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Informācija

Tehniskais atbalsts
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada (Kanāda)
Tālr.: 905-829-5300 vai fakss: 905-829-5304
Bezmaksas tālr. (ASV un Kanāda): 800-303-0306
Tehniskā atbalsta e-pasts: OTS@natus.com
Klientu atbalsta dienesta e-pasts: Oakville_Customer_Service@natus.com
Tīmekļa vietne: www.natus.com

Izdevēja paziņojums
Daļa 032115B, pārsk 08
Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija
Izdots 2020. gada 6. oktobrī

Natus pilnvarotais pārstāvis ES

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Ireland (Īrija)
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Drošības un standartu atbilstība
Natus ErgoJust LTM ratiņi atbilst tālāk norādīto standartu prasībām, ko medicīniskajam elektriskajam aprīkojumam ir noteikušas
vietējās un starptautiskās regulējošās aģentūras.

• UL 60601-1
• CSA 22.2 Nr. 601.1-M90
• IEC/EN 60601-1

Vispārējas prasības
Vispārējas prasības
Vispārējas prasības

Atruna
Natus Medical Incorporated neuzņemas nekādu atbildību par ievainojumiem, infekciju vai citu kaitējumu, kas noticis šī
izstrādājuma lietošanas rezultātā.
Šī dokumenta elektronisko kopiju skatiet Natus tīmekļa vietnē. Par visiem nopietniem incidentiem, kuros ir iesaistīti ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU ratiņi, jāziņo uzņēmumam Natus Medical Incorporated un attiecīgās dalībvalsts, kurā reģistrēts lietotājs un/vai pacients,
atbildīgajai institūcijai.
Šī dokumenta elektronisko kopiju skatiet Natus tīmekļa vietnē.

Autortiesības un preču zīmes
© 2020 Natus Medical Incorporated vai kāda no tā filiālēm. Visas tiesības paturētas.
Natus ir uzņēmuma Natus Medical Incorporated reģistrēta preču zīme. Visi izstrādājumu nosaukumi, kas parādās šajā dokumentā,
ir uzņēmumam Natus Medical Incorporated vai tā filiālēm piederošas preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas nodarbojas ar to
licencēšanu, veicināšanu vai izplatīšanu. Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
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1. nodaļa

Ievads

Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ir ergonomiski ratiņi, ko izmanto kopā ar Natus
NeuroWorks/SleepWorks ierīcēm un piederumiem, lai izveidotu pilnībā portatīvu darbstaciju EEG
lietojumiem.
Natus ErgoJust LTM ratiņi nodrošina portatīvu darbstaciju jebkurā slimnīcas telpas punktā, kur
nepieciešams veikt EEG monitoringu vai pārbaudi. Tie ir ideāli izstrādāti kā EEG ilgtermiņa
monitoringa (LTM) visaptverošs risinājums. Tie ir aprīkoti ar montāžas kronšteiniem Natus
pastiprinātāja Base Unit uzstādīšanai, izguves datoru ar instalētu NeuroWorks/SleepWorks
programmatūru, monitoru, dažādas izšķirtspējas kameru opcijām (tostarp ar Ethernet darbināmām
kamerām), IS lampu un mikrofonu, Natus fotostimulatoru, atdalošo transformatoru (ISO) vai
nepārtrauktas strāvas padeves (UPS) sistēmu un grozu(-iem) klīniskiem piederumiem.
Natus ErgoJust ICU ratiņi ir ideāli piemēroti EEG monitoringa lietojumiem intensīvās terapijas
nodaļā (ICU). Piedāvā tādas pašas funkcijas kā Natus ErgoJust LTM ratiņi, taču izmanto
monobloka izguves galddatoru, kas ir ideāli piemērots mazākai platībai, skārienekrāna
darbināšanai ICU sistēmā.
Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU funkcijas un opcijas ietver:

•

Augstumā regulējama darba virsma un
klaviatūras paliktnis

•

Dators ar Natus NeuroWorks/SleepWorks
programmatūru

•
•

Regulējams un sasverams monitors

•

Standarta, augstas izšķirtspējas (HD) un
augstas izšķirtspējas 1080p (fHD) kameras
Aizņem maz platības

•

Natus pastiprinātāja Base Unit ātri
atvienojams piederums

•
•

Regulēšanas diapazons gan sēdus, gan
stāvus stāvoklim

4 fiksējami riteņi

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu izmēri
ErgoJust LTM: 1,97 m (A) x 0,56 m (P) x 0,67 m (D)
ErgoJust ICU: 1,97 m (A) x 0,46 m (P) x 0,67 m (D)
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Šīs rokasgrāmatas izmantošana
Šajā rokasgrāmatā sniegts Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņu teorētiskais
pamatojums, aprakstītas funkcijas, iestatīšana, darbināšana un apkope. Tā sniedz arī informāciju
par specifikācijām un, kur vērsties pēc palīdzības.
Kad tiek pārskatītas procedūras, iekams sākt procedūru secīgu izpildi, iesakām vispirms izlasīt visu
nodaļu. Lūdzam rūpīgi ievērot instrukcijas.
SVARĪGI! Visas Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmas drīkst uzstādīt vai
modernizēt tikai kvalificēts un apmācīts Natus tehniķis vai pārstāvis.
SVARĪGI! Nepievienojiet nekādus kabeļus, kamēr nav uzstādītas visas daļas. Kabeļu
pievienošanas paņēmieni un maršrutēšana aprakstīta 3. un 4. nodaļā.
Dažas ratiņu daļas un to kabeļi var būt uzstādīti un maršrutēti jau rūpnīcā. Kabeļu likšanas
diagrammas ietver arī darbības ar rūpnīcā ieliktajiem kabeļiem, kas ļauj pārliecināties, vai
savienojumi ir droši.

Iekams darbināt šo ratiņu sistēmu, kategoriski iesakām izlasīt šīs rokasgrāmatas
nodaļas „Brīdinājumi“ vai „Drošības profilakse“.

Paredzētais lietojums
Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņi ir portatīvas darbstacijas, kas satur visas Natus
ierīces un piederumus, kas nepieciešami parastajiem EEG pētījumiem, izmantojot video un bez tā,
ilgtermiņa monitoringam (LTM) un EEG monitoringam intensīvās terapijas nodaļā (ICU).

Paredzētais lietotājs
ErgoJust LTM un ICU ratiņus atļauts darbināt apmācītiem medicīnas speciālistiem.

1-2
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Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi
Rokasgrāmatā tiek izmantoti dažādi simboli un tipogrāfiski apzīmējumi. Tie ir parādīti nākamajā
lappusē esošajā tabulā, kur aprakstītas to nozīmes un funkcijas.

Sīkāk par ilustrācijām
Šajā izdevumā uzskaitītie modeļi un to veids var atšķirties no ilustrācijās redzamajiem.

Simbolu/apzīmējumu apraksts
Šajā rokasgrāmatā divas etiķetes norāda uz iespējamiem bīstamiem vai destruktīviem apstākļiem
un procedūrām:

Šis simbols norāda uz brīdinājumu par svarīgu informāciju, kuru nedrīkst ignorēt. Iekams
pirmoreiz ieslēgt sistēmu, rūpīgi izlasiet visus brīdinājumus un drošības profilakses pasākumu
aprakstus.
Šis simbols apzīmē piesardzības brīdinājumu, kas norāda uz apstākļiem vai darbību, kuras
rezultātā var tikt bojāta iekārta vai aprīkojums.
PIEZĪME. Piezīme satur svarīgu papildu informāciju.
Treknraksts — vadības taustiņu, funkciju taustiņu, opciju un etiķešu nosaukumi ir atveidoti
treknrakstā. Treknraksts tiek izmantots, lai uzsvērtu svarīgus nosaukumus vai idejas.
Slīpraksts — tiek izmantots parakstiem.

2020, gada 23, Novembris
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Etiķetes un simboli
Natus ErgoJust LTM ratiņiem un/vai Natus Neurology Incorporated sistēmas daļām var būt piestiprinātas tālāk norādītās etiķetes
un simboli. Vienumi, kas ir marķēti ar „-“, ir nestandartizēti simboli.
Simbols

1-4

Atandarta
atsauce

Simbola
standarta nosaukums

Simbola nosaukums
atbilstoši atsauces
standartam

Paskaidrojums

Medical
Device

-

-

Norāde uz medicīniskās
ierīces

Šis izstrādājums ir
medicīniska ierīce.

RX only

21 CRF pants
801.109(b)(1)

Marķējums - Nozīmējamas
ierīces.

Tikai pēc nozīmējuma

Norāda, ka izstrādājumu.
atļauts tirgot vai pasūtīt
licencētiem veselības
aprūpes speciālistiem.

2012/19/ES

Elektriskā un elektroniskā
aprīkojuma atkritumi
(EEIA)

Instrukcijas par atbrīvošanos
darbmūža beigās

Norāda, ka elektrisko un
elektronisko iekārtu
atkritumus nedrīkst izmest
kopā ar nešķirotiem
atkritumiem, bet ir jāvāc
atsevišķi.

ISO 15223-1
Simbols 5.1.1

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Ražotājs

Norāda medicīniskās ierīces
ražotāju.

ISO 15223-1
Simbols 5.1.2

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Pilnvarotais pārstāvis
Eiropas Kopienā.

Norāda pilnvaroto
pārstāvi Eiropas Kopienā.

ISO 15223-1
Simbols 5.1.3

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Izgatavošanas datums

Norāda datumu, kad
medicīniskā ierīce ir
izgatavota.

ISO 15223-1
Simbols 5.1.5

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Partijas kods

Norāda ražotāja piešķirto
partijas kodu,, lai būtu
iespējams identificēt partiju

ISO 15223-1
Simbols 5.1.6

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Kataloga numurs

Norāda ražotāja piešķirto
kataloga numuru, lai būtu
iespējams identificēt
medicīniski ierīci.
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Simbols

Atandarta
atsauce

Simbola
standarta nosaukums

Simbola nosaukums
atbilstoši atsauces
standartam

Paskaidrojums

ISO 15223-1
Simbols 5.3.4

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Skatīt lietošanas
instrukcijas

ISO 60601-1
Tabula D.1 #11

Medicīniskais elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārējas prasības attiecībā
uz pamata drošību un
būtisku veiktspēju.

Ekspluatācijas instrukcijas

ISO 60601-1
Tabula D.2 #10

Medicīniskais elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Pamata drošības un būtiskas
veiktspējas vispārējas
prasības

Ievērot lietošanas
instrukcijas

Skatīt lietošanas
instrukciju/bukletu.
PIEZĪME uz ME
APRĪKOJUMA
"Ievērot lietošanas
instrukcijas"

ISO 15223-1
Simbols 5.4.4

Medicīniskās ierīces —
simboli, kas jāizmanto
medicīnisko ierīču uzlīmēs,
marķējumā, un piegādājamā
informācijā.

Brīdinājums: Izlasīt visus
lietošanas instrukcijā
sniegtos brīdinājumus

ISO 60601-1
Tabula D.1 #10

Medicīniskais elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Pamata drošības un būtiskas
veiktspējas vispārējas
prasības.

Norāda uz nepieciešamību
lietotājam skatīt
Instrukcijas, lai saņemtu
svarīgu brīdinājumu
informāciju, piemēram,
brīdinājumus, ko dažādu
iemeslu dēļ nav iespējams
izvietot uz iekārtas.

ISO 60601-1
Tabula D.2 #2

Medicīniskais elektriskais
aprīkojums — 1. Daļa:
Pamata drošības un būtiskas
veiktspējas vispārējas
prasības.

Vispārēja brīdinājuma zīme

Norāda uz iespējamām
briesmām pacientam vai
operatoram tikt
ievainotiem.

N/A

N/A

Daudzums

Daļu skaits iepakojumā.

IEC-60601-1
Tabula D.1 #1

ISO 60601-1, Tabula D.1 #1
Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

Maiņstrāva

Norāde uz datu plāksnes, ka
iekārtu paredzēts darbināt
tikai ar maiņstrāvu;
attiecīgo spaiļu
identificēšanai.

IEC-60601-1
Tabula D.1 #4

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

Līdzstrāva

Norāde uz datu plāksnes, ka
iekārtu paredzēts darbināt
tikai ar maiņstrāvu;
attiecīgo spaiļu
identificēšanai.

2020, gada 23, Novembris

Norāda uz nepieciešamību
lietotājam skatīt
lietošanas instrukcijas.
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Simbols

O
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Atandarta
atsauce

Simbola
standarta nosaukums

Simbola nosaukums
atbilstoši atsauces
standartam

Paskaidrojums

ISO-60601-1
Tabula D.1 #8

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

Ekvopotencialitāte

Identificē spailes, kuras,
esot pievienotas dažādām
iekārtas vai sistēmas daļām,
rada vienādu potenciālu,
kas ne obligāti ir zemējuma
potenciāls, piemēram,
vietēja piesaite.

IEC-60601-1
Tabula D.1 #12

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

"IESLĒGTS" (strāvas
padeve)

Norāda uz savienojumu ar
elektrisko tīklu vai vismaz
uz eletrības slēdžiem vai to
stāvokļiem un visiem
gadījumiem, kas saistīti ar
drošību.

IEC-60601-1
Tabula D.1 #13

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.spailes.

"IZSLĒGTS" (strāvas
padeve)

Norāda uz savienojumu ar
elektrisko tīklu vai vismaz
uz eletrības slēdžiem vai to
stāvokļiem un visiem
gadījumiem, kas saistīti ar
drošību.

ISO-60601-1
Tabula D.1 #20

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

BF tipa piemērojamā daļa

Identificē standarta
IEK 60601-1 prasībām
atbilstošu BF tipa
piemērojamo daļu.

ISO-60601-1
Tabula D.1 #24

Medicīnas elektriskais
aprīkojums — 1. daļa:
Vispārēji norādījumi par
pamata drošību un būtisku
veiktspēju.

Bīstams spriegums

Norāda uz briesmām, ko
rada bīstams spriegums

ISO-7000/IEK-60417
Simbols 5019

Grafiski simboli, ko izmanto
uz iekārtām

Aizsargzemējums;
zemējums

Identificē jebkuru spaili,
kuru paredzēts pievienot pie
ārēja vadītāja, lai aizsargātu
no briesmām elektriskās
strāvas trieciena vai defekta
gadījumā, vai
aizsargzemējuma
(zemējuma) elektrodu.

-

-

Nekraut vienu uz otra

Nekraut vienu uz otra

ISO 7010:2019
Simbols P017

-

Nestumt, negrūst

Norāda uz iespējamām
savainojumu briesmām,
kas saistīts ar izstrādājuma
sasvēršanu vai stumšanu,
turot aiz jebkuras vietas,
kas nav ratiņu rokturis.

2020, gada 23, Novembris

Ievads
Simbols

Do Not
Break
Down
Skid

Atandarta
atsauce

Simbola
standarta nosaukums

Simbola nosaukums
atbilstoši atsauces
standartam

Paskaidrojums

-

-

Trieciena briesmas

Norāda uz iespējama
savainojuma briesmām
trieciena rezultātā.

-

-

Saspiešanas briesmas

Netuviniet rokas un pirkstus
iekārtas kustīgām daļām,
telpā starp kustīgām un
nekustīgām daļām vai arī
starp materiālu un jebkurām
mašīnas daļām.

-

-

Ratiņu transportēšana

Jāievēro ratiņu
transportēšanas
instrukcijas.

-

-

Apgāšanās briesmas

Norāda uz iespējama
savainojuma briesmām
izstrādājuma apgāšanās
rezultātā.

-

-

Monitora minimālais/
maksimālais svars.

Norāda minimālo un
maksimālo svaru.

-

-

Akumulētās enerģijas
briesmas

Norāda uz iespējama
savainojuma briesmām,
ko var radīt akumulētā
enerģija.

-

-

Nesalauziet bremzes kurpi

Nesalauziet bremzes kurpi

2020, gada 23, Novembris
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Drošības informācijas kopsavilkums
Brīdinājumi vai
drošības profilakses
norādījumi

Tālāk sniegts pārskats par brīdinājumiem, kas attiecas uz Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust
ICU sistēmas ratiņiem. Šīs pamācības dažādās nodaļās ir izvietoti papildu brīdinājumi un drošības
profilakses norādes. Iekams lietot Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmu,
lūdzam izlasīt un izprast visu šajā lietotāja pamācībā un pavadošajā dokumentācijā sniegto
informāciju.

Ja iekārta uzglabāšanas vai transportēšanas laikā ir tikusi pakļauta nelabvēlīgiem
apstākļiem, tās darbība vai drošība var pasliktināties. Ja jebkurā laikā rodas aizdomas,
ka funkcionalitāte vai drošība ir pasliktinājusies, instrumenta lietošana ir jāpārtrauc un
jānodrošina pret neparedzētu lietošanu.
Iekams veikt apkopi, atvienojiet no sistēmas visus strāvas avotus.
Elektrodu un to savienotāju elektrību vadošās daļas nedrīkst saskarties ar citām elektrību
vadošām daļām un zemējumu.
Natus Neurology Incorporated sistēmu NAV paredzēts izmantot kopā ar augstfrekvences
ķirurģiskajām iekārtām.
Lai izvairītos no iespējamiem drošības apdraudējumiem, ko var radīt noplūdes straumju
summēšanās, kad sistēmas daļas ir savstarpēji savienotas, pārējās sistēmai pievienotās
iekārtas ir jādarbina, izmantojot Natus apstiprinātu atdalītājtransformatoru (ISO) vai
nepārtrauktas elektroapgādes avotu (UPS).
Cita medicīniskā aprīkojuma, piemēram, elektrokardiostimulatora vai citu elektrisko
stimulatoru vienlaicīga pievienošana vienam un tam pašam pacientam var apdraudēt
drošību. Natus ErgoJust LTM sistēma nav droša pret defibrilatora iedarbību. Iekams lietot
defibrilatoru, noteikti jāatvieno pastiprinātāja Base Unit (elektroda ievada ierīce).
Oksimetra pieslēgvieta ir novērtēta tikai ESD (elektrostatiskās izlādes) imunitātei, kad
oksimetrs ir pievienots, vai arī, ja ir uzlikts oksimetra pieslēgvietas vāks. Oksimetram vai
oksimetra pieslēgvietas vākam jābūt savienotam ar pieslēgvietu vienmēr, tad tas tiek
izmantots.
Šis izstrādājums periodiski ir jātīra un jāpārbauda. Nelietojiet bojātu izstrādājumu. Bojātas,
trūkstošas, nodilušas vai piesārņotas daļas ir nekavējoties jānomaina.
Šo izstrādājumu kategoriski aizliegts pārveidot bez Natus Neurology Incorporated
iepriekšēja rakstiska apstiprinājuma. Šī izstrādājuma lietotājam jāuzņemas pilna atbildība
par jebkādu nepareizu darbību, kuras cēlonis ir nepareiza lietošana, defektīva apkope,
nepareizi veikts remonts, neautorizēta apkope vai pārveidošana, ja to veikusī persona nav
uzņēmuma Natus Neurology Incorporated vai Natus kvalificēta servisa pārstāvis.
Šīs ierīces drošību, uzticamību un veiktspēju iespējams nodrošināt tikai šādos apstākļos:

•
•
•
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Ja ierīce tiek lietota atbilstoši piegādes komplektā iekļautajām ekspluatācijas instrukcijām.
Ja pārveidojumus un remontdarbus ir veicis uzņēmums Natus Neurology Incorporated.
Ja tā tiek izmantota ēkās, kas ir aprīkotas ar zemējuma izlīdzināšanas vadojumu, kas
atbilst būtiskām UL, CSA, IEK vai citu vietējo standartu un noteikumu prasībām.

2020, gada 23, Novembris

Ievads

Trieciena briesmas! Kustīgās daļas var saspiest un radīt griezumus.
Iekams noņemt uzstādīto iekārtu, līdz minimumam samaziniet pacēlēja spriegojumu. Šī
brīdinājuma ignorēšana var būt nopietnu savainojumu vai īpašuma bojājuma iemesls.
1.

Nolaidiet darba virsmu viszemākajā stāvoklī.

2.

Grieziet pretpulksteniski statņa virspusē esošo uzgriezni, līdz tas apstājas (lai līdz
minimumam samazinātu pacēlēja spriegojumu, var būt nepieciešami 40 līdz 60
apgriezieni).

Apzīmējumi

3.

Apraksts

A

Video stabs

B

Regulēšanas uzgrieznis

C

Statnis

Pēc aprīkojuma noņemšanas vai pievienošanas noregulējiet pacēlēja spriegojumu, lai
kompensētu jauno slodzi.

Nenoslogojiet ratiņus zem minimālā vai virs maksimālās celtspējas. Neuzstādiet displeju, kas
ir lielāks par ieteicamo izmēru. Šīs prasības ignorēšana var būt ratiņu nestabilitātes, iekārtas
un aprīkojuma bojājumu vai savainojumu iemesls.
PIEZĪME. Ja pacēlēja spriegojums nav noregulēts atbilstoši monitora svaram, monitors vai
darba virsma var nobīdīties pati no sevi. Noregulējiet pacēlēja spriegojumu tā, lai monitors
un darba virsma būtu nekustīga.

2020, gada 23, Novembris
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Apgāšanās briesmas! Turpmāko brīdinājumu ignorēšana var būt ratiņu nestabilitātes,
iekārtas un aprīkojuma bojājumu vai savainojumu iemesls.

•
•
•
•
•
•

Neļaujiet bērniem kāpelēt pa ratiņiem.
Nelieciet elektriskos vadus un kabeļus bērniem aizsniedzamā vietā.
Nofiksējiet visus riteņus, kad ratiņi ir nekustīgi.
Nepārvietojiet ratiņus, kad displejs atrodas augstākajā stāvoklī.
Nepārvietojiet ratiņus pāri kabeļiem vai pa nelīdzenām, netīrām, slapjām vai slidenām
virsmām.
Nepārvietojiet ratiņus, stumjot aiz displeja.

Akumulētās enerģijas briesmas! Tālāk sniegto brīdinājumu ignorēšana var būt nopietnu
savainojumu kā arī ratiņu un iekārtu un aprīkojuma bojājumu cēlonis.
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•

Ratiņu primārais mehānisms ir nospriegots, un noteiktos apstākļos tas var būt bīstams
cilvēkiem.

•
•
•

Neatveriet ratiņu pilonu vai pamatni.
Nemēģiniet veikt ratiņu apkopi.
Nenoņemiet drošības aizsargus vai etiķetes, kuru uzdevums ir aizsargāt vai informēt par
iespējamām briesmām.

•
•

Ratiņu apkopi vai jebkādus pārveidojumus drīkst veikt tikai Natus apstiprināti montieri.

•

Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kuros ir iesaistīti ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņi,
jāziņo uzņēmumam Natus Medical Incorporated un attiecīgās dalībvalsts, kurā reģistrēts
lietotājs un/vai pacients, atbildīgajai institūcijai.

•

Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci. Nelietojiet, ja tā ir bojāta.

Brīdinājums: Saskaņā ar ASV Federālajiem tiesību aktiem šo ierīci atļauts pārdot, izplatīt vai
lietot tikai saskaņā ar ārsta nozīmējumu.

2020, gada 23, Novembris

Ievads

Prasības spriegumam
Prasības datoram

Ratiņu sistēmā izmantoto datoru darbina 100 V/115 V un 230 V sprieguma maiņstrāva ar 50-60 Hz
frekvenci.

Prasības attiecībā uz
ISO vai UPS

Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņi jādarbina, izmantojot Natus apstiprinātu ISO
vai UPS sistēmu, lai nodrošinātu visas sistēmas ierīces ar elektriski izolētu strāvas avotu. Lai
saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu.

Pacienta izolēšanas prasības
Lai nodrošinātu, ka jūsu sistēma elektriski ir pilnībā izolēta, un aizsargātu pacientu
pret pārmērīgu strāvas noplūdi, galvenās daļas pievienojiet, kā aprakstīts šajā pamācībā.

2020, gada 23, Novembris
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Saderīgi Natus ErgoJust LTM ratiņi un Natus ErgoJust ICU ratiņu piederumi
Tālāk sniegts aprīkojuma saraksts, ko var uzstādīt uz Natus ErgoJust LTM ratiņiem. Citas ar
Natus NeuroWorks/SleepWorks sistēmu saderīgas iekārtas, kas nav tieši uzstādītas, nav iekļautas
sarakstā (tostarp programmatūra, ierīces, piederumi un kabeļi). Sistēmai drīkst uzstādīt tikai Natus
nodrošinātos monobloka datorus.
Natus daļas numurs

Apraksts

10388

Smadzeņu monitora Base Unit

013926

Natus Base Unit

019672

Piederumu grozs

019901 (1. piezīme)

Natus ErgoJust ICU ratiņu audio pakete

019902 (1. piezīme)

Natus ErgoJust ICU ratiņu fiksētas tālummaiņas video
paplašinājums

PK1058

EEG/miega izguves darbvirsma, 110 V (tikai maza
konstrukcija)

EEG-MP (1. piezīme)

Monobloka dators ar skārienekrānu

EXP1058

EEG/miega izguves darbvirsma, 220 V (tikai maza
konstrukcija)

105075XL

24" FP monitors (vai līdzvērtīgs svara un izmēru prasībām
atbilstošs monitors)

PK1102

LED fotostimulators, 110 V

EXP1102

LED fotostimulators, 220 V

IP-EC-VIDEO-EXT

ErgoJust video paplašinājums ar SD IP PTZ kameru
(Sony Ipela/ass)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT

ErgoJust video paplašinājums ar HD IP PTZ kameru
(Sony Ipela/ass)

022640

ErgoJust video paplašinājums ar FHD IP PTZ kameru
(Sony Ipela/ass)

005405

Base Unit sadales bloka puses ātri atvienojams komplekts

005406

Base Unit sienas/staba puses ātri atvienojams komplekts

ISO-NA-EJ

Atdalītājtransformators, 110 V (par pašreizējo modeli
sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu)

ISO-INT-EJ

Atdalītājtransformators, 220 V (par pašreizējo modeli
sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu)

UPS-NA-EJ

Medicīniskais UPS ar izolāciju, 110 V (par pašreizējo
modeli sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu)

UPS-INT-EJ

Medicīniskais UPS ar izolāciju, 220 V (par pašreizējo
modeli sazinieties ar Natus tehniskā atbalsta dienestu)

1. piezīme. Tikai Natus ErgoJust ICU ratiņiem
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Instrukcijas par atbrīvošanos darbmūža beigās.
Uzņēmums „Natus“ ir apņēmies ievērot Eiropas Savienības 2014. gada EEIA noteikumus (par
elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem). Šie noteikumi nosaka, ka elektriskie un elektroniskie
atkritumi jāvāc atsevišķi, lai nodrošinātu pienācīgu apstrādi un reģenerāciju. Tas ļaus drošā veidā
atkārtoti lietot un pārstrādāt EEIA. Saskaņā ar šo apņemšanos Natus var nodot gala lietotājam
atpakaļpieņemšanas un pārstrādes pienākumu, ja vien nav veikti citi pasākumi. Lūdzam sazināties
ar mums, lai saņemtu sīkāku informāciju par vākšanas un reģenerācijas sistēmām, kas pieejamas
jūsu reģionā, izmantojot tīmekļa vietni natus.com.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas (EEI) satur potenciāli bīstamus materiālus, daļas un vielas,
kas var radīt riskus cilvēka veselībai un videi, ja ar tām apietas nepareizi. Tādēļ gala lietotājiem
ir sava loma EEIA drošas otrreizējas izmantošanas un pārstrādes nodrošināšanā. Elektrisko un
elektronisko iekārtu lietotāji nedrīkst utilizēt EEIA kopā ar pārējiem atkritumiem. Lietotājiem
ir pienākums izmantot municipālās, ražotāju/importētāju vai licencētu atkritumu pārvadātāju
atkritumu vākšanas shēmas, lai samazinātu kaitīgo ietekmi uz vidi saistībā ar elektrisko un
elektronisko atkritumu iznīcināšanu un palielinātu elektrisko un elektronisko iekārtu atkārtotas
izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas iespējas.
Iekārtas, kas ir marķētas ar zemāk redzamo pārsvītroto atkritumu tvertni ar riteņiem, ir elektriskās
un elektroniskās iekārtas. Pārsvītrots atkritumu tvertnes ar riteņiem simbols norāda, ka elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumus nedrīkst izmest kopā ar nesadalītiem atkritumiem, un ka tie ir
jāsavāc atsevišķi.

2020, gada 23, Novembris
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Natus ErgoJust LTM ratiņu nestspēja
Pirmajā attēlā norādīti monobloka datora turētāja un darba virsmas un klaviatūras paliktņa
maksimālie svara ierobežojumi.

1. attēls. Natus ErgoJust LTM ratiņu maksimālā nestspēja.
Apzīmējumi

Apraksts

A

Monitors, 27 collas = 2,3-8,1 kg

B

Darba virsma = ≤ 2,27 kg

C

Klaviatūras paliktnis = ≤ 0,91 kg

Natus ErgoJust ICU ratiņu nestspēja
Pirmajā attēlā norādīti monobloka datora turētāja un darba virsmas maksimālie svara ierobežojumi.

1. attēls. Natus ErgoJust ICU ratiņu maksimālā nestspēja.
Apzīmējumi

1-14

Apraksts

A

Monobloka dators, 27" = 2,3-8,1 kg

B

Darba virsma = ≤ 2,27 kg
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Norādījumi par tīrīšanu
Natus ErgoJust LTM
un ErgoJust ICU ratiņi

• Redzamu piesārņojumu notīrīt, izmantojot tirdzniecībā pieejamās salvetes, piemēram,
CaviWipesTM vai Sani-Cloth®.

• Izstrādājumu tīrīt, izmantojot neplūksnainu audumu vai sausu gaisu.
Pirms tīrīšanas izslēdziet strāvas padevi sistēmai. Nepieļaujiet mazgāšanas līdzekļa
šķīduma vai aukstās dezinfekcijas līdzekļu iesūkšanos sistēmas elektronikā. Esiet īpaši
uzmanīgi vadības ierīču, savienotāju un malu tuvumā. Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus.

Profilaktiskā apkope
Ieteicams veikt elektrodrošības pārbaudi. Šai nolūkā ieteicams izstrādāt grafiku, paredzot vismaz
reizi gadā veikt tīrīšanu un drošības pārbaudi. Ja vien nav norādīts citādi, sistēmai nav
nepieciešams veikt kalibrēšanu.
Profilaktiskās apkopes veikšanai nav nepieciešams iekļūt instrumenta iekšienē, un to var veikt
lietotājs pats. Šo ratiņu profilaktiskā apkope ietver periodisku tīrīšanu un instrumenta pārbaudi
no ārpuses.
Visu remontdarbu veikšanu ieteicams uzticēt tikai kvalificētam Natus Neurology Incorporated
servisa pārstāvim. Jūs esat pilnībā atbildīgs par darbības traucējumiem, kuru cēlonis ir nepareizi
veikta apkope vai remonts, un ko veikusi persona, kas nav Natus Neurology Incorporated
pilnvarots pārstāvis.
Ja sistēma nedarbojas pareizi, nedarbiniet to, kamēr nav veikti visi nepieciešamie remontdarbi, un
kamēr tās pareiza darbība nav pārbaudīta atbilstoši Natus Neurology Incorporated publiskotajām
specifikācijām. Visu remontdarbu veikšanu ieteicams uzticēt tikai kvalificēta servisa pārstāvim.
Iekams veikt jebkādas apkopes vai profilaktiskās apkopes darbības, izslēdziet visu strāvas padevi.
Ja sistēma vai jebkāda tās daļa ir remontēta, iekams atsākt tās lietošanu, ieteicams pārbaudīt visas
sistēmas funkcionalitāti un veikt elektrodrošības pārbaudi.

2020, gada 23, Novembris
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu
Tukša lappuse
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2. nodaļa

Vispārējas norādes par lietošanu
Šajā nodaļā aprakstīta Natus ErgoJust LTM un Natus ErgoJust ICU ratiņu dažādu daļu regulēšana.

2020, gada 23, Novembris
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Basic Natus ErgoJust LTM ratiņu sistēmas daļu identifikācija — ass kamera
Apzīmējum
i

Apraksts

A

Monitors

B

Darba virsma

C

Klaviatūra

D

Dators

E

IS lampas strāvas padeve

F

Natus fotostimulatora strāvas padeve (opcija)

G

Riteņa fiksators (4)

H

Natus fotostimulators (opcija)

I

Ass videokamera

J

IS lampa un mikrofons

K

Natus pastiprinātāja Base Unit

L

Video stabs

M

Apakšējais masts

N

Grozs

O

Otrais grozs (opcija)

P

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

Q

Peles paliktnis

R

ISO vai UPS

Klaviatūra

Pele

Natus
fotostimulators
(opcija)

Ass
videokamera

IS lampa un
mikrofons

Natus pastiprinātāja Base
Unit

ISO vai UPS

Dators

Natus
fotostimulators
Strāvas padeve
(opcija)

IS lampas strāvas
padeve

2-2

Inžektors ar
strāvas padevi caur
Ethernet
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Informācija

Basic Natus ErgoJust LTM ratiņu sistēmas daļu identifikācija — Sony Ipela kamera
Apzīmējumi

Apraksts

A

Monitors

B

Darba virsma

C

Klaviatūra

D

Dators

E

Video paplašinājuma strāvas padeve

F

Natus fotostimulatora strāvas padeve (opcija)

G

Riteņa fiksators (4)

H

Natus fotostimulators (opcija)

I

Ipela videokamera

J

IS lampa un mikrofons

K

Natus pastiprinātāja Base Unit

L

Video stabs

M

Apakšējais masts

N

Grozs

O

Otrais grozs (opcija)

P

Peles paliktnis

Q

ISO vai UPS

Klaviatūra

Pele

Natus
fotostimulators
(opcija)

Ipela videokamera

IS lampa un mikrofons

Natus pastiprinātāja Base
Unit

ISO vai UPS

Dators

Natus fotostimulators
Strāvas padeve (opcija)

Video paplašinājuma strāvas
padeve (kamera, IS lampa un
mikrofons)
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Basic Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmas daļu identifikācija — ass kamera
Apzīmējumi

Apraksts

A

Ass videokamera

B

Monobloka dators

C

Klaviatūra

D

Strāvas padeve IS lampai

E

Riteņa fiksators (4)

F

IS lampa un mikrofons

G

Natus pastiprinātāja Base Unit

H

Video stabs

I

Apakšējais masts

J

Grozs

K

Otrais grozs (opcija)

L

Peles paliktnis

M

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

N

ISO vai UPS

Klaviatūra

Pele

ISO vai UPS

Natus pastiprinātāja
Base Unit

Inžektors ar strāvas
padevi caur Ethernet

Ass videokamera, RJ45-USB pāreja, IS lampa un
mikrofons, IS lampas strāvas padeve
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Informācija

Basic Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmas daļu identifikācija — Sony Ipela kamera vai
fiksētas tālummaiņas kamera
Apzīmējumi

Apraksts

A

VAI

B

Ipela videokamera

C

IS lampa un mikrofons

D

Monobloka dators

E

Klaviatūra

F

Strāvas padeve Ipela video kamerai, IS lampai un
mikrofonam vai fiksētas tālummaiņas videokamerai

G

Riteņa fiksators (4)

H

Fiksētas tālummaiņas videokamera

I

IS lampa

J

Mikrofons

K

Natus pastiprinātāja Base Unit

L

Video stabs

M

Apakšējais masts

N

Grozs

O

Otrais grozs (opcija)

P

Peles paliktnis

Q

ISO vai UPS

Klaviatūra

Pele

Ipela videokamera, RJ45-USB pāreja, IS lampa un
strāvas padeve

2020, gada 23, Novembris

ISO vai UPS

Natus pastiprinātāja Base Unit

Fiksētas tālummaiņas videokamera, strāvas padeve, IS lampa un
mikrofons
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu daļu regulēšana
Natus ErgoJust LTM ratiņu darba virsmu, klaviatūru un monitoru var regulēt izmantošanai sēdus
vai stāvus stāvoklī. Noregulējiet šo daļu augstumu komfortablā stāvoklī, lai samazinātu roku,
plaukstu, kakla un acu sasprindzinājumu. Monitora un klaviatūras paliktni (tikai Natus ErgoJust
LTM ratiņi) pēc lietotāja vēlēšanās var sasvērt gan uz priekšu, gan atpakaļ.
Ieteicams vēlamajā stāvoklī vispirms noregulēt klaviatūras paliktni un pēc tam monitoru.
PIEZĪME. Kad ratiņi ir novietoti vēlamajā vietā, iekams tos lietot, nofiksējiet visus četrus riteņus.

Riteņu bloķēšana/
atbloķēšana

Kreisā aizmugures riteņa bloķēšanas svira ir nokrāsota zilā krāsā un tai ir trīs stāvokļi.

• Stāvoklis Augšā ļauj riteņiem ripot, bet neļauj tos pagriezt. Izmantojiet šo stāvokli,
transportējot ratiņus.

• Stāvoklis Vidējais ļauj riteņiem gan ripot, gan griezties.
• Stāvoklī Lejā riteņi ir bloķēti un tos nevar pagriezt. Izmantojiet šo stāvokli darbu veikšanas
vietā vai, ja ratiņi tiek atstāti bez uzraudzības.
1.

Nolaidiet visu četru riteņu bloķēšanas sviras, lai nofiksētu ratiņus vietā.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Augšā, lai pārvietotu ratiņus.

B

Centrā, lai ripinātu un grozītu.

C

Lejā, lai bloķētu riteni.

D

1., 2. un 3. ritenis — divi sviras stāvokļi.

E

4. ritenis (kreisais aizmugurējais ritenis). Trīs sviras stāvokļi.
1. attēls. Riteņu bloķēšana/atbloķēšana.
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Informācija

Darba virsmas
augstuma regulēšana

1.

Lai paceltu darba virsmu, palieciet rokas zem darba virsmas un lēnām celiet to uz augšu.
(2. attēls)

2.

Lai nolaistu darba virsmu, uzlieciet rokas uz darba virsmas un lēnām spiediet to uz leju.

Natus ErgoJust LTM ratiņi

Natus ErgoJust ICU ratiņi

2. attēls. Darba virsmas augstuma regulēšana.

Klaviatūras paliktņa
izbīdīšana (tikai Natus
ErgoJust LTM ratiņi)

1.

Lai paliktni izbīdītu maksimālā stāvoklī, palieciet rokas zem klaviatūras paliktņa un lēnām
celiet uz augšu (3. attēls).

2.

Lai ievilktu paliktni, uzlieciet rokas uz klaviatūras paliktņa un lēnām spiediet uz leju.

3. attēls. Natus ErgoJust LTM ratiņu klaviatūras paliktņa izbīdīšana.

2020, gada 23, Novembris
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Klaviatūras paliktņa
sasvēršana (tikai
Natus ErgoJust LTM
ratiņi)

1.

Izbīdiet Natus ErgoJust LTM ratiņu klaviatūras paliktni (4a. un 4b. attēls).

2.

Lai paliktni sasvērtu uz augšu, palieciet rokas zem klaviatūras paliktņa un lēnām celiet uz
augšu (4c attēls).

4a. attēls: Noregulējiet Natus ErgoJust LTM
ratiņu darba virsmas augstumu.

4b. attēls: Izbīdiet Natus ErgoJust LTM ratiņu
klaviatūras paliktni.

4c. attēls: Sasveriet Natus ErgoJust LTM ratiņu klaviatūras paliktni.
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Informācija

Peles paliktņa
izbīdīšana (tikai Natus
ErgoJust LTM ratiņi)

Jūs varat izbīdīt peles turētāja paliktni, lai lietotu peli uz Natus ErgoJust LTM ratiņu paliktņa.
PIEZĪME. Uzglabājiet peli peles turētājā, kad tā netiek lietota, vai ratiņu pārvietošanas laikā
PIEZĪME. Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmā tiek izmantota klaviatūra ar integrētu peles
skārienpaliktni. Nav nepieciešama atsevišķa pele. Klaviatūras paliktnis ir aprīkots ar izbīdāmu
darba plauktu.

Natus ErgoJust LTM ratiņu darba paliktnis ar
peles turētāju

Natus ErgoJust ICU ratiņi ar darba paliktni

1. attēls. Peles turētāja vai darba paliktņa izbīdīšana.
1.

Kreiļu vai labroču
peles paliktņa
uzstādīšana (tikai
Natus ErgoJust LTM
ratiņi)

Lai izbīdītu paliktni, satveriet peles turētāja paliktni un uzmanīgi pavelciet to uz ārpusi.

Peles turētāja plauktu uz darba virsmas var uzstādīt kreisajā vai labajā pusē kreiļu vai labroču peles
darbināšanai.
1.

Izmantojot plakano skrūvgriezi, uzmanīgi izvelciet peles turētāja izcilni (1) un vienlaikus
uzmanīgi velciet lejup peles turētāju (2) (1. attēls).

1. attēls. Peles turētāja noņemšana (parādīti Natus ErgoJust LTM ratiņi)
2.

Bīdiet peles paliktni līdz galam pa kreisi vai pa labi, kā tas vajadzīgs kreiļu vai labroču peles
darbināšanai.

3.

Savietojiet fiksatoru uz peles turētāja ar stiprinājuma slotu uz peles paliktņa un uzmanīgi
paspiediet uz augšu, līdz fiksators ar klikšķi fiksējas vietā.

PIEZĪME. Uzglabājiet peli peles turētājā, kad tā netiek lietota, kā arī, pārvietojot ratiņus.

2020, gada 23, Novembris
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Monitora vai
monobloka datora
pacelšana/nolaišana

Natus ErgoJust LTM ratiņos tiek izmantots mazas konstrukcijas galddators un monitors. Natus
ErgoJust ICU ratiņi ir aprīkoti ar monobloka datoru ar skārienekrāna funkcionalitāti. Monobloka
dators ir uzstādīts uz monitora stiprinājuma masta.
PIEZĪME. Nākamajās nodaļās termins „monitors“ nozīmē gan monitoru, gan monobloka datoru.
1.

Lai paceltu monitoru, palieciet rokas zem monitora un velciet to augšup (1. attēls).

2.

Lai nolaistu monitoru, uzlieciet rokas uz monitora un lēnām spiediet uz leju.

Natus ErgoJust LTM ratiņi

Natus ErgoJust ICU ratiņi

1. attēls. Monitora pacelšana.
PIEZĪME. Klaviatūras paliktnis un darba virsma ir sastiprināti un tos nevar regulēt neatkarīgi
vienu no otra (tikai Natus ErgoJust LTM ratiņi).
PIEZĪME. Nemēģiniet regulēt klaviatūras paliktņa augstumu, to spiežot lejup vai velkot uz augšu.
Noregulējiet darba virsmu (tikai Natus ErgoJust LTM ratiņi)
PIEZĪME. Lai sasniegtu maksimālo monitora augstuma regulēšanas diapazonu, var būt
nepieciešams noregulēt darba virsmas vai klaviatūras paliktņa augstumu.
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Monitora vai
monobloka datora
pagriešana un
sasvēršana

Monitoru var pagriezt tikai par 90o pretpulksteniski portreta vai ainavas orientācijā (1. attēls).
PIEZĪME. Iekams grozīt monobloka datoru, nodrošiniet, lai visi tam pievienotie kabeļi ļautu veikt
šādu kustību.
Monitoru var sasvērt par 20o/5o, lai samazinātu atspīdumu un pielāgotu skatīšanu stāvoklī sēdus
vai stāvus (2. attēls).
Vienkārši ar abām rokām pagrieziet vai sasveriet monitoru vēlamajā stāvoklī un atstājiet to šādi.

Pareizi

Nepareizi

2. attēls. Monitora sasvēršana.

1. attēls. Monitora grozīšana.
TIKAI PRETPULKSTENISKI!
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Informācija par Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanu

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu transportēšana
Nestumiet un nevelciet ratiņus aiz priekšpuses (klaviatūras puses). Transportējot
ratiņus, lietojiet tikai rokturus (1. attēls). Stumšanas/vilkšanas rokturis ir integrēts piederumu
grozā tieši zem pastiprinātāja Base Unit stiprinājuma. Manevrēšanai ar ratiņiem nelietojiet
papildu piederumu grozu (opcija).

Natus ErgoJust LTM ratiņu transportēšana.

Natus ErgoJust ICU ratiņu transportēšana.

1. attēls. Natus ErgoJust LTM vai ErgoJust ICU ratiņu transportēšana.

2-12

1.

Lai transportētu ratiņus, paceliet visu četru riteņu bloķēšanas sviras.

2.

Nostumiet displeja monitoru uz leju viszemākajā stāvoklī.

3.

Atvienojiet strāvas padevi no ISO vai UPS bloka un nostipriniet vadu pie ratiņiem.

4.

Paceliet visu četru riteņu fiksēšanas sviras (kreisā aizmugures riteņa fiksēšanas sviru paceliet
visaugstākajā stāvoklī; skatīt iepriekš 1. attēlu) un pavērsiet riteņus braukšanas virzienā.

5.

Izmantojot aizmugures rokturi, stumiet ratiņus ar abām rokām.

6.

Ja uz ratiņiem ir uzstādīts fotostimulators, pagrieziet sviru un nostipriniet to tuvu ratiņu
stabam, lai transportēšanas laikā izvairītos no bojājumiem.

7.

Kad ir sasniegta vēlamā vieta, nolaidiet visu četru riteņu fiksēšanas sviras, lai nofiksētu ratiņus.

2020, gada 23, Novembris

3. nodaļa

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu uzstādīšana
Šajā nodaļā aprakstīta daļu uzstādīšana uz Natus ErgoJust ICU ratiņiem un to savienošana ar
kabeļiem. Iekams sākt jebkuru no procedūrām, vispirms pārlasiet šīs nodaļas saturu.
SVARĪGI! Visas Natus ErgoJust ICU ratiņu sistēmas drīkst uzstādīt vai modernizēt tikai
kvalificēts un apmācīts Natus tehniķis vai pārstāvis.

Ja iekārta uzglabāšanas vai transportēšanas laikā ir tikusi pakļauta nelabvēlīgiem
apstākļiem, tās darbība vai drošība var pasliktināties. Ja jebkurā laikā rodas aizdomas,
ka funkcionalitāte vai drošība ir pasliktinājusies, instrumenta lietošana ir jāpārtrauc un
jānodrošina pret neparedzētu lietošanu.

Ieteikumi montierim
Lai nodrošinātu lietotājam optimālu lietojumu, montierim jāizpilda šādas prasības:

• Visiem kabeļiem jābūt pareizi ieliktiem un nostiprinātiem, izmantojot piegādes komplektā
iekļautos kabeļu vadības līdzekļus.

• Sistēma jāpievieno piemērotam sienas kontaktam ar pārbaudītu aizsargzemējuma savienojumu.
• Sistēma lietotājam tiek nodota tādā stāvoklī, ka lietotājs to var vienkārši ieslēgt un pēc tam lietot
paredzētajam mērķim.
Lietojot/kopjot kādu no sistēmas daļām, ievērojiet visus darbu veikšanas vietai
noteiktos drošības norādījumus.

Pārbaudes
Izņemiet iekārtas no iepakojuma kārbas(-ām) un, izmantojot daļu sarakstu, pārbaudiet, vai ir
saņemtas visas daļas.
Pārbaudiet, vai nav bojājumu, kas var būt radušies nelabvēlīgu transportēšanas vai uzglabāšanas
apstākļu rezultātā. Nelietojiet instrumentu, ja ir konstatēti bojājumi; sazinieties ar Natus tehniskā
atbalsta dienestu vai jūsu Natus izplatītāju.
Piederumu montāžas instrukcijas skatiet to iesaiņojuma kārbās. Šo rokasgrāmatu ieteicams
papildināt ar šīm instrukcijām.
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Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija

Klaviatūras uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM
1.

Pavelciet uz āru un paceliet klaviatūras paliktni (1. attēls).

2.

Uzstādiet klaviatūru uz klaviatūras paliktņa un nostipriniet to vietā, izmantojot piegādes
komplektā iekļautās Velcro strēmeles.

1. attēls. Klaviatūras uzstādīšana.
PIEZĪME. Natus ErgoJust LTM ratiņi ir aprīkoti ar augstuma ierobežotāju, kas atrodas uz masta
zem klaviatūras paliktņa (2. attēls). Augstuma ierobežotāja uzdevums ir aizsargāt klaviatūru, lai tā
nenonāktu saskarē ar aprīkojumu, kas uzstādīts uz ratiņu pamatnes (lai būtu vismaz 2,5 cm atstarpe).
Ratiņu parastās un ilgstošas lietošanas gaitā un augstuma ierobežotājs var kļūt vaļīgs. Ieteicams to
regulāri pārbaudīt un nostiprināt vietā. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties ar Natus tehniskā
atbalsta dienestu.

Apzīmējumi
A

Apraksts
Augstuma ierobežotājs.
2. attēls. Augstuma ierobežotājs.
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Natus ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu sistēma

Klaviatūras uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU
Klaviatūru uzstāda uz klaviatūras paliktņa, izmantojot četras rūpnīcā iestrādātas Velcro lentes.
1.

Klaviatūras apakšpusē noņemiet aizsargpārsegus no visām četrām Velcro lentēm (1. attēls).

2.

Rūpīgi novietojiet klaviatūru uz klaviatūras paliktņa un piestipriniet klaviatūru pie paliktņa.

Apzīmējumi
A

Apraksts
Velcro lentes.
1. attēls. Klaviatūras novietojums.

PIEZĪME. Natus ErgoJust ICU ratiņi ir aprīkoti ar augstuma ierobežotāju, kas atrodas uz masta
zem klaviatūras paliktņa (2. attēls). Augstuma ierobežotāja uzdevums ir aizsargāt klaviatūru, lai tā
nenonāktu saskarē ar aprīkojumu, kas uzstādīts uz ratiņu pamatnes (lai būtu vismaz 2,5 cm atstarpe).
Ratiņu parastās un ilgstošas lietošanas gaitā un augstuma ierobežotājs var kļūt vaļīgs. Ieteicams to
regulāri pārbaudīt un nostiprināt vietā. Lai saņemtu palīdzību, lūdzam sazināties ar Natus tehniskā
atbalsta dienestu.

Apzīmējumi
A

Apraksts
Augstuma ierobežotājs.
2. attēls. Augstuma ierobežotājs.
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Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija

Video staba noņemšana — ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Video stabu transportēšanas laikā var būt nepieciešams noņemt, lai ratiņus varētu izvadīt caur
neparasti mazu ieeju, lai piekļūtu video staba iekšpusē esošajiem kabeļiem, vai lai nomainītu
video stabu.
Lai, uzstādot video stabu, izvairītos no savainojumiem vai iekārtas sabojāšanas,
ieteicams pasaukt kādu palīgā.

1. Noņemiet izvēles
Natus fotostimulatoru —
Natus ErgoJust LTM

1.

Nofiksējiet šarnīra sviru salocītā stāvoklī (1. attēls).

2.

Aptiniet Velcro strēmeli ap šarnīra sviru.

3.

Atslābiniet šarnīra sviras stiprinājuma kloķi.

4.

Uzmanīgi paceliet šarnīra sviru un nolieciet to malā uz tīras virsmas.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Fiksēšanas kloķis

B

Piestipriniet Velcro lenti

C

Stiprinājuma kloķis

D

Pacēlēja šarnīra svira
1. attēls. Šarnīra sviras noņemšana.

Lai pilnībā atvienotu fotostimulatoru, atvienojiet strāvas padevi un izņemiet strāvas kabeli no
kabeļa kanāla.
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2. Atvienojiet
videokameras un IS
lampas strāvas
kabeļus — Natus
ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU

1.

Atvienojiet videokameras kabeli (1. attēls).

2.

Atvienojiet videokameras un IS lampas strāvas kabeļus.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Atvienojiet videokameras kabeli

B

Atvienojiet videokameras un IS lampas strāvas kabeli

1. attēls. Atvienojiet videokameras kabeli un video kameru un IS lampas strāvas kabeļus.
PIEZĪME. Ass kamerām viens videokameras kabelis nodrošina gan komunikāciju, gan strāvas
padevi kamerai.

2020, gada 23, Novembris
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3. Ar fiksētas
tālummaiņas
videokameru
aprīkota video staba
noņemšana — Natus
ErgoJust ICU

3.

Pārgrieziet un noņemiet savilcējus, kā parādīts tālāk (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Uz datoru

B

Savilcēji

C

No strāvas padeves

D

No video staba

E

Kabeļu saišķis

F

Uz mikrofonu
1. attēls. Noņemiet savilcējus.

3-6

2020, gada 23, Novembris

Natus ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu sistēma
4.

Atvienojiet videokameras kabeli (2. attēls).

5.

Atvienojiet videokameras un kameras vadības kabeļus.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Uz videokameru

B

Uz strāvas padevi

C

Atvienot video kabeli

D

Atvienot videokameras vadības kabeli

2. attēls. Atvienojiet videokameras signālu kabeli un videokameras vadības un strāvas
padeves kabeļus.

2020, gada 23, Novembris
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6.

Atvienojiet videokameras strāvas padevi no ISO/UPS bloka (3. attēls).

7.

Uzmanīgi izņemiet no kanāla video kameras strāvas padeves kabeli.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Kabeļu kanāls

B

Izņemt kabeli no kabeļu kanāla

C

Strāvas padeve

D

Atvienot strāvas kabeli

3. attēls. Atvienojiet video strāvas padevi un izņemiet no kanāla video strāvas kabeli.

3-8

2020, gada 23, Novembris

Natus ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu sistēma

4. Noņemiet video
stabu — Natus

SVARĪGI! Veicot tālāk aprakstītās darbības, NEIZSKRŪVĒJIET stiprinājuma skrūves.
Izskrūvējot stiprinājuma skrūves, montāžas plate(-s) slīdēs lejup. No jauna uzstādot video
stabu, nodrošiniet, lai plāksnes būtu pavērstas ar izliekto pusi uz iekšpusi virzienā uz apakšējo
mastu (1. attēls).

ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU

Apzīmējumi

Apraksts

A

Ieliektā puse vērsta uz ārpusi

B

Apakšējais masts
4. attēls. Pareiza montāžas plātņu orientācija.

8.

Atslābiniet četras video staba stiprinājuma skrūves tā, lai varētu nocelt video stabu no apakšējā
masta (5. attēls).

9.

Pieaicinot palīgu, uzmanīgi noceliet video stabu nost no apakšējā masta un nolieciet to malā
(6. attēls).

5. attēls. Atslābiniet četras video staba
stiprinājuma skrūves.

Apzīmējumi

2020, gada 23, Novembris

6. attēls. Noceliet video stabu no
apakšējā masta.

Apraksts

A

Video stabs

B

Atslābināt

C

Apakšējais masts
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Ratiņu video staba uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Lai, uzstādot video stabu, izvairītos no savainojumiem vai iekārtas sabojāšanas,
ieteicams pasaukt kādu palīgā.

1. Pozicionējiet video
staba kronšteinus

PIEZĪME. 1. līdz 4. darbība jāveic tikai tad, ja, noņemot video stabu, tā stiprinājuma skrūves ir
noņemtas un nevis atslābinātas.
Nepareizi pozicionējot divus kronšteinus, video stabs var atdalīties no apakšējā masta,
kā rezultātā var tikt bojātas sistēmas daļas vai radīti savainojumi.
1.

Ievietojiet vienu no kronšteiniem video staba iekšpusē ar izroboto pusi pret video stabu, kā
parādīts 1. attēlā.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Izrobotā puse pavērsta uz ārpusi

B

Video stabs
1. attēls. Stiprinājuma kronšteinu pareiza orientēšana video staba iekšpusē.
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2.

Izvadiet divas skrūves caur video staba montāžas atverēm un ieskrūvējiet tās kronšteinā, līdz
abu skrūvju gali ir vienā līmenī ar kronšteina aizmugures plakni (2. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Video stabs

B

Līdzeni

C

Kronšteins
2. attēls. Ieskrūvējiet abas skrūves, līdz tās ir vienā līmenī ar kronšteinu.

3.

2. Uzstādiet video
stabu

Strādājot ar otro kronšteinu, ja nepieciešams, atkārtojiet 1. un 2. darbību.

SVARĪGI! Veicot nākamo darbību, iespiediet visas četras skrūves uz iekšpusi, līdz tās ir cieši
atspiedušās pret video stabu (3. attēls). Tas ir nepieciešams, lai pareizi pozicionētu abus
kronšteinus un iebīdītu kronšteinus abās apakšējā masta spraugās.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Video stabs

B

Līdzeni

C

Kronšteins
3. attēls. Cieši iespiediet visas četras skrūves līdz video stabam.

2020, gada 23, Novembris
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4.

Pieaiciniet palīgu un uzmanīgi nolaidiet video stabu uz apakšējā masta, nodrošinot, ka abi
kronšteini ieslīd divās spraugās (4. attēls).

Kronšteini pozicionēti pareizi spraugu
iekšpusē.

Kronšteini pozicionēti nepareizi ārpus
spraugām.
Apzīmējumi

Apraksts

A

Video stabs

B

Ieslidiniet kronšteinus apakšējā masta spraugās.

4. attēls. Uzstādīšanas kronšteinu pareizs novietojums apakšējā masta spraugu iekšpusē.
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PIEZĪME. Pārliecinieties, ka video stabs ir pareizi novietots uz apakšējā masta (5. attēls). Ja tas
nav novietots pareizi, kronšteini neieslīdēs divās spraugās. Noņemiet video stabu un atkārtojiet
iepriekš aprakstīto 4. darbību.

Pareizi
Apzīmējumi

Nepareizi

Apraksts

A

Video stabs

B

Apakšējais masts
5. attēls. Pārliecinieties, ka video stabs ir pareizi novietots uz apakšējā masta.

5.

Pievelciet visas četras skrūves, līdz tās ir stingri piespiestas video stabam (6. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Video stabs

B

Pievilkt

C

Apakšējais masts
6. attēls. Pievelciet visas četras video staba stiprinājuma skrūves.

6.

2020, gada 23, Novembris

Pakustiniet video stabu. Nedrīkst būt nekādu kustību. Ja video stabs kustas, kronšteini nav
ieslīdējuši divās spraugās. Izņemiet video stabu un atkārtojiet 4. un 5. darbību.
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Datora uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM ratiņi
1.

Atslābiniet sešus stiprinājuma kloķus (1. attēls).
PIEZĪME. Datora nodalījuma otrā pusē ir divi stiprinājuma kloķi, kas nav parādīti 1. attēlā. Ja
nepieciešams, izmantojiet šos divus kloķus datora nodalījuma augstuma regulēšanai.

2.

Iebīdiet datoru datora nodalījumā.

3.

Lai stingri nofiksētu datoru, pēc vajadzības noregulējiet stiprinājuma kronšteinu.

4.

Pievelciet četrus stiprinājuma kloķus.

1. attēls.
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ISO vai UPS uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
1.

Uzmanīgi uzlieciet ISO vai UPS bloku un nodalījumu uz ratiņu pamatnes un iebīdiet ISO vai
UPS nodalījumā (1. attēls).

1. attēls.
2.

Pārbaudiet, vai 1. kronšteins ir pareizi pozicionēts 1. spraugā (2. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

1. kronšteins

B

1. sprauga
2. attēls.

2020, gada 23, Novembris
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3.

Nolaidiet ISO vai UPS bloku un nodalījumu tā, lai A izcilnis ievietotos 7. spraugā (3. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

A izcilnis

B

7. sprauga
3. attēls.

4.

Pārbaudiet strāvas kabeļus, kas pienāk no ISO vai UPS, un nodrošiniet, lai neviens no
kabeļiem netiktu iespiests starp nodalījumu un grozu.

5.

Uzmanīgi sasveriet ISO vai UPS bloku un nodalījumu vertikāli un izvadiet strāvas kabeļu
saišķi no ISO vai UPS bloka cauri nodalījuma kabeļu izgriezumam. Nodrošiniet, lai, kad ISO
vai UPS bloks sasvērts pilnībā vertikāli, nodalījuma izcilnis ievietotos B spraugā (4. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Izvietojiet kabeļus gar ratiņu aizmuguri

B

B sprauga
4. attēls.
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6.

Nostipriniet ar Velcro strēmelēm strāvas padeves sistēmas un inžektoru ar strāvas padevi caur
Ethernet (ja piemērojams).

7.

Izvadiet Natus fotostimulatora strāvas kabeli posmā starp ISO vai UPS bloka nodalījumu un
ratiņu stabu (5. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Strāvas padeves caur Ethernet bloks (tikai ass video kamerai)

B

Video paplašinājuma strāvas padeve

C

Nostipriniet strāvas padeves kabeļus ar Velcro strēmelēm
5. attēls.

8.

Nostipriniet ISO vai UPS nodalījumu, izmantojot divas piegādes komplektā iekļautās skrūves
(6. attēls).

6. attēls.

2020, gada 23, Novembris
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9.

Iebīdiet nodalījuma aizmugures vāku ISO vai UPS bloka galvenajā nodalījumā (7. attēls).

Natus ErgoJust ICU ratiņi

Natus ErgoJust LTM ratiņi

7. attēls. Iebīdiet vietā ISO vai UPS bloka nodalījuma aizmugures vāku.
10. Piestipriniet aizmugures vāku pie ISO vai UPS bloka nodalījuma ar trim skrūvēm (8. attēls).

Natus ErgoJust ICU ratiņi

Natus ErgoJust LTM ratiņi

8. attēls. Nostipriniet aizmugures vāku pie galvenā ISO vai UPS bloka nodalījuma.
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Natus fotostimulatora (opcija) uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM ratiņi
1.

Ievietojiet izvēles Natus fotostimulatora uzstādīšanas stabu piederumu stienī (1. attēls).
Tas var atrasties galvenajam stabam vienā vai otrā pusē.

2.

Pievelciet nostiprināšanas kloķi, lai nostiprinātu stabu.

3.

Ievietojiet strāvas kabeli lejup līdz ratiņu pamatnei un nostipriniet strāvas padeves kabeļus ar
Velcro lenti.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Uzstādīšanas stabs

B

Montāžas atvere

C

Stiprinājuma kloķis
1. attēls. Natus fotostimulatora (opcija) šarnīra sviras uzstādīšana.

2020, gada 23, Novembris
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Pastiprinātāja Base Unit uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
PIEZĪME. Nodrošiniet, lai Base Unit būtu piestiprināts sadales bloka puses ātri atvienojamais
kronšteins.
1.

Ievietojiet četras montāžas tapas pastiprinātāja Base Unit četrās video staba puses ātri
atvienojamā kronšteina montāžas atverēs (1. attēls) un bīdiet pastiprinātāja Base Unit lejup,
līdz fiksatora tapa ar klikšķi fiksējas ātri atvienojamā kronšteina fiksēšanas atverē.

2.

Lai noņemtu Base Unit, izvelciet fiksējošo tapu līdz atbrīvošanas stāvoklim un bīdiet Base
Unit uz augšu un prom no ratiņiem.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Video staba ātri atvienojamais kronšteins uzstādīts uz video staba

B

Fiksēšanas atvere

C

Fiksēšanas tapa

D

Pavilkt, lai atbrīvotu

E

Pastiprinātāja Base Unit ātras atvienošanas kronšteins
1. attēls. Base Unit uzstādīšana un noņemšana
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IP (ass un Ipela) kameras IR lampas un mikrofona uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU
1.

Atskrūvējiet kabeļu kanāla uzstādīšanas kloķi (1. attēls) un nolieciet malā kabeļu kanāla pārsegu.

1. attēls. Kabeļu kanāla pārsega noņemšana.

Pieaiciniet palīgu un turpmāko darbības laikā turiet IS lampu un mikrofonu, lai
nepieļautu IS lampas un mikrofona nokrišanu.
2.

Izmantojot galatslēgu, no kabeļu kanāla pārsega iekšpuses pievelciet IS lampas un mikrofona
stiprinājuma skrūvi (2. attēls).

2. attēls. IS lampas un mikrofona uzstādīšana.

2020, gada 23, Novembris
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Videokameras uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU
Pieaiciniet palīgu, lai nākamās darbības laikā turētu videokameru, lai to pasargātu
no nokrišanas.
1.

Ieskrūvējiet un pievelciet četras videokameras stiprinājuma skrūves (1. attēls).

1. attēls. Videokameras uzstādīšana.

IP (ass un Ipela) kameras opcijas uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU
Šī procedūra apraksta, kā uzstādīt IP videokameru un IS lampu ar mikrofonu (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

IP videokamera

B

IS lampa un mikrofons
1. attēls. IP (ass un Ipela) videokamera un IS lampa ar mikrofonu.
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1. Uzstādiet
videokameru

Pieaiciniet palīgu, lai nākamās darbības laikā turētu videokameru, lai to pasargātu
no nokrišanas.
1.

Ieskrūvējiet un pievelciet četras videokameras stiprinājuma skrūves (2. attēls).

2. attēls. IP (ass un Ipela) videokameras uzstādīšana.

2. Uzstādiet IS lampu
un mikrofonu

1.

Atskrūvējiet kabeļu kanāla uzstādīšanas kloķi (1. attēls) un nolieciet malā kabeļu kanāla pārsegu.

1. attēls. Kabeļu kanāla pārsega noņemšana.

Pieaiciniet palīgu un turpmāko darbības laikā turiet IS lampu un mikrofonu, lai
nepieļautu IS lampas un mikrofona nokrišanu.
2.

Izmantojot galatslēgu, no kabeļu kanāla pārsega iekšpuses izskrūvējiet IS lampas un
mikrofona stiprinājuma skrūvi (2. attēls).

2. attēls. IS lampas un mikrofona noņemšana.

2020, gada 23, Novembris
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Fiksētas tālummaiņas videokameras opcijas uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU
Šajā procedūrā aprakstīta fiksētas tālummaiņas videokameras, IS lampas un mikrofona uzstādīšana
uz Natus ErgoJust ICU ratiņiem (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

B

IS lampa

C

Mikrofons
1. attēls. Fiksētas tālummaiņas videokamera un mikrofons.
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1. Uzstādiet fiksētas
tālummaiņas
videokameru

1.

Piestipriniet videokameras stiprinājumu pie videokameras (2. attēls).
Pieaiciniet palīgu, lai nākamās darbības laikā turētu videokameru, lai to pasargātu
no nokrišanas.

2.

Piestipriniet videokameras stiprinājumu pie videokameras kronšteina.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Sešstūra skrūve

B

Paplāksne

C

Kameras kronšteins

D

Kameras stiprinājums

E

Vītņota skrūve

F

Kamera
2. attēls. Videokameras uzstādīšana.

2020, gada 23, Novembris
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2. Piestipriniet IS
lampu pie
videokameras

1.

Piestipriniet IS lampu pie videokameras (3. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Kamera

B

IS lampas kronšteins

C

IS lampa

D

Skrūve
3. attēls. IS lampas piestiprināšana.

3. Uzstādiet mikrofonu
(opcija)

1.

Atskrūvējiet kabeļu kanāla uzstādīšanas kloķi (4. attēls) un nolieciet malā kabeļu kanāla pārsegu.

4. attēls. Kabeļu kanāla pārsega noņemšana.
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2.

Piestipriniet mikrofona kronšteinu pie video staba, izmantojot piegādes komplektā iekļauto
skrūvi, paplāksni un uzgriezni (5. attēls).

3.

Nostipriniet mikrofonu pie mikrofona kronšteina, izmantojot divas piegādes komplektā
iekļautās skrūves.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Paplāksne un uzgrieznis

B

Skrūve

C

Mikrofona kronšteins

D

Mikrofons

E

Divi uzgriežņi
5. attēls. Mikrofona kronšteina un mikrofona uzstādīšana.

2020, gada 23, Novembris
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Displeja monitora/monobloka datora uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Tālāk aprakstītā procedūra attiecas gan uz Natus ErgoJust LTM displeja monitoru, gan uz Natus
ErgoJust ICU monobloka datoru.
1.

Pieaiciniet palīgu, uzstādiet un ar četrām piegādes komplektā iekļautajām spārnskrūvēm
(1. attēls) nostipriniet pie video staba Natus ErgoJust LTM displeja monitoru vai Natus
ErgoJust ICU monobloka datoru.

Apzīmējumi

Apraksts

A

Video stabs

B

Četras stiprinājuma skrūves
1. attēls. Monobloka datora uzstādīšana.

Roktura augstuma regulēšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
1.

Palokiet groza vidusdaļu (1) mazliet prom no roktura un pagrieziet groza apakšdaļu (2) pret
sevi, līdz abi groza montāžas izciļņi atbrīvojas no divām montāžas atverēm (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Montāžas atvere

B

Montāžas izcilnis
1. attēls. Groza noņemšana no roktura.

3-28

2020, gada 23, Novembris

Natus ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu sistēma
2.

Paspiediet uz iekšpusi groza kreiso pusi vai, izmantojot plakano skrūvgriezi, uzmanīgi
palokiet groza sānu virzienā prom no roktura (2. attēls), līdz groza montāžas izcilnis ir
atbrīvojies no sānu montāžas atveres.

2. attēls. Uzmanīgi pabīdiet groza sānu prom no roktura un velciet grozu uz leju.
3.

Uzmanīgi velciet grozu uz leju, līdz otra puse ir atbrīvota no roktura, un nolieciet grozu malā.
PIEZĪME. Veicot nākamo darbību, NEIZSKRŪVĒJIET skrūves, vai arī roktura stiprinājuma
plāksne ieslīdēs uz leju apakšējā masta spraugā.

4.

Atslābiniet visas četras roktura stiprinājuma skrūves, līdz rokturi var bīdīt uz augšu vai leju.

Apzīmējumi
A

Apraksts
Atslābiniet, bet neizskrūvējiet visas četras stiprinājuma skrūves.
3. attēls. Atslābiniet visas četras stiprinājuma skrūves.

2020, gada 23, Novembris

5.

Kad ir noregulēts vēlamais augstums, pievelciet visas četras stiprinājuma skrūves.

6.

Nomainiet grozu (skatīt 3-32. lpp.).
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Groza/roktura nomainīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Šo procedūru izmanto, lai nomainītu bojātu grozu un/vai rokturi.
Lai, noņemot video stabu, izvairītos no savainojumiem vai aprīkojuma sabojāšanas,
ieteicams pieaicināt palīgu.

1. Noņemiet video
stabu

1.

Noņemiet video stabu (skatīt 3-4. lpp.) un atgriezieties pie 2. darbības, kas aprakstīta tālāk.

2. Noņemiet grozu

2.

Palokiet groza vidusdaļu (A) mazliet prom no roktura un pagrieziet groza apakšdaļu (B) pret
sevi, līdz abi groza montāžas izciļņi atbrīvojas no abām montāžas atverēm (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Montāžas atvere

B

Montāžas izcilnis
1. attēls. Groza noņemšana no roktura.

3.

Paspiediet uz iekšpusi groza kreiso pusi vai, izmantojot plakano skrūvgriezi, uzmanīgi
palokiet groza sānu virzienā prom no roktura (2. attēls), līdz groza montāžas izcilnis ir
atbrīvojies no sānu montāžas atveres.

2. attēls. Uzmanīgi pabīdiet groza sānu prom no roktura un velciet grozu uz leju.
4.
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3. Bojāta roktura
mainīšana

PIEZĪME. Ja rokturis ir jānomaina, skatiet šajā lappusē sadaļu Bojāta roktura mainīšana. Ja
rokturis nav bojāts, pārejiet uz sadaļu Jauna groza uzstādīšana nākamajā lappusē.
1.

Atslābiniet četras roktura skrūves un bīdiet rokturi virzienā uz augšu un prom no apakšējā
masta (1. attēls).

1. attēls. Atslābiniet četras uzstādīšanas skrūves.
2.

Izskrūvējiet skrūves no roktura uzstādīšanas plāksnes un nolieciet bojāto rokturi malā.
SVARĪGI! Iekams sākt nākamo darbību, nodrošiniet, lai abas uzstādīšanas plāksnes būtu
orientētas pareizi, kā parādīts 2. attēlā.

Apzīmējumi
A

Apraksts
Izrobotā puse
2. attēls. Pareiza montāžas plātņu orientācija.

2020, gada 23, Novembris
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3.

Izvadiet katru stiprinājuma skrūvi cauri rokturim un ieskrūvējiet skrūves uzstādīšanas
kronšteinos, līdz skrūvju gali ir vienā līmenī ar kronšteinu aizmugures plakni (3. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Līdzeni

B

Rokturis

C

Kronšteins
3. attēls. Ieskrūvējiet abas skrūves, līdz tās ir vienā līmenī ar kronšteinu.

a. Iebīdiet roktura uzstādīšanas plāksnes apakšējā masta gropēs.
b. Pēc vajadzības noregulējiet roktura augstumu un pievelciet visas četras uzstādīšanas
plāksnes skrūves.

4. Uzstādiet jaunu
grozu

4.

Ievietojiet groza labajā pusē esošo montāžas izcilni roktura montāžas atverē un spiediet uz
augšu groza kreiso pusi (4. attēls).

Apzīmējumi
A

Apraksts
Cilne

4. attēls. Ievietojiet labās puses montāžas izcilni montāžas atverē un stumiet groza kreiso pusi
uz augšu.
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5.

Spiediet uz iekšpusi groza kreiso pusi vai uzmanīgi izlieciet groza kreiso pusi, vienlaikus
stumjot uz augšu groza apakšpusi, līdz montāžas izcilnis ieslīd montāžas atverē (5. attēls).

5. attēls. Izlieciet kreiso pusi uz iekšpusi un stumiet groza kreiso pusi uz augšu.
6.

Palokiet groza vidusdaļu (A) mazliet prom no roktura un pagrieziet groza apakšdaļu (B) pret
sevi, līdz abi groza montāžas izciļņi ar klikšķi fiksējas abās montāžas atverēs (6. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

A

Montāžas atvere

B

Montāžas izcilnis
6. attēls. Montāžas izciļņu ievietošana divās aizmugures montāžas atverēs.

2020, gada 23, Novembris

3-33

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija

Video staba montāžas kronšteinu atkārtota uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Lai, uzstādot video stabu, izvairītos no savainojumiem vai iekārtas sabojāšanas,
ieteicams pasaukt kādu palīgā.
Nepareizi pozicionējot divus kronšteinus, video stabs var atdalīties no apakšējā masta,
kā rezultātā var tikt bojātas sistēmas daļas vai radīti savainojumi.
1.

Ievietojiet vienu no kronšteiniem video staba iekšpusē ar izroboto pusi pret video stabu, kā
parādīts 1. attēlā.

1. attēls. Stiprinājuma kronšteinu pareiza orientēšana video staba iekšpusē.
2.

Izvadiet divas skrūves cauri video staba montāžas atverēm un ieskrūvējiet tās kronšteinā.

3.

Turpiniet skrūvēt skrūves (2) kronšteinā, līdz abu skrūvju gali ir vienā plaknē ar kronšteina
aizmugures virsmu (8. attēls).

2. attēls. Ieskrūvējiet abas skrūves, līdz tās ir vienā līmenī ar kronšteinu.
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4.

Atkārtojiet 8. līdz 10. darbību ar otru kronšteinu.
SVARĪGI! Veicot nākamo darbību, iespiediet visas četras skrūves uz iekšpusi, līdz tās ir
cieši atspiedušās pret video stabu (3. attēls). Tas ir nepieciešams, lai pareizi pozicionētu abus
kronšteinus un iebīdītu kronšteinus abās apakšējā masta spraugās.

3. attēls. Cieši iespiediet visas četras skrūves līdz video stabam.
5.

Pieaiciniet palīgu un uzmanīgi nolaidiet video stabu uz apakšējā masta, nodrošinot, ka abi
kronšteini ieslīd divās spraugās (4. attēls).

4. attēls. Uzstādīšanas kronšteinu pareizs novietojums apakšējā masta spraugu iekšpusē.

2020, gada 23, Novembris
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6.

Pievelciet visas četras skrūves, līdz tās ir stingri piespiestas video stabam (5. attēls).

5. attēls. Pievelciet visas četras video staba stiprinājuma skrūves.
7.
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Pakustiniet video stabu. Nedrīkst būt nekādu kustību. Ja video stabs kustas, kronšteini nav
ieslīdējuši divās spraugās. Noņemiet video stabu un atkārtojiet šo procedūru.
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Kabeļu kanāla pārsega noņemšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU
Video kameras, IS lampas un mikrofona kabeļi tiek izvadīti cauri video stabam; šai nolūkā var būt
nepieciešams noņemt kabeļu kanāla pārsegu, lai piekļūtu kabeļiem.
1.

Atskrūvējiet kabeļu kanāla uzstādīšanas kloķi (1. attēls) un nolieciet malā kabeļu kanāla
pārsegu.

2.

Kad tas ir paveikts, uzlieciet atpakaļ vietā kabeļu kanāla pārsegu un nostipriniet to.

Tikai Natus ErgoJust ICU

Tikai Natus ErgoJust LTM

1. attēls. Kabeļu kanāla pārsega noņemšana.

2020, gada 23, Novembris
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Tukša lappuse
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4. nodaļa

Kabeļu likšanas instrukcijas
Nodaļa ir sadalīta piecās sadaļās.
4-1. Natus ErgoJust LTM ar asu kamerām
4-2. Natus ErgoJust LTM ar Sony Ipela kamerām
4-3. Natus ErgoJust ICU ar asu kamerām
4-4. Natus ErgoJust ICU ar Sony Ipela kamerām
4-5. Natus ErgoJust ICU ar fiksētas tālummaiņas kameru

2020, gada 23, November
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4-1. nodaļa. Natus ErgoJust LTM (asu kameras)
Ass kameras porti

4-2

A

Ethernet savienojums

B

Audio ieeja

C

Audio zemējums

2020, gada 23, Novembris

Kabeļu likšanas instrukcijas

4-1-1. Signāla un vadības kabeļu savienojumi (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Monitors

I

Natus fotostimulatora vadības panelis

B

Ass videokamera

J

Natus pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

C

Mikrofons

K

Natus pastiprinātāja Base Unit (kreisā puse)

D

IS lampa

L

Dators

E

Pele

M

Pastiprinātāja komutācijas bloks

F

Klaviatūra

N

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

G

Natus fotostimulators (opcija)

O

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

H

Šarnīra svira
1. attēls. Sistēmas daļu kabeļu izvietojums ar asu kamerām.
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4-1-2. Signālu un vadības kabeļu maršruti (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

H

Klaviatūra

B

IS lampa un mikrofons

I

Pele

C

Pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

J

Divi savilcēji

D

Video stabs

K

Dators

E

Kabeļu kanāls

L

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

F

Kabeļu saišķis

M

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

G

Monitors
1. attēls. Signālu un vadības kabeļa maršruti (ass kamera).
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4-1-3. Sistēmas strāvas kabeļu savienojumi (ass kamera)
Iekams strāvas padeves kabeļus pievienot sistēmas daļām, nodrošiniet, lai ISO vai UPS bloks būtu atvienots no
ELEKTRISKĀ TĪKLA strāvas padeves avota (atvienota kontaktdakša).
PIEZĪME.Nākamajā piemērā parādīts ISO.

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Natus fotostimulators (opcija)

G

Strāvas padeve

B

Videokamera

H

ELEKTRISKAIS TĪKLS

C

IS lampa un mikrofons

I

Natus pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

D

Strāvas padeve

J

Dators

E

Inžektors ar strāvas padevi caur
Ethernet

K

Monitors

F

ISO vai UPS

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Strāvas padeves sistēmas kabeļu izvietojums (ass kamera).
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4-1-4. Sistēmas strāvas kabeļu maršruti (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Natus fotostimulators (opcija)

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

B

Videokamera

J

Dators

C

IS lampa un mikrofons

K

IS lampas strāvas padeve

D

Natus pastiprinātāja Base Unit

L

Fotostimulatora strāvas padeve (opcija)

E

Video stabs

M

Strāvas padeves kabeļus nostiprina ar Velcro strēmelēm

F

Kabeļu kanāls

N

Monitors

G

Kabeļu saišķis

O

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

H

ISO vai UPS

P

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Strāvas kabeļu maršruti (asu kamera).
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4-2. nodaļa. Natus ErgoJust LTM (Sony Ipela kameras)
4-2-1. Signālu un vadības kabeļu savienojumi (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Monitors

H

Šarnīra svira

B

Videokamera

I

Natus fotostimulatora vadības panelis

C

Mikrofons

J

Natus pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

D

IS lampa

K

Natus pastiprinātāja Base Unit (kreisā puse)

E

Pele

L

Pastiprinātāja komutācijas bloks

F

Klaviatūra

M

Dators

G

Natus fotostimulators (opcija)

N

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Sistēmas daļu kabeļu izvietojums (Sony Ipela kamera).

2020, gada 23, Novembris
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4-2-2. Signālu un vadības kabeļu maršruti (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

G

Monitors

B

IS lampa un mikrofons

H

Klaviatūra

C

Pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

I

Pele

D

Video stabs

J

Divi savilcēji

E

Kabeļu kanāls

K

Dators

F

Kabeļu saišķis

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Signālu un vadības kabeļu maršruti (Sony Ipela kamera).
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4-2-3. Sistēmas strāvas kabeļu savienojumi (Ipela kamera)
Iekams strāvas padeves kabeļus pievienot sistēmas daļām, nodrošiniet, lai ISO vai UPS bloks būtu atvienots no
ELEKTRISKĀ TĪKLA strāvas padeves avota (atvienota kontaktdakša).
PIEZĪME.Nākamajā piemērā parādīts ISO.

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Natus fotostimulators (opcija)

H

ISO vai UPS

B

Videokamera

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

C

Mikrofons

J

Natus pastiprinātāja Base Unit (labā puse)

D

IS lampa

K

Dators

E

Kabeļa dalītājs

L

Monitors

F

Strāvas padeve

M

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

G

Strāvas padeve
1. attēls. Sistēmas daļu strāvas kabeļu izvietojums (Sony Ipela kamera).

2020, gada 23, Novembris
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4-2-4. Sistēmas strāvas kabeļu maršruti (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Natus fotostimulators (opcija)

I

ELEKTRISKAIS TĪKLS

B

Videokamera

J

Dators

C

IS lampa un mikrofons

K

IS lampas un mikrofona strāvas padeve

D

Natus pastiprinātāja Base Unit

L

Fotostimulatora strāvas padeve (opcija)

E

Video stabs

M

Strāvas padeves kabeļus nostiprina ar Velcro strēmelēm

F

Kabeļu kanāls

N

Monitors

G

Kabeļu saišķis

O

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

H

ISO vai UPS
1. attēls. Strāvas kabeļu maršruti (Sony Ipela kamera).
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4-3. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar asu kamerām
4-3-1. Video opcijas signāla un vadības kabeļu savienojumi (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

F

Monobloka dators

B

Mikrofons

G

Natus pastiprinātāja Base Unit

C

IS lampa

H

Klaviatūra

D

Inžektors ar strāvas padevi caur
Ethernet

I

Uz tīklu

E

RJ45–USB pārveidotājs

J

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. PTZ un HD PTZ opcijas signāla un vadības kabeļu savienojumi (ass kamera).

2020, gada 23, Novembris
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4-3-2. Signālu un vadības kabeļu maršruti (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

G

Kabeļu kanāls

B

IS lampa un mikrofons

H

Klaviatūra

C

Natus pastiprinātāja Base Unit

I

Kabeļu saišķis

D

Video stabs

J

Monobloka dators

E

Kabeļu kanāls

K

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

F

Uz tīklu

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Video opcijas signālu un vadības kabeļu maršruti (ass kamera).
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4-3-3. Strāvas kabeļu savienojumi (ass kamera)
Iekams strāvas padeves kabeļus pievienot sistēmas daļām, nodrošiniet, lai ISO vai UPS bloks būtu atvienots no
ELEKTRISKĀ TĪKLA strāvas padeves avota (atvienota kontaktdakša).

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

G

RJ45–USB pārveidotājs

B

Mikrofons

H

ELEKTRISKAIS TĪKLS

C

IS lampa

I

ISO vai UPS

D

Inžektors ar strāvas padevi caur
Ethernet

J

Natus pastiprinātāja Base Unit (skats no labās puses)

E

Strāvas padeve

K

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

F

Monobloka dators
1. attēls. PTZ un HD PTZ video opcijas kabeļu savienojumi (ass kamera).
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4-3-4. Strāvas kabeļu maršruti (ass kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Videokamera

G

Monobloka dators

B

IS lampa un mikrofons

H

Video stabs

C

Natus pastiprinātāja Base Unit

I

ISO vai UPS

D

ELEKTRISKAIS TĪKLS

J

IS lampas strāvas padeve

E

Kabeļu kanāls

K

Inžektors ar strāvas padevi caur Ethernet

F

Kabeļu saišķis

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. PTZ un HD PTZ video opcijas strāvas kabeļu maršruti (ass kamera).
4-14
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Kabeļu likšanas instrukcijas

4-4. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar Sony Ipela kamerām
4-4-1. Signālu un vadības kabeļu savienojumi (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

PTZ / HD PTZ video kamera

F

Uz tīklu

B

Mikrofons

G

Natus pastiprinātāja Base Unit

C

IS lampa

H

Monobloka dators

D

RJ45–USB pārveidotājs

I

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

E

Klaviatūra
1. attēls. PTZ un HD PTZ opcijas signālu un vadības kabeļu savienojumi (Sony Ipela kamera).
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4-4-2. Signālu un vadības kabeļu maršruti (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

PTZ / HD PTZ video kamera

G

Kabeļu kanāls

B

IS lampa un mikrofons

H

Klaviatūra

C

Natus pastiprinātāja Base Unit

I

Kabeļu saišķis

D

Video stabs

J

Monobloka dators

E

Kabeļu kanāls

K

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

F

Uz tīklu
1. attēls. PTZ un HD PTZ video opcijas signālu un vadības kabeļu maršruti (Sony Ipela kamera).
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Kabeļu likšanas instrukcijas

4-4-3. Strāvas kabeļu savienojumi (Ipela kamera)
Iekams strāvas padeves kabeļus pievienot sistēmas daļām, nodrošiniet, lai ISO vai UPS bloks būtu atvienots no
ELEKTRISKĀ TĪKLA strāvas padeves avota (atvienota kontaktdakša).

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Monobloka dators

F

Strāvas padeve

B

PTZ / HD PTZ video kamera

G

ELEKTRISKAIS TĪKLS

C

Mikrofons

H

ISO vai UPS

D

IS lampa

I

Natus pastiprinātāja Base Unit (skats no labās puses)

E

Kabeļa dalītājs

J

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. PTZ un HD PTZ video opcijas strāvas kabeļu savienojumi (Sony Ipela kamera).
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4-4-4. Strāvas kabeļu maršruti (Ipela kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

PTZ / HD PTZ video kamera

F

Kabeļu saišķis

B

IS lampa un mikrofons

G

Monobloka dators

C

Natus pastiprinātāja Base Unit

H

Video stabs

D

ELEKTRISKAIS TĪKLS

I

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

E

Kabeļu kanāls
1. attēls. PTZ un HD PTZ video opcijas strāvas kabeļu maršruti (Sony Ipela kamera).
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Kabeļu likšanas instrukcijas

4-5. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar fiksētas tālummaiņas kamerām
4-5-1. Signāla un vadības kabeļu savienojumi (fiksētas tālummaiņas kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Mikrofons

G

Klaviatūra

B

Nepievienojiet strāvas padevi šiem diviem
ievadiem

H

Uz tīklu

C

GND

I

Uz video kameras strāvas padevi

D

TD

J

Natus pastiprinātāja Base Unit

E

RD

K

Monobloka dators

F

Uz video kameras strāvas padevi

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Fiksētas tālummaiņas video opcijas signālu un vadības kabeļu savienojumi.
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4-5-2. Signālu un vadības kabeļu maršruti (fiksētas tālummaiņas kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Fiksētas tālummaiņas videokamera

G

Klaviatūra

B

IS lampa

H

Kabeļu saišķis

C

Mikrofons

I

Monobloka dators

D

Natus pastiprinātāja Base Unit

J

Video stabs

E

Uz tīklu

K

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

F

Kabeļu kanāls
1. attēls. Fiksētas tālummaiņas video opcijas signālu un vadības kabeļu maršrutēšana.
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Kabeļu likšanas instrukcijas
Nostipriniet kabeļus ar savilcējiem
1.

Pēc sistēmas daļu kabeļu ielikšanas piestipriniet savilcējus Natus ErgoJust ICU ratiņu
kabeļiem, kā parādīts tālāk (1. attēls).

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Uz datoru

E

Kabeļu saišķis

B

Savilcēji

F

Uz mikrofonu

C

No strāvas padeves

G

Savienotāju un ierīču veids var
atšķirties no parādītajiem.

D

No video staba
1. attēls. Kabeļu nostiprināšana ar savilcējiem.

2020, gada 23, Novembris

4-21

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija

4-5-3. Strāvas kabeļu savienojumi (fiksētas tālummaiņas kamera)
Iekams strāvas padeves kabeļus pievienot sistēmas daļām, nodrošiniet, lai ISO vai UPS bloks būtu atvienots no
ELEKTRISKĀ TĪKLA strāvas padeves avota (atvienota kontaktdakša).
Fiksētas tālummaiņas video opcijas kabeļu likšanas shēmu skatiet nākamajā lappusē.

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Nepievienojiet strāvas padevi šiem
diviem ievadiem

G

ELEKTRISKAIS TĪKLS

B

12 V-

H

Strāvas padeve

C

12 V+

I

ISO (parādīts) vai UPS

D

Uz RD, TD, GND kameras vadības
kabeļiem

J

Natus pastiprinātāja Base Unit

E

Fiksētas tālummaiņas videokamera

K

Monobloka dators

F

IS lampa

L

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Fiksētas tālummaiņas video opcijas strāvas kabeļu savienojumi.
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Kabeļu likšanas instrukcijas

4-5-4. Strāvas kabeļu maršruti (fiksētas tālummaiņas kamera)

Apzīmējumi

Apraksts

Apzīmējumi

Apraksts

A

Fiksētas tālummaiņas videokamera

F

Kabeļu kanāls

B

IS lampa

G

Kabeļu saišķis

C

Mikrofons

H

Monobloka dators

D

Natus pastiprinātāja Base Unit

I

Video stabs

E

ELEKTRISKAIS TĪKLS

J

Savienotāju un ierīču veids var atšķirties no parādītajiem.

1. attēls. Fiksētas tālummaiņas video opcijas kabeļu maršrutēšana.
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Tukša lappuse.

4-24

2020, gada 23, Novembris

Alfabētiskais rādītājs

A

K

Apzīmējumu apraksts 1-3
Atruna b
Autortiesības un preču zīmes b

Kabeļu kanāla pārsega noņemšana — Natus ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU 3-37
Kabeļu likšanas instrukcijas 4-1
4-1. nodaļa. Natus ErgoJust LTM (asu kameras) 4-2
4-1. nodaļa. Natus ErgoJust LTM (Sony Ipela kameras) 4-7
4-3. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar asu kamerām 4-11
4-4. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar Sony Ipela kamerām 4-15
4-5. nodaļa. Natus ErgoJust ICU ar fiksētas tālummaiņas
kamerām 4-19

B
Brīdinājumi vai drošības profilakses norādījumi 1-8

D
Datora uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM ratiņi 3-14
Displeja monitora/monobloka datora uzstādīšana — Natus
ErgoJust LTM un ErgoJust ICU 3-28
Drošības informācijas kopsavilkums 1-8
Drošības un standartu atbilstība b

N
Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU daļu regulēšana
Klaviatūras paliktņa sasvēršana (tikai Natus ErgoJust LTM
ratiņi) 2-8
Peles paliktņa izbīdīšana (tikai Natus ErgoJust LTM ratiņi) 2-9
Peles paliktņa uzstādīšana kreiļu vai labroču peles izmantošanai
(tikai Natus ErgoJust LTM ratiņi) 2-9

E
ErgoJust ICU ratiņu nestspēja 1-14
ErgoJust ICU ratiņu piederumi 1-12
ErgoJust ICU ratiņu sistēmas daļu identifikācija — ass
kamera 2-4
ErgoJust ICU ratiņu sistēmas daļu identifikācija - Sony Ipela
kamera 2-5
ErgoJust ICU ratiņu uzstādīšana
Fiksētas tālummaiņas video opcija

Mikrofona uzstādīšana (opcija) 3-26
ErgoJust LTM ratiņu nestspēja 1-14
ErgoJust LTM ratiņu piederumi 1-12
ErgoJust ratiņu sistēmas daļu identifikācija - Sony Ipela
kamera 2-3
ErgoJust ratiņu sistēmas daļu identifikācija Apela kamera 2-2
ErgoJust ratiņu sistēmas uzstādīšana
Darba paliktņa izbīdīšana 3-2

ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu uzstādīšana 3-1
Klaviatūras uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU 3-3
Klaviatūras uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM 3-2
Pārbaudes 3-1
Ratiņu video staba uzstādīšana — Natus ErgoJust un ErgoJust
ICU 3-10
Video staba noņemšana — ErgoJust LTM un ErgoJust ICU 3-4
Etiķetes un simboli 1-4

F
Fiksētas tālummaiņas videokameras opcijas uzstādīšana —
Natus ErgoJust ICU 3-24

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu daļu regulēšana
Darba virsmas regulēšana 2-7
Klaviatūras paliktņa izbīdīšana (tikai Natus ErgoJust LTM
ratiņi) 2-7
Monitora vai monobloka datora pacelšana/nolaišana 2-10
Monitora vai monobloka datora pagriešana vai sasvēršana 2-11
Riteņu bloķēšana/atbloķēšana 2-6

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu
transportēšana 2-12
Natus ErgoJust un ErgoJust ICU ratiņu daļu regulēšana 2-6
Natus fotostimulatora (opcija) uzstādīšana — Natus ErgoJust
LTM ratiņi 3-19
Natus pilnvarotais pārstāvis ES a

P
Pacienta izolēšanas prasības 1-11
Paredzētais lietojums 1-2
Paredzētais lietotājs 1-2
Pastiprinātāja Base Unit uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM
un ErgoJust ICU 3-20
Pilnvarotais pārstāvis ES a
Prasības spriegumam 1-11
Prasības datoram 1-11
Prasības ISO vai UPS 1-11
Preču zīmes b
Profilaktiskā apkope 1-15

G

PTZ un HD PTZ kameru IS lampas un mikrofona uzstādīšana
— Natus ErgoJust ICU 3-21
PTZ vai HD PTZ kameras opcijas uzstādīšana — Natus
ErgoJust ICU 3-22

Groza/roktura nomainīšana — Natus ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU 3-30

R

I
Ieteikumi par tīrīšanu 1-15
ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņi 1-15

Ievads 1-1
Ilustrācijas 1-3
Instrukcijas par atbrīvošanos darbmūža beigās. 1-13
ISO vai UPS uzstādīšana — Natus ErgoJust LTM un ErgoJust
ICU 3-15
Izdevēja paziņojums a

2020, gada 23, Novembris

Ratiņu izmēri 1-1
Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi 1-3
Roktura augstuma regulēšana — Natus ErgoJust LTM un
ErgoJust ICU 3-28

S
Saderīgi Natus ErgoJust ratiņi un Natus ErgoJust ICU ratiņu
piederumi 1-12
Simboli 1-4
Simbolu/apzīmējumu apraksts 1-3
Šīs rokasgrāmatas izmantošana 1-2
i

Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU ratiņu lietošanas instrukcija

T
Tehniskais atbalsts a

V
Video staba montāžas kronšteinu atkārtota uzstādīšana —
Natus ErgoJust LTM un ErgoJust ICU 3-34
Videokameras uzstādīšana — Natus ErgoJust ICU 3-22
Vides specifikācijas 1-11
Vispārējas norādes par lietošanu 2-1

ii

2020, gada 23, Novembris

Absolūts servisa risinājums
Ikviena XLTEK produkta izstrādi nodrošina uzņēmums Natus Medical Incorporated, kas ir starptautiski atzīts inovatīvas medicīnas
produkcijas un pakalpojumu piegādātājs.
Atbalstu mūsu neiroloģijas sistēmām nodrošina uzņēmuma iekšējā atbalsta komanda, kurā strādā tehniskie un klīniskie eksperti,
sniedzot diennakts atbalstu, attālinātu atbalstu ar WebEx vai VPN sistēmu starpniecību, izmantojot lielāko Neuro/Sleep sistēmu
klīniskā un tehniskā atbalsta tīklu, kā arī pielāgotus servisa līgumus, kas ietver profilaktiskās apkopes komandējumus un datoru
jauninājumus.
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada (Kanāda)
Tālr.: +1 905-829-5300
Fakss: +1 905-829-5304
Bezmaksas tālr. (ASV un Kanāda): 800-303-0306
Tehniskā atbalsta e-pasts: OTS@natus.com
Klientu atbalsta dienesta e-pasts: Oakville_Customer_Service@natus.com
Tīmekļa vietne: www.natus.com
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