.
Voit suurentaa keskeytettyä videota kahdella sormella.
Jos haluat ottaa pysäytyskuvan keskeytetystä videosta, napauta kuvaketta Valokuva.
Tämä kaapattu kuva lisätään potilastutkimukseen.

Ota pysäytyskuva

Voit nähdä merkit aikajanalla.
Merkkejä luodaan aina, kun:
• video keskeytetään
tallennuksen aikana
• kuva siepataan
tallennuksen aikana
• videosignaalin
synkronointi katkeaa
alle 10 sekunniksi
(todennäköisesti
vaurioituneen
videokaapelin
aiheuttama)
Voit siirtyä merkkien välillä
käyttämällä sinisiä eteen- tai
taaksepäin -kuvakkeita.

Yksi merkki
taaksepäin
Yksi kuva taaksepäin

Merkki

Sijainti aikajanalla

Yksi merkki
eteenpäin
Yksi kuva eteenpäin

Pysäytyskuvien tarkasteleminen MVR / MVR Prossa
Valittua kuvaa voidaan muokata
monin tavoin ja tallentaa
sen jälkeen uutena kuvana
tutkimukseen.
Vaihtoehdot ovat:
• Suurentaminen/rajaaminen
• Tekstimuistiinpanojen
lisääminen
• Alueiden merkitseminen
ympyröillä, neliöillä tai
vapaalla kädellä piirtäen
• Muistiinpanojen lisääminen
raporteissa näkyvään
kuvatiedostoon
Huomautus: Jos haluat tutustua
kaikkiin muokkausvaihtoehtoihin,
katso esittelyvideomme osoitteessa
medicapture.com
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Raporttien luominen ja tulostaminen
Valitun tutkimuksen pysäytyskuvat voidaan tallentaa PDF-raporttina. Voit lisätä muistiinpanoja, jotka näkyvät raportissa. PDF-raportti
tallennetaan samaan kansioon kuin kuvat ja videot. Raportti voidaan tulostaa myös verkkotulostimella*.
Kaikki valitut kuvat näkyvät raportissa.
Napauttamalla ylempiä kuvakkeita voit
muuttaa raportin asettelua (kuvien määrä
sivulla, järjestely) ja valita kopioiden määrän.
* Pyydä IT-järjestelmänvalvojaasi yhdistämään
verkkotulostin tai paikallinen Wi-Fi-tulostin ja
määrittämään tulostimen ominaisuudet.

Raportin ylätunnisteen kuva
Voit mukauttaa raporttia tuomalla otsikkokuvan. Tämä kuva näkyy raporttien ensimmäisen sivun yläosassa. Suositeltava
ylätunnistekuvan koko on 1600-3200 kuvapistettä. Suositeltava korkeus on 200-1000 pikseliä. Otsikkokuvassa voidaan
käyttää PNG- tai JPG-tiedostoja.

Pysäytyskuvien tarkasteleminen tietokoneella
Voit helposti tarkastella tietokoneellesi siirrettyjä tallennettuja kuvia. Windows- ja Mac-tietokoneissa on sisäänrakennettu
katseluohjelmisto, joka avautuu automaattisesti, kun kaksoisnapsautat kuvatiedostoa. Voit myös tarkastella ja muokata
pysäytyskuviasi käyttämällä erikoistuneita lääketieteellisiä kuvanhallintaohjelmia, joita on saatavilla monilta kolmannen
osapuolen toimittajilta.

Videoiden tarkasteleminen tietokoneella
MVR / MVR Pro tallentaa teräväpiirtovideon H.264*- tai HEVC*-muodossa (=H.265), jota kutsutaan joskus nimellä MPEG-4 tai
MP4. Nämä laajalti käytetyt muodot sopivat erinomaisesti lääketieteellisiin sovelluksiin, koska ne tarjoavat korkealaatuisinta
videota kompaktissa tiedostokoossa. Uusissa Windows- ja Mac-tietokoneissa on sisäänrakennettu katseluohjelmisto, joka
avautuu automaattisesti, kun kaksoisnapsautat videotiedostoa. Jotkut vanhemmat tietokoneet saattavat kuitenkin tarvita
lisäohjelmistoja H.264*-/HEVC*-videoiden toistamiseen. Esimerkiksi Windows XP- ja Vista-tietokoneissa toisto voidaan ottaa
käyttöön asentamalla Windows Media Playeriin yksinkertainen lisäosa. Lisätietoja tämän lisäosan asentamisesta löydät
vierailemalla osoitteessa medicapture.com/support.

Muut ominaisuudet
Kuvien sieppaaminen videoita tallennettaessa
Kun videota tallennetaan, voidaan myös kaapata pysäytyskuvia vain painamalla Sieppaa kuva (Capture Photo) -painiketta
normaaliin tapaan.
Merkkien luominen videotiedostoissa
Merkit ovat hyödyllisiä videotiedostossa tärkeiden tapahtumien tunnistamista varten. Merkkejä lisätään videon aikajanalle, kun:
•
•
•

kuva siepataan videotallennuksen aikana
video keskeytetään ja jatketaan tallennuksen aikana
videosignaalin synkronointi katkeaa hetkellisesti (todennäköisesti vaurioituneen videokaapelin aiheuttama jne.)
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MediCapture Automatic Video Repair -toiminto
USB-asemia ei saa irrottaa tallennuksen aikana! USB-aseman poistaminen tallennuksen aikana johtaa vioittuneisiin tiedostoihin.
Myös MVR:n /MVR Pron kytkeminen pois päältä tai verkkovirtakatkos aktiivisen videotallennuksen aikana aiheuttaa vioittuneita
videotiedostoja.
MVR / MVR Prossa on automaattinen videon korjaustoiminto. Heti kun liität USB-aseman, jossa on vioittunut videotiedosto, MVR /
MVR Pro tunnistaa tiedoston ja korjaa sen toistoa varten. Näyttöön tulee viesti, joka kertoo onnistuneesta edistymisestä.
MVR / MVR Pro tarkistaa myös sisäisen tallennustilan vioittuneiden videotiedostojen varalta ja korjaa ne automaattisesti.
Huomaa: Automaattinen videon korjaus toimii vain USB-asemissa, kun se on alustettu muotoon FAT32 tai NTFS.
Automaattinen videon korjaustoiminto ei tue exFAT-muotoon alustettuja USB-asemia.
Jalkakytkimet ja kameran laukaisimet
Yksi vakio jalkakytkin / kameran liipaisinliitin on sijoitettu takapaneeliin. Sitä käytetään samaan toimintoon kuin etupaneelin vastaava
Sieppaa kuva (Capture Photo) -painike. Huomaa, että jalkakytkin-/laukaisinliittimet reagoivat yksinkertaiseen “suljettuun kontaktiin”; ne
eivät ole “ohjelmoitavia”.
Huomaa: Jos haluat käyttää kahta etäkaapelia kuvalähteestä (Sieppaa kuva + Tallenna video),
MVR / MVR Pro-etäliittimeen tarvitaan sovitin.

Tietosivu / System Settings
Tietokuvake näkyy
live-näytössä.
Kosketusnäyttömonitorin
tai USB-hiiren avulla voit
napsauttaa Info-kuvaketta ja päästä
TIETO-sivulle.
[USB-näppäimistö: Näppäimellä “i”
on sama toiminto.]
TIETO-sivulla on yleiskatsaus
asiaankuuluvista parametreista ja
järjestelmän toimintoon SETTINGS.
Huomaa:
Kuvake/toiminto SETTINGS on
käytettävissä vain, kun tutkimuksen tallennusta ei ole aloitettu. Tutkimuksen tallennuksen aloittamisen jälkeen
asetuksia ei voida muuttaa. Jos haluat syöttää järjestelmän asetuksia, sinun on ensin suljettava tutkimus. Avaa sitten TIETO-sivu
ja napauta SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC -osoite / QR code
Löydät Device ID- ja LAN MACosoitteen napauttamalla kuvaketta
Laitetiedot.

Device Info sisältää
myös QR coden
skannausta varten.
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Asetukset (järjestelmänvalvojille)
Löydät kaikki MVR / MVR Pron asennusominaisuudet Asetuksista.
Huomaa: Vain tekninen henkilöstö tai IT-järjestelmänvalvojat voivat muuttaa
lisäasetuksia sekä valinnaisia verkko- tai DICOM-asetuksia.
SETTINGS ovat saatavilla vain englanniksi.
Lisäasetukset voidaan suojata salasanalla. Voit luoda oman salasanasi.
Asetusten rakenne
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
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- 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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Lisäasetusten lukitseminen / suojaaminen:
➤ Settings ➤ Advanced
Suosittelemme järjestelmänvalvojia lukitsemaan lisäasetukset-osion salasanalla.
Lukittu

Auki

Etuja ovat:
•
•

Kellään käyttäjällä ei ole
oikeuksia käyttää lisäasetuksia
Järjestelmänvalvoja voi käyttää
käyttäjän kirjautumisnäyttöä
(katso seuraava osio)
käyttämällä lisäasetusten
salasanaa (ei käyttäjänimeä,
vain salasana). Tämä avaa
lisäasetusten suojatun näytön.
Käyttäjätilit on mahdollista
deaktivoida – jos käyttäjätilitiedot
ovat kadonneet.

Käyttäjätilit suojausta varten
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Kehittyneen laitesuojauksen ja tallennettujen tutkimusten tietoturvan vuoksi MVR / MVR Pro voidaan lukita käyttäjätileillä.

Käyttäjätilien ottaminen käyttöön ja
käyttäjien lisääminen

Käyttäjätilin salasana

Käyttäjänimi
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Huomaa:
Kun käyttäjätilit on otettu käyttöön, sinun on tiedettävä
käyttäjänimesi ja salasanasi, jotta voit käyttää MVR / MVR Prota.
MediCapturella ei ole pääsyä käyttäjätilin tietoihin, joten pääsalasanaa ei ole.
Jos et muista käyttäjätilitietojasi, MVR / MVR Pro edellyttää täydellistä asetusta
tehdasasetuksiin, mikä tarkoittaa, että monet saavutetuista tiedoista menetetään.

Käyttäjä kirjautuu sisään käyttäjänimellä ja salasanalla.
Huomautus: Jos käyttäjätilin tiedot menetetään, järjestelmänvalvoja voi kirjautua sisään salasanallaan,
joka on konfiguroitu lukitsemaan lisäasetukset.
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Erityiset videon tuloasetukset:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture -tallennus (PIP)
Kun käytät monisyöttöä, voit määrittää
MVR / MVR Pron tilaan kuva-kuvassa.
Tulo 2 näkyy ikkunana Tulossa 1.
• Juuri tämä näkymä tallentuu
yhtenä kuvana tai yhtenä videona
potilastutkimuskansioon.
• Voit valita PIP-ikkunan koon
ja sijainnin.
Rinnakkaistallennus
Kun käytät monisyöttöä, voit
määrittää MVR / MVR Pron tilaan
Rinnakkaistallennus.
Molemmat tulot, Tulo 1 ja Tulo 2 tallentuvat
samanaikaisesti, kun aloitat tallennuksen.
• Tämä luo kaksi riippumatonta videotiedostoa potilastutkimuskansioon.
• Voit nähdä vain yhden tulon live-näkymänäytössä, toinen tulo tallennetaan myös.
Huomautus: Voit valita vain yhden vaihtoehdon erityisen videon tuloasetuksille:
Joko PIP- tai Rinnakkaistallennus. Molemmat toiminnot on rajoitettu 1080p60:een molemmissa tuloissa.
Kun 4K-kamera on kytketty Tuloon 1, et voi käyttää näitä asetuksia.

Tallennusvaihtoehdot
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Videon aikaraja
Voit valita aikarajoitukset tallennuksille.
Voit esimerkiksi asettaa tallennusaikarajaksi
5 minuuttia.
Aikavälitallennus
Aikavälitallennus on vaihtoehto,
joka säästää tallennustilaa
tallennusvälineelläsi. Se on hyödyllinen
dokumentoitaessa kokonaisia, pitkiä
toimenpiteitä tai prosesseja, jotka
kestävät hyvin pitkään. Voit ottaa
tilannekuvia tallennetusta videosta
arkiston muokkaustoiminnossa
jälkeenpäin poimiaksesi tärkeitä
tapahtumia siepattuna kuvana.
Huomaa: Aikavälitallennetussa tilassa tallennetut videot toistuvat paljon lyhyemmässä ajassa (aikavälitallennuksen nopeuden
mukaan). Älä käytä aikavälikuvausta, jos videodokumentaatiosi edellyttää reaaliaikaista videon toistoa.
Voit muuttaa aikavälitallennuksen nopeutta (=kerrointa) liukusäädintä siirtämällä.
Esimerkki: x60 nopeuttaa videon toistoa 60 kertaa (1 tunnin tallennus toistuu 1 minuutissa).
Tauko-toiminto
Voit aktivoida valinnaisen Tauko-toiminnon.
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Päivitykset / Aktivointiavaimet
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
4K-tallennuspäivitys
•

MVR / MVR Pro voidaan päivittää
tallentamaan korkeammalla
resoluutiolla 2160p.

•

Kameralaitteistosi tulee lähettää
signaali HDMIllä 2160p30.

•

Jos kameralaitteistosi tarjoaa
4x 3G-SDI:n Quad-Split
(=Square Division)- tai 2-Sample
Interleave-muodossa, MediCapturen
lisäosa MVC Pro HDMI to SDI
muuntaa SDI-signaalit HDMIksi.

•

Kirjoita 8-numeroinen aktivointiavain.

Avain on ominainen nykyiselle laitteelle,
eikä sitä voi käyttää muissa laitteissa.

Ota yhteyttä MediCaptureen, jos haluat tilata tietoja MVR / MVR Pron 4K-aktivointiavaimesta.
Ainutlaatuinen laitetunnus on annettava (katso tietonäyttö).
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Liite A: MVR / MVR Pro Tekniset tiedot
Toiminto

Tallentaa video- ja pysäytyskuvat teräväpiirtoisesti lääketieteellisistä videolähteistä USBtallennustilaan, sisäiseen tallennustilaan tai verkkotallennustilaan.

Kotelo

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu metallikotelo, kuparimetallipohja

Painikkeet

Ruostumaton teräs, nesteenkestävä

Videoliitännät

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI sovittimella)
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)
– ei lomittelusignaaleja Tulossa 1

(Hyväksytyt tulosignaalit)

Input 2 (HD): HDMI (DVI sovittimella)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*4K-tulosignaalien tallentamiseksi 4K-resoluutiolla “4K recording” on aktivoitava.
Muussa tapauksessa 4K-tulosignaalit tallentuvat teräväpiirtona.
Video Output

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

Tallennuksen tarkkuus

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*4K-tulosignaalien tallentamiseksi 4K-resoluutiolla “4K recording” on aktivoitava.
Muussa tapauksessa 4K-tulosignaalit tallentuvat teräväpiirtona.

Videotallennuksen muodot

MP4: H.264* / HEVC* H.265 tehokas videokoodaus

Videotallennuksen
bittinopeus

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

Kuvamuoto

JPG / PNG

Äänen tallennus

Bluetooth-mikrofoni,
Langallinen kuulokemikrofoni mikrofonilla (4 napaa),
USB-mikrofoni

Kuulokemikrofonin tulo

Nastajärjestys:
1.
2.
3.
4.

Vasen
Oikea
Yhteinen / maa
Mikrofonitulo

Sisäinen tallennustila

High speed solid-state memory 128GB
Suurempi sisäinen tallennustila tilauksesta.

Ulkoinen tallennustila

USB-asemat (muistitikut tai kiintolevyt), FAT32 / NTFS / exFAT

USB-tuki

USB3.0, Super speed, 1 etuliitin,, 2 takaliitintä.
Suurin sallittu kuorma taka-USB-liittimiin on 1A.

Remote

3,5 mm miniliitin. Yhteensopiva tavallisten jalkakytkimien (eivät sisälly toimitukseen) ja suljetun
kontaktin kameralaukaisimien kanssa.

LAN

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

WLAN

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

Laiteohjelmisto (Firmware)

Laiteohjelmistopäivitykset eivät vaikuta RF-lähtötehoon. Tämä määräytyy yksinomaan
laitteistokomponenttien suunnittelun perusteella.
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Mekaaniset

MVR Pro kosketusnäyttömonitorilla:
Mitat (LxSxK): 173 x 153 x 50 mm (ilman liitettyä antennia), Paino: 1,28 kg
MVR ilman kosketusnäyttömonitoria:
Mitat (LxSxK): 160 x 150 x 40 mm (ilman liitettyä antennia), Paino: 1,00 kg

Ympäristövaatimukset

Käyttö: ympäristölämpötila -20 ... +40 °C, ilmanpaine 700–1060 hPa,
kosteus 30–75 % (tiivistymätön)
Varastointi ja kuljetus: ympäristölämpötila -40 ... +85 °C, ilmanpaine 700–1060 hPa,
kosteus 0-93 % (tiivistymätön)

Suojaus nesteiltä:

IP20 (= ei suojattu)

Suojausaste syttyvien
seosten läheisyydessä

Tätä laitetta ei ole suojattu räjähdyksiä vastaan

Virta

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, 3-piikkinen vaihtovirtapistoke

Sulake

T1AH, 250V

Sarjan sisältö

MVR / MVR Pro-tallennin, USB-muistitikku, HDMI-kaapeli, Wi-Fi / BT-antenni, HDMI-DVI-sovitin,
jaettu kaukosäädinkaapelisovitin, virtajohto, IR-kaukosäädin, kumijalat (4), käyttöopas (englanti)

(Älä käytä tätä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä)

(*) H.264 on lisensoitu MPEG LA:n kautta, HEVC on lisensoitu Access Advance LLC:n ja MPEG LA:n kautta.

Vaatimustenmukaisuus / Sertifiointi / Luokitus
Vaatimustenmukaisuus ja
sertifiointi

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Lääkinnällisten laitteiden turvallisuus
EN 60601-1-2:2015 – Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Käytettävyys,
EN 50581:2012 – Vaarallisten aineiden rajoitaminen
Tämä laite täyttää pienitehoisille elektronisille ja sähkölaitteille asetetutI EC/EN 62479:2010 vaatimukset niiden perusrajoitusten kanssa, jotka liittyvät ihmisten altistumiseen
sähkömagneettisille kentille (10 MHz – 300 GHz)

Luokitus

Luokan I laite / käyttötapa: jatkuva
Ei AP- eikä APG-suojattu. Ei käytettyä osaa.
Huomautus: Näitä teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Conformité Européenne (eurooppalainen vaatimustenmukaisuus)
Lääketieteellinen – Yleiset lääkinnällisten laitteiden sähköisku-, tulipalo- ja mekaaniset vaarat
vain noudattaen standardeja IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) ja CAN/
CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
WEEE-vaatimusten mukainen
RoHS-vaatimusten mukainen
Lääkinnällisten laitteiden asetus 2017/745

Tämä laite noudattaa FCC-päästösääntöjä FCC:n osan 15 luokan B mukaan.
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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.

Euroopan unionin radiolaitedirektiivi 2014/53/EU
Täten MediCapture vakuuttaa, että radiolaitetyypit MVR ja MVR Pro ovat direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukaisia.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavana seuraavasta Internet -osoitteesta:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Tämä tuote toimii 2,4-2,483 GHz:n taajuusalueella ja sen RF-lähtöteho on alle 18,3 dBm E.I.R.P.
Tämä tuote toimii 5,15-5,35 GHz:n taajuusalueella ja sen RF-lähtöteho on alle 18 dBm E.I.R.P.
Tämä tuote toimii 5,47-5,725 GHz:n taajuusalueella ja sen RF-lähtöteho on alle 18 dBm E.I.R.P.
Toiminta 5,15-5,725 GHz:n taajuusalueella on rajoitettu vain sisäkäyttöön.
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Liite B: MediCapture Rajoitettu takuu
MediCapture Inc. (“MediCapture”) takaa, ettei alla luetelluissa valmisteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä yhden (1) vuoden
aikana. Jos takuukorjausta tarvitaan, takuuaikaa pidennetään normaalin käytön palauttamista ja tuotteen (tuotteiden) palauttamiseen
tarvittavilla määrällä päiviä.
MediCapture MVR / MVR Pro lääketieteellinen kuvantallennuslaite
Takuuehdot
Jos takuun kattaman tuotteen todetaan ostopäivämäärästä lähtien ensimmäisen vuoden aikana olevan puutteellinen aineellisesti tai
valmistuslaadusta johtuen, MediCapture (tai MediCapture)n valtuuttama huoltolaitos) palauttaa tuotteen alkuperäiseen käyttökuntoon
osista tai työstä veloittamatta. Huomautus: MediCapture varaa oikeuden hyödyntää kunnostettuja osia korvatessaan takuutuotteita.
Tämä takuu koskee ainoastaan tuotteita, jotka on ostettu jälleenmyyjiltä, jotka MediCapture on valtuuttanut myymään tuotteitaan, ja
se on täytäntöönpanokelpoinen vain alkuperäiselle ostajalle.
TÄMÄ TAKUU KOSKEE AINOASTAAN YHDYSVALTOJEN VIITTÄKYMMENTÄ (50) OSAVALTIOTA JA COLUMBIAN LIITTOPIIRIÄ.
SITÄ EI SOVELLETA YHDYSVALTOJEN MUILLA ALUEILLA TAI MUISSA MAISSA. TÄMÄ ON AINOA NIMENOMAINEN TAKUU, JONKA
MEDICAPTURE TARJOAA YLLÄ LUETELTUJEN TUOTTEIDEN YHTEYDESSÄ. NÄIHIN TUOTTEISIIN SOVELLETTAVAT OLETETUT
TAKUUT RAJOITTUVAT NIMENOMAISEEN TAKUUN KESTOON. MEDICAPTURE EI VASTAA MENETETYSTÄ LIIKEVAIHDOSTA
TAI VOITOISTA, HARMEISTA, KORVAAVISTA LAITTEISTA TAI PALVELUISTA JOHTUVISTA KULUISTA, VARASTOINTIKULUISTA,
TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI VAURIOITUMISESTA TAI MISTÄÄN MUISTA ERITYISISTÄ, TAHATTOMISTA TAI AIHEUTUNEISTA
VAURIOISTA, JOTKA JOHTUVAT LUETELTUJEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ
KÄYTTÄÄ NIITÄ, RIIPPUMATTA TEHDYN VAATIMUKSEN LAILLISESTA TAUSTASTA, JA MYÖS VAIKKA MEDICAPTURE OLISI
SAANUT TIETOJA SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA MEDICAPTURE EI OLE
VELVOLLINEN KORVAAMAAN SUMMAA, JOKA YLITTÄÄ YLLÄ LUETELTUJEN TUOTTEIDEN OSTOHINNAN. EDELTÄVÄÄ
RAJOITTAMATTA, KÄYTTÄJÄ KANTAA ITSE KAIKEN VASTUUN MAHDOLLISISTA VAURIOISTA TAI VAHINGOISTA HÄNELLE JA
HÄNEN OMAISUUDELLEEN SEKÄ TOISILLE HENKILÖILLE JA HEIDÄN OMAISUUDELLEEN NÄIDEN TUOTTEIDEN KÄYTÖSTÄ
TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ JOHTUEN TAI JOHTUEN KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ NÄITÄ TUOTTEITA, SIKÄLI KUIN TÄMÄ EI
AIHEUDU SIITÄ, ETTÄ MEDICAPTURE (jotkin OSAVALTIOT EIVÄT SALLI RAJOITUKSIA SIITÄ, KUINKA KAUAN OLETETTU TAKUU
VOI KESTÄÄ, TAI EIVÄT SALLI SATUNNAISTEN TAI VÄLILLISTEN VAHINKOJEN POISSULKEMISTA TAI RAJOITTAMISTA, JOTEN
EDELLÄ MAINITTU POISSULKEMINEN TAI RAJOITTAMINEN EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA).
Takuu antaa käyttäjälle tietyt lailliset oikeudet. Käyttäjällä voi lisäksi olla paikallisesti vaihtelevia oikeuksia. Jos jotkin tämän takuun
kohdista todetaan täytäntöönpanokelvottomiksi, kaikki muut kohdat jäävät voimaan kokonaisuudessaan.
Omistajan vastuut
■ Lue käyttöohje kokonaan.
■ Rekisteröiminen takuuta varteen ei ole tarpeen. Jos takuuhuolto on tarpeen, tulee ostajan toimittaa kuitti ostoksesta sekä
ilmoittaa laitteen myyjän nimi (joko MediCapture tai valtuutettu jälleenmyyjä). Kuitti ja lasku tuotteesta on syytä säilyttää.
■ On tärkeää varmistaa, että kuitti sisältää laitteen sarjanumeron ja että tämä vastaa ostetun tuotteen numeroa.
■ Kaikista vioista laitteessa tulee ilmoittaa viipymättä joko MediCapturelle tai jälleenmyyjälle, jolta laite on ostettu.
■ Jos tarvitaan huoltoa, palauta tuote valtuutettuun MediCapture-huoltokeskukseen. Kaikkien lähetysten tulee olla ennalta
MAKSETTUJA. PERILLÄ maksamista ei hyväksytä. MediCapture,n tai valtuutetun huoltokeskuksen takuun mukaan
korjatut tuotteet palautetaan lähettäjälle ennalta MAKSETTUINA.
■ Huoltoon palautettavilla tuotteilla (takuun aikana tai sen ulkopuolella) TÄYTYY olla MediCapturen tai valtuutetun
huoltokeskuksen antama palautustavaravaltuutus (RMA) -numero.
Rajoitukset
TÄRKEÄÄ: Seuraavat ehdot voivat johtaa takuun raukeamiseen.
■ Tuote on ostettu jälleenmyyjältä, jota MediCapture EI ole valtuuttanut myymään tuotteitaan.
■ Tuotteen tavaramerkkiin kuuluva nimi, tunnistenumero tai sarjanumero on poistettu tai sitä on muutettu.
■ On käytetty osia tai aineita (joita MediCapture ei myy) joista on aiheutunut vahinkoa tuotteelle.
■ Tuotteen viat johtuvat laiminlyönnistä, väärinkäytöstä, muuntelusta tai tahattomasta vauriosta.
©2022 MediCapture Inc.
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