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OM�EVOLUTIONHD-SYSTEMET
Med X Change EvolutionHD-systemet är en digital 
inspelningsenhet (dokumenteringssystem) som kan spela in 
video med normal upplösning (Standard Definition, SD) och 
hög upplösning (High Definition, HD) från flera olika källor, 
ta digitala stillbilder utan att avbryta videoinspelningen och 
kopiera den lagrade informationen på bärbara media för 
lagring, dokumentation eller presentation.

Videoinspelningsprogrammet i EvolutionHD bygger på 
H.264-teknik, som använder den bästa kompression och 
den högsta kvalitet på videoinspelning som finns tillgänglig. 
Videor kan lagras som HD H.264 .mp4-, .mov- eller .avi-filer.

På grund av en snabb teknikutveckling är det enkelt att 
uppgradera systemets programvara via ett USB-minne och 
genom att tillhandahålla uppgraderingar kommer systemet 
alltid att hållas i teknikens framkant. Detta är ett dynamiskt 
system som kan växa och anpassas till nya tekniker.

EvolutionHD är en medicinsk utrustning av klass I avsedd 
som ett tillbehör till olika kirurgiska kameror för att spela 
in video och stillbilder under kirurgiska procedurer och 
operationer.

EvolutionHD är inte avsett för användning med radiologiska 
avbildningar eller diagnostiska system eller i någon annan 
funktion än vad som beskrivs i denna handbok.

EvolutionHD-systemet har inga patientapplicerade delar 
och har inte undersökts för patientanslutning.

FORMAT�OCH�KVALITET�PÅ�VIDEO�OCH�STILLBILDER
Video: Med X Change EvolutionHD-systemet använder det 
senaste inom H.264-kodning och -kompression. Videor lagras 
som AVCHD H.264 .mp4-, .mov- eller .avi-filer upp till HP nivå 
4.2. H.264-kodade MP4-/.movi-/.avi-filer är kompatibla med 
OSX och Windows.

Stillbilder: Stillbilder kan lagras som okomprimerade 
bitmap-filer (.bmp), komprimerade JPG- och PNG-filer och 
.dcm-filer (DICOM). Alla format är kompatibla med OSX och 
Windows. HD-stillbilder tas i formaten 1280 x 720p eller 
1920 x 1080p. SD-stillbilder tas som 640 x 480 (cirka 1/3 av 
en megapixel).

LAGRING
EvolutionHD-systemet är konfigurerat med en stor 750�GB�
hårddisk för lagring av videor.

SÄKERHETSKOPIERA�VIDEOR�OCH�STILLBILDER�REGELBUNDET�PÅ�EXTERNA�LAGRINGSMEDIA.�
EVOLUTIONHD�ÄR�INTE�AVSETT�FÖR�LÅNGTIDSLAGRING/ARKIVERING
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INNEHÅLL
Följande delar ska finnas i lådan vid leveransen av 
EvolutionHD:

• 1 x EvolutionHD

• 1 x användarhandbok

• 1 x tangentbord

• 1 x fjärrkontroll

ANSLUTNINGAR�FÖR�TILLBEHÖR�–�FRAMSIDA
figur 1 och figur 2 visar anslutningar för tillbehör till 
EvolutionHD.

Obs! Genom att trycka på och hålla ned knappen 
Toolbar/Back (Verktygsfält/Tillbaka) fungerar den som 
en tillbakaknapp som tar användaren till den föregående 
skärmen.

Obs! Roterande USB-hårddiskar som använder USB-porten 
för strömförsörjning (de har ingen strömkabel ansluten 
till ett vägguttag) bör ENDAST anslutas till USB-porten på 
FRAMSIDAN.FIGUR�1

EvolutionHD, framsida

• 1 x strömaggregat

• 1 x kabel DVI till DVI

• 1 x kabel DVI till HDMI

• 1 x strömkabel av medicinsk kvalitet
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ANSLUTNINGAR�FÖR�TILLBEHÖR�–�BAKSIDA
figur 2 visar var tillbehör till EvolutionHD ska anslutas.

Tillbehör får endast anslutas på det sätt som visas och/eller 
beskrivs nedan:

• EvolutionHD stöder särskilda TV-upplösningar via HDMI-
utgången. När det grafiska användargränssnittet (GUI) 
är aktivt, visar EvolutionHD HDMI-utgång 1280 x 720p 
med 60 Hz på till HDMI-utgången ansluten TV. 
TV-apparaten som ska anslutas till HDMI-utgången 
måste stödja lämpliga upplösningar för att visa både GUI 
(1280 x 720p med 60 Hz) och live-video från den valda 
kameran. När live-video visas, visar HDMI-utgången den 
upplösning som källkameran ger (se tabell till höger). 

Kameraupplösning HDMI-ansluten�TV�måste�
stödja

1080p 50/59,94/60 Hz 1920 x 1080p 50/60 Hz

1080i 50/59,94/60 Hz 1920 x 1080i 50/60 Hz

720p 50/59,94/60 Hz 1280 x 720p 50/60 Hz

480i 59,94/60 Hz 720 x 480i 60 Hz

480i 50 Hz 720 x 576i 50 Hz

Obs! VIKTIGT använd inte USB-driven hårddisk med 
USB-portarna på baksidan.

FIGUR�2
EvolutionHD, baksida
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• Anslut en monitor genom att ansluta en HDMI-kabel 
från EvolutionHD-systemets HDMI-utgång till monitorns 
ingång.

• Om en mikrofon ska användas ansluts den till 
mikrofonuttaget.

• En videoenhet som ska användas för att spela in video 
ska anslutas till en av följande 3 videoingångar: DVI, 
HD-SDI eller komposit, S-video .

• Endast strömaggregatet som medföljer EvolutionHD 
ska användas för att förse EvolutionHD med 
ström. Strömaggregatet är ett GlobTek medicinskt 
strömaggregat: GTM21097-3005. Om strömaggregatets 
kontakt dras ut är EvolutionHD helt bortkopplad från 
den elektriska energikällan. Placera inte EvolutionHD så 
att det blir svårt att dra ut strömaggregatets kontakt.

• Vi rekommenderar att du har lämplig UPS-batterireserv/
överspänningsskydd om systemet placeras i en miljö där 
elektriska bortfall, spikar eller elransonering kan inträffa.

VGA
VGA-utgången används för att förhandsgranska 
tidigare tagna stillbilder. VGA-utgången ger normalt 
användargränssnittet vid alla tidpunkter. I läget live-video 
visar VGA-utgången visa alla tidigare tagna stillbilder. 
De tidigare tagna stillbilderna formateras i antingen 
ett 1 x 1-, 2 x 2- eller 3 x 3-rutnät såsom konfigurerats i 
inställningarna. Förutom förhandsgranskning av stillbilder, 
visas även buffrade stillbilder samt en förloppsindikator 
som anger den nuvarande storleken på bufferten och det 
totala antalet stillbilder som krävs för att fylla bufferten. 
Vid återgång från läget live-video, ger VGA-utgången 
användargränssnittet igen.

Vanliga inställningar för live-video (HDMI) kombinerade 
med förhandsgranskning av tidigare tagna stillbilder (VGA) 
är följande:

1. Anslut både HDMI- och VGA-utgångar till en monitor 
och konfigurera HDMI-utgången för visning med VGA-
utgång konfigurerad som PIP (bild-i-bild). Detta innebär att 
användare kan visa live-video, med tidigare tagna stillbilder 
i PIP-rutan. Obs! Det är vanligt att monitorer endast stöder 
S-video för PIP, så en VGA till S-videokonverter kan krävas.

2. Anslut live-video (HDMI) till en primär monitor avsedd för 
förhandsgranskning i realtid. Anslut förhandsgranskningen 
av stillbilder (VGA) till en sekundär monitor.

PG007����������U5012-09,�2.7

SNABBINSTALLATION�(FORTS.)



Klicka på knappen New Case (Nytt fall) för att öppna New 
Case (Nytt fall) och skärmen Worklist (Arbetslista). Härifrån 
går det att lägga till fall till Worklist (Arbetslista) eller skapa 
ett Nytt fall.

SKAPA�ETT�NYTT�FALL
Det snabbaste sättet att starta ett nytt fall är att helt 
enkelt trycka på knappen Record (Spela in). Detta startar 
automatiskt ett nytt fall (om ett aktuellt fall är inte redan 
är öppet) och namnger fallet automatiskt. Dessutom kan 
ikonen ”Live” på hemskärmen markeras och tryck sedan 
på knappen spela in. Följ stegen till höger för att manuellt 
starta ett nytt fall med alla data ifyllda:

1. Klicka på New Case (Nytt fall) från skärmen Home (Hem) 
(figur 3).

2. Klicka på New Case (Nytt fall) på skärmen Worklist 
(Arbetslista).

3. Fyll i tillämpliga fält på nästa skärm.

4. Klicka på Archive (Arkiv) för att öppna en möjlighet att 
spara på en fjärrplats (se ”Platsväljare” på sidan 67 för mer 
information).

5. Klicka på Save (Spara) för att spara fallet och lägga till det 
i arbetslistan för senare användning.

6. Eller klicka på Save and Start (Spara och starta) med det 
nya fallet direkt som det aktuella fallet.

FIGUR�3
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FLER�ALTERNATIV�NÄR�ETT�NYTT�FALL�SKAPAS
1. Procedurväljaren är en listruta som används för att 
fylla i fälten ”Procedur id” (Procedur-ID) och ”Procedure 
Description” (Procedurbeskrivning) (se patientfält på 
sidan 60) för de procedurer som är lagrade i systemet 
(figur 4). När ett procedur är vald och att värdena är ifyllda, 
kan de ändras från standardvärdet.

2. Värden för automatisk utskrift/arkiv/arkivplats är hämtade 
från antingen inställningar på systemnivå (om ingen läkare 
är vald) eller inställningar på läkarnivå (om en läkare är vald). 
Dessa värden kan ändras från standardvärden per fall.

ANVÄNDA�ARBETSLISTAN
När ett nytt fall sparas, men inte startar omedelbart, läggs 
det till arbetslistan för senare användning. Fall i arbetslistan 
kan väljas bland följande alternativ (figur 5):

1. Save and Start (Spara och starta) – starta fallet som det 
aktuella fallet.

2. Edit (Redigera) – redigera den informationen som 
ursprungligen registrerades i fälten när fallet skapades.

3. Delete (Ta bort) – ta bort fallet.

4. Save (Spara) – återgå till arbetslistan.
FIGUR�5

FIGUR�4
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AKTUELLT�FALL
När ett fall väljs i arbetslistan, blir detta det aktuella fallet 
(figur 6). Det aktuella fallet används för att lagra nya 
videoinspelningar och nya stillbilder. På skärmen Home 
(Hem) visas information om det aktuella fallet såsom 
patientens namn, läkaren, proceduren, antal stillbilder som 
tagits och antal videor som spelats in. När ett aktuellt fall 
är aktivt när knappen New Case (Nytt fall) aktiveras, stängs 
det aktuella fallet innan det nya fallet öppnas.

STÄNG
Knappen Close (Stäng) är endast tillgänglig när ett aktuellt 
fall är aktivt (figur 7). Knappen Close (Stäng) stänger 
det aktuella fallet och flyttar filerna till skärmen Review 
(Granska). Den skriver även ut resterande stillbilder om Auto 
Print (Automatisk utskrift) är aktiverad. Tryck på Toolbar 
(Verktygsfält), markera Close (Stäng) och tryck på knappen 
Enter för att stänga det aktuella fallet.

FIGUR�6

FIGUR�7
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När du klickar på knappen Live öppnas aktuell live-
ingångssignal. Från den är det möjligt att ta stillbilder eller 
spela in video.

TA�EN�STILLBILD
Klicka på den övre vänstra knappen märkt Capture (Ta bild). 
En bild skapas med innehållet på skärmen vid den tidpunkt 
då knappen trycks in. Om knappen Capture (Ta bild) trycks 
in när användare är på skärmen Hem, övergår programmet 
till live-visning av standard kameraingång och sedan tas 
en stillbild.

SPELA�IN�VIDEO
Klicka på den övre högra knappen märkt Record (Spela in). 
En video spelas in, med det som just då visas på skärmen. 
Indikatorlampan bredvid knappen Record (Spela in) lyser röd 
när systemet spelar in. Klicka på knappen Record (Spela in) 
igen för att stoppa inspelningen. Klicka på knappen Record 
(Spela in) fler gånger för att skapa fler videoinspelningar. 
Dessa videoinspelningar sparas som separata filer i 
samma fall.

ÄNDRA�VIDEOINGÅNGSSIGNAL
Tryck på vänster- eller högerpil för att bläddra genom de 
tillgängliga videoingångarna (DVI, DVI-analog, S-video, 
komposit och SDI). Dessutom kan DVI- och SDI-ingångar 
ändra färgrymden genom att trycka på upp- eller nedpilarna.
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Klicka på knappen Review (Granska) för att öppna tidigare 
fall för granskning. Härifrån är det möjligt att kopiera fall 
till en extern enhet, ta bort fall, bifoga ett fall eller granska 
mediaposter i ett fall.

KOPIERA�FALL�(GAMMALT�FALL)
Kopiera fall till en extern enhet (figur 8):

1. Anslut den externa enheten där de kopierade filerna ska 
placeras.

2. Markera ett fall och dubbelklicka på knappen Enter.

3. Upprepa steg 2 för alla fall som ska kopieras.

4. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält).

5. Markera Copy (Kopiera) och tryck på knappen Enter.

6. Skärmen Copy (Kopiera) har alternativa funktioner för att 
inkludera patientdata eller kopiera till en säker zip-fil. Klicka 
på kryssrutan intill önskad funktion.

7 .  K o n t r o l l e r a  f o r m a t a l t e r n a t i v e t  D C I M  o m 
kameraanslutningssats för iPad används för att överföra filer 
till iPad. Vid användning av DCIM är säker zip och inkludera 
patientdata inaktiverade.

8. Välj en plats att kopiera fall till (se platsväljaren på 
sidan 67).

9. Markera knappen Copy (Kopiera) och tryck på knappen 
Enter.

10. Kopieringsprocessen visar två staplar. Den övre stapeln 
är förloppet för den enskilda filen. Den undre stapeln är det 
totala förloppet.

11. Efter kopiering visas en lista med alla filer som kopierats.

12. Markera Ok och tryck på knappen Enter för att stänga 
skärmen Copy (Kopiera).

FIGUR�8
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TA�BORT�FALL
1. Markera ett fall och tryck på knappen Enter (figur 9).

2. Upprepa steg 1 för alla fall som ska tas bort.

3. Dessutom kan du använda på knappen All (Alla) på 
skärmen alla för att välja alla eller knappen None (Ingen) 
för att avmarkera alla fall om det behövs.

4. Markera Delete (Ta bort) och tryck på knappen Enter.

5. En varning visas där du bekräftar att fallet/fallen ska tas 
bort. Välj Delete (Ta bort) och tryck på knappen Enter för att 
permanent ta bort fallet/fallen och deras media. Välj Cancel 
(Avbryt) om du vill avbryta åtgärden.

FIGUR�9
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BIFOGA�FALL
Bifoga ett fall (figur 10):

1. Markera det fall som ska bifogas och tryck på knappen 
Enter.

2. Dessutom kan du använda på knappen All (Alla) på 
skärmen alla för att välja alla eller knappen None (Ingen) 
för att avmarkera alla fall om det behövs.

3. Markera Append (Bifoga) på nästa skärm och tryck på 
knappen Enter.

4. Redigera önskade fält för fallet med ny information.

5. Save (Spara) sparar ändringarna och ladda fallet 
i arbetslistan för senare användning.

6. Save and Start (Spara och starta) sparar ändringarna 
och laddar fallet som det aktuella fallet. Detta medger att 
användaren kan lägga till ytterligare videoinspelningar och 
stillbilder till tidigare skapade fallet.

FIGUR�10
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VISA�MEDIAPOSTER
För att komma till skärmen View (Visa) (figur 11):

1. Markera det fall som ska granskas och tryck på knappen 
Enter.

Skärmen View (Visa) medger att mediaposter kan granskas, 
kopieras eller tas bort, kommentarer kan läggas till och 
stillbilder skrivas ut.

GRANSKA�EN�MEDIAPOST
1. Markera den miniatyr som ska granskas och tryck på 
knappen Enter (figur 12).

2. Stillbilder visas i den stora förhandsvisningpanelen vid 
granskning. 

3. Videor börjar spelas upp vid granskning. Funktionen 
uppspelning kan pausas med knappen Play/Pause (Spela 
upp/Paus) och kan börja om från början med knappen Start 
Over (Starta igen).

4. Tryck på knappen Fullscreen (Helskärm) för en 
fullskärmsvisning av antingen stillbilder eller videor.

FIGUR�11

FIGUR�12
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MARKERA�POSTER
1. Mediaposter kan markeras individuellt på respektive 
granskningsskärmar (figur 13).

2. Mediaposter kan även markeras från granskningsskärmen 
genom att markera en post och dubbelklicka på knappen 
Enter.

AVMARKERA�POSTER
1. Mediaposter kan avmarkeras individuellt på respektive 
granskningsskärmar genom att trycka på knappen Deselect 
(Avmarkera). Mediaposter kan även avmarkeras från 
granskningsskärmen genom att markera ett objekt och 
dubbelklicka på knappen Enter.

2. Eller, om alla valda mediaposter ska avmarkeras, tryck på 
knappen Toolbar (Verktygsfält).

3. Markera None (Ingen) och tryck på knappen Enter.

3. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält) och öppna 
verktygsfältet på skärmen för att välja alla media.

4. Markera All (Alla) och tryck på knappen Enter.

FIGUR�13
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KOPIERA�MEDIAPOSTER
1. Markera en mediapost och tryck på knappen Enter 
(figur 14).

2. Markera Select (Markera) på nästa skärm och tryck på 
knappen Enter.

3. Markera Done (Klar) och tryck på knappen Enter.

4. Upprepa steg 1–3 för alla mediaposter som ska kopieras.

5. Valda poster har nu en blå ruta över miniatyren.

6. Anslut den externa enheten där de kopierade filerna ska 
placeras.

7. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält).

8. Markera Copy (Kopiera) och tryck på knappen Enter.

9. Skärmen Copy (Kopiera) har alternativa funktioner för att 
inkludera patientdata eller kopiera till en säker zip-fil. Klicka 
på kryssrutan intill önskad funktion.

10. Kontrollera formatalternativet DCIM om kameraanslut-
ningssats för iPad används för att överföra filer till iPad.

11. Välj en plats att kopiera fall till (se platsväljaren på 
sidan 67).

12. Markera knappen Copy (Kopiera) och tryck på knappen 
Enter.

FIGUR�14
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TA�BORT�MEDIAPOSTER
1. Markera en mediapost och tryck på knappen Enter 
(figur 15).

2. Markera Select (Markera) på nästa skärm och tryck på 
knappen Enter.

3. Markera Done (Klar) och tryck på knappen Enter.

4. Upprepa steg 1–3 för alla mediaposter som ska tas bort.

5. Valda poster har nu en blå ruta över miniatyren.

6. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält).

7. Markera Delete (Ta bort) och tryck på knappen Enter.

8. En varning visas där du bekräftar att filen/filerna ska tas 
bort. Välj Delete (Ta bort) och tryck på knappen Enter för 
att permanent ta bort filen/filerna. Välj Cancel (Avbryt) om 
du vill avbryta åtgärden.

FIGUR�15
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KOMMENTERA�MEDIAPOSTER
Ett tangentbord krävs för att kommentera mediaposter. 
Anslut ett tangentbord till EvolutionHD innan du genomför 
följande steg, om det behövs. 

1. Markera en video eller en stillbild och tryck på knappen 
Enter (figur 16).

2. Markera fältet Kommentar längst ned på skärmen. En 
tidigare lagrad kommentar kommer att automatiskt visas 
om sådan finns.

3. Ange kommentarstexten med tangentbordet.

4. Om ett fall är tilldelad till en läkare, kan användaren 
markera kryssrutan för att spara kommentaren för senare 
användning.

5.�Markera knappen Done (Klar) och tryck sedan på knappen 
Enter. Kommentaren sparas nu på media.

6. Kommenterade mediaminiatyrbilder visas nu med en lila 
ikon på skärmen View (Visa).

FIGUR�16
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SKRIVA�UT�STILLBILDER
1. Markera en stillbild och tryck på knappen Enter (figur 17). 
(Alternativt kan användaren dubbelklicka på Enter-knappen 
för att stanna kvar på skärmen View (Visa) och markera flera 
bilder).

2. På nästa skärm är Select (Markera) markerad som standard. 
Tryck på knappen Enter.

3. Tryck på knappen ned Done (Klar) är markerad, tryck sedan 
på knappen Enter.

4. Upprepa steg 1–3 för alla stillbilder som ska skrivas ut.

5. Valda poster har nu en blå ruta över miniatyren.

6. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält) för att flytta till 
verktygsfältet på skärmen.

7. Markera Print (Skriv ut) och tryck på knappen Enter.

8. Tryck på knappen Enter för att byta layoutalternativ. 
Använd knapparna upp/ned för att markera ett alternativ 
och tryck sedan på knappen Enter.

9. Ange antalet kopior som ska skrivas ut med tangentbordet.

10. Välj skrivare för utskriftsjobbet med hjälp av knappen 
Enter.

11. Markera Print (Skriv ut) och tryck på knappen Enter eller 
Cancel (Avbryt) för att avbryta utskriftsjobbet.

FIGUR�17
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STÄNGA�SKÄRMEN�VISA
1. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält) (figur 18).

2. Markera Done (Klar) och tryck på knappen Enter.

3. Då kommer du tillbaka till skärmen Home (Hem).

FIGUR�18
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Markera knappen Settings (Inställningar) på skärmen 
Home (Hem) och tryck på knappen Enter för att visa sidan 
Settings (Inställningar). Härifrån är det möjligt att justera 
inställningarna för läkare, utskrift, nätverk, regionala 
inställningar, media, procedurer, fält och säkerhet. Det är 
också möjligt att utföra uppdateringar på sidan Settings 
(Inställningar).

Genom att trycka på knapparna vänster/höger på sidorna 
Settings (Inställningar) markeras sektionerna i verktygsfältet 
i sidfoten på skärmen. Tryck på knappen Enter för att visa 
sektionen. Tryck på knappen Toolbar (Verktygsfält) för att 
välja en annan sektion. Tryck på Home (Hem) för att återgå 
till skärmen Home (Hem).

LÄKARE
Sidan Läkare ger möjlighet att lägga till en ny läkare eller byta 
namn på befintliga. När en läkare har lagts till, kan läkaren 
sedan väljas som utförande läkare för ett fall. Varje läkare 
som läggs till kan spara en uppsättning användardefinierade 
inställningar såsom standardskrivare, procedurer, patientfält, 
kommentarer och mediatyp och mediakvalitet.

LÄGGA�TILL�ETT�LÄKARE
1. Markera knappen Add (Lägg till) på sidan Physician 
(Läkare) och tryck på knappen Enter (figur 19).

2. I fältet Full Name (Fullständigt namn), skrivs det 
fullständiga namnet på läkaren med hjälp av tangentbordet.

3. Markera knappen Save (Spara) på skärmen och tryck på 
knappen Enter.

SYNKRONISERA�MED�ALLMÄNNA�INSTÄLLNINGAR
Markera den här rutan för att hålla inställningar för Media/
Utskrift/Patientfält kontinuerligt uppdaterade efter 
inställningarna på systemnivå (figur 20). 

När den är markerad kan inte dessa inställningar ändras på 
läkarnivå. Avmarkera den här rutan för att behålla en annan 
uppsättning inställningar för de läkare som inte använder 
systeminställningarna. När en läkare skapas, skapas läkaren 
alltid med en ögonblicksbild av systeminställningarna.

FIGUR�19

FIGUR�20
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BYTA�NAMN�PÅ�EN�BEFINTLIG�LÄKARE
1. Markera namnet på den Läkare vars namn ska bytas 
på sidan Physician (Läkare) och tryck på knappen Enter 
(figur 21).

2. I fältet Full Name (Fullständigt namn), skrivs det nya 
namnet på läkaren med hjälp av tangentbordet.

3. Markera knappen Save (Spara) på skärmen och tryck på 
knappen Enter.

TA�BORT�EN�BEFINTLIG�LÄKARE
1. Markera namnet på den Läkare vars namn som ska tas 
bort på sidan Physician (Läkare) och tryck på knappen Enter 
(figur 22).

2. Markera knappen Delete (Ta bort) på skärmen och tryck 
på knappen Enter.

3. En varning visas där du bekräftar att läkaren ska tas bort. 
Välj Yes (Ja) och tryck på knappen Enter för att permanent ta 
bort läkaren. Välj Cancel (Avbryt) om du vill avbryta åtgärden.

FIGUR�21

FIGUR�22
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LÄKAREN�SKRIVER�UT
Sidan Physician Printing (Läkaren skriver ut) medger att 
anpassade utskriftsinställningar kan sparas i en läkares profil.

AUTOMATISK�UTSKRIFT
Funktionen automatisk utskrift skriver automatiskt ut tagna 
stillbilder under ett fall till den förinställda standardskrivaren. 
Om den skrivaren är offline, används den första skrivare som 
hittas online. Om ingen skrivare hittas, sker ingen utskrift. 
Aktivera denna funktion genom att trycka på knappen Enter 
för att markera rutan bredvid Auto Print (Automatisk utskrift) 
(figur 23).

FIGUR�24

FIGUR�23

STANDARD�UTSKRIFTSMALL
Det finns flera utskriftslayouter att välja mellan med olika 
antal bilder som skrivs ut på ett enda pappersark. Ju fler 
bilder på ett ark, desto mindre blir bilderna. Det finns 6 
layouter att välja mellan:

1 bild per sida
2 bilder per sida
4 bilder per sida

Välja standard utskriftsmall (figur 24):

1. Markera knappen direkt under Default print template 
(Standard utskriftsmall) och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad layout.

3. Tryck på knappen Enter.

6 bilder per sida
8 bilder per sida
15 bilder per sida
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VALD�SKRIVARE
Välj en av tre kompatibla skrivare.

Välja en skrivare (figur 25):

1. Markera skrivaren i listrutan Selected printer (Vald skrivare) 
och tryck på knappen Enter.

ANTAL�KOPIOR
Ange antalet kopior av varje sida som ska skrivas ut.
Justera antalet kopior (figur 26):

1. Markera textfältet märkt Number of copies (Antal kopior).

2. Använd tangentbordet för att ange antal kopior av varje 
sida som ska skrivas ut.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
skrivare.

3. Tryck på knappen Enter för att välja skrivaren.

FIGUR�25

FIGUR�26
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BESKÄR�TILL�4:3
Funktionen Beskär till 4:3 beskär de utskrivna stillbilderna 
till ett förhållande på 4:3. Detta är användbart för att spara 
skrivarbläck vid utskrift HD-skopbilder med svart på vänster 
och höger sida om skopbilden. Aktivera denna funktion 
genom att markera rutan bredvid 4:3 Crop (Beskär till 4:3) 
(figur 27).

SIDHUVUD
Funktionen Sidhuvud lägger till text som skrivs ut i 
sidhuvudet på varje sida.

Lägga till text i Sidhuvud (figur 28):

1. Markera fältet märkt Header (Sidhuvud).

2. Använd tangentbordet och skriv in den text som ska 
skrivas ut i sidhuvudet.

FIGUR�28

FIGUR�27
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SIDFOT�1
Funktionen Sidfot 1 medger att text automatiskt kan skrivas 
ut i sidfoten på varje sida. Texten fylls i från värdet på det 
valda fältet.

Lägga till autotext till Sidfot 1 (figur 29):

1. Markera fältet direkt under Footer 1 (Sidfot 1) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp och ned för att navigera till det 
valda alternativet.

3. Tryck på knappen Enter.

Footer 2 (Sidfot 2), Footer 3 (Sidfot 3) och Footer 4 (Sidfot 4) 
fungerar på samma sätt som Footer 1 (Sidfot 1). Upprepa 
stegen för Footer 1 (Sidfot 1) vid behov för Footer 2 (Sidfot 2), 
Footer 3 (Sidfot 3) och Footer 4 (Sidfot 4).

FIGUR�29
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BILDFÖRBÄTTRING
Funktionen Bildförbättring medger att stillbilder kan skrivas 
ut med extra visuella justeringar. Gamma, ljusstyrka, mättnad, 
skärpa, kontrast, färgton och kan justeras.

1. Knappen Print Test (Skriva ut test) öppnar en modell 
som visar en stillbild med de justerade förbättringarna. 
När den väljs visas ett exempel på stillbild med de valda 

justeringarna. Om det finns bilder i systemet, kan du cykla 
till vänster och höger (med vänster och höger pilknapp) och 
även se justeringarna på de sista 20 (max) stillbilderna samt 
exemplet på kirurgisk bild. 

2. Om du väljer Print (Skriv ut) skrivs en testsida ut med den 
justerade förbättringarna. Om du inte vill skriva ut en testsida 
väljer du OK och modellen stängs (figur 30).

Justera Gamma inställning (figur 31):

1. Markera fältet Gamma och tryck på knappen Enter.

2. Markera skjutreglaget direkt under fältet Gamma.

3. Flytta reglaget till höger och vänster till önskad inställning 
med höger och vänster pilknapp.

För att justera inställningarna av ljusstyrka, mättnad, skärpa, 
kontrast eller färgton:

Ljusstyrka, mättnad, skärpa, kontrast och färgton fungerar på 
samma sätt som Gamma. Upprepa stegen för Gamma som 
behövs för ljusstyrka, mättnad, skärpa, kontrast eller färgton.

FIGUR�30

FIGUR�31
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SPARA�UTSKRIFT
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på 
sidan Printing (Utskrift) (figur 32). Knappen Save (Spara) är 
alternativ. Knappen Cancel (Avbryt) hindrar att ändringar 
sparas.

LÄKARES�MEDIA
Sidan Physician Media (Läkares media) medger att läkare 
kan spara anpassade mediainställningar i sin profil.

ARKIVERING
Funktionen Arkivering används för att lagra filer på en 
Arkivplats.

Aktivera eller inaktivera Arkivering (figur 33):

1. Markera fältet Archiving (Arkivering) och tryck på knappen 
Enter.

2. Kryssrutan är markerad om Arkivering är aktiverad eller 
avmarkerad om Arkivering är inaktiverad.

FIGUR�32

FIGUR�33
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ARKIVPLATS
Funktionen Arkivplats anger den plats där arkiverade filer 
ska sparas. Välj en plats att kopiera fall till (se Platsväljaren 
på sidan 67) (figur 78).

Obs! Enheter som kräver <500 mA kan anslutas till valfri 
USB-port. Vissa USB-enheter, dvs: Externa hårddiskar 
kräver >500 mA för att fungera korrekt. Den enda porten 
som stöder >500 mA sitter på framsidan.

NAMN�PÅ�MAPP�FÖR�LAGRING�AV�FALL
Standardskrivsätt för namn på lagringsmapp för Fall väljs 
i listan över tillgängliga listrutealternativ. Tillgängliga 
alternativ innefattar System id, Patient full name, and Patient 
id (System-ID, Patientens fullständiga namn och Patient-ID)  
(figur 36).

AUTOMATISK�ARKIVERING�TILL�USB
När Automatisk arkivering till USB är aktiverad arkiverar 
funktionen till något anslutet USB-minne. (figur 35):

Aktiverad: Om fallet har arkivering inaktiverat och en USB-
enhet ansluts (före eller under ett fall), ändras arkivplatsen till 
den anslutna USB-enheten och arkivering aktiveras för det 
fallet. Om en USB-enhet ansluts under fallet, kommer endast 
poster som tagits efter enhetens anslutning att arkiveras.

Inaktiverad: Arkivering sker inte automatiskt till varje 
ansluten enhet såvida det inte uttryckligen är så konfigurerat 
antingen via inställningar eller när ett fall skapas. Om en 
USB-enhet ansluts under ett fall påverkar detta inte.

FIGUR�36

FIGUR�34
FIGUR�35
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LAYOUT�FÖR�FÖRHANDSGRANSKNING�AV�BILDER
Layoutrutnätet för förhandsgranskning av stillbilder väljs 
i listan över tillgängliga listrutealternativ. Tillgängliga 
alternativ innefattar 1 x 1, 2 x 2 och 3 x 3 (figur 37).

TYP�AV�BILDFIL
Funktionen Typ av bildfil styr den filtyp som väljs för att 
användas när stillbilder inhämtas.

För att ändra Typ av bildfil (figur 38):

1. Markera fältet direkt under Image file type (Typ av bildfil) 
och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad Typ 
av bildfil i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.

FIGUR�37

FIGUR�38
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BITHASTIGHET
Funktionen Bithastighet styr bildens upplösning för den 
Typ av bildfil som ska användas när stillbilder inhämtas. 
Tillgängliga bithastighetsvärden är: 

Låg = 10 mbit/s
Medium = 20 mbit/s
Hög = 30 mbit/s
Ultahög = 40 mbit/s
Extrem = 60 mbit/s

För att ändra Bithastighet (figur 39):

1. Markera fältet direkt under Bitrate (Bithastighet) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
Bithastighet i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.

TYP�AV�FIL
Funktionen Typ av fil styr den filtyp som väljs för att användas 
när videor skapas.

För att ändra Typ av fil (figur 40):

1. Markera fältet direkt under File type (Typ av fil) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad Typ 
av fil i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.FIGUR�40

FIGUR�39
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VIDEOINGÅNG
Funktionen Videoingång styr den standardingång som 
används för inspelning av video.

För att ändra Videoingång (figur 41):

1. Markera fältet direkt under Video input (Videoingång) 
och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad källa 
för Videoingång.

3. Tryck på knappen Enter.

STÄNGA�AV�MIKROFONEN
Funktionen Stänga av mikrofonen växlar reglagen för 
inspelning via mikrofon. Detta är återges även visuellt på 
sidan Hem i det övre vänstra hörnet med mikrofonikonen. 
Om mikrofonen är avstängd, har denna ikon en röd cirkel 
med snedstreck över den.

För att ändra status på Stänga av mikrofonen (figur 42):

1. Markera fältet Mute mic (Stänga av mikrofonen).

2. Tryck på knappen Enter för att växla mellan avstängd 
eller aktiverad mikrofon. När kryssrutan är markerad, är 
mikrofonen avstängd. När kryssrutan är omarkerad, är 
mikrofonen aktiverad.

FIGUR�41

FIGUR�42
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KRYPTERAT�LÖSENORD
Funktionen Krypterat lösenordet medger säker kryptering 
av mediaposter så att de endast kan åtkommas med ett 
lösenord.

För att aktivera Krypterat lösenord (figur 43):

1. Markera fältet direkt under Encryption password (Krypterat 
lösenord).

2. Skriv in önskat lösenord med tangentbordet.

3. Lösenordet ska skrivas ned på en säker plats för senare 
referens.

SEGMENTETS�LÄNGD
Segmentets  längd styr  den längden som varje 
videoinspelning ska segmenteras i.

För att ändra Segmentets längd (figur 44):

1. Markera fältet direkt under Segment length (Segmentets 
längd). Markera för att aktivera Segmentets längd, avmarkera 
för att inte segmentera.

2. Välj önskad kombination av minut och sekund för 
segmentets längd med knappsatsen.

FIGUR�44

FIGUR�43
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SPARA�PÅ�MEDIA
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på sidan 
Media (figur 45). Knappen Save (Spara) är alternativ. Knappen 
Cancel (Avbryt) hindrar att ändringar sparas.

LÄKARES�PROCEDURER
Sidan Physician Procedures (Läkares procedurer) medger 
att läkare kan spara anpassade procedurinställningar i sin 
profil. När en Procedur har lagts till, kan Proceduren sedan 
väljas som Procedur för ett fall.

LÄGGA�TILL�EN�PROCEDUR
1. Markera knappen Add (Lägg till) på sidan Procedure 
(Procedur) och tryck på knappen Enter (figur 46).

2. Skriv in procedurens fullständiga namn i fältet Procedure 
(Procedur).

3. Skriv in ett unikt ID för proceduren i fältet Procedure Id 
(Procedur-ID).

4. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter.

5. Aktivera kryssrutan för att markera eller avmarkera Läkares 
procedurer.

FIGUR�45

FIGUR�46
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LÄKARES�PATIENTFÄLT
Sidan Physician Patient Fields (Läkares patientfält) medger 
att läkare kan spara anpassade patientfältinställningar i 
profilen. Patientfält ska aktiveras eller inaktiveras innan ett 
Nytt fall skapas. De kan inte läggas till i befintliga fall.

ÄNDRA�TILLGÄNGLIGA�PATIENTFÄLT
1. Markera önskat Patientfält (figur 47).

2. Tryck på knappen Enter för att växla mellan att göra 
Patientfält tillgängligt eller inte när ett Nytt fall skapas. 
Patientfältet är tillgängligt när kryssrutan är markerad. 
Patientfältet är inte tillgängligt när kryssrutan är omarkerad.

3. Du måste trycka på knappen Save (Spara) längst ner på 
sidan när alla val har gjorts för Patientfält.

LÄKARES�KOMMENTARSINSTÄLLNINGAR
Sidan Physician Annotation Settings (Läkares kommentar-
sinställningar) medger att läkare kan spara anpassade kom-
mentarsinställningar i sin profil för användning i sektionen 
Mediaposter.

LÄGGA�TILL�EN�KOMMENTAR
1. Markera knappen Add (Lägg till) och tryck på knappen 
Enter (figur 48).

2. Använd tangentbordet för att skriva in kommentarstext 
i textfältet på nästa skärm.

3. Om kryssrutan markeras kan kommentaren delas och 
göras tillgänglig för andra läkare för användning i deras 
mediaposter.

4. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter 
när du är klar.

FIGUR�47

FIGUR�48
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REDIGERA�EN�KOMMENTAR
1. Markera den kommentar som ska redigeras och tryck på 
knappen Enter (figur 49).

2. Markera fältet Text på nästa skärm och tryck på knappen 
Enter.

3. Gör nödvändiga ändringar i kommentarstexten med 
tangentbordet.

4. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter 
när du är klar.

TA�BORT�EN�KOMMENTAR
1. Markera den kommentar som ska tas bort och tryck på 
knappen Enter (figur 50).

2. Markera Delete (Ta bort) på nästa skärm och tryck på 
knappen Enter.

FIGUR�49

FIGUR�50
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UTSKRIFT
Sidan Printing (Utskrift) medger att olika utskriftsinställningar 
kan konfigureras. Gå längst ned på skärmen och klicka på 
knappen Save (Spara) när du gjort önskade ändringar.

AUTOMATISK�UTSKRIFT
Funktionen automatisk utskrift skriver automatiskt ut tagna 
stillbilder under ett fall till den förinställda standardskrivaren. 
Om den skrivaren är offline, används den första skrivare som 
hittas online. Om ingen skrivare hittas, sker ingen utskrift. 
Aktivera denna funktion genom att trycka på knappen Enter 
för att markera rutan bredvid Auto Print (Automatisk utskrift) 
(figur 51).

FIGUR�52

FIGUR�51

STANDARD�UTSKRIFTSMALL
Det finns flera utskriftslayouter att välja mellan med olika 
antal bilder som skrivs ut på ett enda pappersark. Ju fler 
bilder på ett ark, desto mindre blir bilderna. Det finns 6 
layouter att välja mellan:

1 bild per sida
2 bilder per sida
4 bilder per sida

Välja standard utskriftsmall (figur 52):

1. Markera knappen direkt under Default print template 
(Standard utskriftsmall) och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad layout.

3. Tryck på knappen Enter.

6 bilder per sida
8 bilder per sida
15 bilder per sida
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FIGUR�53

FIGUR�54

VALD�SKRIVARE
Välj en av tre kompatibla skrivare.

Välja en skrivare (figur 53):

1. Markera skrivaren i listrutan Selected printer (Vald skrivare) 
och tryck på knappen Enter.

ANTAL�KOPIOR
Ange antalet kopior av varje sida som ska skrivas ut.
Justera antalet kopior (figur 54):

1. Markera textfältet märkt Number of copies (Antal kopior).

2. Använd tangentbordet för att ange antal kopior av varje 
sida som ska skrivas ut.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
skrivare.

3. Tryck på knappen Enter för att välja skrivaren.
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LOGOTYP
Funktionen Logotyp medger att en logotyp kan skrivas ut 
i sidhuvudet på varje sida som skrivs ut. Endast filnamnet 
”logo.jpg” stöds. Knappen Change (Ändra) är dold om ingen 
giltig logotyper finns på flyttbara enheter.

För att Ändra Logotyp (figur 56):

1. Placera en önskad logotyp på en USB-enhet och ge den 
namnet ”Logo.jpg”.

2. Logotypen på USB-enheten visas och kan väljas i listrutan 
Logotyp.
Om du inte vill att en logotyp skrivs ut i sidhuvudet på varje 
utskriven sida ska inställningen ”Logo Enabled” (Logotyp 
aktiverad) avmarkeras.

FIGUR�56

FIGUR�55

BESKÄR�TILL�4:3
Funktionen Beskär till 4:3 beskär de utskrivna stillbilderna 
till ett förhållande på 4:3. Detta är användbart för att spara 
skrivarbläck vid utskrift HD-skopbilder med svart på vänster 
och höger sida om skopbilden. Aktivera denna funktion 
genom att markera rutan bredvid 4:3 Crop (Beskär till 4:3) 
(figur 55).
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FIGUR�57

FIGUR�58

SIDHUVUD
Funktionen Sidhuvud lägger till text som skrivs ut i 
sidhuvudet på varje sida.

Lägga till text i Sidhuvud (figur 57):

1. Markera fältet märkt Header (Sidhuvud).

2. Använd tangentbordet och skriv in den text som ska 
skrivas ut i sidhuvudet.

SIDFOT�1
Funktionen Sidfot 1 medger att text automatiskt kan skrivas 
ut i sidfoten på varje sida. Texten fylls i från värdet på det 
valda fältet.

Lägga till autotext till Sidfot 1 (figur 58):

1. Markera fältet direkt under Footer 1 (Sidfot 1) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp och ned för att navigera till det 
valda alternativet.

3. Tryck på knappen Enter.

Footer 2 (Sidfot 2), Footer 3 (Sidfot 3) och Footer 4 (Sidfot 4) 
fungerar på samma sätt som Footer 1 (Sidfot 1). Upprepa 
stegen för Footer 1 (Sidfot 1) vid behov för Footer 2 (Sidfot 2), 
Footer 3 (Sidfot 3) och Footer 4 (Sidfot 4).
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FIGUR�59

FIGUR�60

BILDFÖRBÄTTRING
Funktionen Bildförbättring medger att stillbilder kan skrivas 
ut med extra visuella justeringar. Gamma, ljusstyrka, mättnad, 
skärpa, kontrast, färgton och kan justeras.

1. Knappen Print Test (Skriva ut test) öppnar en modell 
som visar en stillbild med de justerade förbättringarna. 
När den väljs visas ett exempel på stillbild med de valda 

justeringarna. Om det finns bilder i systemet, kan du cykla 
till vänster och höger (med vänster och höger pilknapp) och 
även se justeringarna på de sista 20 (max) stillbilderna samt 
exemplet på kirurgisk bild. 

2. Om du väljer Print (Skriv ut) skrivs en testsida ut med den 
justerade förbättringarna. Om du inte vill skriva ut en testsida 
väljer du OK och modellen stängs (figur 59).

Justera skärpa inställning (figur 60):

1. Markera fältet skärpa och tryck på knappen Enter.

2. Markera skjutreglaget direkt under fältet skärpa.

3. Flytta reglaget till höger och vänster till önskad inställning 
med höger och vänster pilknapp.

För att justera inställningarna av ljusstyrka, mättnad, gamma, 
kontrast eller färgton:

Ljusstyrka, mättnad, gamma, kontrast och färgton fungerar 
på samma sätt som skärpa. Upprepa stegen för skärpa som 
behövs för ljusstyrka, mättnad, gamma, kontrast eller färgton.
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NÄTVERK
Sidan Network (Nätverk) styr inställningarna för att ansluta 
till ett online-nätverk. Gå längst ned på skärmen och klicka 
på knappen Save (Spara) när du gjort önskade ändringar.

INTE�ANSLUTEN
Om EvolutionHD inte är ansluten till internet, visar sidan 
Network (Nätverk) meddelande om att enheten inte är 
ansluten (figur 62).

FIGUR�61

FIGUR�62

SPARA�UTSKRIFT
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på 
sidan Printing (Utskrift) (figur 61). Knappen Save (Spara) är 
alternativ. Knappen Cancel (Avbryt) hindrar att ändringar 
sparas.
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DHCP/MANUELL
Funktionen DHCP/Manuell styr inställningsalternativ för 
antingen DHCP eller Manuell.

För att ändra DHCP/Manuell (figur 63):

1. Markera fältet direkt under DHCP/Manual (DHCP/Manuell) 
och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera antingen 
DHCP eller Manual (Manuell) i fönstret som visas.

3. Tryck på knappen Enter.

IP-ADRESS
Funktionen IP-adress styr inställningsalternativ för 
IP-adressen.

För att ändra IP-adressen (figur 64):

1. Markera fältet direkt under IP Address (IP-adress).

2. Skriv in önskad IP-adress med tangentbordet.

FIGUR�64

FIGUR�63
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SUBNÄT
Funktionen Subnät styr inställningsalternativ för Subnät.

För att ändra Subnät (figur 65):

1. Markera fältet direkt under Subnet (Subnät).

2. Skriv in önskat Subnät med tangentbordet.

GATEWAY
Funktionen Gateway styr inställningsalternativ för Gateway.

För att ändra Gateway (figur 66):

1. Markera fältet direkt under Gateway.

2. Skriv in önskad Gateway med tangentbordet.

FIGUR�65

FIGUR�66
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DNS-SERVER
Funktionen DNS-server styr inställningsalternativ för 
DNS-servern.

För att ändra DNS-servern (figur 67):

1. Markera fältet direkt under DNS Server (DNS-server).

2. Skriv in önskad DNS-server med tangentbordet.

PING
Funktionen Ping medger testning av en nätverksanslutning.

För att skicka ett Ping till ett nätverk (figur 68):

1. Markera fältet direkt under Ping.

2. Skriv in önskad IP-adress eller önskat Nätverksnamn med 
tangentbordet.

3. Markera knappen Ping och tryck på knappen Enter.
FIGUR�68

FIGUR�67
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SPARA�NÄTVERKINSTÄLLNINGAR
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på sidan 
Network (Nätverk) (figur 69).

REGIONALA�INSTÄLLNINGAR
Sidan Regional (Regionala inställningar) styr de lokala 
inställningarna för Tid, Datum och Språk. Gå längst ned på 
skärmen och klicka på knappen Save (Spara) när du gjort 
önskade ändringar.

TID
Funktionen Tid styr den lokala Tiden.

För att ändra Timme (figur 70):

1. Markera fältet direkt under Hour (Timme) och tryck på 
knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera aktuell Timme 
i fönstret som visas.

3. Tryck på knappen Enter.

FIGUR�69

FIGUR�70
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För att ändra Minut (figur 71):

1. Markera fältet direkt under Minute (Minut) och tryck på 
knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera aktuell Minut 
i fönstret som visas.

3. Tryck på knappen Enter.

För att ändra FM/EM (figur 72):

1. Markera fältet direkt under AM/PM (FM/EM) och tryck på 
knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera antingen AM 
(FM) eller PM (EM) i fönstret som visas.

3. Tryck på knappen Enter.

FIGUR�72

FIGUR�71
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DATUM
Funktionen Datum styr aktuellt Datum.

För att ändra Månad (figur 73):

1. Markera fältet direkt under Month (Månad) och tryck på 
knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera aktuell Månad 
i fönstret som visas.

3. Tryck på knappen Enter.

För att ändra Dag:

4. Markera fältet direkt under Day (Dag) och tryck på 
knappen Enter.

5. Använd knapparna upp/ned för att markera aktuell Dag 
i fönstret som visas.

6. Tryck på knappen Enter.

För att ändra År:

7. Markera fältet direkt under Year (År) och tryck på knappen 
Enter.

8. Använd knapparna upp/ned för att markera aktuellt År i 
fönstret som visas.

9. Tryck på knappen Enter.

FIGUR�73
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TIDSZON
Funktionen Tidszon styr den lokala tidszonen och justerar 
för sommartid.

För att ändra Tidszon (figur 74):

1. Markera fältet direkt under Time Zone (Tidszon) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
tidszon på skärmen Time Zone (Tidszon).

3. Tryck på knappen Enter.

SPRÅK
Funktionen Språk styr det språk som visas.

För att ändra Språk (figur 75):

1. Markera fältet direkt under Language (Språk) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
tidszon på skärmen Språk.

3. Tryck på knappen Enter.
FIGUR�75

FIGUR�74
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SPARA�REGIONALA�INSTÄLLNINGAR
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på sidan 
Regional (Regionala inställningar) (figur 76).

MEDIA
Sidan Media styr de inställningar som används för att 
inhämta och överföra mediaposter. Gå längst ned på 
skärmen och klicka på knappen Save (Spara) när du gjort 
önskade ändringar.

ARKIVERING
Funktionen Arkivering används för att lagra filer på en 
Arkivplats.

Aktivera eller inaktivera Arkivering (figur 77):

1. Markera fältet Archiving (Arkivering) och tryck på knappen 
Enter.

2. Kryssrutan är markerad om Arkivering är aktiverad eller 
avmarkerad om Arkivering är inaktiverad.

FIGUR�76

FIGUR�77
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ARKIVPLATS
Funktionen Arkivplats anger den plats där arkiverade filer 
ska sparas. Välj en plats att kopiera fall till (se Platsväljaren 
på sidan 67) (figur 78).

Obs! Enheter som kräver <500 mA kan anslutas till valfri 
USB-port. Vissa USB-enheter, dvs: Externa hårddiskar 
kräver >500 mA för att fungera korrekt. Den enda porten 
som stöder >500 mA sitter på framsidan.

FIGUR�80

FIGUR�78

FIGUR�79

NAMN�PÅ�MAPP�FÖR�LAGRING�AV�FALL
Standardskrivsätt för namn på lagringsmapp för Fall väljs 
i listan över tillgängliga listrutealternativ. Tillgängliga 
alternativ innefattar System id, Patient full name, and Patient 
id (System-ID, Patientens fullständiga namn och Patient-ID)  
(figur 80).

AUTOMATISK�ARKIVERING�TILL�USB
När Automatisk arkivering till USB är aktiverad arkiverar 
funktionen till något anslutet USB-minne. (figur 79):

Aktiverad: Om fallet har arkivering inaktiverat och en USB-
enhet ansluts (före eller under ett fall), ändras arkivplatsen till 
den anslutna USB-enheten och arkivering aktiveras för det 
fallet. Om en USB-enhet ansluts under fallet, kommer endast 
poster som tagits efter enhetens anslutning att arkiveras.

Inaktiverad: Arkivering sker inte automatiskt till varje 
ansluten enhet såvida det inte uttryckligen är så konfigurerat 
antingen via inställningar eller när ett fall skapas. Om en 
USB-enhet ansluts under ett fall påverkar detta inte.
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FIGUR�81

FIGUR�82

LAYOUT�FÖR�FÖRHANDSGRANSKNING�AV�BILDER
Layoutrutnätet för förhandsgranskning av stillbilder väljs 
i listan över tillgängliga listrutealternativ. Tillgängliga 
alternativ innefattar 1 x 1, 2 x 2 och 3 x 3 (figur 81).

TYP�AV�BILDFIL
Funktionen Typ av bildfil styr den filtyp som väljs för att 
användas när stillbilder inhämtas.

För att ändra Typ av bildfil (figur 82):

1. Markera fältet direkt under Image file type (Typ av bildfil) 
och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad Typ 
av bildfil i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.
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FIGUR�84

FIGUR�83

BITHASTIGHET
Funktionen Bithastighet styr bildens upplösning för den 
Typ av bildfil som ska användas när stillbilder inhämtas. 
Tillgängliga bithastighetsvärden är: 

Låg = 10 mbit/s
Medium = 20 mbit/s
Hög = 30 mbit/s
Ultahög = 40 mbit/s
Extrem = 60 mbit/s

För att ändra Bithastighet (figur 83):

1. Markera fältet direkt under Bitrate (Bithastighet) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
Bithastighet i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.

TYP�AV�FIL
Funktionen Typ av fil styr den filtyp som väljs för att användas 
när videor skapas.

För att ändra Typ av fil (figur 84):

1. Markera fältet direkt under File type (Typ av fil) och tryck 
på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad Typ 
av fil i listrutan.

3. Tryck på knappen Enter.
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FIGUR�85

FIGUR�86

FIGUR�87

VIDEOINGÅNG
Funktionen Videoingång styr den standardingång som 
används för inspelning av video.

För att ändra Videoingång (figur 85):

DVI�FÄRGSKIFTNINGAR
Skiftar röd & Blå för kompatibilitet med vissa EDTV CCU 
(Figur 86).

1. Markera fältet direkt under Video input (Videoingång) 
och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad källa 
för Videoingång.

3. Tryck på knappen Enter.

STÄNGA�AV�MIKROFONEN
Funktionen Stänga av mikrofonen växlar reglagen för 
inspelning via mikrofon. Detta är återges även visuellt på 
sidan Hem i det övre vänstra hörnet med mikrofonikonen. 
Om mikrofonen är avstängd, har denna ikon en röd cirkel 
med snedstreck över den.

För att ändra status på Stänga av mikrofonen (figur 87):

1. Markera fältet Mute mic (Stänga av mikrofonen).

2. Tryck på knappen Enter för att växla mellan avstängd 
eller aktiverad mikrofon. När kryssrutan är markerad, är 
mikrofonen avstängd. När kryssrutan är omarkerad, är 
mikrofonen aktiverad.
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STÄNGA�AV�SYSTEMLJUD
Funktionen Stänga av systemljud växlar reglagen för 
systemets ljudvolym. Detta är återges även visuellt på sidan 
Home (Hem) i det övre vänstra hörnet med notikonen. Om 
systemljudet är avstängt, har denna ikon en röd cirkel med 
snedstreck över den.

För att ändra status på Stänga av systemljud (figur 88):

1. Markera fältet Mute system audio (Stänga av systemljud).

2.�Tryck på knappen Enter för att växla mellan avstängd 
eller aktiverad mikrofon. När kryssrutan är markerad, är 
mikrofonen avstängd. När kryssrutan är omarkerad, är 
mikrofonen aktiverad.

FIGUR�89

FIGUR�88

KRYPTERAT�LÖSENORD
Funktionen Krypterat lösenordet medger säker kryptering 
av mediaposter så att de endast kan åtkommas med ett 
lösenord.

För att aktivera Krypterat lösenord (figur 89):

1. Markera fältet direkt under Encryption password (Krypterat 
lösenord).

2. Skriv in önskat lösenord med tangentbordet.

3. Lösenordet ska skrivas ned på en säker plats för senare 
referens.
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KRÄVA�PATIENTINFO
Funktionen Kräva patientinfo växlar mellan om patient 
information ska krävas eller inte när ett nytt fall startas.

För att ändra status på Kräva patientinfo (figur 91):

1. Markera fältet Force patient info (Kräva patientinfo).

2. Tryck på knappen Enter för att växla mellan att kräva och 
att inte kräva patientinformation. Patientinformation krävs 
när kryssrutan är markerad. Patientinformation krävs inte 
när kryssrutan inte är markerad.

FIGUR�90

FIGUR�91

SEGMENTETS�LÄNGD
Segmentets  längd styr  den längden som varje 
videoinspelning ska segmenteras i.

För att ändra Segmentets längd (figur 90):

1. Markera fältet direkt under Segment length (Segmentets 
längd). Markera för att aktivera Segmentets längd, avmarkera 
för att inte segmentera.

2. Välj önskad kombination av minut och sekund för 
segmentets längd med knappsatsen.
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PROCEDURER
Sidan Procedurer ger möjlighet att lägga till en ny Procedur 
eller redigera befintliga. När en Procedur har lagts till, kan 
Proceduren sedan väljas som Procedur för ett fall.

LÄGGA�TILL�EN�PROCEDUR
1. Markera knappen Add (Lägg till) på sidan Procedure 
(Procedur) och tryck på knappen Enter (figur 93).

2. Skriv in procedurens fullständiga namn i fältet Procedure 
(Procedur).

3. Skriv in ett unikt ID för proceduren i fältet Procedure Id 
(Procedur-ID).

4. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter.

5. Aktivera kryssrutan för att markera eller avmarkera Läkares 
procedurer.

FIGUR�92

FIGUR�93

SPARA�PÅ�MEDIA
Lämna sidan eller tryck på knappen Save (Spara) längst 
ned på sidan för att använda ändringar som gjorts på sidan 
Media (figur 92). Knappen Save (Spara) är alternativ. Knappen 
Cancel (Avbryt) hindrar att ändringar sparas.
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REDIGERA�EN�BEFINTLIG�PROCEDUR
1. Markera namnet på den Procedur som ska redigeras på 
sidan Procedure (Procedur) och tryck på knappen Enter 
(figur 94).

2. Gör önskade ändringar i antingen Procedurnamn, 
Procedur-ID eller båda på sidan Update procedure 
(Uppdatera procedur).

3. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter.

TA�BORT�EN�BEFINTLIG�PROCEDUR
1. Markera namnet på den Procedur som ska tas bort på 
sidan Procedure (Procedur) och tryck på knappen Enter 
(figur 95).

2. Markera Delete (Radera) på sidan Procedur och tryck på 
knappen Enter.

FIGUR�95

FIGUR�94
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PATIENTFÄLT
Sidan Patientfält styr vilka fält som är tillgängliga för ifyllning 
för en patient när ett Nytt fall skapas. Patientfält ska aktiveras 
eller inaktiveras innan ett Nytt fall skapas. De kan inte läggas 
till i befintliga fall.

ÄNDRA�TILLGÄNGLIGA�PATIENTFÄLT
1. Markera önskat Patientfält (figur 96).

2. Tryck på knappen Enter för att växla mellan att göra 
Patientfält tillgängligt eller inte när ett Nytt fall skapas. 
Patientfältet är tillgängligt när kryssrutan är markerad. 
Patientfältet är inte tillgängligt när kryssrutan är omarkerad.

3. Du måste trycka på knappen Save (Spara) längst ner på 
sidan när alla val har gjorts för Patientfält.

SÄKERHET
Sidan Säkerhet styr om säkerhet ska vara aktiverad och 
hanterar tillgängliga säkra användare.

AKTIVERA�SÄKERHET
1. Markera fältet Säkerhet aktiverad och tryck på knappen 
Enter (figur 97).

2. När kryssrutan är markerad, är säkerhet är aktiverad och 
en inloggningsskärm visas.

3. Välj ett Användarnamn i listrutan.

4. Skriv in Lösenordet. Standardlösenordet för Användarnamnet 
Admin är ”admin” (utan citationstecken).

5. Markera knappen Sign in (Logga in) och tryck på knappen Enter. 
FIGUR�97

FIGUR�96
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INAKTIVERA�SÄKERHET
1. Markera fältet Säkerhet aktiverad och tryck på knappen 
Enter. När kryssrutan är avmarkerad, är säkerhet inaktiverad 
och det går inte att navigera på användarens nät.

LÄGGA�TILL�ANVÄNDARE
1. Markera knappen Add (Lägg till) och tryck på knappen 
Enter (figur 98).

2. Skriv in ett Användarnamn i fältet User name (Använ- 
darnamn).

3. Skriv ett Lösenord i fältet Password (Lösenord).

4. Skriv Lösenordet igen i fältet Confirm password (Bekräfta 
lösenord).

5. Lägg till Anteckningar om det behövs i sektionen Notes 
(Anteckningar).

6. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter.

REDIGERA�EN�ANVÄNDARE
1. Markera det användarnamn som ska redigeras och tryck 
på knappen Enter (figur 99).

2. Gör eventuella ändringar av Användarnamn, Lösenord 
eller Anteckningar.

3. Markera knappen Save (Spara) och tryck på knappen Enter.

Obs! Systemet levereras med en standardanvändare som 
inte kan tas bort, men kan döpas om. Standardanvändaren 
är ”Admin” och standardlösenordet är ”admin”. 
Vi rekommenderar att detta lösenord ändras efter 
användning.

Obs! Vid byte av lösenord, krävs användarens aktuella 
lösenord för att autentisera.

FIGUR�99

FIGUR�98
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TA�BORT�EN�ANVÄNDARE
1. Markera det användarnamn som ska tas bort och tryck 
på knappen Enter (figur 100).

2. Markera Delete (Radera) på skärmen Uppdatera användare 
och tryck på knappen Enter.

Obs! Vid borttagning av en användare, krävs användarens 
aktuella lösenord för att autentisera.

SYSTEM
Sidan System styr systemets inställningar för uppdateringar 
och rensning.

Var�försiktig: Detta raderar alla data. Säkerhetskopiera alla 
filer som behövs.

UPPDATERA�PROGRAMVARAN
Den här uppdateringen kräver användning av ett 
tangentbord.
Var försiktig: Alla data raderas vid en uppdatering. 
Säkerhetskopiera alla filer som behövs.

Uppdatering del 1:

1. Få en återställnings-/uppdateringsfil från Med X Change 
(recovery.tbi).

2. Återställningsfilen ska placeras i roten på en USB-enhet.

3. Sätt in USB-enheten i USB-porten på framsidan.

4. Om du inte är på skärmen Home (Hem) trycker du på 
tangenten Home på tangentbordet för att komma till 
skärmen Home (Hem).

5. Använd pilknappen på skärmen Home (Hem) för att 
komma till fliken Settings (Inställningar) och tryck på Enter 
på tangentbordet. (Figur 101).

FIGUR�101

FIGUR�100
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Uppdatering del 2:

1. Pila över till fliken System på skärmen Settings  
(Inställningar) och tryck på Enter på tangentbordet.

2. Tryck på Update (Uppdatera) och bekräfta. Detta 
förfarande placerar filen recovery.tbi i systemet och 
uppdateringen startar automatiskt om till ”Bild för Linux” 
och utför återställningen samt startar om automatiskt tillbaka 
till den nya programvaran (figur 102).

ÅTERSTÄLLA�SYSTEMINSTÄLLNINGAR
1. Markera knappen Reset system settings (Återställ 
systeminställningar) och tryck på knappen Enter (figur 102).

Var�försiktig: Detta raderar alla data.

RENSA�DATA
Det finns fyra alternativ för att rensa data: Rensa fall, läkare 
och användare, Rensa fall, Rensa läkare och Rensa användare.

För att rensa data (figur 103):

1. Markera en av de fyra knapparna Rensa och tryck på 
knappen Enter.

Var�försiktig: Detta raderar alla data. Säkerhetskopiera alla 
filer som behövs.

FIGUR�103

FIGUR�102
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AUTOMATISKT�TA�BORT�FALL
Fall kan tas bort automatiskt.

För att ändra inställningen för Automatiskt ta bort fall 
(figur 104):

1. Markera fältet direkt under Auto delete cases (Automatiskt 
ta bort fall) och tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
inställning för automatisk borttagning.

3. Tryck på knappen Enter.
Fall tas nu bort automatiskt enligt vald inställning.

TA�BORT�FALL
Fall kan tas bort manuellt före ett visst datum.

För att manuellt ta bort fall (figur 105):

1. Markera fältet direkt under Delete cases (Ta bort fall) och 
tryck på knappen Enter.

2. Använd knapparna upp/ned för att markera önskad 
borttagningsinställning.

3. Tryck på knappen Enter.

4. Markera knappen Delete (Ta bort) och tryck på knappen 
Enter.

Fall tas nu bort enligt vald inställning.

FIGUR�105

FIGUR�104
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KALIBRERING�AV�PEKSKÄRM
Kalibrering av pekskärm medger kalibrering av en 
Elo-pekskärmsmonitor. Den öppnar ett fullskärmsprogram 
som uppmanar användaren att trycka på 3 punkter för 
kalibrering. När det är klart stängs programmet och 
användaren återförs till skärmen EvolutionHD.

För att kalibrera pekskärmen (figur 106):

1. Markera knappen Calibrate Touchscreen (Kalibrera 
pekskärm) och tryck på knappen Enter.

PROGRAMVARUVERSIONER
Sektionen Programvaruversioner visas den aktuella 
programvaruversionen för GUI och Backend core (figur 107).

FIGUR�106

FIGUR�107
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FORMATERING�AV�USB-ENHET
Formatering av USB-enhet gör det möjligt för användare att 
förbereda en USB-disk för användning med EvolutionHD för 
arkivering/kopiering (figur 108).

1. Sätt i en USB-enhet och välj enheten i den första listrutan. 

2. Välj det filformat som ska används för den valda enheten.
NTFS: Detta filformat har en obegränsad (praktiskt taget) 
filstorlek som gör det till ett utmärkt val om du har mycket 
stora segment (större än 4 GB). Detta format fungerar med 
Windows och kräver program från 3:e part för användning 
med Mac.

FAT32: Detta filformat har en filstorlek på högst cirka 4 GB. 
Eventuella segment som är större än 4 GB kan aldrig kopieras 
till en enhet med detta format. Fördelen med detta format 
är att det är kompatibelt med Windows och Mac utan att 
program från 3:e part krävs.

3. Klicka på ”Format” för att utföra åtgärden. Det rensar hela 
enheten och raderar alla data permanent. Det skapar en 
partition med namnet ”Storage” som används för arkivering/
kopiering av data.

FIGUR�108
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PLATSVÄLJARE
Det här fönstret visas vid byte av plats för arkivering/
kopiering på sidorna Case Entry (Fallinmatning), Copy Dialog 
(Kopieringsdialog) och Media Settings (Mediainställningar). 

För USB-platsväljare (figur 109):

1. Använd piltangenterna och knappen Enter för att välja 
USB (en lokal enhet/extern enhet). 

2. Tryck på Cancel (Avbryt) för att avbryta alla ändringar 
och stänga fönstret. 

3. När ”USB” väljs visas alla anslutna enheter. Det finns en 
indikation på hur mycket utrymme som för närvarande finns 
tillgängligt på hela enheten. Det är endast möjligt att arkivera 
till roten på ett USB-minne.

4.�Tryck på Back (Tillbaka) för att gå till föregående val.

FIGUR�109
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FIGUR�110

För nätverksplatsväljare (figur 110):

1. Använd piltangenterna och knappen Enter för att välja 
Nätverk (nätverksdelning). 

2. För Server anges adressen till nätverket i formatet 
”\\###.###.#.##\Storage”. Om domänautentisering 
krävs ska användarnamn och lösenord tillhandahållas. 
Användarnamnet måste vara i formatet ”MINDOMÄN\
Användare 1”.

3. Klicka på Connect (Anslut) för att ansluta och autentisera 
mot delat nätverk. Bläddring efter mappar är möjlig efter 
anslutning. Delat nätverk har stöd för valda inbäddade 
mappar/kataloger. 

4. Klicka på Select (Välj) för att markera den aktuella mappen 
(visas i sökväg) vid navigering i kataloger. 

5. Välj Back (Tillbaka) för att navigera bakåt (upp en katalog) 
eller tillbaka till val av USB/nätverk. 

6. Klicka på Cancel (Avbryt) om du vill ångra alla ändringar 
du gjort och stänga dialogrutan.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER�FÖR�EVOLUTIONHD
Stillbilder:
720p/1080p – BMP, JPEG, PNG, DICOM

Videoinspelning:
640 x 480 25/30 bildrutor/s, 720p 50/60 bildrutor/s, 1080p 
25/30 bildrutor/s
MP4-, .mov-, .avi-filer med
AVCHD H.264-kodning

Hårddiskkapacitet:
750 GB

Indata:
DVI-D: 720p, 1080i, 1080p, 50/59,94/60 Hz
3G HD-SDI: 720p, 1080i, 1080p, 50/59,94/60 Hz
S-video, PAL/NTSC
Komposit, PAL/NTSC

Utgångar:
Videoutgång: HDMI
VGA: (utgångar sista stillbild(er))

Data�I/O:
USB 2.0: Framsida: Typ 1 (1 000 mA) max. 
Baksida: Typ 1 x 2 (500 mA) max. Ethernet: RJ45 x 
1 tangentbord/mus I/O: USB
Operativsystem: Windows XP inbyggt
GPIO: RJ-11

Omgivning�(i�drift):
Temperatur: 0 °C till +40 °C
Stötar: 50 g under 2 ms
Luftfuktighet: 85 % relativ luftfuktighet vid 40 °C
Lufttryck: 850 till 1 050 hPa

Omgivning�(lagring):
Temperatur: -40 °C till +70 °C
Stötar: 300 g under 1 ms
Luftfuktighet: 94 % relativ luftfuktighet vid 40 °C
Lufttryck: 500 till 1 060 hPa

Yttermått:
Cirka 10,5 cm hög, 20 cm bred och 17,3 cm djup

Vikt:
2,55 kg

Symbol Referens Benämning Symbol Referens Benämning
IEC 60417-5032 Växelström IEC 60417-5021 Ekvipotentialitet

IEC 60417-5031 Likström IEC 7000-0434 Varning: risk för fara. Var 
försiktig! Se medföljande 
dokument

IEC 60417-5009 Standby
EC REP

EN980 2008 EU-representant

EN980 5.2 Tillverkare

i
EN980 2008 Läs dokumentationen

ISO 7010-M002 Se användarhandbok/
broschyr

INTERNATIONELLA�SYMBOLER
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EvolutionHD-datorn har inga interna delar som kräver 
service. Om EvolutionHD-datorn av någon anledning inte 
fungerar, kontakta kundservice på 888-982-4469 eller skicka 
e-post till support@medxchange.com

EVOLUTIONHD-DATOR

Varning:  Koppla bort nätanslutningen innan 
servicearbeten utförs.

Datorsystemet och dess inbyggda delar uppfyller kraven 
i tillämpliga delar enligt ETL, FCC, CE, CB, CIB och andra 
certifieringar som krävs.

Det plastmaterial som används för framsidan av höljet på 
datorn EvolutionHD är flamsäkert enligt UL94 klassificering 
94H-2.

En varm fuktig trasa kan användas för att torka enhetens 
utsida.

CMOS-batteri: BR 1225 *Anmärkning för Kalifornien: 
Innehåller perklorat – särskild hantering kan gälla, se www.
dtsc.ca.gov/hazadouswaste/perchlorate

Jordavledningsström:
Stängt-Normalt-Chassi: 75 µA
Stängt-Normalt-Jord: 160 µA
Stängt-Omvänt-Chassi: 75 µA
Stängt-Omvänt-Jord: 160 µA
Öppet-Normalt-Chassi: 75 µA
Öppet-Normalt-Jord: 75 µA
Öppet-Omvänt-Chassi: 75 µA
Öppet-Omvänt-Jord: 75 µA

ANSLUTA�DATORN�TILL�STRÖM
EvolutionHD-systemet levereras med 1 SJUKHUSKLASSAD 
nätkabel. Denna har en grön prick på den del av kabeln där 
hankontakten sitter. Kabeln är avsedd för att ansluta datorn 
till elnätet. För att erhålla korrekt jordning av EvolutionHD-
systemet, ska tillhandahållen SJUKHUSKLASSAD nätkabel 
eller likvärdig användas.

Varning: Förlängningsdosa med flera uttag eller en 
förlängningskabel ska inte anslutas till systemet.

Varning: Anslut inte några enheter som inte är specificerade 
som en del av systemet.

Obs! En förlängningsdosa med flera uttag bör inte användas 
för att ansluta systemet eftersom det kan öka det totala 
läckaget från systemet.

KLASSIFICERINGAR
EvolutionHD är klassad som medicinsk utrustning av klass I:

• Produkten använder jordad kontakt.

• Det finns inga patientapplicerade delar.

• Inget skydd mot inträngande vätskor.

• Ska inte användas i APG-situationer.

• Får inte installeras nära utrustning för MRI (magnetisk 
resonanstomografi) eller i något annat magnetfält.

• Systemet kan användas kontinuerligt.

U5012-09,�2.7����������PG070

SÄKERHET/ELEKTRISKT/UNDERHÅLL



ANMÄRKNINGAR
Varning: Det finns inga kända risker för potentiella 
elektromagnetiska eller andra typer av störningar mellan 
EvolutionHD-systemet och andra enheter. Om systemet 
orsakar skadliga störningar ska användaren försöka korrigera 
detta med en av följande metoder:

• Flytta på EvolutionHD eller den enhet som blir störd.

• Öka avståndet mellan EvolutionHD och den enhet som 
blir störd.

• Anslut EvolutionHD till ett eluttag på en annan krets än 
den till vilken enheten är ansluten.

Det finns förebyggande åtgärder som kan genomföras för 
att säkerställa att EvolutionHD-systemet fungerar korrekt. 
Systemet bör stängas av och startas om regelbundet 
(åtminstone varannan dag). Tryck på och håll ned 
strömbrytaren på framsidan av EvolutionHD i 2 sekunder 
för att stänga av EvolutionHD på korrekt sätt. Nedtryckning 
under mer än 2 sekunder bör endast ske när så anges av 
Med X Change tekniska support.

De säkringar som används i EvolutionHD-systemet kan inte 
bytas av användaren. Om det är problem med en säkring 
kontaktar du kundservice på 888-982-4469 eller skickar ett 
meddelande till support@medxchange.com 

Det f inns inga komponenter som kan repareras 
i EvolutionHD-systemet. Ett system som kräver reparation 
måste skickas tillbaka till tillverkaren för reparation. 
Denna utrustning är inte lämplig att användas i närheten av 
en blandning av lättantändliga anestetika eller kväveoxid.
Med X Change Inc. är inte ansvariga för någon typ av 
dataförluster för EvolutionHD.

Med X Change Inc. rekommenderar starkt att kunden 
omedelbart kopierar alla videor på en USB-enhet eller 
använder arkiveringsfunktionen i EvolutionHD.

Med X Change Inc. rekommenderar starkt att du köper 
och ansluter ett reservsystem med batterier samt ett 
överspänningsskydd (t.ex. 1 100 VA överspänningsskydd) 
till EvolutionHD.

Med X Change Inc. är inte ansvariga för någon personlig 
användning eller internetanvändning. EvolutionHD ska 
endast användas för digital inspelning. Garantin upphör 
helt att gälla om reparationer krävs och det är uppenbart 
att utrustningen använts för personlig användning eller 
internetanvändning.

GARANTI
Med X Change, Inc. ger en garanti för tillverkningsfel 
för all EvolutionHD-maskinvara. Garantin gäller under 
12 månader från tillverkningsdagen och omfattar enbart 
arbetskostnad och reservdelar. Under garantitiden kommer 
Med X Change Inc. att reparera eller byta ut defekta 
delar och se till att programapplikationerna uppfyller de 
ursprungliga specifikationerna. Garantin upphör helt att 
gälla om skadan har orsakats av olämpligt hanterande eller 
olämplig användning eller om den EvolutionHD det gäller 
har servats av ej auktoriserade personer eller produkt-/
tjänsteleverantörer. Med X Change Inc. garanterar att 
EvolutionHD är fri från material- och tillverkningsfel 
vid leveransen och att EvolutionHD uppfyller givna 
specifikationer.

PG071����������U5012-09,�2.7

SÄKERHET/ELEKTRISKT/UNDERHÅLL�(FORTS.)



SYSTEMETS�ÖVERENSSTÄMMELSE�OCH�TABELLER
Försiktighetsåtgärder�för�att�undvika�elektrostatiska�
urladdningar
När man använder USB-enheter ska man inte röra vid 
USB-portarna. Om man rör vid USB-portarna kan de avge 
elektrostatiska urladdningar (ESD) som kan få systemet att 
låsa sig och göra att de anslutna USB-enheterna inte fungerar 
korrekt. Innan datorn startas om, kan man försöka att 
återställa funktionerna genom att koppla bort USB-enheten 
och sedan sätta tillbaka kontakten i USB-porten. Vänta cirka 
10 sekunder för att se om enheten åter fungerar korrekt. Gör 
den inte det, måste datorn startas om. 

Försiktighetsåtgärder
• Utrustningen/systemet är avsedd att endast användas 

av sjukvårdspersonal. Utrustningen/systemet kan 
orsaka radiointerferens eller störa driften av utrustning 
i närheten. Det kan bli nödvändigt att vidta dämpande 
åtgärder, t.ex. att vrida eller flytta utrustningen eller 
skärma av platsen.

• Systemet måste installeras på det sätt som anges 
i denna handbok. Om inte systemet installeras korrekt, 
kan man få sämre prestanda eller funktioner som inte 
fungerar.

• Mobil och bärbar RF-kommunikationsutrustning kan 
påverka systemet.

• Om systemet är installerat nära eller på andra 
elektroniska enheter, måste man kontrollera att det 
fungerar normalt. Andra enheter kan utstråla skadlig 
strålning eller störningar som kan påverka systemets 
funktioner.

• Användande av andra kablar och tillbehör än de som 
levereras tillsammans med systemet kan resultera i ökad 
elektromagnetisk strålning eller minskad immunitet 
mot sådan strålning. Det kan orsaka att systemet 
inte längre är i överensstämmelse med kraven enligt 
IEC 60601-1-2:2007.

IEC�60601-1-2:2007�TABELL�1�KRAV
Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av 
utrustningen skall försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Emissionstester Överensstämmelse Vägledning�för�elektromagnetisk�omgivning

RF-strålning CISPR 11 Grupp 1 Utrustningen använder RF-energi endast för sin interna funktion. Därför är 
RF-emissionerna mycket låga och orsakar sannolikt inte några störningar 
på elektronisk utrustning i närheten.

RF-emissioner enligt
CISPR 11 

Klass A Utrustningen är lämplig att använda i alla inrättningar utom bostäder, 
och kan användas i bostäder och sådana inrättningar som är direkt 
anslutna till det allmänna elnätet som förser byggnader som används 
som bostäder med elektricitet, förutsatt att följande varning beaktas: 
Varning: Utrustningen/systemet är avsedd att endast användas av 
sjukvårdspersonal. Utrustningen/systemet kan orsaka radiointerferens 
eller störa driften av utrustning i närheten. Det kan bli nödvändigt att 
vidta dämpande åtgärder, t.ex. att vrida eller flytta utrustningen eller 
skärma av platsen.

Harmoniska emissioner 
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/ 
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3

Uppfyller kraven
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IEC�60601-1-2:2007�TABELL�2�KRAV
Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av 
utrustningen skall försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Vägledning för elektromagnetisk omgivning

Elektrostatisk urladdning 
(ESD) IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt ±8 kV luft ±6 kV kontakt ±8 kV luft 
med dokumenterat behov

Golv ska vara av trä, betong eller kakel. Om 
golven är täckta med syntetiskt material bör 
den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.

Elektrisk snabba 
transienter/pulsskurar 
IEC 61000-4-4

±2 kV för nätkablar och 
±1 kV för ingångar/
utgångar

±2 kV för nätkablar och 
±1 kV för ingångar/
utgångar

Nätströmmen ska vara av normal kvalitet för 
kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.

Stötpulser IEC 61000-4-5 ±1 kV ledning(ar) till 
ledning(ar) ±2 kV 
ledning(ar) till jord

±1 kV ledning(ar) till 
ledning(ar) ±2 kV 
ledning(ar) till jord

Nätströmmen ska vara av normal kvalitet för 
kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvariationer 
i nätanslutningar 
IEC 61000-4-11 UT = 
230 V AC

<5% UT (>95% fall i UT) 
under 0,5 cykler 40% 
UT (60% fall i UT) under 
5 cykler 70% UT (30% fall 
i UT) under 25 cykler <5% 
UT (>95% fall i UT) under 
5 sekunder

<5% UT (>95% fall i UT) 
under 0,5 cykler 40% UT 
(60% fall i UT) under 5 
cykler 70% UT (30% fall 
i UT) under 25 cykler. 
Inga anomalier 95% fall 
uppfyller kraven.

Nätströmmen ska vara av normal kvalitet för 
kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer. 
Om användaren av utrustningen kräver 
kontinuerlig drift under strömavbrott 
rekommenderar vi att utrustningen drivs 
med en avbrottsfri spänningskälla eller ett 
batteri.

Nätfrekvensens (50 Hz) 
magnetfält IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Nätfrekvensen för magnetfält ska vara på 
en nivå som är karakteristisk för platser 
i kommersiella miljöer eller sjukhusmiljöer.
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IEC�60601-1-2:2007�TABELL�6�KRAV
Utrustningen är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av 
utrustningen skall försäkra sig om att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC�60601�
testnivå

Överensstämmelsenivå Vägledning�för�elektromagnetisk�omgivning

Överförd RF IEC 
61000-4-6

Utstrålad RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 
150 kHz till 
80 MHz

3 V/m 
80 MHz till 
2,5 GHz

3 V

3 V/m

Bärbar och mobil kommunikationsutrustning som sänder med 
radiofrekvens ska inte användas närmare utrustningen, kablar inräknade, 
än det rekommenderade minsta avstånd som beräknas med ekvationen 
som gäller för sändarens frekvens.

Rekommenderat säkerhetsavstånd 
3,5
V1

3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

7
E1

800 MHz to 2,5 GHz

där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens 
tillverkare och d är det rekommenderade avståndet i meter 
(m). Fältstyrkan från fasta RF-sändare som bestämts genom en 
elektromagnetisk uppmätninga ska vara lägre än överensstämmelsenivån 
i varje frekvensområdeb.

Interferens kan förekomma i närheten av kända utrustningar för 
radiofrekvent strålning och utrustning som är märkt med följande symbol:
 

OBS 1! Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. OBS 2! Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. 
Utbredningen av elektromagnetisk strålning påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.

a) Fältstyrkor från fasta sändare som exempelvis basstationer för mobiltelefoner eller trådlösa telefoner och mobila radioapparater, 
amatörradiosändare, AM- och FM-radiosändare samt TV-sändare kan inte förutsägas teoretiskt med någon större noggrannhet. 
För att bedöma den elektromagnetiska miljön vad gäller fasta RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. 
Om den uppmätta fältstyrkan där utrustningen används överstiger ovanstående tillämpliga överensstämmelsenivå för radiofrekvent 
strålning, ska man kontrollera att utrustningen fungerar normalt. Vid funktionsavvikelser kan det bli nödvändigt med ytterligare 
åtgärder, som att flytta eller vända utrustningen. 
b) Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkorna vara lägre än 3 V/m. 

till

till
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IEC�60601-1-2:2007�TABELL�6�KRAV
Rekommenderade avstånd mellan bärbar eller mobil RF-kommunikationsutrustning och EvolutionHD.

Utrustningen är avsedd för att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålande RF-störning kontrolleras. Kunden eller 
användaren av utrustningen kan motverka elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla minimumavstånd mellan bärbar 
och flyttbar RF-kommunikationsutrustning (sändare) och utrustningen enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med den 
maximala uteffekten hos kommunikationsutrustningen.

Uppskattad maximal uteffekt för 
sändare W

Avstånd enligt frekvensen för sändare M

150 kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,24

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,34

10 3,69 3,69 7,38

3,5
V1

3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

7
E1

800 MHz to 2,5 GHz

3,5
V1

3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

7
E1

800 MHz to 2,5 GHz

3,5
V1

3,5
E1

80 MHz to 800 MHz

7
E1

800 MHz to 2,5 GHz

MER
• Specialkompetens, utbildning eller kunskaper: Användaren 

ska ha kunskaper om datorbaserad utrustning.

• Förfarande för att starta: Starta EvolutionHD. När du startat 
EvolutionHD är den klar att användas.

• E v o l u t i o n H D  a n v ä n d e r  d e n  i n b y g g d a 
operativsystemprogramvaran Microsoft® Windows XP. Vid 
eventuella fel på operativsystemet kan du hitta felkoder 
för Windows på: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/
windows/desktop/ms681381(v=vs.85).aspx

• Förfarande för att stänga av: Tryck på och håll ned 
strömbrytaren på framsidan av EvolutionHD i 2 sekunder.

• Kassera EvolutionHD på korrekt sätt när den inte längre ska 
användas: EvolutionHD är en elektronisk enhet som ska 
kasseras i enlighet med lokala lagar och förordningar på 
den plats där den kasseras. Även i de fall där lokala lagar 

och förordningar inte reglerar kassering av elektronisk 
utrustning rekommenderar Med X Change att du lämnar 
EvolutionHD på en återvinningscentral för elektroniskt avfall. 
 
I USA har vissa delstater lagar gällande kassering av 
elektroniskt avfall (mer information finns på http://www.
electronicsrecycling.org/public/ContentPage.aspx?pageid=14). 
 
Personlig patientinformation som skyddas av HIPAA lagras på 
hårddisken I EvolutionHD. Vi rekommenderar att hårddisken 
raderas innan EvolutionHD kasseras (http://onguardonline.
gov/articles/0010-disposing-old-computers).

• VARNING: Du får inte göra några ändringar på den här 
utrustningen. Underlåtenhet kan leda till elektriska stötar 
eller dödsfall.

• Håll brännbara material borta från EvolutionHD när den 
används.
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KONTAKTINFORMATION�I�USA
Med X Change Inc.
525 8th Street West
Bradenton, FL 34205, USA

www.medxchange.com
support@medxchange.com

AUKTORISERAD�EU-REPRESENTANT

RMS - UK, Limited
28 Trinity Road
Nailsea, Somerset
BS48 4NU England

Lokaltelefon: (941) 794-9977 
Gratissamtal dygnet runt
Teknisk support: (888) 982-4469
Fax: (941) 794-8432

Öppettider: 09.00–17.00 EST

AUKTORISERAD�REPRESENTANT�I�AUSTRALIEN

EMERGO Australia
201 Sussex Street
Darling Park, Tower II, Level 20
Sydney, NSW 2000 Australien

SÄKERHETSKOPIERA�VIDEOR�OCH�STILLBILDER�TILL�EN�EXTERN�LAGRINGSENHET�INNAN�
EVOLUTIONHD�SKICKAS�IN�FÖR�SERVICE.

MED�X�CHANGE�INC.�ÄR�INTE�ANSVARIGA�FÖR�FÖRLUST�AV�DATA�FRÅN�EVOLUTIONHD

Anteckningar:
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Med X Change, Inc.
525 8th Street West

Bradenton, FL 34205
Local: (941) 794-9977

www.medxchange.com
support@medxchange.com

Support: (888) 982-4469


