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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Veiligheid en voldoen aan normen

De Natus ErgoJust LTM-trolley voldoet aan de volgende, door nationale en internationale regelgevende instanties ingestelde 
veiligheidsnormen voor medische elektrische apparatuur.

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

Disclaimer

Natus Medical Incorporated is niet verantwoordelijk voor letsel, infectie of andere schade door het gebruik van dit product.

Raadpleeg de Natus-website voor een elektronisch exemplaar van dit document. Alle ernstige incidenten die zich hebben 
voorgedaan in verband met trolleys van ErgoJust LTM en ErgoJust ICU moeten aan Natus Medical Incorporated worden gemeld 
en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

Raadpleeg de Natus-website voor een elektronisch exemplaar van dit document.

auteursrecht en handelsmerken

© 2020 Natus Medical Incorporated of een van haar dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Natus is een geregistreerd handelsmerk van Natus Medical Incorporated. Alle productnamen in dit document zijn handelsmerken 
of geregistreerde handelsmerken in eigendom, in licentie gegeven aan, gepromoot of gedistribueerd door Natus Medical 
Incorporated, haar dochterondernemingen of filialen. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
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Hoofdstuk 1

Introductie

De Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU zijn ergonomische trolleys die in combinatie met 
apparaten en accessoires van Natus NeuroWorks/SleepWorks worden gebruikt en daarmee een 
compleet draagbaar werkstation voor EEG-toepassingen vormen. 

De Natus ErgoJust LTM-trolley voorziet ziekenhuiskamers waar EEG-monitoring of tests worden 
uitgevoerd van een draagbaar werkstation op het zorgpunt. Idealiter maakt het deel uit van een 
alomvattende oplossing voor lange-termijn EEG-bewaking (long-term monitoring, LTM). Het is 
voorzien van beugels voor Natus Base Units van versterkers, een acquisitiecomputer met 
NeuroWorks/SleepWorks-software, een monitor, verschillende opties voor resolutiecamera's 
(waaronder Ethernet-camera's), IR-verlichting en microfoon, Natus Photic Stimulator, 
isolatietransformator (ISO) of niet-onderbreekbare stroomtoevoer (uninterruptible power supply, 
UPS) en mand(en) voor klinische benodigdheden. 

De Natus ErgoJust ICU-trolley is ideaal voor EEG-bewakingstoepassingen op een intensive care 
(IC). Het biedt dezelfde functies als de Natus ErgoJust LTM-trolley, maar maakt gebruik van een 
All-in-One acquisitiecomputer die ideaal is voor touchscreen-bediening op de IC met een kleinere 
voetafdruk.

Functies en opties van de Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU:

• In de hoogte verstelbaar werkoppervlak 
en toetsenbordlade

• Verstelbare en kantelbare monitor
• Sit-to-stand aanpassingsbereik
• Snelle loskoppelingsbevestiging voor 

basiseenheden van de Natus versterker

• Computer met Natus Neuroworks/
SleepWorks-software

• Standaard, high-definition (HD) en full 
high-definition 1080p (fHD) camera's

• Kleine voetafdrukbasis 
• Vier vergrendelbare zwenkwielen

Afmetingen van Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley

ErgoJust LTM: 1,97 m H x 0,56 m B x 0,67 m

ErgoJust ICU: 1,97 m H x 0,46 m B x 0,67 m
november 23, 2020 1



Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Gebruik van deze handleiding 

In deze handleiding worden de theorie, kenmerken, instellingen, bediening en het onderhoud 
beschreven van de Natus ErgoJust LTM en de Natus ErgoJust ICU-trolley. Er staat ook informatie 
in over specificaties en het vragen om assistentie. 

Lees bij het doornemen van de procedures de volledige paragraaf voordat u de sequentie start. 
Volg de instructies nauwkeurig.

BELANGRIJK: Alle trolleysystemen van Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU moeten 
door een gekwalificeerde en getrainde technicus of vertegenwoordiger van Natus worden 
geïnstalleerd of geüpgraded.

BELANGRIJK: Sluit geen kabels aan voordat alle onderdelen zijn gemonteerd. In 
hoofdstukken 3 en 4 staat waar u kabels moet aansluiten en hoe u kabels moet leiden. 

Sommige onderdelen kunnen in de fabriek zijn gemonteerd en op de trolley bekabeld. In de 
bekabelingsdiagrammen worden ook stappen beschreven voor de kabels die in de fabriek zijn 
aangesloten, zodat u kunt controleren of de verbindingen veilig zijn. 

 We raden u aan om de hoofdstukken Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen van 
deze handleiding goed te lezen voordat u dit trolleysysteem bedient. 

Beoogd gebruik

De trolleys van Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU zijn draagbare werkstations die zijn 
voorzien van alle Natus-apparaten en accessoires die u op een intensive care (IC) bij een EEG-
onderzoek met of zonder video nodig hebt voor routinetesten, lange-termijnbewaking (LTM) en 
EEG-bewaking. 

Beoogde gebruiker

De trolleys van ErgoJust LTM en ICU zijn bedoeld voor gebruik door getrainde medische 
professionals.
1-2 november 23, 2020



Introductie
Conventies in de handleiding 

Er worden verschillende symbolen en typografische conventies gebruikt in de handleiding. In de 
tabel op de volgende pagina staan de verschillende betekenissen en functies. 

Over de illustraties

Modellen/stijlen van de apparatuur in deze publicatie kunnen afwijken van de modellen in de 
illustraties. 

Beschrijvingvan symbolen/conventies

In deze handleiding worden twee labels gebruikt om potentieel gevaarlijke of destructieve 
omstandigheden en procedures aan te merken:

 Dit symbool staat voor een waarschuwing of voor belangrijke informatie die niet mag 
worden gemist. Lees alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u het 
systeem de eerste keer start. 

 Dit symbool staat voor een voorzorgsmaatregel, wat wijst op omstandigheden of 
handelingen die kunnen leiden tot schade aan de apparatuur.

OPMERKING: In opmerkingen staat belangrijke aanvullende informatie. 

Vet: namen van bedieningstoetsen, functietoetsen, opties en labels zijn vetgedrukt. Vette tekst 
wordt ook gebruikt om belangrijke termen of begrippen te benadrukken.

Cursief: cursieve tekst wordt voor bijschriften gebruikt.
november 23, 2020 1-3



Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Labels en symbolen

De volgende labels en symbolen kunnen op de Natus ErgoJust LTM-trolley en/of op systeemcomponenten van Natus Neurology 
Incorporated worden aangebracht. Items voorzien van "-" zijn niet-gestandaardiseerde symbolen. 

Symbool Standaard
referentie

Standaardnaam van
Symbool

Symbooltitel volgens
genoemde referentie

Uitleg

Medical 
Device

- - Een vermelding van een 
medisch hulpmiddel

Dit is een medisch apparaat.

RX only 21 CFR deel
801.109(b)(1)

Labeling-voorschrift
apparaten.

Alleen op recept Dit apparaat mag alleen 
worden verkocht door of in 
naam van bevoegde artsen.

2012/19/EU Afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur.

Instructies voor 
verwijdering na de 
levensduur.

Geeft aan dat elektrische en 
elektronische apparatuur 
niet samen met 
ongescheiden afval mag 
worden weggegooid, maar 
apart moet worden 
ingezameld.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.1

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Fabrikant De fabrikant van het 
medische apparaat.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.2

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Erkende vertegenwoordiger 
in de Europese 
Gemeenschap

De erkende 
vertegenwoordiger in de 
Europese Gemeenschap.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.3

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Productiedatum De datum waarop het 
medisch hulpmiddel is 
vervaardigd.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.5

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Batch- of lotcode De batchcode van de 
fabrikant waarmee de batch 
of het lot kan worden 
gevonden.

ISO 15223-1
Symbool 5.1.6

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Catalogusnummer Het catalogusnummer van 
de fabrikant waarmee het 
medische apparaat kan 
worden gevonden.
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Introductie
ISO 15223-1
Symbool 5.4.3

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Raadpleeg voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Geeft aan dat de gebruiker 
de gebruiksaanwijzing moet 
raadplegen.ISO 60601-1

Tabel D.1 nr. 11
Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Gebruiksaanwijzing

ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 10

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Volg de gebruiksaanwijzing 
op.

Raadpleeg de handleiding
of het boekje.
Vermelding op ME-
apparatuur: “Volg de 
gebruiksaanwijzing”

ISO 15223-1
Symbool 5.4.4

Medische hulpmiddelen: 
symbolen voor gebruik op 
labels van medische 
apparatuur, etikettering en te 
verstrekken informatie.

Opgelet: Lees alle 
waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen in de 
gebruiksaanwijzing.

Geeft aan dat de gebruiker
de gebruiksaanwijzing dient 
te raadplegen voor 
belangrijke 
waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen die 
om verschillende redenen 
niet op het medische 
apparaat zelf kunnen 
worden vermeld.

ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 10

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

ISO 60601-1
Tabel D.1 nr. 2

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Algemene 
waarschuwingsteken

Gevaar voor mogelijk letsel 
van de patiënt of operateur.

N.v.t. N.v.t. Hoeveelheid Aantal onderdelen in een 
pakket.

IEC-60601-1
Tabel D.1 nr. 1

IEC-60601-1, tabel D.1 nr. 1
Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Wisselstroom Om op de typeplaat aan te 
geven dat de apparatuur 
alleen geschikt is voor 
wisselstroom; om 
desbetreffende 
aansluitpunten aan te 
geven.

IEC-60601-1
Tabel D.1 nr. 4

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Gelijkstroom Om op de typeplaat aan te 
geven dat de apparatuur 
alleen geschikt is voor 
gelijkstroom; om 
desbetreffende 
aansluitpunten aan te 
geven.

Symbool Standaard
referentie

Standaardnaam van
Symbool

Symbooltitel volgens
genoemde referentie

Uitleg
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
ISO-60601-1
Tabel D.1 nr. 8

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Equipotentialiteit Om de aansluitpunten aan 
te geven waarop de 
verschillende onderdelen 
van apparatuur of van een 
systeem tot hetzelfde 
potentieel worden gebracht, 
dat niet noodzakelijk het 
aardpotentieel hoeft te zijn, 
bijvoorbeeld voor lokale 
binding.

IEC-60601-1
Tabel D.1 nr. 12

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

“Aan” (power) Om de aansluiting op het 
elektriciteitsnet aan te 
geven, in ieder geval voor 
netschakelaars of hun 
posities, en al die gevallen 
waar veiligheid in het 
geding is.

O IEC-60601-1
Tabel D.1 nr. 13

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

“Uit” (power) Om de loskoppeling van het 
elektriciteitsnet aan te 
geven, in ieder geval voor 
netschakelaars of hun 
posities, en al die gevallen 
waar veiligheid in het 
geding is.

ISO-60601-1
Tabel D.1 nr. 20

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Type BF gebruikt onderdeel Om een toegepast 
onderdeel van type BF aan 
te geven dat voldoet aan 
IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Tabel D.1 nr. 24

Medische elektrische 
apparatuur – deel 1: 
Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële 
prestaties.

Gevaarlijke spanning Om gevaar door gevaarlijke 
spanningen aan te geven.

ISO-7000/IEC-60417
Symbool 5019

Grafische symbolen voor 
gebruik op apparatuur

Aarding Bepaling van een 
aansluitpunt dat bestemd is 
voor aansluiting op een 
externe geleider ter 
bescherming tegen 
elektrische schokken in 
geval van een storing, of het 
aansluitpunt van een 
beschermende 
aardelektrode.

- - Niet stapelen Niet stapelen

Symbool Standaard
referentie

Standaardnaam van
Symbool

Symbooltitel volgens
genoemde referentie

Uitleg
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Introductie
ISO 7010:2019
Symbool P017

- Niet duwen Wijst op mogelijk 
persoonlijk letsel door het 
kantelen van het product 
wanneer dit van een andere 
locatie dan het handvat van 
de trolley wordt geduwd.

- - Stootgevaar Wijst op mogelijk 
persoonlijk letsel als gevolg 
van een botsing.

- - Beknellingsgevaar Houd handen en vingers uit 
de buurt van bewegende 
delen, of steek ze niet 
tussen bewegende en 
stilstaande delen van een 
machine, of tussen 
materiaal en andere delen 
van de machine.

- - Verplaatsing van de trolley Instructies voor het 
vervoeren van de trolley 
moeten worden opgevolgd.

- - Valgevaar Wijst op mogelijk 
persoonlijk letsel door 
vallen van het product.

- - Minimum/maximum 
gewichten van de monitor

Geeft de maximale en 
minimale gewichten aan.

- - Gevaar opgeslagen energie Wijst op mogelijk 
persoonlijk letsel als gevolg 
van opgeslagen energie.

Do Not 
Break 
Down 
Skid

- - Schuif niet afbreken Schuif niet afbreken

Symbool Standaard
referentie

Standaardnaam van
Symbool

Symbooltitel volgens
genoemde referentie

Uitleg
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Overzicht veiligheid

Waarschuwingen en 
voorzorgsmaatregelen

Het volgende is een overzicht van waarschuwingen voor de systeemtrolleys van Natus ErgoJust 
LTM en Natus ErgoJust ICU. Aanvullende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen staan in 
aparte onderdelen van deze gebruikshandleiding. Lees de informatie in deze gebruikersgids en 
eventuele bijbehorende documentatie grondig door voordat u het Natus ErgoJust LTM- en Natus 
ErgoJust ICU-trolleysysteem in gebruik neemt.

De functionaliteit en veiligheid van de apparatuur kan afnemen wanneer deze tijdens opslag 
of transport aan ongunstige omstandigheden wordt blootgesteld. Als op enig moment het 
vermoeden bestaat dat de functionaliteit of de veiligheid is aangetast, dan moet het instrument 
buiten werking worden gesteld en tegen onbedoeld gebruik worden beveiligd.
Koppel alle stroombronnen los van alle systeemonderdelen voordat u onderhoud pleegt.
Geleidende delen van elektroden en hun aansluitingen mogen geen contact met andere 
geleidende onderdelen en aarde maken. 
Het systeem van Natus Neurology Incorporated is niet geschikt voor gebruik met 
hoogfrequente chirurgische apparatuur. 
Om veiligheidsrisico's te voorkomen die worden veroorzaakt door de sommatie van 
lekstromen wanneer verschillende systeemcomponenten met elkaar zijn verbonden, moet 
andere apparatuur die op het systeem is aangesloten, worden aangedreven door een door 
Natus goedgekeurde isolatietransformator (ISO) of noodstroomvoeding (UPS). 
Het gelijktijdig aansluiten van andere medische apparatuur, zoals een pacemaker of andere 
elektrische stimulatoren op dezelfde patiënt, kan een veiligheidsrisico vormen. Het Natus 
ErgoJust LTM-systeem is niet defibrillator-bestendig. De basiseenheid van de versterker 
(elektrode-ingang) moet worden losgekoppeld voordat u een defibrillator gebruikt. 
De oximeterpoort is alleen wanneer de oximeter is aangesloten of als er een 
oximeterpoortbedekking aanwezig is geklassificeerd voor immuniteit tegen elektrostatische 
ontlading (Electrostatic Discharge, ESD). De oximeter of de oximeterpoortbedekking moet 
tijdens het gebruik altijd zijn aangesloten op de poort. 
Dit product moet periodiek worden gereinigd en gecontroleerd. Gebruik geen defect product. 
Onderdelen die kapot, versleten of verontreinigd zijn of ontbreken, moeten onmiddellijk 
worden vervangen. 
Dit product mag niet worden aangepast zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 
Natus Neurology Incorporated. De gebruiker van dit product is als enige verantwoordelijk 
voor een storing als gevolg van oneigenlijk gebruik, defect onderhoud, onjuiste reparatie, 
ongeautoriseerde service of wijziging door iemand anders dan Natus Neurology Incorporated 
of een door Natus erkende onderhoudsmedewerker. 
De veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties van dit apparaat kunnen alleen onder de 
volgende voorwaarden worden gegarandeerd: 

• als het apparaat is gebruikt volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing;
• als wijzigingen of reparaties zijn uitgevoerd door Natus Neurology Incorporated;
• als het wordt gebruikt in gebouwen met aardingsvereffening bedrading die voldoet aan 

relevante richtlijnen van UL, CSA, IEC of aan andere lokale normen en voorschriften.
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Introductie
Stootgevaar! Bewegende onderdelen kunnen verpletteren en snijden

Breng de hefspanning zo ver mogelijk terug voordat u gemonteerde apparatuur verwijdert. 
Anders kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel of materiële schade.

1. Laat het werkoppervlak zakken tot de laagste stand.
2. Draai de verstelmoer aan de bovenkant van de afstandhouder zo ver mogelijk tegen de 

klok in (40-60 slagen kunnen nodig zijn om de hefspanning te minimaliseren).

3. Pas de hefspanning na het verwijderen of aansluiten van apparatuur aan om het gewicht 
van de nieuwe belasting te compenseren.

Belast de trolley niet onder het minimum of boven de maximale gewichtscapaciteit. Monteer 
geen scherm dat groter is dan de aanbevolen grootte. Dit kan namelijk leiden tot het instabiel 
worden van de trolley, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur of tot persoonlijk letsel.

OPMERKING: Als de liftspanning niet aan het gewicht van de monitor wordt aangepast, 
kan de monitor of het werkoppervlak uit zichzelf verschuiven. Pas de hefspanning zo aan dat 
de monitor en het werkoppervlak stil blijven staan.

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Verstelmoer

C Afstandhouder
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Kantelgevaar! De volgende waarschuwingen dienen te worden nageleefd, anders kan dit 
leiden tot het instabiel worden van de trolley, wat kan leiden tot schade aan de apparatuur of 
tot persoonlijk letsel.

• Laat kinderen niet op de trolley klimmen.
• Laat geen elektrische snoeren of apparatuurkabels binnen het bereik van kinderen lopen.
• Vergrendel alle wielen wanneer de trolley stilstaat.
• Verplaats de trolley niet met het display in de hoogste positie.
• Verplaats de trolley niet over snoeren of over ongelijke, vuile, natte of glooiende 

oppervlakken.
• Duw niet tegen het display om de trolley te verplaatsen.

Gevaar opgeslagen energie! De volgende waarschuwingen dienen te worden nageleefd, 
anders kan dit leiden tot ernstig persoonlijk letsel en schade aan zowel de trolley als aan 
de apparatuur.

• Een primair mechanisme in de trolley staat onder spanning en kan onder bepaalde 
omstandigheden gevaarlijk zijn voor mensen die er aan worden blootgesteld.

• Open de toren of de basis van de trolley niet.
• Probeer het apparaat niet te repareren.
• Verwijder geen veiligheidsvoorzieningen of etiketten die bescherming bieden tegen 

gevaren of daarover informatie bieden.
• Alleen door Natus goedgekeurde installateurs mogen onderhoud plegen aan de trolley of 

deze anderszins aanpassen.
• Opgelet: Volgens de federale wetgeving in de VS mag dit apparaat alleen worden verkocht, 

gedistribueerd of gebruikt door of op voorschrift van een arts. 
• Alle ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan in verband met trolleys van  

ErgoJust LTM en ErgoJust ICU moeten aan Natus Medical Incorporated worden gemeld  
en aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd. 

• Controleer het apparaat voor gebruik. Gebruik het apparaat niet als het is beschadigd.
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Introductie
Spanningsvereisten

Computervereisten De computer die wordt gebruikt voor het trolleysysteem accepteert wisselstroomvoltages van 
100 V/115 V en 230 V 50-60 Hz. 

ISO- of UPS-vereisten Voor trolleys van Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU moet een door Natus goedgekeurde 
ISO of UPS worden gebruikt om elektrisch geïsoleerde stroom aan alle systeemapparaten te 
leveren. Neem contact op met Natus technische ondersteuning voor meer informatie.

Vereisten voor patiëntisolatie

 Sluit de hoofdcomponenten aan volgens de beschrijving in deze handleiding om te 
zorgen dat uw systeem volledig elektrisch geïsoleerd is en om uw patiënt te beschermen tegen 
overmatige stroomlekken.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Compatibele accessoires bij trolleys van Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU

Hieronder volgt een lijst met apparatuur die op de Natus ErgoJust LTM-trolley kan worden 
gemonteerd of geïnstalleerd. Andere apparatuur die compatibel is met het Natus NeuroWorks/
SleepWorks-systeem die niet direct is gemonteerd of geïnstalleerd, wordt niet vermeld (inclusief 
software, apparaten, accessoires en kabels). Alleen door Natus geleverde All-in-One computers 
mogen op het systeem worden bevestigd.

Opmerkingen 1: Alleen voor Natus ErgoJust ICU-trolley.

Natus-onderdeelnummer Beschrijving

10388 Basiseenheid Brain Monitor 

013926 Natus basiseenheid

019672 Mand voor benodigdheden

019901 (noot 1) Audiopack voor Natus ErgoJust ICU-trolley 

019902 (noot 1) Video-extensie met vaste zoom voor Natus ErgoJust ICU-trolley

PK1058 EEG/Slaapacquisitie Desktop 110V (alleen small-form factor)

EEG-MP (Opm 1) All-in-One touchscreencomputer

EXP1058 EEG/Slaapacquisitie Desktop 220V (alleen small-form factor)

105075XL 24-inch FP-monitor (of gelijkwaardige monitor die voldoet aan 
de eisen van grootte en gewicht)

PK1102 LED Photic Stimulator 110V

EXP1102 LED Photic stimulator 220V

IP-EC-VIDEO-EXT ErgoJust video-verlengkabel met SD IP PTZ-camera  
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT ErgoJust video-verlengkabel met HD IP PTZ-camera  
(Sony Ipela)

022640 ErgoJust video-verlengkabel met FHD IP PTZ-camera 
(Sony Ipela / Axis)

005405 Snelle ontkoppelingskit voor basiseenheden aan kant headbox

005406 Snelle ontkoppelingskit voor basiseenheden aan muur- of 
paalkant

ISO-NA-EJ Isolatietransformator 110V (neem contact op met de 
technische dienst van Natus voor het huidige model)

ISO-INT-EJ Isolatietransformator 220V (neem contact op met de 
technische dienst van Natus voor het huidige model)

UPS-NA-EJ UPS van medische kwaliteit met isolatietransformator van 
110V (neem contact op met de technische dienst van Natus 
voor het huidige model)

UPS-INT-EJ UPS van medische kwaliteit met isolatietransformator van 
220V (neem contact op met de technische dienst van Natus 
voor het huidige model)
1-12 november 23, 2020



Introductie
Instructies voor verwijdering na de levensduur.

Natus streeft ernaar te voldoen aan de richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur (AEEA) van 2014 van de Europese Unie. Deze richtlijnen stellen dat elektrisch en 
elektronisch afval voor een goede verwerking gescheiden moet worden ingezameld zodat de 
AEEA veilig wordt hergebruikt of gerecycled. In overeenstemming met deze toezegging kan Natus 
de verplichting voor terugname en recycling naar de eindgebruiker verleggen, tenzij andere 
afspraken zijn gemaakt. Neem voor meer informatie over inzameling en verwerking in uw regio 
contact op met Natus via natus.com.

Elektrische en elektronische apparatuur (EEA) bestaat uit materiaal, onderdelen en stoffen die 
schadelijk kunnen zijn en een gevaar vormen voor de gezondheid van de mens en het milieu als de 
AEEA niet correct wordt afgehandeld. Daarom hebben eindgebruikers ook een verantwoordelijkheid 
ervoor te zorgen dat AEEA wordt hergebruikt en veilig gerecycled. Gebruikers van elektrische en 
elektronische apparatuur mogen AEEA niet samen met andere afvalstoffen afvoeren. Bij het 
afvoeren van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten de gemeentelijke 
inzamelingsregelingen in acht worden genomen of de terugnameplicht van producenten, 
importeurs of gelicentieerde afvalverwerkers, om zo negatieve milieueffecten te beperken en 
gebruik te maken van de mogelijkheden voor hergebruik, recycling en terugwinning.

Apparatuur met een doorgestreepte afvalcontainer is elektrische en elektronische apparatuur. De 
doorkruiste afvalcontainer geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet samen met 
ongescheiden afval mag worden weggegooid, maar apart moet worden ingezameld.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Maximale belasting van Natus ErgoJust LTM-trolley

In figuur 1 worden de maximale gewichtsbeperkingen aangegeven voor de monitorhouder, het 
werkoppervlak en de toetsenbordlade.

 Afbeelding 1: Maximale belasting van Natus ErgoJust LTM-trolley

Maximale belasting van Natus ErgoJust ICU-trolley

In figuur 1 worden de maximale gewichtsbeperkingen aangegeven voor de All-in-One 
computerhouder en het werkoppervlak.

 Afbeelding 1: Maximale belasting van Natus ErgoJust ICU-trolley

Legenda Beschrijving

A 27 inch monitor = 2,3 - 8,1 kg

B Werkoppervlak = ≤ 2,2 kg

C Toetsenbordlade = ≤ 0,9 kg

Legenda Beschrijving

A 27 inch All-in-One computer = 2,3 - 8,1 kg

B Werkoppervlak = ≤ 2,2 kg
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Introductie
Reinigingsinstructies

Natus ErgoJust LTM en 
ErgoJust ICU-trolley

• Reinig met een in de winkel verkrijgbaar doekje zoals CaviWipesTM of Sani-Cloth® om 
zichtbaar vuil te verwijderen. 

• Veeg het artikel af met een pluisvrije doek en laat aan de lucht drogen.

 Schakel de voeding naar het systeem uit voor het te reinigen. Zorg dat schoonmaakmiddel 
of de koude desinfecterende middelen niet in de elektronica van het systeem doorsijpelen. 
Wees vooral voorzichtig rond bedieningselementen, aansluitingen en randpanelen. Gebruik 
geen schurende schoonmaakmiddelen. 

Preventief onderhoud

Het wordt aanbevolen om elektrische veiligheidstests uit te voeren. Hiertoe wordt ook een schema 
aanbevolen, met ten minste een jaarlijkse reinigingsbeurt en veiligheidstest. Dit systeem hoeft niet 
gekalibreerd te worden, tenzij anders vermeld. 

Voor preventief onderhoud hoeft de binnenkant van het instrument niet te worden geopend; het 
kan door de gebruiker worden uitgevoerd. Voor deze trolley bestaat preventief onderhoud uit het 
periodiek reinigen en inspecteren van de buitenkant van het instrument. 

Het wordt aanbevolen om alle reparaties alleen door een gekwalificeerde onderhoudsmedewerker 
van Natus Neurology Incorporated uit te laten voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele 
storingen als gevolg van onjuist onderhoud of reparaties door iemand anders dan een door Natus 
Neurology Incorporated erkende vertegenwoordiger. 

Als het systeem niet goed functioneert, gebruik het dan niet voordat alle nodige reparaties zijn 
uitgevoerd en de eenheid weer voldoet aan de door Natus Neurology Incorporated gepubliceerde 
specificaties. Het wordt aanbevolen om alle reparaties alleen door een gekwalificeerde 
onderhoudsmedewerker uit te voeren. 

Schakel alle stroom op het systeem uit voordat u een reparatie uitvoert of (preventief) 
onderhoud pleegt. 

Bij het repareren van (een onderdeel van) het systeem, wordt het aanbevolen om alle functies te 
controleren en een elektrische veiligheidstest uit te voeren voordat het systeem weer in gebruik 
wordt genomen.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Blanco pagina
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Hoofdstuk 2

Algemeen gebruik

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de verschillende onderdelen op de trolleys van de Natus 
ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU kunnen worden aangepast.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust LTM-trolley - Axis-camera

Legenda Beschrijving

A Monitor

B Werkvlak

C Toetsenbord

D Computer

E Stroomvoorziening IR-verlichting

F Stroomvoorziening optionele Photic Stimulator

G Wielvergrendeling (4)

H Optionele Natus Photic Stimulator

I Axis-videocamera

J IR-verlichting en microfoon

K Natus Base Unit van versterker

L Videopaal

M Onderste stang

N Mand

O Tweede mandje (optioneel)

P Power-over-ethernet-injector

Q Muishouder

R ISO of UPS

Toetsenbord Muis Optionele Natus 
Photic Stimulator 

Axis-
videocamera

IR-verlichting en 
microfoon

Power-over-
ethernet-injector

Natus Base Unit van 
versterker

ISO of UPS Computer Natus Photic 
Stimulator 
Optionele 

stroomvoor-
ziening

Stroomvoorziening 
IR-verlichting
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Informatie
Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust LTM-trolley -  
Sony Ipela-camera

Legenda Beschrijving

A Monitor

B Werkvlak

C Toetsenbord

D Computer

E Stroomvoorziening video-extensie

F Stroomvoorziening optionele Photic Stimulator

G Wielvergrendeling (4)

H Optionele Natus Photic Stimulator

I Ipela-videocamera

J IR-verlichting en microfoon

K Natus Base Unit van versterker

L Videopaal

M Onderste stang

N Mand

O Tweede mandje (optioneel)

P Muishouder

Q ISO of UPS

Toetsenbord Muis Optionele Natus 
Photic Stimulator

Ipela-videocamera IR-verlichting en microfoon

Natus Base Unit van 
versterker

ISO of UPS Computer Natus Photic Stimulator 
Optionele 

stroomvoorziening

Stroomvoorziening video-
extensie (camera, IR-

verlichting en microfoon)
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust ICU-trolley - Axis-camera

Legenda Beschrijving

A Axis-videocamera

B All-in-Onecomputer

C Toetsenbord

D Voeding voor IR-verlichting

E Wielvergrendeling (4)

F IR-verlichting en microfoon

G Natus Base Unit van versterker

H Videopaal

I Onderste stang

J Mand

K Tweede mandje (optioneel)

L Muishouder

M Power-over-ethernet-injector

N ISO of UPS

Toetsenbord Muis ISO of UPS Natus Base Unit van 
versterker

Power-over-ethernet-
injector

Axis-videocamera, RJ45 naar usb-converter, 
IR-verlichting en microfoon, stroomvoorziening 

IR-verlichting
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Informatie
Identificatie basiscomponenten Natus ErgoJust ICU-trolley - Sony Ipela-camera of 
vaste-zoomcamera

Legenda Beschrijving

A OK

B Ipela-videocamera

C IR-verlichting en microfoon

D All-in-Onecomputer

E Toetsenbord

F Stroomvoorziening voor Ipela-videocamera, IR-verlichting 
en microfoon of videocamera met vaste zoom

G Wielvergrendeling (4)

H Videocamera met vaste zoom

I IR-verlichting

J Microfoon

K Natus Base Unit van versterker

L Videopaal

M Onderste stang

N Mand

O Tweede mandje (optioneel)

P Muishouder

Q ISO of UPS

Toetsenbord Muis ISO of UPS Natus Base Unit van versterker

Ipela-videocamera, RJ45 naar usb-converter, IR-
verlichting en stroomvoorziening

Videocamera met vaste zoom, stroomvoorziening, 
IR-verlichting en microfoon
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Aanpassen van de onderdelen van de Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley

Het werkoppervlak, toetsenbord en monitor van de Natus ErgoJust LTM-trolley kunnen worden 
aangepast aan zittende of staande posities. Door de hoogte van deze componenten comfortabel te 
maken, wordt belasting van de armen, polsen, nek en ogen geminimaliseerd. De monitor- en 
toetsenbordlade (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley) kan verder naar voor en naar achter worden 
gekanteld, naar persoonlijke voorkeur van de gebruiker. 

Het wordt aanbevolen om eerst de toetsenbordlade naar de gewenste positie aan te passen en 
vervolgens de monitor. 

OPMERKING: Vergrendel de vier wieltjes als de trolley op de gewenste locatie staat, voordat u 
de trolley gebruikt. 

Vergrendelen en 
ontgrendelen van 
de wielen 

De vergrendelingshendel van het linker achterste wiel is blauw en heeft drie standen.

• In de omhoog-stand kan het wiel rollen, maar niet draaien. Gebruik deze stand tijdens het 
verplaatsen van de trolley.

• In de middelste stand kan het wiel vrij rollen en draaien.
• In de omlaag-stand wordt het wiel vergrendeld en kan het niet draaien. Deze stand is 

geschikt voor op de werkplek of als de trolley onbeheerd wordt achtergelaten.
1. Duw de vergrendelingshendels op alle vier de wielen naar beneden om de trolley op zijn plaats 

te vergrendelen.

 Figuur 1: Vergrendelen en ontgrendelen van de wielen

Legenda Beschrijving

A Omhoog om de trolley te verplaatsen. 

B Midden om te rollen en te draaien. 

C Omlaag om het wiel te vergrendelen.

D Wielen 1, 2 en 3: twee hendelposities.

E Wiel 4 (linker achterwiel): drie hendelposities.
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Informatie
Aanpassen van de 
werkbladhoogte

1. Plaats uw handen onder het werkoppervlak en til langzaam omhoog om het te verhogen. 
(Figuur 2).

2. Plaats uw handen op het werkoppervlak en duw langzaam naar beneden om het te verlagen.

 Figuur 2: Aanpassen van de werkbladhoogte

Uitschuiven van de 
toetsenbordlade 
(alleen Natus ErgoJust 
LTM-trolley)

1. Plaats uw handen onder de toetsenbordlade en til deze langzaam omhoog om de lade 
maximaal uit te schuiven (figuur 3).

2. Plaats uw handen op de toetsenbordlade en duw langzaam naar beneden om het naar binnen 
te vouwen.

 Figuur 3: Uitschuiven van de toetsenbordlade van de Natus ErgoJust LTM-trolley.

Natus ErgoJust LTM-trolley Natus ErgoJust ICU-trolley
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Kantelen van de 
toetsenbordlade 
(alleen Natus ErgoJust 
LTM-trolley)

1. Verleng de toetsenbordlade van de Natus ErgoJust LTM-trolley (figuren 4a en 4b).
2. Plaats uw handen onder de toetsenbordlade en til deze langzaam omhoog om de lade naar 

boven te kantelen (figuur 4c).

 Figuur 4a: Pas de werkbladhoogte van de 
Natus ErgoJust LTM-trolley aan.

 Figuur 4b: Verleng de toetsenbordlade van de 
Natus ErgoJust LTM-trolley.

 Figuur 4c: Kantel de toetsenbordlade van de Natus ErgoJust LTM-trolley.
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Informatie
Uitschuiven van het 
muisplankje (alleen 
Natus ErgoJust LTM-
trolley)

U kunt het muisplankje op de Natus ErgoJust LTM-trolley uitschuiven om de muis op het plankje 
te gebruiken. 

OPMERKING: Bewaar de muis in de muishouder wanneer u deze niet gebruikt of de trolley 
verplaatst.

OPMERKING: Het Natus ErgoJust ICU-trolleysysteem maakt gebruik van het toetsenbord met 
een geïntegreerde touchpadmuis. Er is geen aparte muis nodig. De toetsenbordlade is voorzien van 
een uitschuifbaar werkplateau.

 Figuur 1: Verlengen van de muishouder of werkplateau.

1. Trek het muisplankje voorzichtig naar buiten om het uit te schuiven.

Montage van de 
muishouder voor 
links- of rechtshandige 
bediening van de muis 
(alleen Natus ErgoJust 
LTM-trolley)

De muishouder kan aan de linker- of rechterzijde van het werkblad worden gemonteerd voor een 
links- of rechtshandige muisbediening.

1. Wrik het nokje van de muishouder (1) met een platte schroevendraaier voorzichtig open en 
trek de muishouder (2) voorzichtig naar beneden (figuur 1).

 Figuur 1: Het muisplankje verwijderen (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley)

2. Schuif het muisplankje helemaal naar links of rechts voor een links- of rechtshandige 
bediening.

3. Breng het nokje op de muishouder op gelijke hoogte met de montagesleuf op het muisplankje 
en schuif voorzichtig omhoog totdat het nokje vastklikt.

OPMERKING: Bewaar de muis in de muishouder wanneer u deze niet gebruikt of de trolley 
verplaatst.

Werkblad van Natus ErgoJust LTM-trolley 
met muishouder

Werkblad van Natus ErgoJust ICU-trolley 
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Verhogen of verlagen 
van de monitor van 
All-in-One computer

De Natus ErgoJust LTM-trolley maakt gebruik van een small-form-factor desktop-computer en een 
monitor. De Natus ErgoJust ICU-trolley is voorzien van een touchscreen All-in-One (AiO) computer. 
De AiO-computer is op de stang gemonteerd. 

OPMERKING: In de volgende paragrafen verwijst 'monitor' naar de monitor en AIO computer.

1. Plaats uw handen onder de monitor en duw omhoog om de monitor te verhogen (figuur 1).

2. Plaats uw handen op de monitor en duw naar beneden om de monitor te verlagen.

 Figuur 1: De monitor verhogen.

OPMERKING: De toetsenbordlade en het werkblad vormen één deel en zijn niet onafhankelijk 
van elkaar in hoogte instelbaar (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley).

OPMERKING: Probeer de hoogte van de toetsenbordlade aan te passen door deze omlaag of 
omhoog te duwen. Verleng het werkblad (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley).

OPMERKING: Voor een maximale hoogteverstelling van de monitor kan de hoogte van het 
werkblad of toetsenbordlade worden aangepast.

Natus ErgoJust LTM-trolley Natus ErgoJust ICU-trolley
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Informatie
Draaien en kantelen 
van de monitor van 
All-in-One computer

De monitor kan 90o tegen de klok in worden gedraaid voor een staande of liggende weergave 
(figuur 1).

OPMERKING: Zorg dat alle kabels naar de All-in-One computer voldoende ruimte hebben 
voordat u de monitor draait.

De monitor kan 20o/5o worden gekanteld om schittering te verminderen en om de weergave te 
verbeteren in zittende of staande positie (figuur 2).
Draai of kantel de monitor met beide handen naar de gewenste positie. 

 Juist  Onjuist  Figuur 2: Kantelen van 
de monitor.

 Figuur 1: Draaien van de monitor. 

ALLEEN LINKSOM DRAAIEN!
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Verplaatsing van de Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley

 Duw en trek niet aan de voorzijde (toetsenbordkant) van de trolley. Gebruik de 
handvatten (figuur 1) voor het verplaatsen van de trolley. Het trek- en duwhandvat is 
ingebouwd direct onder de base unit van de versterker in de mand. Manoeuvreer de trolley 
niet aan de optionele mand.

 Figuur 1: Verplaatsing van de Natus ErgoJust LTM of ErgoJust ICU-trolley

1. Duw de vergrendelingshendels op alle vier de wielen omhoog om de trolley te verplaatsen.

2. Duw de monitor omlaag naar de laagste stand.

3. Koppel het netsnoer los van de ISO of UPS en bevestig het snoer aan de trolley.

4. Duw de vergrendelingshendels aan alle vier de zwenkwielen omhoog (duw de 
vergrendelingshendel linksachter naar de bovenste positie, zie figuur 1 hierboven) en zet de 
wielen in de rijrichting.

5. Duw de trolley met beide handen aan het achterste handvat.

6. Als er een fotische stimulator op de trolley is gemonteerd, zwenk de arm dan en zet deze dicht 
bij de stang vast om schade tijdens het verplaatsen te voorkomen.

7. Duw de vergrendelingshendels op alle vier de zwenkwielen omlaag om de trolley op de 
gewenste locatie vast te zetten.

 Verplaatsing van de Natus ErgoJust 
LTM-trolley.

 Verplaatsing van de Natus ErgoJust 
ICU-trolley.
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Hoofdstuk 3

Installatie van Natus ErgoJust LTM en 
ErgoJust ICU-trolley

In dit hoofdstuk wordt getoond hoe de componenten op de Natus ErgoJust ICU-trolley worden 
gemonteerd en bekabeld. Lees dit hoofdstuk door voordat u een van de procedures start.

BELANGRIJK: Alle trolleysystemen van Natus ErgoJust ICU moeten door een gekwalificeerde 
en getrainde technicus of vertegenwoordiger van Natus worden geïnstalleerd of geüpgraded.

 De functionaliteit en veiligheid van de apparatuur kan afnemen wanneer deze tijdens 
opslag of transport aan ongunstige omstandigheden wordt blootgesteld. Als op enig moment 
het vermoeden bestaat dat de functionaliteit of de veiligheid is aangetast, dan moet het 
instrument buiten werking worden gesteld en tegen onbedoeld gebruik worden beveiligd.

Advies aan de installateur

Om de gebruiker optimaal van het systeem gebruik te laten maken, moet de installateur ervoor 
zorgen dat:

• alle kabels netjes worden geleid en beveiligd met behulp van de meegeleverde kabelhulpstukken;
• het systeem op een geschikt stopcontact is aangesloten met een beschermende aardeverbinding;
• het systeem aan de gebruiker in een zodanige staat wordt overhandigd dat deze het eenvoudig 

kan inschakelen en vervolgens voor het beoogde doel kan gebruiken.

 Volg bij het gebruik en onderhoud van de onderdelen van het systeem alle 
veiligheidsrichtlijnen van uw werkplek.

Controles

Haal de apparatuur uit de verpakkingsdoos of -dozen en controleer op de onderdelenlijst of alle 
bestelde artikelen aanwezig zijn.

Controleer op eventuele schade die tijdens transport of opslag is opgetreden. Gebruik het instrument 
niet als er schade wordt geconstateerd. Neem contact op met de technische ondersteuning van Natus 
of met de Natus-distributeur.

Montage-instructies voor accessoires zijn te vinden in de respectieve verpakkingsdoos. Het wordt 
aanbevolen om deze instructies bij deze gids te bewaren.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Het toetsenbord monteren - Natus ErgoJust LTM

1. Trek de toetsenbordlade naar buiten en til deze op (figuur 1).
2. Plaats het toetsenbord op de toetsenbordlade en zet het op zijn plaats met de meegeleverde 

klittenbandstroken.

 Figuur 1: Het toetsenbord monteren.

OPMERKING: De Natus ErgoJust LTM-trolley is voorzien van een hoogtebegrenzer op de paal 
onder de toetsenbordlade (figuur 2). Deze hoogtebegrenzer zorgt dat de toetsenbordlade ten minste 
2,5 cm verwijderd blijft van apparatuur die op bodem van de trolley is geplaatst. Bij normaal en 
langdurig gebruik van de trolley kan de hoogtebegrenzer los komen te zitten. Het wordt aanbevolen 
om dit regelmatig te controleren en de begrenzer vast te zetten. Voor hulp kunt u contact opnemen 
met technische ondersteuning van Natus.

 Afbeelding 2: Hoogtebegrenzer.

Legenda Beschrijving

A Hoogtebegrenzer.
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
Het toetsenbord monteren - Natus ErgoJust ICU

Het toetsenbord wordt met vier klittenbandkussens op de toetsenbordlade bevestigd, die in de 
fabriek zijn geïnstalleerd.

1. Verwijder de bescherming van de vier klittenbandkussens aan de onderkant van het 
toetsenbord (figuur 1).

2. Plaats het toetsenbord zorgvuldig op de toetsenbordlade en druk stevig aan.

 Afbeelding 1: Locatie toetsenbord.

OPMERKING: De Natus ErgoJust ICU-trolley is voorzien van een hoogtebegrenzer op de stang 
onder de toetsenbordlade (figuur 2). Deze hoogtebegrenzer zorgt dat de toetsenbordlade ten minste 
2,5 cm verwijderd blijft van apparatuur die op bodem van de trolley is geplaatst. Bij normaal en 
langdurig gebruik van de trolley kan de hoogtebegrenzer los komen te zitten. Het wordt aanbevolen 
om dit regelmatig te controleren en de begrenzer vast te zetten. Voor hulp kunt u contact opnemen 
met technische ondersteuning van Natus.

 Figuur 2: Hoogtebegrenzer.

Legenda Beschrijving

A Klittenbandkussens.

Legenda Beschrijving

A Hoogtebegrenzer.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Het verwijderen van de videopaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU 

De videopaal kan voor transport worden verwijderd zodat de trolley door nauwe gangen past, of 
om bij kabels in de stang te komen, of om de stang te vervangen. 

 Het wordt aanbevolen om de videopaal met twee personen te monteren om letsel of 
schade aan de apparatuur te voorkomen.

1. Verwijder de 
optionele Natus Photic 
Stimulator - Natus 
ErgoJust LTM 

1. Klap de zwenkarm in (figuur 1).

2. Wikkel de klittenband om de zwenkarm.

3. Draai de vastzetknop van de zwenkarm los.

4. Til de zwenkarm voorzichtig op en zet neer op een schoon oppervlak.

 Figuur 1: Verwijderen van de zwenkarm.

Om de Photic Stimulator volledig los te maken: haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de 
kabel uit het kabelkanaal.

Legenda Beschrijving

A Vergrendelknop

B Klittenband bevestigen

C Vastzetknop

D Optillen van zwenkarm
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
2. Ontkoppel de 
stroomkabels van de 
videocamera en  
IR-verlichting - Natus 
ErgoJust LTM en 
ErgoJust ICU 

1. Ontkoppel de videocamerakabel (afbeelding 1).
2. Ontkoppel de stroomkabels van de videocamera en IR-verlichting.

 Figuur 1: Ontkoppel de kabel van de videocamera en de stroomkabels van de videocamera en 
IR-verlichting.

OPMERKING: Bij Axis-camera's voorziet een enkele kabel de videocamera van communicatie 
en voeding

Legenda Beschrijving

A Ontkoppel kabel van de videocamera 

B Ontkoppel de stroomkabel van de videocamera en IR-verlichting.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
3. Verwijderen van de 
videopaal waarop de 
vaste-zoom-
videocamera is 
gemonteerd - Natus 
ErgoJust ICU 

3. Knip de tie-wraps door en verwijder deze (figuur 1).

 Figuur 1: Verwijder de tie-wraps.

Legenda Beschrijving

A Naar pc

B Tie-wraps

C Van stroomtoevoer

D Van videopaal

E Kabelbundel

F Naar microfoon
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
4. Ontkoppel de videocamerakabel (afbeelding 2).
5. Ontkoppel de stuurkabels van de videocamera en camera.

 Figuur 2: Ontkoppel de signaalkabel en de stuur- en stroomkabels van de videocamera.

Legenda Beschrijving

A Naar videocamera

B Naar stroomtoevoer

C Ontkoppel de videokabel

D Ontkoppel de stuurkabel van de videocamera
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
6. Ontkoppel de stroomtoevoer van de videocamera uit de ISO/UPS (figuur 3).
7. Verwijder voorzichtig de voedingskabel van de videocamera uit het kanaal.

 Figuur 3: Ontkoppel de stroomtoevoer en verwijder de stroomkabel van de video uit het kanaal.

Legenda Beschrijving

A Kabelkanaal

B Verwijder kabel uit kabelkanaal

C Stroomtoevoer

D Ontkoppel stroomkabel.
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
4. Verwijderen van de 
videopaal - ErgoJust 
LTM en ErgoJust ICU 

BELANGRIJK: Verwijder tijdens de volgende stap niet de schroeven. Als de 
montageschroeven worden verwijderd, schuiven de montageplaten weg. Zorg bij het opnieuw 
monteren van de videopaal dat de platen met de bolle kant naar binnen naar de onderste kant 
van de stang zijn gericht (figuur 1).

 Figuur 4: Goede kant montageplaten.

8. Draai de vier schroeven zo ver los dat de videopaal uit de onderste stang kan worden getild 
(figuur 5). 

9. Til de videopaal samen met een assistent op uit de onderste stang en zet de videopaal apart 
(figuur 6). 

Legenda Beschrijving

A Holle kant naar buiten gericht

B onderste stang

 Figuur 5: Draai de vier 
bevestigingsschroeven van de 

videopaal los.

 Figuur 6: Til de videopaal uit de 
onderste stang.

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Losmaken

C Onderste stang
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Monteren van de videopaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

 Het wordt aanbevolen om de videopaal met twee personen te monteren om letsel of 
schade aan de apparatuur te voorkomen.

1. Plaats de beugels 
van de videopaal

OPMERKING: Stappen 1-4 zijn alleen nodig als de schroeven van de videopaal zijn verwijderd 
in plaats van losgedraaid bij het verwijderen van de videopaal.

 Als de beide montagebeugels niet goed worden geplaatst, kan de videopaal losraken uit 
de onderste stang, met mogelijke schade aan onderdelen van het systeem en letsel.

1. Plaats een van de beugels in de videopaal met de gekartelde kant tegen de videopaal aan zoals 
afgebeeld in figuur 1.

 Figuur 1: Juiste richting van de beugels binnen in de videopaal.

Legenda Beschrijving

A Gekartelde kant naar buiten gericht

B Videopaal
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
2. Plaats twee schroeven in de schroefgaten van de videopaal en schroef ze in de beugel totdat de 
uiteinden van beide schroeven gelijk staan met de achterkant van de beugel (figuur 2).

 Afbeelding 2: Draai beide schroeven totdat ze gelijk staan met de beugel.

3. Herhaal eventueel stappen 1 en 2 voor de tweede schijf.

2. Monteer de 
videopaal

BELANGRIJK: Druk bij de volgende stap de vier schroeven naar binnen totdat ze strak tegen de 
videopaal aan zitten (figuur 3). Dit is nodig om beide beugels zodanig te positioneren dat ze in de 
beide groeven op de onderste stang kunnen worden geschoven.

 Figuur 3: Druk alle vier schroeven vast tegen de videopaal aan.

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Gelijk

C Beugel

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Gelijk

C Beugel
november 23, 2020 3-11



Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4. Laat de videopaal samen met een assistent voorzichtig zakken in de onderste stang, zodat 
beide beugels in de twee sleuven schuiven (figuur 4).

 Figuur 4: Juiste plaatsing van de beugels binnen in de sleuven van de onderste stang.

Beugel correct gepositioneerd binnen 
de sleuven.

Beugel verkeerd gepositioneerd buiten 
de sleuven.

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Schuif beugels in sleuven op onderste stang.
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
OPMERKING: Controleer of de videopaal goed in de onderste stang staat (figuur 5). Als de paal 
niet goed is geplaatst, zijn de beugels niet in de twee sleuven geschoven. Verwijder de videopaal en 
herhaal stap 4 hierboven.

Figuur 5: Controleer of de videopaal goed in de onderste stang staat.
5. Draai alle vier schroeven stevig vast tegen de videopaal aan (figuur 6).

 Figuur 6: Draai de vier bevestigingsschroeven van de videopaal vast.

6. Laat de videopaal wiebelen. Er mag geen beweging zijn. Als de paal beweegt, zijn de beugels 
niet in de twee sleuven geschoven. Verwijder de videopaal en herhaal stappen 4 en 5 hierboven.

Juist Onjuist

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Onderste stang

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Vastdraaien

C Onderste stang
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
De computer monteren - Natus ErgoJust LTM-trolley

1. Draai de zes vergrendelingsknoppen los (figuur 1).

OPMERKING: Aan de andere kant van de computerkast zijn twee vergrendelingsknoppen, 
die in figuur 1 niet zichtbaar zijn. Eventueel kan de hoogte van de kast met deze twee knoppen 
worden afgesteld.

2. Schuif de computer in de kast.
3. Draai de bevestigingsbeugel zo ver als nodig is zodat de kast goed past op de computer.
4. Draai de vier vergrendelingsknoppen vast.

 Figuur 1.
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
Monteren van de ISO of UPS - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

1. Plaats de ISO of UPS en de kast nauwkeurig op de onderkant van de trolley en schuif de ISO 
of UPS in de kast (figuur 1).

 Figuur 1.

2. Controleer dat beugel 1 goed in sleuf 1 is geplaatst (figuur 2).

 Figuur 2.

Legenda Beschrijving

A Beugel 1

B Sleuf 1
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
3. Laat de ISO of UPS en de kast zodanig zakken dat tab A in sleuf 7 terechtkomt (figuur 3).

 Figuur 3.

4. Controleer dat de voedingskabels van de ISO of UPS niet klem zijn komen te zitten tussen de 
kast en trolley.

5. Zet de ISO of UPS en de kast rechtop en voer de voedingskabelbundel van de ISO of UPS 
door de uitsparing van de kast. Zorg dat de tab op de kast in sleuf B terecht is gekomen na het 
rechtop zetten van de ISO of UPS (figuur 4).

 Figuur 4.

Legenda Beschrijving

A Tab A

B Sleuf 7

Legenda Beschrijving

A Plaats de kabels achterin de kast

B Sleuf B
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
6. Bevestig de voedingen en Power-over-ethernetinjector (indien van toepassing) met 
klittenband.

7. Voer de stroomkabel van de Natus Photic Stimulator door de ISO- of UPS-kast en de 
trolleypaal (figuur 5).

 Figuur 5.

8. Bevestig de ISO- of UPS-kast met de twee meegeleverde schroeven (figuur 6).

 Figuur 6.

Legenda Beschrijving

A Power-over-ethernet (alleen voor Axis-videocamera)

B Stroomvoorziening video-extensie

C Bevestig stroomvoorzieningen met klittenbandstrips
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
9. Schuif de achterklep van de kast in de hoofdkast van de ISO of UPS (figuur 7).

 Figuur 7: Schuif de achterklep van de ISO of UPS-kast op zijn plaats.

10. Bevestig de achterklep met drie schroeven op de hoofdkast van de ISO of UPS (figuur 8).

 Figuur 8: Bevestig de achterklep op de hoofdkast van de ISO of UPS.

Natus ErgoJust ICU-trolley Natus ErgoJust LTM-trolley

Natus ErgoJust ICU-trolley Natus ErgoJust LTM-trolley
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
Montage van de Natus Photic Stimulator (optioneel) - Natus ErgoJust LTM-trolley

1. Plaats de montagepaal van de Natus Photic Stimulator in de accessoirebalk (figuur 1).  
Deze kan zich aan weerszijden van de hoofdpaal bevinden.

2. Draai de bevestigingsknop aan om de paal vast te zetten.

3. Leid de voedingskabel naar de onderkant van de trolley en bevestig met klittenband.

 Figuur 1: Montage van de optionele zwenkarm van de Natus Photic Stimulator.

Legenda Beschrijving

A Montagepaal

B Montagegat

C Vastzetknop
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Monteren van de Base Unit van de versterker - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU 

OPMERKING: Controleer dat op de Base Unit een headboxkant-beugel voor snel ontkoppelen 
is bevestigd.

1. Plaats de vier montagepennen aan de achterkant van de Base Unit van de versterker in de 
vier montagegaten van de snel-ontkoppelingsbeugel aan de videopaalkant (figuur 1) en 
schuif de Base Unit naar beneden totdat de vergrendelingspen in het vergrendelingsgat van 
de beugel klikt.

2. Als u de Base Unit wilt verwijderen, trekt u de vergrendelingspen naar de ontgrendelingspositie 
en schuift u de Base Unit omhoog en van de trolley af.

 Figuur 1: Montage en verwijdering van de Base Unit.

Legenda Beschrijving

A Beugel voor snelle ontkoppeling bevestigd op videopaal

B Vergrendelingsgat

C Vergrendelingspen

D Trek om los te laten

E Beugel voor snel ontkoppelen van Base Unit van versterker 
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
Montage van de IR-verlichting en de microfoon voor IP-camera's (Axis en Ipela) -  
Natus ErgoJust ICU

1. Draai de bevestigingsknop van het kabelkanaal los (figuur 1) en zet de deksel van het 
kabelkanaal opzij.

 Figuur 1: Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal.

 Houd samen met een assistent de IR-verlichting en de microfoon vast tijdens de 
volgende stap om te voorkomen dat deze vallen.
2. Draai met een allensleutel de montageschroef van de IR-verlichting en de microfoon vanuit 

de deksel van het kabelkanaal vast (figuur 2).

 Figuur 2: Montage van de IR-verlichting en microfoon.
november 23, 2020 3-21



Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Montage van de videocamera - Natus ErgoJust ICU

 Houd samen met een assistent de videocamera vast tijdens de volgende stap om te 
voorkomen dat deze valt.

1. Installeer en draai de vier bevestigingsschroeven van de videocamera aan (figuur 1).

 Figuur 1: Montage van de videocamera.

Montage van de optionele IP-camera (Axis en Ipela) - Natus ErgoJust ICU

In deze procedure wordt beschreven hoe de IP-videocamera en de IR-verlichting met de microfoon 
kunnen worden gemonteerd (figuur 1).

 Figuur 1: IP-videocamera (Axis en Ipela) en IR-verlichting met microfoon.

Legenda Beschrijving

A IP-videocamera

B IR-verlichting en microfoon
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
1. Monteer de 
videocamera

 

 Houd samen met een assistent de videocamera vast tijdens de volgende stap om te 
voorkomen dat deze valt.

1. Installeer en draai de vier bevestigingsschroeven van de videocamera aan (figuur 2).

 Figuur 2: Bevestigen van de IP-videocamera (Axis en Ipela).

2. Monteer de IR-
verlichting en 
microfoon

1. Draai de bevestigingsknop van het kabelkanaal los (figuur 1) en zet de deksel van het 
kabelkanaal opzij.

 Figuur 1: Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal.

 Houd samen met een assistent de IR-verlichting en de microfoon vast tijdens de 
volgende stap om te voorkomen dat deze vallen.
2. Verwijder met een allensleutel de montageschroef van de IR-verlichting en de microfoon 

vanuit de deksel van het kabelkanaal (figuur 2).

 Figuur 2: Verwijdering van de IR-verlichting en microfoon.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Montage van de optionele vaste-zoom videocamera - Natus ErgoJust ICU

In deze procedure wordt beschreven hoe de videocamera met vaste zoom, IR-verlichting en 
microfoon op de Natus ErgoJust ICU-trolley (figuur 1) wordt gemonteerd.

 Figuur 1: Videocamera en microfoon met vaste zoom.

Legenda Beschrijving

A Videocamera

B IR-verlichting

C Microfoon
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
1. Monteer de 
videocamera met 
vaste zoom

1. Maak het aankoppelpunt voor de videocamera vast aan de videocamera (figuur 2).

 Houd samen met een assistent de videocamera vast tijdens de volgende stap om te 
voorkomen dat deze valt.

2. Maak het aankoppelpunt voor de videocamera vast aan de beugel van de videocamera.

 Figuur 2: Montage van de videocamera.

Legenda Beschrijving

A Kopschroef

B Sluitring

C Camerabeugel

D Aankoppelpunt voor camera

E Schroefdraad

F Camera
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
2. Monteer de IR-
verlichting op de 
videocamera

1. Bevestig de IR-verlichting aan de videocamera (figuur 3).

 Figuur 3. Montage van de IR-verlichting.

3. Monteer de 
optionele microfoon 

1. Draai de bevestigingsknop van het kabelkanaal los (figuur 4) en zet de deksel van het 
kabelkanaal opzij.

 Figuur 4: Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal.

Legenda Beschrijving

A Camera

B Beugel van IR-verlichting

C IR-verlichting

D Schroef
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
2. Monteer de microfoonbeugel op de videopaal met de meegeleverde bout, sluitring en moer 
(figuur 5).

3. Zet de microfoon vast aan de microfoonbeugel met behulp van de twee meegeleverde moeren. 

 Figuur 5: Montage van de microfoonbeugel en microfoon.

Legenda Beschrijving

A Sluitring en moer 

B Bout

C Microfoonbeugel

D Microfoon

E Twee moeren
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Montage van de monitor/All-in-One computer - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

De volgende procedure is van toepassing op zowel de monitor van Natus ErgoJust LTM als op de 
All-in-One computer van Natus ErgoJust ICU.

1. Bevestig samen met een assistent de monitor van Natus ErgoJust LTM of de All-in-One 
computer van Natus ErgoJust ICU aan de videopaal met de vier meegeleverde duimschroeven 
(figuur 1).

 Figuur 1: Montage van de All-in-One computer.

Instellen van de handvathoogte - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

1. Buig het midden van de mand (1) enigszins weg van het handvat en zwaai de onderkant van 
de mand (2) naar u toe totdat de twee montagelipjes van de mand losklikken uit de twee 
montagegaten (figuur 1).

 Figuur 1: Verwijderen van de mand van het handvat.

Legenda Beschrijving

A Videopaal

B Vier bevestigingsschroeven

Legenda Beschrijving

A Montagegat

B Montagelip
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
2. Druk de linkerkant van de mand naar binnen of wrik met een platte schroevendraaier de 
zijkant van de mand voorzichtig weg van het handvat (figuur 2) totdat het montagelipje uit het 
gat aan de zijkant komt.

 Figuur 2: Wrik voorzichtig de zijkant van de mand weg van het handvat en trek de mand 
naar beneden.

3. Trek voorzichtig aan de mand tot de andere kant los komt van het handvat en zet de mand opzij. 

OPMERKING: Verwijder tijdens de volgende stap de schroeven niet, anders kan de 
bevestigingsplaat van het handvat in de sleuf naar beneden op de onderste stang schuiven.

4. Maak alle vier de schroeven van het handvat los totdat het handvat omhoog of omlaag kan 
worden geschoven.

 Figuur 3: Draai alle vier de bevestigingsschroeven los.

5. Draai alle vier de bevestigingsschroeven vast wanneer ze op de gewenste hoogte zijn geplaatst.
6. Plaats het mandje terug (zie pagina 3-32).

Legenda Beschrijving

A Draai alle vier de bevestigingsschroeven los, maar verwijder ze niet.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Vervangen van mandje/handvat - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

Via deze procedure wordt een beschadigde mand en/of handvat vervangen.

 Het wordt aanbevolen om de videopaal samen met een assistent te verwijderen om 
letsel of schade aan de apparatuur te voorkomen. 

1. Verwijder de 
videopaal

1. Verwijder de videopaal (zie pagina 3-4) en ga verder met stap 2 hieronder.

2. Verwijder het 
mandje

2. Buig het midden van de mand (A) enigszins weg van het handvat en zwaai de onderkant van 
de mand (B) naar u toe totdat de twee montagelipjes van de mand losklikken uit de twee 
montagegaten (figuur 1).

 Figuur 1: Verwijderen van de mand van het handvat.

3. Druk de linkerkant van de mand naar binnen of wrik met een platte schroevendraaier de 
zijkant van de mand voorzichtig weg van het handvat (figuur 2) totdat het montagelipje uit het 
gat aan de zijkant komt.

 Figuur 2: Wrik voorzichtig de zijkant van de mand weg van het handvat en trek de mand 
naar beneden.

4. Trek voorzichtig aan de mand tot de andere kant los komt van het handvat en zet de mand opzij. 

Legenda Beschrijving

A Montagegat

B Montagelip
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
3. Een beschadigd 
handvat vervangen

OPMERKING: Als het handvat moet worden vervangen, ga dan verder met Het vervangen van 
een beschadigd handvat op deze pagina. Als het handvat niet beschadigd is, gaat u naar Het 
installeren van het nieuwe mandje op de volgende pagina.
1. Maak de vier schroeven van het handvat los en schuif het handvat omhoog en uit de onderste 

stang (figuur 1).

 Figuur 1: Draai de vier bevestigingsschroeven los.

2. Verwijder de schroeven van de bevestigingsplaten van het handvat en zet het beschadigde 
handvat opzij.

BELANGRIJK: Zorg voordat u aan de volgende stap begint dat de twee montageplaten de 
goede kant op staan zoals in figuur 2.

 Figuur 2: Goede kant montageplaten.

Legenda Beschrijving

A Gekartelde kant
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
3. Plaats de beide montageschroeven in het handvat en schroef ze in de beugels totdat de 
uiteinden van beide schroeven gelijk staan met de achterkant van de beugels (figuur 3).

 Figuur 3: Draai beide schroeven totdat ze gelijk staan met de beugel.

 a. Schuif de montageplaten van het handvat in de groeven van de onderste stang.
 b. Stel de hoogte van het handvat naar wens in en draai alle vier de schroeven aan.

4. Installeer het 
nieuwe mandje

4. Steek het lipje aan de rechterkant van de mand in het montagegat op het handvat en duw dan 
de linkerkant van de mand omhoog (figuur 4).

 Figuur 4: Steek het rechterlipje in het montagegat en duw dan de linkerkant van de mand omhoog

Legenda Beschrijving

A Gelijk

B Handvat

C Beugel

Legenda Beschrijving

A Lipje
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
5. Druk de linkerkant van de mand naar binnen of wrik met een platte schroevendraaier 
voorzichtig tegen de zijkant van de mand en duw de onderkant van de mand omhoog totdat 
het montagelipje in het gat schiet (figuur 5).

 Figuur 5: Wrik de linkerkant naar binnen en duw de linkerkant van de mand omhoog.

6. Buig het midden van de mand (A) enigszins weg van het handvat en zwaai de onderkant van 
de mand (B) naar de trolley totdat de twee montagelipjes van de mand in de twee montagegaten 
schieten (figuur 6).

 Figuur 6: De montagelipjes in de twee achterste montagegaten vastzetten.

Legenda Beschrijving

A Montagegat

B Montagelip
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
De montagebeugels van de videopaal terugplaatsen - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

 Het wordt aanbevolen om de videopaal met twee personen te monteren om letsel of 
schade aan de apparatuur te voorkomen.

 Als de beide montagebeugels niet goed worden geplaatst, kan de videopaal losraken uit 
de onderste stang, met mogelijke schade aan onderdelen van het systeem en letsel.

1. Plaats een van de beugels in de videopaal met de gekartelde kant tegen de videopaal aan zoals 
afgebeeld in figuur 1.

 Figuur 1: Juiste richting van de beugels binnen in de videopaal.

2. Plaats twee schroeven in de montagegaten van de videopaal en schroef ze in de beugel.
3. Draai de schroeven in de beugel totdat de uiteinden van beide schroeven gelijk staan met de 

achterkant van de beugel (figuur 8).

 Figuur 2: Draai beide schroeven totdat ze gelijk staan met de beugel.
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Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolleysysteem 
4. Herhaal stappen 8 en 10 voor de tweede beugel.

BELANGRIJK: Druk bij de volgende stap de vier schroeven naar binnen totdat ze strak tegen 
de videopaal aan zitten (figuur 3). Dit is nodig om beide beugels zodanig te positioneren dat ze 
in de beide groeven op de onderste stang kunnen worden geschoven.

 Figuur 3: Druk alle vier schroeven vast tegen de videopaal aan.

5. Laat de videopaal samen met een assistent voorzichtig zakken in de onderste stang, zodat 
beide beugels in de twee sleuven schuiven (figuur 4).

 Figuur 4: Juiste plaatsing van de beugels binnen in de sleuven van de onderste stang.
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6. Draai alle vier schroeven stevig vast tegen de videopaal aan (figuur 5).

 Figuur 5: Draai de vier bevestigingsschroeven van de videopaal vast.

7. Laat de videopaal wiebelen. Er mag geen beweging zijn. Als de paal beweegt, zijn de beugels 
niet in de twee sleuven geschoven. Verwijder de videopaal en herhaal deze procedure.
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Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

De kabels van de videocamera, IR-verlichting en microfoon lopen door de videopaal, waardoor de 
deksel van het kabelkanaal moet worden verwijderd om bij de kabels te komen.

1. Draai de bevestigingsknop van het kabelkanaal los (figuur 1) en zet de deksel van het 
kabelkanaal opzij.

2. Plaats de deksel van het kabelkanaal terug en zet het vast wanneer u klaar bent.

 Figuur 1: Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal.

Alleen Natus ErgoJust ICU Alleen Natus ErgoJust LTM
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Blanco pagina
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Hoofdstuk 4

Bekabelingsinstructies

Dit hoofdstuk is verdeeld in vijf paragrafen:

4-1 - Natus ErgoJust LTM met Axis-camera’s

4-2 - Natus ErgoJust LTM met Sony Ipela-camera’s 

4-3 - Natus ErgoJust ICU met Axis-camera’s

4-4 - Natus ErgoJust ICU met Sony Ipela-camera’s

4-5 - Natus ErgoJust ICU met vaste-zoomcamera
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
Paragraaf 4-1 - Natus ErgoJust LTM (Axis-camera's)

Poorten voor Axis-camera's

A Ethernetverbinding

B Audio in

C Audio-aarde
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Bekabelingsinstructies
4-1-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Axis-camera)

 Figuur 1: Bekabeling van systeemonderdelen met Axis-camera.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Monitor I Bedieningspaneel Natus Photic Stimulator

B Axis-videocamera J Natus Base Unit van versterker (rechterkant)

C Microfoon K Natus Base Unit van versterker (linkerkant)

D IR-verlichting L Computer

E Muis M Break-outbox versterker

F Toetsenbord N Power-over-ethernet-injector

G Optionele Natus Photic Stimulator O De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.

H Zwenkarm
november 23, 2020 4-3



Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-1-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Axis-camera)

Figuur 1: Routes van signaal- en besturingskabels (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera H Toetsenbord

B IR-verlichting en microfoon I Muis

C Base Unit van versterker (rechterkant) J Twee tie-wraps

D Videopaal K Computer

E Kabelkanaal L Power-over-ethernet-injector

F Kabelbundel M De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.

G Monitor
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Bekabelingsinstructies
4-1-3 - Aansluitingen stroomkabels van systeem (Axis-camera)

 Zorg dat de ISO of UPS van het elektriciteitsnet is losgekoppeld voordat u stroomkabels aansluit op de 
systeemcomponenten. 

OPMERKING: In onderstaand voorbeeld wordt ISO afgebeeld.

 

Figuur 1: Bekabeling van voeding systeemonderdelen (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Optionele Natus Photic Stimulator G Stroomtoevoer

B Videocamera H Elektriciteitsnet

C IR-verlichting en microfoon I Natus Base Unit versterker (rechterkant)

D Stroomtoevoer J Computer

E Power-over-ethernetinjector K Monitor

F ISO of UPS L De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.
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4-6 november 23, 2020

4-1-4 - Routes stroomkabels van systeem (Axis-camera)

 Figuur 1: Routes van stroomkabels (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Optionele Natus Photic Stimulator I Elektriciteitsnet

B Videocamera J Computer

C IR-verlichting en microfoon K Stroomvoorziening IR-verlichting 

D Natus Base Unit van versterker L Stroomvoorziening optionele Photic Stimulator

E Videopaal M Stroomvoorziening is bevestigd met klittenband

F Kabelkanaal N Monitor

G Kabelbundel O Power-over-ethernet-injector

H ISO of UPS P De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.



Bekabelingsinstructies
Paragraaf 4-2 - Natus ErgoJust LTM (Sony Ipela-camera’s)

4-2-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)

 Figuur 1: Bekabeling van systeemonderdelen (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Monitor H Zwenkarm

B Videocamera I Bedieningspaneel Natus Photic Stimulator

C Microfoon J Natus Base Unit van versterker (rechterkant)

D IR-verlichting K Natus Base Unit van versterker (linkerkant)

E Muis L Break-outbox van versterker

F Toetsenbord M Computer

G Optionele Natus Photic Stimulator N De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-2-2 - Routes van signaal- en besturingskabels  (Ipela-camera)

Figuur 1: Routes van signaal- en besturingskabels (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera G Monitor

B IR-verlichting en microfoon H Toetsenbord

C Base Unit van versterker (rechterkant) I Muis

D Videopaal J Twee tie-wraps

E Kabelkanaal K Computer

F Kabelbundel L De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.
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Bekabelingsinstructies
4-2-3 - Aansluitingen stroomkabels van systeem (Ipela-camera)

 Zorg dat de ISO of UPS van het elektriciteitsnet is losgekoppeld voordat u stroomkabels aansluit op de 
systeemcomponenten. 

OPMERKING: In onderstaand voorbeeld wordt ISO afgebeeld.

 

Figuur 1: Bekabeling van voeding systeemonderdelen (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Optionele Natus Photic Stimulator H ISO of UPS

B Videocamera I Elektriciteitsnet

C Microfoon J Natus Base Unit van versterker (rechterkant)

D IR-verlichting K Computer

E Kabelsplitter L Monitor

F Stroomtoevoer M De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.

G Stroomtoevoer
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-2-4 - Routes stroomkabels van systeem (Ipela-camera)

 Figuur 1: Routes van stroomkabels (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Optionele Natus Photic Stimulator I Elektriciteitsnet

B Videocamera J Computer

C IR-verlichting en microfoon K Stroomvoorziening IR-verlichting en microfoon

D Natus Base Unit van versterker L Stroomvoorziening optionele Photic Stimulator

E Videopaal M Stroomvoorziening is bevestigd met klittenband

F Kabelkanaal N Monitor

G Kabelbundel O De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.

H ISO of UPS
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Bekabelingsinstructies
Paragraaf 4-3 - Natus ErgoJust ICU met Axis-camera’s

4-3-1 - Aansluitingen van kabels voor video-optie en besturing (Axis-camera)

Figuur 1: Aansluitingen signaal- en besturingskabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera F All-in-One-computer

B Microfoon G Natus Base Unit van versterker

C IR-verlichting H Toetsenbord

D Power-over-ethernet-injector I Naar netwerk

E RJ45 naar usb-converter J De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-3-2 - Routes van signaal- en besturingskabels  (Axis-camera)

Figuur 1: Routes van kabels voor video-optie en besturing (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera G Kabelkanaal

B IR-verlichting en microfoon H Toetsenbord

C Natus Base Unit van versterker I Kabelbundel

D Videopaal J All-in-One computer

E Kabelkanaal K Power-over-ethernet-injector

F Naar netwerk L De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken van 
de afbeeldingen.
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Bekabelingsinstructies
4-3-3 - Aansluitingen van stroomkabels (Axis-camera)

 Zorg dat de ISO of UPS van het elektriciteitsnet is losgekoppeld voordat u stroomkabels aansluit op de 
systeemcomponenten. 

Figuur 1: Aansluitingen stroomkabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera G RJ45 naar usb-converter

B Microfoon H Elektriciteitsnet

C IR-verlichting I ISO of UPS

D Power-over-ethernet-injector J Natus Base Unit versterker (rechterkant)

E Stroomtoevoer K De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.

F All-in-One-computer
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-3-4 - Routes van stroomkabels (Axis-camera)

Figuur 1: Routes stroomkabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Axis-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera G All-in-One computer

B IR-verlichting en microfoon H Videopaal

C Natus Base Unit van versterker I ISO of UPS

D Elektriciteitsnet J Stroomvoorziening IR-verlichting

E Kabelkanaal K Power-over-ethernet-injector

F Kabelbundel L De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.
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Bekabelingsinstructies
Paragraaf 4-4 - Natus ErgoJust ICU met Sony Ipela-camera’s

4-4-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)

Figuur 1: Aansluitingen signaal- en besturingskabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A PTZ- of HD PTZ-videocamera F Naar netwerk

B Microfoon G Natus Base Unit van versterker

C IR-verlichting H All-in-One computer

D RJ45 naar usb-converter I De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.

E Toetsenbord
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-4-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)

Figuur 1: Routes signaal- en besturingskabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A PTZ- of HD PTZ-videocamera G Kabelkanaal

B IR-verlichting en microfoon H Toetsenbord

C Natus Base Unit van versterker I Kabelbundel

D Videopaal J All-in-One computer

E Kabelkanaal K De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken van 
de afbeeldingen.

F Naar netwerk
4-16 november 23, 2020



Bekabelingsinstructies
4-4-3 - Aansluitingen stroomkabels (Ipela-camera)

 Zorg dat de ISO of UPS van het elektriciteitsnet is losgekoppeld voordat u stroomkabels aansluit op de 
systeemcomponenten. 

Figuur 1: Aansluitingen stroomkabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A All-in-One computer F Stroomtoevoer

B PTZ- of HD PTZ-videocamera G Elektriciteitsnet

C Microfoon H ISO of UPS

D IR-verlichting I Natus Base Unit van versterker (rechterkant)

E Kabelsplitter J De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-4-4 - Routes stroomkabels (Ipela-camera)

Figuur 1: Routes stroomkabels optionele PTZ- en HD PTZ-video (Sony Ipela-camera).

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A PTZ- of HD PTZ-videocamera F Kabelbundel

B IR-verlichting en microfoon G All-in-One computer

C Natus Base Unit van versterker H Videopaal

D Elektriciteitsnet I De vormgeving van connectoren en apparaten kan afwijken 
van de afbeeldingen.

E Kabelkanaal
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Bekabelingsinstructies
Paragraaf 4-5 - Natus ErgoJust ICU met vaste-zoomcamera’s

4-5-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (vaste-zoomcamera)

 Figuur 1: Aansluitingen signaal- en besturingskabels optionele vaste-zoom-video.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Microfoon G Toetsenbord

B Sluit geen stroomvoorziening aan op deze 
twee ingangen.

H Naar netwerk

C GND I Naar stroomvoorziening videocamera

D TD J Natus Base Unit van versterker

E RD K All-in-One computer

F Naar stroomvoorziening videocamera L De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-5-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (vaste-zoomcamera)

 Figuur 1: Routes signaal- en besturingskabels optionele vaste-zoom-video.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera met vaste zoom G Toetsenbord

B IR-verlichting H Kabelbundel

C Microfoon I All-in-One computer

D Natus Base Unit van versterker J Videopaal

E Naar netwerk K De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.

F Kabelkanaal
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Bekabelingsinstructies
Bevestig de kabels met tie-wraps.
1. Bevestig de kabels van de Natus ErgoJust ICU-trolley na bekabeling van de 

systeemcomponenten met tie-wraps zoals hieronder afgebeeld (figuur 1).

 

Figuur 1: Bevestigen van de kabels met tie-wraps.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Naar pc E Kabelbundel

B Tie-wraps F Naar microfoon

C Van stroomtoevoer G De vormgeving van connectoren en 
apparaten kan afwijken van de 
afbeeldingen.

D Van videopaal
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Gebruiksaanwijzing voor Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
4-5-3 - Aansluitingen van stroomkabels (vaste-zoomcamera)

 Zorg dat de ISO of UPS van het elektriciteitsnet is losgekoppeld voordat u stroomkabels aansluit op de 
systeemcomponenten. 
Zie het routeringsschema van de stroomkabels van de optionele vaste-zoom-videocamera op de volgende pagina.

 Figuur 1: Aansluitingen stroomkabels optionele vaste-zoom-video.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Sluit geen stroomvoorziening aan op deze 
twee ingangen.

G Elektriciteitsnet

B 12V- H Stroomtoevoer

C 12V+ I ISO (afgebeeld) of UPS

D Naar controlekabels van RD, TD, GND-
camera

J Natus Base Unit van versterker

E Videocamera met vaste zoom K All-in-One computer

F IR-verlichting L De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.
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Bekabelingsinstructies
4-5-4 - Routes stroomkabels (vaste-zoomcamera)

 Figuur 1: Routes stroomkabels van optionele vaste-zoom-video.

Legenda Beschrijving Legenda Beschrijving

A Videocamera met vaste zoom F Kabelkanaal

B IR-verlichting G Kabelbundel

C Microfoon H All-in-One computer

D Natus Base Unit van versterker I Videopaal

E Elektriciteitsnet J De vormgeving van connectoren en apparaten kan 
afwijken van de afbeeldingen.
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Een totale onderhoudsoplossing 

Elk XLTEK-product wordt ondersteund door Natus Medical Incorporated, een internationaal gerespecteerde innovator van 
medische producten en diensten. 

Onze Neurology-systemen worden ondersteund door een intern supportteam van technische en klinische experts, 24/7 ondersteuning, 
ondersteuning op afstand via WebEx of VPN, het grootste klinische en technische supportnetwerk in Neuro/Sleep, en op maat 
gemaakte onderhoudscontracten voor preventief onderhoud en computerupgrades. 

Natus Medical Incorporated 
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 
2568 Bristol Circle 
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada 
Tel: +1 905-829-5300
Fax: +1 905-829-5304 
Gratis nummer (VS en Canada): 800-303-0306 
E-mail technische ondersteuning: OTS@natus.com 
E-mail voor klantenservice: Oakville_Customer_Service@natus.com 
Website: www.natus.com

Uitgiftedatum: 2020-10
IFU-onderdeelnummer en revisie: 032109B Rev 08




	Technische ondersteuning
	Kennisgeving van de uitgever
	Natus EU-gevolmachtigde
	Veiligheid en voldoen aan normen
	Disclaimer
	auteursrecht en handelsmerken
	Introductie
	Afmetingen van Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
	Gebruik van deze handleiding
	Beoogd gebruik
	Beoogde gebruiker
	Conventies in de handleiding
	Over de illustraties
	Beschrijvingvan symbolen/conventies
	Labels en symbolen
	Overzicht veiligheid
	Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

	Spanningsvereisten
	Computervereisten
	ISO- of UPS-vereisten

	Vereisten voor patiëntisolatie
	Compatibele accessoires bij trolleys van Natus ErgoJust LTM en Natus ErgoJust ICU
	Instructies voor verwijdering na de levensduur.
	Maximale belasting van Natus ErgoJust LTM-trolley
	Maximale belasting van Natus ErgoJust ICU-trolley
	Reinigingsinstructies
	Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley

	Preventief onderhoud

	Algemeen gebruik
	Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust LTM-trolley - Axis-camera
	Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust LTM-trolley - Sony Ipela-camera
	Identificatie van basissysteemcomponenten van Natus ErgoJust ICU-trolley - Axis-camera
	Identificatie basiscomponenten Natus ErgoJust ICU-trolley - Sony Ipela-camera of vaste-zoomcamera
	Aanpassen van de onderdelen van de Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
	Vergrendelen en ontgrendelen van de wielen
	Aanpassen van de werkbladhoogte
	Uitschuiven van de toetsenbordlade (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley)
	Kantelen van de toetsenbordlade (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley)
	Uitschuiven van het muisplankje (alleen Natus ErgoJust LTM- trolley)
	Montage van de muishouder voor links- of rechtshandige bediening van de muis (alleen Natus ErgoJust LTM-trolley)
	Verhogen of verlagen van de monitor van All-in-One computer
	Draaien en kantelen van de monitor van All-in-One computer

	Verplaatsing van de Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley

	Installatie van Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU-trolley
	Advies aan de installateur
	Controles
	Het toetsenbord monteren - Natus ErgoJust LTM
	Het toetsenbord monteren - Natus ErgoJust ICU
	Het verwijderen van de videopaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	1. Verwijder de optionele Natus Photic Stimulator - Natus ErgoJust LTM
	2. Ontkoppel de stroomkabels van de videocamera en IR-verlichting - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	3. Verwijderen van de videopaal waarop de vaste-zoom- videocamera is gemonteerd - Natus ErgoJust ICU
	4. Verwijderen van de videopaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

	Monteren van de videopaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	1. Plaats de beugels van de videopaal
	2. Monteer de videopaal

	De computer monteren - Natus ErgoJust LTM-trolley
	Monteren van de ISO of UPS - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	Montage van de Natus Photic Stimulator (optioneel) - Natus ErgoJust LTM-trolley
	Monteren van de Base Unit van de versterker - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	Montage van de IR-verlichting en de microfoon voor IP-camera's (Axis en Ipela) - Natus ErgoJust ICU
	Montage van de videocamera - Natus ErgoJust ICU
	Montage van de optionele IP-camera (Axis en Ipela) - Natus ErgoJust ICU
	1. Monteer de videocamera
	2. Monteer de IR- verlichting en microfoon

	Montage van de optionele vaste-zoom videocamera - Natus ErgoJust ICU
	1. Monteer de videocamera met vaste zoom
	2. Monteer de IR- verlichting op de videocamera
	3. Monteer de optionele microfoon

	Montage van de monitor/All-in-One computer - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	Instellen van de handvathoogte - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	Vervangen van mandje/handvat - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	1. Verwijder de videopaal
	2. Verwijder het mandje
	3. Een beschadigd handvat vervangen
	4. Installeer het nieuwe mandje

	De montagebeugels van de videopaal terugplaatsen - Natus ErgoJust LTM en ErgoJust ICU
	Verwijderen van de deksel van het kabelkanaal - ErgoJust LTM en ErgoJust ICU

	Bekabelingsinstructies
	Paragraaf 4-1 - Natus ErgoJust LTM (Axis-camera's)
	Poorten voor Axis-camera's
	4-1-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Axis-camera)
	4-1-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Axis-camera)
	4-1-3 - Aansluitingen stroomkabels van systeem (Axis-camera)
	4-1-4 - Routes stroomkabels van systeem (Axis-camera)

	Paragraaf 4-2 - Natus ErgoJust LTM (Sony Ipela-camera’s)
	4-2-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)
	4-2-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)
	4-2-3 - Aansluitingen stroomkabels van systeem (Ipela-camera)
	4-2-4 - Routes stroomkabels van systeem (Ipela-camera)

	Paragraaf 4-3 - Natus ErgoJust ICU met Axis-camera’s
	4-3-1 - Aansluitingen van kabels voor video-optie en besturing (Axis-camera)
	4-3-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Axis-camera)
	4-3-3 - Aansluitingen van stroomkabels (Axis-camera)
	4-3-4 - Routes van stroomkabels (Axis-camera)

	Paragraaf 4-4 - Natus ErgoJust ICU met Sony Ipela-camera’s
	4-4-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)
	4-4-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (Ipela-camera)
	4-4-3 - Aansluitingen stroomkabels (Ipela-camera)
	4-4-4 - Routes stroomkabels (Ipela-camera)

	Paragraaf 4-5 - Natus ErgoJust ICU met vaste-zoomcamera’s
	4-5-1 - Aansluitingen van signaal- en besturingskabels (vaste-zoomcamera)
	4-5-2 - Routes van signaal- en besturingskabels (vaste-zoomcamera)
	4-5-3 - Aansluitingen van stroomkabels (vaste-zoomcamera)
	4-5-4 - Routes stroomkabels (vaste-zoomcamera)



