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Használati óvintézkedések
Szimbólumok az útmutatóban
Figyelmeztetés
Potenciálisan veszélyes helyzetet vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, amely súlyos
személyi sérülést vagy halált okozhat.
MEGJEGYZÉS:
Háttérszín: sárga
Háromszög kerete: fekete
Szimbólum: fekete

Orvosi eszköz (Medical Device)

Vigyázat
Potenciálisan veszélyes helyzetet vagy nem
rendeltetésszerű használatot jelez, amely, ha
nem kerülik el, kisebb vagy közepes sérülést és/
vagy jelentős anyagi, pénzügyi és környezeti
károkat okozhat.

Ez a szimbólum tájékoztatja a felhasználót, hogy
ez a használati útmutató és lefordított másolatai
letölthetők a MediCapture webhelyéről:
www.medicapture.com/support

Ez a kép a gyártót jelzi, és a gyártó neve és
címe mellett jelenik meg.

Ez a szimbólum az ekvipotenciális pólust jelzi,
amely a rendszer különböző részeit azonos
potenciálra hozza.

Szimbólumok a terméken (Régiótól függően elképzelhető, hogy nem minden szimbólum található meg a terméken)
Mielőtt megpróbálná beállítani a terméket,
figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Ez a szimbólum az ekvipotenciális pólust jelzi,
amely a rendszer különböző részeit azonos
potenciálra hozza.

Ez a kép a gyártót jelzi, és a gyártó neve és
címe mellett jelenik meg.

Ez a szimbólum az elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló irányelvnek
(WEEE irányelv) való megfelelést jelöli.
A termék elektromos és elektronikus
berendezésből származó hulladékot
tartalmaz, melyet elkülönítve kell gyűjteni és
mely nem dobható a háztartási hulladék közé.

Ez a szimbólum a gyártás dátumát jelzi.
Emellett látható rajta a származási ország is.

REF

A készülék leírása
(katalógusszám)

Orvosi eszköz (Medical Device)

Sorozatszám

Conformité Européenne
(európai megfelelőség)

Egyedi eszközazonosító

Underwriters Laboratories
(UL®) jele

Ez a szimbólum a MediCapture európai
képviseletét jelöli.

Federal Communications Commission megfelelőségi nyilatkozat

I : hálózati áram BE
O : hálózati áram KI
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FIGYELMEZTETÉS

Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket csak védőföldeléssel ellátott hálózatra szabad csatlakoztatni.
Ne módosítsa a készüléket a gyártó engedélye nélkül.
Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében a biztosítékot csak szakképzett szervizszemélyzet cserélje ki, és csak a
használati útmutatóban megadott típusra.
A tűz- és áramütésveszély csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek. A készüléket
csak beltéri használatra tervezték.
Ne csatlakoztassa/válassza le a fizikai videocsatlakozásokat, amikor a készülék be van kapcsolva. A készülék
felmelegedhet működés közben, különösen alul és hátul. A fizikai videocsatlakozások megváltoztatásakor várja meg,
amíg a készülék lehűl, mielőtt újra csatlakoztatná azt.
A jelbemenetre / -kimenetre vagy más csatlakozókra való csatlakoztatásra szánt külső készülékeknek meg kell felelniük
a gyógyászati villamos készülékekről szóló UL/EN 60601-1 szabványnak. Bárki, aki készüléket csatlakoztat a jelbemeneti
vagy jelkimeneti részhez, konfigurálja a gyógyászati rendszert, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfeleljen a
gyógyászati villamos készülékekről szóló IEC 60601-1-1 szabvány követelményeinek.
Az UL/ EN/IEC 60601-1 előírásoknak nem megfelelő készülékeket a rendszer szabványának megfelelően a beteg
környezetén kívül kell tárolni.
Megjegyzés:
A felhasználónak és/vagy a betegnek: A termékkel kapcsolatos minden súlyos balesetet jelenteni kell a gyártónak és
annak a tagállamnak az illetékes hatóságának, ahol a felhasználó/beteg letelepedett.

VIGYÁZAT

A tűz, az áramütés és a zavaró interferencia kockázatának csökkentése érdekében csak az ajánlott tartozékokat
használja.
Ne használja a képeket diagnosztikai vagy értékelési célokra. A tömörítés csökkenti a képek információit, ezért nem
megfelelő diagnózis felállításához.
Fontos, hogy betartsa az orvostechnikai eszköz üzemeltetőjeként vállalt kötelezettségeit, hogy biztosítsa a biztonságos
működést a betegek, felhasználók vagy harmadik felek veszélyeztetése nélkül. Ha más helyi jogszabály nem
alkalmazható, akkor javasoljuk, hogy legalább kétévente végezzen biztonsági és dokumentumvizsgálatot az EN 62353
szabvány szerint. Fontos biztosítani, hogy a vizsgálatot végző személyek rendelkezzenek a szükséges képesítésekkel.
Az antenna és a felhasználó (tartózkodó személy) közötti távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint 20 cm.
Erős elektromos zavar, például villámlás vagy erős elektrosztatikus kisülés után a kimeneti jel remeghet, színe
megváltozhat vagy feketévé válhat. Ha ezeket a jelenségeket látja, indítsa újra a készüléket; ehhez kapcsolja ki a
készüléket, várjon néhány másodpercet, majd kapcsolja be a készüléket.

Ártalmatlanítási módszer: használja a helyi előírásokat a megfelelő ártalmatlanításhoz.

<3>

MVR/MVRPRO-IFU01-HU-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro használati útmutató - Magyar

Tartalomjegyzék
Rendelési információ............................................................... 4
Technikai támogatás......................................................... 4
Maradék kockázatok................................................................ 5
Fontos biztonsági utasítások a maradék
kockázatok elkerülése érdekében..................................... 5
Adatvédelem............................................................................ 6
Rendeltetésszerű használat: .................................................. 6
Általános funkcionális leírás: . .......................................... 6
Első telepítés/általános előkészületek a
biztonságos működéshez és teljesítményhez:.................. 7
Ellenőrzések a készülék használata előtt:........................ 8
Kompatibilitás más készülékekkel........................................... 8
Érintőképernyős monitor.......................................................... 8
Csak MVR Pro esetén..................................................... 8
Elülső panel............................................................................. 9
Hátsó panel MVR / MVR Pro................................................... 9
A monitor felhasználói felülete............................................... 10
Beépített érintőpaddal rendelkező USB-billentyűzet............. 10
Távvezérlő............................................................................. 11
Távvezérlés külső eszközzel (táblagéppel) az
MVR Remote App használatával........................................... 11
Az MVR / MVR Pro csatlakoztatása...................................... 12
Az USB-pendrive csatlakoztatása......................................... 12
Betegadatok létrehozása....................................................... 13
A munkafolyamat az MVR / MVR Pro
bekapcsolása után:......................................................... 13
A Beteg (Patient) gomb használata a vizsgálat
rögzítésének befejezéséhez.................................................. 13
Betegadat manuális bevitele................................................. 14
Betegrekord keresése a tárhelyen......................................... 14
Képek felvétele...................................................................... 14
Videofelvételek rögzítése...................................................... 15
A videofelvétel megállítása.................................................... 15
Bemeneti jelek váltása élő kép alatt = Multi Input................. 16
Tárolási lehetőségek = Multi-Storage.................................... 16
Rögzítés USB-pendrive-ra..................................................... 16
Rögzítés USB-meghajtóra..................................................... 17
A merevlemez formázása................................................ 17
Az USB-merevlemez formázásának a meghatározása: . .... 17
Képek átvitele az USB-meghajtóról a számítógépére..... 17

Rögzítés belső tárhelyre........................................................ 17
Rögzítés hálózati tárhelyre.................................................... 18
Vizsgálatok megtekintése az MVR / MVR Pro
készüléken............................................................................. 18
Archívum............................................................................... 18
Adatok törlése........................................................................ 19
Videók lejátszása az MVR / MVR Pro készüléken................ 20
Állóképek megtekintése az MVR / MVR Pro készüléken...... 20
Jelentések létrehozása és kinyomtatása............................... 21
A jelentés fejlécképe.............................................................. 21
Állóképek megtekintése a számítógépén.............................. 21
Videók megtekintése a számítógépén................................... 21
Egyéb szolgáltatások............................................................. 21
Képfelvételek videók rögzítése közben........................... 21
Címkék létrehozása a videofájlokban............................. 21
Információk oldal / System Settings...................................... 22
Device Info: Device ID / LAN MAC -cím / QR code............... 22
A MediCapture Automatic Video Repair funkció............. 22
Lábkapcsolók és kamerakioldók..................................... 22
Beállítások (rendszergazdák számára)................................. 23
A beállítások felépítése................................................... 23
A haladó beállítások zárolása/védelme:................................ 24
Felhasználói fiókok biztonsági célú használata..................... 24
Speciális videobemeneti beállítások...................................... 26
Picture-In-Picture rögzítés (PIP)..................................... 26
Párhuzamos felvétel........................................................ 26
Rögzítési lehetőségek .......................................................... 26
A videó időkorlátja........................................................... 26
Gyorsított rögzítés........................................................... 26
Szünet funkció................................................................. 26
Bővítések/aktiválókulcsok...................................................... 27
Bővítés 4K rögzítésre...................................................... 27
A. Függelék: Az MVR / MVR Pro specifikációi...................... 28
Megfelelőség / Tanúsítás Besorolás.............................. 29
FCC compliance information................................................. 30
Az Európai Unió rádióberendezésekre vonatkozó
2014/53/EU irányelve............................................................ 30
B. Függelék: A MediCapture korlátozott garanciája............... 31

Rendelési információ
A MediCapture MediCapture márkájú USB-pendrive-ok használatát javasolja. Kérjük, hogy a pendrive-ok
beszerzésével kapcsolatos információkért látogasson el a medicapture.com oldalra.
®

Technikai támogatás
Műszaki segítségért és egyéb kérdésekért kérjük, hogy látogasson el a medicapture.com weboldalra, illetve hívja
a 888-922-7887-es (ingyenesen az USA-ból) vagy az +1-503-445-6935-ös számot (az USA-n kívülről).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Maradék kockázatok
Fontos biztonsági utasítások a maradék kockázatok elkerülése érdekében

1. Olvassa el ezeket az utasításokat.
2. Őrizze meg ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe az utasítások minden figyelmeztetését.
4. Kövesse ezeket az utasításokat.
5. Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket.
6. Győződjön meg arról, hogy a videoforrás közvetlenül csatlakozik a monitorhoz az elsődleges biztonsági
vezetékeken keresztül.
7. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket felületi fertőtlenítőszerrel, alkohollal vagy szeszes itallal
megnedvesített puha ruhával.
		

FONTOS! Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön nedvesség a készülékbe. Ne használjon tisztítószert,
súrolószert vagy oldószert ezen a készüléken.

8. Ne takarja le a szellőzőnyílásokat. Telepítse a gyártó utasításainak megfelelően.
9. Ne telepítse hőforrás (például radiátorok, hőtárolók, kályhák vagy más, hőtermelő berendezések)
közelébe.
10. Ne manipulálja a polarizált vagy földelt dugót. A polarizált dugó kétféle pengével rendelkezik,
amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelt dugó két pengével és egy harmadik
földelő érintkezővel rendelkezik. A széles penge vagy a harmadik villa az Ön biztonsága érdekében
biztosított. Ha a mellékelt dugó nem illeszkedik a konnektorba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult
konnektor cseréje érdekében.
11. Védje a tápkábelt a rálépéstől vagy becsípődéstől, különösen a csatlakozók, konnektorok közelében
és azon a ponton, ahol a kábel kilép a készülékből.
12. Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használjon. Csak kórházi minősítésű
vagy azzal egyenértékű, megfelelő földeléssel ellátott tápkábelt használjon.
13. Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt értékesített kocsival, állvánnyal,
tripoddal, konzollal vagy asztallal használható. Ha kocsit használ, legyen óvatos a kocsi/készülék
kombináció mozgatásakor, nehogy felboruljon, és hogy elkerülje a sérüléseket.
A készüléket úgy helyezze el, hogy a tápkábel könnyen lecsatlakoztatható legyen.
14. Húzza ki ezt a készüléket a villámlások idejére, vagy ha hosszabb ideig nem használja.
15. Leválasztási módszer: Kapcsolja ki a váltóáramot a hátsó panelen lévő billenőkapcsolóval, húzza ki
a tápkábelt.
16. Ne tegyen vizet vagy más folyadékot tartalmazó edényeket (például vázákat stb.) a készülék
tetejére. Ne locsoljon vizet a készülék tetejére.
17. Az összes szervizelést bízza szakképzett szervizszemélyzetre. Szervizelésre van szükség, ha a
készülék bármilyen módon megsérült, például ha megsérült a tápkábel vagy a csatlakozó, folyadék
ömlött a készülékre, tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek vagy nedvességnek volt kitéve,
vagy nem működik megfelelően, vagy leesett.
18. Készüléket csak szakképzett személyzet szervizelhet, ahol a szakképzett személyzet a kórház,
egészségügyi intézmény vagy felhatalmazott forgalmazó által kijelölt, megfelelő végzettségű vagy
képzettségű személy.
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Adatvédelem
A MediCapture készülékeinek használatakor érzékeny személyes adatok kezelése történik. A MediCapture készülék
felhasználója a készülék MediCapture részére (i) karbantartási vagy (ii) garanciális okokból, (iii) bemutató- vagy
tesztkészülékként való használata után, illetve (iv) bármely más okból történő elküldésekor köteles a készüléket a
kiszállításkori állapotára visszaállítani, és minden személyes adatot törölni a készülékről.
Erre a célra a készülék formázási funkcióját kell használni (lásd a jelen használati útmutató Az adatok törlése című fejezetét).
Ha a MediCapture azt észleli, hogy a készüléken személyes adatok vannak tárolva vagy ha ennek észszerű gyanúja áll
fenn, akkor a készüléket a felhasználó költségére visszaküldik, és felkérik a felhasználót arra, hogy a fenti feltételeknek
megfelelően küldje vissza a készüléket.
A készülék szoftverfrissítése esetén adatokat csak a készülékre továbbítanak, fordított irányú adattovábbítás nem történik.

Rendeltetésszerű használat:
A készülék számos orvosi képalkotó rendszernél videók és képek rögzítésére szolgál. A tervezett betegpopuláció nincs megadva
ehhez a készülékhez.
A tervezett felhasználók - foglalkozásuk szerint - orvosok vagy ápolók, 20-59 éves kor között, főiskolai vagy egyetemi vagy annál
magasabb végzettséggel.
Ellenjavallatok és mellékhatások:
A termékhez közvetlenül kapcsolódó ellenjavallatok jelenleg ismeretlenek. A beteg általános állapota alapján az illetékes orvosnak
el kell döntenie, hogy a tervezett felhasználás lehetséges-e vagy sem. További megjegyzések és utasítások a legújabb orvosi
szakirodalomban találhatók.
Általános funkcionális leírás:
Az MVR / MVR Pro egy orvosi minőségű, nagyfelbontású (HD) videofelvevő. Az MVR / MVR Pro készülék nem tartalmaz olyan
részeket, amelyek érintkeznek a beteggel. Ez egy segédeszköz, amely orvosi alkalmazást nem igényel a betegek számára a készülék
használata során.
Az MVR / MVR Pro kezelése a beépített érintőképernyős monitoron vagy egy érintőképernyős külső monitoron keresztül, illetve az
előlapi gombok vagy a mellékelt infravörös távirányító segítségével történhet.
Az MVR verzió nem rendelkezik beépített érintőképernyős monitorral.
Az érintőképernyős külső monitortípusokkal kapcsolatban látogasson el a www.medicapture.com. oldalra
A fizikai videocsatlakozások létesítése után (lásd a Hátpanel szakaszt) a felhasználó – a képalkotó rendszer függvényében – valós
időben menthet képeket és videofelvételeket a belső tárhelyre, egy USB-pendrive-ra vagy egy hálózati tárhelyre. A képek JPG vagy
PNG formátumban; a videók pedig kiváló minőségben MP4 formátumban kerülnek mentésre. Az USB-pendrive-ról mindkét felvett
formátum elmenthető normál számítógépes rendszerre, illetve szerverre is hosszú távú tárolás céljáról, illetve a fájlok ezekről vissza
is nézhetők.
További (opcionális) funkciók többek közt:
•
4K aktiválása: az MVR / MVR Pro képes 4K HDMI jel rögzítésére 2160p30 értékkel (aktiválás nélkül a jel minősége
lecsökken 1080p30 értékre).
A Megtekintés funkcióval a felhasználó lejátszhatja és szerkesztheti az aktív betegvizsgálathoz rögzített adatokat.
A munkamenet bezárása után a felhasználó az archívumhoz (a belső tárhelyhez vagy az USB-pendrive-hoz) hozzáférve más betegek
tárolt munkameneteit is ellenőrizheti és szerkesztheti.
Az MVR / MVR Pro több-bemenetes felvétel funkcióval rendelkezik. A készülék automatikusan felismeri a bemeneti felbontást mindkét
videojelnél. Emiatt az MVR / MVR Pro készüléket be kell kapcsolni, mielőtt a jelforrások aktiválódnak. Két jel észlelése esetén a
monitoron megjelenik egy újabb ikon. A felhasználó az aktív betegvizsgálaton belül válthat a két jelforrás között. További részletekért
lásd a Bemeneti jelek váltása élő kép alatt című fejezetet.
Ne feledje: az MVR / MVR Pro apró fizikai méretei igen nagy teljesítménnyel párosulnak. A passzív hűtés zajmentes, ventilátor
nélküli kialakítással jár. A készülék megérintve igen meleg is lehet, ami normál jelenség. Az MVR / MVR Pro a -20 °C és
40 °C közötti hőmérséklet-tartományban problémamentesen üzemeltethető.
A MediCapture olyan helyen való telepítést javasol, ahol a levegő kellő hűtést tud biztosítani a készüléknek. Nem javasoljuk, hogy az
MVR / MVR Pro készüléket konverterekkel és más felmelegedő eszközökkel egymásra rakja.
<6>
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Első telepítés/általános előkészületek a biztonságos működéshez és teljesítményhez:
1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék hátoldalához.
2. Szükség esetén csatlakoztassa a hálózati kábelt a LAN-hoz.
3. Csatlakoztasson egy HDMI kimeneti aljzattal rendelkező kamerát az MVR / MVR Pro HDMI bemeneti csatlakozójához. A
kábelek elektromágneses interferenciájának a minimálisra csökkentése érdekében célszerű a lehető legrövidebb kábeleket
használni.
4. A képek és videók első alkalommal történő rögzítése előtt javasolt az induló beállítások ellenőrzése az INFORMÁCIÓK
oldalon
.
Amíg nincs betegvizsgálat elindítva, addig az INFORMÁCIÓK oldal hozzáférést ad az MVR / MVR Pro beállításaihoz

.

Az MVR / MVR Pro első használata előtt az alábbi beállításokat célszerű ellenőrizni:
a) A felhasználói felület nyelve
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Megjegyzés: az érintőbillentyűzet megjelenésekor bármikor ki tudja választani az
érintőbillentyűzet elrendezését (nyelvét). Ehhez egyszerűen érintse meg a “földgömb” ikont

.

b) Időzóna, dátum és időpont
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) A betegadatok megadása
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Hálózati beállítások - Hálózati tárhelyhez, az MVR Remote App használatához, valamint a
hálózati nyomtatáshoz válasszon az Automatikus IP és a Manuális IP módok közül.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) A hálózati tárhely adatai - Adja meg a megosztott mappa (shared folder) tulajdonságait a
hálózati célhelyen.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) A hálózati célhely kiválasztása - Több tárhely használata esetén a három lehetőség közül
kettőt választhat ki. Ez nagyon fontos beállítás, mivel kihatással van az archívum Megtekintés
(Review) funkciójára és a meglévő betegadatokban való keresésre is.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) A videó minősége és a kodek formátuma (H.264* vagy HEVC*)
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) A fénykép formátuma (JPG vagy PNG)
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Felhasználói fiók - A készülék és az adatok illetéktelen felhasználással szembeni védelme
érdekében létrehozhatók adott jelszóval ellátott felhasználói fiókok is.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) A nyomtató kiválasztása és a nyomtatás példányszáma - Elsőként kérje meg a
rendszergazdáját, hogy csatlakoztassa az MVR / MVR Pro készüléket a LAN- vagy
Wi-Fi-hálózathoz.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Hangrögzítés BE/KI és a mikrofon kiválasztása
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Ellenőrzések a készülék használata előtt:
A készülék működése nem igényel különleges karbantartást, kalibrálást, különleges higiéniai óvintézkedést, és nem igényli
fogyóeszközök használatát.
Indítás:
1. Helyezze be a mellékelt MediCapture USB-pendrive-ot az előlapi panelbe. (Elsőként csatlakoztassa az USB-pendrive-ot
és az összes külső mutatóeszközt, pl. egeret, billentyűzetet, érintőképernyőt, és csak ezután kapcsolja be a készüléket a
hátlapi kapcsolóval.)
2. Kapcsolja be a készüléket a hátlapi hálózati kapcsolóval.
3. Kapcsolja be a kamerarendszer(eke)t, miután az MVR / MVR Pro elindította a rendszerindítási folyamatot.
4. A szokott módon használja a képalkotó rendszereket.
5. Az Indítás gombot megérintve hozzon létre egy új betegmappát, majd válasszon ki egy beteget a listából vagy adja meg
a beteg adatait. A megfelelő gomb megnyomásával válasszon a képfelvétel és a videofelvétel között. A videofelvétel
leállításához nyomja meg újra a gombot.
6. Ha be szeretné fejezni a vizsgálatot, nyomja meg a VIZSGÁLAT VÉGE
ikont [vagy nyomja meg az „F3” gombot a
billentyűzeten]. Ekkor befejezheti a vizsgálatot vagy elkezdheti a megtekintést és szerkesztést.
Ha folytatni szeretné az utolsó aktív vizsgálattal, akkor érintse meg a felső vissza ikont
billentyűzetén].

[vagy az „ESC” gombot a

7. A vizsgálat befejezése után már biztonságosan eltávolíthatja az USB-pendrive-ot az MVR / MVR Pro készülékből. Illessze
be a pendrive-ot egy számítógép USB-aljzatába. Húzza át a felvételeket a pendrive-ról a számítógépre megtekintés,
archiválás stb. céljából.
Megjegyzés: rögzítés közben ne távolítsa el az USB-pendrive-ot az MVR / MVR Pro készülékből!

Kompatibilitás más készülékekkel
Az orvosi videoforrások kompatibilitási listája a jelen dokumentum “A. Függelék: Az MVR / MVR Pro specifikációi” című
fejezetében található.
A videoforrás bemeneti videojel specifikációi és a monitor kimeneti videojel specifikációi a felhasználói felületen való megjelenítéshez
(opcionálisan az érintőképernyős külső monitorok is).

Érintőképernyős monitor
Csak MVR Pro esetén
A beépített érintőképernyő az MVR Pro
kezelésére és a beállítások könnyű
elérésére szolgál.
Az érintőképernyő helyzete
a bal oldali kioldógomb
megnyomásával
változtatható.
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Elülső panel
Új beteg gomb
Videofelvétel gomb
Képfelvétel gomb

(Capture Photo)
Képfelvétel készítése a
monitorról a tárhely(ek)re.

(Record Video) Videofelvétel
készítése a monitoron
megjelenő képről. A gomb első
lenyomása elindítja, a második
megállítja a felvételt.

(New Patient) Minden egyes beteg munkamenet
előtt nyomja meg. Ekkor megnyílik egy új
mappa/új vizsgálat a beteghez tartozó képek és
videofelvételek tárolásához.
Újra megnyomva véget ér a vizsgálat, illetve
bezárja az aktív rögzítési munkamenetet.

Világító gyűrűk

Kéken villognak, ha a készülék készen áll a
rögzítésre vagy ha új vizsgálat hozható létre.

USB-pendrive
csatlakozóaljzata

Ide lehet az USB-pendriveot csatlakoztatni. A képek
és videók rögzítése a
pendrive-ra történik.

IR-vevőegység

A kék LED-es gyűrű jelzi, hogy aktuálisan melyik funkció érhető el.

Hátsó panel MVR / MVR Pro
USB-aljzatok (2)

opcionális kiegészítők számára

Lábkapcsoló/
távirányító Vezetékes hálózati
kábele
aljzat (LAN)
LAN

Antennacsatlakozó 1

Bluetooth és Wi-Fi számára

Antennacsatlakozó 2

2. antenna Wi-Fi számára
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI out

HDMI bemenet 1

HDMI-csatlakozóval
ellátott HD-kamera
csatlakoztatásához
(DVI adapterrel).

Hálózati csatlakozó

A mellékelt hálózati
tápkábellel csatlakoztassa a
100 V-240 V-os aljzathoz.

l = be

(van áramellátás,
hálózat)

Input 1 (4K / HD)

Hálózati
kapcsoló
O = ki

Input 2 (HD)

H/S

(nincs áramellátás,
hálózat)

Fejhallgató/
mikrofon

PC-csatlakozó

HDMI kimenet

HDMI bemenet 2

(C típusú USB).
A kimenet HD-monitor vagy HDMI-kimenettel ellátott
Szervizcsatlakozó és
opcionális érintőképernyő HD-kamera számára
Ekvipotenciális pólus
külső vezérlés (RS-232). csatlakoztatására szolgál. (DVI adapterrel).

Ha a beállításokban engedélyezni szeretné a Wi-Fi-t vagy a Bluetooth-t, akkor csatlakoztassa a mellékelt
antennát az 1. csatlakozóhoz. Erre a célra ne használja más gyártó vagy beszállító antennáját!.

Az egység kizárólagos összekapcsolásra szolgál a betegkörnyezetben lévő IEC60601 minősítésű
berendezésekkel és a betegkörnyezeten kívüli IEC60XXX minősítésű berendezésekkel.
A készülékhez hitelesített tápkábelt kell használni. Figyelembe kell venni a vonatkozó nemzeti telepítési és/vagy készülék
előírásokat. A tápkábel nem lehet kevésbé robosztus, mint az IEC 60245 (53. megnevezés) szerinti szokásos, kemény,
gumi burkolatú rugalmas vezeték vagy az IEC 60227 (53. megnevezés) szerinti szokásos poli(vinil-klorid) burkolatú
rugalmas vezeték.
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A monitor felhasználói felülete
Az MVR / MVR Pro egyszerűen használható ikonokat jelenít meg. Az ikonok közvetlenül az érintőképernyőn megnyomhatók.
Képfelvétel
Videofelvétel indítása/leállítása
Vezérlés ikon és az utolsó
vizsgálat megtekintése
Kimeneti jel módosítása
Hátralévő rögzítési idő/maradék
tárhely az USB-pendrive-on
vagy a belső tárhelyen
Hálózati tárhely aktív
Információk oldal
Az MVR / MVR Pro élő nézeti képernyője. Ez az ikonméret full-HD monitoron látható.
4K monitor esetén az ikonok kisebbek.

Vizsgálat vége

Ne feledje:
Az ikonok az élőképen az igényeinek megfelelő helyre áthúzhatók. Ehhez csak el kell húznia az
ikonokat jobbra vagy balra a pozícióváltáshoz.
Ha nem szeretne ikonokat megjeleníteni a monitoron, akkor húzza el őket a monitor látható
területén kívülre.
Az érintőképernyőt használva egy ujjával húzza el az ikonokat.

Beépített érintőpaddal rendelkező USB-billentyűzet
A beépített érintőpaddal rendelkező USB-billentyűzet az érintőképernyős monitor alternatívája lehet. A beépített érintőpad az egérhez
hasonlóan kezeli a dupla kattintást.
Ne feledje, hogy az MVR felhasználói felületének kezelésénél gyorsbillentyűket is használhat:
F1 = képfelvétel
F2 = videofelvétel indítása/leállítása
- 3 másodpercig lenyomva = szünet
F3 = új vizsgálat/vizsgálat vége i = information képernyő
Esc = vissza (a
Settings-be)
1 = 1. bemenet
(kiválasztás)
2 = 2. bemenet
(kiválasztás)
r = megtekintés
élő módban
c = bemenet váltása
(váltás az 1. és 2.
bemenet között)
Az érintőpad az
egérhez hasonlóan
vezérli az
egérmutatót.
Dupla kattintás =
Enter/kiválasztás

Home =
bemenet váltása
(váltás az 1. és 2.
bemenet között)
PgUp vagy PgDn
= az Information
képernyő megnyitása
vizsgálathoz
Enter = kiválasztás,
videofelvétel
megállítása be/ki
Nyílbillentyűk
a kurzor vagy a
Settings mezői
közötti mozgás
vezérlésére

Enter/kiválasztás
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Távvezérlő
Fontos!
Használat előtt távolítsa el a távvezérlő elemvédő lapkáját vagy helyezzen be elemet.

Bemenet kiválasztása gomb:

Képfelvétel gomb:

váltás az 1. és a
2. bemenet között

képfelvétel készítése a
monitorról a tárhely(ek)re.

Navigációs kerék:

OK gomb = kiválasztás
OK 3 másodpercig lenyomva =
videofelvétel megállítása

Page Up/Down gombok:

ESC gomb:

az MVR / MVR Pro
rendszerinformációs oldal
megnyitása/bezárása

Új beteg gomb:

Videofelvétel gomb:

a Megtekintés oldal bezárása

nyomja meg minden egyes
rögzítési munkamenet előtt.
Megnyit egy új mappát/vizsgálatot.

videofelvétel készítése a
monitoron megjelenő képről.
A gomb első lenyomása
elindítja, a második megállítja
a felvételt.

VIZSGÁLAT VÉGE. bezárja
a rögzítési munkamenetet a
következő lépéshez.

Távvezérlés külső eszközzel (táblagéppel) az MVR Remote App használatával
Az Android rendszerű külső eszközök (táblagépek)
felhasználhatók az MVR / MVR Pro külső vezérlésére
akár az USB-aljzathoz csatlakoztatott érintőképernyős
külső monitorként, akár vezeték nélkül, hordozható
eszközként használva.
A MediCapture előtelepített és tesztelt MediCapture
táblagépek használatát javasolja.
Példa: TBHI9PRO – MVR külső táblagép
A táblagépek távvezérlőként való használatáról és
a táblagépek beállításáról további információkért
forduljon a MediCapture vállalathoz, a következő
kiegészítő dokumentum beszerzése érdekében:
Instructions for Use Supplement, Tablet.
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Az MVR / MVR Pro csatlakoztatása
Az MVR / MVR Pro egy vagy két videoforráshoz (például endoszkópos kamera, sebészeti kamera, ultrahang stb.) képes csatlakozni.
1. Ha az MVR / MVR Pro a már használt képalkotó berendezés bővítésére szolgál, először keresse meg az elsődleges
videoforrás videokimenetét.
2. Csatlakoztassa a megfelelő kábelt a videoforrás videokimenete és az MVR / MVR Pro hátsó panel megfelelő
videobemenete közé.
3. Dugja be a hálózati tápkábelt.
4. A hátsó panelhez szabványos lábkapcsolót vagy kamerakioldót is csatlakoztathat. A lábkapcsoló vagy kioldó
képfelvétel elkészítésére használható. Csatlakoztassa a lábkapcsolót vagy kioldót a „Külső” (Remote) csatlakozóhoz.
A lábkapcsoló vagy a kioldó működtetésekor ugyanaz a funkció hajtódik végre, mint az előlapi Képfelvétel (Capture
Photo) gomb megnyomásakor.
Ne feledje: két külső kábel képforrásként (képfelvétel és videorögzítés)
való használatához adapterre van szükség az MVR / MVR Pro „Külső” csatlakozójába.
A lábkapcsolók opcionális kiegészítőként kaphatók a medicapture.com. weboldalon.
Ne feledje, hogy a kamerakioldó MVR / MVR Pro készülékkel való kompatibilitásához a kioldó egyszerű
„záróérintkező”, nem pedig „programozható” típusú kioldó kell legyen.

Az USB-pendrive csatlakoztatása
A munka megkezdésének legegyszerűbb módja a mellékelt USB-pendrive használata.1 Illessze be az USB-pendrive-ot az
USB-aljzatba. Javasolt MediCapture márkájú pendrive használata.
USB-csatlakozóaljzat
Ide lehet az USB-pendrive-ot csatlakoztatni. A
képek és videók rögzítése a pendrive-ra történik.

1 A MediCapture márkájú pendrive-oknak különféle modelljei kaphatók.
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Betegadatok létrehozása
A betegadatok bevitelének munkafolyamata a Betegadatok beállításaitól függ. ➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Az MVR / MVR Pro a bekapcsolás vagy egy vizsgálat befejezése után egy előre definiált kezdőképernyőt jelenít meg.
A munkafolyamat az MVR / MVR Pro bekapcsolása után:

Indítás

Érintse meg az Indítás gombot, majd egy új vizsgálat
elindításához nyomja meg a Beteg (Patient) gombot az
előlapi panelen [vagy az „F3” billentyűt a billentyűzeten].
Nincs betegadat
Az MVR / MVR Pro létrehoz egy mappát az ehhez a
vizsgálathoz készített képek és felvett videók számára.
Betegadat manuálisan
Megadhatja a betegadatokat, amelyekkel a képeket
és videókat egy beteghez rendeli. A betegadatok
megadásához használja a beépített érintőképernyőt, illetve
egy külső érintőképernyőt vagy USB-billentyűzetet.
A Betegadatok beállítást Manual értékre kell állítani.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Élőkép a felvételhez

Vissza a vizsgálatba
(élőkép)

Vizsgálat vége

A Beteg (Patient) gomb használata a vizsgálat rögzítésének befejezéséhez
Az előlapon lévő Beteg (Patient) gomb megnyomásával tudja bezárni a vizsgálatot.

Világító gyűrű
Kék színnel világít, ha egy vizsgálat
rögzítése bezárható (VIZSGÁLAT VÉGE).
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Betegadat manuális bevitele
Megadhatja a betegadatokat,
amelyekkel a képeket és videókat
egy beteghez rendeli. A Betegadatok
beállítást Manual értékre kell állítani.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Új vizsgálat indításához
érintse meg az Indítás
(Continue) gombot.

Betegrekord keresése a tárhelyen
A betegadatok manuális megadása helyett ki is listázhatja a legutóbbi betegeket, melyek az MVR / MVR Pro tárhelyén
találhatók (amennyiben az engedélyezve és csatlakoztatva van). A lista megjelenítéséhez érintse meg a „BETEGADATOK
MEGADÁSA” képernyőn a „keresés” ikont.
Válasszon ki egy már létező
betegadatot, majd az adatok
új vizsgálatba másolásához
érintse meg újra. Ekkor az adatok
módosítására is lehetősége van.

Képek felvétele
Képfelvétel készítéséhez érintse meg az érintőképernyő Képfelvétel gombját.
Előlapi panel: nyomja meg az előlapi panel Képfelvétel (Capture Photo) gombját. [USB-billentyűzet: az „F1”
funkciógombnak ugyanez a funkciója.]

Világító gyűrű
Ha kék színnel világít, akkor a készülék készen
áll a képfelvételek elkészítésére. A képfelvétel
elkészítésekor rövid időre kialszik.
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Videofelvételek rögzítése
A videorögzítés elindításához érintse meg az érintőképernyő Videorögzítés ikonját. Az ikont újra megérintve a felvétel leáll.
Előlapi panel: nyomja meg az előlapi panel Videorögzítés (Record Video) gombját. A gombot újra megnyomva a rögzítés
leáll. [USB-billentyűzet: az „F2” funkciógombnak ugyanez a funkciója.]
Rögzítési tippek:
• A videorögzítés közben is lehet képfelvételeket készíteni. Ehhez egyszerűen érintse
meg a videorögzítés alatt a Képfelvétel gombot. A videofájl visszanézése során az
idővonalon címkéket fog látni. Ezek a címkék segítenek a videorögzítés alatt felvett képek
időpontjának az azonosításában.

A címkékről további
információkat a
“Videók lejátszása
az MVR / MVR Pro
készüléken”

• A hosszú videókat a rendszer automatikusan 4 GB-os fájlokra vágja szét. Ez biztosítja,
hogy a fájlok mérete kezelhető maradjon. A folyamat „illesztésmentes”, azaz hosszú
felvétel készítésekor nem fogja észre venni, amikor az új fájl automatikusan elindul.
Hosszú felvétel lejátszásakor a „folyamatos lejátszás” lehetőséget választva (ami a legtöbb
médialejátszón elérhető) nem lesz szünet a fájlok között.

Világító gyűrű
Ha kék színnel világít, akkor a készülék készen áll a
videorögzítésre. Videofelvétel rögzítése alatt kék színnel villog.

A videofelvétel megállítása
A Szünet használatához engedélyezni kell ezt a funkciót
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
A Szünet ikon a Szünet funkció engedélyezése után megjelenik az élőkép képernyőn.
A videó megállításához érintse meg az érintőképernyő Szünet ikonját. A Szünet ikont újra megérintve a felvétel folytatódik.
Alternatív kezelés:
A videó megállítása felvétel közben:
• nyomja meg 3 másodperc hosszan az előlapi panel Videorögzítés (Record Video) gombját.
• Megnyomhatja ehelyett a távvezérlő OK gombját is.
• [USB-billentyűzet: az „F2” funkcióbillentyű 3 másodperces lenyomásának vagy az „Enter”
megnyomásának ugyanez a funkciója.]
A világító gyűrű gyors ütemben villog, ha videofelvétel közben megállítja a felvételt.
A videofelvétel folytatásához:
• nyomja meg újra az előlapi Videorögzítés (Record Video) gombot vagy a távvezérlő OK gombját.
• [USB-billentyűzet: az „F2” funkcióbillentyű vagy az „Enter” megnyomásának ugyanez a funkciója.]
A Szünet funkció használatával egyetlen videofájl készül, ami eltérő időben készült felvételekből áll össze. A videót az
elkészítése közben többször is meg lehet állítani, hogy a felvételen ne legyenek felesleges elemek. A Szünet funkcióval
készített videofájl visszanézése során az idővonalon címkéket fog látni. Ezek a címkék segítenek a videó különböző részeinek
az azonosításában.
Videó indítása

Videó leállítása
Szünet

1. rész

Videó indítása

2. rész

Szünet
3. rész

A címkékről további
információkat a
“Videók lejátszása
az MVR / MVR Pro
készüléken”

Videó leállítása
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Bemeneti jelek váltása élő kép alatt = Multi Input
Ha két kamera van csatlakoztatva, akkor az MVR / MVR Pro észleli a két bemeneti felbontást, és egy kiegészítő
ikont jelenít meg a monitoron. A képalkotó munkamenet (betegvizsgálat) alatt bármikor átválthat az 1. és a 2.
bemenet között. Ehhez először meg kell állítani az aktuálisan futó videorögzítést.
•

Az érintőképernyőt használva egyszerűen érintse meg a Bemenet ikont a jelek közti váltáshoz.

•

Ehelyett használhatja a távvezérlőt is a bemenetek közötti váltáshoz.

•

[USB-billentyűzet: a „c” megnyomásának ugyanez a funkciója.]

Tárolási lehetőségek = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Az MVR / MVR Pro lehetőséget kínál arra, hogy a rögzített vizsgálatot különféle tárolási helyekre mentse.
Megjegyzés: egyszerre csak két
tárolási hely/típus lehet kiválasztva.
A lehetőségek a következők:
• USB-tárhely
• Belső tárhely
• Hálózati tárhely
A különböző célhelyekre eltérő
videofelbontást is kiválaszthat.
Például: az USB-meghajtóra a lehető
legmagasabb felbontással menti a videót,
míg a hálózati kiszolgálóra csökkentett
felbontással.
Megjegyzés: a képek rögzítése mindig az eredeti bemeneti felbontással történik.
Az 1080p beállítás az 1920x1200 és az 1280x1024 felbontást is támogatja –
a videorögzítés és képfelvétel az eredeti felbontásban és formátumban történik.

Rögzítés USB-pendrive-ra
A támogatott MediCapture USB-pendrive-ra való rögzítés a legegyszerűbb módja a munka megkezdésének MVR / MVR Pro.
készülékével. A rögzítés befejezésekor eltávolíthatja és magával viheti a pendrive-ot.
Ügyeljen rá, hogy az USB-tárhely legyen a rögzítésnél aktív.
USB-pendrive csatlakozóaljzata
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
Ide lehet az USB-pendrive-ot csatlakoztatni. A
képek és videók rögzítése a pendrive-ra történik.

Megjegyzés: abban az esetben, ha az informatikai környezet házirendje nem engedélyezi az
USB-tárhelyek használatát, a rendszergazdája letilthatja a tárolásnál az USB-lehetőséget.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
<16>
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Rögzítés USB-meghajtóra
Az USB-meghajtóra való rögzítés nagyon hasonlóan történik, mint egy USB-pendrive esetén. Az USB-meghajtó használatának
legfőbb előnye, hogy ezen jóval több adatot tud tárolni, mint egy USB-pendrive-on. Az USB-meghajtó MVR / MVR Pro készülékkel
való használata előtt vegye figyelembe a következőket:
• Töröljön minden, a meghajtóra esetlegesen előtelepített szoftvert (elképzelhető, hogy
ezek nem kompatibilisek az MVR / MVR Pro készülékkel).
• A videók és képek védelme érdekében fontos, hogy a külső merevlemezről biztonsági
mentést készítsen számítógépre vagy hálózati meghajtóra.
• A külső USB-meghajtók nagy kapacitása miatt a MVR / MVR Pro készülék kb.
20-60 másodperc alatt ismeri fel az eszközt. Kérjük, hogy legyen türelemmel és várja ki,
amíg a készülék felismeri az eszközt. A külső merevlemez felismerésre került, ha az Új
beteg háttérvilágítása bekapcsol és a csatlakoztatott monitoron megjelenik az USB ikon.

FIGYELEM!
a csatlakoztatása után
ne válassza le a külső
merevlemezt!
Várjon legalább egy
(1) percig, hogy a
rendszernek kellő
ideje legyen az eszköz
felismerésére.

A merevlemez formázása
A külső merevlemez különböző „formázással” érkezhet: FAT32, NTFS vagy exFAT. Az MVR / MVR Pro mindhárom formázás
kezelésére képes. Ha a készülék nem ismeri fel az USB-meghajtót, akkor segíthet, ha FAT32 fájlrendszerre formázza.
Megjegyzés: az automatic video repair funkciói nem működnek exFAT formázás esetén.
A MediCapture FAT32 vagy NTFS fájlrendszerű merevlemezek használatát javasolja.

Az USB-merevlemez formázásának a meghatározása:
•

Csatlakoztassa a merevlemezt egy Windows-rendszerű számítógéphez.

•

A jobb egérgombbal kattintson a meghajtó ikonjára, majd válassza a „Tulajdonságok” lehetőséget.

•

Az Általános fülön megjelenik a merevlemez formázása (fájlrendszer).
Képek átvitele az USB-meghajtóról a számítógépére

1.

Ha a videókat USB-pendrive-ra vagy USB-merevlemezre rögzíti, akkor csatlakoztassa le az eszközt az MVR / MVR Pro
készülékről a vizsgálat befejezése után. Csatlakoztassa a meghajtót számítógépe egyik USB-aljzatához.
Megjegyzés: rögzítés közben soha ne válassza le az USB-eszközt (pendrive, merevlemez) az
MVR / MVR Pro készülékről! Ekkor ugyanis a rögzített fájl megsérülhet.

2.

A számítógép az USB-meghajtót a számítógépe többi meghajtójához hasonlóan kezeli. Navigáljon el a meghajtóra,
majd nyissa meg, hogy lássa a rajta lévő mappákat.

3.

A meghajtón lévő képekre vagy videókra rákattintva megnézhető őket, de át is mozgathatja őket számítógépe
merevlemezére megtekintés vagy tárolás céljából (ez utóbbi a javasolt). A számítógépén lévő meghajtók elérésével és
a fájlok kezelésével kapcsolatos információkat lásd a Windows vagy a Mac OS dokumentációjában.

Rögzítés belső tárhelyre
Második lehetőségként a belső tárhelyre való rögzítés fokozza a tárolt adatok biztonságát, mivel így rögzítés közben mindig
készül egy biztonsági másolat is.
A belső tárhelyet ne tekintse hosszú távú megoldásnak. Egy idő után még a legnagyobb belső memória is megtelik. A legjobb
gyakorlat az, ha a belső tárhelyet rendszeresen kiüríti.
Az MVR / MVR Pro rendelkezik egy, a belső tárhely automatikus kiürítésére szolgáló funkcióval. A belső memória kiürítési
szabályait a rendszergazdának kell meghatároznia.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Rögzítés hálózati tárhelyre
A hálózati tárhelyre való rögzítés a legjobb hosszú távú tárolási megoldás. A képek és videók valós időben és szabványos
formátumban tárolódnak ezen a külső tárhelyen.
Kérje meg a rendszergazdáját, hogy állítsa be a hálózati tárhelyet.
1. A hálózati kiszolgálóhoz való fizikai csatlakozásra az MVR / MVR Pro készülék hátoldalán lévő hálózati csatlakozó
szolgál. Ehelyett Wi-Fi-kapcsolatot is beállíthat a Wi-Fi-routeren keresztül.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Vezetékes LAN kapcsolat: az IP beállításoknál válassza az Auto-IP setup vagy a Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. A hálózati tárhely tulajdonságai.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. A hálózati tárhely tárolási beállításai (aktiválás és felbontási korlát).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Vizsgálatok megtekintése az MVR / MVR Pro készüléken
Az aktív vizsgálatot megtekintheti az élő rögzítés képernyőn. Ez segítséget jelent a felvételek ellenőrzésében a vizsgálat
befejezése előtt. A videofelvételt le kell állítani a megtekintéshez.
A megtekintés ablak megnyitásához érintse meg a Megtekintés ikont. A Megtekintés képernyő bezárásakor visszajut az
élőkép képernyőre.

Vezérlés ikon
Aktuális vizsgálat megtekintése

Archívum
Az archívum intuitív szolgáltatásokat biztosít a rögzített vizsgálatokban való kereséshez. Az archívum az indítási képernyőről érhető
el. Az archívumban a többszörös tárolás mindkét engedélyezett lehetősége elérhető. Minden engedélyezett lehetőség tárhelyének
kapcsolódnia kell az MVR / MVR Pro készülékhez.
Az archívumban elérhető szolgáltatások:
• Képek megtekintése videók lejátszása
• Fájlok törlése
• Üres vizsgálatok törlése
• Képfelvétel készítése a megállított videókból. A megállított videók képkockánként léptethetők
• Videó részeinek törlése az elejéről és/vagy a végéről, videó részekre vágása, és mentés új kombinált
videóként. (a vezérlőprogram 191018 verziójától)
• Megjegyzés hozzáadása a képekhez, mentés új képként
• Képek nagyítása vagy képkivágások készítése, mentés új képként
• Teljes vizsgálatok, egyedi képek vagy videók másolása USB-re
• Képek kiválasztása és kinyomtatása egy jelentésben
• Jelentések küldése a hálózati nyomtatóra vagy mentése PDF-fájlként
<18>
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Válasszon ki egy tárhelyet: belső, USB vagy hálózati.

A kiválasztáshoz érintse
meg a vizsgálatot

Egy vizsgálat, videó vagy kép
kiválasztásához érintse meg
az előnézet ikont.

Érintse meg a videót a lejátszáshoz

Érintse meg a képet a szerkesztéshez

Adatok törlése
A kiválasztott tárhelyen lévő adatok egyenként törölhetők. A rendszer a képernyőn megerősítést kér minden egyes törlésnél.
•
Egyetlen fájl törlése (képek/videók): válassza ki a törölni kívánt fájlt, majd érintse meg a törlés ikont.
•
Egy teljes vizsgálat törlése is lehetséges, ha a vizsgálat üres, azaz már minden benne lévő fájlt töröltek.
•
Minden adat törlése a tárolóeszközről. A közvetlenül csatlakoztatott eszköz (USB-pendrive vagy belső memória)
minden adatának törléséhez formázza az eszközt:
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Megjegyzés: a formázással minden adat visszavonhatatlanul törlődik!
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Videók lejátszása az MVR / MVR Pro készüléken
A kiválasztott videó lejátszása automatikusan elindul. A videó megállításához érintse meg a Szünet ikont. Ekkor használhatja az
idővonalon lévő csúszkát a videó pozíciójának módosításához, illetve képkockánként előre vagy hátra léptethet a videón.
Két ujját használva módosíthatja a megállított videó nagyítását.
Ha szeretne képfelvételt készíteni a megállított videóról, érintse meg a Fénykép ikont.
Ez a képfelvétel hozzáadódik a betegvizsgálathoz.

Képfelvétel készítése

A videó idővonalán címkéket is
láthat. Címkéket bármikor
létrehozhat, ha:
• a videorögzítést
megállította
• rögzítés közben
képfelvétel készül
• a videójel szinkronizálása
10 másodpercnél rövidebb
időre elveszik (többnyire a
videókábel sérülése miatt)
A kék előre/hátra ikonokkal
címkéről címkére tud lépdelni.

Egy
címkével vissza
Egy képkockával vissza

Címke

Pozíció az idővonalon

Egy
címkével előre
Egy képkockával előre

Állóképek megtekintése az MVR / MVR Pro készüléken
Egy kiválasztott kép többféle
módon is szerkeszthető,
majd ezt követően új képként
menthető a vizsgálatba.
A lehetőségek a következők:
• Nagyítás/kivágás
• Szöveges megjegyzés
hozzáadása
• Területek megjelölése körrel,
négyzettel vagy szabadkezes
alakzattal
• A jelentésben megjelenő
megjegyzés hozzáadása a
képfájlhoz
Megjegyzés: az összes szerkesztési
lehetőség megtekintéséhez nézze
meg a medicapture.com oldalon
elérhető bemutató videónkat.
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Jelentések létrehozása és kinyomtatása
A kiválasztott vizsgálat állóképei PDF-jelentésbe menthetők. A képekhez megjegyzéseket adhat hozzá, melyek megjelennek
a jelentésben is. A PDF-jelentés ugyanabban a mappában tárolódik, mint a képek és videók. A jelentés hálózati nyomtatót*
használva ki is nyomtatható.
Minden kiválasztott kép megjelenik a
jelentésben.
A felső ikonok megérintésével kiválaszthatja
a jelentés elrendezését (a képek száma
és elrendezése oldalanként), illetve
kiválaszthatja a példányszámot is.
* Kérje meg a rendszergazdáját, hogy
csatlakoztasson egy hálózati vagy
helyi Wi-Fi-nyomtatót, adja meg a
nyomtató beállításait.

A jelentés fejlécképe
A jelentés személyre szabásához fejlécképet importálhat a jelentésbe. Ez a kép a jelentés első oldalán fog megjelenni. A javasolt
képméret 1600-3200 pixeles szélesség és 200-1000 pixeles magasság. Fejlécképként PNG vagy JPG fájlok használhatók.

Állóképek megtekintése a számítógépén
Könnyedén megnézheti a számítógépére továbbított rögzített képeket. A Windows és Mac rendszerű számítógépek beépített
képmegjelenítő szoftvert tartalmaznak, mely automatikusan megnyílik a képre történő dupla kattintáskor. Emellett egyéb gyártók
által biztosított, speciális orvosi képkezelő programokkal is megnézheti és szerkesztheti a képeket.

Videók megtekintése a számítógépén
Az MVR / MVR Pro H.264* vagy HEVC* (=H.265) formátumú, nagy felbontású videókat rögzít (ezeket időnként MPEG-4
vagy MP4 videóknak is nevezik). Ezek a széles körben használt formátumok ideálisak az orvosi alkalmazásokhoz, mivel
kompakt méret mellett is maximális minőségű videókat biztosítanak. Az új Windows és Mac rendszerű számítógépek beépített
képmegjelenítő szoftvert tartalmaznak, mely automatikusan megnyílik a videóra történő dupla kattintáskor. Néhány régebbi
számítógépen azonban kiegészítő szoftverre van szükség a H.264*/HEVC* videók lejátszásához. Így például Windows XP és
Vista rendszerű számítógépeknél a lejátszás a Windows Media Player egy kiegészítőjének a telepítése után lesz elérhető. A
kiegészítők telepítésével kapcsolatos információkért látogasson el a medicapture.com/support. oldalra.

Egyéb szolgáltatások
Képfelvételek videók rögzítése közben
A videorögzítés közben is lehet képfelvételeket készíteni: ehhez egyszerűen a szokott módon nyomja meg a Képfelvétel gombot.
Címkék létrehozása a videofájlokban
A címkék segítenek a videofájlban a fontos események azonosításában. A címkék akkor adhatók hozzá a videó idővonalához, ha:
•

a videó rögzítése közben képfelvétel készül

•

a videó felvételét megállították, majd folytatták

•

a videoforrás szinkronizálása rövid időre elveszett (többnyire a videokábel sérülése miatt)
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A MediCapture Automatic Video Repair funkció
Az USB-meghajtót rögzítés közben tilos eltávolítani! Az USB-meghajtó rögzítés közbeni eltávolításakor a fájlok megsérülhetnek.
Az MVR/MVR Pro rögzítés alatti kikapcsolása vagy egy ekkor bekövetkező áramszünet szintén a fájlok károsodását okozhatja.
Az MVR / MVR Pro automatikus videojavítás funkcióval rendelkezik. Ha sérült videofájlt tartalmazó USB-meghajtót csatlakoztat,
az MVR / MVR Pro készülék észleli a fájlt és helyreállítja a lejátszáshoz. Egy, a képernyőn megjelenő üzenet fogja tájékoztatni a
sikeres folyamatról.
Az MVR / MVR Pro a belső tárhelyet is ellenőrzi sérült videofájlokat keresve, és ezeket is automatikusan kijavítja.
Ne feledje: az automatikus videojavítás funkció csak a FAT32 vagy NTFS fájlrendszerre formázott USB-meghajtókat
támogatja. Az exFAT formázású USB-meghajtókon az automatikus videojavítás nem támogatott.
Lábkapcsolók és kamerakioldók
A hátoldali panelen található egy csatlakozó egy szabványos lábkapcsoló vagy kamerakioldó csatlakoztatására. Ezeknek ugyanaz
a funkciója, mint a megfelelő Képrögzítés gombnak (Capture Photo) az előlapi panelen. Ne feledje, hogy a lábkapcsoló/kioldó
csatlakozója csak „záróérintkező” típusú eszközzel működik együtt, „programozható” típusúval nem.
Ne feledje: két külső kábel képforrásként (képfelvétel és videorögzítés)
való használatához adapterre van szükség az MVR / MVR Pro „Külső” csatlakozójába.

Információk oldal / System Settings
Az élőkép képernyőn
látható egy Információ
ikon. Az érintőképernyőt
megérintve vagy az
USB-s egeret használva az Információ
Ikonra kattintva megjelenik az
INFORMÁCIÓ oldal.
[USB-billentyűzet: az „i”
megnyomásának ugyanez
a funkciója.]
Az INFORMÁCIÓ oldal áttekintést
ad a rendszer SETTINGS részének
eléréséről és releváns paramétereiről.
Ne feledje:
A SETTINGS ikon/funkció csak akkor érhető el, ha nincs elindítva egy vizsgálat rögzítése. Egy vizsgálat rögzítésének
elindítása után a beállítások nem érhetők el. Ha szeretné a rendszer beállításait módosítani, akkor ehhez elsőként be kell
zárnia a vizsgálatot. Ezután nyissa meg az INFORMÁCIÓK oldalt a SETTINGS. megérintésével.

Device Info: Device ID / LAN MAC -cím / QR code
A Device ID és a LAN MACcím az Eszköz információ ikont
megérintve jeleníthető meg.

A Device Info
tartalmaz egy
beolvasható
QR code-ot.
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Beállítások (rendszergazdák számára)
Az MVR / MVR Pro összes beállítása megtalálható a Beállítások részben.
Ne feledje: a haladó beállításokat, valamint az opcionális hálózati vagy DICOM-beállításokat
csak műszaki személyzet vagy a rendszergazda módosíthatja.
A SETTINGS csak angol nyelven érhető el.
A haladó beállításokat jelszó védi. Létrehozhat saját jelszót.

A beállítások felépítése
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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A haladó beállítások zárolása/védelme:
➤ Settings ➤ Advanced
Javasoljuk, hogy a haladó beállítások részt a rendszergazda védje jelszóval.
Zárolt

Feloldott

Ennek az előnyei:
• A felhasználók nem férnek hozzá
a haladó beállításokhoz
• A rendszergazda a saját
jelszavát megadva használhatja
a bejelentkezés képernyőt
(lásd a következő részben) a
haladó beállítások eléréséhez
(felhasználónév nélkül, csak
jelszó megadásával). Ekkor
megjelenik a védett haladó
beállítások képernyő. Elérhetővé
válik a felhasználói fiókok
deaktiválása – abban az
esetben, ha a felhasználói fiók
adatai elvesztek.

Felhasználói fiókok biztonsági célú használata
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
A készülék fokozott védelme és a mentett vizsgálati adatok biztonsága érdekében az
MVR / MVR Pro zárolható felhasználói fiókok használatával.

Felhasználói fiókok
engedélyezése
és felhasználók
hozzáadása

A felhasználói fiók jelszava

Felhasználó neve
<24>
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Ne feledje:
Ha a felhasználói fiókok engedélyezve vannak, akkor az
MVR / MVR Pro kezeléséhez ismernie kell saját felhasználónevét és jelszavát.
A MediCapture nem fér hozzá a felhasználói fiókok adataihoz,
és így nem létezik „mesterjelszó” sem.
Ha nem emlékszik felhasználói fiókjának adataira,
akkor az MVR / MVR Pro készüléket vissza kell állítani a gyári alapbeállításokra,
ami azt jelenti, hogy minden archivált adat elveszik.

Felhasználó bejelentkezése a felhasználónevével és jelszavával.
Megjegyzés: ha a felhasználói fiók adatai elvesztek, akkor a rendszergazda
bejelentkezhet a saját jelszavával, amit a haladó beállítások zárolásához állított be.
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Speciális videobemeneti beállítások
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture rögzítés (PIP)
Több bemenet használata esetén
az MVR / MVR Pro beállítható kép a
képben (PIP) üzemmódra.
A 2. bemenet az 1. bemeneten
ablakként jelenik meg.
• Ez egyben egyetlen képként,
egyetlen videóba kerül mentésre
a betegvizsgálati mappába.
• A PIP ablak helyét és
méretét beállíthatja.
Párhuzamos felvétel
Több bemenet használata esetén az
MVR / MVR Pro beállítható párhuzamos
felvétel üzemmódra.
Ekkor a rögzítés elindításakor a készülék az 1. és a 2. bemenet jelét is rögzíti.
• Ekkor két különálló videofájl jön létre a betegvizsgálati mappában.
• Az élőkép képernyőn egyszerre csak egy bemenet jeleníthető meg, de eközben a második is felvételre kerül.
Megjegyzés: a speciális videobemeneti beállításokban a következőkből egyszerre csak az egyiket választhatja ki:
PIP vagy párhuzamos felvétel. A két bemenet mindkét funkciónál 1080p60 felbontásra van korlátozva.
Az 1. bemeneten 4K kamera használata esetén ez a funkció nem használható.

Rögzítési lehetőségek
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
A videó időkorlátja
Lehetővé teszi időkorlátok használatát a
felvételeknél. Beállíthatja például, hogy
a videorögzítés időtartama legfeljebb
5 perc legyen.
Gyorsított rögzítés
A gyorsított rögzítés egy tárhelymegtakarításra szolgáló felévételi opció.
Ez akkor hasznos, ha hosszabb, sok
ideig tartó műtéteket vagy folyamatokat
akar teljes egészében rögzíteni. A
rögzítést követően a videóból állóképeket
készíthet az archiválás szerkesztés
funkciójával, hogy ezzel kiemeljen
fontosabb eseményeket a videóból.
Ne feledje: a gyorsítva rögzített videók lejátszási ideje jóval rövidebb (a gyorsítás sebességétől függően).
Ne használja a gyorsított rögzítést olyan videodokumentációhoz, ahol valós idejű lejátszásra van szükség.
A gyorsított rögzítés sebességét (az időtényezőt) a csúszka mozgatásával módosíthatja.
Példa: x60 sebesség esetén a videó 60x gyorsabban játszódik le (azaz 1 órányi felvétel lejátszási ideje 1 perc lesz).
Szünet funkció
Bekapcsolhatja az opcionális Szünet funkciót.
<26>
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Bővítések/aktiválókulcsok
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Bővítés 4K rögzítésre
• Az MVR / MVR Pro bővíthető úgy,
hogy a videorögzítés nagyobb
felbontással, 2160p méretben történjen.
A kamerarendszerének a jelet ekkor
HDMI minőségben, 2160p30 méretben
kell küldenie.
• Ha a kamerája 4x 3G-SDI jelet biztosít
Quad-Split (=Square Division) vagy
2-Sample Interleave formátumban,
akkor a MediCapture kiegészítő
MVC Pro HDMI to SDI modulja képes
az SDI-jelet HDMI-re konvertálni.
• Adja meg a 8-jegyű aktiválókulcsot.
A kulcs az adott készülékre specifikus és
másik készüléken nem használható.

Lépjen kapcsolatba a MediCapture vállalattal,
ha az MVR / MVR Pro készülékhez 4K aktiválókulcsot szeretne rendelni.
Ehhez meg kell adni a készülék egyedi eszközazonosítóját (lásd az Információk képernyőn).
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A. Függelék: Az MVR / MVR Pro specifikációi
Funkció

Videók és képek rögzítése nagy felbontásban orvosi videoforrásról
USB-meghajtóra, belső tárhelyre vagy hálózati tárhelyre.

Ház

Rozsdamentes acél fémház, réz alaplemez

Gombok

Rozsdamentes acél, folyadéknak ellenálló

Videocsatlakozások

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI adapter használatával)
(megfelelő bemeneti jelek) 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)
– nincsenek interlaced (összefűződve kapcsolódó) jelek az 1. bemeneten
Input 2 (HD): HDMI (DVI adapter használatával)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*4K bemeneti jelek 4K felbontásban való rögzítéséhez a „4K recording” lehetőséget
aktiválni kell. Ellenkező esetben a 4K bemeneti jelek HD minőségben kerülnek rögzítésére.
Video Output

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

Rögzítési felbontások

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*4K bemeneti jelek 4K felbontásban való rögzítéséhez a „4K recording” lehetőséget
aktiválni kell. Ellenkező esetben a 4K bemeneti jelek HD minőségben kerülnek rögzítésére.

Videorögzítési
formátumok

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

Videorögzítési
bitsebesség

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

Képformátum

JPG / PNG

Hangfelvétel

Bluetooth mikrofon,
vezetékes fejhallgató mikrofonnal (4 pólusú),
USB-mikrofon

Fejhallgató bemenet

Tűkiosztás:
1.
2.
3.
4.

Bal
Jobb
Közös/föld
Mikrofon bemenet

Belső tárhely

High speed solid-state memory 128GB
Nagyobb belső tárhely külön rendelésre.

Külső tárhely

USB-meghajtók (pendrive-ok és merevlemezek). FAT32 / NTFS / exFAT

USB támogatása

USB3.0, Super speed, 1 előlapi aljzat, 2 hátlapi aljzat,
a hátlapi USB-aljzatok maximális terhelése 1 A.

Remote

3,5 mm-es mini jack. Kompatibilis a szabványos lábkapcsolókkal (nincs mellékelve) és a záróérintkező típusú kamerakioldókkal..

LAN

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

WLAN

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

Bluetooth

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

Vezérlőprogram
(Firmware)

A vezérlőprogram (firmware) frissítései nincsenek kihatással a kimenő rádiófrekvenciás teljesítményre.
Ezt kizárólag a hardverkomponensek kialakítása befolyásolja.
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Mechanikai

MVR Pro érintőképernyős monitorral:
Méretek (Sz x Mé x Ma): 173 x 153 x 50 mm (a csatlakoztatott antenna nélkül), súly: 1,28 kg
MVR az érintőképernyős monitor nélkül:
Méretek (Sz x Mé x Ma): 160 x 150 x 40 mm (a csatlakoztatott antenna nélkül), súly: 1,00 kg

Környezeti

Működés: környezeti hőmérséklet -20 °C és + +40 °C között, légnyomás 700-1060 hPa,
páratartalom 30-75% (nem kondenzálódó),
Tárolás és szállítás: környezeti hőmérséklet -40 °C és + +85 °C között, légnyomás 700-1060 hPa,
páratartalom 0-93%, (nem kondenzálódó)

Folyadékok behatolása
elleni védelem:

IP20 (= nem védett)

Védelem mértéke
gyúlékony keverékek
jelenlétében

Ez a készülék nem védett robbanások ellen

Tápellátás

100-240 V AC, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, 3-villás AC dugasz

Biztosíték

T1AH, 250V

A készlet tartalma

MVR / MVR Pro rögzítő, USB-pendrive, HDMI-kábel, Wi-Fi-/BT-antenna, HDMI–DVI adapter, osztott
távoli kábeladapter, tápkábel, IR tárvezérlő, gumi talpak (4), felhasználói útmutató (angol)

(Ne használja a készüléket gyúlékony környezetben)

(*) A H.264 licencét az MPEG LA, a HEVC licencét az Access Advance LLC és az MPEG LA biztosítja.
Megfelelőség / Tanúsítás Besorolás
Megfelelőség és
tanúsítás

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – orvosi eszközök biztonsága
EN 60601-1-2:2015 – elektromágneses megfelelőség EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – használatra való alkalmasság
EN 50581:2012 – veszélyes anyagok korlátozása
Ez a készülék megfelel a kisfeszültségű elektromos és elektronikus eszközökre vonatkozó IEC/EN
62479:2010 előírásnak az emberek elektromágneses mezőnek (10 MHz – 300 GHz) való kitettségére
vonatkozó alapvető korlátozásokkal

Besorolás

I. osztályú berendezés/üzemmód: folyamatos
Nincs AP/APG. Nincs páciens rész.
Megjegyzés: ezek a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Conformité Européenne (európai megfelelőség)
Orvosi eszköz – áramütés, tűz és mechanikai veszélyek tekintetében csak az IEC 60601-1, ANSI/
AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) és CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) szabványoknak
megfelelő általános orvosi berendezés
WEEE megfelelőség
RoHS megfelelőség
Az orvosi eszközökre vonatkozó 2017/745 szabályozás

Ez a készülék megfelel az FCC 15. rész FCC kibocsátási szabályai B részének.
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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.

Az Európai Unió rádióberendezésekre vonatkozó 2014/53/EU irányelve
A MediCapture ezennel kijelenti, hogy az MVR és MVR Pro típusú rádiófrekvenciás berendezések megfelelnek a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el::
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Ez a termék a 2,4-2,483 GHz-es sávban működik, 18,3 dBm e.i.r.p. alatti üzemi RF kimeneti teljesítménnyel.
Ez a termék az 5,15-5,35 GHz-es sávban működik, 18 dBm e.i.r.p. alatti üzemi RF kimeneti teljesítménnyel.
Ez a termék az 5,47-5,725 GHz-es sávban működik, 18 dBm e.i.r.p. alatti üzemi RF kimeneti teljesítménnyel.
Az 5,15-5,725 GHz-es sávban történő működés csak beltéri használatra korlátozódik..
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B. Függelék: A MediCapture korlátozott garanciája
A MediCapture Inc. (“MediCapture”) egy (1) évig garantálja, hogy az alább felsorolt termék(ek) anyag- és gyártási hibáktól mentesek.
Amennyiben garanciális szervizre van szükség, a jótállási idő meghosszabbodik a normál működés helyreállításához és a termék(ek)
visszaküldéséhez szükséges napok számával.
MediCapture MVR / MVR Pro orvosi képrögzítő készülék
Garanciális feltételek
Ha a vásárlás dátumát közvetlenül követő évben a jelen garancia hatálya alá tartozó terméken anyag- vagy gyártási hibát találnak, a
MediCapture (vagy a MediCapture) által felhatalmazott szerviz) térítésmentesen visszaállítja a terméket eredeti működési állapotába.
Megjegyzés: A MediCapture fenntartja magának a jogot, hogy a felújított részegységeket jótállási csereként használja fel.
Ez a garancia csak azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a MediCapture által felhatalmazott kiskereskedők értékesítenek, és
csak az eredeti vásárló által érvényesíthető.
E GARANCIA CSAK AZ USA ÖTVEN (50) ÁLLAMÁBAN ÉS DISTRICT OF COLUMBIA TERÜLETÉN ALKALMAZHATÓ. NEM
ALKALMAZHATÓ AZ USA TERÜLETEIN VAGY FELSÉGTERÜLETEIN VAGY MÁS ORSZÁGOKBAN. EZ AZ EGYETLEN KIFEJEZETT
JÓTÁLLÁS, AMELYET A MEDICAPTURE A FENT FELSOROLT TERMÉK(EK)KEL KAPCSOLATBAN TESZ. A TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁK A KIFEJEZETT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA KORLÁTOZOTT. A MEDICAPTURE
NEM FELELŐS A BEVÉTELEK VAGY A NYERESÉGEK ELVESZTÉSÉÉRT, A KÉNYELMETLENSÉGÉRT, A HELYETTESÍTŐ
BERENDEZÉSEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEIÉRT, A TÁROLÁSI DÍJAKÉRT, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT VAGY
SÉRÜLÉSÉÉRT, VAGY MINDEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A FENT FELSOROLT
TERMÉK(EK) HASZNÁLATÁRA VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁRA, VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁRA
VEZETHETŐ VISSZA, FÜGGETLENÜL A JOGELMÉLETTŐL, AMELYEN A KÖVETELÉS ALAPUL, MÉG AKKOR SE, HA A
MEDICAPTURE-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. SEMMILYEN ESETBEN SEM LEHET NAGYOBB ÖSSZEGŰ
A KÖVETELÉS A MEDICAPTURE-RAL SZEMBEN, MIND A FENT FELSOROLT TERMÉK(ek) VÉTELÁRA, ÉS AZ ÁLLÍTÓLAGOS
KÁR. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL ÖN VÁLLAL MINDEN KOCKÁZATOT ÉS FELELŐSSÉGET AZ ÖN ÉS VAGYONA,
VALAMINT MÁSOK ÉS VAGYONA VESZTESÉGÉÉRT, KÁRÁÉRT VAGY SÉRÜLÉSÉÉRT, AMELY A FENT FELSOROLT TERMÉK(EK)
HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, AMELYEKET
NEM KÖZVETLENÜL A MEDICAPTURE HANYAGSÁGA OKOZOTT (egyes ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZNEK KORLÁTOZÁSOKAT
ARRA VONATKOZÓAN, HOGY MEDDIG TERJED A HALLGATÓLAGOS GARANCIA, VAGY NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLETLEN
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KIZÁRÁS VAGY KORLÁTOZÁS NEM
VONATKOZIK ÖNRE).
Ez a garancia különleges törvényes jogokat biztosít Önnek. Önnek más jogai is lehetnek, amelyek államonként eltérőek. Abban
az esetben, ha a jelen garancia bármely rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a fennmaradó rendelkezések teljes mértékben
érvényben maradnak.
A tulajdonos felelőssége
■ Olvassa el teljesen a használati útmutatót.
■ Garancia regisztráció nem szükséges. Ha azonban garanciális szervizre van szükség, igazolnia kell a vásárlás dátumát
és az eladó személyét (a MediCapture vagy a hivatalos viszonteladó). Kérjük, őrizze meg az eladási bizonylatot és a
számlát.
■ Győződjön meg arról, hogy a megőrzött vásárlási bizonylat tartalmazza a sorozatszámot, és megegyezik a vásárolt
egység számával.
■ Attól függően, hogy hol vásárolta a készüléket, haladéktalanul értesítse a MediCapture-t vagy a hivatalos viszonteladót
minden észlelt hibáról.
■ Ha javításra van szükség, vigye vissza a terméket hivatalos MediCapture szervizközpontba. Minden szállítmányt
ELŐRE KELL FIZETNI. SZEMÉLYES ÁTVÉTEL nem lehetséges. A MediCapture, vagy a hivatalos szervizközpont által
garanciálisan javított termékeket a feladónak ELŐRE FIZETVE küldik vissza.
■ A javításra visszaküldött termékeknek (garanciális vagy garanciális időn kívül) rendelkezniük KELL egy RMA-számmal,
amelyet a MediCapture vagy egy hivatalos szervizközpont állított ki.
Kivételek
FONTOS: A következő feltételek miatt a garancia érvénytelenné válhat.
■ A fent felsorolt termék megvásárlása olyan viszonteladóktól, akiket a MediCapture NEM hatalmazott fel a termék értékesítésére.
■ A termékek védjegyének, nevének, azonosító számának vagy sorozatszámának megváltoztatása vagy eltávolítása.
■ A termékek károsodását okozó alkatrészek vagy kellékek használata (a MediCapture által forgalmazottak kivételével).
■ Termékhibák, amelyek a következők következményei: hanyagság, visszaélés, nem rendeltetésszerű használat, módosítás vagy
véletlen károsodás.
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