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Informacje

Wsparcie techniczne
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada
Tel.: 905-829-5300 lub faks: 905-829-5304
Bezpłatny (USA i Kanada): 800-303-0306
Adres e-mail wsparcia technicznego: OTS@natus.com
Adres e-mail obsługi klienta: Oakville_Customer_Service@natus.com
Witryna internetowa: www.natus.com

Notka od wydawcy
Część 032116B Wer. 08
Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM
Wydano 6 października 2020 r.

Autoryzowany przedstawiciel Natus w UE

Natus Manufacturing Limited
IDA Business Park
Gort, Co.Galway, Irlandia
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Bezpieczeństwo i zgodność z normami
Wózek Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego spełnia następujące normy bezpieczeństwa dotyczące medycznych
urządzeń elektrycznych opracowane przez krajowe i międzynarodowe organizacje regulacyjne.

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

Wymagania ogólne
Wymagania ogólne
Wymagania ogólne

Ograniczenie odpowiedzialności
Firma Natus Medical Incorporated nie odpowiada za obrażenia ciała, infekcje lub inne szkody będące skutkiem użycia tego wyrobu.
Elektroniczna kopia niniejszego dokumentu znajduje się na stronie internetowej firmy Natus. Wszelkie poważne incydenty, które
miały miejsce w związku z wózkami ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózkami ErgoJust do OIOM, należy
zgłaszać Natus Medical Incorporated i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają
siedzibę.
Skorzystać z witryny internetowej Natus w celu uzyskania elektronicznej kopii tego dokumentu.

Prawa autorskie i znaki towarowe
© 2020 Natus Medical Incorporated lub jedna z jej spółek zależnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Natus to zastrzeżony znak towarowy firmy Natus Medical Incorporated. Wszelkie nazwy produktów występujące w niniejszym
dokumencie to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe będące własnością, promowane lub dystrybuowane przez Natus
Medical Incorporated, jej spółki zależne lub oddziały, bądź też udzielone powyższym podmiotom na zasadzie licencji. Wszelkie
inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.
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Rozdział 1

Wprowadzenie

Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i Natus ErgoJust do OIOM to ergonomiczne
wózki używane w połączeniu z urządzeniami i akcesoriami Natus NeuroWorks/SleepWorks w celu
uzyskania kompletnej i mobilnej stacji roboczej do zastosowań z zakresu EEG.
Wózek Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego pozwala uzyskać mobilną stację
roboczą w miejscu opieki w dowolnej sali szpitalnej wymagającej prowadzenia monitoringu lub
badań EEG. Jego konstrukcja sprawia, że idealnie sprawdza się jako całościowe rozwiązanie do
długoterminowego monitoringu EEG (LTM). Wózek jest wyposażony we wsporniki montażowe
do modułów base unit wzmacniaczy, komputera akwizycji z oprogramowaniem NeuroWorks/
SleepWorks, opcjonalnych kamer oferujących różne rozdzielczości (wliczając kamery zasilane
przez Ethernet), lampy podczerwieni i mikrofonu, stymulatora fotycznego Natus, transformatora
separacyjnego (ISO) lub zasilacza awaryjnego (UPS) oraz kosza(y) na materiały kliniczne.
Wózek Natus ErgoJust do OIOM idealnie nadaje się do zastosowań wymagających monitorowania
EEG na oddziałach intensywnej opieki medycznej (OIOM). Posiada te same funkcje, co wózek
Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego, ale wykorzystuje zintegrowany z monitorem
komputer akwizycji, który idealnie nadaje się do zajmującej mniej miejsca obsługi na OIOM z
użyciem ekranu dotykowego.
Funkcje i opcje wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózka ErgoJust do
OIOM to:

•

Powierzchnia robocza i taca na klawiaturę
z regulacją wysokości

•

Komputer z oprogramowaniem Natus
Neuroworks/SleepWorks

•

Regulowany monitor z możliwością
pochylania

•

•

Zakres regulacji od pozycji siedzącej do
pozycji stojącej

Standardowe kamery wysokiej
rozdzielczości (HD) i bardzo wysokiej
rozdzielczości 1080p (Full HD)
Podstawa o małych wymiarach

•

Szybko odłączany osprzęt do modułów
base unit wzmacniaczy Natus

•
•

4 kółka samonastawne z możliwością
blokowania

Wymiary wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózka ErgoJust do OIOM
ErgoJust do monitoringu długoterminowego: 1,97 m wys. x 0,56 m szer. x 0,67 m gł.
(77,4” wys. x 22” szer. x 26” gł.)
ErgoJust do OIOM: 1,97 m wys. x 0,46 m szer. x 0,67 m gł. (77,4” wys. x 18” szer. x 26” gł.)
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Korzystanie z tej instrukcji
W niniejszej instrukcji opisano zasadę działania, funkcje, konfigurację, obsługę i konserwację
wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózka Natus ErgoJust do OIOM.
Instrukcja zawiera również informacje dotyczące danych technicznych oraz uzyskiwania pomocy.
Przed przeprowadzeniem odpowiednich procedur i przed rozpoczęciem danej sekwencji zalecamy
przeczytanie całej sekcji niniejszego dokumentu. Postępować ściśle z treścią instrukcji.
WAŻNE: Wszystkie systemy wózków Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i
wózków Natus ErgoJust do OIOM muszą zostać zainstalowane lub zmodernizowane przez
wykwalifikowanego i przeszkolonego technika lub przedstawiciela Natus.
WAŻNE: Nie podłączać żadnych kabli przed zamontowaniem wszystkich komponentów.
W rozdziałach 3 i 4 opisano miejsce podłączania i sposób prowadzenia kabli.
Niektóre komponenty mogą już być zamontowane fabrycznie na wózku wraz z kablami. Schematy
okablowania zawierają czynności dotyczące również kabli podłączonych fabrycznie, co pozwala
na sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń.

Zdecydowanie zalecamy przeczytanie sekcji Ostrzeżenie lub Środki ostrożności
niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem eksploatacji tego systemu wózka.

Przeznaczenie
Wózki Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózki Natus ErgoJust do OIOM
to mobilne stacje robocze mieszczące wszystkie urządzenia i akcesoria Natus wymagane do
prowadzenia badania EEG z użyciem wideo lub bez użycia wideo w celu przeprowadzania
rutynowych badań, monitoringu długoterminowego (LTM) oraz monitoringu EEG na oddziale
intensywnej opieki medycznej (OIOM).

Docelowi użytkownicy
Wózki ErgoJust do monitoringu długoterminowego i do OIOM są przeznaczone do użytku przez
przeszkolony personel medyczny.

1-2
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Wprowadzenie

Konwencje stosowane w instrukcji
W instrukcji wykorzystano różne symbole oraz konwencje typograficzne. Przedstawiono je na
w tabeli na następnej stronie wraz z opisem ich znaczenia i funkcji.

Informacje o ilustracjach
Modele/wersje sprzętu wymienione w tej publikacji mogą różnić się od przestawionych
na ilustracjach.

Opis symboli/konwencji
W tej instrukcji dwa oznaczenia służą do identyfikacji potencjalnie niebezpiecznych lub
powodujących uszkodzenia warunków i procedur:

Ten symbol oznacza ostrzeżenie lub ważne informacje, których nie wolno przeoczyć. Przed
pierwszym uruchomieniem systemu należy uważnie przeczytać wszystkie ostrzeżenia i przestrogi.
Ten symbol oznacza przestrogę i określa warunki lub praktyki, które mogą prowadzić do
uszkodzenia sprzętu.
UWAGA: Uwaga zawiera ważne informacje uzupełniające.
Tekst wytłuszczony - Nazwy klawiszy sterujących, funkcyjnych, opcji i oznaczeń są wytłuszczone.
Tekst wytłuszczony jest również stosowany w celu podkreślenia ważnych nazw lub koncepcji.
Kursywa - kursywa jest stosowana w podpisach.
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Oznaczenia i symbole
Następujące oznaczenia i symbole mogą być umieszczone na wózku Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i/lub na
komponentach systemu Natus Neurology Incorporated. Pozycje oznaczone „-” to symbole nieznormalizowane.
Symbol

1-4

Standardowe
Odniesienie

Nazwa symbolu
Symbol

Nazwa symbolu zgodnie z
Przywoływana norma

Objaśnienie

Medical
Device

-

-

Wskazanie urządzenia
medycznego

Niniejszy produkt jest
urządzeniem
medycznym.

RX only

21 CFR Część
801.109(b)(1)

Urządzenia do
etykietowania recept.

Tylko na receptę

Wskazuje, że produkt jest
dopuszczony do sprzedaży
przez
uprawnionego pracownika
służby zdrowia
lub na jego zlecenie.

2012/19/UE

Zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

Instrukcje utylizacji po
upłynięciu okresu
trwałości użytkowej

Oznacza, że zużytego
sprzętu elektrycznego i
elektronicznego
nie należy wyrzucać
razem z niesegregowanymi
odpadami, ale powinny być
odbierane
osobno.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Producent

Wskazuje producenta
urządzenia medycznego.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Autoryzowany przedstawiciel
we Wspólnocie Europejskiej

Wskazuje autoryzowanego
przedstawiciela we
Wspólnocie Europejskiej.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Data produkcji

Oznacza datę, kiedy
urządzenie medyczne
zostało
wyprodukowane.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Kod partii lub serii

Oznacza kod partii
producenta,
aby można było
zidentyfikować partię
lub serię.
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Wprowadzenie
Symbol
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Standardowe
Odniesienie

Nazwa symbolu
Symbol

Nazwa symbolu zgodnie z
Przywoływana norma

Objaśnienie

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Numer katalogowy

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Zapoznać się z instrukcją
użytkowania

ISO 60601-1
Tabela D.1 #11

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Instrukcje obsługi

ISO 60601-1
Tabela D.2 #10

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Postępować zgodnie z
instrukcją
użytkowania

Odnieść się do instrukcji
obsługi/ broszury.
UWAGA URZĄDZENIE
MEDYCZNE
„Postępuj zgodnie z
instrukcją użytkowania”

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

Urządzenia medyczne —
Symbole do stosowania na
etykietach wyrobów
medycznych, w ich
oznakowaniu i w
dostarczanych nimi
informacjach.

Przestroga: Przeczytać
wszystkie ostrzeżenia
i środki ostrożności w
instrukcji użytkowania

ISO 60601-1
Tabela D.1 #10

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Wskazuje użytkownikowi
konieczność odwołania się
do instrukcji użytkowania
w celu uzyskania ważnych
informacji ostrzegawczych,
takich jak ostrzeżenia
i środki ostrożności,
których z różnych przyczyn
nie można przedstawić na
samym urządzeniu
medycznym.

ISO 60601-1
Tabela D.2 #2

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Symbol ostrzeżenia ogólnego

Wskazuje na ryzyko
potencjalnego obrażenia
ciała pacjenta lub operatora.

Oznacza numer katalogowy
producenta,
aby można było
zidentyfikować urządzenie
medyczne.

Wskazuje użytkownikowi
konieczność
odwołania się do
instrukcji użytkowania.
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Symbol

O
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Standardowe
Odniesienie

Nazwa symbolu
Symbol

Nazwa symbolu zgodnie z
Przywoływana norma

Objaśnienie

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Ilość

Liczba części w
opakowaniu.

IEC-60601-1
Tabela D.1 #1

IEC-60601-1, Tabela D.1
nr.1
Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Prąd zmienny

Aby wskazać na tabliczce
znamionowej, że
urządzenie jest
przystosowane tylko do
prądu przemiennego; do
identyfikacji
odpowiednich zacisków.

IEC-60601-1
Tabela D.1 #4

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Prąd stały

Aby wskazać na tabliczce
znamionowej, że
urządzenie jest
przystosowane tylko do
prądu stałego; do
identyfikacji odpowiednich
zacisków.

ISO-60601-1
Tabela D.1 #8

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Wyrównanie potencjałów

Aby zidentyfikować
zaciski, które po
podłączeniu doprowadzają
różne części
urządzenia lub systemu do
tego samego potencjału,
niekoniecznie
będącego potencjałem
ziemi (uziemienia), np. dla
lokalnego połączenia
wyrównawczego.

IEC-60601-1
Tabela D.1 #1

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

„WŁĄCZONE” (zasilanie)

Aby wskazać podłączenie
do sieci zasilającej,
przynajmniej w przypadku
wyłączników
sieciowych lub ich
położenia oraz we
wszystkich przypadkach, w
których w grę wchodzi
bezpieczeństwo.

IEC-60601-1
Tabela D.1 #13

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

„WYŁĄCZONE” (zasilanie)

Aby wskazać odłączenie od
sieci zasilającej,
przynajmniej w przypadku
wyłączników sieciowych
lub ich położenia oraz we
wszystkich przypadkach,
w których w grę wchodzi
bezpieczeństwo.
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Wprowadzenie
Symbol

Standardowe
Odniesienie

Nazwa symbolu zgodnie z
Przywoływana norma

Objaśnienie

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Zastosowana część BF

ISO-60601-1
Tabela D.1 #24

Medyczne urządzenie
elektryczne — Część 1:
Wymagania ogólne
dotyczące bezpieczeństwa
podstawowego oraz
funkcjonowania
zasadniczego.

Niebezpieczne napięcie

Oznacza zagrożenia
związane z
niebezpiecznymi
napięciami.

ISO-7000/IEC-60417
Symbol 5019

Symbole graficzne do
stosowania na sprzęcie

Uziemienie ochronne;

Aby zidentyfikować
dowolny zacisk,
który jest przeznaczony do
podłączenia do
zewnętrznego przewodu w
celu ochrony przed
porażeniem prądem
elektrycznym w przypadku
uszkodzenia, lub zacisku
elektrody uziemienia
ochronnego.

-

-

Nie ustawiać jeden na drugim

Nie ustawiać jeden na
drugim

ISO 7010:2019
Symbol P017

-

Nie pchać

Oznacza ryzyko obrażeń
ciała w wyniku
przechylenia się produktu z
powodu popchnięcia w
dowolnym miejscu innym
niż uchwyt wózka.

-

-

Ryzyko uderzenia

Oznacza ryzyko obrażeń
ciała w wyniku uderzenia.

-

-

Ryzyko ściśnięcia

Trzymać dłonie i palce z
dala od części ruchomych, z
dala od miejsc pomiędzy
ruchomymi a stacjonarnymi
częściami maszyny oraz z
dala od miejsc pomiędzy
materiałem a dowolną
częścią maszyny.

-

-

Transport wózka

Należy przestrzegać
instrukcji dotyczących
transportu wózka.

ISO-60601-1
Tabela D.1 #20
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Nazwa symbolu
Symbol

Do identyfikacji
zastosowanej części typu
BF zgodnej
60601-1.

z IEC
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Symbol

Do Not
Break
Down
Skid
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Standardowe
Odniesienie

Nazwa symbolu
Symbol

Nazwa symbolu zgodnie z
Przywoływana norma

Objaśnienie

-

-

Ryzyko przewrócenia

Oznacza ryzyko obrażeń
ciała w wyniku
przewrócenia się wyrobu.

-

-

Minimum/maksimum
wagi monitora

Wskazuje maksymalne i
minimalne wagi.

-

-

Ryzyko związane ze
zmagazynowaną energią

Oznacza ryzyko obrażeń
ciała spowodowanych
zmagazynowaną energią.

-

-

Nie łamać podstawki

Nie łamać podstawki

Listopad 23, 2020

Wprowadzenie

Podsumowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa
Ostrzeżenia lub środki
ostrożności

Poniżej przedstawiono przegląd ostrzeżeń dotyczących systemu wózka do monitoringu
długoterminowego Natus ErgoJust i wózka Natus ErgoJust do OIOM. Dodatkowe ostrzeżenia i
przestrogi są umieszczone w różnych sekcjach niniejszej instrukcji obsługi. Proszę uważnie i ze
zrozumieniem przeczytać informacje podane w niniejszej instrukcji obsługi oraz wszelkiej
dołączonej dokumentacji przed rozpoczęciem eksploatacji systemu wózka Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego i Natus ErgoJust do OIOM.

Narażenie urządzenia na niekorzystne warunki podczas przechowywania lub transportu
może mieć negatywny wpływ na jego działanie lub bezpieczeństwo. Jeśli, w dowolnej chwili,
podejrzewa się, że doszło do negatywnego wpływu na działanie lub bezpieczeństwo,
urządzenie należy wycofać z eksploatacji i zabezpieczyć przed niezamierzonym użyciem.
Odłączyć wszystkie źródła zasilania od wszystkich komponentów systemu przed rozpoczęciem
czynności serwisowych.
Części przewodzące elektrod i ich złącza nie mogą dotykać innych części przewodzących
i uziemienia.
System Natus Neurology Incorporated NIE jest przeznaczony do użytku w połączeniu z
aparaturą chirurgiczną o wysokich częstotliwościach.
Aby uniknąć ewentualnych zagrożeń spowodowanych zsumowaniem prądów upływowych w
przypadku wzajemnego połączenia kilku komponentów systemu, inne urządzenia podłączone
do systemu powinny być zasilane przez zatwierdzony przez Natus transformator separacyjny
(ISO) lub zasilacz awaryjny (UPS).
Jednoczesne podłączenie innych urządzeń medycznych, jak rozrusznik serca lub inne
stymulatory elektryczne, do tego samego pacjenta może powodować zagrożenie dla
bezpieczeństwa. System Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego nie jest odporny
na defibrylację. Moduł base unit wzmacniacza (urządzenie wejściowe elektrody) należy
odłączyć przed użyciem defibrylatora.
Gniazdo oksymetru ma znamionową odporność wyłącznie na wyładowania elektrostatyczne,
gdy oksymetr jest podłączony lub pokrywa gniazda oksymetru jest założona. Podczas
użytkowania oksymetr lub pokrywa gniazda oksymetru musi być stale podłączony(a)
podczas użytku.
Ten wyrób należy regularnie czyścić i sprawdzać. Nie używać wadliwego wyrobu. Części
uszkodzone, brakujące, zużyte lub zanieczyszczone należy niezwłocznie wymieniać.
Tego wyrobu nie wolno modyfikować bez uprzedniej pisemnej zgody Natus Neurology
Incorporated. Użytkownik tego produktu ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie
usterki wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, błędnej konserwacji, niewłaściwych
napraw, nieautoryzowanych prac serwisowych lub modyfikacji przeprowadzonych przez
podmiot inny niż Natus Neurology Incorporated lub wykwalifikowany przedstawiciel
serwisowy Natus.
Bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność tego urządzenia można zagwarantować
wyłącznie w poniższych warunkach:

•
•
•
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Urządzenie musi być użytkowane zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi.
Modyfikacje lub naprawy muszą być przeprowadzane przez Natus Neurology
Incorporated.
Urządzenie musi być używane w budynkach wyposażonych w okablowanie uziemiające
zgodne z właściwymi normami UL, CSA, IEC lub innymi lokalnymi normami
i przepisami.
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Ryzyko uderzenia! Ruchome części mogą powodować zmiażdżenie i rozcięcie.
Zminimalizować naprężenie podczas podnoszenia przed zdemontowaniem zamontowanego
wyposażenia. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może powodować poważne obrażenia ciała
lub uszkodzenie mienia.
1.

Obniżyć powierzchnię roboczą do najniższego położenia.

2.

Obracać nakrętkę regulacyjną na górze pionowego elementu przeciwnie do wskazówek
zegara do oporu (może wymagać wykonania 40-60 obrotów w celu zminimalizowania
naprężenia podczas podnoszenia).

Legenda

3.

Opis

A

Drążek wideo

B

Nakrętka regulacyjna

C

Element pionowy

Po usunięciu lub dodaniu wyposażenia, wyregulować naprężenie podczas podnoszenia,
aby skompensować wpływ ciężaru nowego ładunku.

Nie ładować wózka poniżej minimalnego ani powyżej maksymalnego udźwigu. Nie montować
ekranu o wymiarach większych niż zalecane. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może
powodować niestabilność wózka prowadzącą do uszkodzenia wyposażenia lub obrażeń ciała.
UWAGA: Jeśli naprężenie podczas podnoszenia nie zostanie dostosowane do ciężaru
monitora, może dojść do samoczynnego przemieszczenia się monitora lub powierzchni
roboczej. Dostosować naprężenie podczas podnoszenia, aby monitor i powierzchnia robocza
pozostawały nieruchome.
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Wprowadzenie
Ryzyko przewrócenia! Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może powodować
niestabilność wózka prowadzącą do uszkodzenia wyposażenia lub obrażeń ciała.

•
•
•
•
•
•

Nie pozwalać dzieciom wspinać się na wózek.
Nie prowadzić kabli elektrycznych ani kabli wyposażenia w miejscu dostępnym dla dzieci.
Blokować wszystkie kółka, kiedy wózek stoi.
Nie przemieszczać wózka z ekranem w najwyższym położeniu.
Nie jeździć wózkiem po kablach ani po nierównych, zabrudzonych, mokrych lub
pochylonych powierzchniach.
Nie popychać wózka, naciskając na ekran.

Ryzyko związane ze zmagazynowaną energią! Nieprzestrzeganie poniższych ostrzeżeń może
prowadzić do poważnych obrażeń ciała i uszkodzenia wózka oraz wyposażenia.

Listopad 23, 2020

•

Główny mechanizm w wózku jest pod napięciem i może być niebezpieczny dla osób
narażonych na jego działanie w pewnych okolicznościach.

•
•
•

Nie otwierać wieży ani podstawy wózka.
Nie podejmować prób serwisowania wózka.
Nie zdejmować osłon bezpieczeństwa ani oznaczeń przeznaczonych do ochrony lub
informowania o możliwych zagrożeniach.

•

Tylko zatwierdzeni przez Natus instalatorzy mogą serwisować lub inaczej
modyfikować wózek.

•

Przestroga: Zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych urządzenie może być
sprzedawane, dystrybuowane i użytkowane wyłącznie przez lekarza lub na jego zlecenie.

•

Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wózkami ErgoJust do
monitoringu długoterminowego oraz wózkami ErgoJust do OIOM, należy zgłaszać Natus
Medical Incorporated i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym
użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę.

•

Sprawdzić urządzenie przed użyciem. Nie używać urządzenia, jeżeli jest uszkodzone.
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Wymogi dotyczące napięcia
Wymogi dotyczące
komputera

Komputer stosowany w systemie opartym o wózek wymaga zasilania prądem zmiennym o
napięciu wynoszącym 100 V/115 V lub 230 V i o częstotliwości 50-60 Hz.

Wymogi dotyczące
ISO lub UPS

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózek Natus ErgoJust do OIOM musi
być użytkowany w połączeniu z zatwierdzonym przez Natus urządzeniem ISO lub IPS w celu
zapewniania izolowanego elektrycznie zasilania wszystkich urządzeń systemu. Aby uzyskać
więcej informacji, należy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Natus.

Wymogi dotyczące izolacji pacjenta
Aby zagwarantować całkowitą izolację elektryczną systemu i pomóc w ochronie
pacjenta przed nadmiernym upływem prądu, podłączyć główne komponenty zgodnie z
opisem w niniejszej instrukcji.
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Wprowadzenie

Zgodne akcesoria do wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózka
Natus ErgoJust do OIOM
Poniżej przedstawiono listę wyposażenia, które można zamontować lub zainstalować na wózku
Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego. Inne wyposażenie zgodne z systemem Natus
NeuroWorks/SleepWorks, którego nie montuje się ani nie instaluje bezpośrednio, nie jest
wymienione (wliczając oprogramowanie, urządzenia, akcesoria i kable). Do systemu można
mocować wyłącznie komputery zintegrowane dostarczone przez Natus.
Numer części Natus

Opis

10388

Moduł base unit Brain Monitor

013926

Moduł base unit Natus

019672

Kosz na materiały

019901 (Uwaga 1)

Zestaw audio do wózka Natus ErgoJust do OIOM

019902 (Uwaga 1)

Przedłużenie do stałoogniskowego wideo do wózka Natus
ErgoJust do OIOM

PK1058

Zestaw biurkowy do akwizycji sygnałów EEG/snu 110 V (tylko w
kompaktowych rozmiarach)

EEG-MP (Uwaga 1)

Komputer zintegrowany z ekranem dotykowym

EXP1058

Zestaw biurkowy do akwizycji sygnałów EEG/snu 220 V (tylko w
kompaktowych rozmiarach)

105075XL

Monitor FP o przekątnej 24” (lub odpowiednik spełniający
wymogi dotyczące wymiarów i ciężaru)

PK1102

Stymulator fotyczny LED 110 V

EXP1102

Stymulator fotyczny LED 220 V

IP-EC-VIDEO-EXT

Rozszerzenie wideo ErgoJust z kamerą SD IP PTZ
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT

Rozszerzenie wideo ErgoJust z kamerą HD IP PTZ (Sony Ipela)

022640

Rozszerzenie wideo ErgoJust z kamerą FHD IP PTZ (Sony Ipela/
Axis)

005405

Zestaw szybkiego odłączania po stronie głównej skrzynki do
modułów base unit

005406

Zestaw szybkiego odłączania po stronie ściany/drążka do
modułów base unit

ISO-NA-EJ

Transformator separacyjny 110 V (skontaktować się ze wsparciem
technicznym Natus, aby uzyskać informacje na temat aktualnego
modelu)

ISO-INT-EJ

Transformator separacyjny 220 V (skontaktować się ze wsparciem
technicznym Natus, aby uzyskać informacje na temat aktualnego
modelu)

UPS-NA-EJ

UPS klasy medycznej z separacją 110 V (skontaktować się ze
wsparciem technicznym Natus, aby uzyskać informacje na temat
aktualnego modelu)

UPS-INT-EJ

UPS klasy medycznej z separacją 220 V (skontaktować się ze
wsparciem technicznym Natus, aby uzyskać informacje na temat
aktualnego modelu)

Uwaga 1: Wyłącznie do wózka Natus ErgoJust do OIOM.
Listopad 23, 2020
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Instrukcja utylizacji na koniec okresu użytkowania.
Natus zobowiązuje się do spełniania wymogów rozporządzenia WEEE Unii Europejskiej
(dotyczącego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) z roku 2014. Rozporządzenie to
stanowi, że odpady elektryczne i elektroniczne podlegają zbiórce selektywnej w celu prawidłowego
przetwarzania i odzysku oraz zapewnienia, że WEEE zostaną ponownie wykorzystane lub poddane
recyklingowi w sposób bezpieczny. Zgodnie z tym zobowiązaniem Natus może przenieść
obowiązek odbioru i recyklingu na użytkownika końcowego, chyba że dokonano innych ustaleń.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat systemów zbiórki i
odzysku dostępnych w twoim regionie pod adresem natus.com
Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) zawiera materiały, komponenty i substancje, które mogą
być niebezpieczne i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, jeśli WEEE nie
zostanie właściwie przetworzony. Dlatego użytkownicy końcowi mają również do odegrania
ważną rolę w celu zapewnienia bezpiecznego ponownego wykorzystania i recyklingu WEEE.
Użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie mogą wyrzucać WEEE razem z innymi
odpadami. Użytkownicy muszą korzystać z miejskich systemów zbiórki odpadów lub obowiązku
odbioru przez producenta/importera lub licencjonowanych przewoźników odpadów, aby
zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko w związku z usuwaniem zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz aby zwiększyć możliwości ponownego użycia, recyklingu i
odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Sprzęt oznaczony przekreślonym pojemnikiem na śmieci na kółkach (poniżej) to sprzęt
elektryczny i elektroniczny. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego nie należy wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami, ale
należy je odbierać osobno.
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Wprowadzenie

Udźwig wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
Rysunek 1 przedstawia maksymalny udźwig mocowania monitora, powierzchni roboczej i tacy
na klawiaturę.

Rysunek 1: Maksymalny udźwig wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego.
Legenda

Opis

A

27-calowy monitor = 2,3 - 8,1 kg (5 do 18 funtów)

B

Powierzchnia robocza = ≤ 2,27 kg (5 funtów)

C

Taca na klawiaturę = 0,9 kg ≤ (2 funty)

Udźwig wózka Natus ErgoJust do OIOM
Rysunek 1 przedstawia maksymalny udźwig mocowania komputera zintegrowanego i powierzchni
roboczej.

Rysunek 1: Maksymalny udźwig wózka Natus ErgoJust do OIOM.
Legenda
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Opis

A

Komputer zintegrowany o przekątnej 27 cali = 2,3 - 8,1 kg (5 - 18 funtów)

B

Powierzchnia robocza = ≤ 2,27 kg (5 funtów)
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Instrukcja czyszczenia
Wózek Natus ErgoJust
do monitoringu
długoterminowego i
wózek ErgoJust do
OIOM

• Czyścić ściereczką myjącą dostępną w sprzedaży, jak CaviWipesTM lub Sani-Cloth®, w celu
usunięcia widocznych zabrudzeń.

• Wytrzeć wyrób ściereczką niepozostawiającą włókien i pozostawić do wyschnięcia.
WYŁĄCZYĆ zasilanie systemu przed jego czyszczeniem. Nie dopuszczać do
przedostania się roztworu detergentu lub środków do dezynfekcji na zimno do elektroniki
przyrządu. Zachować szczególną ostrożność w okolicach elementów sterujących, złączy i
paneli krawędziowych. Nie używać ściernych środków czyszczących.

Konserwacja profilaktyczna
Zalecamy przeprowadzenie testów bezpieczeństwa elektrycznego. Zaleca się utworzenie
harmonogramu w tym celu, obejmującego co najmniej doroczne czyszczenie i doroczne testy
bezpieczeństwa. Ten system nie wymaga kalibracji, jeśli nie podano inaczej.
Konserwacja profilaktyczna nie wymaga dostępu do wnętrza przyrządu i może być wykonywana
przez użytkownika. W przypadku tego wózka konserwacja profilaktyczna polega na regularnym
czyszczeniu i sprawdzaniu zewnętrznych powierzchni przyrządu.
Zaleca się, aby wszelkie naprawy były przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego
przedstawiciela serwisowego Natus Neurology Incorporated. Użytkownik ponosi wyłączną
odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe działanie wynikające z błędnej konserwacji lub
nieprawidłowej naprawy przez osobę inną niż uprawniony przedstawiciel Natus Neurology
Incorporated.
Jeśli system nie działa prawidłowo, nie używać go do czasu przeprowadzenia wszystkich
wymaganych napraw i przetestowania go pod kątem prawidłowego działania zgodnie z parametrami
technicznymi opublikowanymi przez Natus Neurology Incorporated. Zaleca się, aby wszelkie
naprawy były przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego przedstawiciela serwisowego.
Wyłączyć całe zasilanie systemu przed rozpoczęciem jakichkolwiek pras serwisowych,
konserwacyjnych lub związanych z konserwacją profilaktyczną.
Jeśli przeprowadzi się naprawę systemu lub dowolnego z jego komponentów, zaleca się
sprawdzenie działania całego systemu i przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego
przed wznowieniem eksploatacji.
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Rozdział 2

Ogólne użytkowanie
W tym rozdziale przedstawiono sposób regulacji różnych komponentów wózka Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego i wózka Natus ErgoJust do OIOM.
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Identyfikacja podstawowych komponentów systemu wózka Natus ErgoJust LTM kamera Axis
Legenda

2-2

Opis

A

Monitor

B

Powierzchnia robocza

C

Klawiatura

D

Komputer

E

Zasilacz lampy podczerwieni

F

Zasilacz stymulatora fotycznego Natus (opcja)

G

Blokada kół (4)

H

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

I

Kamera wideo Axis

J

Lampa podczerwieni i mikrofon

K

Moduł base unit wzmacniacza Natus

L

Drążek wideo

M

Maszt dolny

N

Kosz

O

Drugi kosz (opcja)

P

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

Q

Uchwyt na myszkę

R

ISO lub UPS

Klawiatura

Myszka

Stymulator
fotyczny Natus
(opcja)

Kamera wideo
Axis

Lampa podczerwieni i
mikrofon

Moduł base unit
wzmacniacza Natus

ISO lub UPS

Komputer

Zasilacz
stymulatora
fotycznego
Natus (opcja)

Zasilacz lampy
podczerwieni

Strumienica
zasilania przez sieć
Ethernet
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Informacje

Identyfikacja podstawowych komponentów systemu wózka Natus ErgoJust LTM kamera Sony Ipela
Legenda

Opis

A

Monitor

B

Powierzchnia robocza

C

Klawiatura

D

Komputer

E

Zasilacz przedłużenia wideo

F

Zasilacz stymulatora fotycznego Natus (opcja)

G

Blokada kół (4)

H

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

I

Kamera wideo Ipela

J

Lampa podczerwieni i mikrofon

K

Moduł base unit wzmacniacza Natus

L

Drążek wideo

M

Maszt dolny

N

Kosz

O

Drugi kosz (opcja)

P

Uchwyt na myszkę

Q

ISO lub UPS

Klawiatura

Myszka

Stymulator
fotyczny Natus
(opcja)

Kamera wideo Ipela

Lampa podczerwieni i
mikrofon

Moduł base unit
wzmacniacza Natus

ISO lub UPS

Komputer

Zasilacz stymulatora
fotycznego Natus
(opcja)

Zasilacz przedłużenia wideo
(kamery, lampy podczerwieni i
mikrofonu)
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Identyfikacja podstawowych komponentów systemu wózka Natus ErgoJust do OIOM kamera Axis
Legenda

Opis

A

Kamera wideo Axis

B

Komputer zintegrowany

C

Klawiatura

D

Zasilacz do lampy podczerwieni

E

Blokada kół (4)

F

Lampa podczerwieni i mikrofon

G

Moduł base unit wzmacniacza Natus

H

Drążek wideo

I

Maszt dolny

J

Kosz

K

Drugi kosz (opcja)

L

Uchwyt na myszkę

M

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

N

ISO lub UPS

Klawiatura

Myszka

ISO lub UPS

Moduł base unit
wzmacniacza Natus

Strumienica zasilania
przez sieć Ethernet

Kamera wideo Axis, przejściówka RJ45 na USB, lampa
podczerwieni i mikrofon, zasilacz światła podczerwieni
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Podstawowa identyfikacja komponentów systemu wózka Natus ErgoJust do OIOM Kamera Sony Ipela lub kamera ze stałą ogniskową
Legenda

Opis

A

LUB

B

Kamera wideo Ipela

C

Lampa podczerwieni i mikrofon

D

Komputer zintegrowany

E

Klawiatura

F

Zasilacz do kamery wideo Ipela, lampy podczerwieni i
mikrofonu lub kamery wideo ze stałą ogniskową

G

Blokada kół (4)

H

Kamera wideo ze stałą ogniskową

I

Lampa podczerwieni

J

Mikrofon

K

Moduł base unit wzmacniacza Natus

L

Drążek wideo

M

Maszt dolny

N

Kosz

O

Drugi kosz (opcja)

P

Uchwyt na myszkę

Q

ISO lub UPS

Klawiatura

Myszka

Kamera wideo Ipela, przejściówka RJ45 na USB, lampa
podczerwieni i zasilacz
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ISO lub UPS

Moduł base unit wzmacniacza Natus

Kamera wideo ze stałą ogniskową, zasilacz, lampa podczerwieni i mikrofon
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Regulacja komponentów wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
oraz wózka ErgoJust do OIOM
Powierzchnię roboczą, klawiaturę i monitor wózka Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego można regulować do użytku w pozycji siedzącej i stojącej. Wyregulować
wysokość tych komponentów do wygodnej pozycji, aby ograniczyć obciążenie rąk, nadgarstków,
szyi i oczu. Monitor i tacę na klawiaturę (tylko wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego) można dodatkowo pochylać naprzód i wstecz zgodnie z preferencjami
danego użytkownika.
Zaleca się, aby najpierw ustawić tacę na klawiaturę w żądanej pozycji, a następnie dostosować
położenie monitora.
UWAGA: Po ustawieniu wózka w żądanym miejscu, zablokować wszystkie cztery koła
samonastawne przed rozpoczęciem korzystania z wózka.

Blokowanie/
odblokowanie kół

Dźwignia blokująca lewego tylnego koła samonastawnego ma kolor niebieski i można ją ustawić
w trzech położeniach.

• Położenie Do góry pozwala kołu się toczyć, ale nie zezwala mu na skręcanie. Używać tej
pozycji podczas transportu wózka.

• Położenie Pośrodku pozwala kołu toczyć się i swobodnie skręcać.
• Położenie W dół pozwala blokuje koło i nie zezwala mu na skręcanie. Używać tej pozycji po
dotarciu do docelowego miejsca pracy lub w przypadku pozostawienia wózka bez nadzoru.
1.

Przestawić dźwignie blokujące wszystkich czterech kół w położenia zablokowane, aby
unieruchomić wózek.

Legenda

Opis

A

Do góry w celu transportu wózka.

B

Pośrodku, by toczyć i skręcać.

C

W dół, aby zablokować koło.

D

Koła 1, 2 i 3 - Dwa położenia dźwigni.

E

Koło 4 (lewe tylne koło). Trzy położenia dźwigni.
Rysunek 1: Blokowanie/odblokowanie kół samonastawnych.
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Regulacja wysokości
powierzchni roboczej

1.

Położyć dłonie pod powierzchnią roboczą i powoli podnosić dłonie do góry, aby unieść
powierzchnię roboczą. (Rysunek 2).

2.

Położyć dłonie na powierzchni roboczej i powoli naciskać w dół, aby opuścić powierzchnię
roboczą.

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego

Wózek Natus ErgoJust do OIOM

Rysunek 2: Regulacja wysokości powierzchni roboczej.

Wysuwanie tacy na
klawiaturę (tylko
wózek Natus ErgoJust
do monitoringu
długoterminowego)

1.

Położyć dłonie pod tacą na klawiaturę i powoli podnieść ją do góry, aby wysunąć tacę do
skrajnego położenia (Rysunek 3).

2.

Położyć dłonie na powierzchni tacy na klawiaturę i powoli naciskać ją w dół, aby wsunąć tacę.

Rysunek 3: Wysuwanie tacy na klawiaturę Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego.
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Pochylanie tacy na
klawiaturę (tylko
wózek Natus ErgoJust
do monitoringu
długoterminowego)

1.

Wysunąć tacę na klawiaturę wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
(Rysunki 4a i 4b).

2.

Położyć dłonie pod tacą na klawiaturę i powoli podnieść ją do góry, aby odchylić tacę do góry
(Rysunek 4c).

Rysunek 4a: Dostosować wysokość
powierzchni roboczej wózka Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego.

Rysunek 4b: Wysunąć tacę na klawiaturę
wózka Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego.

Rysunek 4c: Pochylić tacę na klawiaturę wózka Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego.
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Wysuwanie tacy
uchwytu na myszkę
(tylko wózek Natus
ErgoJust do
monitoringu
długoterminowego)

Można wysunąć tacę uchwytu na myszkę, aby korzystać z myszki na tacy wózka Natus ErgoJust
do monitoringu długoterminowego.
UWAGA: Chować myszkę w uchwycie na myszkę, gdy nie jest w użytku lub na czas
transportowania wózka
UWAGA: System wózka Natus ErgoJust do OIOM wykorzystuje klawiaturę z wbudowanym
touchpadem. Nie ma potrzeby korzystania z oddzielnej myszki. Taca na klawiaturę jest
wyposażona w wysuwaną tacę roboczą.

Taca robocza wózka Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego z uchwytem
na myszkę

Wózek Natus ErgoJust do OIOM z tacą
roboczą

Rysunek 1: Wysuwanie uchwytu na myszkę lub tacy roboczej.
1.

Montaż uchwytu na
myszkę do obsługi
myszki lewą lub prawą
ręką (tylko wózek
Natus ErgoJust do
monitoringu
długoterminowego)

Chwycić tacę uchwytu na myszkę i delikatnie ją wyciągnąć, aby wysunąć tacę.

Uchwyt na myszkę można zamontować po lewej lub po prawej stronie powierzchni roboczej w
celu obsługi myszki lewą lub prawą ręką.
1.

Przy pomocy wkrętaka z płaską końcówką, ostrożnie podważyć zaczep uchwytu na myszkę
(1), jednocześnie delikatnie ciągnąć w dół (2) uchwyt myszki (Rysunek 1).

Rysunek 1: Demontaż uchwytu na myszkę (pokazany wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego)
2.

Wysunąć tacę na myszkę do końca w lewo lub w prawo zgodnie z potrzebami w celu obsługi
myszki lewą lub prawą ręką.

3.

Dopasować zaczep blokujący na uchwycie myszki do szczeliny mocującej na tacy na myszkę i
popychać delikatnie do góry, aż zaczep blokujący zatrzaśnie się w prawidłowym położeniu.

UWAGA: Chować myszkę w uchwycie na myszkę, gdy nie jest w użytku i na czas
transportowania wózka.
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Podnoszenie/
opuszczanie monitora
lub komputera
zintegrowanego

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego korzysta z kompaktowego komputera
biurkowego i monitora. Wózek Natus ErgoJust do OIOM jest wyposażony w zintegrowany
komputer z ekranem dotykowym. Komputer zintegrowany jest przymocowany do mocowania
monitora na maszcie.
UWAGA: W poniższych sekcjach, określenie „monitor” oznacza zarówno monitor, jak i komputer
zintegrowany.
1.

Położyć dłonie pod monitorem i pociągnąć do góry, aby podnieść monitor (Rysunek 1).

2.

Położyć dłonie na górnej powierzchni monitora i powoli naciskać go w dół, aby obniżyć
monitor.

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego

Wózek Natus ErgoJust do OIOM

Rysunek 1: Podnoszenie monitora.
UWAGA: Taca na klawiaturę jest połączona z powierzchnią roboczą i wysokości obu elementów
nie można regulować niezależnie od siebie (tylko wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego).
UWAGA: Nie podejmować prób regulowania wysokości tacy na klawiaturę, naciskając ją w dół
lub pociągając do góry. Wyregulować powierzchnię roboczą (tylko wózek Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego)
UWAGA: Aby uzyskać maksymalny zakres regulacji wysokości monitora, konieczne może być
dostosowanie wysokości klawiatury lub tacy na klawiaturę.
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Obracanie i pochylanie
monitora lub
komputera
zintegrowanego

Monitor można obrócić o 90o tylko przeciwnie do wskazówek zegara w celu ustawienia go w
orientacji portretowej (pionowej) lub krajobrazowej (poziomej) (Rysunek 1).
UWAGA: Dopilnować, aby wszystkie kable podłączone do komputera zintegrowanego miały
wystarczający luz i swobodę ruchu, przed rozpoczęciem obracania komputera.
Monitor można pochylić o 20o/5o w celu ograniczenia refleksów i dostosowania go do oglądania w
pozycji siedzącej lub stojącej (Rysunek 2).
Wystarczy po prostu obrócić lub pochylić monitor obiema rękami do żądanego położenia i puścić.

Prawidłowo

Nieprawidłowo

Rysunek 2: Pochylanie monitora.

Rysunek 1: Obracanie monitora.
TYLKO PRZECIWNIE DO KIERUNKU RUCHU
WSKAZÓWEK ZEGARA!
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Informacje dotyczące użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Transport wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i wózka ErgoJust do OIOM
Nie pchać ani nie ciągnąć wózka od przodu (strony z klawiaturą). Do transportu wózka
używać wyłącznie uchwytów (Rysunek 1). Uchwyt do pchania/ciągnięcia jest wbudowany w
kosz na materiały bezpośrednio pod mocowaniem modułu base unit wzmacniacza. Nie używać
dodatkowego kosza na materiały (opcjonalnego) do manewrowania wózkiem.

Transport wózka Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego.

Transport wózka Natus ErgoJust do OIOM.

Rysunek 1: Transport wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego lub wózka
ErgoJust do OIOM.
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1.

Przestawić dźwignie blokujące wszystkich czterech kół samonastawnych w górne położenie w
celu transportu wózka.

2.

Pchnąć monitor w dół w najniższe położenie.

3.

Odłączyć kabel zasilający od ISO lub UPS i przymocować go do wózka.

4.

Przestawić dźwignie blokujące wszystkich czterech kół samonastawnych w górne położenie
(unieść lewą tylną dźwignię blokującą w skrajne górne położenie, patrz Rysunek 1 powyżej) i
skierować koła samonastawne w kierunku jazdy.

5.

Używać tylnego uchwytu do pchania wózka oburącz.

6.

Jeśli do wózka zamocowany jest stymulator fotyczny, obrócić jego ramię i przymocować w
pobliżu drążka wózka, aby uniknąć jego uszkodzenia podczas transportu.

7.

Przestawić dźwignie blokujące wszystkich czterech kół samonastawnych w dolne położenie,
aby unieruchomić wózek po dotarciu w żądane miejsce
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Rozdział 3

Instalacja wózka Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i wózka ErgoJust do OIOM
W tym rozdziale omówiono sposób montażu komponentów na wózku Natus ErgoJust do OIOM i
podłączania ich kabli. Zapoznać się z treścią tego rozdziału przed rozpoczęciem wykonywania
jakichkolwiek procedur.
WAŻNE: Wszystkie systemy wózków Natus ErgoJust do OIOM muszą zostać zainstalowane
lub zmodernizowane przez wykwalifikowanego i przeszkolonego technika lub przedstawiciela
Natus.

Narażenie urządzenia na niekorzystne warunki podczas przechowywania lub
transportu może mieć negatywny wpływ na jego działanie lub bezpieczeństwo. Jeśli,
w dowolnej chwili, podejrzewa się, że doszło do negatywnego wpływu na działanie lub
bezpieczeństwo, urządzenie należy wycofać z eksploatacji i zabezpieczyć przed
niezamierzonym użyciem.

Wskazówki dla instalatora
Aby pozwolić użytkownikowi na optymalną eksploatację, instalator powinien zapewnić spełnienie
poniższych wymogów:

• Wszystkie kable muszą być poprowadzone w uporządkowany i estetyczny sposób za pomocą
dostępnych na wózku rozwiązań do porządkowania kabli.

• System musi być podłączony do właściwego ściennego gniazda sieciowego z atestowanym
bolcem uziemiającym.

• System musi zostać przekazany użytkownikowi w takim stanie, aby użytkownik mógł go po
prostu włączyć i używać zgodnie z przeznaczeniem.
Postępować zgodnie ze wszystkimi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa
wdrożonymi przez miejsce zatrudnienia podczas eksploatacji/konserwacji wszelkich
komponentów systemu.

Kontrole
Wyjąć wyposażenie ze skrzyni (skrzyń) i sprawdzić, czy wszystkie zamówione elementy zostały
dostarczone, korzystając z listy części.
Sprawdzić, czy nie występują oznaki uszkodzeń spowodowanych niekorzystnymi warunkami
podczas transportu lub przechowywania. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń
nie używać przyrządu, lecz skontaktować się ze wsparciem technicznym Natus lub swoim
dystrybutorem Natus.
Instrukcje montażu akcesoriów znajdują się w ich skrzyniach transportowych. Zaleca się
przechowywanie tych instrukcji wraz z niniejszą instrukcją.
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Montaż klawiatury - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
1.

Wyciągnąć i podnieść tacę na klawiaturę (Rysunek 1).

2.

Położyć klawiaturę na tacy na klawiaturę i przymocować ją dołączonymi do zestawu paskami
mocowanymi na rzep.

Rysunek 1: Montaż klawiatury.
UWAGA:Wózek Natus ErgoJust do OIOM jest wyposażony w ogranicznik głębokości na maszcie
pod tacą na klawiaturę (Rysunek 2). Ten ogranicznik głębokości jest przeznaczony do chronienia
tacy na klawiaturę przed zetknięciem się z wyposażeniem zamontowanym na podstawie wózka
(zapewnia odstęp co najmniej 2,5 cm). Ogranicznik wysokości może poluzować się podczas
normalnego i długotrwałego użytkowania wózka. Zaleca się jego regularne sprawdzanie i
mocowanie w prawidłowym położeniu. Aby uzyskać pomoc, proszę skontaktować się ze
wsparciem technicznym Natus.

Legenda
A

Opis
Ogranicznik wysokości.
Rysunek 2: Ogranicznik wysokości.
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Montaż klawiatury - Natus ErgoJust do OIOM
Klawiaturę mocuje się do tacy na klawiaturę za pomocą czterech płytek do mocowania taśmy na
rzep zamontowanych fabrycznie.
1.

Zdjąć osłony ochronne z wszystkich czterech płytek do mocowania taśmy na rzep na spodzie
klawiatury (Rysunek 1).

2.

Ostrożnie umieścić klawiaturę na tacy na klawiaturę i docisnąć ją mocno, aby przymocować
klawiaturę do tacy.

Legenda
A

Opis
Płytki do mocowania taśmy na rzep.
Rysunek 1: Umiejscowienie klawiatury.

UWAGA:Wózek Natus ErgoJust ICU do monitoringu długoterminowego jest wyposażony
w ogranicznik głębokości na maszcie pod tacą na klawiaturę (Rysunek 2). Ten ogranicznik
głębokości jest przeznaczony do chronienia tacy na klawiaturę przed zetknięciem się z
wyposażeniem zamontowanym na podstawie wózka (zapewnia odstęp co najmniej 2,5 cm).
Ogranicznik wysokości może poluzować się podczas normalnego i długotrwałego użytkowania
wózka. Zaleca się jego regularne sprawdzanie i mocowanie w prawidłowym położeniu. Aby
uzyskać pomoc, proszę skontaktować się ze wsparciem technicznym Natus.

Legenda
A

Opis
Ogranicznik wysokości.
Rysunek 2: Ogranicznik wysokości.
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Demontaż drążka wideo - ErgoJust do monitoringu długoterminowego i ErgoJust do OIOM
Czasami może zachodzić potrzeba demontażu drążka wideo na czas transportu w celu zmieszczenia
wózka w nietypowo wąskim przejściu, uzyskania dostępu do kabli wewnątrz drążka wideo lub
wymiany drążka wideo.
Zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby podczas montażu drążka wideo, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

1. Zdemontować
opcjonalny stymulator
fotyczny Natus Natus ErgoJust do
monitoringu
długoterminowego

1.

Zablokować obrotowe ramię w położeniu złożonym (Rysunek 1).

2.

Owinąć pasek mocowany na rzep wokół obrotowego ramienia.

3.

Poluzować pokrętło zabezpieczające obrotowego ramienia.

4.

Ostrożnie unieść ramię obrotowe i odłożyć je na bok na czystą powierzchnię.

Legenda

Opis

A

Pokrętło blokujące

B

Przymocować pasek mocowany na rzep

C

Pokrętło zabezpieczające

D

Unieść ramię obrotowe
Rysunek 1: Demontaż ramienia obrotowego.

Aby całkowicie odłączyć stymulator fotyczny, odłączyć zasilanie i odłączyć kabel zasilający z
korytka kablowego.
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2. Odłączyć kabel
zasilający kamery
wideo i kabel
zasilający lampy
podczerwieni Natus ErgoJust do
monitoringu
długoterminowego i
ErgoJust do OIOM

1.

Odłączyć kabel kamery wideo (Rysunek 1).

2.

Odłączyć kable zasilające kamery wideo i lampy podczerwieni.

Legenda

Opis

A

Odłączyć kabel kamery wideo

B

Odłączyć kabel zasilający kamery wideo i kabel lampy podczerwieni
Rysunek 1: Odłączyć kable kamery wideo oraz kable zasilające kamery wideo i
lampy podczerwieni.

UWAGA: W przypadku kamer Axis pojedynczy kabel kamery wideo zapewnia komunikację i
zasilanie kamery.
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3. Demontaż drążka
wideo zamontowanego
z kamerą wideo ze
stałą ogniskową Natus ErgoJust do
OIOM

3.

Przeciąć i usunąć opaski zaciskowe przestawione poniżej (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Do komputera

B

Opaski zaciskowe

C

Od zasilacza

D

Od drążka wideo

E

Wiązka kabli

F

Do mikrofonu
Rysunek 1: Usunąć opaski zaciskowe.
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4.

Odłączyć kabel kamery wideo (Rysunek 2).

5.

Odłączyć kable kamery wideo i kable sterujące kamery.

Legenda

Opis

A

Do kamery wideo

B

Do zasilacza

C

Odłączyć kabel wideo

D

Odłączyć kabel sterujący kamery wideo

Rysunek 2: Odłączyć kabel sygnałowy kamery wideo oraz kabel sterujący i kabel zasilający
kamery wideo.
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6.

Odłączyć zasilacz kamery wideo od ISO/UPS (Rysunek 3).

7.

Ostrożnie wyjąć kabel zasilający kamery wideo z korytka.

Legenda

Opis

A

Korytko kabla

B

Usunąć kabel z korytka kabla

C

Zasilacz

D

Odłączyć kabel zasilający
Rysunek 3: Odłączyć zasilacz wideo i wyjąć kabel zasilający wideo z korytka.
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4. Zdemontować
drążek wideo Natus ErgoJust do
monitoringu
długoterminowego i
ErgoJust do OIOM

WAŻNE: NIE wykręcać śrub montażowych podczas wykonywania poniższej czynności.
Wykręcenie śrub montażowych spowoduje zsunięcie się płytek montażowych (płytki
montażowej). Dopilnować, aby płytki były ustawione z wypukłą stroną płytki skierowaną do
wewnątrz w stronę dolnego masztu (Rysunek 1) podczas ponownego montażu drążka wideo.

Legenda

Opis

A

Strona wklęsła skierowana na zewnątrz

B

Maszt dolny
Rysunek 4: Prawidłowa orientacja płytek montażowych.

8.

Poluzować cztery śruby montażowe drążka wideo na tyle, aby możliwe było podniesienie i
odłączenie drążka wideo od dolnego masztu (Rysunek 5).

9.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie podnieść i odłączyć drążek wideo od dolnego
masztu i odłożyć go na bok (Rysunek 6).

Rysunek 5: Poluzować cztery śruby
montażowe drążka wideo.

Legenda

Listopad 23, 2020

Rysunek 6: Podnieść i wyjąć drążek wideo z
dolnego masztu.

Opis

A

Drążek wideo

B

Poluzować

C

Maszt dolny
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Montaż drążka wideo wózka - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i
ErgoJust do OIOM
Zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby podczas montażu drążka wideo, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.

1. Umieścić wsporniki
drążka wideo

UWAGA: Wykonanie czynności 1 - 4 jest wymagane tylko wtedy, gdy podczas demontażu drążka
wideo śruby montażowe drążka wideo zostały wykręcone, a nie poluzowane.
Nieprawidłowe umiejscowienie dwóch wsporników montażowych pozwoli na
oddzielenie się drążka wideo od dolnego masztu, co może spowodować uszkodzenie
komponentów systemu lub obrażenia ciała.
1.

Umieścić jeden wspornik wewnątrz drążka wideo stroną z wgłębieniem ustawioną
naprzeciwko drążka wideo zgodnie z Rysunkiem 1.

Legenda

Opis

A

Strona z wgłębieniem skierowana na zewnątrz

B

Drążek wideo

Rysunek 1: Prawidłowa orientacja wsporników montażowych wewnątrz drążka wideo.
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2.

Przełożyć dwie śruby przez otwory montażowe drążka wideo i wkręcać je we wspornik,
aż końce obu śrub będą ustawione na tej samej płaszczyźnie co powierzchnia tylnej strony
wspornika (Rysunek 2).

Legenda

Opis

A

Drążek wideo

B

Wkręcone na płasko

C

Wspornik
Rysunek 2: Wkręcać obie śruby, aż będą ustawione na jednej płaszczyźnie z
powierzchnią wspornika.

3.

2. Zamontować
drążek wideo

W razie potrzeby powtórzyć czynności 1 i 2 z drugim wspornikiem.

WAŻNE: Wciskać wszystkie cztery śruby do wewnątrz, aż będą ciasno dociśnięte do drążka
wideo (Rysunek 3) podczas wykonywania kolejnej czynności. Jest to konieczne do prawidłowego
ustawienia obu wsporników w celu ich wsunięcia w oba rowki na dolnym maszcie.

Legenda

Opis

A

Drążek wideo

B

Wkręcone na płasko

C

Wspornik
Rysunek 3: Docisnąć wszystkie cztery śruby ciasno do drążka wideo.
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4.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie opuścić drążek wideo na dolny maszt,
dopilnowując, aby oba wsporniki wsunęły się do dwóch szczelin (Rysunek 4).

Wspornik umieszczony prawidłowo
w szczelinach.

Wspornik umieszczony nieprawidłowo
poza szczelinami.
Legenda

Opis

A

Drążek wideo

B

Wsunąć wsporniki w szczeliny na dolnym maszcie.

Rysunek 4: Prawidłowe umieszczenie wsporników montażowych w szczelinach dolnego masztu.
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UWAGA: Sprawdzić, czy drążek wideo jest prawidłowo osadzony na dolnym maszcie (Rysunek 5).
Jeśli nie jest osadzony prawidłowo, oznacza to, że wsporniki nie wsunęły się w dwie szczeliny.
Zdemontować drążek wideo i powtórzyć czynność 4 powyżej.

Prawidłowo
Legenda

Nieprawidłowo

Opis

A

Drążek wideo

B

Maszt dolny

Rysunek 5: Sprawdzić, czy drążek wideo jest prawidłowo osadzony na dolnym maszcie.
5.

Dokręcać wszystkie cztery śruby, aż będą mocno dociśnięte do drążka wideo (Rysunek 6).

Legenda

Opis

A

Drążek wideo

B

Dokręcić

C

Maszt dolny
Rysunek 6: Dokręcić wszystkie cztery śruby montażowe drążka wideo.

6.
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Spróbować poruszyć drążkiem wideo. Drążek nie powinien pozwalać się poruszyć. Jeśli
drążek wideo się poruszy, oznacza to, że wsporniki nie wsunęły się w dwie szczeliny.
Zdemontować drążek wideo i powtórzyć czynności 4 i 5.

3-13

Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Montaż komputera - wózek Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
1.

Poluzować sześć pokręteł zabezpieczających (Rysunek 1).
UWAGA:Po każdej stronie klatki komputera znajdują się dwa pokrętła zabezpieczające, które
nie są przedstawione na Rysunku 1. W razie potrzeby użyć dwóch pokręteł do wyregulowania
wysokości klatki komputera.

2.

Wsunąć komputer w klatkę komputera.

3.

Wyregulować wspornik zabezpieczający w razie potrzeby, aby zapewnić ciasne dopasowanie
do komputera.

4.

Dokręcić cztery pokrętła zabezpieczające.

Rysunek 1.
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Montaż ISO lub UPS - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i ErgoJust do OIOM
1.

Ostrożnie postawić ISO lub UPS i klatkę na podstawie wózka i wsunąć ISO lub UPS do klatki
(Rysunek 1).

Rysunek 1.
2.

Sprawdzić, czy Wspornik 1 jest prawidłowo umieszczony w Szczelinie 1 (Rysunek 2).

Legenda

Opis

A

Wspornik 1

B

Szczelina 1
Rysunek 2.
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3.

Obniżyć ISO lub UPS i klatkę w taki sposób, aby Występ A wszedł w Szczelinę 7 (Rysunek 3).

Legenda

Opis

A

Występ A

B

Szczelina 7
Rysunek 3.

4.

Sprawdzić kable zasilające prowadzące z ISO lub UPS i dopilnować, aby żaden kabel nie był
ściśnięty między klatką a wózkiem.

5.

Ostrożnie przechylić ISO lub UPS i klatkę do pozycji pionowej i przeprowadzić wiązkę kabli
zasilających od ISO lub UPS przez wycięcie na kable w klatce. Dopilnować, aby występ na
klatce wszedł w Szczelinę B po przechyleniu ISO lub UPS całkowicie do pozycji pionowej
(Rysunek 4).

Legenda

Opis

A

Umieścić kable w kierunku tyłu klatki

B

Szczelina B
Rysunek 4.
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6.

Zabezpieczyć zasilanie i strumienicę zasilania przez sieć Ethernet (jeśli dotyczy) za pomocą
rzepów.

7.

Przeprowadzić kabel zasilający stymulatora fotycznego Natus między klatką ISO lub UPS a
słupkiem wózka (Rysunek 5).

Legenda

Opis

A

Zasilanie przez sieć Ethernet (tylko dla kamery Axis)

B

Zasilacz przedłużenia wideo

C

Przymocować zasilacze paskami mocowanymi na rzep
Rysunek 5.

8.

Przymocować klatkę ISO lub UPS za pomocą dwóch śrub dołączonych do zestawu
(Rysunek 6).

Rysunek 6.
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9.

Wsunąć tylną osłonę klatki w główną klatkę ISO lub UPS (Rysunek 7).

Wózek Natus ErgoJust do OIOM

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego

Rysunek 7: Wsunąć tylną osłonę klatki ISO lub UPS na miejsce.
10. Przymocować tylną osłonę do głównej klatki ISO lub UPS za pomocą trzech śrub
(Rysunek 8).

Wózek Natus ErgoJust do OIOM

Wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego

Rysunek 8: Przymocować tylną osłonę do głównej klatki ISO lub UPS.
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Montaż stymulatora fotycznego Natus (opcja) - wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego
1.

Włożyć słupek montażowy opcjonalnego stymulatora fotycznego w belkę akcesoriów
(Rysunek 1). Może znajdować się po dowolnej stronie głównego słupka.

2.

Dokręcić pokrętło zabezpieczające, aby zamocować słupek.

3.

Poprowadzić kabel zasilający w dół do podstawy wózka i przymocować zasilacz mocowaniem
na rzep.

Legenda

Opis

A

Słupek montażowy

B

Otwór montażowy

C

Pokrętło zabezpieczające

Rysunek 1: Montaż ramienia obrotowego stymulatora fotycznego Natus (opcjonalnego).
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Montaż modułu base unit wzmacniacza - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
i ErgoJust do OIOM
UWAGA:Dopilnować, aby do modułu base unit przymocowany był wspornik szybkiego
odłączania po stronie głównej skrzynki.
1.

Włożyć cztery bolce montażowe z tyłu modułu base unit wzmacniacza w cztery otwory
montażowe na wsporniku szybkiego odłączania po stronie drążka wideo (Rysunek 1) i
wsuwać moduł base unit wzmacniacza w dół, aż bolec zabezpieczający zatrzaśnie się w
otworze zabezpieczającym wspornika szybkiego odłączania.

2.

Aby zdemontować moduł base unit, wyciągnąć bolec zabezpieczający do pozycji zwolnionej
i wysunąć moduł base unit do góry, wyjmując go z wózka.

Legenda

Opis

A

Wspornik szybkiego odłączania drążka wideo zamontowany na drążku wideo

B

Otwór zabezpieczający

C

Bolec zabezpieczający

D

Pociągnąć, aby zwolnić

E

Wspornik szybkiego odłączania modułu base unit wzmacniacza
Rysunek 1: Montaż i demontaż modułu base unit.
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Montaż lampy podczerwieni i mikrofonu do kamer IP (Axis i Ipela) - Natus ErgoJust do OIOM
1.

Wykręcić pokrętło mocujące korytka kablowego (Rysunek 1) i odłożyć na bok pokrywę
korytka kablowego.

Rysunek 1: Demontaż pokrywy korytka kablowego.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, przytrzymywać lampę podczerwieni i mikrofon
podczas kolejnej czynności, aby zapobiec upuszczeniu lampy podczerwieni i mikrofonu.
2.

Korzystając z klucza imbusowego, dokręcić śrubę montażową lampy podczerwieni i
mikrofonu od wewnątrz pokrywy korytka kablowego (Rysunek 2).

Rysunek 2: Montaż lampy podczerwieni i mikrofonu.
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Montaż kamery wideo - Natus ErgoJust do OIOM
Korzystając z pomocy drugiej osoby, przytrzymywać kamerę wideo podczas kolejnej
czynności, aby zapobiec upuszczeniu kamery.
1.

Zainstalować i dokręcić cztery śruby montażowe kamery wideo (Rysunek 1).

Rysunek 1: Montaż kamery wideo.

Montaż opcjonalnej kamery IP (Axis i Ipela) - Natus ErgoJust do OIOM
Ta procedura opisuje sposób montażu kamery IP oraz lampy podczerwieni z mikrofonem (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Kamera wideo IP

B

Lampa podczerwieni i mikrofon
Rysunek 1: Kamera wideo IP (Axis i Ipela) i lampa podczerwieni z mikrofonem.
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1. Zamontować
kamerę wideo

Korzystając z pomocy drugiej osoby, przytrzymywać kamerę wideo podczas kolejnej
czynności, aby zapobiec upuszczeniu kamery.
1.

Zainstalować i dokręcić cztery śruby montażowe kamery wideo (Rysunek 2).

Rysunek 2: Montaż kamery wideo IP (Axis i Ipela).

2. Zamontować
lampę podczerwieni
i mikrofon

1.

Wykręcić pokrętło mocujące korytka kablowego (Rysunek 1) i odłożyć na bok pokrywę
korytka kablowego.

Rysunek 1: Demontaż pokrywy korytka kablowego.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, przytrzymywać lampę podczerwieni i mikrofon
podczas kolejnej czynności, aby zapobiec upuszczeniu lampy podczerwieni i mikrofonu.
2.

Korzystając z klucza imbusowego, wykręcić śrubę montażową lampy podczerwieni i
mikrofonu od wewnątrz pokrywy korytka kablowego (Rysunek 2).

Rysunek 2: Demontaż lampy podczerwieni i mikrofonu.
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Montaż opcjonalnej kamery wideo o stałej ogniskowej - Natus ErgoJust do OIOM
Ta procedura opisuje sposób montażu kamery wideo o stałej ogniskowej, lampy podczerwieni i
mikrofonu na wózku Natus ErgoJust do OIOM (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

B

Lampa podczerwieni

C

Mikrofon
Rysunek 1: Kamera wideo o stałej ogniskowej i mikrofon.
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1. Zamontować
kamerę wideo o
stałej ogniskowej

1.

Przymocować mocowanie kamery wideo do kamery wideo (Rysunek 2).
Korzystając z pomocy drugiej osoby, przytrzymywać kamerę wideo podczas
kolejnej czynności, aby zapobiec upuszczeniu kamery.

2.

Przymocować mocowanie kamery wideo do wspornika kamery wideo.

Legenda

Opis

A

Śruba z łbem sześciokątnym

B

Podkładka

C

Wspornik kamery

D

Mocowanie kamery

E

Śruba gwintowana

F

Kamera
Rysunek 2: Montaż kamery wideo.
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2. Przymocować
lampę podczerwieni
do kamery wideo

1.

Przymocować lampę podczerwieni do kamery wideo (Rysunek 3).

Legenda

Opis

A

Kamera

B

Wspornik lampy podczerwieni

C

Lampa podczerwieni

D

Śruba
Rysunek 3. Montaż lampy podczerwieni.

3. Zamontować
mikrofon (opcja)

1.

Wykręcić pokrętło mocujące korytka kablowego (Rysunek 4) i odłożyć na bok pokrywę
korytka kablowego.

Rysunek 4: Demontaż pokrywy korytka kablowego.
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2.

Przymocować wspornik mikrofonu do drążka wideo za pomocą śruby, podkładki i nakrętki
dołączonych do zestawu (Rysunek 5).

3.

Przymocować mikrofon do wspornika mikrofonu za pomocą dwóch nakrętek dołączonych
do zestawu.

Legenda

Opis

A

Podkładka i nakrętka

B

Śruba

C

Wspornik mikrofonu

D

Mikrofon

E

Dwie nakrętki
Rysunek 5: Montaż wspornika mikrofonu i mikrofonu.
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Montaż monitora/komputera zintegrowanego - Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i ErgoJust do OIOM
Poniższa procedura ma zastosowanie zarówno do monitora Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego oraz do komputera zintegrowanego Natus ErgoJust do OIOM.
1.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, zamontować i przymocować monitor Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego lub komputer zintegrowany Natus ErgoJust do OIOM do drążka
wideo przy pomocy czterech śrub skrzydełkowych dołączonych do zestawu (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Drążek wideo

B

Cztery śruby montażowe
Rysunek 1: Montaż komputera zintegrowanego.

Regulacja wysokości uchwytu - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i
ErgoJust do OIOM
1.

Lekko odgiąć środek kosza (1) od uchwytu i wychylić spód kosza (2) do siebie, aż dwa
zaczepy mocujące kosza wyskoczą z dwóch otworów montażowych (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Otwór montażowy

B

Zaczep mocujący
Rysunek 1: Zdemontować kosz z uchwytu.
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2.

Docisnąć lewą stronę kosza lub, korzystając z wkrętaka z płaską końcówką, ostrożnie
podważyć bok kosza i odsuwać go od uchwytu (Rysunek 2), aż zaczep mocujący kosza
zostanie zwolniony z bocznego otworu montażowego.

Rysunek 2: Ostrożnie podważyć bok kosza, odsuwając go od uchwytu, a następnie pociągnąć
kosz w dół.
3.

Ostrożnie ciągnąć kosz w dół, aż do zwolnienia drugiego boku z uchwytu, a następnie odłożyć
kosz na bok.
UWAGA: NIE wykręcać śrub podczas kolejnej czynności, ponieważ w przeciwnym wypadku
płyta zabezpieczająca uchwyt wsunie się do wewnątrz szczeliny na dolnym maszcie.

4.

Poluzować wszystkie cztery śruby zabezpieczające uchwyt, aby uchwyt można było
przesuwać do góry lub w dół.

Legenda
A

Opis
Poluzować wszystkie cztery śruby zabezpieczające, ale ich nie wykręcać.
Rysunek 3: Poluzować wszystkie cztery śruby zabezpieczające.
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5.

Po ustawieniu na żądanej wysokości, dokręcić wszystkie cztery śruby zabezpieczające.

6.

Zamontować kosz na miejsce (patrz strona 3-32).
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Wymiana kosza/uchwytu - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego i
ErgoJust do OIOM
Ta procedura służy do wymiany uszkodzonego kosza i/lub uchwytu.
Zaleca się korzystanie z pomocy drugiej osoby, aby uniknąć obrażeń ciała lub
uszkodzenia sprzętu podczas demontażu drążka wideo.

1. Zdemontować
drążek wideo

1.

Zdemontować drążek wideo (patrz strona 3-4), a następnie powrócić do czynności 2 poniżej.

2. Zdemontować kosz

2.

Lekko odgiąć środek kosza (A) od uchwytu i wychylić spód kosza (B) do siebie, aż oba
zaczepy mocujące kosza wyskoczą z dwóch otworów montażowych (Rysunek 1).

Legenda

Opis

A

Otwór montażowy

B

Zaczep mocujący
Rysunek 1: Zdemontować kosz z uchwytu.

3.

Docisnąć lewą stronę kosza lub, korzystając z wkrętaka z płaską końcówką, ostrożnie
podważyć bok kosza i odsuwać go od uchwytu (Rysunek 2), aż zaczep mocujący kosza
zostanie zwolniony z bocznego otworu montażowego.

Rysunek 2: Ostrożnie podważyć bok kosza, odsuwając go od uchwytu, a następnie pociągnąć
kosz w dół.
4.
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Ostrożnie ciągnąć kosz w dół, aż do zwolnienia drugiego boku z uchwytu, a następnie odłożyć
kosz na bok.
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3. Wymiana
uszkodzonego
uchwytu

UWAGA: Jeśli uchwyt wymaga wymiany, kontynuować, wykonując procedurę Wymiana
uszkodzonego uchwytu na tej stronie. Jeśli uchwyt nie jest uszkodzony, przejść do Instalacja
nowego kosza na następnej stronie.
1.

Poluzować cztery śruby uchwytu i wysunąć uchwyt do góry, zdejmując go z dolnego masztu
(Rysunek 1).

Rysunek 1: Poluzować cztery śruby montażowe.
2.

Wykręcić śruby z płytek montażowych uchwytu i odłożyć uszkodzony uchwyt na bok.
WAŻNE: Dopilnować, aby dwie płytki montażowe były ułożone prawidłowo, zgodnie z
Rysunkiem 2, przed rozpoczęciem kolejnej czynności.

Legenda
A

Opis
Strona z wgłębieniem
Rysunek 2: Prawidłowa orientacja płytek montażowych.
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3.

Przełożyć wszystkie śruby montażowe przez uchwyt i wkręcać je we wsporniki montażowe,
aż końce śrub będą ustawione na jednej płaszczyźnie z tylną powierzchnią wsporników
(Rysunek 3).

Legenda

Opis

A

Wkręcone na płasko

B

Uchwyt

C

Wspornik

Rysunek 3: Wkręcać obie śruby, aż będą ustawione na jednej płaszczyźnie z powierzchnią
wspornika.
a. Wsunąć płytki montażowe uchwytu w rowki dolnego masztu.
b. Dostosować wysokość uchwytu zgodnie z potrzebami i dokręcić wszystkie cztery śruby
płytek montażowych.

4. Zamontować
nowy kosz

4.

Włożyć zaczep mocujący po prawej stronie kosza w otwórz montażowy na uchwycie, a
następnie pchnąć lewą stronę kosza do góry (Rysunek 4).

Legenda
A

Opis
Zaczep

Rysunek 4: Włożyć zaczep mocujący po prawej stronie w otwór montażowy na uchwycie i pchnąć
lewą stronę kosza do góry.
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5.

Docisnąć lewą stronę kosza lub ostrożnie podważyć lewą stronę kosza, jednocześnie
popychając spód kosza do góry, aż zaczep mocujący wsunie się w otwór montażowy
(Rysunek 5).

Rysunek 5: Podważyć lewą stronę do wewnątrz i popchnąć lewą stronę kosza do góry.
6.

Lekko odgiąć środek kosza (A) od uchwytu i wychylić spód kosza (B) do wózka, aż dwa
zaczepy mocujące kosza zatrzasną się w dwóch otworów montażowych (Rysunek 6).

Legenda

Opis

A

Otwór montażowy

B

Zaczep mocujący

Rysunek 6: Osadzenie zaczepów mocujących w dwóch tylnych otworach montażowych.

Listopad 23, 2020

3-33

Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

Ponowna instalacja wsporników montażowych drążka wideo - Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i ErgoJust do OIOM
Zaleca się skorzystanie z pomocy drugiej osoby podczas montażu drążka wideo, aby
uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia sprzętu.
Nieprawidłowe umiejscowienie dwóch wsporników montażowych pozwoli na
oddzielenie się drążka wideo od dolnego masztu, co może spowodować uszkodzenie
komponentów systemu lub obrażenia ciała.
1.

Umieścić jeden wspornik wewnątrz drążka wideo stroną z wgłębieniem ustawioną
naprzeciwko drążka wideo zgodnie z Rysunkiem 1.

Rysunek 1: Prawidłowa orientacja wsporników montażowych wewnątrz drążka wideo.
2.

Przełożyć dwie śruby przez otwory montażowe drążka wideo i wkręcić je we wspornik.

3.

Wkręcać dalej dwie śruby we wspornik, aż końce obu śrub znajdą się na jednej płaszczyźnie z
tylną powierzchnią wspornika (Rysunek 8).

Rysunek 2: Wkręcać obie śruby, aż będą ustawione na jednej płaszczyźnie z
powierzchnią wspornika.
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4.

Powtórzyć czynności od 8 do 10 dla drugiego wspornika.
WAŻNE: Wciskać wszystkie cztery śruby do wewnątrz, aż będą ciasno dociśnięte do
drążka wideo (Rysunek 3) podczas wykonywania kolejnej czynności. Jest to konieczne do
prawidłowego ustawienia obu wsporników w celu ich wsunięcia w oba rowki na dolnym
maszcie.

Rysunek 3: Docisnąć wszystkie cztery śruby ciasno do drążka wideo.
5.

Korzystając z pomocy drugiej osoby, ostrożnie opuścić drążek wideo na dolny masz,
dopilnowując, aby oba wsporniki wsunęły się do dwóch szczelin (Rysunek 4).

Rysunek 4: Prawidłowe umieszczenie wsporników montażowych w szczelinach dolnego masztu.
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6.

Dokręcać wszystkie cztery śruby, aż będą mocno dociśnięte do drążka wideo (Rysunek 5).

Rysunek 5: Dokręcić wszystkie cztery śruby montażowe drążka wideo.
7.
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Spróbować poruszyć drążkiem wideo. Drążek nie powinien pozwalać się poruszyć. Jeśli
drążek wideo się poruszy, oznacza to, że wsporniki nie wsunęły się w dwie szczeliny.
Zdemontować drążek wideo i powtórzyć tę procedurę.
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Demontaż pokrywy korytka kablowego - Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego
i ErgoJust do OIOM
Kable kamery wideo, lampy podczerwieni i mikrofonu należy przeprowadzić przez drążek wideo,
co może wymagać usunięcia pokrywy korytka kablowego w celu uzyskania dostępu do kabli.
1.

Wykręcić pokrętło mocujące korytka kablowego (Rysunek 1) i odłożyć na bok pokrywę
korytka kablowego.

2.

Założyć na miejsce i zamocować pokrywę korytka kablowego po zakończeniu procedury.

Tylko wózek Natus ErgoJust do OIOM

Tylko wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego

Rysunek 1: Demontaż pokrywy korytka kablowego.
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Pusta strona
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Rozdział 4

Instrukcja dotycząca okablowania
Rozdział ten jest podzielony na cztery sekcje.
4-1 - Natus ErgoJust LTM z kamerami Axis
4-2 - Natus ErgoJust LTM z kamerami Sony Ipela
4-3 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami Axis
4-4 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami Sony Ipela
4-5 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami ze stałą ogniskową
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Rozdział 4-1 - Natus ErgoJust LTM (kamery Axis)
Porty kamery Axis

4-2

A

Złącze Ethernet

B

Wejście audio

C

Uziemienie audio
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4-1-1 - Połączenia kabli sygnałowych i sterujących (kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Monitor

I

Panel sterujący stymulatora fotycznego Natus

B

Kamera wideo Axis

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus (prawa strona)

C

Mikrofon

K

Moduł base unit wzmacniacza Natus (lewa strona)

D

Lampa podczerwieni

L

Komputer

E

Myszka

M

Skrzynka kontrolna wzmacniacza

F

Klawiatura

N

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

G

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

O

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

H

Ramię obrotowe
Rysunek 1: Podłączanie kabli komponentów systemu z kamerą Axis.
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4-1-2 - Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (Kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

H

Klawiatura

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

I

Myszka

C

Moduł base unit wzmacniacza (prawa strona)

J

Dwie opaski zaciskowe

D

Drążek wideo

K

Komputer

E

Korytko kabla

L

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

F

Wiązka kabli

M

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

G

Monitor
Rysunek 1: Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (kamera Axis).
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4-1-3 - Połączenia kabli zasilania systemu (kamera Axis)
Dopilnować, aby ISO lub UPS był odłączony (poprzez wyjęcie wtyczki) od źródła zasilania SIECIOWEGO przed
podłączeniem kabli zasilających do komponentów systemu.
UWAGA:Na poniższym przykładzie przedstawiony jest ISO.

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

G

Zasilacz

B

Kamera wideo

H

ZASILANIE SIECIOWE

C

Lampa podczerwieni i mikrofon

I

Moduł base unit wzmacniacza Natus (prawa strona)

D

Zasilacz

J

Komputer

E

Strumienica zasilania przez sieć
Ethernet

K

Monitor

F

ISO lub UPS

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

Rysunek 1: Podłączanie kabli zasilających komponentów systemu (kamera Axis).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-1-4 - Prowadzenie kabli zasilania systemu (kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

I

ZASILANIE SIECIOWE

B

Kamera wideo

J

Komputer

C

Lampa podczerwieni i mikrofon

K

Zasilacz lampy podczerwieni

D

Moduł base unit wzmacniacza Natus

L

Zasilacz stymulatora fotycznego (opcja)

E

Drążek wideo

M

Zasilacze są przymocowane paskami mocowanymi na rzep

F

Korytko kabla

N

Monitor

G

Wiązka kabli

O

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

H

ISO lub UPS

P

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

Rysunek 1: Prowadzenia kabli zasilania (kamera Axis).
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Instrukcja dotycząca okablowania

Rozdział 4-2 - Natus ErgoJust LTM (kamery Sony Ipela)
4-2-1 - Połączenia kabli sygnałowych i sterujących (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Monitor

H

Ramię obrotowe

B

Kamera wideo

I

Panel sterujący stymulatora fotycznego Natus

C

Mikrofon

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus (prawa strona)

D

Lampa podczerwieni

K

Moduł base unit wzmacniacza Natus (lewa strona)

E

Myszka

L

Skrzynka kontrolna wzmacniacza

F

Klawiatura

M

Komputer

G

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

N

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

Rysunek 1: Podłączanie kabli komponentów systemu (kamera Sony Ipela).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-2-2 - Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

G

Monitor

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

H

Klawiatura

C

Moduł base unit wzmacniacza (prawa strona)

I

Myszka

D

Drążek wideo

J

Dwie opaski zaciskowe

E

Korytko kabla

K

Komputer

F

Wiązka kabli

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

Rysunek 1: Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (kamera Sony Ipela).
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Instrukcja dotycząca okablowania

4-2-3 - Połączenia kabli zasilania systemu (kamera Ipela)
Dopilnować, aby ISO lub UPS był odłączony (poprzez wyjęcie wtyczki) od źródła zasilania SIECIOWEGO przed
podłączeniem kabli zasilających do komponentów systemu.
UWAGA:Na poniższym przekładzie przedstawiony jest ISO.

Legenda

Opis

Legend
a

Opis

A

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

H

ISO lub UPS

B

Kamera wideo

I

ZASILANIE SIECIOWE

C

Mikrofon

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus (prawa strona)

D

Lampa podczerwieni

K

Komputer

E

Rozgałęźnik kabli

L

Monitor

F

Zasilacz

M

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

G

Zasilacz
Rysunek 1: Podłączanie kabli zasilających komponentów systemu (kamera Sony Ipela).

November 23, 2020

4-9

Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-2-4 - Prowadzenie kabli zasilania systemu (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Stymulator fotyczny Natus (opcja)

I

ZASILANIE SIECIOWE

B

Kamera wideo

J

Komputer

C

Lampa podczerwieni i mikrofon

K

Zasilacz lampy podczerwieni i mikrofonu

D

Moduł base unit wzmacniacza Natus

L

Zasilacz stymulatora fotycznego (opcja)

E

Drążek wideo

M

Zasilacze są przymocowane paskami mocowanymi na rzep

F

Korytko kabla

N

Monitor

G

Wiązka kabli

O

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

H

ISO lub UPS
Rysunek 1: Prowadzenia kabli zasilania (kamera Sony Ipela).
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Instrukcja dotycząca okablowania

Rozdział 4-3 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami Axis
4-3-1 - Połączenia kabli sygnałowych i sterujących opcji wideo (kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

F

Komputer zintegrowany

B

Mikrofon

G

Moduł base unit wzmacniacza Natus

C

Lampa podczerwieni

H

Klawiatura

D

Strumienica zasilania przez sieć
Ethernet

I

Do sieci

E

Przejściówka RJ45 na USB

J

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych

Rysunek 1: Podłączanie kabli sygnałowych i sterujących opcjonalnej obrotowej kamery i obrotowej kamery HD (kamera Axis).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-3-2 - Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (Kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

G

Korytko kabla

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

H

Klawiatura

C

Moduł base unit wzmacniacza
Natus

I

Wiązka kabli

D

Drążek wideo

J

Komputer zintegrowany

E

Korytko kabla

K

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

F

Do sieci

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

Rysunek 1: Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących opcji wideo (Kamera Axis).
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Instrukcja dotycząca okablowania

4-3-3 - Połączenia kabli zasilania (kamera Axis)
Dopilnować, aby ISO lub UPS był odłączony (poprzez wyjęcie wtyczki) od źródła zasilania SIECIOWEGO przed
podłączeniem kabli zasilających do komponentów systemu.

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

G

Przejściówka RJ45 na USB

B

Mikrofon

H

ZASILANIE SIECIOWE

C

Lampa podczerwieni

I

ISO lub UPS

D

Strumienica zasilania przez sieć
Ethernet

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus (widok z prawej strony)

E

Zasilacz

K

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

F

Komputer zintegrowany

Rysunek 1: Podłączanie kabli zasilających opcjonalnej obrotowej kamery wideo i obrotowej kamery wideo HD (kamera Axis).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-3-4 - Prowadzenia kabli zasilania (Kamera Axis)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo

G

Komputer zintegrowany

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

H

Drążek wideo

C

Moduł base unit wzmacniacza Natus

I

ISO lub UPS

D

ZASILANIE SIECIOWE

J

Zasilacz lampy podczerwieni

E

Korytko kabla

K

Strumienica zasilania przez sieć Ethernet

F

Wiązka kabli

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

Rysunek 1: Prowadzenie kabli zasilających opcjonalnej obrotowej kamery wideo i obrotowej kamery wideo HD (kamera Axis).
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Instrukcja dotycząca okablowania

Rozdział 4-4 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami Sony Ipela
4-4-1 - Połączenia kabli sygnałowych i sterujących (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Obrotowa kamera wideo/obrotowa
kamera wideo HD

F

Do sieci

B

Mikrofon

G

Moduł base unit wzmacniacza Natus

C

Lampa podczerwieni

H

Komputer zintegrowany

D

Przejściówka RJ45 na USB

I

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

E

Klawiatura
Rysunek 1: Podłączanie kabli sygnałowych i sterujących opcjonalnej obrotowej kamery i obrotowej kamery HD
(kamera Sony Ipela).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-4-2 - Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Obrotowa kamera wideo/
obrotowa kamera wideo HD

G

Korytko kabla

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

H

Klawiatura

C

Moduł base unit wzmacniacza
Natus

I

Wiązka kabli

D

Drążek wideo

J

Komputer zintegrowany

E

Korytko kabla

K

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

F

Do sieci

Rysunek 1: Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących opcjonalnej obrotowej kamery wideo i obrotowej kamera wideo HD
(kamera Sony Ipela).
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Instrukcja dotycząca okablowania

4-4-3 - Połączenia kabli zasilania (kamera Ipela)
Dopilnować, aby ISO lub UPS był odłączony (poprzez wyjęcie wtyczki) od źródła zasilania SIECIOWEGO przed
podłączeniem kabli zasilających do komponentów systemu.

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Komputer zintegrowany

F

Zasilacz

B

Obrotowa kamera wideo/obrotowa
kamera wideo HD

G

ZASILANIE SIECIOWE

C

Mikrofon

H

ISO lub UPS

D

Lampa podczerwieni

I

Moduł base unit wzmacniacza Natus (widok z prawej strony)

E

Rozgałęźnik kabli

J

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

Rysunek 1: Podłączanie kabli zasilających opcjonalnej obrotowej kamery wideo i obrotowej kamery wideo HD
(kamera Sony Ipela).
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-4-4 - Prowadzenie kabli zasilania (kamera Ipela)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Obrotowa kamera wideo/obrotowa
kamera wideo HD

F

Wiązka kabli

B

Lampa podczerwieni i mikrofon

G

Komputer zintegrowany

C

Moduł base unit wzmacniacza Natus

H

Drążek wideo

D

ZASILANIE SIECIOWE

I

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od przedstawionych.

E

Korytko kabla

Rysunek 1: Prowadzenie kabli zasilających opcjonalnej obrotowej kamery wideo i obrotowej kamery wideo HD (kamera Sony Ipela).
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Rozdział 4-5 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami ze stałą ogniskową
4-5-1 - Połączenia kabli sygnałowych i sterujących (kamera ze stałą ogniskową)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Mikrofon

G

Klawiatura

B

Nie podłączać zasilania do tych dwóch gniazd

H

Do sieci

C

GND (uziemienie)

I

Do zasilacza kamery wideo

D

TD

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus

E

RD

K

Komputer zintegrowany

F

Do zasilania kamery wideo

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

Rysunek 1: Podłączanie kabli sygnałowych i kabli sterujących opcjonalnej kamery wideo ze stałą ogniskową.
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-5-2 - Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących (kamera ze stałą ogniskową)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo ze stałą ogniskową

G

Klawiatura

B

Lampa podczerwieni

H

Wiązka kabli

C

Mikrofon

I

Komputer zintegrowany

D

Moduł base unit wzmacniacza Natus

J

Drążek wideo

E

Do sieci

K

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

F

Korytko kabla
Rysunek 1: Prowadzenie kabli sygnałowych i sterujących opcjonalnej kamery wideo ze stałą ogniskową.
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Zabezpieczyć kable opaskami zaciskowymi
1.

Przymocować opaski zaciskowe do kabli wózka Natus ErgoJust do OIOM zgodnie z poniższą
ilustracją po podłączeniu kabli komponentów systemu (Rysunek 1).

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Do komputera

E

Wiązka kabli

B

Opaski zaciskowe

F

Do mikrofonu

C

Od zasilacza

G

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się
od przedstawionych.

D

Od drążka wideo
Rysunek 1: Mocowanie kabli opaskami zaciskowymi.
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Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

4-5-3 - Połączenia kabli zasilania (kamera ze stałą ogniskową)
Dopilnować, aby ISO lub UPS był odłączony (poprzez wyjęcie wtyczki) od źródła zasilania SIECIOWEGO przed
podłączeniem kabli zasilających do komponentów systemu.
Patrz schemat prowadzania kabla opcjonalnej kamery wideo ze stałą ogniskową na następnej stronie.

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Nie podłączać zasilania do tych dwóch gniazd

G

ZASILANIE SIECIOWE

B

12 V-

H

Zasilacz

C

12 V+

I

ISO (przedstawiony) lub UPS

D

Do kabli sterujących kamery RD, TD, GND

J

Moduł base unit wzmacniacza Natus

E

Kamera wideo ze stałą ogniskową

K

Komputer zintegrowany

F

Lampa podczerwieni

L

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

Rysunek 1: Podłączanie kabli zasilających opcjonalnej kamery wideo ze stałą ogniskową.
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Instrukcja dotycząca okablowania

4-5-4 - Prowadzenia kabli zasilania (Kamera ze stałą ogniskową)

Legenda

Opis

Legenda

Opis

A

Kamera wideo ze stałą ogniskową

F

Korytko kabla

B

Lampa podczerwieni

G

Wiązka kabli

C

Mikrofon

H

Komputer zintegrowany

D

Moduł base unit wzmacniacza Natus

I

Drążek wideo

E

ZASILANIE SIECIOWE

J

Złącza i typy urządzeń mogą różnić się od
przedstawionych.

Rysunek 1: Prowadzenie kabli zasilających opcjonalnej kamery wideo ze stałą ogniskową.
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Pusta strona.
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Rozdział 4-5 - Natus ErgoJust do OIOM z kamerami ze stałą
ogniskową 4-19
Instrukcja utylizacji na koniec okresu użytkowania. 1-14

K
Konserwacja profilaktyczna 1-16
Konwencje stosowane w instrukcji 1-3
Korzystanie z tej instrukcji 1-2

M
Montaż ISO lub UPS - Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i ErgoJust do OIOM 3-15
Montaż kamery wideo - Natus ErgoJust do OIOM 3-22
Montaż komputera - wózek Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego 3-14
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Regulacja komponentów wózka Natus ErgoJust i ErgoJust do
OIOM 2-6
Regulacja wysokości uchwytu - Natus ErgoJust do
monitoringu długoterminowego i ErgoJust do OIOM 3-28

S
Symbole 1-4

i

Instrukcja użytkowania wózka Natus ErgoJust do monitoringu długoterminowego oraz wózka ErgoJust do OIOM

T
Transport wózka Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i wózka ErgoJust do OIOM 2-12

U
Udźwig wózka ErgoJust do monitoringu
długoterminowego 1-15
Udźwig wózka ErgoJust do OIOM 1-15

W
Warunki otoczenia 1-12
Wprowadzenie 1-1
Wsparcie techniczne a
Wymiana kosza/uchwytu - Natus ErgoJust do monitoringu
długoterminowego i ErgoJust do OIOM 3-30
Wymiary wózka 1-1
Wymogi dotyczące izolacji pacjenta 1-12
Wymogi dotyczące napięcia 1-12
Wymogi dotyczące ISO lub UPS 1-12
Wymogi dotyczące komputera 1-12

Z
Zalecenia dotyczące czyszczenia 1-16
ErgoJust do monitoringu długoterminowego i ErgoJust do
OIOM 1-16

Zgodne akcesoria do wózka Natus ErgoJust i wózka Natus
ErgoJust do OIOM 1-13
Znaki towarowe b

ii
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Kompleksowe rozwiązanie serwisowe
Za każdym produktem XLTEK stoi Natus Medical Incorporated, innowator produktów i usług medycznych o międzynarodowej
renomie.
Nasze systemy neurologiczne są wspierane przez wewnętrzny zespół wsparcia, złożony z ekspertów technicznych i klinicznych,
wsparcie 24/7, zdalne wsparcie przez WebEx lub VPN, największą sieć wsparcia klinicznego i technicznego w Neuro/Sleep oraz
niestandardowe umowy serwisowe, które obejmują wizyty konserwacyjne i aktualizacje komputera.
Natus Medical Incorporated
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK)
2568 Bristol Circle
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada
Tel.: +1 905-829-5300
Faks: +1 905-829-5304
bezpłatny (USA i Kanada): 800-303-0306
Adres e-mail wsparcia technicznego: OTS@natus.com
Adres e-mail obsługi klienta: Oakville_Customer_Service@natus.com
Witryna internetowa: www.natus.com
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