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Środki ostrożności dotyczące użytkowania
Symbole w instrukcji
Ostrzeżenie
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną
lub niewłaściwe użycie, które może skutkować
urazami lub śmiercią.
UWAGA:
Kolor tła: żółty
Trójkątna obwódka: czarna
Symbol: czarny

Urządzenie medyczne

Przestroga
Oznacza sytuację potencjalnie niebezpieczną
lub niewłaściwe użycie, które może skutkować
lekkimi lub umiarkowanymi urazami i/
lub znacznymi szkodami materiałowymi,
finansowymi i środowiskowymi.

Ten symbol informuje użytkownika, że niniejszą
instrukcję użytkowania i jej przetłumaczone
kopie można pobrać ze strony internetowej firmy
MediCapture pod adresem:
www.medicapture.com/support

Ten obraz oznacza producenta i znajduje się
obok nazwy i adresu producenta.

Ten symbol oznacza trzpień wyrównania
potencjałów, który wyrównuje potencjały
różnych części systemu.

Symbole na produkcie (Nie wszystkie symbole są wydrukowane we wszystkich regionach.)
Przed przystąpieniem do konfiguracji produktu
należy uważnie przeczytać instrukcję
użytkowania.

Ten symbol oznacza trzpień wyrównania
potencjałów, który wyrównuje potencjały
różnych części systemu.

Ten symbol wskazuje producenta i znajduje się
obok nazwy producenta i adresu.

Ten symbol oznacza zgodność z dyrektywą
w sprawie zużytego sprzętu
elektrotechnicznego i elektronicznego
(dyrektywa WEEE). Produkt zawiera odpady
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i
należy je zbierać osobno i nie wyrzucać z
niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Ten symbol wskazuje datę wyprodukowania.
Może on również wskazywać kraj pochodzenia.

REF

Opis urządzenia
(numer katalogowy)

Urządzenie medyczne

Numer seryjny

Conformité Européenne
(Zgodność europejska)

Unikatowy identyfikator urządzenia

Znak Underwriters Laboratories (UL®)

Ten symbol wskazuje europejskiego
przedstawiciela MediCapture.

Federal Communications Commission deklaracja zgodności

I : zasilanie AC włączone
O : zasilanie AC wyłączone
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OSTRZEŻENIE

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, urządzenie można podłączyć wyłącznie do sieci
zasilającej z uziemieniem.
Nie modyfikować urządzenia bez upoważnienia przez producenta.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, wymianę bezpiecznika zlecać jedynie
wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu i jedynie na typ określony w instrukcji użytkowania.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie narażać urządzenia na deszcz lub wilgoć. Urządzenie jest
przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Nie podłączać ani nie rozłączać fizycznych połączeń wideo przy włączonym zasilaniu. Urządzenie może rozgrzać się
do wysokich temperatur podczas pracy, w szczególności od spodu i z tyłu. Przy zmianie fizycznych połączeń wideo
zaczekać, aż urządzenie się schłodzi.
Sprzęt zewnętrzny, przeznaczony do podłączenia do wejścia/wyjścia sygnału lub innych złączy, musi być zgodny
z normą UL/EN 60601-1 w sprawie elektrycznego sprzętu medycznego. Każda osoba, która podłącza sprzęt do
wejścia lub wyjścia sygnału, konfiguruje system medyczny i dlatego odpowiada za zapewnienie zgodności systemu
z wymogami normy w sprawie systemów medycznych IEC 60601-1-1.
Sprzęt niezgodny z normą UL/EN/IEC 60601-1 należy trzymać poza środowiskiem pacjenta, zgodnie z definicją
w normie w sprawie systemów.
Uwaga:
Do użytkownika i/lub pacjenta: wszelkie poważne zdarzenia związane z produktem należy zgłaszać producentowi
i kompetentnemu podmiotowi kraju członkowskiego, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba
użytkownika/pacjenta.

PRZESTROGA

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem i zakłóceń, należy używać wyłącznie zalecanych akcesoriów.
Nie używać obrazów do celów diagnostyki lub ewaluacji. Kompresja ogranicza informacje zawarte w obrazie
i dlatego nie nadaje się do diagnostyki.
Ważne jest przestrzeganie obowiązków jako operatora tego wyrobu medycznego w celu zapewnienia jego
bezpiecznego działania bez ryzyka dla pacjentów, użytkowników lub osób trzecich. W przypadku braku innych
lokalnych praw zalecane jest przeprowadzanie testu bezpieczeństwa co najmniej raz na 2 lata zgodnie z normą
EN 62353. Należy zapewnić, aby osoby wykonujące kontrolę bezpieczeństwa posiadały niezbędne kwalifikacje.
Odległość między anteną a użytkownikiem (osobą postronną) musi być większa niż 20 cm.
Po wystąpieniu silnego zakłócenia elektrycznego, na przykład po uderzeniu pioruna, lub silnym wyładowaniu
elektrostatycznym, sygnał wyjściowy może drgać, zmienić kolor lub stać się czarny. W przypadku wystąpienia
takichobjawów należy uruchomić urządzenie ponownie, wyłączając zasilanie i włączając je ponownie po upływie
kilku sekund.
Metoda utylizacji: stosować się do lokalnych przepisów w zakresie utylizacji.
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Informacje dotyczące zamawiania
MediCapture zaleca przenośną pamięci USB marki MediCapture®. Aby uzyskać informacje dotyczące zakupu
przenośnej pamięci USB, należy wejść na stronę medicapture.com.
Pomoc techniczna
Aby uzyskać pomoc techniczną lub odpowiedzi na inne pytania, należy odwiedzić stronę medicapture.com
lub zadzwonić na numer 888-922-7887 (bez opłat w USA) lub +1-503-445-6935 (spoza USA).

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Ryzyko resztkowe
Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, pozwalające uniknąć ryzyka resztkowego

1. Zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami.
2. Zachować niniejszą instrukcję.
3. Uwzględnić wszystkie ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji.
4. Przestrzegać całości niniejszej instrukcji.
5. Nie używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
6. Upewnić się, że źródło wideo jest połączone bezpośrednio z monitorem przy użyciu głównego
okablowania bezpiecznego.
7. Urządzenie należy regularnie czyścić miękką szmatką zwilżoną środkiem do dezynfekcji powierzchni,
alkoholem lub spirytusem. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta środka dezynfekującego!
		 WAŻNE! Upewnić się, że nie jest możliwe wniknięcie wilgoci do urządzenia. Nie używać środków do
czyszczenia, środków do szorowania lub rozpuszczalników.
8. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Wykonać montaż zgodnie z instrukcją producenta.
9. Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, grzejniki, piece lub inne urządzenia
wytwarzające ciepło.
10. Nie manipulować wtyczką z oznaczeniem polaryzacji lub wtyczką z uziemieniem. Wtyczka z
oznaczeniem polaryzacji jest wyposażona w dwa typy bolców, z których jeden jest szerszy niż drugi.
Wtyczka z uziemieniem jest wyposażona w dwa bolce i trzpień uziemiający. Szeroki bolec lub trzeci
trzpień służy zapewnieniu bezpieczeństwa. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do dostępnego
gniazda, należy skonsultować się z elektrykiem w zakresie wymiany przestarzałego gniazda.
11. Zabezpieczyć przewód zasilający przed nadepnięciem lub zmiażdżeniem, w szczególności w
pobliżu wtyczek, gniazd i miejsca, w którym przewód wychodzi z urządzenia.
12. Stosować wyłącznie osprzęt/akcesoria określone przez producenta. Stosować wyłącznie kabel
zasilający klasy szpitalnej lub równoważnej, zapewniający niezawodne uziemienie.
13. Stosować tylko z wózkiem, stojakiem, statywem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta
lub sprzedawanym z urządzeniem. W przypadku użycia wózka zachować ostrożność podczas
przemieszczania zespołu wózka i urządzenia, aby zapobiec przewróceniu wózka i uniknąć obrażeń.
		Ustawić urządzenie w pozycji umożliwiającej łatwe odłączenie przewodu zasilającego.
14. Odłączyć urządzenie podczas burz z piorunami lub w przypadku przerwy w użytkowaniu przez
dłuższy czas.
15. Metoda odłączenia: wyłączyć zasilanie AC przełącznikiem kołyskowym na tylnym panelu, odłączyć
przewód zasilający.
16. Nie ustawiać naczyń zawierających wodę lub inne płyny (na przykład wazonów itd.) na górze
urządzenia. Nie rozlewać wody na urządzenie.
17. Wszystkie czynności związane z serwisowaniem powierzać wykwalifikowanemu personelowi.
Serwisowanie jest wymagane po każdym uszkodzeniu urządzenia, na przykład uszkodzeniu
przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlaniu płynu na urządzenie, upadku obiektów na urządzenie,
wystawieniu urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, lub przy nieprawidłowym działaniu
urządzenia bądź po jego upuszczeniu.
18. Serwisowanie sprzętu powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi, przy czym
wykwalifikowany personel oznacza osoby o odpowiednim wykształceniu lub przeszkoleniu,
wyznaczony przez szpital, instytut medyczny lub upoważnionego dystrybutora.
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Ochrona danych
Wrażliwe dane osobowe są przetwarzane podczas wykorzystywania urządzeń MediCapture. Użytkownik urządzenia MediCapture
jest zobowiązany do zresetowania urządzenia do stanu fabrycznego i usunięcia wszystkich danych osobowych z urządzenia, jeżeli
urządzenie jest przesyłane do MediCapture (i) w celu konserwacji (ii) w ramach gwarancji (iii) po użytkowaniu jako urządzenie demo/
testowe lub (iv) z jakiegokolwiek innego powodu.
W tym celu należy użyć funkcji formatowania w urządzeniu (patrz rozdział Usuwanie danych w niniejszej instrukcji użytkowania).
Jeśli MediCapture zauważy, że na urządzeniu przechowywane są dane osobowe, lub jeśli istnieje tylko uzasadnione podejrzenie, że
tak jest, urządzenie zostanie zwrócone na koszt użytkownika, a użytkownik zostanie pouczony o konieczności ponownego przesłania
urządzenia w stanie opisanym powyżej.
Jeśli w urządzeniu zostanie zainstalowana aktualizacja oprogramowania, dane będą przesyłane tylko do urządzenia, a nie odwrotnie.

Przeznaczenie:
Urządzenie jest przeznaczone do rejestrowania wideo i obrazów z różnych medycznych systemów obrazowania.
W odniesieniu do tego urządzenia nie określono przewidzianej populacji pacjentów. Przewidzianymi użytkownikami są lekarze lub
pielęgniarki w wieku 20–59 lat z co najmniej wyższym wykształceniem medycznym.
Przeciwwskazania i efekty uboczne:
Nie są obecnie znane przeciwwskazania bezpośrednio związane z produktem. Na podstawie ogólnego stanu pacjenta lekarz
prowadzący musi zadecydować, czy planowane zastosowanie jest możliwe. Dalsze uwagi i instrukcje są dostępne w najnowszej
literaturze medycznej.
Ogólny opis funkcjonalny:
MVR / MVR Pro jest rejestratorem sygnału wideo klasy medycznej o wysokiej rozdzielczości. MVR / MVR Pro nie zawiera części
aplikacyjnych, mających kontakt z ciałem pacjenta. Jest to narzędzie wspomagające, bez zastosowania medycznego u pacjentów.
MVR / MVR Pro można obsługiwać za pomocą wbudowanego monitora z ekranem dotykowym, zewnętrznego monitora z ekranem
dotykowym, przycisków przedniego panelu lub dostarczonego pilota IR.
Wersja MVR nie jest wyposażona we wbudowany monitor z ekranem dotykowym.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat typów zewnętrznych monitorów z ekranem dotykowym,
należy wejść na stronę www.medicapture.com.
Po zamontowaniu wszystkich fizycznych połączeń wideo (patrz sekcja Panel tylny) użytkownik może przechowywać obrazy
i wideo – dostarczone przez system obrazowania – w czasie rzeczywistym w pamięci wewnętrznej, w pamięci USB lub na dysku
sieciowym. Obrazy są zapisywane w formacie JPG lub PNG, wideo są zapisywane w wysokiej jakości formacie MP4. Oba
zebrane formaty mogą być przeglądane i zapisywane z nośnika USB do dowolnego systemu komputerowego lub serwera w celu
długotrwałego przechowywania.
Dodatkowe (opcjonalne) funkcje obejmują:
•
Aktywacja 4K: MVR / MVR Pro może rejestrować sygnał HDMI 4K w 2160p30. (bez aktywacji sygnał będzie obniżony
do 1080p30)
W funkcji przeglądania użytkownik może odtworzyć i edytować zarejestrowane dane w ramach aktywnego badania pacjenta.
Po zamknięciu sesji użytkownik ma dostęp do archiwum (pamięć wewnętrzna lub przenośna pamięć USB), aby przeglądać
i edytować kilka zapisanych sesji różnych pacjentów.
MVR / MVR Pro jest wyposażony w nagrywanie z wielu wejść. Automatycznie rozpoznaje on rozdzielczość wejścia z dwóch
możliwych wejść wideo. Z tego powodu MVR / MVR Pro musi być włączone przed aktywowaniem źródeł sygnału. Jeśli wykryte
są dwa sygnały, na ekranie pojawia się dodatkowa ikonka. Użytkownik może przełączać się między źródłami sygnału w trakcie
aktywnego badania pacjenta. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz sekcja Zmiana sygnałów wejścia w widoku na żywo.
Uwaga:

MVR / MVR Pro wyróżnia się dużą funkcjonalnością przy zminimalizowanych wymiarach mechanicznych. Pasywne
chłodzenie zapewnia niesłyszalną konstrukcję bez wentylatora. Urządzenie będzie bardzo ciepłe w dotyku, co jest
normalne. MVR / MVR Pro działa w zakresie temperatur od -20°C do 40°C.
MediCapture zaleca montaż w miejscu, w którym zapewnione jest odpowiednie chłodzenie. Nie jest zalecane ustawiać MVR / MVR
Pro z konwerterami lub innymi ciepłymi urządzeniami.
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Pierwsza instalacja / ogólne przygotowania do bezpiecznej eksploatacji i wydajność
1. Podłączyć przewód zasilający z tyłu urządzenia.
2. Podłączyć kabel sieciowy do lokalnej sieci komputerowej – jeśli to konieczne.
3. Podłączyć kamerę ze złączem wyjściowym HDMI do pasującego złącza wejścia MVR / MVR ProHDMI. Zaleca się, aby
wszelkie połączenia kablowe były jak najkrótsze, aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych powodowanych przez kable.
4. Przed rejestrowaniem obrazów i wideo po raz pierwszy, zaleca się sprawdzić wstępne ustawienia, które znajdują się na stronie
INFORMACJE
.
Jeśli badanie pacjenta nie zostało rozpoczęte, strona INFORMACJE umożliwia dostęp do Ustawień MVR / MVR Pro

.

Przed pierwszym użyciem MVR / MVR Pro zaleca się sprawdzenie następujących ustawień:
a) Język interfejsu użytkownika
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Uwaga: można wybrać układ klawiatury dotykowej (język) za każdym razem, gdy pojawia się
klawiatura dotykowa. Wystarczy dotknąć ikonki „globusa”,
aby zmienić układ.
b) Strefa czasowa, data i godzina
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Definiowanie informacji o pacjencie
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Ustawianie ustawień sieciowych - Do przechowywania sieciowego, MVR Remote App i
drukowania sieciowego należy wykorzystywać ustawienie Auto-IP lub ustawienie Ręczne IP.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Właściwości przechowywania sieciowego - Ustawić właściwości shared folder w miejscu
docelowym przechowywania sieciowego.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Wybór docelowego miejsca przechowywania - W przypadku przechowywania w kilku
lokalizacjach można wybrać dwie z trzech opcji. To ustawienie jest bardzo ważne, ponieważ
definiuje ono również opcje przeglądania w archiwum oraz opcje wyszukiwania istniejących
informacji dotyczących pacjenta.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Jakość wideo i format kodeka H.264* lub HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Format zdjęcia JPG lub PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Konta użytkownika - Konta użytkowników można zdefiniować ze specjalnymi hasłami, aby
ochronić urządzenie i dane przed niewłaściwym wykorzystaniem.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Wybór drukarki i liczby drukowanych kopii - Poprosić administratora IT o wcześniejsze
podłączenie MVR / MVR Pro do sieci LAN lub połączenia Wi-Fi.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Nagranie audio WŁ./WYŁ i wybór mikrofonu
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Kontrole do wykonania przed użyciem urządzenia:
Obsługa urządzenia nie wymaga specjalnej konserwacji, kalibracji, specjalnych środków higieny ani stosowania materiałów
eksploatacyjnych.
Start:
1. Włożyć dostarczoną przenośną pamięć USB MediCapture do gniazda na przednim panelu. (Najpierw podłączyć przenośną
pamięć USB i wszystkie zewnętrzne urządzenia wskazujące np. myszkę, klawiaturę, ekran dotykowy itp. przed włączeniem
urządzenia na panelu tylnym.)
2. Włączyć urządzenie wyłącznikiem zasilania na panelu tylnym.
3. Włączyć system(y) kamer(y) po zainicjowaniu sekwencji rozruchu MVR / MVR Pro.
4. Używać sprzętu obrazującego tak jak zwykle.
5. Dotknąć pola Start, aby utworzyć folder nowego pacjenta oraz wybrać pacjenta z listy lub wpisać informacje dotyczące pacjenta.
Wybrać Zrób zdjęcie lub Nagraj wideo, naciskając odpowiedni przycisk. Nacisnąć ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
6. W przypadku chęci zakończenia badania nacisnąć ikonkę KONIEC BADANIA
[lub „F3” na klawiaturze]. Następnie można
zakończyć badanie lub przejrzeć i edytować.
W przypadku chęci kontynuowania ostatniego aktywnego badania, należy kliknąć górną ikonkę powrotu
[lub „ESC” na
klawiaturze], aby powrócić.
7. Po zakończeniu badania można bezpiecznie wyjąć przenośną pamięć USB z MVR / MVR Pro. Włożyć pamięć USB do gniazda
USB komputera. Przeciągnąć i upuścić nagrania z pamięci USB na komputer w celu przeglądania, archiwizowania itd.
Uwaga: nie usuwać przenośnej pamięci USB z MVR / MVR Pro podczas nagrywania!

Zgodność z innymi urządzeniami
Wykaz zgodności z medycznymi źródłami wideo można znaleźć w “Załączniku A: Specyfikacje MVR / MVR Pro” w tym
dokumencie.
Specyfikacje sygnału wejścia wideo i specyfikacje sygnału wyjścia wideo dla monitorów w celu wyświetlenia interfejsu użytkownika
(również zewnętrzne monitory z ekranem dotykowym do opcjonalnego działania).

Monitor z ekranem dotykowym
Wyłącznie MVR Pro
Wbudowany monitor z ekranem
dotykowym służy do obsługi MVR Pro oraz
prostego dostępu do ustawień.
Pozycję ekranu dotykowego
można zmienić, naciskając
przycisk zwalniający po
lewej stronie.
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Panel przedni
Przycisk Nowy pacjent

Przycisk Zarejestruj wideo
Przycisk Zrób zdjęcie
Zapisuje w pamięci obraz
na monitorze.

Rejestruje wideo z treści wyświetlanej
na monitorze. Nacisnąć raz, aby
rozpocząć nagranie, i ponownie,
aby je zakończyć.

Nacisnąć przed każdą sesją pacjenta.
Otwiera nowy folder / nowe badanie, aby
zapisać obrazy i wideo dotyczące pacjenta.
Koniec badania. Zamyka aktywną
sesję nagrywania.

Pierścienie świetlne

Migają na niebiesko, gdy urządzenie jest gotowe do
nagrywania lub gdy utworzono nowe badanie.

Złącze napędu USB

Tutaj podłączyć napęd
USB. Zdjęcia i wideo są
zapisywane w napędzie.

Odbiornik IR

Niebieski pierścień świetlny LED wskazuje, która funkcja jest dostępna w danym momencie.

Panel tylny MVR / MVR Pro
Złącze USB (2)

Złącze anteny 1

Wejście 1 HDMI

do opcjonalnych akcesoriów do Bluetooth i Wi-Fi

Przełącznik
nożny /
Połączenie z siecią
kabel pilota przewodową (LAN)
LAN

Złącze anteny 2

Druga antena do Wi-Fi
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

Do kamery HD ze
złączem HDMI
(DVI z adapterem).

HDMI out

Złącze zasilania

Użyć dołączonego kabla
zasilającego do podłączenia
do gniazda 100–240 V

l=On

Input 1 (4K / HD)

(połączenie z
siecią zasilającą)

Włącznik zasilania

Input 2 (HD)

O=Off

H/S

(brak połączenia
z siecią zasilającą)

Głośniki/
mikrofon

Złącze komputera

(USB type-C)
Interfejs serwisowy i do
sterowania zewnętrznego
(RS-232).

Wyjście HDMI

Wyjście do złącza
do monitora HD lub
opcjonalnego ekranu
dotykowego.

Wejście 2 HDMI

do kamery HD z
wyjściem HDMI (DVI
z adapterem).

Trzpień
wyrównania
potencjałów

W przypadku konieczności włączenia Wi-Fi lub Bluetooth w ustawieniach należy połączyć dostarczoną antenę ze złączem 1.
W tym celu nie można stosować innej anteny od innego producenta lub dostawcy.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do połączenia z certyfikowanym sprzętem zgodnie z IEC60601
w środowisku pacjenta i certyfikowanym sprzętem zgodnie z IEC60XXX poza środowiskiem pacjenta.
Ze sprzętem należy używać certyfikowanego zestawu przewodu zasilającego. Uwzględnić odpowiednie krajowe przepisy
dotyczące montażu i/lub sprzętu. Przewód zasilający nie może być mniej wytrzymały niż zwykły elastyczny przewód
z gumowym płaszczem zgodny z normą IEC 60245 (oznaczenie 53) lub zwykły elastyczny przewód z płaszczem
z polichlorku winylu zgodny z normą IEC 60227 (oznaczenie 53).
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Interfejs użytkownika monitora
MVR / MVR Pro wyświetla łatwe w użyciu ikonki. Ikonek można dotknąć bezpośrednio na ekranie dotykowym.
Zrób zdjęcie
Start/stop rejestracji wideo
Ikonka sterowania i przeglądanie
ostatniego badania
Zmiana sygnału wejścia
Pozostały czas/miejsce do nagrywania w
pamięci USB lub pamięci wewnętrznej
Przechowywanie sieciowe aktywne
Strona informacji
MVR / MVR Pro ekran widoku na żywo. To rozmiar ikonki wyświetlanej na monitorze Full-HD.
Na monitorze 4K ikonki będą mniejsze.

Koniec badania

Uwaga:
Położenie ikonek w widoku na żywo można ustawić w preferowanym miejscu.
Wystarczy przesunąć ikonki w lewo lub w prawo, aby zmienić położenie.
Jeśli ikonki nie mają być widoczne na monitorze, wystarczy przesunąć je poza obszar
widoczny na monitorze.
Przy korzystaniu z monitora z ekranem dotykowym przesuwać ikonki jednym palcem.

Klawiatura USB ze zintegrowanym panelem dotykowym
Klawiatura USB ze zintegrowanym panelem dotykowym może służyć jako alternatywa do monitora z ekranem dotykowym.
Wbudowany panel dotykowy działa jak myszka z funkcją dwukrotnego kliknięcia.
Należy zapoznać się z funkcjami klawiszy skrótów w celu obsługi interfejsu użytkownika MVR:
F1 = Zrób zdjęcie
F2 = Start/stop rejestracji wideo
- Przytrzymać przez 3 s = pauzae
F3 = Nowe badanie /
i = ekran Information
koniec badania
Esc = Powrót
(w Settings)
1 = Wejście 1
(wybrać)
2 = Wejście 2
(wybrać)
r = Przeglądanie w
trybie na żywo

Home =
Zmiana wejścia
(przełączyć
wejście 1 / 2)
PgUp lub PgDn =
Ekran Information w
otwartym badaniu
Enter = SWybór,
zatrzymanie wideo
wł./wył.
Przyciski strzałek
w celu sterowania
kursorem lub
przechodzenia
między polami
w Settings

c = Zmiana wejścia
(przełączyć
wejście 1 / 2)
Panel dotykowy
działa jak myszka do
sterowania kursorem.
Podwójne kliknięcie =
Enter / wybór
Enter / wybór
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Pilot
Ważne:
Przed użyciem pilota zdjąć klapkę zabezpieczającą baterię lub włożyć baterię.

Przycisk wyboru wejścia:

Przycisk Zrób zdjęcie:

Przełączanie między
wejściem 1 i wejściem 2

Zapisuje w pamięci obraz
na monitorze.

Pokrętło nawigacyjne:

Przycisk OK = przycisk wyboru
OK 3 s = zatrzymanie wideo

Przycisk Page Up/Down:

Przycisk ESC:

Zapewnia dostęp i zamyka
stronę informacji o systemie
MVR / MVR Pro

Przycisk Nowy pacjent:

Przycisk Zarejestruj wideo:

Zamyka stronę przeglądania
Nacisnąć przed każdą
sesją nagrania. Otwiera
nowy folder /badanie.

Rejestruje wideo z treści
wyświetlanej na monitorze.
Nacisnąć raz, aby rozpocząć
nagranie, i ponownie,
aby je zakończyć.

KONIEC BADANIA.
Zamyka sesję nagrywania
dla następnych kroków.

Pilot z urządzeniem zdalnym (tablet) przez używanie MVR Remote App
Urządzenia zdalne Android (tablety) mogą być
wykorzystywane do sterowania zdalnego MVR / MVR
Pro za pomocą złącza USB jako zewnętrznego monitora
z ekranem dotykowym (= udostępnianie USB) lub
bezprzewodowo jako urządzenie przenośne.
MediCapture zaleca używanie wstępnie zamontowanych
i przetestowanych tabletów MediCapture.
Przykład: TBHI9PRO – tablet zdalny MVR
W celu uzyskania dalszych instrukcji dotyczących
konfiguracji i używania tabletu jako pilota zdalnego
sterowania należy skontaktować się z MediCapture,
aby uzyskać dodatkowy dokument Instructions for Use
Supplement, Tablet.
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Podłączenie urządzenia MVR / MVR Pro
MVR / MVR Pro podłącza się do jednego lub dwóch źródeł wideo (np. kamery endoskopowej, kamery chirurgicznej,
ultrasonografu itp.).
1. W przypadku dodania urządzenia MVR / MVR Pro do już używanego systemu obrazowania zacząć od
zlokalizowania wyjścia sygnału głównego źródła wideo.
2. Połączyć odpowiedni kabel między wyjściem wideo źródła wideo i odpowiednim wejściem wideo na panelu tylnym
urządzenia MVR / MVR Pro.
3. Podłączyć przewód zasilający.
4. Do panelu tylnego można również podłączyć standardowe przełączniki nożne lub wyzwalacze kamery. Przełącznik
nożny lub wyzwalacz można wykorzystywać do robienia zdjęć. Podłączyć przełącznik nożny lub wyzwalacz do
złącza „zdalnego”. Naciśnięcie przycisku nożnego lub wyzwalacza spowoduje wykonanie tej samej funkcji, co
naciśnięcie przycisku Zrób zdjęcie na panelu przednim.
Uwaga: do obsługi dwóch kabli zdalnych ze źródła obrazu (Zrób zdjęcie + Nagraj wideo)
wymagany jest adapter do złącza zdalnego MVR / MVR Pro.
Przyciski nożne są dostępne jako opcja w medicapture.com.
Należy pamiętać, że aby wyzwalacz kamery był zgodny z MVR MVR / MVR Pro,
musi to być zwykły wyzwalacz typu „styk zamknięty”, a nie wyzwalacz „programowalny”.

Wkładanie napędu USB
Najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest nagrywanie na dostarczonej pamięci USB.1 Włożyć przenośną pamięć USB do
przedniego gniazda USB. Zaleca się przenośną pamięci USB marki MediCapture.
Złącze napędu USB
Tutaj podłączyć napęd USB. Zdjęcia i
wideo są zapisywane w napędzie.

1 Dostępne są różne modele przenośnej pamięci USB marki MediCapture.
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Tworzenie danych pacjenta
Przebieg pracy przy wprowadzaniu danych pacjenta zależy od ustawień dotyczących Informacji pacjenta.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro rozpoczyna się od zdefiniowanego ekranu startowego po włączeniu lub zakończeniu badania.
Przebieg pracy po włączeniu MVR / MVR Pro:

START

Dotknąć przycisku Start, nacisnąć przycisk Pacjent
z przodu [lub nacisnąć klawisz „F3” na klawiaturze],
aby rozpocząć nowe badanie.
Brak informacji pacjenta
MVR / MVR Pro tworzy folder, aby przechowywać
obrazy i wideo nagrane podczas badania.
Ręczne informacje pacjenta
Można wpisać informacje o pacjencie, aby przypisać
obrazy i wideo do pacjenta. Do wprowadzania
informacji o pacjencie należy używać wbudowanego
monitora dotykowego, zewnętrznego monitora
dotykowego lub klawiatury USB.
Ustawienia informacji pacjenta muszą być
wprowadzone do Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Ekran widoku na żywo do nagrywania

Powrót do badania
(ekran na żywo)

Koniec badania

Używanie przycisku Pacjent do zakończenia nagrywania badania
Można użyć przycisku Pacjent z przodu, aby zakończyć badanie.

Pierścień świetlny
Jest podświetlony na niebiesko, gdy nagrywane badanie
może być zakończone (KONIEC BADANIA).
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Ręczne wprowadzanie danych pacjenta
Można wpisać informacje
o pacjencie, aby przypisać obrazy
i wideo do pacjenta. Ustawienia
informacji pacjenta muszą być
wprowadzone do Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Dotknąć przycisku Start,
aby rozpocząć nowe badanie.

Wyszukiwanie ostatniego pacjenta w pamięci
Zamiast ręcznego wpisywania danych pacjenta można również wyświetlić listę wszystkich ostatnich pacjentów, którzy
znajdują się na nośniku pamięci MVR / MVR Pro (tych, którzy są włączeni i podłączeni). Nacisnąć na ikonkę „szukaj” na
ekranie „WPROWADZANIE DANYCH PACJENTA”, aby pobrać listę.
Wybrać istniejące dane pacjenta i
dotknąć ponownie, aby skopiować
dane pacjenta do nowego badania.
Nadal można zmienić te dane.

Robienie zdjęć
Aby zrobić zdjęcie, dotknąć ikonki Zrób zdjęcie na ekranie dotykowym.
Panel przedni: nacisnąć przycisk Zrób zdjęcie na przednim panelu. [Klawiatura USB: klawisz funkcyjny „F1”
ma tę samą funkcję.]

Pierścień świetlny
Jest podświetlony na niebiesko, gdy urządzenie jest gotowe do
robienia zdjęć. Gaśnie na krótko podczas wykonywania zdjęć.
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Nagrywanie wideo
Aby rozpocząć nagrywanie wideo, dotknąć ikonki Nagraj wideo na ekranie dotykowym. Nacisnąć ikonkę jeszcze raz,
aby zatrzymać nagrywanie.
Panel przedni: nacisnąć przycisk Nagraj wideo na panelu przednim. Nacisnąć przycisk ponownie, aby zakończyć nagrywanie.
[Klawiatura USB: klawisz funkcyjny „F2” ma tę samą funkcję.]
Rady dotyczące nagrywania:
• Podczas nagrywania wideo można rejestrować zdjęcia. Wystarczy dotknąć/nacisnąć przycisk
Zrób zdjęcie podczas nagrywania wideo. Podczas przeglądania pliku wideo na osi czasu
widoczne są znaczniki. Znaczniki te są pomocne w identyfikacji, kiedy zdjęcie zostało zrobione
podczas nagrywania.
• Długie nagrania są automatycznie dzielone na pliki po 4 GB każdy. Dzięki temu pliki mają
rozmiary łatwe w obsłudze. Proces jest „bezproblemowy”. Podczas długiego nagrywania
automatyczne rozpoczynanie nowego pliku jest niezauważalne. Podczas odtwarzania długiego
nagrania przy użyciu funkcji „ciągłego odtwarzania” (funkcja w większości odtwarzaczy
multimedialnych), nie będzie przerw w odtwarzaniu.

Więcej informacji o
znacznikach można
znaleźć w rozdziale
Przeglądanie wideo
na MVR / MVR Pro.

Pierścień świetlny
Jest podświetlony na niebiesko, gdy urządzenie jest gotowe do
nagrywania wideo. Miga na niebiesko podczas nagrywania wideo.

Zatrzymanie nagrywania wideo
Aby użyć funkcji Zatrzymaj, należy ją włączyć w Ustawieniach.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Ikonka funkcji Zatrzymaj pojawi się na ekranie widoku na żywo po jej włączeniu.
Aby zatrzymać wideo, dotknąć ikonki Zatrzymaj na ekranie dotykowym. Aby kontynuować nagrywanie wideo,
ponownie dotknąć ikonki Zatrzymaj.
Alternatywne działanie:
Aby zatrzymać wideo podczas jego nagrywania:
• Nacisnąć przycisk Nagraj wideo na panelu przednim przez 3 s.
• Można również nacisnąć przycisk OK na pilocie.
• [Klawiatura USB: przytrzymanie klawisza „F2” przez 3 sekundy lub klawisza „Enter” ma tę samą funkcję.]
Gdy nagrywanie wideo jest zatrzymane pierścień świetlny miga bardzo szybko.
Aby kontynuować nagrywanie wideo:
• ponownie nacisnąć przycisk Nagraj wideo lub przycisk OK na pilocie.
• [Klawiatura USB: naciśnięcie klawisza „F2” lub klawisza „Enter” ma tę samą funkcję.]
Funkcja Zatrzymaj jest używana do tworzenia tylko jednego pliku wideo z zawartością różnych sekcji. Można jej używać
wielokrotnie podczas jednego nagrania wideo, aby wyeliminować „niechciane” fragmenty. Podczas przeglądania pliku wideo,
który został zatrzymany, na osi czasu widoczne są znaczniki. Znaczniki te są pomocne w identyfikowaniu różnych sekcji wideo.

Start wideo

Stop wideo
Zatrzymaj Zatrzymaj

Część 1

Start wideo

Część 2

Część 3

Więcej informacji o
znacznikach można
znaleźć w rozdziale
Przeglądanie wideo
na MVR / MVR Pro.

Stop wideo
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Zmiana sygnałów wejścia w widoku na żywo = Multi Input
Jeśli podłączone są dwie kamery, MVR / MVR Pro wykrywa obie rozdzielczości wejścia i wyświetla dodatkową
ikonkę na monitorze. Istnieje opcja przełączania między wejściem 1 a wejściem 2 w dowolnym momencie podczas
sesji obrazowania (badanie pacjenta). Najpierw należy zatrzymać aktywne nagrywanie wideo.
•
Używając monitora z ekranem dotykowym wystarczy dotknąć ikonki Wejście,
aby przełączać między obydwoma sygnałami.
•
Alternatywnie można użyć przycisku na pilocie, aby zmienić wejście.
•
[Klawiatura USB: naciśnięcie klawisza „c” ma tę samą funkcję.]

Opcje przechowywania = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro zapewnia możliwość przechowywania nagranych badań w kilku miejscach docelowych przechowywania.
Uwaga: w tym samym czasie
można wybrać dwa typy/dwie opcje
przechowywania.
Dostępne opcje:
• Pamięć USB
• Pamięć wewnętrzna
• Pamięć sieciowa
Można również wybrać różne
rozdzielczości wideo dla różnych miejsc
docelowych przechowywania.
Przykład: nagrywanie na USB w
najwyższej możliwej rozdzielczości
i nagrywanie na serwer sieciowy w
zmniejszonej rozdzielczości.

Uwaga: Obrazy są zawsze rejestrowane w oryginalnej rozdzielczości wejścia.

Rozdzielczości 1920x1200 i 1280x1024 będą obsługiwane w ustawieniu 1080p –
nagrane i przechowywane w oryginalnej rozdzielczości i formacie.

Nagrywanie w przenośnej pamięci USB
Najprostszym sposobem na rozpoczęcie jest nagrywanie na dołączonej przenośnej pamięci USB MediCapture. MVR / MVR Pro.Po
zakończeniu nagrywania można wyjąć przenośną pamięć USB i łatwo nosić ją przy sobie.
Upewnić się, że pamięć USB jest aktywowana.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Złącze napędu USB
Tutaj podłączyć napęd USB. Zdjęcia i
wideo są zapisywane w napędzie.

Uwaga: jeżeli zasady obowiązujące w danym środowisku IT nie zezwalają na używanie nośników USB,
administratorzy IT mogą wyłączyć opcję USB w celu przechowywania.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
<16>
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Nagrywanie na dysku twardym USB
Nagrywanie na dysku twardym USB jest bardzo podobne do nagrywania w przenośnej pamięci USB. Główną zaletą korzystania z
dysku twardego USB jest to, że może on zapewnić znacznie większą pojemność niż przenośna pamięć USB. Przed użyciem dysku
twardego USB z MVR / MVR Pro należy zastosować się do poniższej zasady:
• Skasować oprogramowanie, które zostało fabrycznie wczytane na dysk (może być
niekompatybilne z MVR / MVR Pro).
• Aby chronić filmy i zdjęcia, ważne jest, aby utworzyć ich kopię zapasową poprzez
przeniesienie ich z zewnętrznego dysku twardego na komputer lub do sieci.
• Ze względu na dużą pojemność zewnętrznych dysków twardych USB, rozpoznanie
urządzenia przez MVR / MVR Pro zajmie około 20–60 sekund. Należy poczekać,
aż zewnętrzny dysk twardy zostanie rozpoznany. Zewnętrzny dysk twardy został
rozpoznany, gdy zaświeci się podświetlenie Nowy pacjent, a na podłączonym monitorze
pojawi się ikonka USB.

UWAGA:
po włożeniu zewnętrznego
dysku twardego nie
odłączać go! Poczekać
co najmniej minutę, dając
systemowi wystarczającą
ilość czasu na
rozpoznanie zewnętrznego
dysku twardego.

Formaty dysku twardego
Zewnętrzne dyski twarde USB są dostępne w różnych „formatach”: FAT32, NTFS lub exFAT. MVR / MVR Pro może obsługiwać
wszystkie trzy formaty. W przypadku nierozpoznania dysku twardego USB pomocne może być sformatowanie dysku do
formatu FAT32.
Uwaga: funkcja automatic video repair nie działa z formatem pliku exFAT.
MediCapture zaleca używanie dysków twardych w formacie FAT32 lub NTFS.

Określanie formatu dysku twardego USB:
•

Podłączyć napęd do komputera Windows

•

Kliknąć prawym przyciskiem napęd i wybrać „Właściwości”.

•

W zakładce ogólnej wymieniony będzie system pliku (format).
Przenoszenie obrazów z napędu USB na komputer

1.

W przypadku nagrywania wideo na przenośnej pamięci USB lub dysku twardym USB po zakończeniu badań obrazowych
odłączyć go od MVR / MVR Pro. Podłączyć napęd do portu USB na komputerze.
Uwaga: nie usuwać pamięci USB – przenośnej pamięci USB lub dysku twardego –
z MVR / MVR Pro podczas nagrywania! Plik z nagraniem może zostać uszkodzony.

2.

Komputer będzie zarządzał napędem USB jak każdym innym napędem w komputerze. Przejść do napędu i otworzyć
go, tak aby widoczne były foldery, które zawiera.

3.

Można kliknąć zdjęcia i filmy, aby je przeglądać, gdy są na dysku, lub można przenieść je na dysk twardy komputera
i tam przeglądać i przechowywać (zalecane). Informacje na temat uzyskiwania dostępu do dysków w komputerze i
zarządzania plikami można znaleźć w dokumentacji systemu Windows lub Mac OS.

Nagrywanie do pamięci wewnętrznej
Nagrywanie do pamięci wewnętrznej jako druga opcja zwiększa bezpieczeństwo przechowywanych danych, ponieważ zawsze
tworzona jest kopia zapasowa nagrania.
Nie należy traktować pamięci wewnętrznej jako pamięci długotrwałej. Nawet w przypadku największej pamięci wewnętrznej dojdzie
do jej całkowitego zapełnienia. Najlepszym rozwiązaniem jest regularne czyszczenie pamięci podręcznej.
MVR / MVR Pro zapewnia funkcję automatycznego czyszczenia pamięci wewnętrznej. Zasady czyszczenia pamięci wewnętrznej
powinny być określone przez administratora IT.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Nagrywanie do pamięci sieciowej
Nagrywanie do pamięci sieciowej jest najlepszą opcją do przechowywania długoterminowego. Zdjęcia i wideo są nagrywane w czasie
rzeczywistym i w standardowym formacie w pamięci zewnętrznej.
Należy zwrócić się do administratora IT w celu określenia ustawień przechowywania sieciowego.
1. Utworzyć fizyczne połączenie LAN z serwerem sieci przez użycie złącza sieci z tyłu MVR / MVR Pro. Alternatywnie
można nawiązać połączenie Wi-Fi z routerem Wi-Fi.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Do połączenia kablowego LAN: wybrać ustawienie IP Auto-IP setup lub Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Właściwości serwera przechowywania sieciowego.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Ustawienia przechowywania dla przechowywania sieciowego (aktywacja i limity rozdzielczości).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Przeglądanie badań na MVR / MVR Pro
Można przeglądać aktywne badanie na ekranie nagrywania na żywo. Jest to pomocne w celu kontroli nagrań przed zakończeniem
badania. Przez zmianą na tryb przeglądania należy zatrzymać nagrywanie wideo.
Dotknąć ikonki Przeglądaj, aby przejść do trybu przeglądania. Zamknięcie ekranu przeglądania spowoduje przeniesienie do ekranu
nagrywania na żywo.

Ikonka sterowania
Przeglądanie obecnego badania

Archiwum
Archiwum zapewnia intuicyjne funkcje do wyszukiwania nagranych badań. Do archiwum można przejść z ekranu startowego. Do obu
włączonych opcji dotyczących przechowywania w kilku lokalizacjach można uzyskać dostęp w archiwum. Wszystkie włączone opcje
muszą być podłączone do MVR / MVR Pro.
Opcje dostępne w Archiwum:
• Przeglądanie obrazów i odtwarzanie wideo
• Usuwanie plików
• Usuwanie pustych badań
• Robienie zdjęć z zatrzymanych wideo. Zatrzymane wideo można odtwarzać klatka po klatce
• Usuwanie sekcji wideo na początku i/lub na końcu, cięcie wideo na wiele części i przechowywanie jako
nowe połączone wideo. (od wersji oprogramowania sprzętowego FW 191018)
• Edycja obrazów z adnotacjami i zapisywanie ich jako nowy obraz
• Powiększanie lub kadrowanie obrazów i zapisywanie ich jako nowy obraz.
• Kopiowanie ukończonych badań, pojedynczych obrazów lub pojedynczych wideo na USB
• Wybór obrazów i ich wydruk w raporcie
• Wysyłanie raportów do drukarki sieciowej lub zapisywanie ich jako plik PDF
<18>
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Wybrać jedną pamięć. Zewnętrzna, USB lub sieciowa

Dotknąć badania do wyboru

Aby wybrać badanie, wideo
lub zdjęcie, wystarczy dotknąć
ikonki podglądu.

Dotknąć wideo w celu odtworzenia.

Dotknąć zdjęcia w celu edycji

Usuwanie danych
Można indywidualnie usunąć dane z wybranej pamięci. Na ekranie pojawi się żądanie potwierdzenia każdego usunięcia.
•
Usuwanie pojedynczych plików (zdjęcia/wideo): Wybrać plik, który ma być usunięty i dotknąć ikonki usunięcia.
•
Usunięcie całego badania jest możliwe, jeśli jest ono puste - wszystkie pliki zostały już usunięte.
•
Usunięcie wszystkich danych z pamięci urządzenia. Należy użyć procesu formatowania, aby usunąć wszystkie dane z
bezpośrednio podłączonej pamięci (pamięć USB lub pamięć wewnętrzna):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Uwaga: jeśli używany jest proces formatowania, wszystkie dane zostaną usunięte i nie będzie można ich przywrócić!
<19>
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Przeglądanie wideo na MVR / MVR Pro
Wybrane wideo odtwarza się automatycznie. Aby zatrzymać wideo, dotknąć ikonki Zatrzymaj. Teraz można użyć suwaka osi czasu,
aby zmienić pozycję w filmie lub przewijać do przodu i do tyłu klatka po klatce.
Zatrzymane wideo można powiększyć dwoma palcami.
W przypadku chęci wykonania zrzutu ekranu zatrzymanego wideo, dotknąć ikonki Zdjęcie.
Zrobione zdjęcie zostanie dodane do badania pacjenta.

Zrób zrzut ekranu.

Znaczniki mogą być widoczne na
osi czasu wideo. Znaczniki można
utworzyć za każdym razem gdy:
• wideo jest zatrzymywane
podczas nagrywania
• robione jest zdjęcie podczas
nagrywania
• sygnał wideo utracił
synchronizację na
mniej niż 10 sekund
(najprawdopodobniej jest to
spowodowane zniszczonym
kablem wideo)
Między znacznikami można
przechodzić za pomocą
niebieskich ikonek do
przodu/do tyłu.

Jeden znacznik
Znacznik
do tyłu
Jedna klatka do tyłu

Pozycja na osi czasu

Jeden znacznik
do przodu
Jedna klatka do przodu

Przeglądanie zdjęć na MVR / MVR Pro
Wybrane zdjęcie można edytować na
wiele sposobów i następnie zapisać
jako nowe zdjęcie w badaniu.
Dostępne opcje:
• Powiększenie / kadrowanie
• Dodawanie notatek tekstowych
• Zaznaczanie obszaru okręgami,
kwadratami lub dowolnymi kształtami
• Dodawanie notatek do pliku zdjęcia,
który pojawia się w raportach
Uwaga: aby zapoznać się ze wszystkimi
opcjami edycji, należy obejrzeć wideo
demonstracyjne na medicapture.com
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Tworzenie i wydruk raportów
Zdjęcia wybranego badania można zapisać jako raport PDF. Dodawać można notatki, które pojawią się w raporcie.Raport PDF będzie
zapisany w tym samym folderze, w którym znajdują się zdjęcia i wideo. Raport można też wydrukować na drukarce sieciowej*.
Wszystkie wybrane zdjęcia pojawią się
w raporcie.
Dotykając górnej ikonki, można zmienić
układ raportu (ilość zdjęć na stronie, układ)
oraz wybrać liczbę kopii.
* Aby podłączyć drukarkę sieciową lub
lokalną drukarkę Wi-Fi i skonfigurować
właściwości drukarki, należy zwrócić się
do administratora IT.

Zdjęcie nagłówka raportu
Zdjęcie nagłówka można zaimportować, aby spersonalizować raport. Zdjęcie pojawi się na górze pierwszej strony raportu.
Zalecany rozmiar zdjęcia nagłówka to 1600–3200 pikseli na szerokość. Zalecana wysokość to 200–1000 pikseli. Pliki PNG lub
JPG można wykorzystać jako zdjęcie nagłówka.

Przeglądanie zdjęć na komputerze
Zarejestrowane zdjęcia, które zostały przesłane na komputer, można z łatwością przeglądać. Komputery Windows i Mac
mają wbudowane oprogramowanie do przeglądania, które otworzy się automatycznie po dwukrotnym kliknięciu pliku obrazu.
Obrazy można również przeglądać i edytować za pomocą specjalistycznych programów do zarządzania obrazami medycznymi,
dostępnych u wielu dostawców zewnętrznych.

Oglądanie wideo na komputerze
MVR / MVR Pro nagrywa wideo o wysokiej rozdzielczości w formacie H.264* lub HEVC* (=H.265), czasami określanym jako
MPEG-4 lub MP4. Te szeroko stosowane formaty idealnie nadają się do zastosowań medycznych, ponieważ zapewniają
najwyższą jakość wideo przy niewielkim rozmiarze pliku. Nowe komputery Windows i Mac mają wbudowane oprogramowanie do
przeglądania, które otworzy się automatycznie po dwukrotnym kliknięciu pliku wideo. Jednak niektóre starsze komputery mogą
potrzebować dodatkowego oprogramowania do odtwarzania wideo H.264* / HEVC*. Na przykład w komputerach Windows XP i
Vista odtwarzanie wideo jest możliwe po zainstalowaniu „dodatku” do Windows Media Player. Aby uzyskać informacje dotyczące
sposobu instalacji „dodatku”, należy wejść na stronę medicapture.com/support.

Inne funkcje
Wykonywanie zdjęć podczas nagrywania wideo
Podczas nagrywania wideo można również wykonywać zdjęcia; wystarczy nacisnąć przycisk Zrób zdjęcie tak jak zwykle.
Tworzenie znaczników w plikach wideo
Znaczniki są pomocne w pliku wideo do identyfikowania ważnych zdarzeń. Znaczniki są dodawane do osi czasu gdy:
•

podczas nagrywania wideo zostało wykonane zdjęcie

•

nagrywanie wideo zostało zatrzymane i kontynuowane

•

źródło wideo utraciło synchronizację na krótki czas (najprawdopodobniej jest to spowodowane zniszczonym
kablem wideo itp.)

<21>

MVR/MVRPRO-IFU01-PL-220101

MediCapture® MVR / MVR Pro Instrukcja użytkowania - Polski

Funkcja MediCapture Automatic Video Repair
Napędów USB nie wolno usuwać podczas nagrywania! Usunięcie napędu USB podczas nagrywania spowoduje uszkodzenie plików.
Wyłączenie MVR /MVR Pro lub usterka zasilania sieciowego podczas aktywnego nagrywania wideo również spowoduje
uszkodzenie wideo.
MVR / MVR Pro jest wyposażone w funkcję automatycznej naprawy wideo. Po podłączeniu napędu USB z uszkodzonym plikiem
wideo MVR / MVR Pro wykryje plik i naprawi go do odtworzenia. Na ekranie pojawi się komunikat o pomyślnym postępie.
MVR / MVR Pro skanuje również pamięć wewnętrzna pod kątem uszkodzonych plików wideo i naprawia je automatycznie.
Uwaga: funkcja automatycznego naprawiania wideo działa tylko w przypadku napędów USB sformatowanych do formatu
FAT32 lub NTFS. Napędy USB w formacie exFAT nie są obsługiwane przez funkcję automatycznego naprawiania wideo.
Przełączniki nożne i wyzwalacze kamery
Jedno standardowe złącze przełącznika nożnego / wyzwalacza kamery znajduje się na panelu tylnym. Obsługuje ono tę samą funkcję
jak odpowiedni przycisk Zrób zdjęcie na panelu przednim. Należy zwrócić uwagę na to, że złącza przełącznika nożnego / wyzwalacza
są prostego typu „styk zamknięty”; nie są one „programowalne.”
Uwaga: Do obsługi dwóch kabli zdalnych ze źródła obrazu (Zrób zdjęcie + Nagraj wideo)
wymagany jest adapter do złącza zdalnego MVR / MVR Pro.

Strona informacji / System Settings
Ikonka informacji jest
wyświetlana na ekranie
na żywo. Korzystając
z monitora z ekranem
dotykowym lub myszki USB, można
kliknąć ikonkę informacji, aby przejść
do strony INFORMACJE.
[Klawiatura USB: „i” ma tę samą funkcję.]
Na stronie INFORMACJE można znaleźć
zestawienie istotnych parametrów i dostęp
do systemu SETTINGS.
Uwaga:

Ikonka/funkcja SETTINGS jest
dostępna tylko wtedy, gdy nie jest rozpoczęte żadne nagrywanie badania.
Po rozpoczęciu nagrywania badania nie można zmienić ustawień. Przed wejściem do ustawień systemu należy zamknąć badanie.
Następnie otworzyć stronę INFORMACJE i dotknąć SETTINGS.

Device Info: Device ID / LAN MAC adres / QR code
Device ID i adres LAN MAC
można znaleźć, dotykając ikonki
Informacje o urządzeniu.

Device Info zawiera
również QR code do
skanowania.
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Ustawienia (dla administratorów)
Wszystkie cechy ustawień MVR / MVR Pro można znaleźć w Ustawieniach.
Uwaga: Ustawienia zaawansowane oraz opcjonalne ustawienia sieciowe lub
DICOM powinny być zmieniane wyłącznie przez personel techniczny lub administratorów IT.
SETTINGS są dostępne tylko po angielsku.
Ustawienia zaawansowane mogą być chronione hasłem. Można utworzyć własne hasło.
Struktura ustawień
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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Blokada / ochrona ustawień zaawansowanych
➤ Settings ➤ Advanced
Zalecamy administratorom blokadę sekcji Ustawienia zaawansowane hasłem.
Zablokowany

Otwarty

Korzyści to:
•
•

Żaden użytkownik nie ma dostępu
do Ustawień zaawansowanych
Administrator może korzystać z
ekranu logowania użytkownika
(patrz następna sekcja), używając
swojego hasła do ustawień
zaawansowanych (bez nazwy
użytkownika, tylko z hasłem).
Otwiera to chroniony ekran
Ustawień zaawansowanych.
Możliwe będzie dezaktywowanie
kont Użytkowników - w przypadku
utraty danych o kontach
Użytkowników.

Konta użytkownika w celu ochrony bezpieczeństwa
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Dla zaawansowanej ochrony urządzenia i bezpieczeństwa danych zarejestrowanych badań
MVR / MVR Pro mogą być zablokowane z kontami użytkowników.

Włączyć konta użytkownika i
dodać użytkowników.

Hasło do konta użytkownika

Nazwa użytkownika
<24>
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Uwaga:
Po włączeniu kont użytkowników, należy znać nazwy użytkowników i hasła,
aby móc obsługiwać MVR / MVR Pro.
MediCapture nie ma dostępu do informacji o koncie użytkownika
i dlatego nie istnieje „hasło główne”.
W przypadku, gdy użytkownik nie pamięta informacji o swoim koncie, MVR / MVR Pro
wymaga pełnej konfiguracji do domyślnych ustawień fabrycznych, co oznacza,
że wiele z uzyskanych informacji zostanie utraconych.

Logowanie użytkownika za pomocą nazwy użytkownika i hasła.
Uwaga: w przypadku utraty informacji o koncie użytkownika, administrator może zalogować się za pomocą swojego hasła,
skonfigurowanego w celu zablokowania ustawień zaawansowanych.
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Specjalne ustawienia wejścia wideo
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Nagrywanie (PIP) Picture-In-Picture
Podczas używania wielu wejść
można ustawić MVR / MVR Pro na
Obraz w obrazie.
Wejście 2 zostanie wyświetlone jako
okno w wejściu 1.
• Dokładnie ten widok zostanie
zapisany jako jedno zdjęcie lub
jeden film wideo w folderze
badań pacjenta.
• Można wybrać rozmiar i pozycję
okna PIP.
Nagrywanie równoległe
Podczas używania wielu wejść
można ustawić MVR / MVR Pro na
Nagrywanie równoległe.
Oba wejścia, wejście 1 i wejście 2, są nagrywane jednocześnie, gdy rozpocznie się nagrywanie.
• Tworzy to dwa niezależne pliki wideo w folderze badania pacjenta.
• Na ekranie widoku na żywo można oglądać tylko jedno wejście, drugie wejście też jest nagrywane.
Uwaga: można wybrać tylko jedną opcję dla specjalnych ustawień wejścia wideo: PIP lub nagrywanie równoległe.
Obie funkcje są ograniczone do 1080p60 na obu wejściach.
Jeśli kamera 4K jest podłączona do wejścia 1, nie można używać tych opcji.

Opcje nagrywania
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Ograniczenie czasu wideo
Pozwala to wybrać ograniczenia czasu na
nagraniach. Na przykład można ustawić
ograniczenie czasu nagrania na 5 minut.
Nagrywanie poklatkowe
Nagrywanie poklatkowe to opcja
pozwalająca zaoszczędzić miejsce
na nagrywanie w pamięci. Jest ono
przydatne do dokumentowania
kompletnych, długich operacji lub
procesów, które długo trwają. Później
można wykonać zrzuty ekranu z
nagrywanych wideo w funkcji edycji w
archiwum, aby wybrać ważne zdarzenia
jako zapisany obraz.
Uwaga: Wideo nagrywane w trybie poklatkowym odtwarzają się znacznie szybciej (w zależności od prędkości trybu poklatkowego).
Nie używać nagrywania poklatkowego, jeśli wymagane jest odtwarzanie dokumentacji wideo w czasie rzeczywistym.
Można zmienić prędkość (=czynnik) nagrywania poklatkowego przesuwając suwak.
Przykład: x60 spowoduje 60-krotne przyspieszenie odtwarzania wideo (1 godzina nagrania zostanie odtworzona w ciągu 1 minuty).
Funkcja zatrzymania
Można aktywować opcjonalną funkcję Zatrzymaj.
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Aktualizacje /klucze aktywacji
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Aktywacja nagrywania 4K
• MVR / MVR Pro można zaktualizować
do nagrywania w wyższej
rozdzielczości 2160p.
• Kamera powinna dostarczać sygnał
HDMI w 2160p30.
• Jeśli kamera dostarcza 4x 3G-SDI
w formacie Quad-Split (=Square
Division) lub 2-Sample Interleave,
element dodatkowy MediCaptureMVC
Pro HDMI to SDI przekonwertuje
sygnały SDI do HDMI.
• Należy wprowadzić 8-cyfrowy klucz
aktywacyjny.
Klucz ten jest specyficzny dla bieżącego
urządzenia i nie może być używany w
innych urządzeniach.

Należy skontaktować się z MediCapture w celu uzyskania informacji o zamówieniu dotyczącym klucza aktywacyjnego
4K MVR / MVR Pro. Należy dostarczyć unikatowy kod ID urządzenia (patrz ekran Informacji).
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Załączniku A: Specyfikacje MVR / MVR Pro
Funkcja

Rejestruje wideo i zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z medycznych źródeł wideo w pamięci USB,
pamięci wewnętrznej lub pamięci sieciowej.

Obudowa

Metalowa obudowa ze stali nierdzewnej, baza z miedzi

Przyciski

Stal nierdzewna, odporna na płyny

Złącza wideo

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI z adapterem)
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)
– brak przeplatania sygnały na wejściu 1

(Akceptowane sygnały
wejścia)

Input 2 (HD): HDMI (DVI z adapterem)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
*W celu nagrywania sygnałów wejścia 4K w rozdzielczości 4K należy aktywować
„4K recording”. W przeciwnym razie sygnały wejścia 4K będą nagrane w HD.
Video Output

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

Rozdzielczość nagrania

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*W celu nagrywania sygnałów wejścia 4K w rozdzielczości 4K należy aktywować
„4K recording”. W przeciwnym razie sygnały wejścia 4K będą nagrane w HD.

Formaty nagrywania
wideo

MP4: H.264* / HEVC* H.265 Kodowanie wideo o wysokiej wydajności

Przepływność
nagrywania wideo

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

Format zdjęcia

JPG / PNG

Nagrywanie dźwięku

Mikrofon Bluetooth
Przewodowy zestaw słuchawkowy z mikrofonem (4 bieguny).
Mikrofon USB

Wejście słuchawek

Tabela PIN:
1.
2.
3.
4.

Lewy
Prawy
Standardowy /uziemienie
Wejście mikrofonu

Pamięć wewnętrzna

High speed solid-state memory 128GB
Większa pamięć wewnętrzna na zamówienie.

Pamięć zewnętrzna

Napęd USB (przenośna pamięć USB lub dysk twardy). FAT32 / NTFS / exFAT

Obsługa USB

USB3.0, Super speed, 1 złącze z przodu, 2 złącza z tyłu.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie tylnego złącza USB to 1 A.

Remote

mini jack 3,5 mm. Kompatybilny ze standardowymi przełącznikami nożnymi (nie objęte dostawą)
i wyzwalaczami kamery typu styk zamknięty.

LAN

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

WLAN

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

Oprogramowanie
sprzętowe

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego nie wpływają na moc wyjściową RF. Jest to określone
wyłącznie przez konstrukcję komponentów sprzętu.
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Informacje mechaniczne MVR Pro z monitorem z ekranem dotykowym:
Wymiary (SxGxW): 173 x 153 x 50 mm (bez dołączonej anteny), Masa: 1,28 kg
MVR bez monitora z ekranem dotykowym:
Wymiary (SxGxW): 160 x 150 x 40 mm (bez dołączonej anteny), Masa: 1,00 kg
Informacje dotyczące
otoczenia

Działanie: temperatura otoczenia od -20° do +40°C, Ciśnienie powietrza od 700 do 1060 hPa,
wilgotność od 30 do 75% (bez kondensacji)
Przechowywanie i transport: temperatura otoczenia od -40° do +85°C, Ciśnienie powietrza od
700 do 1060 hPa, wilgotność od 0 do 93% (bez kondensacji)

Zabezpieczenie przed
penetracją przez płyny:

IP20 (= brak zabezpieczenia)

Stopień ochrony przy
To urządzenie nie jest zabezpieczone przed wybuchem
obecności łatwopalnych (Nie używać urządzenia w łatwopalnych atmosferach)
mieszanin:
Zasilanie

AC 100–240 V, 0,4–0,2A, 50/60 Hz, wtyk AC z trzema bolcami

Bezpiecznik

T1AH, 250 V

Zawartość zestawu

Urządzenie rejestrujące MVR / MVR Pro, przenośna pamięć USB, kabel HDMI, Wi-Fi / antena BT,
HDMI do adaptera DVI, adapter dzielonego kabla zdalnego, kabel zasilający, pilot IR, gumowe nóżki
(4), instrukcja użytkowania (angielski)

(*) Licencja na H.264 jest udzielana przez MPEG LA, licencja na HEVC jest udzielana przez Access Advance LLC i MPEG LA.
Zgodność / Certyfikacja / Klasyfikacja
Zgodność i certyfikacja

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – bezpieczeństwo sprzętu medycznego
EN 60601-1-2:2015 – zgodność elektromagnetyczna EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – użyteczność
EN 50581:2012 – ograniczenie substancji niebezpiecznych
Niniejsze urządzenie jest zgodne IEC/EN 62479:2010dla urządzeń elektronicznych i elektrycznych
małej mocy z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne
(od 10MHz do 300GHz)

Klasyfikacja

Sprzęt klasy I / tryb pracy: ciągły
Brak AP/APG. Brak części aplikacyjnej.
Uwaga: Niniejsze specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Conformité Européenne (zgodność europejska)
Medyczne – Ogólne urządzenia medyczne pod względem porażenia prądem elektrycznym, pożaru i
zagrożeń mechanicznych tylko zgodnie z IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012)
i CAN/CSA-C22.2 nr 60601-1 (2014)
Zgodny z dyrektywą WEEE
Zgodny z dyrektywą RoHS
Regulacja dotycząca urządzeń medycznych 2017/745

Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15, subpart B, klasy B przepisów FCC dotyczących emisji.
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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.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie urządzeń radiowych 2014/53/UE
Niniejszym MediCapture oświadcza, że sprzęt radiowy typu MVR i MVR Pro jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Niniejszy produkt pracuje w paśmie 2,4-2,483 GHz z wyjściową mocą promieniowania RF poniżej 18,3 dBm e.i.r.p.
Niniejszy produkt pracuje w paśmie 5,15-5,35 GHz z wyjściową mocą RF poniżej 18 dBm e.i.r.p.
Niniejszy produkt pracuje w zakresie 5,47-5,725 GHz z eksploatacyjną mocą wyjściową RF mniejszą niż 18 dBm e.i.r.p.
Eksploatacja w zakresie częstotliwości 5,15-5,725 GHz jest ograniczona wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.
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Załącznik B: Ograniczona gwarancja MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) gwarantuje, że produkty wymienione są wolne od wad materiałowych i wad wykonania przez okres
jednego (1) roku. W przypadku konieczności skorzystania z obsługi gwarancyjnej okres gwarancji zostanie wydłużony o liczbę dni
wymaganych do przywrócenia normalnego działania i zwrotu produktu(-ów).
Urządzenie do rejestrowania obrazów medycznych MediCapture MVR / MVR Pro
Warunki gwarancji
Jeżeli w ciągu roku od daty zakupu produkt objęty niniejszą gwarancją wykaże wady materiałowe lub wady wykonania, firma
MediCapture (lub zakład serwisowy upoważniony przez firmę MediCapture)) przywróci produkt do pierwotnego stanu operacyjnego bez
naliczenia opłat za części lub robociznę. Uwaga: MediCapture zastrzega sobie prawo do wykorzystania zregenerowanych podzespołów
w ramach wymiany gwarancyjnej.
Niniejsza gwarancja odnosi się do tych produktów sprzedawanych przez sprzedawców detalicznych upoważnionych przez
MediCapture do sprzedaży takich produktów i przysługuje wyłącznie oryginalnemu nabywcy.
NINIEJSZA GWARANCJA OBOWIĄZUJE JEDYNIE W PIĘĆDZIESIĘCIU (50) STANACH USA I W DYSTRYKCIE KOLUMBII. NIE
OBOWIĄZUJE NA TERENIE KOLONII I TERYTORIÓW ZALEŻNYCH USA LUB W INNYCH KRAJACH. JEST TO JEDYNA GWARANCJA
UMOWNA UDZIELANA PRZEZ MEDICAPTURE W ZWIĄZKU Z WYŻEJ WYMIENIONYMI PRODUKTAMI. WSZELKIE GWARANCJE
DOMNIEMANE ODNOSZĄCE SIĘ DO TYCH PRODUKTÓW SĄ OGRANICZONE DO OKRESU GWARANCJI UMOWNEJ.
MEDICAPTURE NIE PODNOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, NIEDOGODNOŚCI, WYDATKI
NA SPRZĘT ZAMIENNY LUB SERWIS, OPŁATY MAGAZYNOWE, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE DANYCH ANI ZA WSZELKIE INNE
SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE, WYWOŁANE PRZEZ NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE LUB BRAK
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD UZASADNIENIA PRAWNEGO,
NA KTÓRYM OPIERA SIĘ ROSZCZENIE, NAWET JEŚLI FIRMA MEDICAPTURE ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI
WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU ROSZCZENIA WOBEC MEDICAPTURE NIE MOGĄ BYĆ WIĘKSZE
NIŻ KWOTA ZAKUPU PRODUKTÓW WYMIENIONYCH POWYŻEJ I WYSOKOŚĆ DOMNIEMANEJ SZKODY. BEZ OGRANICZENIA
POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ, UŻYTKOWNIK KOŃCOWY PRZYJMUJE CAŁE RYZYKO I PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
STRATY I SZKODY NA OSOBACH I RZECZACH, TAKŻE OSÓB TRZECICH, WYNIKAJĄCE Z NIEWŁAŚCIWEGO ZASTOSOWANIA
LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRODUKTÓW, NIESPOWODOWANYCH BEZPOŚREDNIO
PRZEZ ZANIECHANIE ZE STRONY MEDICAPTURE (NIEKTÓRE STANY NIE DOPUSZCZAJĄ OGRANICZENIA OKRESU TRWANIA
DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB NIE DOPUSZCZAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA SZKÓD PRZYPADKOWYCH
LUB NASTĘPCZYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE OBOWIĄZYWAĆ
W KONKRETNYM PRZYPADKU).
Niniejsza gwarancja udziela użytkownikowi określonych praw. Mogą przysługiwać także inne prawa, różniące się między stanami.
Jeżeli niektóre zastrzeżenia niniejszej gwarancji staną się nieskuteczne, wszystkie pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
Obowiązki właściciela
■ Należy zapoznać się z treścią całej instrukcji użytkownika.
■ Rejestracja gwarancji nie jest wymagana. Jednak jeśli zajdzie konieczność skorzystania z usługi gwarancyjnej, będzie
wymagane przedłożenie dowodu zakupu z datą oraz zidentyfikowanie sprzedawcy (MediCapture lub autoryzowany
dystrybutor). Należy zachować dowód zakupu i fakturę.
■ Upewnić się, że zachowany dowód zakupu zawiera numer seryjny i jest zgodny z numerem na nabytym urządzeniu.
■ W zależności od miejsca zakupu urządzenia należy niezwłocznie powiadomić firmę MediCapture lub autoryzowanego
dystrybutora o wszelkich usterkach bezpośrednio po ich wykryciu.
■ Jeżeli wymagana będzie obsługa serwisowa, zwrócić produkt do autoryzowanego centrum serwisowego MediCapture.
Wszystkie wysyłki muszą być OPŁACONE. Wysyłki ZBIORCZE nie są akceptowane. Produkty naprawione w ramach
gwarancji przez MediCapture, lub autoryzowane centrum serwisowe, zostaną zwrócone OPŁACONĄ przesyłką.
■ Produkty zwrócone do serwisu (w ramach gwarancji lub poza nią) MUSZĄ mieć numer RMA (Return Merchandise
Authorization – autoryzacja zwrotu przez handlowca) wydany przez firmę MediCapture lub autoryzowane centrum serwisowe.
Wykluczenia
WAŻNE: Poniższe sytuacje mogą spowodować unieważnienie gwarancji.
■ Zakup produktu wymienionego powyżej od dystrybutorów, którzy NIE są autoryzowani przez MediCapture w zakresie
sprzedaży produktu.
■ Zmodyfikowanie lub usunięcie znaku towarowego, nazwy, numeru identyfikacyjnego lub numeru seryjnego produktów.
■ Zastosowanie części lub materiałów eksploatacyjnych (innych niż sprzedawane przez MediCapture), które
powodują uszkodzenie produktów.
■ Awarie produktów będące skutkiem zaniedbania, nadużycia, niewłaściwego użycia, modyfikacji lub
przypadkowego uszkodzenia.
©2022 MediCapture Inc.
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