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Kullanımla İlgili Önlemler
El kitabındaki simgelerl
Uyarı
Potansiyel tehlike durumunu veya ciddi
yaralanma ya da ölüme yol açabilecek hatalı
kullanımı bildirir.
NOT:
Arkaplan rengi: Sarı
Üçgen bant: Siyah
Simge: Siyah

Tıbbi Cihaz

Dikkat
Potansiyel tehlike durumunu veya, eğer
önlenmezse, hafif veya orta derecede
yaralanma ve/veya malzemeye yönelik,
finansal ve çevreye yönelik zarara yol
açabilecek hatalı kullanımı bildirir.

Bu simge bu Kullanım için talimatlar farklı
dillerdeki çevirilerinin MediCapture web
sitesinden indirilebileceğini belirtir:
www.medicapture.com/support

Bu resim üreticiyi belirtir ve üreticinin adı
ve adresi yanında görünür.

Bu simge sistemin çeşitli parçalarını aynı
potansiyele getiren eşpotansiyel kutup belirtir.

Ürün üzerindeki simgeler (Tüm simgeler her bölgede basılmamıştır)
Ürünü kurmadan önce, Kullanım için talimatlar
dikkatle okuyun.

Bu simge sistemin çeşitli
parçalarını aynı potansiyele getiren
eşpotansiyel kutup belirtir.

Bu simge üreticiyi belirtir ve üreticinin adı ve
adresi yanında görünür.

Bu simge Atık Elektrikli ve Elektronik
Cihazlar Direktifi (WEEE Direktifi) ile uyumlu
olduğunu gösterir. Ürün elektrikli ve elektronik
ekipman atık malzemeleri içerir ve ayrı olarak
toplanmalı, tasnif edilmemiş kentsel atık
olarak imha edilmemelidir.

Bu simge üretim tarihini gösterir. Ayrıca kaynak
ülkeyi de gösterir.

REF

Aygıtın tanımlanması
(Katalog numarası)

Tıbbi Cihaz

Seri Numarası

Conformité Européenne
(Avrupa Uygunluğu)

Aygıta Özgü Tanımlayıcı

Underwriters Laboratories (UL®) markası

Bu simge MediCapture’ın Avrupa
Temsilciliğini gösterir.

Federal Communications Commission Uygunluk Beyanı

I : AC gücü AÇIK
O : AC gücü KAPALI
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UYARI:
Elektrik çarpma riskinin önlenmesi açısından bu donanımın sadece koruyucu topraklaması olan şebeke kaynağına
bağlanması gerekmektedir.
Üreticinin izni olmadan bu donanım üzerinde değişiklik yapmayın.
Elektrik çarpması riskini önlemek için, sigortayı yalnızca yetkili servis personeli tarafından ve yalnızca Kullanım
Talimatlarında belirtilen tipte değiştirin.
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için bu donanımı yağmura veya rutubete açık bırakmayın. Bu aygıt
sadece içeride kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Güç açıkken fiziksel video bağlantılarını bağlamayın / ayırmayın. Bu aygıt işlem sırasında ısınabilir, özellikle alt ve arka
kısmından. Fiziksel video bağlantılarını değiştirirken, aygıtı tekrar bağlamadan önce soğumasını bekleyin.
Giriş / çıkış veya başka konektörlere sinyal almak üzere harici ekipman, UL/EN 60601-1 tıbbi ekipman mevzuatına uygun
olmalıdır. Sinyal giriş bölümüne veya sinyal çıkış bölümüne ekipman bağlayan kimse, tıbbi sistem yapılandırıyor demektir,
dolayısıyla sistemin IEC 60601-1-1 tıbbi sistem standardı gereksinimlerine uygun olmasından sorumludur.
UL/EN/IEC 60601-1 ile uyumlu olmayan ekipman, sistem standartlarında tanımlandığı üzere, hasta ortamının
dışında tutulacaktır.
Not:
Kullanıcı ve/veya hastanın dikkatine: Bu ürün ile ilgili meydana gelen tüm ciddi vakalar üreticiye ve kullanıcının veya
hastanın bulunduğu en yakın yetkili resmi kuruma bildirilmelidir.

DİKKAT
Yangın veya elektrik çarpma tehlikesini ve enterferans problemini azaltmak amacıyla sadece önerilenaksesuarları kullanın.
Görselleri tanı veya değerlendirme amaçlı kullanmayın. Sıkıştırma resimdeki bilgiyi azalttığından, tanı için uygun değildir.
Bu tıbbi aygıtın operatörü olarak aygıtın hastalar, kullanıcılar ve üçüncü kişiler için tehlike oluşturmadan, güvenli bir
şekilde çalıştırılması için yükümlülüklerinizi dikkatle uygulamak önemlidir. Yerel düzeyde geçerli başka yasa yoksa,
EN 62353 uyarınca en az 2 yılda bir güvenlik ve belge testi yapılması önerilir. Güvenlik kontrolünü yapan kişilerin
gereken niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.
Antenden kullanıcıya (yandaki kişi) ayırma mesafesi 20 cm’den fazla olmalıdır.
Şimşek veya kuvvetli elektrostatik boşalma gibi elektrik dengesini bozucu olaylar sonrasında çıkış sinyali titreşime
uğrayabilir, renk değiştirebilir veya kararabilir. Bu semptomları görürseniz gücü keserek aygıtı yeniden başlatın,
birkaç saniye bekleyin ve gücü tekrar açın.

İmha Yöntemi: Doğru imha işlemi için yerel yönetmelikleri uygulayın.
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Sipariş Bilgileri
MediCapture, MediCapture® marka flaş bellekleri önermektedir.
Flaş bellekleri nasıl satın alabileceğinize ilişkin bilgi edinmek için lütfen medicapture.com adresine gidin.
Teknik Destek
Teknik destek ve sorularınız için lütfen medicapture.com adresini ziyaret edin veya 888-922-7887
(ABD içinden ücretsiz) veya +1-503-445-6935 (ABD dışından) numaralı telefondan bize ulaşın.

MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA		
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Yan Riskler
Dolaylı risklerden sakınmak için Önemli Güvenlik Yönergeleri

1. Bu yönergelerin tümünü okuyun.
2. Bu yönergeleri saklayın.
3. Bu uyarıların tümünü dikkate alın.
4. Bu yönergelerin tümüne uyun.
5. Bu aygıtı amacı dışında kullanmayın.
6. Video kaynağınızın monitöre veya ana güvenlik kablolamasına doğrudan bağlı olduğundan emin olun.
7. Cihazı yüzey dezenfektanı, alkol veya ispirto ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle düzenli olarak
temizleyin. Dezenfektan üreticisinin talimatlarına uyun!
		 ÖNEMLİ! Aygıta rutubet girmediğinden emin olun. Hiçbir temizleme maddesi, ovarak temizleme
maddesi veya çözücü madde kullanmayın.
8. Havalandırma açıklıklarından hiçbirini kapatmayın. Kurulumu üretici firmanın yönergelerine uygun
olarak yapın.
9. Kurulumu, radyatör, ısı düzenleyici, soba/ocak/fırın veya ısı üreten başka türden bir aygıt gibi, herhangi
bir ısı kaynağının yanına yapmayın.
10. Kutuplanmış veya topraklı priz ile bir arada çalıştırmayın. Kutuplanmış prizde iki tip ağız vardır, biri
ötekinden büyüktür. Topraklı prizde iki ağız ve bir de üçüncü toprak ucu vardır. Büyük olan ağız veya
üçüncü uç güvenliğiniz içindir. Verilen fiş prize uymuyorsa, kullanılamayan prizin değiştirilmesi için
bir elektrikçiye başvurun.
11. Özellikle fişlerin, prizlerin ve aygıttan gelen kablonun olduğu yerin yakınında, güç kablosunu üzerine
basılmaması veya özellikle sıkıştırılmaması için koruyun.
12. Sadece üretici tarafından belirlenen ek parçaları ve aksesuarları kullanın. Yalnızca güvenilir
topraklama sağlayan, hastane sınıfı veya eşdeğerinde güç kablosu kullanın.
13. Sadece üretici tarafından belirlenen veya aygıtla birlikte satılan tekerlekli taşıyıcı, dayanak, üçayak,
braket veya masayı kullanın. Tekerlekli taşıyıcı kullanıyorsanız, taşıyıcının devrilmemesi ve
yaralanmaları önlemek bakımından taşıyıcı ile aygıtı bir arada kullanırken dikkatli olun.
Aygıtı güç kablosu prizden kolay çıkartılacak şekilde yerleştirin.
14. Bu aygıtın fişini şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmadığında prizden çekin.
15. Bağlantıyı Kesme Yöntemi: Arka paneldeki kalıcı konumlu anahtarla AC gücünü kapatın, güç
kablosunu çıkartın.
16. Aygıtın üzerine, içinde su veya başka sıvılar bulunan kaplar (vazo ve benzeri) koymayın.
Aygıtın üstüne su sıçratmayın.
17. Tüm bakım işlemlerini yetkili servis personeline yaptırın. Aygıt herhangi bir biçimde hasar
gördüğünde, örneğin güç kablosu veya fiş hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya
herhangi bir şey düştüğünde, yağmura veya rutubete maruz kaldığında ya da normal şekilde
çalışmadığında veya yere düştüğünde, aygıtın bakımdan geçmesi şarttır.
18. Donanımı sadece nitelikli personel elden geçirmeli, bu nitelikli personel gereken eğitimi almış
kişilerden veya hastane, tıbbi kuruluş veya yetkili distribütör tarafından görevlendirilmiş eğitimli
kişilerden oluşmalıdır.
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Veri Koruma
MediCapture aygıtları kullanılırken hassas kişisel veriler işlenir. Bir MediCapture aygıtı kullanıcısı, aygıtın (i) bakım amaçlı,
(ii) garanti kapsamında, (iii) demo/test aygıtı olarak kullanıldıktan sonra veya (iv) başka herhangi bir nedenle MediCapture’a
gönderilmesi halinde, aygıtı teslim edildiği duruma sıfırlamak ve üzerindeki tüm kişisel verileri silmekle yükümlüdür.
Bunun için aygıtı biçimleme (format) işlevi kullanılmalıdır (bkz. bu Kullanım için talimatlar, Veri Silme bölümü).
Eğer MediCapture aygıtta kişisel veri depolandığını saptar veya bu yönde makul şüphe bulunduğunu kabul ederse, aygıt,
masraf kullanıcıya ait olmak üzere geri gönderilecektir ve kullanıcı, aygıtı yukarıda açıklanan durumda tekrar göndermek
üzere yönlendirilecektir.
Aygıtta yazılım güncellenmiş olması halinde, veri yalnızca aygıta aktarılacak, tersi söz konusu olmayacaktır.

Kullanım Amacı
Bu aygıt çeşitli tıbbi görüntüleme sistemlerinden video ve resim kaydetmek için kullanılır.
Hedeflenen hasta popülasyonu bu aygıt için belirtilmemiştir. Hedeflenen kullanıcılar hekimler veya hemşireler ile, 20-59 yaş arası,
eğitim düzeyi lise veya üniversite ya da daha yüksek olan kişilerdir.
Kontrendikasyonları ve yan etkileri:
Ürüne doğrudan bağlı kontrendikasyon bilinmemektedir. Planlanan kullanımın mümkün olup olmadığına, hastanın genel durumuna
bağlı olarak görevli hekim karar verir. Daha fazla bilgi ve yönerge için lütfen en son tıbbi literatüre başvurun.

Genel İşlev Tanımı:
MVR / MVR Pro, tıbbi sınıf Yüksek Çözünürlüklü Video Kayıt Aygıtıdır. MVR / MVR Pro hastaya temas edecek özellikte hiçbir
donanıma sahip değildir. Bu, hastalara tıbbi uygulama niteliği taşımayan, bir yardım aletidir.
MVR / MVR Pro entegre dokunmatik ekran, harici bir dokunmatik ekran, ön panel düğmeleri veya verilen IR uzaktan kontrol
kullanılarak çalıştırılabilir.
MVR versiyonunda entegre dokunmatik ekran özelliği yoktur.
Harici dokunmatik ekran tipleri hakkında daha fazla ayrıntı için lütfen www.medicapture.com. bağlantısına gidin
Tüm fiziksel video bağlantılarını sağladıktan sonra (Arka Panel bölümüne bakın) kullanıcı - görüntüleme sisteminde verili - görselleri ve
videoları dahili depolama alanında, USB depolama ortamında veya ağdaki bir depolama alanında gerçek zamanlı olarak saklayabilir.
Resimler JPG veya PNG biçiminde, videolar yüksek kalite MP4 biçiminde depolanır. Toplanan her iki biçim de USB depolama
ortamında görülebilir veya yaygın herhangi bir PC sisteminde ya da sunucuda uzun süre saklanabilir.
Ek (isteğe bağlı) işlevler şunlardır:
•
4K Etkinleştirme: MVR / MVR Pro bir 4K HDMI sinyalini 2160p30 olarak kaydedebilir. (Etkinleştirme olmadığında
sinyal ölçeği 1080p30 olarak küçülür)
Gözden Geçir işlevinde kullanıcı, aktif hasta çalışmasında kaydedilmiş verileri oynatabilir ve düzenleyebilir.
Oturum kapatıldıktan sonra kullanıcı Arşive girebilir (dahili depolama veya USB ortamı) ve farklı hastalar için saklanmış olan oturumları
gözden geçirip düzenleyebilir.
MVR / MVR Pro çoklu giriş kayıt özelliğine sahiptir. Olası her iki video girişinin giriş çözünürlüğünü otomatik olarak algılar. Bu nedenle
MVR / MVR Pro, sinyal kaynakları etkinleştirilmeden önce açılmış olmalıdır. İki sinyal algılanırsa ekranda bir simge daha görünür.
Kullanıcı, etkin hasta çalışmasında bu sinyal kaynakları arasında geçiş yapabilir. Daha fazla ayrıntı için Canlı izlemede Giriş sinyali
değiştirme bölümüne bakın.
Lütfen dikkat: MVR / MVR Pro minimuma mekanik boyutlarda güçlü bir işlevsellik sergiler. Pasif soğutma sessiz, fansız bir tasarım
getirmiştir. Aygıt dokunmak için çok sıcak olacaktır, bu normaldir. MVR / MVR Pro -20°C ila 40°C tam sıcaklık
aralığında çalışır.
MediCapture havanın doğru soğutma sağlayabileceği bir yere kurulum yapılmasını önerir. MVR / MVR Pro aygıtının konvertör veya
başka sıcak aygıtlarla birlikte yerleştirilmesi önerilmez.
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İlk kez kurulum / Güvenli kullanım ve performans için genel hazırlıklar::
1. Güç kablosunu aygıtın arkasına bağlayın.
2. Gerekiyorsa LAN’a ağ kablosu bağlayın.
3. Bir HDMI çıkış konektörüyle, uygun MVR / MVR Pro HDMI giriş konektörüne kamera bağlayın. Kablolardan kaynaklanan
elektromanyetik parazitleri önlemek için kablo bağlantılarını olabildiğince kısa tutun.
4. İlk kez resim ve video kaydetmeden önce,

BİLGİ Sayfasında bulacağınız başlangıç ayarlarını kontrol etmeniz önerilir.

Hasta çalışması başlatılmadığı sürece, bu BİLGİ sayfası size MVR / MVR Pro Ayarlarına erişim verir

.

MVR / MVR Pro aygıtını ilk kullanım öncesi, aşağıdaki ayarların kontrol edilmesi önerilir:
a) Kullanıcı Arayüzü Dili
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Not: Dokunmatik ekran her belirdiğinde dokunmatik ekran düzeni (dil) seçebilirsiniz.
Düzeni değiştirmek için “dünya”
simgesini tıklamanız yeterlidir.
b) Zaman Dilimi, Tarih ve Saat
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Hasta Bilgileri tanımlama
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Ağ Ayarla ayarları - Ağa depolama, MVR Remote App ve ağ üzerinden yazdırma için lütfen
Otomatik IP ayarı veya Manuel IP ayarını kullanın.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Ağa Depolama özellikleri - Ağa depolama hedefindeki shared folder özelliklerini ayarlayın.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Depolama hedefi seçimi - Çoklu Depolama için üç seçenekten ikisini seçebilirsiniz.
Arşivi Gözden Geçirme seçeneklerinizi ve mevcut Hasta Bilgileri arama seçeneklerinizi
de belirleyeceğinden, bu ayar çok önemlidir.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Video kalitesi ve kodlama biçimi H.264* veya HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Fotoğraf biçimi JPG veya PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Kullanıcı Hesapları - Spesifik parolalarla Kullanıcı Hesapları tanımlayarak aygıtı ve verileri
kötüye kullanımdan koruyabilirsiniz.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Yazıcı seçimi ve baskı kopya sayısı - MVR / MVR Pro aygıtını önce LAN ağına veya
Wi-Fi bağlantısına bağlayacağınız zaman lütfen BT Yöneticisine danışın.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) Ses Kayıt AÇIK/KAPALI ve mikrofon seçimi
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Aygıtı çalıştırmadan yapılacak kontroller
Bu aygıtı çalıştırmak için özel bakım işlemleri, kalibrasyon, özel hijyen önlemleri ya da sarf malzemeleri kullanmak gerekli değildir.
Başlat:
1. Verilen MediCapture USB flaş belleği ön panele yerleştirin. (USB flaş belleği ve fare, klavye, dokunmatik ekran gibi harici tüm
gösterme aygıtlarını, aygıtı arka panelinden açmadan önce bağlayın.)
2. Üniteyi, arka panelindeki güç şalterinden açın.
3. Kamera sistem(ler)ini, MVR / MVR Pro önyükleme adımlarına başladıktan sonra açın.
4. Görüntüleme donanımınızı her zaman kullandığınız gibi kullanın.
5. Başlat alanını tıklayarak yeni hasta klasörü oluşturun ve listeden hasta seçin veya hasta bilgisi girin. İlgili düğmeye basarak Foto
Yakala veya Video Kaydet seçimi yapın. Kaydı durdurmak için düğmeye tekrar basın.
6. Çalışmayı bitireceğiniz zaman ÇALIŞMA SONU simgesine
gözden geçirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
Son aktif çalışmayla devam edecekseniz, üstteki

[veya klavyede “F3”e] basın. Sonra çalışmayı bitirebilir veya

geri dönüş simgesini tıklayarak [veya klavyede “ESC”e basarak] geri dönün.

7. Çalışmayı bitirdiğinizde, USB flaş belleği MVR / MVR Pro aygıtından güvenle çıkartabilirsiniz. Belleği bir bilgisayarın USB
konektörüne yerleştirin. Görme, arşivleme vs. için kayıtlarınızı bellekten bilgisayara sürükleyip bırakın.
Not: Kayıt sırasında flaş belleği MVR / MVR Pro aygıtından çıkarmayın.

Diğer aygıtlarla uyumluluk
Uyumlu medikal video kaynaklarının bir listesi bu belge içerisinde “Ek A: MVR / MVR Pro Teknik Özellikler” bölümünde bulabilirsiniz.
Video kaynakları için Video giriş sinyali teknik özellikleri ve kullanıcı arayüzü gösteren ekranlar için Video çıkış sinyali teknik özellikleri
(ayrıca isteğe bağlı işletim için harici dokunmatik ekranlar).

Dokunmatik Ekran
Yalnızca MVR Pro
Entegre dokunmatik ekran MVR Pro
aygıtını çalıştırmaya yarar ve ayarlara
kolay erişim sağlar.
Dokunmatik ekran konumu
soldaki serbest bırakma
düğmesiyle değiştirilebilir.
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Ön Panel
Yeni Hasta düğmesi

Video Kaydet düğmesi
Foto Yakala düğmesi

Ekrandaki resmi depolama
alan(lar)ına kaydeder.

Her hasta seansından önce bu
düğmeye basın. Hastanın resimlerini
ve videolarını depolamak için yeni
klasör / yeni çalışma açar. Çalışma
sonu. Aktif kayıt seansını kapatır.

Ekrandaki görüntülerin
video kliplerini kaydeder.
Kayda başlamak için bir kez
basın, durdurmak için bir
kez daha basın.

Işık Halkaları

Kayda hazır olduğunda veya yeni çalışma
oluşturulabileceği zaman mavi yanıp söner.

USB Sürücü Konektörü
USB sürücüyü buraya
bağlayın. Resimler ve
videolar sürücüye alınır.

IR Alıcı

Mavi LED ışık halkası, o anda hangi işlevin kullanılabilir olduğunu gösterir.

Arka Panel MVR / MVR Pro
Ayak Şalteri/
Uzaktan
Kontrol
Kablosu

USB konektörleri (2)

Anten konektörü 1

HDMI Girişi 1

isteğe bağlı aksesuarlar için Bluetooth ve Wi-Fi için

Kablolu Ağ
bağlantısı (LAN)
LAN

Anten konektörü 2
Wi-Fi için 2nci anten
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

HDMI konektörlü
HD kamera için
(adaptörlü DVI).

Güç konektörü

100V-240V prize
bağlamak üzere verilen
güç kablosunu kullanın.

I = Açık

(güç kaynağına,
şebekeye
bağlantı var)

Input 1 (4K / HD)

HDMI out

Güç Açıp
Kapatma
0 = Kapalı

Input 2 (HD)

H/S

Kulaklık/
Mikrofon

PC konektörü

(USB type-C)
Servis arayüzü ve
harici kumanda için
(RS-232).

HDMI Çıkışı

Çıkış HD monitör
veya isteğe bağlı
dokunmatik ekran
bağlantısı içindir.

HDMI Girişi 2

HDMI çıkışlı
HD kamera için
(adaptörlü DVI).

Eşpotansiyel
Kutup

(güç kaynağına,
şebekeye
bağlantı yok)

Ayarlardan Wi-Fi veya Bluetooth etkinleştirmek istediğinizde, verilen anteni konektör 1’e bağlayın.
Bu amaçla başka bir üreticinin veya tedarikçinin antenini kullanamazsınız.

Ünite, hasta ortamında IEC60601 sertifikalı donanım ile özel ara bağlantı, hasta ortamı dışında IEC60XXX
sertifikalı donanımla ara bağlantı yapar.
Bu donanımla birlikte sertifikalı güç besleme kablo düzeni kullanılmalıdır. İlgili ulusal kurulum ve/veya donanım
yönetmelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Güç besleme kablosu, IEC 60245 (belirleme 53) uyarınca, tipik sert
lastik kaplı esnek kablodan veya IEC 60227 (belirleme 53) uyarınca, tipik polivinil klorit kaplı esnek kablodan daha
az sağlam olmamalıdır.
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Ekran Kullanıcı Arayüzü
MVR / MVR Pro kullanımı kolay simgeler gösterir. Simgeler doğrudan dokunmatik ekrana yazılabilir.
Foto Yakala
Video Kayıt Başlat/Durdur
Kontrol Simgesi ve son çalışmayı
gözden geçirme
Giriş Sinyalini Değiştir
USB depolama aygıtında
veya dahili depolama alanında
kalankayıt zamanı/alan
Ağa depolama etkin
Bilgi sayfası
MVR / MVR Pro canlı izleme ekranı. Tam HD ekranda görüntülenen simge boyutudur.
4K ekranda simgeler daha küçük görünür.

Çalışma sonu

Lütfen dikkat:
Canlı izlemede simgelerin konumu tercih ettiğiniz yerde düzenlenebilir. Konum
değiştirmek için simgeleri sola veya sağa kaydırmanız yeterlidir.
Ekranınızda simge görmek istemiyorsanız, bunları görülebilir ekran alanı dışına
kolayca kaydırabilirsiniz.
Dokunmatik ekran kullanırken simgeleri tek parmakla kaydırın.

Entegre Dokunmatik Fareli USB klavye
Entegre dokunmatik fareli USB klavye, dokunmatik ekrana alternatif olarak kullanılabilir. Entegre dokunmatik fare, çift tıklama işlevli
fare gibi çalışır.
MVR aygıtı kullanıcı arayüzünü çalıştıran kısa yol tuşlarını dikkate alın:
F1 = Resim çek
F2 = Video kayıt başlat / durdur
- 3 sn basılı = Duraklat
F3 = Yeni çalışma
Çalışma sonu
Esc = Geri
(Settings’de)

i = Information ekranı
Home =
Giriş değiştir (1 / 2
arası geçiş yap)

1 = Giriş 1 (seç)
2 = Giriş 2 (seç)

PgUp veya PgDn =
Açık çalışmadaki
Information ekranı

r = Canlı modda
gözden geçir

Enter = Seç, Video
Duraklatma açık/kapalı
Ok tuşlarıyla
imlece kumanda
edilir veya Settings
alanları arasında
hareket edilir

c = Giriş değiştir (1 / 2
arası geçiş yap)
Dokunmatik fareyi
normal fare gibi
kullanarak imlece
kumanda edebilirsiniz.
Çift tık =
Enter tuşu / seçim
Enter tuşu / seçim
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Uzaktan Kontrol
Önemli:
Kullanmadan önce uzaktan kontrol koruyucu bandını çıkartın veya pil takın.

Giriş seçim düğmesi:

Foto Yakala düğmesi:

Giriş 1 ve Giriş 2 arasında geçiş

Ekrandaki resmi depolama
alan(lar)ına kaydeder.

Gezinme Tekerleği:

OK Düğmesi = Düğme Seç
OK 3 saniye = Video Duraklatma

Bir Sayfa Yukarı/Aşağı düğmesi:
MVR / MVR Pro Sistemi Bilgi
Sayfasını açar ve kapatır

ESC düğmesi:

Gözden Geçir sayfasını kapatır

Yeni Hasta düğmesi:

Video Kaydet düğmesi:

Her kayıt seansından önce bu
düğmeye basın. Yeni klasör /
çalışma açar.

Monitördeki görüntülerin video
kliplerini kaydeder. Kayda
başlamak için bir kez basın,
durdurmak için bir kez daha basın.

ÇALIŞMA SONU. Sonraki
adımlara geçmek üzere kayıt
seansını kapatır.

Uzak Aygıt ile MVR Remote App kullanılarak uzaktan kontrol
Android uzak aygıtlar (tabletler), harici dokunmatik
ekran olarak USB bağlantısıyla (= USB kapsamı) veya
elde taşınabilir aygıt olarak kablosuz şekilde, MVR /
MVR Pro harici kontrolü için kullanılabilirler.
MediCapture önceden kurulmuş ve test edilmiş
MediCapture tablet kullanılmasını önerir.
Örneğin: TBHI9PRO – MVR Remote Tablet
Tabletin kurulumu ve uzaktan kullanımı hakkında ayrıntılı
bilgi için MediCapture ile temasa geçin ve ek belge olarak
Instructions for Use Supplement, Tablet edinin.
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MVR / MVR Pro’nun bağlanması
MVR / MVR Pro bir veya iki video kaynağına bağlanır (örneğin endoskopik kamera, cerrahi kamera, ultrason vs.).
1. MVR / MVR Pro’ı kullanmakta olduğunuz bir görüntüleme donanımına ekliyorsanız, önce birincil video kaynağının
video çıkışını bulun.
2. Video kaynağındaki video çıkışı ile MVR / MVR Pro’nun arka panelindeki uygun video girişi arasında, uygun kablo
bağlantısını yapın.
3. Güç kablosunu prize takın.
4. Arka panele standart ayak şalterleri veya kamera tetikleri de bağlayabilirsiniz. Ayak şalteri veya kamera tetiği, foto
yakalamak için kullanılabilir. Ayak şalterini veya tetiği “Remote” (Uzaktan kontrol) konektörüne bağlayın. Ayak
şalterine veya tetiğe basmak, ön paneldeki Foto Yakala düğmesine basmakla aynı işlevdir.
Lütfen dikkat: Görüntü kaynağından (Foto Yakala + Video Kaydet)
gelen iki uzaktan kabloyu çalıştırmak için MVR / MVR Pro uzaktan konektörüne adaptör gereklidir.
Ayak şalteri isteğe bağlı olarak medicapture.com.’dan bulunabilir.
Ayrıca, kamera tetiğinin MVR / MVR Pro ile uyumlu olması için “programlanabilir”
tipte tetik değil, basit “yakın temas” tipte olması gerektiğini de dikkate alın.

USB Flaş Bellek yerleştirme
En kolay başlama yolu, verilen USB flaş belleğe kayıt yapmaktır.1 Flaş belleği ön taraftaki USB bağlantı noktasına takın. MediCapture
marka flaş bellek önerilir.
USB Sürücü konektörü
USB sürücüyü buraya bağlayın.
Resimler ve videolar sürücüye alınır.

1 MediCapture marka flaş bellekler çeşitli modellerde gelir.

<12>

MVR/MVRPRO-IFU01-TR-220101

MediCapture© MVR / MVR Pro Kullanım için talimatlar -Türkçe

Hasta Verisi Oluşturma
Hasta veri girişi iş akışı Hasta Bilgileri ayarlarına bağlıdır. ➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro, çalıştırıldıktan sonra veya bir çalışma bittikten sonra, tanımlı bir ana ekran ile başlar.
MVR / MVR Pro çalıştırıldıktan sonra iş akışı:

Başlat
Başlatı tıklatıp öndeki Hasta düğmesine basarak
[veya klavyede “F3” tuşuyla] yeni bir çalışma başlatın.
Hasta Bilgisi Yok
MVR / MVR Pro kaydedilen resim ve videoları o
çalışma içinde depolamak üzere bir klasör oluşturur.
Manuel Hasta Bilgisi
Hastaya resim ve video atamak için hasta bilgileri
girebilirsiniz. Hasta bilgisi girmek için lütfen
entegre dokunmatik ekranı, harici bir dokunmatik
ekran veya USB klavye kullanın.
Hasta Bilgisi ayarları Manual yapılmalıdır.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
Kayıt için canlı ekran

Çalışmaya dön
(canlı ekran)

Çalışma sonu

Kayıt Çalışmasını Hasta Düğmesiyle Sonlandırma
Bir çalışmayı öndeki Hasta düğmesiyle sonlandırabilirsiniz.

Işık Halkası
Kayıt çalışması kapatılabileceği zaman
mavi yanar (ÇALIŞMA SONU).
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Manuel Hasta Veri Girişi
Hastaya resim ve video atamak için
hasta bilgileri girebilirsiniz. Hasta
Bilgisi ayarları Manual yapılmalıdır.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Başlat tıklatarak
yeni çalışmanızı başlatın.

Depolama Alanında Son Girilen Hastaları Arama
Hasta verilerini manuel olarak girmek yerine, MVR / MVR Pro depolama ortamındaki geçmiş tüm hastaları listeleyebilirsiniz
(etkinleştirilmiş ve bağlantılı olanlar). “HASTA VERİSİ GİRİN” ekranındaki “ara” simgesini tıklatarak listeyi çıkartın.

Mevcut hasta verisi seçin ve
tekrar tıklatarak hasta verilerini
yeni çalışmanıza kopyalayın.
Bu verileri değiştirebilirsiniz.

Resim Yakalama
Resim yakalamak için dokunmatik ekrandaki Foto Yakala simgesini tıklatın.
Ön Panel: Ön paneldeki Foto Yakala düğmesine basın. [USB klavye: “F1” tuşu aynı görevi yapar.]

Işık Halkası
Aygıt resim yakalamaya hazır olduğunda mavi yanar.
Resim yakalarken kısa süreliğine söner.
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Video Kaydetme
Video kaydetmek için dokunmatik ekrandaki Video Kaydet simgesini tıklatın. Kaydı durdurmak için simgeyi tekrar tıklatın.
Ön panel: Ön paneldeki Video Kaydet düğmesine basın. Kaydı durdurmak için düğmeye tekrar basın.
[USB klavye: “F2” tuşu aynı görevi yapar.]
Kayıt hakkında ipuçları:
• Video kaydedilirken foto yakalayabilirsiniz. Video kayıt sürerken Foto Yakala düğmesine
dokunmanız/basmanız yeter. Bir video dosyasını gözden geçirirken, zaman çizgisinde
etiketler göreceksiniz. Bu etiketlerle kayıt sırasında ne zaman resim yakalandığını
belirleyebilirsiniz.
• Uzun kayıtlar otomatik olarak her biri 4 GB büyüklüğünde dosyalara bölüştürülür. Böylece
bu dosyalar daha kolay kullanılır boyutlarda saklanmış olur. İşlem “kusursuz” gerçekleşir.
Uzun bir kayıt yaparken yeni dosyanın otomatik olarak başlatıldığını fark etmezsiniz bile.
Bu uzun kayıtlar “sürekli oynat” işleviyle (birçok ortam yürütücüsünde bulunan bir özellik)
oynatıldığında video kesintisiz olarak gösterilir.

Etiketler hakkında
daha fazla bigi için:
MVR / MVR Pro’da
Video Gözden
Geçirme bölümü.

Işık Halkası
Aygıt video kaydetmeye hazır olduğunda mavi yanar.
Video kaydedilirken mavi yanıp söner.

Video kaydı duraklatma
Duraklat kullanmak için bu işlevi Ayarlardan etkinleştirmeniz gerekir
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Duraklat etkinleştikten sonra canlı ekranda Duraklat simgesi görünür.
Videoyu duraklatmak için dokunmatik ekrandaki Duraklat simgesini tıklatın. Video kayda devam etmek için Duraklat simgesini
tekrar tıklatın.
Alternatif işlem:
Kayıt sırasında videoyu duraklatmak için:
• Ön paneldeki Video Kaydet düğmesine 3 saniye basın.
• Uzaktan Kontrolün OK düğmesini de kullanabilirsiniz.
• [USB klavye: “F2” tuşuna 3 saniye basmak veya “Enter” tuşu aynı görevi yapar.]
Video kayıt duraklatıldığında Işık Halkası çok hızlı yanıp söner.
Video kayda devam etmek için:
• Video Kaydet düğmesine veya Uzaktan Kontroldeki OK düğmesine tekrar basın.
• [USB klavye: “F2” tuşuna veya “Enter”a basmak da aynı görevi yapar.]
Duraklat işlevi, farklı bölümleri olan yalnızca bir video dosyası oluşturmak için kullanılır. “İstenmeyen” bölümleri atmak için bir
tek video kaydı boyunca pek çok kez kullanılabilir. Duraklatılan bir video dosyasını gözden geçirirken, zaman çizgisinde etiketler
göreceksiniz. Bu etiketler videonun farklı bölümlerini tanımlamaya yarar.

Video Başlat

Video Durdur
Duraklat Duraklat

Bölüm 1

Video Başlat

Bölüm 2

Bölüm 3

Etiketler hakkında
daha fazla bigi için:
MVR / MVR Pro’da
Video Gözden
Geçirme bölümü.

Video Durdur
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Canlı İzlemede Giriş sinyallerinin değiştirilmesi = Multi Input
İki kamera bağlı olduğunda, MVR / MVR Pro her iki girişin çözünürlüğünü algılar ve ekranda ek bir simge gösterir.
Bir tek görüntüleme seansı (hasta çalışması) boyunca herhangi bir anda Giriş 1 ve Giriş 2 arasında değiştirme
yapabilirsiniz. Etkin herhangi bir video önce durdurulmalıdır.
•

Sinyaller arasında geçiş yapmak için dokunmatik ekrandaki Giriş simgesini tıklatmanız yeterlidir.

•

Giriş geçişi yapmak için uzaktan kontrol düğmesini de kullanabilirsiniz.

•

[USB klavye: “c” tuşu aynı görevi yapar.]

Depolama seçenekleri = Multi-Storage
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro kayıt çalışmalarınızı birden fazla depolama hedefinde biriktirme olanağı sunar.
Not: Aynı anda iki depolama türü/
seçeneği seçilebilir.
Seçenekler:
• USB Depolama
• Dahili Depolama
• Ağa Depolama
Ayrıca farklı depolama hedefleri için farklı
video çözünürlükleri seçebilirsiniz.
Örnek: USB’ye en yüksek
çözünürlükte kayıt, ağ sunucusuna
düşük çözünürlükte kayıt.
Not: Resimler her zaman orijinal giriş çözünürlüğünde yakalanır.
1920x1200 ve 1280x1024 çözünürlükler 1080p ayarında desteklenir –
orijinal çözünürlük ve biçimde kayıt ve yakalama.

USB Flaş Belleğe Kayıt
Verilen MediCapture USB flaş belleğe kayıt yapmak, MVR / MVR Pro.’yu kullanmaya başlamanın en kolay yoludur. Kayıt işlemini
bitirdikten sonra flaş belleği çıkartabilir ve yanınızda taşıyabilirsiniz.
USB depolama alanının etkinleştiğinden emin olun.
USB Sürücü Konektörü
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
USB sürücüyü buraya bağlayın.
Resimler ve videolar sürücüye alınır.

Not: BT politikanız USB depolama ortamı kullanımına izin vermiyor olabilir;
bu durumda BT Yöneticileriniz depolamada USB seçeneğini devre dışı bırakabilirler.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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USB Sabit Sürücüye Kayıt
USB sabit sürücüye kayıt, USB flaş belleğe kayıt işlemine çok benzer. USB sabit sürücüye kayıt yapmanın en önemli avantajı, USB
flaş bellekten çok daha büyük bir depolama alanı sunmasıdır. MVR / MVR Pro aygıtınızda USB sabit sürücü kullanmadan önce,
şunlara dikkat edin:
• Sürücüye önceden yüklenmiş olarak gelen tüm yazılımları silin (MVR / MVR Pro ile
uyumsuz olabilirler).
• Videolarınızı ve resimlerinizi korumak açısından, harici sabit sürücüden bilgisayarınıza ve
ağa aktarmanız önemlidir.
•

Harici USB sabit sürücülerin kapasiteleri büyük olduğundan MVR / MVR Pro’ın aygıtı
tanıması 20-60 saniye arası sürer. Lütfen acele etmeyin ve harici sabit sürücünün
tanınmasını bekleyin. Harici sabit sürücü, Yeni Hasta arka ışığı yandığında ve USB
simgesi bağlı monitörde belirdiğinde tanınmış olur.

DİKKAT:
Harici sabit sürücüyü
yerleştirdikten sonra
çıkartmayın! Sistemin
harici sabit sürücüyü
tanıması için en
az bir (1) dakika
beklemek gerekir.

Sabit Sürücü Biçimleri
Harici USB sabit sürücüler farklı “biçimlerde” gelir: FAT32, NTFS veya exFAT. MVR / MVR Pro üç biçimde de işlem yapabilir. USB
sabit sürücünün tanınmaması durumunda, sürücüyü FAT32 olarak biçimlendirmek yararlı olabilir.
Not: automatic video repair işlevi exFAT dosya biçimiyle çalışmaz.
MediCapture FAT32 veya NTFS biçimli sabit sürücü kullanılmasını önerir.

USB Sabit Sürücü Biçimi Nasıl Belirlenir:
•

Sürücüyü bir Windows bilgisayarına bağlayın.

•

Sürücü simgesini sağ tıklayın ve “Özellikler”i seçin.

•

Genel sekmesinde, Dosya Sistemi (biçim) listelenecektir.
Görüntülerin USB Sürücüden Bilgisayara Aktarılması

1.

Videolarınızı USB flaş belleğe veya USB sabit sürücüye kaydediyorsanız, görüntüleme çalışması sonunda belleği ya da
sürücüyü MVR / MVR Pro’dan çıkartın. Sürücüyü bilgisayarınızın USB konektörüne yerleştirin.
Not: Kayıt yaparken USB depolama aygıtını - flaş sürücü veya sabit sürücü MVR / MVR Pro’dan çıkartmayın! Kayıt dosyanız bozulabilir.

2.

Bilgisayar USB sürücüyü, bilgisayarınızdaki başka herhangi bir sürücüyü kullandığı gibi kullanır. Sürücüye gidin ve
içindeki klasörleri görmek üzere açın.

3.

Sürücüde bulunan resimleri ve videoları, tıklayarak gözden geçirebilir veya bunları bilgisayarınıza taşıyıp depolayabilir
(önerilen budur) ve oradan izleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki sürücülere nasıl erişebileceğiniz ve dosyaları nasıl
yöneteceğiniz konusunda bilgi edinmek için Windows veya Mac OS belgelerine bakın.

Dahili Depolama Ortamına Kayıt
İkinci seçenek olarak dahili depolama ortamına kaydetmek, sakladığınız veriyi daha güvenli tutar; her zaman bunların
yedeklerini alabilirsiniz.
Yine de dahili depolamayı uzun süreli bir saklama yöntemi olarak düşünmeyin. En büyük dahili belleğin bile bir kapasite sınırı
vardır. En iyisi, önbelleği düzenli olarak temizleyin.
MVR / MVR Pro dahili depolamayı otomatik olarak silme işlevleri sunar. Dahili depolama belleğini silme kurallarını BT
yöneticiniz ayarlamalıdır.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
<17>
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Ağ Depolama Alanına Kayıt
Uzun süreli saklama için en iyi seçenek ağ üzerindeki depolama alanına kayıt yapmaktır. Resimler ve Videolar gerçek zamanlı olarak
ve standartlar biçimlerle bu yığınsal depolama ortamına kaydedilirler.
Lütfen BT Yöneticinizden ağ üzeri depolama ayarlarını yapmasını isteyin.
1. MVR / MVR Pro’nun arkasındaki ağ konektörü ile, Ağ sunucunuzda fiziksel bir LAN bağlantısı oluşturun.
Veya Wi-Fi yol atayıcısına bir Wi-Fi bağlantısı kurun.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Kablolu LAN bağlantısı için: IP ayarları Auto-IP setup veya Manual IP setup seçin.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Ağa depolama sunucusu özellikleri.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Ağa depolama için depolama özellikleri (etkinleştirme ve çözünürlük sınırları).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

MVR / MVR Pro’daki Çalışmaları Gözden Geçirme
Aktif çalışmanızı canlı kayıt ekranından revize edebilirsiniz. Çalışmayı bitirmeden önce kayıtlarınızı kontrol etmeniz bakımından
faydalı olur. Video kayıt, Gözden Geçir işlevine geçmeden önce durdurulmalıdır.
Gözden Geçir simgesini tıklatarak Gözden Geçire girin. Gözden Geçir ekranını kapatınca canlı kayıt ekranınıza geri dönersiniz.

Kontrol simgesi
Mevcut çalışmayı gözden geçir

Arşiv
Arşivin kolay keşfedilir özellikleriyle kaydedilmiş çalışmalarınızı tarayabilirsiniz. Arşive, Başlat ekranından girebilirsiniz.
Çoklu Depolama için etkinleştirilmiş her iki seçeneğe de Arşivden erişilebilir. Etkinleştirilmiş tüm seçeneklerin MVR / MVR Pro’ya
bağlanması gerekir.
Arşivde sunulan özellikler:
•		Resim bakma ve video oynatma
• Dosya silme
• Boş çalışmaları silme
• Duraklatılan videolardan resim alma. Duraklatılan video kare kare yürütülebilir
• Videonun başındaki ve/veya sonundaki bölümleri silme, videoyu birkaç parçaya kesme
ve yeni bir kurguyla saklama. (FW 191018 aygıt yazılımı sürümünde olduğu gibi)
• Resimleri açıklamalı olarak düzenleme ve yeni resim olarak saklama
• Resimleri büyütme veya kırpma ve yeni resim olarak saklama
• USB’ye tamamlanmış çalışma, tek resim veya tek video kopyalama
• Resim seçme ve rapora basma
• Ağ yazıcısına rapor gönderme veya raporu PDF dosyası olarak saklama
<18>
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Bir depolama seçin. Dahili, USB veya Ağ

Seçim için çalışmayı tıklatın

Çalışma, video veya hareketsiz
görüntü seçmek için ön izleme
simgesini tıklatmanız yeterlidir.

Oynatmak için videoyu tıklatın

Düzenlemek için resmi tıklatın

Veri Silme
Seçilen depolama ortamında veri bağımsız olarak silinebilir. Her silme eyleminde sizden bunu onaylamanız istenir.
•
Tek olarak dosya silme (resim/video): Silmek istediğiniz dosyayı seçin ve sil simgesini tıklatın.
•
Bütün bir çalışmayı silme, çalışma boş olduğu sürece mümkündür – tüm dosyalar daha önce silinmiş olmalıdır.
•
Aygıtın depolama alanından tüm verinin silinmesi Doğrudan bağlı depolama ortamlarından (USB bellek veya dahili bellek)
tüm veriyi silmek için biçimleme işlemi yapın:
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Not: Biçimleme işlemi yapıldığında tüm veri silinir ve işlem geri alınamaz!
<19>
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MVR / MVR Pro’daki Videoları Gözden Geçirme
Seçilen video otomatik oynamaya başlar. Videoyu duraklatmak için Duraklat simgesini tıklatın. Zaman cetveli kaydırıcısıyla videoda
bulunduğunuz yeri değiştirebilir veya kare kare ileriye ve geriye gidebilirsiniz.
Duraklattığınız videonun görüntüsünü iki parmağınızla açarak büyütebilirsiniz.
Duraklattığınız videodan resim almak isterseniz Foto simgesini tıklatın.
Yakaladığınız resim hasta çalışmasına eklenir.
Videonun zaman cetvelinde
etiketler görürsünüz.
Etiket şu durumlarda
hep oluşturulur:
• video kayıt sırasında
duraklatıldığında
• kayıt sırasında resim
yakalandığında
• video sinyalde 10
saniyeden kısa senkron
bozulduğunda (genellikle
hasarlı video kablosu
yüzünden olur)
Mavi ileriye/geriye
simgeleriyle etiketler
arasında gidip gelebilirsiniz.

Bir etiket
geriye
Bir kare geriye

Etiket

Resim al

Zaman cetvelindeki konum

Bir etiket
ileriye
Bir kare ileriye

MVR / MVR Pro’daki Hareketsiz Görüntüleri Gözden Geçirme
Seçilen resim pek çok yoldan
düzenlenebilir ve yeni resim olarak
çalışma içinde saklanabilir.
Seçenekler:
• Büyütme / kırpma
• Açıklama ekleme
• Alanları yuvarlağa, kareye alma
veya serbest çizimle işaretleme
• Resim dosyasına raporda
görünecek notlar ekleme
Not: Düzenlemeyle ilgili tüm seçenekleri
görmek için medicapture.com’daki demo
videolarımızı izleyebilirsiniz
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Rapor Oluşturma ve Yazdırma
Seçilen çalışmanın hareketsiz görüntülerini PDF raporu olarak kaydedebilirsiniz. Notlar ekleyebilirsiniz; bunlar raporda görünür.
PDF rapor, resim ve videolarınızın bulunduğu klasörde saklanır. Raporu ağ üzerindeki bir yazıcıda basabilirsiniz*.
Seçilen tüm resimler raporda görünür.
Üstteki simgeleri tıklatarak raporun
görsel düzenini değiştirebilir (her sayfa
için resim sayısı, düzenleme) ve kopya
sayısı seçebilirsiniz.
* Bir ağ yazıcısına veya bir yerel Wi-Fi
yazıcısına bağlanmak ve yazdırma
özelliklerini ayarlamak için lütfen BT
Yöneticinize danışın.

Rapor Başlık Resmi
Başlık resmi içe aktararak raporu özelleştirebilirsiniz. Bu resim raporlarınızın ilk sayfasının en üstünde görünecektir.
Önerilen başlık resmi büyüklüğü genişlik olarak 1600-3200 piksel arasıdır. Önerilen yükseklikse 200-1000 piksel arasıdır. Başlık
resmi için PNG veya JPG dosyası kullanabilirsiniz.

Bilgisayardaki Resimlerin Görülmesi
Bilgisayarınıza aktardığınız kaydedilmiş resimleri kolayca görebilirsiniz. Windows ve Mac bilgisayarlarda sistem içinde mevcut görüntü
izleme yazılımları vardır ve görüntü dosyasını çift tıkladığınızda otomatik olarak açılır. Foto karelerini, birçok üçüncü taraf satıcıdan
bulabileceğiniz, özel olarak tasarlanmış tıbbi görüntü yönetim programlarıyla açıp düzenleme yapma olanağına da sahipsiniz.

Bilgisayardaki Videoların Görülmesi
MVR / MVR Pro, H.264* veya HEVC* (=H.265) biçiminde, MPEG-4 veya MP4 olarak anılan yüksek tanımlı videolar kaydeder.
Bu sık kullanılan biçimler tıbbi uygulamalar için idealdir, çünkü kompakt bir dosya boyutunda en yüksek kalite video görüntüsü
sağlarlar. Yeni Windows ve Mac bilgisayarlarda sistem içinde mevcut görüntü izleme yazılımları vardır ve video dosyasını çift
tıkladığınızda otomatik olarak açılır. Ancak daha eski bazı bilgisayarlarda H.264* / HEVC* biçimli video oynatabilmek için ek
yazılıma gerek vardır. Örneğin Windows XP ve Vista bilgisayarlarda Windows Ortam Yürütücüsü “üzerine ek” kurmak, bu videoları
oynatmak için yeterlidir. Bu “üzerine ek”in nasıl kurulduğuna ilişkin bilgiyi medicapture.com/support. sayfasında bulabilirsiniz.

Diğer Özellikler
Video Kaydederken Resim Yakalama
Video kaydedilirken içinden resim yakalayabilirsiniz. Her zaman yaptığınız gibi Foto Yakala düğmesine basmak yeterli olacaktır.
Video Dosyasında Etiket Oluşturma
Etiketler, video dosyalarınızdaki önemli olayları saptamanız açısından yararlı imleçlerdir. Video zaman cetveline etiket, şu
durumlarda eklenir:
•
•
•

video kayıt sırasında resim yakalandığında
video kayıt duraklatılıp devam edildiğinde
video kaynağı kısa süreliğine senkronu kaybettiğinde (genellikle hasarlı video kablosu vb. yüzünden olur)
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MediCapture Automatic Video Repair İşlevi
USB sürücüler kayıt sırasında çıkartılmamalıdır! USB sürücü kayıt sırasında çıkartılırsa dosya bozulur.
Aktif video kayıt sırasında MVR / MVR Pro’nun kapatılması veya elektriğin kesilmesi de dosya bozulmasına yol açar.
MVR / MVR Pro Otomatik Video Onarma İşlevine sahiptir. İçinde bozuk video dosyası olan bir USB sürücü taktığınızda, MVR / MVR
Pro dosyayı algılar ve onararak oynatmaya hazır hale getirir. Ekranda işlemin başarıyla yapıldığını bildiren bir ileti gösterilir.
MVR / MVR Pro ayrıca dahili depolama ortamını tarayıp bozuk video dosyalarını bulur ve otomatik onarır.
Lütfen dikkat: Otomatik Video Onarma yalnızca USB sürücü FAT32 veya NTFS olarak biçimlendiğinde yapılır.
exFAT biçimli USB sürücüler Otomatik Video Onarma İşlevi ile desteklenmez.
Ayak Şalterleri ve Kamera Tetikleri
Arka panelde standart bir ayak şalteri / kamera tetiği konektörü bulunmaktadır. Ön paneldeki ilgili Foto Yakala düğmesi ile aynı işleve
sahiptir. Ayak şalteri / kamera tetiği konektörlerinin basit “yakın temas” tipte olduklarını unutmayın; “programlanabilir” değildirler.
Lütfen dikkat: Görüntü kaynağından (Foto Yakala + Video Kaydet)
gelen iki uzaktan kabloyu çalıştırmak için MVR / MVR Pro uzaktan konektörüne adaptör gereklidir.

Bilgi Sayfası / System Settings
Canlı izlemede bir
Bilgi Simgesi gösterilir.
Dokunmatik ekrandan
veya USB fare ile
Bilgi Simgesini tıklayarak BİLGİ
sayfasına erişebilirsiniz.
[USB klavye: “i” tuşu da aynı
görevi yapar.]
BİLGİ sayfası ilgili parametrelere
genel bir bakış ve Sistem
SETTINGS’na erişim sağlar.
Lütfen dikkat:
SETTINGS simgesi/işlevi
yalnızca, başlatılmış bir kayıt çalışması olmadığında kullanılabilir. Kayıt çalışması başlatıldıktan sonra Ayarlar
değiştirilemez. Sistem Ayarlarına girmek istediğinizde önce çalışmayı kapatmanız gerekir. Sonra BİLGİ sayfasını açın ve
SETTINGS.’ı tıklatın

Device Info: Device ID / LAN MAC adresi / QR code
Device ID ve LAN MAC adresini Aygıt
Bilgisi simgesini tıklatarak bulabilirsiniz.

Device Info
taranabilecek bir
QR code da içerir.
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Ayarlar (Yöneticiler için)
Tüm MVR / MVR Pro kurulum özelliklerini Ayarlarda bulabilirsiniz.
Lütfen dikkat: Gelişmiş Ayarlar ve opsiyonel ağ veya DICOM ayarları yalnızca teknik
ekip veya BT Yöneticileri tarafından değiştirilmelidir.
SETTINGS yalnızca İngilizcedir.
Gelişmiş Ayarları parola ile koruyabilirsiniz. Kendi parolanızı oluşturabilirsiniz.
Ayarların Yapısı
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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Gelişmiş Ayarları Kilitleme / Koruma:
➤ Settings ➤ Advanced
Yöneticilere Gelişmiş Ayarlar bölümünü bir parolayla kilitlemelerini öneriyoruz.
Kilitli

Açık

Avantajları şunlardır:
• Hiçbir kullanıcı Gelişmiş
Ayarlara erişemez
• Yönetici Gelişmiş Ayarlar
parolasıyla Kullanıcı Girişi
ekranını (bir sonraki bölüme
bakın) kullanabilir (Kullanıcı Adı
olmadan, yalnızca Parolayla).
Bu şekilde Gelişmiş Ayarların
korumalı ekranı açılır. Kullanıcı
hesaplarını devre dışı bırakmak,
örneğin Kullanıcı hesap bilgileri
kaybolduğunda, mümkündür.

Güvenlik koruması amaçlı Kullanıcı hesapları
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Aygıtı ileri düzeyde korumak ve kaydedilen çalışmalarda veri emniyeti sağlamak için
MVR / MVR Pro’yu Kullanıcı hesaplarıyla kilitleyebilirsiniz.

Kullanıcı hesabı
etkinleştirin ve
kullanıcı ekleyin

Kullanıcı Hesabı Parolası

Kullanıcı Adı
<24>
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Lütfen dikkat:
Kullanıcı hesapları eklendikten sonra MVR / MVR Pro’yu
çalıştırmak için Kullanıcı Adlarını ve Parolaları bilmeniz gerekir.
MediCapture’ın kullanıcı hesabı bilgilerine erişimi yoktur,
dolayısıyla bir “Ana Parola” yoktur.
Kullanıcı hesabı bilgilerini anımsamamanız halinde, MVR / MVR Pro’nun
varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürülmesi gerekecektir,
bu da elinizdeki pek çok bilgiyi kaybedeceğiniz anlamına gelir.

Kullanıcı Adı ve Parola ile Kullanıcı girişi.
Not: Kullanıcı hesap bilgileri kaybolduğunda, yönetici Gelişmiş Ayarları kilitlemek için oluşturduğu parolayla giriş yapabilir.
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Özel Video Giriş Ayarları:
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Picture-In-Picture Kayıt (PIP)
Çoklu Giriş kullandığınızda MVR /
MVR Pro’yu Resim içinde Resim
şeklinde ayarlayabilirsiniz.
Giriş 2 Giriş 1’in içinde bir pencere
olarak gösterilir.
• Bu görünüm hasta çalışma
klasörüne bir resim veya bir
video olarak kaydedilir.
• PIP penceresinin boyutunu ve
pozisyonunu seçebilirsiniz.
Paralel Kayıt
Çoklu Giriş kullanırken MVR / MVR
Pro’yu Paralel Kayıt’a ayarlayabilirsiniz.
Kayıt başlattığınızda hem Giriş 1 hem de
Giriş 2 aynı anda kaydedilir.
• Böylece hasta çalışma klasörünüzde iki ayrı video dosyası oluşturulur.
• Canlı izleme ekranında yalnızca bir girişi görürsünüz, ama ikinci giriş de kaydedilmektedir.
Not: Özel Video Giriş Ayararı için yalnızca bir seçenek seçebilirsiniz:
PIP veya Paralel kayıt.
Her iki işlev de, her iki girişte 1080p60 ile sınırlıdır. Giriş 1’e 4K kamera bağladığınızda bu seçenekleri kullanamazsınız.

Kayıt Seçenekleri
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Video Süre Sınırı
Kayıtlarda süre sınırı seçmenize imkan
verir. Örneğin 5 dakikayla sınırlı bir kayıt
süresi ayarlayabilirsiniz.
Hızlı Kayıt
Hızlı Kayıt depolama ortamınızda kayıt
alanı kazanmak için bir seçenektir. Uzun
operasyonların veya çok uzun süren
işlemlerin komple belgelenmesinde
işe yarar. Arşivin düzenleme işleviyle
kaydedilen videodan ekran resimleri
alabilir, sonra bunları önemli olay
resimleri olarak kullanabilirsiniz.

Lütfen dikkat: Hızlı modda kaydedilen videolar (hızın derecesine bağlı olarak) daha kısa sürede oynatılır.
Video belgesinin gerçek zamanlı olarak oynatılmasını istediğinizde, hızlı kayıt özelliğini kullanmayın.
Hızlı kayıtta hız derecesini (=katsayısını) kaydırıcıyı hareket ettirerek değiştirebilirsiniz.
x60 videoyu 60 kere hızlı oynatır (1 saatlik kaydın oynatılması 1 dakika sürer).
Duraklatma İşlevi
Opsiyonel Duraklat işlevini etkinleştirebilirsiniz.
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Güncellemeler / Etkinleştirme tuşları
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
4K Kayıt Yükseltmesi
•

4K Kayıt Yükseltmesi

•

MVR / MVR Pro 2160p
çözünürlüğe yükseltilebilir. Kamera
donanımınızın HDMI’de 2160p30
olarak sinyal vermesi gerekir.

•

Kamera donanımınız Quad-Split
(=Square Division) veya 2-Sample
Interleave biçiminde 4x 3G-SDI
veriyorsa, MediCapture’ın ek
ögesi MVC Pro HDMI to SDI SDI
sinyallerini HDMI’ye çevirecektir.

•

Lütfen 8 basamaklı etkinleştirme
anahtarını girin.

Anahtar elinizdeki aygıta özgüdür; başka
aygıtlarda kullanılamaz.
MVR / MVR Pro 4K etkinleştirme anahtarı sipariş bilgileri için lütfen MediCapture ile bağlantı kurun.
Aygıtınıza özgü ID’nin verilmesi gerekir (Bilgi ekranına bakın).
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Ek A: MVR / MVR Pro Teknik Özellikler
İşlev

Tıbbi görüntü kaynaklarını yüksek çözünürlüklü videolar ve resimler olarak
USB ortamına, Dahili ortama veya Ağ ortamına depolar.

Kasa

Paslanmaz Çelik kasa, bakır taban

Düğmeler

Paslanmaz Çelik, sıvıya dayanıklı

Video Bağlantıları

Input 1 (4K /UHD): HDMI (adaptörle DVI)
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)
– Giriş 1’de binişme sinyali yok

(Kabul edilen giriş
sinyalleri)

Input 2 (HD): HDMI (adaptörle DVI)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD), 1080x720p60/50(HD),
1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA),
* 4K giriş sinyallerinin 4K çözünürlükte kaydı için, “4K recording” etkinleştirilmelidir.
Aksi halde 4K giriş sinyalleri HD olarak kaydedilir.
Video Output

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

Kayıt Çözünürlüğü

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
* 4K giriş sinyallerinin 4K çözünürlükte kaydı için, “4K recording” etkinleştirilmelidir.
Aksi halde 4K giriş sinyalleri HD olarak kaydedilir.

Video Kayıt Biçimleri

MP4: H.264* / HEVC* H.265 Yüksek Verimli Video Kodlama

Video Kayıt Bit Hızı

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

Resim biçimi

JPG / PNG

Ses Kaydı

Bluetooth mikrofon,
Kablolu kulaklık, mikrofonlu (4 kutup),
USB mikrofon

Kulaklık girişi

PIN tablosu:
1.
2.
3.
4.

Sol
Sağ
Ortak / Toprak
Mik girişi

Dahili Depolama

High speed solid-state memory 128GB
Sipariş üzerine daha büyük Dahili Depolama.

Harici Depolama

USB sürücüler (flaş bellek veya sabit sürücü). FAT32 / NTFS / exFAT

USB Desteği

USB3.0, Super speed, 1 ön konektör, 2 arka konektör,
Arka USB konektörlere izin verilen maksimum yük 1 Amperdir.

Remote

3,5 mm mini jak. Standart ayak şalterleriyle (ürüne dahil değildir) ve yakın temas kamera
tetikleriyle uyumludur.

LAN

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

WLAN

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

Aygıt Yazılımı

Aygıt yazılımı güncellemeleri RF çıkış gücünü etkilemez. Donanım bileşenlerinin tasarımında özel
olarak belirlenmiştir.
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Mekanik

Dokunmatik ekranlı MVR Pro:
Boyutlar (GxDxY): 173 x 153 x 50 mm (anten bağlı olmadan), Ağırlık: 1,28 kg
Dokunmatik ekransız MVR:
Boyutlar (GxDxY): 160 x 150 x 40 mm (anten bağlı olmadan), Ağırlık: 1,00 kg

Ortam özellikleri

Çalıştırma: -20° ila +40° C ortam sıcaklığı, 700 ila 1060 hPa hava basıncı,
%30 ila 75 nem oranı (yoğuşmasız),
Saklama ve nakliye: -40° ila +85° C ortam sıcaklığı, 700 ila 1060 hPa hava basıncı,
%0 ila 93 nem oranı (yoğuşmasız)

Sıvı girmesine
karşı koruma:

IP20 (= korumalı değildir)

Yanıcı karışımlara karşı
koruma derecesi:

Aygıt patlamalara karşı korumalı değildir
(Bu aygıtı yanıcı atmosferde çalıştırmayın)

Güç

AC 100-240 V, 0,4-0,2 A, 50/60 Hz, 3 uçlu AC jak

Sigorta

T1AH, 250V

Kit İçeriği

MVR / MVR Pro kayıt aygıtı, USB flaş bellek, HDMI kablosu, Wi-Fi / BT anteni, HDMI-DVI
adaptörü, Ayırıcı Uzak Kablo Adaptörü, Güç Kablosu, IR Uzaktan Kontrol, Lastik Ayaklar (4),
Kullanım için talimatlar (Türkçe).

(*) H.264, MPEG LA üzerinden lisanslanmıştır, HEVC, Access Advance LLC ve MPEG LA üzerinden lisanslanmıştır.
Uyumluluk / Sertifikalar / Sınıflandırma
Uyumluluk ve
Sertifikalar

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Tıbbi Ekipman Güvenliği
EN 60601-1-2:2015 – Elektromanyetik Uyumluluk EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Kullanılabilirlik
EN 50581:2012 – Tehlikeli madde kısıtlaması
Bu aygıt, insanların maruz kalabilecekleri elektromanyetik alan için temel kısıtlamalara tabi
(10 MHz ila 300 GHz) düşük enerjili elektronik ve elektrikli ekipmanlar konusunda IEC/EN
62479:2010 ile uyumludur.

Sınıflandırma

Sınıf I Ekipman / Çalıştırma modu: kesintisiz
AP/APG yok. Uygulanan Parça yok.
Not: Bu teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Conformité Européenne (Avrupa Uygunluğu)
Tıbbi – Genel tıbbi donanım, elektrik çarpması, yangın ve mekanik tehlikelerle ilişkin sadece IEC
60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012) ve CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014) ile
uyumlu olmalıdır
WEEE uyumlu
RoHS uyumlu
Tıbbi Cihaz Düzenlemesi 2017/745

Bu cihaz FCC Bölüm 15 ile uyumludur, 3.FCC emisyon Kurallarının B Alt Bölümü, B Sınıfı.
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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.

Avrupa Birliği Telsiz Ekipmanı Direktifi 2014/53/EU
MediCapture, MVR ve MVR Pro telsiz ekipmanı tiplerinin 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.
AB uygunluk beyanının tam metnini aşağıdaki internet adresinde bulabilirsiniz:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Bu ürün 2,4-2,483 GHz bandında, maks. 18.3 dBm e.i.r.p. RF çıkış gücüyle çalışır.
Bu ürün 5,15-5,35 GHz bandında, maks. 18 dBm e.i.r.p. RF çıkış gücüyle çalışır.
Bu ürün 5,47-5,725 GHz bandında, maks. 18 dBm e.i.r.p. RF çıkış gücüyle çalışır.
5.15-5.725 GHz bandındaki işlemler yalnızca iç mekan kullanımıyla sınırlıdır.
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Ek B: MediCapture Sınırlı Garantisi
MediCapture Inc. (“MediCapture”) aşağıda listelenen ürün(ler) için malzeme ve işçilik kusuru bakımından bir (1) yıllık garanti verir.
Garanti servisi gerektiği takdirde garanti süresi, ürünü/ürünleri normal çalışır duruma getirmek ve teslim etmek için gereken gün sayısı
kadar uzatılır.
MediCapture MVR / MVR Pro tıbbi görüntü kaydetme aygıtı
Garanti Şartları
Satın alma tarihinden sonraki bir yıl boyunca, bu garanti kapsamındaki bir ürün malzeme ve işçilik bakımından kusurlu bulunursa,
MediCapture (veya bir MediCapture) yetkili servisi) ürünü, parça veya işçilik ücreti almadan yeniden normal operasyon yapabilir duruma
getirecektir. Not: MediCapture, garanti kapsamında değiştirme işlemi olarak yenilenmiş alt tertibatlar kullanma hakkını saklı tutar.
Bu garanti sadece, bu tip ürünleri satmak üzere MediCapture tarafından yetkilendirilen perakendecilerin sattığı ürünlere uygulanır ve
sadece ilk satın alan tarafından yasal olarak uygulatılabilir.
BU GARANTİ SADECE ABD’NİN ELLİ (50) EYALETİNDE VE COLUMBIA BÖLGESİNDE GEÇERLİDİR. ABD’NİN ÜLKE DIŞINDA
MÜLKİYET VE İDARESİ ALTINDA BULUNAN TOPRAKLARDA VEYA BAŞKA HERHANGİ BİR ÜLKEDE GEÇERLİ DEĞİLDİR. BU
GARANTİ, MEDICAPTURE’IN YUKARIDA LİSTELENEN ÜRÜN(LER)E İLİŞKİN GÖSTERDİĞİ TEK AÇIK TEMİNATTIR. BU ÜRÜNLERE
UYGULANABİLİR HERHANGİ BİR ZIMNİ TEMİNAT AÇIK TEMİNAT SÜRESİYLE SINIRLIDIR. MEDICAPTURE, YUKARIDA
LİSTELENEN ÜRÜN(LER)E İLİŞKİN; GELİR VEYA KÂR KAYBINDAN, AKSAMALARDAN, BUNLARI İKAME EDEN DONANIM VE
HİZMET GİDERLERİNDEN, DEPOLAMA MASRAFLARINDAN, VERİ KAYBI VEYA BOZULMASINDAN, YA DA KULLANIM, YANLIŞ
KULLANIM VEYA YETERSİZ KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN BAŞKA HERHANGİ ÖZEL, ARIZİ VEYA DOLAYLI HASARLARDAN,
TAZMİNAT TALEBİNİN DAYANDIĞI HUKUK TEORİSİNE BAKILMAKSIZIN VE MEDICAPTURE BU GİBİ ZARARLARIN OLASILIĞINDAN
HABERDAR EDİLMİŞ OLSA BİLE, SORUMLU TUTULAMAZ. MEDICAPTURE’A KARŞI HERHANGİ BİR HAK TALEBİ DAVASINA
NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLEN ZARAR, HİÇBİR DURUMDA MEBLAĞ OLARAK YUKARIDA SIRALANAN ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN
SATIN ALMA FİYATINDAN DAHA YÜKSEK OLAMAZ. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİ SINIRLAMAKSIZIN, YUKARIDA SIRALANAN
ÜRÜNÜN/ÜRÜNLERİN KULLANIMI, YANLIŞ KULLANIMI VEYA YETERSİZ KULLANIMINDAN, DOĞRUDAN MEDICAPTURE İHMALİ
OLMAKSIZIN KAYNAKLANIP SİZDE VE BAŞKALARINDA MEYDANA GELEBİLECEK YARALANMA, SİZE VE BAŞKALARINA AİT
MALDA OLUŞABİLECEK ZARAR VE HASARDAN DOĞABİLECEK HER TÜRLÜ RİSK VE SORUMLULUĞU ÜSTLENİRSİNİZ (bazı
EYALETLER ZIMNİ TEMİNATIN SÜRESİNİN SINIRLANMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR VEYA ARIZİ YA DA DOLAYLI ZARARLARIN
İSTİSNA SAYILMASINA VEYA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERMEMEKTEDİR, DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ İSTİSNA VEYA
SINIRLANDIRMA SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR).
Bu garanti size spesifik yasal haklar verir. Eyaletten eyalete değişebilecen başka haklarınız da bulunmaktadır. Bu garantideki
hükümlerden herhangi birinin yasal olarak uygulanamaz olması halinde, kalan tüm hükümler tam olarak yürürlükte olacaktır.
Mal Sahibinin Sorumlulukları
■ Kullanım Talimatlarını tamamen okuyun..
■ Garanti tescil işlemi gerekli değildir. Ancak, garanti servisi gerektiği takdirde satın alma tarihine ve satışı yapan
satıcının kimliğine (MediCapture veya bir yetkili satıcı) dair kanıt gösterebiliyor olmalısınız. Lütfen satış makbuzunu
ve faturayı saklayın.
■ Satın alma kanıtı olarak sakladığınız belgede seri numarası bulunduğundan ve bunun satın aldığınız ünitedeki
numarayla aynı olduğundan emin olun.
■ Herhangi bir işlev bozukluğu fark eder etmez, üniteyi aldığınız yere bağlı olarak, MediCapture’a veya yetkili satıcıya,
konu hakkında hemen bildirimde bulunun.
■ Servis gerektiğinde, ürünü yetkili bir MediCapture servis merkezine götürün. Tüm navlun giderleri PEŞİN ÖDENİR.
MEVKİDEN YAPILAN sevkiyat kabul edilmez. Garanti kapsamı altında MediCapture, veya bir yetkili servis tarafından
onarılan ürünler göndericiye PEŞİN ÖDENMİŞ olarak iade edilir.
■ Servis için (garanti kapsamında veya olmadan) iade edilen ürünlerde, MediCapture veya yetkili servis tarafından verilen
Return Merchandise Authorization (RMA) (İade Mal Yetkisi) numarası bulunması ZORUNLUDUR.
İstisnalar
ÖNEMLİ: Aşağıdaki şartlar bu garantinin yasal olarak uygulanamaz duruma gelmesine yol açabilir.
■ Yukarıda sıralanan ürünlerin, MediCapture tarafından satış yetkisi VERİLMEMİŞ bir aracıdan alınması.
■ Ürünlerin ticari markası, adı veya kimlik numarası üzerinde değiştirme veya bunların üründen çıkartılması.
■ Ürünlere zarar veren (MediCapture’ın sattıklarından olmayan) parça veya gereçlerin kullanılması.
■ Şunlardan dolayı meydana gelen ürün arızaları: ihmal, hoyrat kullanım, yanlış kullanım, yapısal değişikliğe
uğratılması veya kaza nedeniyle oluşan hasar.
©2022 MediCapture Inc.
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