MediCap® USB300 - Utskriftsguide
Gäller för programvara 110701 och högre1
MediCap USB300 kan skriva ut bilder på Sony UP-DR80MD medicinska färgskrivare2. För mer
detaljerad information om denna skrivare, hänvisa till dokumentationen som finns tillgänglig från Sony.

Hur man ansluter skrivaren
Anslut skrivaren till en av USB-portarna på baksidan av USB300 med kabeln som medföljde med
skrivaren. Sätt i skrivarens elsladd i ett vägguttag. Se till att skrivaren är påslagen och har fyllts på
med bläck och papper. Ingen konfigurering är nödvändig för varken skrivaren eller USB300.

Hur man gör en utskrift
Vid utskrift laddar du en, två eller tre bilder till en “utskriftskö” och därefter skriver du ut en sida med
alla bilderna på. När du följer dessa steg, behöver du bara trycka på knappar på USB300 och inte på
skrivaren.
1. Efter att du har spelat in några bilder, gå till “granskningsläget” (review mode), genom att
trycka på Välj-knappen (Select).
2. Använd Framåt- och Bakåt-knapparna (pil-knapparna) för att visa en bild som du vill skriva ut.
3. Tryck på Meny-knappen (Menu) och Utskrifts-skärmen visas. Skärmen har tre val: Bakåt
(Back), Utskrift (Print) och Snabbutskrift (Quick Print).
4. Välj Utskrift (Print). Då laddas den första bilden till utskriftkön.
5. Välj Bakåt (Back). Då återgår du till granskningsläget.
6. Repetera steg 2 till 5 för att ladda den andra och tredje bilden i utskriftskön.
7. När den tredje bilden har laddats in i utskriftskön, så skrivs sidan som innehåller de tre
bilderna automatiskt ut och utskriftskön rensas.
För att skriva ut färre än tre bilder, välj Snabbutskrift (Quick Print) efter att du har laddat en eller två
bilder.

Anteckningar på utskriften
•
•
•

•

Patientnumret trycks överst på varje sida och bildnumret trycks bredvid varje bild. Om du
använder patientinformations-funktionen, så trycks patientdatan överst på varje sida
(efternamn, förnamn, etc.).
I det undre vänstra hörnet på Utskriftsskärmen visas de antal sidor som återstår i skrivarens
pappersrulle.
Normalt så skrivs bilderna ut från den aktuella patientsessionen. För att skriva ut bilder från
föregående patientsessioner, använd Patientgransknings-funktionen (Patient Review).3 För
att kunna använda denna funktion, gå till den Avancerade val-menyn (Advanced Menu) och
välj “Lagringshantering” (Storage Management) och välj sedan “Patientgranskning” (Patient
Review). Då kan du visa bilder från föregående patientsessioner. När du ser en bild som du
vill skriva ut, tryck på Meny-knappen (Menu) (steg 3 ovan). För mer information om
Patientgransknings-funktionen, se USB300 - Bruksanvining (USB300 User Guide) som finns
tillgänglig i supportdelen på medicapture.com.
Om skrivaren inte är ansluten till USB300, visas inte Utskriftsskärmen när du trycker på
Meny-knappen (Menu), när du är i granskningsläget (steg 3 ovan).

1

Detta dokumjent gäller för USB300-videoinspelare med programvaruversion 110701 och högre. För att
kontrollera vilken programvaruversion du har, använd alternativet Aktuella inställnigar (Current Settings)
i Avancerade val-menyn (Advanced Menu). För dokumentation om tidigare programvaruversioner, se
medicapture.com/support. För hjälp med att uppgradera programvaran, skicka ett e-postmeddelande tilll
support@medicapture.com.
2
Andra skrivarmodeller understödjs inte för tillfället.
3
Finns ej tillgänglig på enheter som är konfigurerade att spela in till en nätverkshårddisk.
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