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Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik
Symbolen in de handleiding
Waarschuwing
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie of
onjuist gebruik aan die/dat ernstig persoonlijk
letsel of zelfs de dood tot gevolg zou
kunnen hebben.
LET OP:
Achtergrondkleur: geel
Driehoekige band: zwart
Symbool: zwart

Medisch hulpmiddel

Voorzichtig
Duidt een potentieel gevaarlijke situatie of
onjuist gebruik aan die/dat - indien zij/het niet
wordt vermeden - kan leiden tot licht of matig
letsel en/of aanzienlijke materiële of financiële
schade dan wel milieuschade.

Dit symbool geeft aan dat de gebruik deze
gebruiksaanwijzing en vertaalde exemplaren
ervan kan downloaden via de website van
MediCapture: www.medicapture.com/support

Deze afbeelding verwijst naar de fabrikant
en staat naast de naam en het adres van
de fabrikant.

Dit symbool staat voor de potentiaalvereffening
die spanningsverschillen tussen verschillende
onderdelen van een systeem voorkomt.

Symbolen op het product (Niet alle symbolen worden in alle regio’s afgedrukt)
Voordat u probeert het product te installeren,
dient u de gebruiksaanwijzing aandachtig
te lezen.

Dit symbool staat voor de potentiaalvereffening
die ervoor zorgt dat de verschillende onderdelen
van een systeem op dezelfde potentiaal zitten.

Dit symbool verwijst naar de fabrikant en staat
naast de naam en het adres van de fabrikant.

Dit symbool geeft aan dat het product voldoet
aan de richtlijn voor afgedankte elektrische
en elektronische apparatuur (AEEA-richtlijn).
Het product bevat afval van elektrische en
elektronische apparatuur
en moet apart worden ingezameld en mag
niet worden weggegooid als ongesorteerd
huishoudelijk afval.

This symbol indicates date of manufacturing.
It can also show the country of origin.

REF

Beschrijving van het hulpmiddel
(Catalogusnummer)

Medisch hulpmiddel

Serienummer

Conformité Européenne
(Europese conformiteit)

Unieke apparaat-ID

Underwriters Laboratories
(UL®) keurmerk

Dit symbool verwijst naar de Europese
vertegenwoordiger van MediCapture.

Federal Communications Commission Conformiteitsverklaring

I : netstroom AAN
O : netstroom UIT
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WAARSCHUWING:

Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op een geaarde
stroomvoorziening.
Deze apparatuur mag niet worden gewijzigd zonder toestemming van de fabrikant.
Om het risico van een elektrische schok te voorkomen, mag de zekering uitsluitend door een gekwalificeerd
servicemonteur worden vervangen en alleen door het in de gebruiksaanwijzing vermelde type zekering.
Om het risico van brand of een schok te verminderen, mag deze apparatuur niet worden blootgesteld aan regen of vocht.
Het apparaat is alleen ontworpen voor gebruik binnenshuis.
Fysieke video-aansluitingen mogen alleen worden aangesloten/ontkoppeld als het apparaat is uitgeschakeld. Het
apparaat kan tijdens het gebruik heet worden, vooral aan de onderkant en de achterkant. Wacht bij het wijzigen van
fysieke video-aansluitingen totdat het apparaat is afgekoeld, voordat u de het apparaat opnieuw aansluit.
Externe apparatuur die bedoeld is voor aansluiting op signaalingangen/-uitgangen of andere aansluitingen moeten
voldoen aan UL/EN 60601-1 voor medische elektrische apparatuur. Iedereen die apparatuur verbindt met de
signaalingang of signaaluitgang configureert een medisch systeem en dient er daarom voor te zorgen dat het systeem
voldoet aan de vereisten van de norm IEC 60601-1-1 voor medische systemen.
Apparatuur die niet voldoet aan UL/EN/EC 60601-1 moet uit de buurt van patiënten worden gehouden, zoals vastgelegd
in de standaard voor systemen.
Let op:
Aan de gebruiker en/of de patiënt: elk ernstig incident dat verband houdt met het product moet worden gemeld aan de
fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waarin de gebruiker/patiënt is gevestigd.

VOORZICHTIG

Gebruik uitsluitend de aanbevolen accessoires, om het risico van brand of een elektrische schok en vervelende storingen
te beperken.
Gebruik de beelden niet voor diagnose- of evaluatiedoeleinden. Door de compressie wordt de informatie in de afbeelding
gereduceerd en daarom is de foto niet geschikt voor diagnosedoeleinden.
Het is belangrijk dat u als bediener van dit medische apparaat uw verplichtingen nakomt en er dus voor zorgt dat het
gebruik ervan veilig is en geen risico oplevert voor de patiënt, de gebruiker of derden. Tenzij er een andere lokale
wetgeving van toepassing is, wordt geadviseerd om minimaal om de 2 jaar een veiligheids- en documentatietest conform
EN 62353 uit te voeren. Het is belangrijk om te waarborgen dat de personen die de veiligheidscontrole uitvoeren over de
nodige kwalificaties beschikken.
De afstand tussen de antenne en de gebruiker (omstander) moet groter zijn dan 20 cm.
Na een ernstige elektrische storing, bijvoorbeeld een blikseminslag of een sterke elektrostatische ontlading, kan het
uitgangssignaal trillen, van kleur veranderen of zwart worden. Als u deze tekenen ziet, herstart dan het apparaat door de
stroomtoevoer uit te schakelen, enkele seconden te wachten en de stroomtoevoer vervolgens weer in te schakelen.
Verwijderingsmethode: raadpleeg de lokale regelgeving ten aanzien van de juiste verwijderingsmethode.
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Bestelinformatie
MediCapture beveelt USB-sticks van het merk MediCapture® aan.
Ga naar medicapture.com voor informatie over het aanschaffen van USB-sticks.
Technische ondersteuning
Ga voor technische ondersteuning of bij andere vragen naar medicapture.com of bel 888-922-7887
(gratis vanuit de Verenigde Staten) of +1-503-445-6935 (buiten de Verenigde Staten).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Restrisico`s
Belangrijke veiligheidsinstructies om restrisico´s te vermijden

1. Lees al deze instructies door.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in deze instructies in acht.
4. Volg al deze instructies op.
5. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan de beoogde.
6. Zorg ervoor dat uw videobron rechtstreeks verbonden is met de monitor via een primaire
veiligheidsbedrading.
7. Reinig het apparaat regelmatig met een zachte doek die is bevochtigd met een ontsmettingsmiddel
voor oppervlakken, alcohol of spiritus. Volg de instructies van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel!
		 BELANGRIJK! Zorg dat er geen vocht het apparaat kan binnendringen. Gebruik geen
reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of oplosmiddelen voor het reinigen van dit apparaat.
8. De ventilatieopeningen mogen niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat in overeenstemming
met de instructies van de fabrikant.
9. Installeer het apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een radiator, een verwarmingsrooster,
een kachel of een ander apparaat dat warmte produceert.
10. De gepolariseerde of geaarde stekker mag niet worden gemanipuleerd. Een gepolariseerde
stekker heeft twee pennen waarvan er een breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft
naast twee pennen een derde aardcontact. De brede pen dan wel het derde aardcontact heeft een
veiligheidsfunctie. Als de meegeleverde stekker niet in het bij u aanwezige stopcontact past, vraag
dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
11. Bescherm de voedingskabel zodat er niet op kan worden getrapt en hij niet bekneld kan raken,
vooral in de buurt van stekkers en op de plaats waar de kabel uit het apparaat komt.
12. Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde hulpstukken/accessoires. Gebruik uitsluitend
een voedingskabel van ziekenhuiskwaliteit of een gelijkwaardige voedingskabel die een
betrouwbare aarding biedt.
13. Gebruik het apparaat alleen in combinatie met een door de fabrikant gespecificeerd(e) of samen
met het apparaat verkocht(e) kar, standaard, statief, beugel of tafel. Wees bij gebruik van een kar
voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie van kar en apparaat om het kantelen van de kar
en eventueel letsel te voorkomen.
		Plaats het apparaat zodanig dat de voedingskabel gemakkelijk kan worden losgekoppeld.
14. Trek bij onweer of als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact.
15. Ontkoppelingsmethode: schakel de stroom uit met de tuimelschakelaar aan de achterkant, trek de
voedingskabel uit het stopcontact.
16. Plaats geen reservoirs die water of andere vloeistoffen bevatten (bijvoorbeeld vazen) op het
apparaat. Spat geen water op het apparaat.
17. Laat alle onderhoudswerkzaamheden over aan gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud
is noodzakelijk als het apparaat op welke wijze dan ook is beschadigd, bijvoorbeeld als er een
voedingskabel of stekker defect is, er water is gemorst op het apparaat, er voorwerpen in het
apparaat zijn gevallen, het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of vocht, niet naar behoren
functioneert of gevallen is.
18. Laat onderhoud uitsluitend verrichten door gekwalificeerd personeel, waarbij ‘gekwalificeerd’
betekent dat de betreffende personen in opdracht van het ziekenhuis, de medische instelling of een
erkend distributeur een speciale opleiding of training hebben gevolgd.
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Gegevensbescherming
Gevoelige persoonlijke gegevens worden verwerkt tijdens het gebruik van de apparatuur van MediCapture. De gebruiker
van een apparaat van MediCapture is verplicht, indien het apparaat wordt verzonden naar MediCapture (i) voor
onderhoudsdoeleinden (ii) onder garantie (iii) na gebruik als demo-/testapparaat of (iv) om een andere reden, het apparaat
te herstellen naar de fabrieksinstellingen en alle persoonlijke gegevens van het apparaat te verwijderen.
Voor dit doel moet de formatteringsfunctie van het apparaat worden gebruikt (zie hoofdstuk Gegevens verwijderen in deze
gebruiksaanwijzing).
Wanneer door MediCapture wordt waargenomen dat er persoonlijke gegevens zijn opgeslagen op het apparaat, of wanneer
er slechts een redelijk vermoeden bestaat dat dit het geval is, wordt het apparaat op kosten van de gebruiker geretourneerd
en zal de gebruiker worden geïnstrueerd om het apparaat opnieuw te verzenden zoals hierboven beschreven.
Wanneer er een software-update is geïnstalleerd op het apparaat, worden gegevens alleen naar het apparaat verzonden
en vanaf het apparaat verzonden.

Beoogd gebruik:
Dit apparaat is bedoeld voor het registreren van video-opnames en -beelden van verschillende medische beeldvormingssystemen.
De beoogde patiëntendoelgroep is niet gespecificeerd voor dit apparaat. De beoogde gebruikers zijn artsen of verpleegkundigen met
een leeftijd tussen 20 en 59 jaar met opleidingsniveau hogeschool, universiteit of hoger.
Contra-indicaties en bijwerkingen:
Er zijn op dit moment geen contra-indicaties bekend die direct verband houden met het product. De behandelend arts dient op basis
van de algemene conditie van de patient te beslissen of het geplande gebruik al dan niet mogelijk is. Aanvullende opmerkingen en
instructies zijn te vinden in de recente medische literatuur.
Algemene beschrijving van de functies:
MVR / MVR Pro is een HD-videorecorder van medische kwaliteit. MVR / MVR Pro bevat geen onderdelen die in contact komen
met de patiënt. Het is een hulpmiddel dat niet wordt gebruikt voor medische toepassingen bij patiënten.
MVR / MVR Pro kan worden bediend met behulp van de geïntegreerde touchscreen-monitor, een externe touchscreen-monitor,
de knoppen op de voorkant of de meegeleverde IR-afstandsbediening.
De MVR-versie beschikt niet over de geïntegreerde touchscreen-monitor.
Ga naar www.medicapture.com. voor meer informatie over typen externe touchscreen-monitors.
Na het installeren van alle fysieke video-aansluitingen (zie hoofdstuk Achterpaneel) kan de gebruiker afbeeldingen en video’s, die
worden verstrekt door het beeldvormingssysteem, opslaan op het interne geheugen, op een USB-stick of op een netwerkopslaglocatie.
Afbeeldingen worden opgeslagen als JPG of als PNG. Video’s worden in hoge kwaliteit opgeslagen als MP4. Beide verzamelde
formaten kunnen worden weergegeven en opgeslagen vanaf de USB-stick naar elk algemene computersysteem of de server voor
langdurige opslag.
Aanvullende (optionele) functies zijn:
• 4K-activering: MVR / MVR Pro kan een 4K HDMI-signaal in 2160p30 opnemen. (Zonder activering wordt het signaal
verkleind naar 1080p30.)
In de Beoordelingsfunctie (Review) kan een gebruiker de opgenomen gegevens afspelen en bewerken binnen het actieve
patiëntenonderzoek.
Na het sluiten van de sessie heeft de gebruiker toegang tot het Archief (interne opslag of USB-stick) voor het beoordelen en
bewerken van verschillende opgeslagen sessies van verschillende patiënten.
MVR / MVR Pro kan opnames vastleggen van verschillende ingangen. Hij detecteert de invoerresolutie van beide videoinvoermogelijkheden automatisch. Daarom moet de MVR / MVR Pro worden ingeschakeld voordat de signaalbronnen worden
geactiveerd. Wanneer er twee signalen worden gedetecteerd, verschijnt er een extra pictogram op de monitor. De gebruiker kan
tussen deze signaalbronnen schakelen tijdens het actieve patiëntenonderzoek. Zie Invoersignaal wijzigen in de live-weergave
voor meer informatie.
Let op:

MVR / MVR Pro biedt een krachtige functionaliteit in minimale mechanische afmetingen. Passieve koeling zorgt voor
een onhoorbaar ontwerp zonder ventilator. Het apparaat zal zeer warm aanvoelen; dit is normaal. MVR / MVR Pro
functioneert over het gehele temperatuurbereik van -20 °C tot 40 °C.
MediCapture raadt een installatie aan op een plaats waar lucht voor voldoende koeling kan zorgen. Het wordt niet aanbevolen
om MVR / MVR Pro te stapelen met converters of andere warme apparatuur. .
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Initiële installatie/algemene voorbereidingen voor veilig gebruik en goede prestaties:
1. Sluit de voedingskabel aan op de achterzijde van het apparaat.
2. Sluit een netwerkkabel aan op de LAN – indien noodzakelijk.
3. Sluit een camera met een HDMI uitgangsaansluiting op de corresponderende MVR / MVR Pro HDMI ingangsaansluiting
aan. Het wordt aanbevolen om kabelaansluitingen zo kort mogelijk te houden om elektromagnetische interferentie door
kabels te voorkomen.
4. Het wordt aanbevolen om de initiële instellingen te controleren die worden weergegeven op de INFORMATIE-pagina
voordat u voor het eerst afbeeldingen vastlegt en video’s opneemt.

,

Zolang er geen patiëntenonderzoek is gestart, hebt u via deze INFORMATIE-pagina toegang tot MVR / MVR Pro-instellingen

.

Het wordt aanbevolen de volgende instellingen te controleren vóór het eerste gebruik van MVR / MVR Pro:
a) Taal van gebruikersinterface
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Opmerking: Telkens wanneer het touchscreen-toetsenbord verschijnt kunt u de indeling van
het touchscreen-toetsenbord (taal) selecteren. Klik simpelweg op het pictogram van de
wereldbol om de indeling te wijzigen
.
b) Tijdzone, datum en tijd
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definitie van patiënteninformatie
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Netwerkinstellingen instellen - Gebruik automatische IP-instellingen of handmatige IPinstellingen voor netwerkopslag, de MVR Remote App en afdrukken via het netwerk.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Eigenschappen voor netwerkopslag - Stel de instellingen van uw shared folder in op de
tablet voor netwerkopslag.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Selectie opslagdoel - Voor opslag op meerdere locaties kunt u twee of drie opties selecteren.
Deze instelling is zeer belangrijk omdat hiermee ook de mogelijkheden voor het beoordelen
(Review) in het archief en zoekopties voor bestaande patiënteninformatie worden gedefinieerd.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Videokwaliteit en codec-formaat H.264* of HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Fotoformaat JPG of PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Gebruikersaccounts - U kunt de Gebruikersaccounts definiëren met specifieke wachtwoorden
om het apparaat en de gegevens te beschermen tegen misbruik.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Printerselectie en aantal afdrukken - Vraag uw IT-beheerder om MVR / MVR Pro eerst aan te
sluiten op een LAN-netwerk of Wi-Fi-verbinding.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Audio-opname AAN/UIT en microfoonselectie
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Controles voordat u het apparaat gebruikt:
Voor de bediening van dit apparaat is geen speciaal onderhoud, speciale kalibratie, speciale hygiënevoorzorg of gebruik van
verbruiksonderdelen vereist.
Start:
1. Steek de meegeleverde USB-stick van MediCapture in de voorkant. (Sluit eerst de USB-stick en alle externe aanwijsapparaten
aan, zoals een muis, toetsenbord, touchscreen, enz. voordat u het apparaat inschakelt aan de achterkant.)
2. Zet de unit met de netschakelaar aan de achterkant aan.
3. Zet uw camerasysteem of -systemen aan nadat de MVR / MVR Pro het opstartproces in gang heeft gezet.
4. Gebruik uw beeldvormingsapparatuur zoals normaal.
5. Tik op het startveld om een nieuwe patiëntenmap aan te maken en om een patiënt uit een lijst te selecteren of
patiënteninformatie in te voeren. Selecteer Afbeelding vastleggen (Capture Photo) of Video opnemen (Record Video) door op
de bijbehorende knop te drukken. Druk opnieuw op deze knop om de opname te stoppen.
6. Als u het onderzoek wilt beëindigen, klikt u op het pictogram EINDE ONDERZOEK (END OF STUDY)
toetsenbord]. Nadien kunt u het onderzoek voltooien of beoordelen en bewerken.
Als u verder wilt gaan met het laatste actieve onderzoek, klikt u op het bovenste pictogram terug
toetsenbord] om terug te keren.

[of ‘F3’ op uw
[of ‘ESC’ op uw

7. Als u het onderzoek hebt voltooid, kunt u de USB-stick veilig verwijderen van de MVR / MVR Pro. Steek de USB-stick in de
USB-aansluiting van een computer. Sleep uw opnames van de USB-stick naar uw computer, om deze te bekijken, op te slaan
en dergelijke.
Opmerking: verwijder de USB-stick niet uit de MVR / MVR Pro tijdens opnames.

Compatibiliteit met andere apparaten
De lijst van compatibele medische videobronnen is te vinden in “Bijlage A: MVR / MVR Pro-specificaties” bij dit document.
De specificaties van video-invoersignalen voor videobronnen en video-uitvoersignalen voor monitors om de gebruikersinterface weer
te geven (ook voor externe touchscreen-monitors voor optionele bediening).

Touchscreen-monitor
Alleen voor MVR Pro
De geïntegreerde touchscreen-monitor
maakt de bediening van de MVR Pro
mogelijk en biedt eenvoudige toegang tot
de instellingen.

De positie van het
touchscreen kan worden
gewijzigd door op de
vrijgaveknop aan de
linkerkant te klikken.
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Voorkant
Knop Nieuwe patiënt (New Patient)

Knop Video opnemen
Knop Afbeelding
vastleggen (Capture Photo)

Hiermee wordt het beeld op
de monitor opgeslagen in het
geheugen of de geheugens.

Druk voor elke patiëntsessie op deze knop.
Hiermee wordt een nieuwe map of nieuw
onderzoek geopend om de afbeeldingen
en video’s van de patiënt in op te slaan.
Einde van het onderzoek. Hiermee wordt
de actieve opnamesessie afgesloten.

(Record Video) Hiermee worden
videofragmenten van wat er op
de monitor wordt weergegeven
opgeslagen. Druk één keer op de
knop om de opname te starten en
nogmaals om deze te stoppen.

Lichtringen

Blauw knipperend wanneer er een opname gestart kan
worden of een nieuw onderzoek kan worden aangemaakt.

Aansluiting voor
USB-geheugen

(USB Drive Connector) Hier
kunt u een USB-geheugen
aansluiten. Afbeeldingen en
video’s worden opgeslagen
op de USB-stick.

IR-ontvanger

De blauwe ring met ledverlichting geeft aan welke functie momenteel beschikbaar is.

Achterkant MVR / MVR Pro
USB-aansluitingen (2)

voor optionele accessoires.

Bekabelde
netwerkverbinding (LAN)
LAN

Deze ingang is bedoeld
voor een HD-camera
met HDMI-aansluiting
(DVI met adapter).

voor Bluetooth en Wi-Fi

Antenne-aansluiting 2
2e antenne voor Wi-Fi

WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI-ingang 1

Antenne-aansluiting 1

HDMI out

Netstekker

Gebruik de meegeleverde
voedingskabel voor aansluiting op
een 100 V-240 V-stopcontact.

I = Aan

(verbonden met
voeding, het
elektriciteitsnet)

Input 1 (4K / HD)

Netschakelaar
0 = Uit

Input 2 (HD)

H/S

Headset/
microfoon
Voetschakelaar/
afstandsbedieningkabel

(niet verbonden
met de voeding, het
elektriciteitsnet)

PC-aansluiting

(USB type-C)
Service-interface
en voor externe
bediening (RS-232).

HDMI-uitgang

Deze uitgang is bedoeld
voor aansluiting op een
HD-monitor of optioneel
touchscreen.

HDMI-ingang 2

Deze ingang is bedoeld
voor een HD-camera
met HDMI-uitgang
(DVI met adapter).

Potentiaalvereffening

Sluit de meegeleverde antenne aan in aansluiting 1, als u wifi of Bluetooth wilt inschakelen in de instellingen.
Er mag geen antenne van een andere fabrikant of leverancier worden gebruikt voor dit doeleinde.

De unit is uitsluitend bedoeld voor koppeling met door IEC 60601 gecertificeerde apparatuur in de
patiëntenomgeving en door IEC 60XXX gecertificeerde apparatuur buiten de patiëntenomgeving.
In combinatie met deze apparatuur moet een gecertificeerd netsnoer worden gebruikt. De relevante nationale
voorschriften voor de installatie en/of de apparatuur moeten in acht worden genomen. Het netsnoer moet net zo robuust
zijn als een normaal, met stevig rubber ommanteld, flexibel snoer conform IEC 60245 (aanduiding 53) of een normaal
flexibel snoer met een ommanteling van polyvinylchloride conform IEC 60227 (aanduiding 53).
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Gebruikersinterface van monitor
Op de MVR / MVR Pro worden eenvoudig te gebruiken pictogrammen weergegeven. Er kan rechtstreeks op de pictogrammen
worden getikt in het touchscreen.
Afbeelding vastleggen
(Capture Photo)
Video opnemen start/stop
(Record Video Start/Stop)
Pictogram Bediening en Laatste
onderzoek beoordelen (Review)
Invoersignaal wijzigen
Resterende tijd/ruimte op USB-opslag
of interne opslag voor opnames
Netwerkopslag actief
Informatiepagina
MVR / MVR Pro-scherm voor live-weergave. Dit is de grootte van de pictogrammen,
zoals weergegeven op een Full-HD-monitor. Op een 4K-monitor lijken de pictogrammen kleiner.
Let op:

Einde van het onderzoek

De positie van de pictogrammen in de live-weergave kan naar uw voorkeur worden aangepast. Veeg
de pictogrammen naar links of rechts om de positie te wijzigen.
Als u de pictogrammen niet wilt zien op de monitor, kunt u deze eenvoudig uit het beeld vegen. Veeg
de pictogrammen met één vinger weg wanneer u gebruik maakt van een touchscreen-monitor.

USB-toetsenbord met geïntegreerd trackpad
Een USB-toetsenbord met geïntegreerd trackpad kan als alternatief dienen voor een touchscreen-monitor. Het geïntegreerde trackpad
werkt als muis en heeft de optie om te dubbelklikken.
Let op de sneltoetsfuncties om de gebruikersinterface van MVR te bedienen:
F1 = Foto maken
F2 = Start/stop video-opname
- 3 sec ingedrukt houden = Pauzeren
F3 = Nieuw onderzoek / Einde
van het onderzoek
i = Information-scherm
Esc = Terug
(in Settings)
1 = Ingang 1
(selecteren)
2 = Ingang 2
(selecteren)
r = Beoordelen
(Review) in live-modus

Startscherm (Home) =
Invoer wijzigen (Change
input) (schakelen tussen
invoer 1 en 2)
PgUp of PgDn =
Information-scherm in
een open onderzoek
Enter = Selecteren,
Video pauzeren aan/uit

c = Invoer wijzigen
(Change input)
(schakelen tussen
invoer 1 en 2)
Het trackpad werkt
als muis om de cursor
te bedienen.
Dubbelklikken =
Invoeren/selecteren

De pijltjestoetsen voor
het bedienen van
de cursor of om te
bewegen tussen de
velden in Settings

Invoeren/
selecteren
<10>
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Afstandsbediening
Belangrijk:
Verwijder het beschermlipje bij de batterij van de afstandsbediening of plaats de batterij voorafgaand aan het gebruik.

Knop Invoerselectie

Knop Afbeelding vastleggen

(Input selection): Hiermee
kunt u schakelen tussen
invoer 1 en invoer 2

(Capture Photo): Hiermee
wordt het beeld op de monitor
opgeslagen in het geheugen of
de geheugens.

Navigatiewiel:

OK-knop = Selectieknop
OK-knop 3 seconden ingedrukt
houden = Video pauzeren

Knop Pagina verder/Pagina terug

(Page Up/Page Down): Hiermee wordt
toegang verkregen tot de pagina met
MVR / MVR Pro-systeeminformatie
(System Info) en wordt deze afgesloten.

ESC-knop:

Hiermee wordt de
Beoordelingspagina
(Review) afgesloten

Knop Nieuwe patiënt

Knop Video opnemen

(New Patient): Druk voor elke
opnamesessie op deze knop. Hiermee
wordt een nieuwe map of nieuw
onderzoek geopend.

(Record Video): Hiermee worden
videofragmenten van wat er op
de monitor wordt weergegeven
opgeslagen. Druk één keer op de
knop om de opname te starten en
nogmaals om deze te stoppen.

EINDE VAN HET ONDERZOEK.
Hiermee wordt de actieve
opnamesessie afgesloten voor
vervolgstappen.

Afstandsbediening met een extern apparaat (tablet) met behulp van de MVR Remote App
Externe Android-apparaten (tablets) kunnen worden
gebruikt voor de bediening van MVR / MVR Pro op
afstand, ofwel via een USB-aansluiting als externe
touchscreen-monitor (= USB-tethering) of draadloos
als draagbaar apparaat.
MediCapture raadt aan om vooraf geïnstalleerde en
geteste tablets van MediCapture te gebruiken.
Bijvoorbeeld: TBHI9PRO – MVR externe tablet
Neem contact op met MediCapture voor het
verkrijgen van het extra document Instructions for
Use Supplement, Tablet, voor verdere instructies
over het instellen en gebruiken van een tablet als
afstandsbediening.
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Aansluiten van de MVR / MVR Pro
De MVR / MVR Pro wordt aangesloten op een of twee videobronnen (bijvoorbeeld een endoscopische camera, chirurgische
camera, echograaf enz.).
1. Indien u de MVR / MVR Pro koppelt met reeds gebruikte beeldvormingsapparatuur, zoek dan eerst de video-uitgang
van de primaire videobron op.
2. Sluit de bijbehorende kabel aan op de video-uitgang van de videobron en de juiste video-ingang aan de achterkant
van de MVR / MVR Pro.
3. Steek de voedingskabel in het stopcontact.
4. U kunt ook standaard voetschakelaars of camerabedieningsknoppen aansluiten op de achterkant. Er kan een
voetschakelaar of bedieningsknop worden gebruikt voor het vastleggen van afbeeldingen. Sluit de voetschakelaar
of bedieningsknop aan op de aansluiting voor de ‘Afstandsbediening’ (Remote). Door op de voetschakelaar of
bedieningsknop te drukken, worden dezelfde functies uitgevoerd als wanneer u op de knop Afbeelding vastleggen
(Capture Photo) drukt op de voorkant.
Let op: om twee kabels voor bediening van uw foto-/videobron op afstand te gebruiken
(Afbeelding vastleggen [Capture Photo] + Video opnemen [Record Video])
is er een adapter nodig voor de aansluiting voor de afstandsbediening van MVR / MVR Pro.
Voetschakelaars zijn beschikbaar als optie via medicapture.com.
Let op: een camerabedieningsknop die compatibel moet zijn met de MVR / MVR Pro,
moet van het eenvoudige soort ‘gesloten contact’ zijn en mag geen ‘programmeerbaar’ type bedieningsknop zijn.

Een USB-stick plaatsen
De eenvoudigste manier om te beginnen, is opslaan op de meegeleverde USB-stick.1 Steek de USB-stick in de USB-poort aan de
voorkant. USB-sticks van het merk MediCapture worden aanbevolen.
Aansluiting voor USB-geheugen
Hier kunt u een USB-geheugen
aansluiten. Afbeeldingen en video’s
worden opgeslagen op de USB-stick.

1 USB-sticks van het merk MediCapture worden in diverse modellen geleverd.
<12>
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Patiëntengegevens aanmaken
De workflow voor de invoer van patiëntengegevens is afhankelijk van de instellingen van de Patiënteninformatie. .
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro start op een gedefinieerd startscherm na het inschakelen ervan of nadat een onderzoek is voltooid.
Workflow nadat de MVR / MVR Pro is ingeschakeld:

START
Klik op Start, druk op de knop Patiënt (Patient)
aan de voorkant (of gebruik de ‘F3’-toets op uw
toetsenbord) om een nieuw onderzoek te starten..
Geen patiënteninformatie
MVR / MVR Pro maakt een nieuwe map aan waarin
afbeeldingen en video’s die in het onderzoek zijn
vastgelegd kunnen worden opgeslagen.
Handmatige patiënteninformatie
U kunt de patiënteninformatie invoeren door
afbeeldingen en video’s aan een patiënt toe te wijzen.
Om patiënteninformatie in te voeren gebruikt u de
geïntegreerde touchscreen-monitor, een externe
touchscreen-monitor, of een USB-toetsenbord.
De patiënteninformatieinstellingen moeten worden
ingesteld op Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Live-scherm voor opnames

Terug naar het onderzoek
(live-scherm)

Einde van het onderzoek

De knop Patiënt (Patient) gebruiken om de opnames voor het onderzoek te beïndigen
U kunt de knop Patiënt (Patient) aan de voorkant gebruiken om een onderzoek te sluiten.

Lichtring
Deze wordt blauw verlicht wanneer een
onderzoek met opnames kan worden
gesloten (EINDE VAN HET ONDERZOEK).
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Handmatige invoer van patiëntgegevens
U kunt de patiënteninformatie
invoeren door afbeeldingen en
video’s aan een patiënt toe te wijzen.
De patiënteninformatieinstellingen
moeten worden ingesteld op Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Tik op Start om uw
nieuwe onderzoek te starten.

Recente patiënt opzoeken in opslag
In plaats van het handmatig invoeren van patiëntgegevens, kunt u ook een lijst weergeven met alle recente patiënten die
op uw MVR / MVR Pro-opslagmedium staan (die zijn ingeschakeld en aangesloten). Tik op het pictogram ‘zoeken’ in het
scherm ‘PATIËNTGEGEVENS INVOEREN’ (ENTER PATIENT DATA) om de lijst te verkrijgen.
Selecteer bestaande patiëntgegevens
en tik er nogmaals op om de
patiëntgegevens naar uw nieuwe
onderzoek te kopiëren. U kunt deze
gegevens nog steeds wijzigen.

Afbeeldingen vastleggen
Om een afbeelding vast te leggen, tikt u op het pictogram Afbeelding vastleggen (Capture Photo) op het touchscreen.
Voorkant: druk op de knop Afbeelding vastleggen (Capture Photo) op de voorkant. [USB-toetsenbord: de functietoets ‘F1’
heeft dezelfde functie.]

Lichtring
Deze licht blauw op wanneer het apparaat klaar is voor
het vastleggen van afbeeldingen. Deze gaat kortstondig
uit bij het vastleggen van afbeeldingen.
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Video’s opnemen
Om een video op te nemen, klikt u op het pictogram Video opnemen (Record Video) op het touchscreen. Tik nogmaals
op het pictogram om de opname te stoppen.
Voorkant: druk op de knop Video opnemen (Record Video) op de voorkant. Druk opnieuw op deze knop om de opname
te stoppen. [USB-toetsenbord: de functietoets ‘F2’ heeft dezelfde functie.]
Tips voor opnames:
• U kunt stilstaande beelden vastleggen tijdens het opnemen van een video. Tik/druk
simpelweg op de knop Afbeelding vastleggen (Capture Photo) tijdens het opnemen van
een video. Bij het bekijken van een videobestand ziet u dat er tags in de tijdlijn worden
weergegeven. Deze tags helpen bij het identificeren van het moment waarop een foto is
vastgelegd tijdens de opname.
• Lange opnames worden automatisch opgedeeld in bestanden van 4 GB. Dit zorg ervoor
dat de grootte van de bestanden hanteerbaar blijft. Dit is een ‘naadloos’ proces. U zult
er geen hinder van ondervinden wanneer er tijdens een lange opname, automatisch een
nieuw bestand wordt aangemaakt Bij het afspelen van een lange opname met behulp
van ‘ononderbroken afspelen’ (een functie van de meeste mediaspelers), zullen er geen
onderbrekingen zijn tijdens het afspelen.

Voor meer informatie
over tags, zie
hoofdstuk “Video’s
beoordelen op de MVR
/ MVR Pro”.

Lichtring
Deze licht blauw op wanneer het apparaat klaar is voor het opnemen
van video’s. Deze knippert blauw tijdens het opnemen van video’s.

Een video-opname pauzeren
Om de functie Pauze (Pause) te kunnen gebruiken, moet deze zijn ingeschakeld in de instellingen.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Het pictrogram Pauze (Pause) verschijnt in de live-weergave zodra de pauze-functie is ingeschakeld.
Om een video te pauzeren, klikt u op het pictogram Pauze (Pause) op het touchscreen. Tik nogmaals op het pictogram Pauze
(Pause) om door te gaan met de opname.
Alternatieve handeling:
Voor het pauzeren van een video tijdens een opname voert u de volgende handelingen uit:
• Druk 3 seconden op de knop Video opnemen (Record Video) op de voorkant.
• U kunt ook op de OK-knop van de afstandsbediening drukken.
• [USB-toetsenbord: de toets ‘F2’ 3 seconden ingedrukt houden of op ‘Enter’ drukken, heeft dezelfde functie.]
De lichtring knippert snel wanneer de video-opname is gepauzeerd.
Om door te gaan met de video-opname voert u de volgende handelingen uit:
• Druk nogmaals op de knop Video opnemen (Record Video) of op de OK-knop van de afstandsbediening.
• [USB-toetsenbord: het indrukken van de toets ‘F2’ of ‘Enter’ heeft dezelfde functie.]
De Pauze-functie (Pause) wordt gebruikt voor het maken van slechts één videobestand met inhoud van verschillende secties.
Deze functie kan meerdere malen worden toegepast tijdens een video-opname om ‘ongewenste’ delen over te slaan. Bij het
bekijken van een videobestand dat gepauzeerd is geweest, ziet u dat er tags in de tijdlijn worden weergegeven. Deze tags
helpen bij het identificeren van verschillende delen van de video.
Pauze
Deel 1

Start video

Einde video

Start video

Deel 2

Pauze
Deel 3

Einde video
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Invoersignaal wijzigen in de live-weergave = Multi Input
Wanneer er twee camera’s zijn aangesloten, detecteert MVR / MVR Pro de invoerresolutie van beide en wordt er
een extra pictogram op de monitor weergegeven. U kunt te allen tijde schakelen tussen Invoer 1 en Invoer 2 tijdens
één beeldvormingssessie (patiëntenonderzoek). Actieve video-opnames moeten eerst worden gestopt.
•
Op de touchscreen-monitor tikt u eenvoudig op het Invoer-pictogram om te schakelen tussen beide signalen.
•
Daarnaast kunt u ook de knop op de afstandsbediening gebruiken om te schakelen tussen de invoer.
•
[USB-toetsenbord: het indrukken van de toets ‘c’ heeft dezelfde functie.]

Opslagmogelijkheden = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro biedt de mogelijkheid om uw vastgelegde onderzoeken op meerdere opslaglocaties te bewaren.
Let op: er kunnen twee soorten
opslagmogelijkheden tegelijkertijd
worden gekozen.
De opties zijn:
• USB-opslag
• Interne opslag
• Netwerkopslag
U kunt ook verschillende
videoresoluties selecteren voor de
verschillende opslagdoelen.
Bijvoorbeeld: Opslaan op USB
met de hoogst mogelijke resolutie en
opslaan op een netwerkserver met
een minder hoge resolutie.

Let op: afbeeldingen worden altijd opgeslagen in de oorspronkelijke invoerresolutie.

Resoluties 1920x1200 en 1280x1024 worden ondersteund bij de instelling 1080p –
opgenomen en vastgelegd in originele resolutie en formaat.

Opslaan op een USB-stick
Opslaan op de meegeleverde USB-stick van MediCapture is de meest gemakkelijke manier om te beginnen met het gebruik van uw
MVR / MVR Pro.. Wanneer u klaar bent met het vastleggen, kunt u de USB-stick verwijderen en gemakkelijk met u meenemen.
Zorg ervoor dat de USB-opslag is geactiveerd.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Aansluiting voor USB-geheugen
(USB Drive Connector) Hier kunt u een USBgeheugen aansluiten. Afbeeldingen en video’s
worden opgeslagen op de USB-stick.

Let op: als het beleid in uw IT-omgeving het gebruik van USB-opslagmedia niet toestaat,
kunnen IT-beheerders de optie voor USB-opslag uitschakelen.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Opslaan op een USB harde schijf
Opslaan op een USB harde schijf lijkt sterk op opslaan op een USB-stick. Het grootste voordeel van het gebruik van een harde schijf
met USB is de grotere opslagcapaciteit, in vergelijking met een USB-stick. Let op de volgende zaken voordat u een USB harde schijf
met uw MVR / MVR Pro gebruikt:
• Verwijder alle software die eventueel vooraf op de harde schijf is geïnstalleerd (deze is
mogelijk incompatibel met de MVR / MVR Pro).
• Het is belangrijk om een back-up te maken van uw video’s en afbeeldingen door ze
van de externe harde schijf naar uw computer of netwerk over te brengen, om ze zo
te beschermen.
• Vanwege de grote capaciteit van een externe USB harde schijf, duurt het ongeveer
20-60 seconden voordat de MVR / MVR Pro het apparaat herkent. Wees geduldig en
wacht tot de externe harde schijf is herkend. De externe harde schijf is herkend wanneer
de achtergrondverlichting voor Nieuwe patiënt (New Patient) gaat branden en het
USB-pictogram op de aangesloten monitor verschijnt.

VOORZICHTIG:
Koppel de externe harde
schijf niet los nadat deze
is aangesloten. Wacht
minimaal één (1) minuut
tot het systeem
voldoende tijd heeft
gehad om de externe
harde schijf
te herkennen.

Formaat harde schijf
Externe USB harde schijven zijn beschikbaar in verschillende ‘formaten’: FAT32, NTFS of exFAT. De MVR / MVR Pro kan alle drie de
formaten verwerken. Als de USB harde schijf niet wordt herkend, kan het handig zijn om de schijf te formatteren naar FAT32.
Let op: de automatic video repair-functie werkt niet met het bestandsformaat exFAT.
MediCapture raadt aan om harde schijven in FAT32- of NTFS-formaat te gebruiken.

Het formaat van een USB harde schijf bepalen:
•

Koppel de harde schijf aan een Windows-computer.

•

Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de schijf en selecteer ‘Eigenschappen’ (Properties).

•

Het bestandssysteem (formaat) wordt weergegeven in het algemene tabblad.
Afbeeldingen van uw USB-geheugen naar uw computer overbrengen

1.

Als u video’s opslaat op een USB-stick of USB harde schijf, koppelt u deze aan het einde van uw beeldvormingsonderzoek
los van de MVR / MVR Pro. Steek de schijf in een USB-aansluiting van uw computer.
Opmerking: verwijder het USB-opslaggeheugen, de USB-stick of harde schijf niet uit de
MVR / MVR Pro tijdens opnames. Uw opgeslagen bestand kan beschadigen.

2.

De computer beheert het USB-geheugen net als elke andere schijf op uw computer. Navigeer naar en open de schijf,
zodat u de mappen kunt zien die deze bevat.

3.

U kunt op de afbeeldingen en video’s klikken om ze te bekijken terwijl ze op de schijf staan, of u kunt ze naar de
harde schijf van uw computer verplaatsen en ze daar bekijken en opslaan (aanbevolen). Raadpleeg de documentatie
voor Windows of Mac OS voor informatie over het verkrijgen van toegang tot schijven op uw computer en het
beheren van bestanden.

Opslaan op intern geheugen
Opslaan op intern geheugen als tweede optie verbetert de veiligheid van uw opgeslagen gegevens omdat u altijd een back-up van de
opgeslagen gegevens maakt.
Beschouw het interne geheugen niet als een opslaglocatie voor de lange termijn. Zelfs het grootste interne geheugen zal ooit vol
raken. Het is het beste om het cache-geheugen regelmatig op te schonen.
Met de MVR / MVR Pro kunt u het interne geheugen automatisch opschonen. Regels voor het opschonen van het interne geheugen
moeten door uw IT-beheerder worden ingesteld.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Opslaan op netwerkgeheugen
Opslaan op netwerkgeheugen is de beste optie voor de opslag voor lange termijn. Afbeeldingen en video’s worden in real-time en in
standaard formaat op dit externe massageheugen opgeslagen.
Vraag uw IT-beheerder om de instellingen voor de netwerkopslag in te stellen.
1. Maak een fysieke LAN-verbinding met uw netwerkserver met behulp van de netwerkaansluiting aan de achterkant van de
MVR / MVR Pro. Als alternatief kunt u een wifi-verbinding instellen op uw wifi-router.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Voor een bekabelde LAN-verbinding: kies IP-instellingen Auto-IP setup of Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Eigenschappen voor de server voor netwerkopslag.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Opslaginstellingen voor netwerkopslag (activerings- en resolutielimieten).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Onderzoeken bekijken op de MVR / MVR Pro
U kunt uw actieve onderzoeken bekijken in het live-opnamescherm. Dit is handig voor het controleren van uw opnames voordat u
dit onderzoek voltooit. Video-opnames moeten worden gestopt voordat u overschakelt naar Beoordeling (Review).
Tik op het pictogram Beoordeling (Review) om Beoordeling (Review) te openen. Als u het beoordelingsscherm (Review) afsluit,
keert u terug naar het live-opnamescherm.

Pictogram Bediening (Control)
Huidig onderzoek beoordelen

Archief
Het archief biedt intuïtieve functies om door uw opgeslagen onderzoeken te bladeren. Vanuit het startscherm kunt u toegang krijgen
tot het archief. In het archief heeft u toegang tot beide ingeschakelde opties voor de opslag op meerdere locaties. Alle ingeschakelde
opties moeten verbonden zijn met de MVR / MVR Pro.
Beschikbare functies in archief:
•		Beoordeel afbeeldingen en speel video’s af
• Bestanden verwijderen
• Lege onderzoeken verwijderen
• Sla stilstaande beelden van gepauseerde video’s op. Gepauseerde video’s kunnen frame na frame
worden verplaatst
• Verwijder delen van video’s aan het begin en/of eind, knip video’s op in meerdere delen en sla deze op
als nieuwe gecombineerde video. (Vanaf firmware-versie FW 191018)
• Bewerk afbeeldingen met annotaties en sla deze als nieuwe afbeelding op
• Vergroot afbeeldingen of snijd ze bij en sla deze als nieuwe afbeelding op
• Kopieer volledige onderzoeken, enkele afbeeldingen of enkele video’s naar USB
• Selecteer afbeeldingen en druk ze af in een rapport
• Verstuur rapporten naar een netwerkprinter of sla deze op als pdf-bestand.
<18>
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Selecteer één opslaglocatie. Intern, USB of netwerk

Tik op het onderzoek om
deze te selecteren

Tik op het pictogram Voorbeeld
(Preview) om een onderzoek, video
of stilstaand beeld te selecteren.

Tik op een video om deze af te spelen

Tik op een afbeelding om deze te bewerken

Gegevens verwijderen
Gegevens op geselecteerde opslagmedia kunnen individueel worden verwijderd. U wordt na elke verwijdering gevraagd om een
bevestiging op het scherm.
•
Enkele bestanden verwijderen (afbeeldingen/video’s): selecteer het bestand dat u wilt verwijderen en tik op het pictogram
Verwijderen (Delete).
•
Een volledig onderzoek verwijderen is mogelijk, zodra deze leeg is - dus als alle bestanden al zijn verwijderd.
•
Alle gegevens opschonen uit de opslag van het apparaat. Volg het formatteringsproces om alle gegevens van direct
aangesloten opslaggeheugens te verwijderen (USB-geheugen of intern geheugen):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Let op: Wanneer het formatteringsproces wordt uitgevoerd, worden alle gegevens verwijderd en kunnen deze niet worden hersteld.
<19>
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Video’s beoordelen op de MVR / MVR Pro
Een geselecteerde video wordt automatisch afgespeeld. Tik op het pictogram Pauze (Pause) om de video te pauzeren. U kunt het
punt op de tijdlijn gebruiken om de plaats in de video te wijzigen of met tab frame na frame vooruit of achterwaarts te springen.
U kunt de gepauseerde video vergroten met behulp van twee vingers.
Tik op het pictogram Afbeelding (Photo) als u een stilstaand beeld wilt vastleggen van de
gepauzeerde video. Deze afbeelding wordt toegevoegd aan het patiëntenonderzoek.
Mogelijk worden er tags in de
tijdlijn van de video weergegeven.
Er worden tags aangemaakt op de
volgende momenten:
• elke keer wanneer een video
wordt gepauseerd tijdens
de opname;
• elke keer wanneer er een
beeld wordt vastgelegd
tijdens de opname;
• elke keer als het videosignaal
minder dan 10 seconden
niet gesynchroniseerd
is (hoogstwaarschijnlijk
veroorzaakt door een
beschadigde videokabel).
Eén tag
U kunt tussen tags heen en
terug
weer springen met behulp van
de blauwe pictogrammen voor Eén frame terug
vooruit en terug.

Tag

Stilstaand beeld vastleggen

Positie op tijdlijn

Eén tag
vooruit
Eén frame vooruit

Stilstaande beelden beoordelen op de MVR / MVR Pro
Een geselecteerde afbeelding kan
op vele manieren worden bewerkt en
nadien worden opgeslagen als nieuwe
afbeelding voor het onderzoek.
De opties zijn:
• vergroten/bijsnijden;
• tekstopmerkingen
toevoegen;
• met behulp van cirkels,
vierkanten of vrije vormen
gebieden aanduiden;
• opmerkingen toevoegen
aan de afbeelding die in het
rapport zullen verschijnen.
Let op: zie onze demonstratievideo’s
op medicapture.com voor alle
mogelijkheden met betrekking
tot het bewerken.
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Rapporten aanmaken en afdrukken
Stilstaande beelden van een geselecteerd onderzoek kunnen worden opgeslagen als pdf-bestand. U kunt opmerkingen toevoegen
die in het rapport worden weergegeven. Het pdf-rapport wordt in dezelfde map opgeslagen als waarin de afbeeldingen en video’s
zich bevinden. Het rapport kan ook worden
afgedrukt met een netwerkprinter*.
Alle geselecteerde afbeeldingen worden in het
rapport weergegeven.
Door op de bovenste pictogrammen te tikken,
kunt u de lay-out van het rapport wijzigen
(aantal afbeeldingen per pagina, rangschikking)
en het aantal exemplaren selecteren.
* Vraag uw IT-beheerder om een
netwerkprinter aan te sluiten of een printer
op het lokale wifinetwerk aan te sluiten en de
printerinstellingen in te stellen.

Kopafbeelding voor het rapport
U kunt een kopafbeelding importeren om het rapport te personaliseren. Deze afbeelding wordt bovenaan de eerste pagina van
uw rapporten weergegeven. De aanbevolen grootte van de kopafbeelding is 1600-3200 pixels in de breedte. Aanbevolen hoogte
is 200-1000 pixels. Voor de koptekstafbeelding kunnen PNG- of JPG-bestanden worden gebruikt.

Stilstaande beelden op uw computer bekijken
U kunt de opgeslagen afbeeldingen, die u naar uw computer hebt overgezet, eenvoudig bekijken. Windows- en Mac-computers
bevatten ingebouwde software voor het weergeven van afbeeldingen die automatisch wordt geopend wanneer u dubbelklikt op
een afbeeldingsbestand. U kunt de stilstaande beelden ook bekijken en bewerken met behulp van gespecialiseerde medische
beeldbeheerprogramma’s die bij veel externe leveranciers verkrijgbaar zijn.

Video’s op uw computer bekijken
Video’s van de MVR / MVR Pro worden in high-definition opgenomen in H.264*- of HEVC*-formaat (=H.265), soms aangeduid
als MPEG-4 of MP4. Deze veelgebruikte formaten zijn uitermate geschikt voor medische toepassingen omdat ze video’s van
de hoogste kwaliteit leveren met een compacte bestandsgrootte. Nieuwe Windows- en Mac-computers bevatten ingebouwde
software voor het weergeven van afbeeldingen die automatisch wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een videobestand.
Er zijn echter oudere computers die extra software vereisen om H.264*-/HEVC*-video’s af te spelen. Op computers met
Windows XP en Vista, bijvoorbeeld, wordt het afspelen ingeschakeld door een eenvoudige ‘add-on’ voor Windows Media
Player te installeren. Ga naar medicapture.com/support. voor meer informatie over het installeren van deze ‘add-on’.

Overige functies
Afbeeldingen vastleggen tijdens het opnemen van video’s
Tijdens een video-opname kunt u ook stilstaande beelden opslaan; druk net als anders op de knop Afbeelding vastleggen
(Capture Photo).
Tags in videobestanden aanmaken
Tags zijn handige markeringen in uw videobestand om belangrijke momenten te identificeren. Tags worden toegevoegd aan de
videotijdlijn wanneer:
• er een beeld wordt vastgelegd tijdens de opname;
• er een video-opname is gepauzeerd en voortgezet;
• de videobron kortdurend niet gesynchroniseerd is (waarschijnlijk vanwege een beschadigde kabel enz.).
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MediCapture Automatic Video Repair-functie
Een USB-geheugen mag niet worden verwijderd tijdens opnames. Het verwijderen van een USB-geheugen leidt tot beschadigde
bestanden.
Het uitschakelen van de MVR /MVR Pro of een stroomstoring tijdens actieve video-opname veroorzaakt ook beschadigde
videobestanden.
De MVR / MVR Pro bevat een automatische videoreparatiefunctie (Automatic Video Repair-functie). Zodra u een USB-geheugen met
een beschadigd videobestand aansluit, detecteert en repareert MVR / MVR Pro het bestand om het af te kunnen spelen. Er verschijnt
een melding op het scherm om u te informeren over de voortgang.
MVR / MVR Pro scant ook de interne opslag op beschadigde videobestanden en repareert deze automatisch.
Let op: de automatische videoreparatie werkt alleen voor een USB-geheugen wanneer deze is geformatteerd naar FAT32 of
NTFS. USB-geheugens met het exFAT-formaat worden niet ondersteund door de automatische videoreparatiefunctie.
Voetschakelaars en camerabedieningsknoppen
Er bevindt zich een standaardaansluiting voor een voetschakelaar/camerabedieningsknop op de achterkant. Deze werkt op dezelfde
manier als de knop Afbeelding vastleggen (Capture Photo) op de voorkant. Merk op dat de aansluitingen voor de voetschakelaar/
bedieningsknop reageren op een eenvoudig ‘gesloten contact’, ze zijn niet ‘programmeerbaar’.
Let op: om twee kabels voor bediening van uw foto-/videobron op afstand te gebruiken (Afbeelding vastleggen
[Capture Photo] + Video opnemen [Record Video]) is een adapter nodig voor de aansluiting voor de afstandsbediening van
MVR / MVR Pro.(Capture Photo + Record Video) an adapter is necessary for the MVR / MVR Pro remote connector.

Information Page / System Settings
Er wordt een informatiepictogram
in de live-weergave weergegeven.
Door een touchscreen-monitor of
een USB-muis te gebruiken, kunt u op het
informatiepictogram klikken om naar
de pagina INFORMATIE (INFORMATION)
te gaan.
[USB-toetsenbord: de toets ‘i’ heeft
dezelfde functie.]
De pagina INFORMATIE (INFORMATION)
geeft een overzicht van de relevante
parameters en toegang tot SETTINGS
van het systeem.
Let op: De functie van het pictogram
SETTINGS is alleen beschikbaar als er geen onderzoek met opnames is gestart. Na het starten van een onderzoek met
opnames, kunnen de instellingen niet worden gewijzigd. Als u naar de systeeminstellingen wilt gaan, moet u het onderzoek
eerst sluiten. Open vervolgens de pagina INFORMATIE (INFORMATION) en tik op SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC adres / QR code
U kunt de Device ID en het LAN
MAC-adres vinden door op het
pictogram voor Apparaatinformatie
(Device Info) te tikken.

De Device Info bevat
ook een QR code om
te scannen.
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Instellingen (voor beheerders)
U kunt alle functieinstellingen voor de MVR / MVR Pro vinden in Instellingen (Settings).
Let op: Geavanceerde instellingen en optionele netwerk- of DICOM-instellingen mogen
alleen worden gewijzigd door technisch personeel of IT-beheerders.
De SETTINGS zijn alleen in het Engels beschikbaar.
Geavanceerde instellingen (Advanced Settings) kunnen worden afgeschermd met een wachtwoord.
U kunt uw eigen wachtwoord aanmaken.
Structuur van instellingen
Video/Audio
• Video Input
- Renaming Video Input 1
and Video Input 2
- Picture in Picture
- Stamp function in pictures
and videos
- Parallel recording
• Recording Quality
- Quality
- Codec selection
• Recording Options
-

Video Time Limit
Time Lapse Speed
Pause Function
Pre-Recording

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

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

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

Advanced
(can be password protected)
• Connections- Network
◦ Auto IP / Manual IP selection
◦ Manual IP setup
- WiFi
◦ Enabeling WiFi
◦ Search and connect to
available WiFi

<23>

- Bluetooth
◦ Activate Bluetooth and search
for available devices
- Network Storage
◦ Server Properties
◦ Video resolution limit
to network (preset for
administrator)
◦ Find server
◦ Connection test
- Remote App
◦ Analytics
- Remote Access
◦ MVR IP address info
◦ Remote access activation
◦ Remote password
configuration
◦ Local storage. Enable local
storage on remote device
(MVR Remote App)
• Update & Default
- Update firmware
- Format USB storage
- Reset settings to default
- Reset device to factory default
• User accounts
- User account activation
- User account setup
• Activation keys
- 4K recording
• Audit Trail
- Review log files
- Filter log files
- Copy to USB
- Delete log files
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Geavanceerde instellingen vergrendelen/beveiligen:
➤ Settings ➤ Advanced
We raden beheerders aan om het gedeelte Geavanceerde instellingen (Advanced Settings)
te vergrendelen met een wachtwoord.
De voordelen hiervan zijn:

Vergrendeld

• Geen enkele gebruiker heeft toegang
tot de geavanceerde instellingen
(Advanced Settings).
• De beheerder kan het
Gebruikersaanmeldingsscherm (User
Login) (zie volgende onderdeel)
gebruiken door het wachtwoord te
gebruiken voor de Geavanceerde
instellingen (Advanced Settings)
(geen gebruikersnaam, alleen
wachtwoord). Dit opent het beveiligde
scherm voor Geavanceerde
instellingen (Advanced Settings). Het
is mogelijk om de gebruikersaccounts
te deactiveren, in het geval dat de
gegevens van de gebruikersaccount
verloren zijn gegaan.

Open

Gebruikersaccounts voor beveiliging
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Voor geavanceerde apparaatbescherming en gegevensbeveiliging van opgenomen onderzoeken kan de
MVR / MVR Pro worden vergrendeld met behulp van gebruikersaccounts.

Gebruikersaccounts
inschakelen en
gebruikers toevoegen

Wachtwoord voor de gebruikersaccount

Gebruikersnaam
<24>
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Let op:
Zodra gebruikersaccounts zijn ingeschakeld, moet u uw gebruikersnamen en
wachtwoorden weten om MVR / MVR Pro te kunnen gebruiken.
MediCapture heeft geen toegang tot gebruikersaccountgegevens
en daarom bestaat er geen ‘algemeen wachtwoord’.
Als u de gegevens van uw gebruikersaccount niet meer weet, wordt er een
volledig herstel naar de fabrieksinstellingen vereist door MVR / MVR Pro,
wat betekent dat veel van uw verkregen informatie verloren gaat.

Inloggen van de gebruiker met gebruikersnaam en wachtwoord.
Let op: als de gegevens van het gebruikersaccount verloren gaan, kan de beheerder inloggen met diens eigen wachtwoord,
geconfigureerd om Geavanceerde instellingen (Advanced Settings) te vergrendelen.
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Speciale video-ingangsinstellingen:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture-opnames (PIP)
Bij het gebruik van meerdere ingangen
kunt u de MVR / MVR Pro instellen op PIP,
ofwel Beeld-in-beeld (Picture-in-Picture).
Ingang 2 wordt weergegeven als een
venster in Ingang 1.
• Precies deze weergave wordt
opgenomen als één foto of één video
in de patiëntenonderzoeksmap.
• U kunt de grootte en positie van het
PIP-venster kiezen.
Parallelle opnames (Parallel Recording)
Bij het gebruik van meerdere ingangen
kunt u de MVR / MVR Pro instellen op
Parallelle opnames (Parallel Recording).
Beide ingangen, ingang 1 en ingang 2 worden gelijktijdig opgenomen wanneer u een opname start.
• Hierdoor worden er twee onafhankelijke videobestanden aangemaakt in uw patiëntenonderzoeksmap.
• U kunt slechts één invoer zien in het live-weergavescherm, de tweede invoer wordt ook opgenomen.
Let op: u kunt slechts één optie voor de speciale video-ingangsinstellingen selecteren:
PIP- of parallelle opnames. Beide functies zijn op beide ingangen beperkt tot 1080p60.
Wanneer er een 4K-camera is aangesloten op Ingang 1, kunt u deze opties niet gebruiken.

Opnameopties:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Tijdslimiet voor video
Hiermee kunt u tijdslimieten voor opnamen
instellen. U kunt bijvoorbeeld een
opnametijdslimiet van 5 minuten instellen.
Time-lapse-opname
Een time-lapse-opname is een manier
om opslagruimte op uw opslagmedia
te besparen. Het is handig voor het
documenteren van volledige, lange
operaties of processen die een zeer
lange periode duren. U kunt achteraf
stilstaande beelden opslaan uit de videoopname in de bewerkingsfunctie van het
archief om belangrijke momenten als een
vastgelegde foto te verkrijgen.
Let op: Video’s die zijn opgenomen in de time-lapse-modus, worden in een veel kortere tijd afgespeeld
(afhankelijk van de snelheid van de time-lapse). Pas de time-lapse-opname niet toe wanneer
het de bedoeling is dat de documentatie van de video in real-time moet worden afgespeeld.
U kunt de snelheid (=factor) van time-lapse-opname wijzigen door de schuifregelaar te verplaatsen.
Voorbeeld: x60 versnelt het afspelen van de video 60 keer (een opname van 1 uur wordt afgespeeld in 1 minuut).
Pauzefunctie
U kunt de optionele pauzefunctie (Pause) activeren.
<26>
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Upgrade/activeringssleutel
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Upgrade 4K-opname
• MVR / MVR Pro kan worden
geüpgraded naar opname in een hogere
resolutie van 2160p.
• Uw camera-apparatuur moet een
signaal afgeven op HDMI in 2160p30.
• Als uw camera-apparatuur 4x 3G-SDI
in Quad-Split (=Square Division)- of
2-Sample Interleave-formaat biedt, zal
het aanvullende item van MediCapture,
MVC Pro HDMI to SDI uw SDI-signalen
converteren naar HDMI.
• Voer de 8-cijferige activeringssleutel in.
Deze sleutel is uitsluitend voor het
huidige apparaat en kan niet voor andere
apparaten worden gebruikt.

Neem contact op met MediCapture voor bestelinformatie voor de 4K-activeringssleutel voor de MVR / MVR Pro.
Geef het unieke apparaat-ID op (zie Informatiescherm).
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“Bijlage A: MVR / MVR Pro-specificaties”
Functie

Neemt in hoge definities video’s en stilstaande beelden op vanaf medische videobronnen naar
USB-opslag, interne opslag of netwerkopslag.

Behuizing

Roestvrijstalen metalen behuizing, koperen metalen basis

Knoppen

Roestvrij staal, vloeistofbestendig

Video-aansluitingen

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI met adapter)
4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50 (SXGA),
1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
– geen interlace-signalen op ingang 1

(Geaccepteerde
ingangssignalen)

Input 2 (HD): HDMI (DVI met adapter)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
* ‘4K recording’ moet geactiveerd zijn voor de opnames van 4K-invoersignalen in 4K-resolutie.
Anders worden 4K-invoersignalen opgenomen in HD.
Video Output

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

Opnameresolutie

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
* ‘4K recording’ moet geactiveerd zijn voor de opnames van 4K-invoersignalen in 4K-resolutie.
Anders worden 4K-invoersignalen opgenomen in HD.

Formaat video-opnames MP4: H.264* / HEVC* H.265 High Efficiency Video Coding
Bitsnelheid videoopnames

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

Afbeeldingsformaat

JPG / PNG

Geluidsopname

Bluetooth-microfoon,
Bekabelde headset met microfoon (4 polen),
USB-microfoon

Headsetingang

Pinbeschrijving:
1.
2.
3.
4.

Links
Rechts
Aarding
Microfooningang

Interne opslag

High speed solid-state memory 128GB
Grotere interne opslag op bestelling.

Externe opslag

USB-opslag (USB-sticks of harde schijven). FAT32 / NTFS / exFAT

Ondersteuning voor
USB

USB3.0, Super speed, 1 aansluiting aan de voorkant, 2 aansluiting aan de achterkant.
De maximaal toegestane belasting van de USB-aansluitingen aan de achterkant is 1A.

Remote

3,5 mm mini-aansluiting. Compatibel met standaard voetschakelaars (niet inbegrepen) en
camerabedieningsknoppen met een gesloten contact.

LAN

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

WLAN

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

Bluetooth

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

Firmware

Firmware-updates hebben geen invloed op het RF-uitgangsvermogen. Dit wordt uitsluitend bepaald
door het ontwerp van de hardwarecomponenten.
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Mechanisch

MVR Pro met touchscreen-monitor:
Afmetingen (BxDxH): 173 x 153 x 50 mm (zonder bevestigde antenne), Gewicht: 1,28 kg
MVR zonder touchscreen-monitor:
Afmetingen (BxDxH): 160 x 150 x 40 mm (zonder bevestigde antenne), Gewicht: 1,00 kg

Omgeving

Bij gebruik: omgevingstemperatuur -20 tot +40 °C, luchtdruk 700 tot 1060 hPa,
luchtvochtigheid 30 tot 75% (niet-condenserend)
Opslag en transport: omgevingstemperatuur -40 tot +85 °C, luchtdruk 700 to 1060 hPa,
luchtvochtigheid 0 tot 93% (niet-condenserend)

Bescherming tegen
het binnendringen van
vloeistoffen:

IP20 (= niet beschermd)

Beschermingsgraad
bij aanwezigheid van
ontvlambare mengsels:

Dit apparaat is niet beveiligd tegen explosies

Voeding

AC 100-240 V, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, 3-polige AC-stekker

Zekering

T1AH, 250V

Inhoud van de kit

MVR / MVR Pro-recorder, USB-stick, HDMI-kabel, wifi-/BT-antenne, HDMI naar DVI-adapter,
splitadapter voor afstandsbedieningskabel, voedingskabel, IR-afstandsbediening, rubberen voetjes (4),
gebruiksaanwijzing (English).

(Gebruik dit apparaat niet in een brandbare atmosfeer)

(*) H.264 is in licentie gegeven via MPEG LA, HEVC is in licentie gegeven via Access Advance LLC en MPEG LA.
Conformiteit / Certificering / Classificatie
Conformiteit en
certificering

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Veiligheid van medische hulpmiddelen
EN 60601-1-2:2015 – Elektromagnetische conformiteit EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Bruikbaarheid
EN 50581:2012 – Beperkingen voor gevaarlijke stoffen
Dit hulpmiddel voldoet aan IEC/EN 62479:2010 voor elektronische en elektrische apparatuur met laag
vermogen met de basisbeperkingen met betrekking tot menselijke blootstelling aan elektromagnetische
velden (10 MHz tot 300 GHz).

Classificatie

Apparaat van klasse I / Bedrijfsmodus: continu
Geen AP/APG. Geen toegepast onderdeel.
Let op: Deze specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder aankondiging vooraf.

Conformité Européenne ((Europese conformiteit)
Medisch – Algemene medische apparatuur met betrekking tot elektrische schokken, brand en
mechanische gevaren alleen in overeenstemming met IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) +
AMD (2012) en CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2014)
Voldoet aan AEEA
Voldoet aan RoHS
Regelgeving medische hulpmiddelen 2017/745

9Dit apparaat voldoet aan FCC Deel 15, Subpart B, Class B van de FCC-emissieregels.

<29>

MVR/MVRPRO-IFU01-NL-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Gebruiksaanwijzing - Nederlands

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.

Richtlijn radioapparatuur van de Europese Unie 2014/53/EU
Hierbij verklaart MediCapture dat de radioapparatuur van het type MVR en MVR Pro in overeenstemming zijn met de Richtlijn
2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Dit product werkt in de 2,4-2,483 GHz-band met een werkend RF-uitgangsvermogen van minder dan 18,3 dBm e.i.r.p.
Dit product werkt in de 5,15-5,35 GHz-band met een werkend RF-uitgangsvermogen van minder dan 18 dBm e.i.r.p.
Dit product werkt in de 5,47-5,725 GHz band met een werkend RF uitgangsvermogen van minder dan 18 dBm e.i.r.p.
Gebruik in de 5,15-5,725 GHz-band is alleen toegestaan voor gebruik binnenshuis.
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Bijlage B: MediCapture Beperkte garantie
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garandeert dat onderstaand(e) product(en) gedurende een periode van een (1) jaar geen
materiaalgebreken of fabricagefouten zal/zullen vertonen. Mochten er garantiewerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan wordt de
garantieperiode met het aantal dagen verlengd die nodig zijn om de normale werking te herstellen en het/de product(en)
te retourneren.
MediCapture MVR / MVR Pro medisch beeldopnameapparaat
Garantievoorwaarden
Indien er binnen een jaar na aankoop materiaalgebreken of fabricagefouten worden geconstateerd bij een product dat onder deze
garantie valt, dan zal MediCapture (of een door MediCapture) geautoriseerd servicecentrum) de oorspronkelijke bedrijfstoestand
herstellen zonder dat daarvoor materiaal- of onderhoudskosten in rekening worden gebracht. Let op: MediCapture behoudt zich het
recht voor om gereviseerde onderdelen ter vervanging in de garantieperiode te gebruiken.
Deze garantie geldt alleen voor producten die worden verkocht door handelaars die door MediCapture zijn geautoriseerd om de
betreffende producten te verkopen en kan alleen door de oorspronkelijk koper geldend worden gemaakt.
DEZE GARANTIE GELDT ALLEEN VOOR DE VIJFTIG (50) STATEN VAN DE VERENIGDE STATEN EN HET DISTRICT OF
COLOMBIA. ZIJ IS NIET VAN TOEPASSING IN DE BEZITTINGEN OF GEBIEDEN VAN DE VERENIGDE STATEN OF IN ENIG
ANDER LAND. DIT IS DE ENIGE UITDRUKKELIJKE GARANTIE DIE MEDICAPTURE VERLEENT VOOR HET/DE HIERBOVEN
VERMELDE PRODUCT(EN). ALLE IMPLICIETE GARANTIES DIE OP DEZE PRODUCTEN VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN
BEPERKT TOT DE DUUR VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE. MEDICAPTURE IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN
INKOMSTEN OF WINST, ONGEMAK, KOSTEN VOOR VERVANGENDE APPARATUUR OF DIENSTEN, OPSLAGKOSTEN, VERLIES
OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, OF ENIGE ANDERE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VEROORZAAKT
DOOR HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN, DE HIERBOVEN VERMELDE
PRODUCTEN, ONGEACHT DE WETTELIJKE THEORIE WAAROP DE CLAIM IS GEBASEERD EN ZELFS ALS MEDICAPTURE
VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE WAS. IN GEEN GEVAL ZAL DE TERUGBETALING VAN
WELKE AARD DAN OOK DOOR MEDICAPTURE HOGER ZIJN DAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET/DE HIERBOVEN VERMELDE
PRODUCT(EN) DIE DE VERMEENDE SCHADE VEROORZAKEN. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, AANVAARDT U
ALLE RISICO’S EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VERLIES, SCHADE OF LETSEL VAN U EN UW EIGENDOM EN VAN ANDEREN
EN HUN EIGENDOM DAT VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF MISBRUIK DAN WEL DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK
VAN HET/DE HIERBOVEN VERMELDE PRODUCT(EN) VOOR ZOVER DEZE NIET RECHTSTREEKS VEROORZAAKT ZIJN DOOR
DE NALATIGHEID VAN MEDICAPTURE (IN SOMMIGE LANDEN IS HET NIET TOEGESTAAN DE DUUR VAN EEN IMPLICIETE
GARANTIE TE BEPERKEN OF IS HET NIET TOEGESTAAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE UIT TE SLUITEN OF TE
BEPERKEN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITING OF BEPERKING MOGELIJK NIET VOOR U GELDT).
Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten. Mogelijk heeft u nog andere rechten, die van staat tot staat verschillen. Mocht een
bepaling van deze garantie onuitvoerbaar blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
Verantwoordelijkheden van de eigenaar
■ De hele gebruiksaanwijzing moet worden gelezen.
■ Garantieregistratie is niet noodzakelijk. Mochten er echter een reparatie onder garantie nodig zijn, dan moet u de
aankoopdatum en de identiteit van de verkoper (MediCapture dan wel een erkende wederverkoper) kunnen aantonen.
Bewaar uw aankoopbon en de factuur.
■ Vergewis u ervan dat het door u bewaarde aankoopbewijs het serienummer bevat en dat dit overeenkomt met het
nummer op het door u gekochte apparaat.
■ Afhankelijk van waar u uw unit heeft gekocht, moet u MediCapture dan wel de erkende wederverkoper onmiddellijk na
constatering op de hoogte stellen van een defect van welke aard dan ook.
■ Mocht er een reparatie nodig zijn, dan moet u het product terugsturen naar een door MediCapture geautoriseerd
servicecentrum. De verzendkosten moeten VOORAF WORDEN VOLDAAN. Verzendingen met betaling van de
verzendkosten bij aflevering worden niet geaccepteerd. De verzendkosten voor het terugsturen van producten die onder
garantie zijn gerepareerd door MediCapture, of een geautoriseerd servicecentrum, worden VOORAF VOLDAAN.
■ Producten die voor reparatie (al dan niet onder garantie) worden opgestuurd, MOETEN beschikken over een Return
Merchandise Authorization (RMA)-nummer dat is uitgegeven door MediCapture of een geautoriseerd servicecentrum.
Uitsluitingen
BELANGRIJK: De volgende omstandigheden kunnen ertoe leiden dat de garantie vervalt.
■ Het hierboven genoemde product is gekocht bij een wederverkoper die door MediCapture NIET is geautoriseerd om het product
te verkopen.
■ Het handelsmerk, de naam of het identificatienummer of serienummer van het product is gewijzigd of verwijderd.
■ Er zijn onderdelen of goederen gebruikt (andere dan de door MediCapture verkochte) die schade toebrengen aan de producten.
■ Het product vertoont gebreken die het gevolg zijn van nalatigheid, misbruik, wijzigingen of onopzettelijke schade.
©2022 MediCapture Inc.
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