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Thận trọng khi sử dụng
Các biểu tượng trong sách hướng dẫn
Cảnh báo
Cho biết tình huống nguy hiểm tiềm ẩn
hoặc việc sử dụng không đúng cách
có thể dẫn đến thương tích cá nhân
nghiêm trọng hoặc tử vong.
LƯU Ý:
Màu nền: Vàng
Đường tam giác: Đen
Biểu tượng: Đen

Thiết bị y tế

Thận trọng
Cho biết tình huống nguy hiểm tièm ẩn
hoặc việc sử dụng không đúng cách
mà nếu không tránh được, có thể gây
thương tích nhẹ hoặc trung bình và/
hoặc thiệt hại đáng kể về vật chất, tài
chính và môi trường.

Biểu tượng này cho biết người dùng
có thể tải hướng dẫn sử dụng này
và bản dịch xuống từ trang web
MediCapture tại:
www.medicapture.com/support

Hình ảnh này cho biết nhà sản xuất và
xuất hiện bên cạnh tên và địa chỉ của
nhà sản xuất.

Biểu tượng này cho biết cực đẳng thế
đưa các bộ phận khác nhau của hệ
thống về cùng một điện thế.

Các biểu tượng trên sản phẩm (Không phải tất cả các ký hiệu đều được in ở tất cả các vùng miền)
Trước khi cố gắng thiết lập sản phẩm,
hãy đọc kỹ Hướng dẫn sử dụng.

Biểu tượng này cho biết cực đẳng thế
đưa các bộ phận khác nhau của hệ
thống về cùng một điện thế.

Biểu tượng này cho biết nhà sản xuất
và xuất hiện bên cạnh tên và địa chỉ
của nhà sản xuất.

Biểu tượng này cho biết sự tuân thủ
Chỉ thị về Chất thải từ thiết bị điện và
điện tử (Chỉ thị WEEE). Sản phẩm
chứa chất thải từ thiết bị điện và
điện tử, và nên được thu gom riêng
và không được xử lý cùng với rác thải
đô thị chưa được phân loại.

Biểu tượng này cho biết ngày sản xuất.
Nó cũng thể hiện quốc gia xuất xứ.

REF

Mô tả thiết bị
(Số danh mục)

Thiết bị y tế

Số sê-ri

Conformité Européenne
(Hợp chuẩn Châu Âu)

Mã nhận dạng thiết bị duy nhất

Dấu Underwriters Laboratories (UL®)

Biểu tượng này cho biết Đại diện của
MediCapture tại Châu Âu.

Federal Communications Commission Tuyên bố về sự phù hợp

I : Nguồn điện xoay chiều BẬT
O : Nguồn điện xoay chiều TẮT
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CẢNH BÁO

Để tránh rủi ro điện giật, chỉ kết nối thiết bị này với nguồn điện lưới được nối đất an toàn.
Không sửa đổi thiết bị khi không có sự cho phép của nhà sản xuất.
Để tránh rủi ro điện giật, chỉ nhân viên bảo dưỡng có chuyên môn mới được thay cầu chì và chỉ cho
phép dùng loại cầu chì được chỉ định trong hướng dẫn sử dụng để thay thế.
Để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc môi
trường ẩm ướt. Chỉ sử dụng thiết bị này trong nhà.
Không cắm hay tháo cáp video khi đang bật nguồn. Trong quá trình hoạt động, thiết bị có thể bị nóng,
đặc biệt là ở phần đáy và phía sau. Khi thay đổi cáp video, hãy đợi cho đến khi thiết bị nguội trước khi
cắm lại vào thiết bị.
Thiết bị bên ngoài dùng để kết nối với đầu vào/đầu ra tín hiệu hoặc các đầu nối khác phải tuân thủ
quy định UL/EN 60601-1 cho thiết bị điện y tế. Bất kỳ ai kết nối thiết bị với phần đầu vào hoặc đầu ra
tín hiệu đều đang cài đặt cấu hình hệ thống thiết bị y tế, do đó họ phải đảm bảo rằng hệ thống này
tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60601-1-1 cho hệ thống thiết bị y tế.
Không được sử dụng thiết bị không tuân thủ quy định UL/EN/IEC 60601-1 trong môi trường điều trị
cho bệnh nhân như được xác định trong tiêu chuẩn hệ thống.
Lưu ý:
Đối với người dùng và/hoặc bệnh nhân: Cần báo cáo các sự cố nghiêm trọng liên quan đến sản
phẩm cho nhà sản xuất và cơ quan có thẩm quyền của Quốc gia thành viên nơi người dùng/bệnh
nhân cư trú.

THẬN TRỌNG

Chỉ sử dụng các linh kiện được khuyến nghị để giảm nguy cơ hỏa hoạn hoặc điện giật và tình
trạng nhiễu gây khó chịu.
Không sử dụng hình ảnh cho mục đích chẩn đoán hoặc đánh giá. Việc nén ảnh sẽ làm giảm thông
tin hình ảnh và do đó không phù hợp để sử dụng cho chẩn đoán.
Điều quan trọng là bạn cần tuân thủ các nghĩa vụ của người vận hành thiết bị y tế để đảm bảo thiết
bị hoạt động an toàn và không gây nguy hiểm cho bệnh nhân, người dùng hoặc bên thứ ba. Nếu
không có luật địa phương nào khác được áp dụng thì nên thực hiện kiểm tra về an toàn và tài liệu
ít nhất 2 năm một lần theo EN 62353. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng những người thực
hiện kiểm tra về an toàn có đủ trình độ chuyên môn cần thiết.
Khoảng cách giữa ăng-ten với người dùng (người ngoài cuộc) phải lớn hơn 20 cm.
Sau khi xảy ra sự cố nhiễu điện mạnh như sét đánh hoặc phóng tĩnh điện mạnh, tín hiệu đầu ra có
thể bị giật, đổi màu hoặc chuyển sang màu đen. Nếu thấy các hiện tượng này, hãy khởi động lại
thiết bị bằng cách tắt nguồn, đợi vài giây rồi bật nguồn trở lại.

Phương pháp thải bỏ: Thải bỏ đúng cách theo các quy định của địa phương.
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Thông tin đặt hàng
MediCapture khuyến nghị sử dụng ổ đĩa flash USB thương hiệu MediCapture®.
Vui lòng truy cập medicapture.com để biết thông tin về cách mua ổ đĩa flash.
Hỗ trợ kỹ thuật
Để được hỗ trợ kỹ thuật và nếu có các câu hỏi khác, vui lòng truy cập medicapture.com hoặc gọi
888-922-7887 (số điện thoại miễn phí trong Hoa Kỳ) hoặc +1-503-445-6935 (từ bên ngoài Hoa Kỳ).

MediCapture® Inc.

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 		
USA
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Các rủi ro còn lại
Hướng dẫn an toàn quan trọng để tránh các rủi ro còn lại
1. Đọc tất cả các hướng dẫn này.
2. Giữ lại các hướng dẫn này.
3. Chú ý đến tất cả các cảnh báo trong các hướng dẫn này.
4. Làm theo tất cả các hướng dẫn này.
5. Không sử dụng thiết bị này sai cách.
6. Đảm bảo rằng nguồn video được kết nối trực tiếp với màn hình thông qua cách nối dây an
toàn chủ động.
7. Vệ sinh thiết bị thường xuyên bằng khăn mềm thấm chất khử trùng bề mặt, cồn hoặc rượu
mạnh. Làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất chất khử trùng!
		

LƯU Ý QUAN TRỌNG! Đảm bảo rằng không có hơi ẩm xâm nhập vào thiết bị. Không sử
dụng bất kỳ chất làm sạch, chất tẩy rửa hoặc dung môi nào trên thiết bị này.

8. Không chặn bất kỳ lỗ thông hơi nào. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
9. Không lắp đặt thiết bị gần bất kỳ nguồn nhiệt nào như bộ tản nhiệt, khe thoát nhiệt, bếp lò
hoặc các thiết bị sinh nhiệt khác.
10. Không sửa đổi phích cắm phân cực hoặc phích cắm nối đất. Phích cắm phân cực có hai
loại chấu, trong đó một chấu to bản hơn chấu còn lại. Phích cắm nối đất có hai chấu nối
điện và một chấu nối đất thứ ba. Chấu to bản hơn hoặc chấu thứ ba sẽ đảm bảo an toàn
cho bạn. Nếu phích cắm được cung cấp không vừa với ổ cắm, hãy hỏi ý kiến của thợ điện
để thay thế ổ cắm cũ.
11. Tránh dẫm lên hoặc bóp dây nguồn, đặc biệt là ở các điểm gần phích cắm, ổ cắm và ở
đầu nối trực tiếp với thiết bị.
12. Chỉ sử dụng các phụ kiện/linh kiện do nhà sản xuất chỉ định. Chỉ sử dụng dây nguồn
chuyên dùng cho bệnh viện hoặc tương đương để nối đất an toàn.
13. Chỉ sử dụng với xe đẩy, chân đế, giá ba chân, giá đỡ hoặc bàn do nhà sản xuất chỉ định
hoặc được bán kèm theo thiết bị. Khi sử dụng xe đẩy, hãy thận trọng khi di chuyển cụm xe
đẩy/thiết bị để tránh lật xe và tránh thương tích.
Đặt thiết bị ở vị trí sao cho dễ dàng ngắt kết nối dây nguồn.
14. Rút phích cắm thiết bị ra khi trời mưa bão có sét hoặc khi không sử dụng trong thời
gian dài.
15. Phương pháp ngắt kết nối: Tắt nguồn điện xoay chiều bằng công tắc bập bênh trên bảng
điều khiển phía sau, ngắt kết nối dây nguồn.
16. Không đặt các bình chứa nước hoặc các chất lỏng khác (chẳng hạn như bình hoa, v.v.)
lên trên thiết bị. Không để nước bắn lên mặt trên của thiết bị.
17. Chỉ nhân viên bảo dưỡng có trình độ mới được thực hiện bảo dưỡng thiết bị. Cần bảo
dưỡng khi thiết bị có bất kỳ hư hỏng nào, chẳng hạn như dây nguồn hoặc phích cắm bị
hỏng, chất lỏng đổ vào thiết bị, các vật thể rơi vào thiết bị, thiết bị tiếp xúc với nước mưa,
độ ẩm, không hoạt động bình thường hoặc bị đánh rơi.
18. Chỉ nhân viên có trình độ, ví dụ như người được bệnh viện, tổ chức y tế hoặc nhà phân
phối được ủy quyền chỉ định mới được thực hiện bảo dưỡng thiết bị.
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Bảo vệ dữ liệu
Dữ liệu cá nhân nhạy cảm được xử lý khi sử dụng thiết bị của MediCapture. Nếu thiết bị được gửi đến
MediCapture (i) cho mục đích bảo trì (ii) theo bảo hành (iii) sau khi sử dụng làm thiết bị demo/thử nghiệm
hoặc (iv) vì bất kỳ lý do nào khác, người dùng thiết bị của MediCapture có nghĩa vụ đặt lại thiết bị về trạng thái
như khi được giao và xóa tất cả dữ liệu cá nhân trên thiết bị.
Phải sử dụng chức năng định dạng của thiết bị cho mục đích này (xem chương Xóa dữ liệu trong Hướng dẫn
sử dụng này).
Nếu MediCapture nhận thấy rằng dữ liệu cá nhân được lưu trữ trên thiết bị hoặc nếu có nghi ngờ hợp lý về
trường hợp này thì thiết bị sẽ được hoàn trả và người dùng phải chịu chi phí gửi trả, đồng thời người dùng sẽ
được hướng dẫn gửi lại thiết bị trong điều kiện được mô tả ở phần trước của tài liệu này.
Nếu bản cập nhật phần mềm được cài đặt trên thiết bị, dữ liệu sẽ chỉ được truyền đến thiết bị chứ không theo
chiều ngược lại.

Mục đích sử dụng:
Thiết bị này được sử dụng để ghi lại video và hình ảnh từ nhiều hệ thống chụp ảnh y khoa.
Thiết bị này không được chỉ định cho đối tượng bệnh nhân cụ thể. Người dùng dự định là các bác sĩ hoặc y tá
từ 20 đến 59 tuổi, có trình độ học vấn cao đẳng hoặc đại học trở lên.
Chống chỉ định và tác dụng phụ:
Hiện chưa biết các chống chỉ định liên quan trực tiếp đến sản phẩm. Bác sĩ phụ trách phải quyết định có thể
sử dụng thiết bị theo dự kiến hay không tùy vào tình trạng chung của bệnh nhân. Để biết thêm các lưu ý và
hướng dẫn, vui lòng tham khảo các tài liệu y khoa mới nhất.
Mô tả chức năng chung:
MVR / MVR Pro là Đầu ghi video có độ nét cao, chuyên sử dụng trong lĩnh vực y tế. MVR / MVR Pro không có
bất kỳ bộ phận gắn vào nào tiếp xúc với bệnh nhân. Đây là công cụ hỗ trợ không gắn vào bệnh nhân khi sử
dụng thiết bị cho mục đích y tế.
MVR / MVR Pro có thể được vận hành bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng tích hợp, màn hình cảm ứng
bên ngoài, các nút trên bảng điều khiển phía trước hoặc điều khiển từ xa IR được cung cấp kèm theo.
Phiên bản MVR không có màn hình cảm ứng tích hợp.
Để biết thêm chi tiết về các loại màn hình cảm ứng bên ngoài, vui lòng truy cập www.medicapture.com
Sau khi cài đặt tất cả các kết nối video vật lý (xem phần Bảng phía sau), người dùng có thể lưu trữ hình ảnh
và video - do hệ thống hình ảnh cung cấp - theo thời gian thực trên bộ lưu trữ trong, vào phương tiện lưu trữ
USB hoặc trên bộ lưu trữ mạng. Hình ảnh được lưu trữ ở định dạng JPG hoặc định dạng PNG, video được
lưu trữ ở định dạng MP4 chất lượng cao. Cả hai định dạng thu được đều có thể được xem và lưu trữ từ thiết
bị lưu trữ USB sang bất kỳ máy chủ hoặc hệ thống PC thông thường nào để lưu trữ lâu dài.
Các chức năng bổ sung (tùy chọn) bao gồm:
• Kích hoạt 4K: MVR / MVR Pro có thể ghi tín hiệu HDMI 4K ở 2160p30. (Nếu không kích hoạt, tín
hiệu sẽ bị giảm tỷ lệ xuống 1080p30)
Trong chức năng Xem lại, người dùng có thể phát lại và chỉnh sửa dữ liệu đã ghi trong nghiên cứu bệnh nhân
đang hoạt động.
Sau khi đóng phiên, người dùng có quyền truy cập vào Lưu trữ (bộ lưu trữ trong hoặc phương tiện USB) để
xem lại và chỉnh sửa một số phiên của các bệnh nhân khác nhau đã được lưu trữ.
MVR / MVR Pro có chức năng ghi nhiều đầu vào. Chức năng này tự động phát hiện độ phân giải đầu vào của
cả hai đầu vào video có thể có. Vì lý do này, phải bật MVR / MVR Pro trước khi các nguồn tín hiệu được kích
hoạt. Nếu phát hiện thấy hai tín hiệu, một biểu tượng bổ sung sẽ xuất hiện trên màn hình. Người dùng có thể
chuyển đổi giữa các nguồn tín hiệu này trong quá trình nghiên cứu bệnh nhân đang hoạt động. Để biết thêm
chi tiết, xem phần Thay đổi tín hiệu đầu vào trong Chế độ xem trực tiếp.
Xin lưu ý: MVR / MVR Pro có chức năng mạnh mẽ ở các kích thước cơ học cực tiểu. Quá trình làm mát thụ
động dẫn đến thiết kế không dùng quạt và không tạo ra tiếng động. Người dùng có thể cảm thấy
ấm khi chạm vào thiết bị, đây là điều bình thường. MVR / MVR Pro hoạt động trong phạm vi nhiệt
độ từ -20°C đến 40°C.
MediCapture khuyến nghị lắp đặt ở vị trí có thể làm mát không khí một cách thích hợp. Không nên xếp chồng
MVR / MVR Pro với các bộ chuyển đổi và các thiết bị ấm khác.
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Lắp đặt lần đầu/chuẩn bị chung để vận hành an toàn và hiệu quả:
1. Kết nối với dây nguồn ở mặt sau của thiết bị.
2. Kết nối cáp mạng với LAN – nếu được yêu cầu.
3. Kết nối camera có đầu nối đầu ra HDMI với đầu nối đầu vào MVR / MVR Pro HDMI tương ứng. Nên
giữ cho mọi kết nối cáp ngắn nhất có thể để tránh nhiễu điện từ do cáp gây ra.
4. Trước khi ghi hình ảnh và video lần đầu tiên, bạn nên kiểm tra các cài đặt ban đầu, có thể được tìm
thấy trong Trang THÔNG TIN
.
Miễn là chưa bắt đầu nghiên cứu bệnh nhân nào, trang THÔNG TIN này cho phép bạn truy cập Cài
đặt MVR / MVR Pro
.
Nên kiểm tra các cài đặt sau đây trước khi sử dụng MVR / MVR Pro lần đầu:
a) Ngôn ngữ giao diện người dùng:
➤ Settings ➤ System ➤ Language
Lưu ý: Bạn có thể chọn bố cục bàn phím cảm ứng (ngôn ngữ) mỗi khi bàn
phím cảm ứng xuất hiện. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng “quả địa cầu” để thay
đổi bố cục.
b) Múi giờ, ngày tháng và thời gian
➤ Settings ➤ System ➤ Date and Time
c) Xác định thông tin bệnh nhân
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
d) Thiết lập cài đặt mạng - Đối với lưu trữ Mạng, MVR Remote App và in qua
mạng, vui lòng sử dụng thiết lập IP tự động hoặc thiết lập IP thủ công.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network
e) Thuộc tính lưu trữ mạng. - Thiết lập các thuộc tính của shared folder trên
mục tiêu lưu trữ mạng.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Connections ➤ Network Storage
f) Lựa chọn mục tiêu lưu trữ - Bạn có thể lựa chọn hai trong ba tùy chọn cho
mục Nhiều bộ lưu trữ. Cài đặt này rất quan trọng vì nó cũng xác định các tùy
chọn Xem lại của bạn trong tùy chọn Lưu trữ và tìm kiếm đối với Thông tin
bệnh nhân hiện có.
➤ Settings ➤ System ➤ Storage
g) Chất lượng video và định dạng codec H.264* hoặc HEVC*
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Quality
h) Định dạng ảnh JPG hoặc PNG
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Photo Settings
i) Tài khoản người dùng - Bạn có thể xác định Tài khoản người dùng bằng
mật khẩu cụ thể để bảo vệ thiết bị và dữ liệu khỏi bị lạm dụng.
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
j) Lựa chọn máy in và số lượng bản in - Vui lòng yêu cầu Quản trị viên CNTT
của bạn kết nối MVR / MVR Pro với mạng LAN hoặc kết nối Wi-Fi trước.
➤ Settings ➤ System ➤ Printer
k) BẬT/TẮT ghi tự động và lựa chọn micrô
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Audio Input
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Kiểm tra trước khi vận hành thiết bị:
Việc vận hành thiết bị này không yêu cầu bảo trì đặc biệt, hiệu chuẩn, thận trọng đặc biệt về vệ sinh hay sử
dụng các bộ phận tiêu hao.
Bắt đầu:
1.Cắm ổ đĩa flash USB MediCapture được cung cấp kèm theo vào bảng phía trước. (Kết nối ổ đĩa flash
USB và tất cả các thiết bị trỏ bên ngoài trước, ví dụ: chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng, v.v. trước khi
bật thiết bị từ bảng phía sau.)
2. Bật thiết bị từ công tắc nguồn ở bảng phía sau.
3. Bật (các) hệ thống camera sau khi MVR / MVR Pro đã bắt đầu trình tự khởi động.
4. Sử dụng thiết bị chụp ảnh của bạn như thường lệ.
5.Nhấn vào trường Bắt đầu để tạo một thư mục bệnh nhân mới và chọn một bệnh nhân từ danh sách
hoặc nhập thông tin bệnh nhân. Chọn Chụp ảnh hoặc Ghi video bằng cách ấn nút tương ứng. Ấn một
lần nữa để dừng ghi.
6.Khi bạn muốn kết thúc nghiên cứu, ấn biểu tượng KẾT THÚC NGHIÊN CỨU
[hoặc “F3” trên bàn
phím của bạn]. Sau đó, bạn có thể hoàn tất nghiên cứu hoặc xem lại và chỉnh sửa.
Nếu bạn muốn tiếp tục với nghiên cứu đang hoạt động cuối cùng, vui lòng nhấn vào biểu tượng quay lại
phía trên
[hoặc “ESC” trên bàn phím của bạn] để quay về.
7. Khi bạn đã hoàn tất nghiên cứu, có thể tháo ổ đĩa flash USB ra khỏi MVR / MVR Pro một cách an toàn.
Cắm ổ đĩa USB vào đầu nối USB của máy tính. Thả và kéo các bản ghi của bạn từ ổ đĩa USB vào máy
tính để xem, lưu trữ, v.v.
Lưu ý: Không tháo ổ đĩa flash ra khỏi MVR / MVR Pro trong khi đang ghi!

Khả năng tương thích với các thiết bị khác
Danh sách khả năng tương thích cho các nguồn video y tế có trong phần “Phụ lục A: Thông số kỹ thuật
của MVR / MVR Pro” của tài liệu này.
Thông số kỹ thuật của tín hiệu đầu vào video đối với các nguồn video và Thông số kỹ thuật của tín hiệu đầu
ra video đối với màn hình để hiển thị giao diện người dùng (cũng là màn hình cảm ứng bên ngoài đối với
hoạt động tùy chọn).

Màn hình cảm ứng
Chỉ áp dụng cho MVR Pro
Màn hình cảm ứng tích hợp
được sử dụng để vận hành
MVR Pro và để dễ dàng truy
cập vào các cài đặt.
Có thể thay đổi vị trí
màn hình cảm ứng
bằng cách ấn nút nhả
ở phía bên trái.
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Bảng phía trước
Nút Ghi video
Nút Chụp ảnh

Ghi hình ảnh trên
màn hình vào
(các) bộ lưu trữ.

Nút Bệnh nhân mới

Ghi các clip video về
những gì được hiển thị
trên màn hình. Ấn một
lần để bắt đầu ghi và
ấn lần nữa để dừng.

Ấn trước mỗi phiên bệnh nhân. Mở
một thư mục mới / nghiên cứu mới
để lưu trữ các hình ảnh và video của
bệnh nhân. Kết thúc nghiên cứu.
Đóng phiên ghi đang hoạt động.

Các vòng tròn sáng

Nhấp nháy màu xanh lam khi sẵn sàng ghi
hoặc khi có thể tạo một nghiên cứu mới.

Đầu nối ổ đĩa USB

Kết nối ổ đĩa USB tại
đây. Hình ảnh và video
được ghi vào ổ đĩa.

Bộ thu IR

Vòng tròn sáng bằng đèn LED màu xanh lam cho biết chức năng nào đang khả dụng vào thời điểm hiện tại.

Bảng phía sau MVR / MVR Pro
Đầu nối USB (2)

dành cho các phụ kiện tùy chọn

Công tắc
đạp chân /
Cáp từ xa

Đầu nối ăng-ten 1

dành cho Bluetooth và Wi-Fi
ăng-ten thứ 2 dành
cho Wi-Fi
WiFi / BT

WiFi

USB

PC
Remote

Dành cho camera

Đầu nối ăng-ten 2 HD có đầu nối

Kết nối mạng
có dây (LAN)
LAN

Đầu vào HDMI 1

HDMI out

HDMI (DVI kèm
bộ chuyển).

Bộ nối nguồn

Sử dụng cáp nguồn đi
kèm để kết nối với ổ
cắm 100V-240V

I = Bật

(kết nối với
nguồn điện,
lưới điện)

Input 1 (4K / HD)

Input 2 (HD)

Công tắc điện
0 = Tắt

H/S

Bộ tai nghe/
Micrô

(không có kết
nối với nguồn
điện, lưới điện)

Đầu nối PC

(USB type-C)
Giao diện dịch vụ và
dành cho điều khiển
bên ngoài (RS-232).

Đầu ra HDMI

Đầu ra để kết nối
với màn hình HD
hoặc màn hình
cảm ứng tùy chọn.

Đầu vào HDMI 2
dành cho camera
HD có đầu ra
HDMI (DVI kèm
bộ chuyển).

Cực đẳng thế

Nếu bạn muốn bật Wi-Fi hoặc Bluetooth trong cài đặt, vui lòng kết nối ăng-ten được cung cấp kèm theo với
đầu nối 1. Không được sử dụng ăng-ten từ nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp khác cho mục đích này.

Bộ phận này dành cho liên kết riêng với thiết bị được chứng nhận IEC60601 cho sử dụng
trong môi trường điều trị bệnh nhân và thiết bị được chứng nhận IEC60XXX sử dụng cho
bên ngoài môi trường điều trị bệnh nhân.
Phải sử dụng bộ dây nguồn được chứng nhận với thiết bị này. Các quy định về lắp đặt và/hoặc
thiết bị của quốc gia có liên quan phải được xem xét. Dây nguồn phải có độ bền bằng hoặc hơn
dây mềm có vỏ bọc bằng cao su cứng thông thường theo IEC 60245 (chỉ định 53) hoặc dây mềm
có vỏ bọc bằng polyvinyl clorua thông thường theo IEC 60227 (chỉ định 53).
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Giao diện người dùng màn hình
MVR / MVR Pro hiển thị các biểu tượng dễ sử dụng. Có thể nhấn trực tiếp vào các biểu tượng này trên màn
hình cảm ứng.
Chụp ảnh
Bắt đầu/Dừng ghi video
Biểu tượng điều khiển
và xem lại nghiên cứu cuối
Thay đổi tín hiệu đầu vào
Thời gian/dung lượng
ghi còn lại trên bộ nhớ
USB hoặc bộ lưu trữ trong
Bộ lưu trữ mạng
đang hoạt động
Trang thông tin

Màn hình chế độ xem trực tiếp của MVR / MVR Pro. Đây là kích thước biểu tượng
được hiển thị trên màn hình Full-HD. Trên màn hình 4K, các biểu tượng sẽ nhỏ hơn.
Xin lưu ý:

Kết thúc nghiên cứu

Vị trí của các biểu tượng trong chế độ xem trực tiếp có thể được sắp xếp theo vị
trí bạn muốn. Chỉ cần vuốt các biểu tượng sang trái hoặc phải để thay đổi vị trí
Nếu bạn không muốn nhìn thấy các biểu tượng trên màn hình của mình, bạn có
thể dễ dàng vuốt chúng ra khỏi khu vực màn hình hiển thị.
Dùng một ngón tay để vuốt các biểu tượng khi sử dụng màn hình cảm ứng.

Bàn phím USB có bàn di chuột tích hợp
Bàn phím USB có bàn di chuột tích hợp có thể được sử dụng thay thế cho màn hình cảm ứng. Bàn di chuột
tích hợp hoạt động giống như một con chuột có chức năng nhấp đúp.
Vui lòng lưu ý các chức năng phím tắt để vận hành giao diện người dùng của MVR:
F1 = Chụp ảnh
F2 = Bắt đầu / Dừng ghi video
- Giữ trong 3 giây = Tạm dừng
F3 = Nghiên cứu mới /
Kết thúc nghiên cứu
i = Màn hình Information
Esc = Quay lại
(trong Settings)
1 = Đầu vào 1
(chọn)
2 = Đầu vào 2
(chọn)
r = Xem lại trong
chế độ trực tiếp
c = Thay đổi đầu
vào (chuyển đổi
đầu vào 1 / 2)
Bàn di chuột hoạt
động giống như
một con chuột để
điều khiển con trỏ.
Nhấp đúp =
Enter / chọn
Enter / chọn

Home =
Thay đổi đầu vào
(chuyển đổi đầu
vào 1 / 2)
PgUp hoặc
PgDn = Màn hình
Information trong
nghiên cứu mở
in open study
Enter = Chọn,
bật/tắt Tạm
dừng video
Các phím mũi
tên để điều khiển
con trỏ hoặc di
chuyển giữa các
trường trong
Settings
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Điều khiển từ xa
Lưu ý quan trọng:
Tháo thẻ bảo vệ pin của điều khiển từ xa hoặc lắp pin trước khi sử dụng.

Nút chọn đầu vào:

Nút Chụp ảnh:

Chuyển đổi giữa Đầu
vào 1 và Đầu vào 2

Ghi lại hình ảnh trên
màn hình vào (các)
bộ lưu trữ.

Vòng điều hướng:
Nút OK = Nút chọn
Giữ OK 3 giây = Tạm
dừng video

Nút Page Up/Down:

Nút ESC:

Truy cập và đóng Trang
thông tin hệ thống
MVR / MVR Pro

Nút Bệnh nhân mới:

Nút Ghi video:

Đóng Trang xem lại
Ấn nút này trước mỗi
phiên ghi. Mở một thư
mục/nghiên cứu mới.

Ghi các clip video về
những gì đang được hiển
thị trên màn hình. Ấn một
lần để bắt đầu ghi và ấn
lần nữa để dừng.

KẾT THÚC NGHIÊN
CỨU. Đóng phiên ghi
để thực hiện các bước
tiếp theo.

Điều khiển từ xa bằng Thiết bị từ xa (máy tính bảng) bằng cách sử dụng MVR Remote App
Các thiết bị từ xa (máy tính bảng) Android có
thể được sử dụng đề điều khiển MVR / MVR
Pro bên ngoài, thông qua kết nối USB như một
màn hình cảm ứng bên ngoài (= Chia sẻ kết
nối USB) hoặc kết nối không dây như một thiết
bị di động cầm tay.
MediCapture khuyến nghị sử dụng các máy
tính bảng MediCapture đã được cài đặt sẵn và
đã được kiểm tra.
Ví dụ: Máy tính bảng từ xa TBHI9PRO – MVR
Để được hướng dẫn thêm về cách thiết lập và
sử dụng máy tính bảng làm điều khiển từ xa,
vui lòng liên hệ với MediCapture để nhận tài
liệu Instructions for Use Supplement, Tablet
bổ sung.
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Kết nối MVR / MVR Pro
MVR / MVR Pro kết nối với một hoặc hai nguồn video (ví dụ: camera nội soi, camera phẫu thuật, siêu
âm, v.v.).
1. Nếu thêm MVR / MVR Pro vào thiết bị chụp hình đang dùng, hãy bắt đầu bằng cách xác định vị
trí đầu ra video của nguồn video chính.
2. Kết nối cáp thích hợp giữa đầu ra trên nguồn video và đầu vào video thích hợp trên bảng phía
sau của MVR / MVR Pro.
3. Cắm dây nguồn.
4. Bạn cũng có thể kết nối công tắc đạp chân tiêu chuẩn hoặc bộ kích khởi camera với bảng phía
sau. Có thể sử dụng công tắc đạp chân hoặc bộ kích khởi để chụp ảnh. Kết nối công tắc đạp
chân hoặc bộ kích khởi với đầu nối “Từ xa”. Thao tác nhấn vào công tắc đạp chân hoặc bộ kích
khởi sẽ thực hiện chức năng tương tự như ấn nút Chụp ảnh trên bảng phía trước.
Xin lưu ý: Để vận hành hai cáp từ xa từ nguồn hình ảnh của bạn (Chụp ảnh + Ghi video),
cần có bộ chuyển cho đầu nối từ xa MVR / MVR Pro..
Tùy chọn công tắc đạp chân có sẵn tại medicapture.com.
Lưu ý rằng để bộ kích khởi camera tương thích với MVR MVR / MVR Pro,
thì bộ kích khởi phải là loại “công tắc đóng” đơn giản, không phải loại “có thể lập trình”.

Cắm Ổ đĩa flash USB
Cách đơn giản nhất để bắt đầu là ghi vào ổ đĩa flash USB được cung cấp kèm theo.1 Cắm ổ đĩa flash vào
cổng USB phía trước. Nên sử dụng ổ đĩa flash thương hiện MediCapture.
Đầu nối Ổ đĩa USB
Kết nối ổ đĩa USB tại đây. Hình
ảnh và video được ghi vào ổ đĩa.

1 Ổ đĩa flash thương hiệu MediCapture có nhiều model khác nhau.
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Tạo dữ liệu bệnh nhân
Luồng công việc để nhập dữ liệu bệnh nhân phụ thuộc vào các cài đặt cho Thông tin bệnh nhân.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info
MVR / MVR Pro bắt đầu với màn hình chính đã xác định sau khi bật hoặc sau khi kết thúc nghiên cứu.
Luồng công việc sau khi MVR / MVR Pro được bật:

Bắt đầu
Nhấn vào Bắt đầu, ấn nút Bệnh nhân ở phía trước [hoặc
sử dụng phím “F3” trên bàn phím của bạn] để bắt đầu một
nghiên cứu mới.
Không có thông tin bệnh nhân
MVR / MVR Pro tạo một thư mục để lưu trữ hình ảnh và
video đã được ghi trong nghiên cứu đó.
Thông tin bệnh nhân thủ công
Bạn có thể nhập thông tin bệnh nhân để gán hình ảnh và
video cho một bệnh nhân. Để nhập thông tin bệnh nhân,
vui lòng sử dụng màn hình cảm ứng tích hợp, màn hình
cảm ứng bên ngoài hoặc bàn phím USB.
Cài đặt Thông tin bệnh nhân phải được đặt thành Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Màn hình trực tiếp để ghi

Quay lại nghiên cứu
(màn hình trực tiếp)

Kết thúc nghiên cứu

Sử dụng nút Bệnh nhân để kết thúc quá trình ghi nghiên cứu
Bạn có thể sử dụng nút Bệnh nhân ở phía trước để đóng một nghiên cứu.

Vòng tròn sáng
Phát ra ánh sáng màu xanh lam khi một
nghiên cứu đang ghi có thể được đóng
lại (KẾT THÚC NGHIÊN CỨU).
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Nhập dữ liệu bệnh nhân thủ công
Bạn có thể nhập thông tin
bệnh nhân để gán hình ảnh và
video cho một bệnh nhân. Cài
đặt Thông tin bệnh nhân phải
được đặt thành Manual.
➤ Settings ➤ System ➤ Patient Info

Nhấn vào Bắt đầu để bắt đầu
nghiên cứu mới của bạn..

Tìm kiếm bệnh nhân gần đây trên bộ lưu trữ
Thay vì nhập dữ liệu bệnh nhân theo cách thủ công, bạn cũng có thể liệt kê tất cả các bệnh nhân gần
đây được lưu trên phương tiện lưu trữ MVR / MVR Pro của bạn (những phương tiện đã được bật và
kết nối). Nhấn vào biểu tượng “Tìm kiếm” trong màn hình “NHẬP DỮ LIỆU BỆNH NHÂN” để truy xuất
danh sách.
Chọn dữ liệu bệnh nhân hiện
có và nhấn một lần nữa để
sao chép dữ liệu bệnh nhân
vào nghiên cứu mới của
bạn. Bạn vẫn có thể thay đổi
những dữ liệu này.

Chụp ảnh
Để chụp ảnh, nhấn vào biểu tượng Chụp ảnh trên màn hình cảm ứng.
Bảng phía trước: ấn nút Chụp ảnh trên bảng phía trước. [Bàn phím USB: Phím chức năng “F1”
có chức năng tương tự.]

Vòng tròn sáng
Phát ra ánh sáng màu xanh lam khi thiết bị
đã sẵn sàng để chụp ảnh. Nhanh chóng tắt
khi đang chụp ảnh.
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Ghi video
Để bắt đầu ghi video, nhấn vào biểu tượng Ghi video trên màn hình cảm ứng. Nhấn vào biểu tượng
một lần nữa để dừng ghi.
Bảng phía trước: Ấn nút Ghi video trên bảng phía trước. Ấn nút một lần nữa để dừng ghi.
[Bàn phím USB: Phím chức năng “F2” có chức năng tương tự.]
Mẹo ghi:
• Bạn vẫn có thể chụp ảnh trong khi đang ghi video. Chỉ cần nhấn nút Chụp ảnh trong
khi quá trình ghi video đang được tiến hành. Khi xem lại một tệp video, bạn có thể
thấy các thẻ trong dòng thời gian. Những thẻ này rất hữu ích khi xác định thời điểm
chụp ảnh trong quá trình ghi.
• Các bản ghi dài sẽ tự động được chia thành các tệp có dung lượng mỗi tệp là 4GB.
Điều này giúp đảm bảo rằng các tệp được lưu trữ ở kích thước có thể quản lý được.
Đây là một quá trình “liền mạch”. Khi thực hiện quá trình ghi dài, bạn sẽ không nhận
thấy thời điểm một tệp mới được tự động khởi động. Khi phát lại một bản ghi dài bằng
cách sử dụng tính năng “phát liên tục” (một tính năng có trong hầu hết các trình phát
đa phương tiện), sẽ không có khoảng trống trong bản phát lại.

Có thể tìm thấy
nhiều thông tin
hơn về các thẻ
trong chương
Xem lại
video trên
MVR / MVR Pro.

Vòng tròn sáng
Phát ra ánh sáng màu xanh lam khi thiết bị đã
sẵn sàng để ghi video. Nhấp nháy màu xanh
lam trong khi đang ghi video.

Tạm dừng ghi video
Bạn phải bật Tạm dừng trong phần Cài đặt để sử dụng chức năng này.
      ➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Biểu tượng Tạm dừng sẽ xuất hiện trong màn hình trực tiếp sau khi tính năng Tạm dừng được
bật. Để tạm dừng một video, nhấn vào biểu tượng Tạm dừng trên màn hình cảm ứng. Để tiếp tục ghi
video, nhấn vào biểu tượng Tạm dừng một lần nữa.
Thao tác thay thế:
Để tạm dừng một video trong khi đang ghi:
• Ấn nút Ghi video trên bảng phía trước trong vòng 3 giây.
• Bạn cũng có thể sử dụng nút OK trên Điều khiển từ xa.
• [Bàn phím USB: Giữ phím “F2” trong vòng 3 giây hoặc ấn phím “Enter” để thực
hiện chức năng tương tự.]
Vòng tròn sáng nhấp nháy liên hồi khi quá trình ghi video tạm dừng.
Để tiếp tục ghi video:
• Ấn nút Ghi video hoặc nút OK trên Điều khiển từ xa một lần nữa.
• [Bàn phím USB: Ấn “F2” hoặc ấn phím “Enter” để thực hiện chức năng tương tự.]
Chức năng Tạm dừng chỉ được sử dụng để tạo một tệp video với nội dung của các phần khác nhau.
Có thể sử dụng chức năng này nhiều lần trong suốt quá trình ghi một video để loại bỏ các phần “không
mong muốn”. Khi xem lại một tệp video đã tạm dừng, bạn có thể thấy các thẻ trong dòng thời gian.
Những thẻ này rất hữu ích khi xác định các phần khác nhau của video.
Có thể tìm thấy
nhiều thông tin
Tạm dừng Tạm dừng
hơn về các thẻ
trong chương
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Xem lại
video trên
Bắt đầu video
Dừng video
Bắt đầu video
Dừng video
MVR / MVR Pro.
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Thay đổi tín hiệu đầu vào trong Chế độ xem trực tiếp = Multi Input
Nếu hai camera được kết nối, MVR / MVR Pro phát hiện cả hai độ phân giải đầu vào và hiển thị
thêm một biểu tượng trên màn hình. Bạn có tùy chọn thay đổi giữa Đầu vào 1 và Đầu vào 2 bất
kỳ lúc nào trong suốt phiên chụp hình (nghiên cứu bệnh nhân). Phải dừng mọi quá trình ghi video
đang hoạt động trước.
• Bằng cách sử dụng màn hình cảm ứng, chỉ cần nhấn vào biểu tượng Đầu vào để chuyển
đổi giữa hai tín hiệu.
• Hoặc bạn có thể sử dụng nút điều khiển từ xa để chuyển đổi Đầu vào.
• [Bàn phím USB: Ấn “c” để thực hiện chức năng tương tự.]
•

Các tùy chọn lưu trữ = Multi-Storage

➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage
MVR / MVR Pro mang đến khả năng lưu trữ các nghiên cứu ghi hình của bạn vào nhiều mục tiêu lưu trữ.
Lưu ý: Có thể chọn hai loại / tùy
chọn lưu trữ cùng một lúc.
Các tùy chọn:
• Bộ lưu trữ USB
• Bộ lưu trữ trong
• Bộ lưu trữ mạng
Bạn cũng có thể lựa chọn các độ
phân giải video khác nhau cho
các mục tiêu lưu trữ khác nhau.
Ví dụ: Ghi vào USB ở độ phân
giải cao nhất có thể và ghi vào
máy chủ mạng ở độ phân giải
thấp hơn.

Lưu ý: Hình ảnh luôn được chụp ở độ phân giải gốc của đầu vào.

Độ phân giải 1920x1200 và 1280x1024 sẽ được hỗ trợ ở cài đặt 1080p –
được ghi và chụp ở độ phân giải và định dạng gốc.

Ghi vào Ổ đĩa flash USB
Ghi vào ổ đĩa flash USB MediCapture là cách đơn giản nhất để bắt đầu sử dụng MVR / MVR Pro. của bạn.
Khi ghi xong, bạn có thể tháo ổ đĩa flash và dễ dàng mang theo bên mình.
Vui lòng đảm bảo rằng bộ lưu trữ USB đã được kích hoạt.
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Đầu nối ổ đĩa USB
Kết nối ổ đĩa USB tại đây. Hình
ảnh và video được ghi vào ổ đĩa.

Lưu ý: Trong trường hợp chính sách trong môi trường CNTT của bạn hoàn toàn không cho phép sử dụng
phương tiện lưu trữ USB, Quản trị viên CNTT có thể tắt tùy chọn lưu trữ vào USB.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Ghi vào ổ đĩa cứng USB
Ghi vào ổ đĩa cứng USB cũng tương tự như cách ghi vào ổ đĩa flash USB. Lợi ích chính của việc sử dụng ổ
đĩa cứng USB là nó có thể cung cấp dung lượng lưu trữ lớn hơn nhiều so với ổ đĩa flash USB. Trước khi sử
dụng ổ đĩa cứng USB cùng với MVR / MVR Pro của bạn, lưu ý những điều sau đây:
• Xóa mọi phần mềm được tải sẵn trên ổ đĩa (phần mềm đó có thể không
tương thích với MVR / MVR Pro).

THẬN TRỌNG:
Sau khi lắp ổ đĩa
cứng ngoài, không
được rút ra!
Chờ ít nhất một
(1) phút để hệ thống
có đủ thời gian
nhận diện ổ đĩa
cứng ngoài.

• Để bảo vệ video và hình ảnh của bạn, điều quan trọng là cần phải sao
lưu bằng cách chuyển chúng từ ổ đĩa cứng ngoài sang máy tính hoặc
mạng của bạn.
• Do ổ đĩa cứng USB ngoài có dung lượng lớn nên sẽ mất khoảng 20-60
giây để MVR / MVR Pro nhận diện thiết bị. Vui lòng kiên nhẫn và chờ
cho đến khi ổ đĩa cứng ngoài được nhận diện. Ổ đĩa cứng ngoài đã
được nhận diện khi đèn nền Bệnh nhân mới sáng lên và biểu tượng
USB xuất hiện trên màn hình được kết nối.
Định dạng của ổ đĩa cứng

Ổ đĩa cứng USB ngoài có nhiều “định dạng” khác nhau: FAT32, NTFS hoặc exFAT. MVR / MVR Pro có thể
xử lý tất cả ba định dạng. Trong trường hợp không nhận diện được ổ đĩa cứng USB, có thể hữu ích khi định
dạng ổ đĩa thành FAT32.
Lưu ý: Chức năng automatic video repair không hoạt động với định dạng tệp exFAT.
MediCapture khuyến nghị sử dụng ổ đĩa cứng ở định dạng FAT32 hoặc NTFS.

Cách xác định định dạng của một ổ đĩa cứng USB:
•

Cắm ổ đĩa vào máy tính Windows

•

Nhấp chuột phải vào biểu tượng ổ đĩa và chọn “Thuộc tính”.

•

Trong thẻ chung, Hệ thống tệp (định dạng) sẽ được liệt kê.
Truyền hình ảnh từ ổ đĩa USB sang máy tính của bạn

1. Nếu bạn ghi video của mình vào ổ đĩa flash USB hoặc ổ đĩa cứng USB, hãy rút ổ đĩa ra khỏi MVR /
MVR Pro khi kết thúc các nghiên cứu hình ảnh của mình. Cắm ổ đĩa vào đầu nối USB trên máy tính.
Lưu ý: Không tháo thiết bị lưu trữ USB - dù là ổ đĩa flash hay ổ đĩa cứng ra khỏi MVR / MVR Pro trong khi đang ghi! Tệp ghi của bạn có thể bị hỏng.
2. Máy tính sẽ quản lý ổ đĩa USB tương tự như bất kỳ ổ đĩa nào khác trên máy tính của bạn.
Điều hướng đến ổ đĩa và mở nó để xem các thư mục bên trong.
3. Bạn có thể nhấp vào hình ảnh và video để xem lại khi chúng được lưu trên ổ đĩa, hoặc bạn có
thể di chuyển chúng vào ổ đĩa cứng của máy tính để xem lại và lưu trữ chúng vào ổ đĩa (được
khuyến nghị). Tham khảo tài liệu Windows hoặc Mac OS để biết thông tin về cách truy cập ổ đĩa
trên máy tính của bạn và quản lý tệp.

Ghi vào Bộ lưu trữ trong
Ghi vào bộ lưu trữ trong là tùy chọn thứ hai giúp cải thiện tính an toàn cho dữ liệu được lưu trữ vì bạn luôn
tạo bản ghi sao lưu. Vui lòng không coi bộ lưu trữ trong là bộ lưu trữ lâu dài. Ngay cả bộ nhớ trong lớn nhất
cuối cùng cũng sẽ hết dung lượng. Cách tốt nhất là thường xuyên xóa bộ nhớ cache.
MVR / MVR Pro mang đến các chức năng tự động dọn dẹp bộ lưu trữ trong. Quy tắc dọn dẹp bộ nhớ trong
phải do quản trị viên CNTT của bạn thiết lập.
➤ Settings ➤ Advanced Settings ➤ Storage Rules
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Ghi vào bộ lưu trữ mạng
Ghi vào bộ lưu trữ mạng là lựa chọn tốt nhất để lưu trữ lâu dài. Hình ảnh và video được ghi vào bộ lưu trữ
khối bên ngoài này theo thời gian thực và ở các định dạng tiêu chuẩn.
Vui lòng yêu cầu Quản trị viên CNTT của bạn thiết lập cài đặt cho bộ lưu trữ mạng.
1. Tạo kết nối mạng LAN vật lý với máy chủ Mạng của bạn bằng cách sử dụng đầu nối mạng
ở phía sau của MVR / MVR Pro. Ngoài ra, bạn có thể thiết lập kết nối Wi-Fi với bộ định
tuyến Wi-Fi của mình.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Wi-Fi
2. Đối với kết nối LAN có dây: Chọn Cài đặt IP Auto-IP setup hoặc Manual IP setup.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network
3. Các thuộc tính đối với máy chủ lưu trữ Mạng.
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Network storage server
4. Cài đặt lưu trữ cho Bộ lưu trữ mạng (giới hạn kích hoạt và độ phân giải).
			
➤ Settings ➤ Archive ➤ Storage

Xem lại các nghiên cứu trên MVR / MVR Pro
Bạn có thể xem lại nghiên cứu đang hoạt động của mình từ màn hình ghi trực tiếp. Điều này rất hữu
ích khi kiểm soát các bản ghi trước khi bạn hoàn thành nghiên cứu này. Phải dừng ghi video trước khi
chuyển sang chức năng Xem lại.
Nhấn vào biểu tượng Xem lại để đi
đến màn hình Xem lại. Bạn có thể
quay lại màn hình ghi trực tiếp khi
đóng màn hình Xem lại.

Biểu tượng Điều khiển
Xem lại nghiên cứu hiện tại

Lưu trữ
Lưu trữ cung cấp các tính năng trực quan để duyệt tìm các nghiên cứu đã ghi của bạn. Bạn có thể vào
phần Lưu trữ từ màn hình Bắt đầu. Bạn có thể truy cập cả hai tùy chọn được bật cho Nhiều bộ lưu trữ
trong phần Lưu trữ. Cần kết nối tất cả các tùy chọn được bật với MVR / MVR Pro.
Các tính năng khả dụng trong Lưu trữ
•		Xem lại hình ảnh và phát lại video
• Xóa tệp
• Xóa các nghiên cứu trống
• Chụp ảnh chụp nhanh từ video đã tạm dừng. Các video đã tạm dừng có thể được di
chuyển theo từng khung hình
• Xóa các phần video ở đầu và/hoặc cuối, cắt video thành nhiều phần và lưu trữ dưới
dạng video kết hợp mới. (Kể từ phiên bản phần sụn FW 191018)
• Chỉnh sửa hình ảnh với chú thích và lưu trữ chúng dưới dạng hình ảnh mới
• Phóng đại hoặc cắt xén hình ảnh và lưu trữ chúng dưới dạng hình ảnh mới
• Sao chép các nghiên cứu hoàn chỉnh, hình ảnh đơn lẻ hoặc video đơn lẻ vào USB
• Chọn hình ảnh và in chúng trên báo cáo
• Gửi báo cáo đến máy in trong mạng hoặc lưu trữ chúng dưới dạng tệp PDF
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Chọn một bộ lưu trữ. Trong, USB hoặc Mạng

Nhấp vào nghiên
cứu để chọn

Để chọn một nghiên cứu,
một video hoặc một ảnh
tĩnh, chỉ cần nhấn vào
biểu tượng xem trước.

Nhấn vào video để phát lại

Nhấn vào hình ảnh để chỉnh sửa

Xóa dữ liệu
Dữ liệu trên phương tiện lưu trữ đã chọn có thể được xóa riêng lẻ. Màn hình sẽ hiển thị yêu cầu xác nhận cho
từng hành động xóa của bạn.
• Xóa các tệp đơn lẻ (hình ảnh/video): Chọn tệp bạn muốn xóa và nhấn vào biểu tượng xóa.
• Bạn có thể xóa một nghiên cứu hoàn chỉnh, miễn là nghiên cứu đó trống - tất cả các tệp đã được xóa.
• Xóa tất cả dữ liệu khỏi bộ lưu trữ của thiết bị. Vui lòng sử dụng quá trình định dạng để xóa tất cả dữ liệu
khỏi các bộ lưu trữ được kết nối trực tiếp (bộ nhớ USB hoặc bộ nhớ trong):
			
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Update & Default
Lưu ý: Khi sử dụng quá trình định dạng, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa và không thể khôi phục được!
<19>
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Xem lại các video trên MVR / MVR Pro
Video đã chọn bắt đầu phát tự động. Để tạm dừng video, nhấn vào biểu tượng Tạm dừng. Lúc này bạn có
thể sử dụng thanh trượt dòng thời gian để thay đổi vị trí trong video hoặc nhấn tiến và lùi từng khung hình.
Bạn có thể sử dụng hai ngón tay để phóng to video đã tạm dừng.
Nếu bạn muốn chụp ảnh chụp nhanh video đã tạm dừng, hãy nhấn vào biểu tượng Ảnh. Hình ảnh
đã chụp này sẽ được thêm vào nghiên cứu bệnh nhân.
Chụp ảnh chụp nhanh
Bạn có thể thấy các thẻ
trong dòng thời gian của
video. Các thẻ được tạo
mỗi lần:
• video được tạm
dừng trong quá trình
ghi
• hình ảnh được chụp
trong quá trình ghi
• tín hiệu video không
được đồng bộ hóa
trong thời gian dưới
10 giây (chủ yếu có
thể do cáp video bị
hư hỏng)
Bạn có thể chuyển đến
các thẻ bằng cách sử
Lùi một thẻ
Thẻ
Vị trí trong dòng thời gian
Tiến một thẻ
dụng các biểu tượng tiến/
lùi màu xanh lam.
Tiến một khung hình
Lùi một khung hình

Xem lại ảnh tĩnh trên MVR / MVR Pro
Hình ảnh đã chọn có thể được
chỉnh sửa theo nhiều cách và sau
đó được lưu trữ như một hình ảnh
mới cho nghiên cứu.
Các tùy chọn:
• Phóng đại / cắt xén
• Thêm ghi chú văn bản
• Đánh dấu các khu vực bằng
hình tròn, hình vuông hoặc
hình vẽ tự do
• Thêm ghi chú vào tệp hình ảnh
sẽ xuất hiện trong báo cáo

Lưu ý: Để tìm hiểu tất cả các tùy
chọn chỉnh sửa, vui lòng xem
video mô phỏng của chúng tôi tại
medicapture.com
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Tạo và in báo cáo
Ảnh tĩnh của một nghiên cứu đã chọn có thể được lưu dưới dạng báo cáo PDF. Bạn có thể thêm ghi chú sẽ
xuất hiện trên báo cáo. Báo cáo PDF sẽ được lưu trữ trong cùng một thư mục với hình ảnh và video của bạn.
Cũng có thể sử dụng máy in trong
mạng để in báo cáo*.
Tất cả các hình ảnh đã chọn đều sẽ
xuất hiện trong báo cáo.
Bằng cách nhấn vào các biểu tượng
phía trên, bạn có thể thay đổi bố cục
của báo cáo (số lượng hình ảnh trên
mỗi trang, cách sắp xếp) và chọn số
lượng các bản sao.
* Vui lòng yêu cầu Quản trị viên CNTT
của bạn kết nối máy in trong mạng
hoặc máy in Wi-Fi cục bộ và thiết lập
các thuộc tính máy in.

Hình ảnh tiêu đề báo cáo
Bạn có thể nhập hình ảnh tiêu đề để cá nhân hóa báo cáo của mình. Hình ảnh này sẽ xuất hiện phía trên
cùng của trang đầu tiên trong báo cáo của bạn. Kích thước hình ảnh tiêu đề được đề xuất là hình ảnh
có chiều rộng 1600-3200 pixel. Chiều cao được đề xuất là 200-1000 pixel. Có thể sử dụng các tệp PNG
hoặc JPG làm hình ảnh tiêu đề.

Xem ảnh tĩnh trên máy tính của bạn
Bạn có thể dễ dàng xem các hình ảnh đã ghi được chuyển vào máy tính của mình. Máy tính Windows và
Mac cung cấp phần mềm xem được tích hợp sẵn, phần mềm này sẽ tự động mở khi bạn nhấp đúp vào
tệp hình ảnh. Bạn cũng có thể xem và chỉnh sửa ảnh tĩnh bằng các chương trình quản lý hình ảnh y tế
chuyên dụng có sẵn từ nhiều nhà cung cấp bên thứ ba.

Xem video trên máy tính của bạn
MVR / MVR Pro ghi video có độ nét cao ở định dạng H.264* hoặc HEVC* (=H.265), đôi khi được gọi là
MPEG-4 hoặc MP4. Các định dạng được sử dụng phổ biến này thích hợp cho các ứng dụng y tế vì chúng
cung cấp video chất lượng cao nhất với kích thước tệp nhỏ gọn. Máy tính Windows và Mac mới cung cấp
phần mềm xem được tích hợp sẵn, phần mềm này sẽ tự động mở khi bạn nhấp đúp vào tệp video. Tuy
nhiên, có thể cần cài đặt phần mềm bổ sung ở một số máy tính cũ hơn để phát video H.264* / HEVC*.
28Ví dụ: trên máy tính Windows XP và Vista, có thể bật tính năng phát lại bằng cách cài đặt một “tiện ích
bổ sung” đơn giản vào Windows Media Player. Để biết thông tin về cách cài đặt “tiện ích bổ sung” này, vui
lòng truy cập medicapture.com/support.

Các tính năng khác
Chụp hình trong khi đang ghi video
Trong quá trình ghi video, bạn cũng có thể chụp ảnh tĩnh bằng cách ấn nút Chụp ảnh như bạn thường làm.
Tạo các thẻ trong tệp video
Thẻ là các điểm đánh dấu hữu ích trong tệp video để xác định các sự kiện quan trọng. Thẻ được thêm vào
dòng thời gian video khi:
• hình ảnh đã được chụp trong quá trình ghi
• quá trình ghi đã tạm dừng hoặc tiếp tục
• nguồn video không được đồng bộ hóa trong một thời gian ngắn (có thể là do cáp bị hư hỏng, v.v.)
<21>
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Chức năng MediCapture Automatic Video Repair
Không được tháo ổ đĩa USB khi đang ghi! Việc tháo ổ đĩa USB trong khi đang ghi sẽ dẫn đến các tệp
video bị hỏng.
Việc tắt MVR /MVR Pro hoặc mất nguồn điện chính trong quá trình ghi video đang hoạt động cũng sẽ khiến
các tệp video bị hỏng.
MVR / MVR Pro có Chức năng tự động sửa chữa video Ngay khi bạn cắm ổ đĩa USB có tệp video bị hư
hại, MVR / MVR Pro sẽ phát hiện tệp và sửa chữa để phát lại. Một thông báo sẽ bật lên trên màn hình để
cho bạn biết về tiến trình thành công.
MVR / MVR Pro cũng quét bộ lưu trữ trong để tìm các tệp video bị hỏng và tự động sửa chữa chúng.
Xin lưu ý: Chức năng tự động sửa chữa video chỉ hoạt động đối với ổ đĩa USB được định dạng thành
FAT32 hoặc NTFS. Chức năng tự động sửa chữa video không hỗ trợ ổ đĩa USB có định dạng exFAT.
Công tắc đạp chân và bộ kích khởi camera
Một đầu nối công tắc đạp chân/bộ kích khởi camera tiêu chuẩn nằm trên bảng phía sau. Nó có chức năng
tương tự như nút Chụp ảnh tương ứng ở bảng phía trước. Lưu ý rằng các đầu nối công tắc đạp chân/bộ kích
khởi đáp ứng với “công tắc đóng” đơn giản; không phải loại “có thể lập trình”.
Xin lưu ý: Để vận hành hai cáp từ xa từ nguồn hình ảnh của bạn (Chụp ảnh + Ghi video),
cần có bộ chuyển cho đầu nối từ xa MVR / MVR Pro.

Trang thông tin / System Settings
Biểu tượng Thông tin
được hiển thị trên màn
hình trực tiếp. Bằng
cách sử dụng màn hình cảm ứng
hoặc chuột USB, bạn có thể nhấp
vào biểu tượng Thông tin để truy
cập vào trang THÔNG TIN.
[Bàn phím USB: phím “i” có
chức năng tương tự.]
Trang THÔNG TIN cung cấp cho
bạn cái nhìn tổng quan về các
thông số liên quan và quyền truy
cập vào SETTINGS Hệ thống.
Xin lưu ý:
Biểu tượng/chức năng SETTINGS chỉ khả dụng khi không có nghiên cứu ghi nào được bắt đầu.
Không thể thay đổi Cài đặt sau khi bắt đầu một nghiên cứu ghi. Nếu bạn muốn truy cập vào Cài đặt hệ
thống, bạn cần phải đóng nghiên cứu trước tiên. Sau đó mở trang THÔNG TIN và nhấn vào SETTINGS.

Địa chỉ Device Info: Device ID / LAN MAC / QR code
Bạn có thể tìm thấy Device
ID và địa chỉ LAN MAC bằng
cách nhấn vào biểu tượng
Thông tin thiết bị.

Địa chỉ Device Info: Device
ID / LAN MAC / QR code
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Cài đặt (dành cho Quản trị viên)
Bạn có thể tìm thấy tất cả các tính năng thiết lập MVR / MVR Pro trong Cài đặt.
Xin lưu ý: Chỉ nhân viên kỹ thuật hoặc Quản trị viên CNTT mới được thực
hiện các Cài đặt nâng cao cũng như cài đặt mạng hoặc DICOM tùy chọn.
SETTINGS chỉ có sẵn ở ngôn ngữ Tiếng Anh.
SETTINGS are only available in English language.
Cài đặt nâng cao có thể được bảo vệ bằng mật khẩu. Bạn có thể tự tạo mật khẩu của riêng mình.
Cấu trúc của Cài đặt
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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Khóa/Bảo vệ Cài đặt nâng cao
➤ Settings ➤ Advanced
Chúng tôi khuyên các quản trị viên nên khóa phần Cài đặt nâng cao bằng mật khẩu.
Lợi ích của việc này là:
• Không người dùng nào có
quyền truy cập vào Cài đặt
nâng cao
• Quản trị viên có thể sử
dụng màn hình Đăng nhập
người dùng (xem phần tiếp
theo) bằng cách sử dụng
mật khẩu của mình cho
Cài đặt nâng cao (không
có Tên người dùng, chỉ có
Mật khẩu). Thao tác này sẽ
mở màn hình được bảo vệ
cho Cài đặt nâng cao. Có
thể hủy kích hoạt tài khoản
Người dùng - trong trường
hợp thông tin tài khoản
Người dùng bị mất.

Đã khóa

Mở

Tài khoản người dùng để bảo vệ tính bảo mật
➤ Settings ➤ Advanced ➤ User Accounts
Để bảo vệ thiết bị nâng cao và bảo mật dữ liệu của các nghiên
cứu được ghi lại, có thể khóa MVR / MVR Pro bằng tài khoản Người dùng.

Bật tài khoản
người dùng và
thêm người dùng

Mật khẩu cho Tài khoản người dùng

Tên người dùng
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Xin lưu ý:
Sau khi tài khoản người dùng được bật, bạn cần biết Tên người dùng
và Mật khẩu của mình để vận hành MVR / MVR Pro.
MediCapture không có quyền truy cập vào thông tin tài khoản người
dùng và do đó, không tồn tại “Mật khẩu chủ”.
Trong trường hợp bạn không nhớ thông tin tài khoản người dùng của mình,
cần phải thiết lập hoàn toàn MVR / MVR Pro về các cài đặt mặc định gốc, điều
này có nghĩa là các thông tin đã được lưu trữ của bạn sẽ bị mất.

Đăng nhập người dùng bằng Tên người dùng và Mật khẩu.
Lưu ý: Nếu thông tin tài khoản Người dùng bị mất, quản trị viên có thể đăng
nhập bằng mật khẩu của mình, đã được cấu hình để khóa Cài đặt nâng cao.
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Cài đặt đầu vào video đặc biệt
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Video Input
Ghi Picture-In-Picture (PIP)
Khi sử dụng Nhiều đầu vào, bạn
có thể đặt MVR / MVR Pro thành
Picture-in-Picture (Hình trong hình).
Đầu vào 2 sẽ được hiển thị dưới
dạng một cửa sổ trong Đầu vào 1.
• Chính xác thì chế độ xem này
được ghi thành một hình
ảnh hoặc một video vào thư
mục nghiên cứu bệnh nhân.
• Bạn có thể chọn kích thước
và vị trí của cửa sổ PIP.
Ghi song song
Khi sử dụng Nhiều đầu vào, bạn
có thể đặt MVR / MVR Pro thành
Ghi song song.
• Cả hai đầu vào, Đầu vào 1 và Đầu vào 2 được ghi cùng lúc khi bạn bắt đầu một quá trình ghi. Tùy chọn
này tạo ra hai tệp video độc lập trong thư mục nghiên cứu bệnh nhân của bạn.
• Bạn chỉ có thể xem một đầu vào trên màn hình chế độ xem trực tiếp, đầu vào thứ hai cũng được ghi lại.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể chọn một tùy chọn cho Cài đặt đầu vào video đặc biệt:
Ghi PIP hoặc ghi song song.Cả hai chức năng đều bị giới hạn ở 1080p60 trên cả hai đầu vào.
Bạn không thể sử dụng các tùy chọn này khi camera 4K được kết nối với đầu vào 1.

Các tùy chọn ghi
➤ Settings ➤ Video/Audio ➤ Recording Options
Giới hạn thời gian của video
Cho phép bạn lựa chọn giới hạn
thời gian trên các bản ghi. Ví dụ:
bạn có thể đặt giới hạn thời gian
ghi là 5 phút.
Ghi tua nhanh thời gian
Ghi tua nhanh thời gian là một tùy
chọn giúp tiết kiệm dung lượng ghi
trên phương tiện lưu trữ của bạn.
Tùy chọn này hữu ích cho việc lập
hồ sơ về các thao tác hoặc quá
trình hoàn chỉnh, diễn ra trong một
khoảng thời gian rất dài. Bạn có thể
chụp ảnh chụp nhanh từ video đã
ghi trong chức năng chỉnh sửa của
Lưu trữ sau đó để trích xuất các sự
kiện quan trọng dưới dạng ảnh chụp.
Xin lưu ý: Các video được ghi ở chế độ tua nhanh thời gian sẽ phát lại trong thời gian ngắn hơn nhiều
(tùy thuộc vào tốc độ tua nhanh thời gian). Không sử dụng tính năng ghi tua nhanh
thời gian khi hồ sơ video của bạn yêu cầu phát lại video theo thời gian thực.
Bạn có thể thay đổi tốc độ (=hệ số) ghi tua nhanh thời gian bằng cách di chuyển thanh trượt.
Ví dụ: x60 sẽ tăng tốc độ phát video lên 60 lần (1 giờ quay sẽ phát trong 1 phút).
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Chức năng Tạm dừng
Bạn có thể kích hoạt chức năng Tạm dừng.

Khóa nâng cấp / kích hoạt
➤ Settings ➤ Advanced ➤ Activation keys
Nâng cấp ghi 4K
•

•

•

MVR / MVR Pro có thể
được nâng cấp để ghi ở độ
phân giải cao 2160p. Thiết
bị camera của bạn cần phải
cung cấp tín hiệu HDMI ở
2160p30.
Nếu thiết bị camera của bạn
cung cấp 4x 3G-SDI ở định
dạng Quad-Split (=Square
Division) hoặc 2-Sample
Interleave thì hạng mục bổ
sung MVC Pro HDMI to
SDI của MediCapture sẽ
chuyển đổi các tín hiệu
SDI thành HDMI.
Vui lòng nhập khóa kích hoạt
gồm 8 chữ số.

Khóa này dành riêng cho thiết bị hiện tại và không thể được sử dụng cho các thiết bị khác.

Vui lòng liên hệ với MediCapture để yêu cầu thông tin khóa kích hoạt 4K của MVR / MVR Pro.
Cần phải cung cấp ID thiết bị duy nhất (xem màn hình Thông tin).
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Phụ lục A: Thông số kỹ thuật của MVR / MVR Pro
Chức năng

Ghi video và ảnh tĩnh với độ nét cao từ các nguồn video y khoa vào bộ lưu trữ USB,
bộ lưu trữ trong hoặc bộ lưu trữ Mạng.

Vỏ máy

Vỏ máy bằng kim loại thép không gỉ, đế bằng kim loại đồng

Các nút

Thép không gỉ, kháng chất lỏng

Kết nối video

Input 1 (4K /UHD): HDMI (DVI kèm bộ chuyển)
(Các tín hiệu đầu vào 4096x2160p24 (4K2K), 3840x2160p30/25 (UHD “4K”), 1920x1200p60 (WUXGA),
1920x1080p60/50/30/25 (Full HD), 1080x720p60/50 (HD), 1280x1024p60/50
được chấp nhận)
(SXGA), 1024x768p60/50 (XGA), 800x600p50 (SVGA), 640x400p60 (VGA)
– không có tín hiệu xen kẽ trên Đầu vào 1
Input 2 (HD): HDMI (DVI kèm bộ chuyển)
1920x1200p60 (WUXGA), 1920x1080p60/p50/i60/i50/p30/p25 (Full HD),
1080x720p60/50(HD), 1280x1024p60/50 (SXGA), 1024x768p60/50 (XGA),
800x600p50 (SVGA),
*Để ghi tín hiệu đầu vào 4K ở độ phân giải 4K, cần phải kích hoạt “4K recording”.
Nếu không, tín hiệu đầu vào 4K sẽ được ghi ở định dạng HD.
Video Output

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

Độ phân giải ghi

3840x2160*, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
*Để ghi tín hiệu đầu vào 4K ở độ phân giải 4K, cần phải kích hoạt “4K recording”.
Nếu không, tín hiệu đầu vào 4K sẽ được ghi ở định dạng HD.

Định dạng ghi video MP4: Mã hóa video hiệu suất cao H.264* / HEVC* H.265
Tốc độ bit ghi
video:

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

Định dạng hình ảnh

JPG / PNG

Ghi âm

Micrô bluetooth,
Bộ tai nghe có micô (4 cực),
Micrô USB

Đầu vào bộ tai nghe Bảng chân cắm:
1. Trái
2. Phải
3. Chung /Nối đất
4. Đầu vào mic

Bộ lưu trữ trong

High speed solid-state memory 128GB
Bộ lưu trữ trong lớn hơn có sẵn theo yêu cầu.

Bộ lưu trữ ngoài

Ổ đĩa USB (ổ đĩa flash hoặc ổ đĩa cứng), FAT32 / NTFS / exFAT

Hỗ trợ USB

USB3.0, Super speed, 1 đầu nối phía trước, 2 đầu nối phía sau,
Tải tối đa cho phép tới các đầu nối USB phía sau là 1A.

Remote

Giắc cắm mini 3,5 mm. Tương thích với các công tắc đạp chân (không cung cấp
kèm theo) và bộ kích khởi camera loại công tắc đóng.

LAN

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

WLAN

Dual-band 2x IEEE802.11a/b/g/n/ac
Băng tần hoạt động:
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

Phần sụn
(Firmware)

Việc cập nhật phần sụn không ảnh hưởng đến công suất đầu ra RF. Điều này hoàn
toàn được xác định bởi thiết kế của các cấu kiện của phần cứng.
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Cơ học

MVR Pro có màn hình cảm ứng:
Kích thước (WxDxH): 173 x 153 x 50mm (khi không gắn ăng-ten),
Trọng lượng: 1,28kg
MVR không có màn hình cảm ứng:
Kích thước (WxDxH): 160 x 150 x 40mm (khi không gắn ăng-ten),
Trọng lượng: 1,00kg

Môi trường

Vận hành: nhiệt độ môi trường -20° đến +40° C, áp suất không khí 700 đến
1060 hPa, độ ẩm 30 đến 75% (không ngưng tụ),
Bảo quản và vận chuyển: nhiệt độ môi trường -40° đến + +85° C, áp suất không
khí 700 đến 1060 hPa, độ ẩm 0 đến 93% (không ngưng tụ)

Bảo vệ khỏi chất
lỏng xâm nhập:

IP20 (= không được bảo vệ)

Mức độ bảo vệ khi
có hỗn hợp
dễ cháy:

Thiết bị này không được bảo vệ khỏi cháy nổ

Nguồn điện

Xoay chiều 100-240V, 0,4-0,2A, 50/60Hz, giắc dòng điện xoay chiều 3 chấu

Cầu chì

T1AH, 250V

Thành phần bộ
dụng cụ

Đầu ghi MVR / MVR Pro, ổ đĩa flash USB, cáp HDMI, ăng-ten Wi-Fi / BT, bộ chuyển
đổi HDMI thành DVI, Bộ chuyển đổi chia cáp từ xa, Cáp nguồn, Điều khiển từ xa IR,
Đế cao su (4), Hướng dẫn sử dụng (Tiếng Anh)

(Không vận hành thiết bị này trong môi trường dễ bắt lửa)

(*) H.264 được cấp phép qua MPEG LA, HEVC được cấp phép qua Access Advance LLC và MPEG LA
Tuân thủ / Chứng nhận / Phân loại
Tuân thủ và chứng
nhận

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 – Tính an toàn đối với thiết bị y tế
EN 60601-1-2:2015 – Tuân thủ điện từ EMC
EN 60601-16:2010+A1:2015 – Tính khả dụng
EN 50581:2012 – Hạn chế sử dụng chất nguy hại
Thiết bị này tuân thủ IEC/EN 62479:2010 đối với thiết bị điện và điện tử công suất
thấp với các hạn chế cơ bản liên quan đến việc con người phơi nhiễm với trường
điện từ (10 MHz đến 300GHz)

Phân loại

Thiết bị loại I / Phương thức hoạt động: liên tục
Không có AP/APG. Không có bộ phận gắn vào.
Lưu ý: Những thông số kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước..

Conformité Européenne (Hợp chuẩn Châu Âu)
Y tế - Thiết bị y tế nói chung liên quan đến nguy cơ điện giật, hỏa hoạn và sự cố
cơ khí chỉ phù hợp với IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD (2012)
và CAN/CSA-C22.2 Số 60601-1 (2014)
Tuân thủ WEEE
Tuân thủ RoHS
Quy định về thiết bị y tế 2017/745

Thiết bị này tuân thủ FCC Phần 15, Phần phụ B, Loại B của Quy tắc phát thải FCC.
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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 610238-0700, 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.

Chỉ thị về thiết bị vô tuyến của Liên minh Châu Âu 2014/53/EU (RED 2014/52/EU)
Qua đây, MediCapture tuyên bố rằng các loại thiết bị vô tuyến MVR và MVR Pro tuân thủ Chỉ thị 2014/53/EU.
Toàn văn tuyên bố về sự phù hợp EU hiện có tại địa chỉ internet sau:
https://www.medicapture.com/certifications/mvr409-mvr420/
Sản phẩm này hoạt động ở băng tần 2,4-2,483 GHz với công suất đầu ra RF hoạt động dưới 18,3 dBm e.i.r.p.
Sản phẩm này hoạt động ở băng tần 5,15-5,35 GHz với công suất đầu ra RF hoạt động dưới 18 dBm e.i.r.p.
Sản phẩm này hoạt động ở băng tần 5,47-5,725 GHz với công suất đầu ra RF hoạt động dưới 18 dBm e.i.r.p.
Các hoạt động trong băng tần 5,15-5,725 GHz chỉ được sử dụng trong nhà.
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Phụ lục B: Bảo hành giới hạn của MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) đảm bảo (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây không có sai sót, hư hỏng về
vật liệu và tay nghề trong thời gian một (1) năm. Nếu khách hàng yêu cầu dịch vụ bảo hành, thời hạn bảo hành sẽ
được kéo dài thêm một khoảng thời gian bằng số ngày cần thiết để khôi phục (các) sản phẩm về trạng thái hoạt
động bình thường cộng với thời gian gửi trả (các) sản phẩm.
Điều kiện bảo hành

Thiết bị ghi hình ảnh y khoa MediCapture MVR / MVR Pro

Trong vòng một năm kể từ ngày mua, nếu sản phẩm nằm trong phạm vi bảo hành này được xác định có sai sót, hư
hỏng về vật liệu hoặc tay nghề, MediCapture (hoặc cơ sở bảo dưỡng được MediCapture) ủy quyền) sẽ khôi phục sản
phẩm về tình trạng hoạt động ban đầu mà không tính phí các bộ phận thay thế hoặc nhân công. Lưu ý: MediCapture
có quyền sử dụng các phụ kiện đã được tân trang lại làm bộ phận thay thế trong quá trình bảo hành.
Bảo hành này chỉ áp dụng cho những sản phẩm do các nhà bán lẻ được MediCapture ủy quyền bán và chỉ áp dụng
cho người mua ban đầu của sản phẩm.
BẢO HÀNH NÀY CHỈ ÁP DỤNG Ở NĂM MƯƠI (50) TIỂU BANG CỦA HOA KỲ VÀ ĐẶC KHU COLUMBIA. KHÔNG
ÁP DỤNG BẢO HÀNH Ở CÁC KHU VỰC THUỘC ĐỊA HOẶC LÃNH THỔ CỦA HOA KỲ HOẶC Ở BẤT KỲ QUỐC
GIA NÀO KHÁC. ĐÂY LÀ BẢO HÀNH RÕ RÀNG DUY NHẤT MÀ MEDICAPTURE CUNG CẤP LIÊN QUAN ĐẾN
(CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN. CÁC BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH ÁP DỤNG CHO CÁC SẢN PHẨM
NÀY CHỈ CÓ HIỆU LỰC TRONG THỜI HẠN ÁP DỤNG BẢO HÀNH RÕ RÀNG. MEDICAPTURE KHÔNG CHỊU
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ TỔN THẤT DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN, SỰ BẤT TIỆN, CHI PHÍ CHO THIẾT BỊ
HOẶC DỊCH VỤ THAY THẾ, PHÍ BẢO QUẢN, VIỆC MẤT HOẶC HỎNG DỮ LIỆU HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC
BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SỬ DỤNG SAI CÁCH
HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN, DÙ KHÁCH HÀNG ĐƯA RA KHIẾU
NẠI DỰA TRÊN CƠ SỞ PHÁP LÝ NÀO, VÀ KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP MEDICAPTURE ĐÃ ĐƯỢC THÔNG
BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MỨC BỒI THƯỜNG MÀ
MEDICAPTURE PHẢI CHỊU SẼ KHÔNG LỚN HƠN GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở
TRÊN VÀ GÂY RA THIỆT HẠI ĐƯỢC THÔNG BÁO. BẤT KỂ ĐIỀU KHOẢN NÊU TRÊN, BẠN CHỊU MỌI RỦI RO VÀ
TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN TỔN THẤT, THIỆT HẠI HOẶC THƯƠNG TÍCH ĐỐI VỚI BẠN, TÀI SẢN
CỦA BẠN VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CŨNG NHƯ TÀI SẢN CỦA HỌ PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG, SỬ DỤNG
SAI CÁCH HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG (CÁC) SẢN PHẨM ĐƯỢC LIỆT KÊ Ở TRÊN MÀ KHÔNG
PHẢI LÀ HẬU QUẢ TRỰC TIẾP TỪ SƠ SUẤT CỦA MEDICAPTURE (MỘT SỐ TIỂU BANG KHÔNG CHO PHÉP
GIỚI HẠN THỜI HẠN BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH HOẶC KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HAY GIỚI HẠN CÁC THIỆT
HẠI NGẪU NHIÊN HOẶC MANG TÍNH HẬU QUẢ, VÌ VẬY TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN NÊU TRÊN
CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN).
Bảo hành này trao cho bạn một số quyền lợi pháp lý nhất định. Bạn cũng có thể có các quyền khác tùy theo từng
tiểu bang. Trong trường hợp xác định bất kỳ điều khoản nào của bảo hành này là không thể thi hành, tất cả các điều
khoản còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Trách nhiệm của người sở hữu thiết bị
■ Đọc toàn bộ Hướng dẫn sử dụng.
■ Không cần đăng ký bảo hành. Tuy nhiên, để yêu cầu dịch vụ bảo hành, bạn phải cung cấp bằng chứng
về ngày mua và danh tính của người bán đã bán sản phẩm cho bạn (MediCapture hoặc đại lý được ủy
quyền). Vui lòng giữ lại biên lai bán hàng và hóa đơn.
■ Đảm bảo rằng bằng chứng mua hàng mà bạn giữ lại có chứa số sê-ri và khớp với số trên thiết bị đã mua.
■ Tùy thuộc vào nơi bạn đã mua thiết bị, hãy nhanh chóng thông báo cho MediCapture hoặc đại lý được ủy
quyền ngay khi phát hiện bất kỳ hư hỏng nào.
■ Trong trường hợp yêu cầu bảo dưỡng, hãy gửi trả sản phẩm cho trung tâm bảo dưỡng được
MediCapture ủy quyền. Bạn phải TRẢ TRƯỚC chi phí cho toàn bộ lô hàng. Không chấp nhận gửi hàng
THU TIỀN HỘ. Sản phẩm được MediCapture, hoặc trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền sửa chữa theo
bảo hành sẽ được gửi lại cho người gửi và TRẢ TRƯỚC CƯỚC PHÍ.
■ Các sản phẩm được trả lại để bảo hành (sản phẩm còn hạn hoặc hết hạn bảo hành) PHẢI có số Ủy
quyền hàng trả lại (RMA) do MediCapture hoặc trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền cấp.
Trường hợp loại trừ
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Các trường hợp sau đây có thể làm mất hiệu lực bảo hành.
■ Người dùng mua sản phẩm được liệt kê ở trên từ đại lý KHÔNG được MediCapture ủy quyền bán
sản phẩm.
■ Nhãn hiệu, tên, số nhận dạng hoặc số sê-ri của sản phẩm đã bị thay đổi hoặc gỡ bỏ.
■ Sản phẩm bị hư hỏng do sử dụng các bộ phận hoặc linh kiện (không phải do MediCapture bán ra).
■ Sản phẩm gặp sự cố do sự bỏ bê, lạm dụng, sử dụng sai cách, sửa đổi hoặc hư hỏng do tai nạn.
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