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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ασφάλεια και συμμόρφωση με πρότυπα

Το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM πληροί τα ακόλουθα πρότυπα ασφαλείας που έχουν καθοριστεί από εγχώριους και διεθνούς 
κανονιστικούς φορείς για Ιατροτεχνολογικό Ηλεκτρικό Εξοπλισμό.

• UL 60601-1 Γενικές απαιτήσεις
• CSA 22.2 No. 601.1-M90 Γενικές απαιτήσεις
• IEC/EN 60601-1 Γενικές απαιτήσεις

Αποποίηση ευθύνης

Η Natus Medical Incorporated δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμούς, λοιμώξεις ή άλλες βλάβες που προκαλούνται από τη 
χρήση αυτού του προϊόντος.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Natus για ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού του εγγράφου. Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που 
έχει συμβεί σε σχέση με τα τρόλεϊ ErgoJust LTM και ErgoJust ICU θα πρέπει να αναφέρεται στην Natus Medical Incorporated και 
στην αρμόδια αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Natus για ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο αυτού του εγγράφου.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

© 2020 Natus Medical Incorporated ή μία από τις θυγατρικές της. Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Η επωνυμία Natus είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Natus Medical Incorporated. Όλα τα ονόματα προϊόντων που 
εμφανίζονται σε αυτό το έγγραφο αποτελούν εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Natus 
Medical Incorporated, τις θυγατρικές ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες της, ή είναι αδειοδοτημένα σε αυτές, προωθούνται ή 
διανέμονται από αυτές. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Τα Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU είναι εργονομικά τρόλεϊ που χρησιμοποιούνται με 
συσκευές και παρελκόμενα Natus NeuroWorks/SleepWorks για την παροχή ενός πλήρους φορητού 
σταθμού εργασίας για εφαρμογές ΗΕΓ. 

Το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM παρέχει έναν φορητό σταθμό εργασίας στο σημείο φροντίδας σε 
οποιοδήποτε δωμάτιο νοσοκομείου που απαιτεί παρακολούθηση ή έλεγχο ΗΕΓ. Είναι ιδανικά 
σχεδιασμένο για μια ολοκληρωμένη λύση για μακροχρόνια παρακολούθηση ΗΕΓ (LTM). Διαθέτει 
βραχίονες στήριξης για τις base units του ενισχυτή Natus, υπολογιστή καταγραφής με λογισμικό 
NeuroWorks/SleepWorks, οθόνη, διάφορες επιλογές ανάλυσης κάμερας (που περιλαμβάνουν 
κάμερες που λειτουργούν μέσω δικτύου Ethernet), λυχνία IR και μικρόφωνο, φωτοδιεγέρτη Natus, 
μετασχηματιστή απομόνωσης (ISO) ή αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS) και καλάθι (ή καλάθια) 
για κλινικά αναλώσιμα. 

Το τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU είναι ιδανικό για εφαρμογές παρακολούθησης ΗΕΓ σε μία μονάδα 
εντατικής θεραπείας (ICU). Προσφέρει τα ίδια χαρακτηριστικά με το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM, 
αλλά χρησιμοποιεί έναν επιτραπέζιο υπολογιστή καταγραφής All-in-One, ιδανικό για λειτουργία 
αφής στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU), με μικρότερο αποτύπωμα.

Τα χαρακτηριστικά και οι επιλογές των Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU περιλαμβάνουν:

• Ρυθμιζόμενου ύψους επιφάνεια εργασίας 
και δίσκο πληκτρολογίου 

• Ρυθμιζόμενη και ανακλινόμενη οθόνη
• Εύρος προσαρμογής Sit-to-stand
• Γρήγορη σύνδεση παρελκομένου για base 

unit ενισχυτή Natus 

• Υπολογιστή με λογισμικό Natus 
Neuroworks/SleepWorks

• Τυπικές, υψηλής ευκρίνειας (HD) και 
πλήρους υψηλής ευκρίνειας 1080p (fHD) 
κάμερες

• Βάση μικρού αποτυπώματος 
• 4 τροχίσκους με δυνατότητα ασφάλισης

Διαστάσεις τρόλεϊ ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

ErgoJust LTM: 1,97m ύψος x 0,56m πλάτος x 0,67m βάθος (77,4” Υ x 22” Π x 26” Β)

ErgoJust ICU: 1,97m ύψος x 0,46m πλάτος x 0,67m βάθος (77,4” Υ x 18” Π x 26” Β)
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Χρήση αυτού του εγχειριδίου 

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει το σκεπτικό, τα χαρακτηριστικά, τη ρύθμιση, τη λειτουργία και τη 
συντήρηση των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU. Παρέχει επίσης πληροφορίες 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τη λήψη βοήθειας. 

Κατά την εξέταση των διαδικασιών, σας συνιστούμε να διαβάσετε πρώτα ολόκληρη την ενότητα 
πριν ξεκινήσετε μια ακολουθία. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα συστήματα τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU πρέπει 
να εγκατασταθούν ή να αναβαθμιστούν από έναν καταρτισμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό ή 
αντιπρόσωπο της Natus.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μην συνδέετε οποιαδήποτε καλώδια έως ότου έχουν τοποθετηθεί όλα τα 
εξαρτήματα. Τα κεφάλαια 3 και 4 περιγράφουν το πού να συνδέσετε και το πώς να δρομολογήσετε 
τα καλώδια. 

Ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να έχουν συναρμολογηθεί στο εργοστάσιο και να έχουν 
καλωδιωθεί στο τρόλεϊ. Τα διαγράμματα καλωδίωσης περιλαμβάνουν βήματα ακόμη και για τα 
καλώδια που έχουν συνδεθεί εργοστασιακά, ώστε να μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι οι συνδέσεις 
είναι ασφαλείς. 

 Σας συνιστούμε θερμά να διαβάσετε τις ενότητες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις 
αυτού του εγχειριδίου πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα τρόλεϊ. 

Προοριζόμενη χρήση

Τα τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU είναι φορητοί σταθμοί εργασίας που 
εσωκλείουν όλες τις συσκευές και τα παρελκόμενα Natus που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μιας 
μελέτης ΗΕΓ με βίντεο ή χωρίς βίντεο για εξετάσεις ρουτίνας, μακροχρόνια παρακολούθηση 
(LTM) και παρακολούθηση ΗΕΓ σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας (ICU). 

Προοριζόμενος χρήστης

Τα τρόλεϊ ErgoJust LTM και ICU προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευμένους 
ιατρικούς επαγγελματίες.
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Εισαγωγή
Συμβάσεις εγχειριδίου 

Διάφορα σύμβολα και τυπογραφικές συμβάσεις χρησιμοποιούνται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο. Ο 
πίνακας στην επόμενη σελίδα τα παρουσιάζει και περιγράφει τις έννοιες και τις λειτουργίες τους. 

Σχετικά με τις εικόνες 

Τα μοντέλα/είδη εξοπλισμού που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτά που φαίνονται στις εικόνες. 

Σύμβολο/περιγραφή σύμβασης

Σε αυτό το εγχειρίδιο, δύο ετικέτες υποδηλώνουν δυνητικά επικίνδυνες ή καταστροφικές 
καταστάσεις και διαδικασίες:

 Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει μια προειδοποίηση ή σημαντικές πληροφορίες που δεν 
πρέπει να παραλείψετε. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις προειδοποιήσεις και τις επισημάνσεις πριν 
ξεκινήσετε το σύστημα για πρώτη φορά. 

 Αυτό το σύμβολο δηλώνει μία προφύλαξη, που υποδηλώνει καταστάσεις ή πρακτικές που 
θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ζημιά στον εξοπλισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια σημείωση περιέχει σημαντικές συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Έντονη γραφή - Ονόματα των πλήκτρων ελέγχου, των πλήκτρων λειτουργιών, των επιλογών και 
των ετικετών εμφανίζονται με έντονη γραφή. Η έντονη γραφή χρησιμοποιείται επίσης για να 
τονίσει σημαντικά ονόματα ή ιδέες. 

Πλάγια γραφή - Η πλάγια γραφή χρησιμοποιείται για λεζάντες.
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ετικέτες και σύμβολα

Οι ακόλουθες ετικέτες και σύμβολα μπορεί να έχουν τοποθετηθεί στο τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM ή/και στα εξαρτήματα του 
συστήματος της Natus Neurology Incorporated. Στοιχεία που σημειώνονται με "-" είναι μη τυποποιημένα σύμβολα.

Σύμβολο Αναφορά
προτύπου

Τίτλος
συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου 
σύμφωνα με

το αναφερόμενο 
πρότυπο

Εξήγηση

RX only - - Ένδειξη ιατροτεχνολογικής 
συσκευής

Αυτό το προϊόν αποτελεί 
ιατροτεχνολογική συσκευή.

Μόνο RX 21 CFR Μέρος
801.109(b)(1)

Επισήμανση - 
Συνταγογραφούμενες
συσκευές.

Μόνο με ιατρική συνταγή Δηλώνει ότι το προϊόν έχει 
εγκριθεί για πώληση από  
ή κατόπιν εντολής ενός 
αδειούχου επαγγελματία 
υγείας.

2012/19/EE Απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEE)

Οδηγίες απόρριψης στο 
τέλος της ωφέλιμης ζωής 
λειτουργίας

Υποδεικνύει ότι τα 
απόβλητα ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
δεν πρέπει να 
απορρίπτονται μαζί με μη 
διαχωρισμένα απόβλητα 
αλλά πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.1

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Κατασκευαστής Υποδεικνύει τον 
κατασκευαστή της 
ιατροτεχνολογικής 
συσκευής.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.2

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει  
να χρησιμοποιούνται με  
τις ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Υποδεικνύει τον 
εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.3

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει  
να χρησιμοποιούνται με  
τις ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Ημερομηνία κατασκευής Υποδεικνύει την 
ημερομηνία κατασκευής  
της ιατροτεχνολογικής 
συσκευής.
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Εισαγωγή
ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.5

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Κωδικός παρτίδας Υποδεικνύει τον κωδικό 
παρτίδας του 
κατασκευαστή, έτσι ώστε 
να μπορεί να ταυτοποιηθεί 
η παρτίδα ή το φορτίο.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.1.6

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Αριθμός καταλόγου Υποδεικνύει τον αριθμό 
καταλόγου του 
κατασκευαστή, ώστε να 
μπορεί να προσδιοριστεί η 
ιατρική συσκευή.

ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.3

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσης

Υποδεικνύει ότι ο χρήστης 
πρέπει να συμβουλευτεί τις 
οδηγίες χρήσης.

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.1 #11

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Οδηγίες χειρισμού

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.2 #10

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
τη βασική απόδοση

Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο/
φυλλάδιο οδηγιών. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ για 
ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
«Ακολουθήστε τις οδηγίες 
χρήσης»

Σύμβολο Αναφορά
προτύπου

Τίτλος
συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου 
σύμφωνα με

το αναφερόμενο 
πρότυπο

Εξήγηση
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
ISO 15223-1
Σύμβολο 5.4.4

Ιατροτεχνολογικές συσκευές 
– Σύμβολα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται με τις 
ετικέτες των 
ιατροτεχνολογικών 
συσκευών, τις επισημάνσεις 
και τις πληροφορίες που 
πρέπει να παρέχονται.

Προσοχή: Διαβάστε όλες τις 
προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις στις 
οδηγίες χρήσης

Υποδεικνύει την ανάγκη 
του χρήστη να 
συμβουλευθεί τις οδηγίες 
χρήσης για σημαντικές 
πληροφορίες 
προειδοποίησης, όπως 
προειδοποιήσεις και 
προφυλάξεις που δεν 
μπορούν, για διάφορους 
λόγους, να εμφανίζονται 
πάνω στην ίδια την 
ιατροτεχνολογική συσκευή.

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.1 #10

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

ISO 60601-1
Πίνακας Δ.2 #2

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Ένδειξη γενικής 
προειδοποίησης

Υποδεικνύει έναν κίνδυνο 
πιθανής σωματικής βλάβης 
στον ασθενή ή το χειριστή.

Δ/Δ Δ/Δ Ποσότητα Αριθμός εξαρτημάτων σε 
μία συσκευασία.

IEC-60601-1
Πίνακας Δ.1 #1

IEC 60601-1, Πίνακας Δ.1 
#1 Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Εναλλασσόμενο ρεύμα Για να υποδείξει στην 
πινακίδα βαθμονόμησης ότι 
ο εξοπλισμός είναι 
κατάλληλος μόνο για 
εναλλασσόμενο ρεύμα· για 
να εντοπίσει συναφή 
τερματικά.

IEC-60601-1
Πίνακας Δ.1 #4

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Σταθερό ρεύμα Για να υποδείξει στην 
πινακίδα βαθμονόμησης ότι 
ο εξοπλισμός είναι 
κατάλληλος μόνο για 
σταθερό ρεύμα· για να 
εντοπίσει συναφή 
τερματικά.

ISO-60601-1
Πίνακας Δ.1 #8

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Ισοδυναμικότητα Για τον προσδιορισμό των 
ακροδεκτών οι οποίοι, όταν 
συνδέονται, φέρνουν τα 
διάφορα μέρη ενός 
εξοπλισμού ή ενός 
συστήματος στο ίδιο 
δυναμικό, χωρίς 
απαραίτητα να είναι η γη 
(γείωση), π.χ. για τοπική 
σύνδεση.

Σύμβολο Αναφορά
προτύπου

Τίτλος
συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου 
σύμφωνα με

το αναφερόμενο 
πρότυπο

Εξήγηση
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Εισαγωγή
IEC-60601-1
Πίνακας Δ.1 #12

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

«ON» (Ενεργοποιημένο) 
(ισχύς)

Για να υποδείξει τη 
σύνδεση στο δίκτυο 
ηλεκτροδότησης, 
τουλάχιστον για τους 
διακόπτες δικτύου ή τις 
θέσεις τους, και όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες 
εμπλέκεται ασφάλεια.

O IEC-60601-1
Πίνακας Δ.1 #13

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

«OFF» (Απενεργοποιημένο) 
(ισχύς)

Για να υποδείξει την 
αποσύνδεση από το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης, 
τουλάχιστον για τους 
διακόπτες δικτύου ή τις 
θέσεις τους, και όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες 
εμπλέκεται ασφάλεια.

ISO-60601-1
Πίνακας Δ.1 #20

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Εφαρμοζόμενο εξάρτημα 
τύπου BF

Για τον προσδιορισμό ενός 
εφαρμοζόμενου 
εξαρτήματος τύπου BF που 
συμμορφώνεται με το 
πρότυπο IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Πίνακας Δ.1 #24

Ιατροτεχνολογικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός - 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις 
για τη βασική ασφάλεια και 
την ουσιώδη απόδοση.

Επικίνδυνη τάση Για να υποδείξει κινδύνους 
που προκύπτουν από 
επικίνδυνες τάσεις.

ISO-7000/IEC-60417
Σύμβολο 5019

Γραφικά σύμβολα για χρήση 
σε εξοπλισμό

Προστατευτική γείωση Για την αναγνώριση 
οποιουδήποτε ακροδέκτη 
που προορίζεται για 
σύνδεση σε έναν εξωτερικό 
αγωγό για προστασία από 
ηλεκτροπληξία σε 
περίπτωση βλάβης ή του 
ακροδέκτη ενός 
προστατευτικού 
ηλεκτροδίου γείωσης.

- - Μην στοιβάζετε Μην στοιβάζετε

ISO 7010:2019
Σύμβολο P017

- Μην ωθείτε Υποδεικνύει πιθανό 
τραυματισμό λόγω κλίσης 
του προϊόντος λόγω 
ώθησης, χρησιμοποιώντας 
οποιαδήποτε άλλη θέση 
εκτός από τη λαβή του 
τρόλεϊ.

Σύμβολο Αναφορά
προτύπου

Τίτλος
συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου 
σύμφωνα με

το αναφερόμενο 
πρότυπο

Εξήγηση
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
- - Κίνδυνος πρόσκρουσης Υποδεικνύει έναν 
ενδεχόμενο κίνδυνο 
προσωπικού τραυματισμού 
λόγω πρόσκρουσης.

- - Κίνδυνος σύνθλιψης Κρατήστε τα χέρια και τα 
δάχτυλά σας μακριά από 
κινούμενα εξαρτήματα ή 
μεταξύ των κινούμενων και 
στατικών εξαρτημάτων 
ενός μηχανήματος ή μεταξύ 
ενός υλικού και 
οποιουδήποτε εξαρτήματος 
του μηχανήματος.

- - Μεταφορά τρόλεϊ. Πρέπει να ακολουθείτε τις 
οδηγίες για τη μεταφορά 
του τρόλεϊ.

- - Κίνδυνος ανατροπής Υποδεικνύει έναν 
ενδεχόμενο κίνδυνο 
προσωπικού τραυματισμού 
λόγω ανατροπής του 
προϊόντος.

- - Ελάχιστα/ μέγιστα φορτία 
οθόνης

Υποδεικνύει τα μέγιστα και 
τα ελάχιστα φορτία.

- - Κίνδυνος αποθηκευμένης 
ενέργειας

Υποδεικνύει έναν 
ενδεχόμενο κίνδυνο 
προσωπικού τραυματισμού 
λόγω αποθηκευμένης 
ενέργειας.

Do Not 
Break Down 

Skid

- - Μην αποσπάτε την 
πλατφόρμα

Μην αποσπάτε την 
πλατφόρμα

Σύμβολο Αναφορά
προτύπου

Τίτλος
συμβόλου προτύπου

Τίτλος συμβόλου 
σύμφωνα με

το αναφερόμενο 
πρότυπο

Εξήγηση
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Εισαγωγή
Περίληψη ασφαλείας

Προειδοποιήσεις ή 
προφυλάξεις

Ακολουθεί μια επισκόπηση των Προειδοποιήσεων που αφορούν το σύστημα τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU. Πρόσθετες Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις βρίσκονται 
στις διάφορες ενότητες αυτού του οδηγού χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε και κατανοήστε τις 
πληροφορίες σε αυτόν τον οδηγό χρήσης και οποιαδήποτε συνοδευτικά έγγραφα πριν 
χρησιμοποιήσετε το σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU.

Η λειτουργία ή η ασφάλεια του εξοπλισμού θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν έχει υποβληθεί σε 
δυσμενείς συνθήκες κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Εάν, σε οποιαδήποτε στιγμή, η 
λειτουργία ή η ασφάλεια θεωρείται ότι έχουν διακυβευτεί, το όργανο πρέπει να τίθεται εκτός 
λειτουργίας και να ασφαλίζεται από ακούσια χρήση.
Αποσυνδέστε όλες τις πηγές ηλεκτροδότησης από όλα τα τμήματα του συστήματος πριν από 
τη συντήρηση.
Τα αγώγιμα μέρη των ηλεκτροδίων και οι συνδετήρες τους δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή 
με άλλα αγώγιμα μέρη και τη γη. 
Το σύστημα της Natus Neurology Incorporated ΔΕΝ προορίζεται για χρήση με χειρουργικό 
εξοπλισμό υψηλής συχνότητας. 
Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι ασφαλείας που προκαλούνται από την άθροιση 
ρευμάτων διαρροής όταν αλληλοσυνδέονται πολλά εξαρτήματα του συστήματος, 
οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος στο σύστημα πρέπει να 
τροφοδοτείται από έναν μετασχηματιστή απομόνωσης εγκεκριμένο από την Natus (ISO) ή 
από συσκευή αδιάλειπτης ηλεκτροδότησης (UPS). 
Η σύνδεση άλλου ιατρικού εξοπλισμού, όπως ενός καρδιακού βηματοδότη ή άλλων 
ηλεκτρικών διεγερτών ταυτόχρονα στον ίδιο ασθενή, μπορεί να συνιστά κίνδυνο ασφαλείας. 
Το σύστημα Natus ErgoJust LTM δεν είναι ανθεκτικό σε απινιδωτές. Η base unit ενισχυτή 
(συσκευή εισόδου ηλεκτροδίου) πρέπει να αποσυνδεθεί πριν χρησιμοποιήσετε έναν απινιδωτή. 
Η θύρα οξυμέτρου είναι βαθμονομημένη μόνο για ατρωσία ESD (ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση) όταν το οξύμετρο είναι συνδεδεμένο ή εάν υπάρχει κάλυμμα θύρας οξυμέτρου. 
Το οξύμετρο ή το κάλυμμα της θυρίδας οξυμέτρου πρέπει να είναι συνδεδεμένο στη θύρα 
συνεχώς όταν χρησιμοποιείται. 
Αυτό το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται και να ελέγχεται περιοδικά. Μην χρησιμοποιείτε ένα 
ελαττωματικό προϊόν. Εξαρτήματα που είναι σπασμένα, λείπουν, έχουν φθαρεί ή μολυνθεί 
πρέπει να αντικατασταθούν αμέσως. 
Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να τροποποιηθεί χωρίς εκ των προτέρων γραπτή έγκριση της 
Natus Neurology Incorporated. Ο χρήστης αυτού του προϊόντος έχει την αποκλειστική 
ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση, ακατάλληλη 
συντήρηση, ακατάλληλη επισκευή, μη εξουσιοδοτημένη συντήρηση ή αλλαγή από 
οποιονδήποτε άλλο εκτός από την Natus Neurology Incorporated ή έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο συντήρησης της Natus. 
Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η απόδοση αυτής της συσκευής μπορούν να διασφαλιστούν 
μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

• Εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις συνοδευτικές οδηγίες λειτουργίας.
• Εάν έχουν πραγματοποιηθεί αλλαγές ή επισκευές από την Natus Neurology Incorporated.
• Εάν χρησιμοποιείται σε κτίρια με καλωδίωση εξισορρόπησης γείωσης που 

συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα UL, CSA, IEC ή άλλα τοπικά πρότυπα 
και κανονισμούς.
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Κίνδυνος πρόσκρουσης! Τα κινούμενα μέρη μπορούν να συνθλίψουν και να κόψουν.

Ελαχιστοποιήστε την τάνυση ανύψωσης πριν αφαιρέσετε προσαρτημένο εξοπλισμό. Η μη 
τήρηση αυτής της προειδοποίησης μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό 
ή υλικές ζημιές.

1. Χαμηλώστε την επιφάνεια εργασίας στη χαμηλότερη θέση.
2. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης στο επάνω μέρος του ανυψωτήρα αριστερόστροφα 

μέχρι να σταματήσει (μπορεί να απαιτηθούν 40-60 στροφές για να ελαχιστοποιηθεί η 
τάνυση ανύψωσης).

3. Αφού αφαιρέσετε ή προσθέσετε εξοπλισμό, ρυθμίστε την τάνυση ανύψωσης για να 
αντισταθμίσετε το βάρος του νέου φορτίου.

Μην φορτώνετε το τρόλεϊ με βάση κάτω από το ελάχιστο ή πάνω από το μέγιστο ωφέλιμο 
φορτίο. Μην προσαρτάτε μια οθόνη μεγαλύτερη από το συνιστώμενο μέγεθος. Η μη 
συμμόρφωση με αυτήν την προειδοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια του τρόλεϊ, που 
θα οδηγήσει σε ζημιά του εξοπλισμού ή σε προσωπικό τραυματισμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η τάνυση ανύψωσης δεν είναι προσαρμοσμένη στο βάρος της οθόνης, η 
οθόνη ή η επιφάνεια εργασίας μπορεί να μετατοπιστεί από μόνη της. Ρυθμίστε την τάνυση 
ανύψωσης έτσι ώστε η οθόνη και η επιφάνεια εργασίας να παραμένουν ακίνητες.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Παξιμάδι ρύθμισης

C Ανυψωτής
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Εισαγωγή
Κίνδυνος ανατροπής! Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω προειδοποιήσεις μπορεί να 
οδηγήσει σε αστάθεια του τρόλεϊ, που θα οδηγήσει σε ζημιά του εξοπλισμού ή σε προσωπικό 
τραυματισμό.

• Μην αφήνετε παιδιά να ανεβαίνουν στο τρόλεϊ.
• Μην δρομολογείτε ηλεκτρικά σύρματα ή καλώδια εξοπλισμού σε κοντινή απόσταση 

από παιδιά.
• Ασφαλίστε όλους τους τροχίσκους όταν το τρόλεϊ είναι ακινητοποιημένο.
• Μην μετακινείτε το τρόλεϊ όταν η οθόνη βρίσκεται στην υψηλότερη θέση.
• Μην μετακινείτε το τρόλεϊ πάνω από καλώδια ή ανώμαλες, λερωμένες, υγρές ή 

κεκλιμένες επιφάνειες.
• Μην μετακινείτε το τρόλεϊ πιέζοντας την οθόνη.

Κίνδυνος αποθηκευμένης ενέργειας! Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων μπορεί 
να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό και να προκαλέσει ζημιά τόσο στο τρόλεϊ όσο και στον 
εξοπλισμό.

• Ένας κύριος μηχανισμός εντός του τρόλεϊ είναι υπό τάνυση και μπορεί να είναι 
επικίνδυνος για άτομα που εκτίθενται σε αυτόν υπό ορισμένες συνθήκες.

• Μην ανοίγετε τον πύργο του τρόλεϊ ή τη βάση του.
• Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το τρόλεϊ.
• Μην αφαιρείτε τις προστατευτικές διατάξεις ή τις ετικέτες που έχουν σχεδιαστεί για να 

προστατεύουν ή να ενημερώνουν για πιθανούς κινδύνους.
• Μόνο εγκεκριμένοι από την Natus εγκαταστάτες μπορούν να συντηρήσουν ή να 

τροποποιήσουν με άλλο τρόπο το τρόλεϊ.
• Προσοχή: Το ομοσπονδιακό δίκαιο των ΗΠΑ περιορίζει την πώληση, διανομή και χρήση 

αυτής της συσκευής απο ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού. 
• Οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τα τρόλεϊ ErgoJust LTM και 

ErgoJust ICU θα πρέπει να αναφέρεται στην Natus Medical Incorporated και στην αρμόδια 
αρχή του Κράτους Μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής. 

• Επιθεωρήστε τη συσκευή πριν από τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν έχει  
υποστεί ζημιά.
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Απαιτήσεις τάσης

Απαιτήσεις 
υπολογιστή

Ο υπολογιστής που χρησιμοποιείται για το εγκατεστημένο στο τρόλεϊ σύστημα δέχεται εύρη τάσης 
AC 100V/115V και 230V 50-60 Hz. 

Απαιτήσεις ISO ή UPS Τα τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU πρέπει να χρησιμοποιούνται με 
εγκεκριμένο από το Natus ISO ή UPS για παροχή ηλεκτρικά απομονωμένης ισχύος σε όλες τις 
συσκευές του συστήματος. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
Natus για περισσότερες πληροφορίες.

Απαιτήσεις απομόνωσης ασθενούς

 Για να διασφαλίσετε ότι το σύστημά σας είναι πλήρως ηλεκτρικά απομονωμένο και για να προστατέψετε 
τον ασθενή σας από υπερβολική διαρροή ρεύματος, συνδέστε τα κύρια εξαρτήματα όπως περιγράφεται σε 
αυτόν τον οδηγό.
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Εισαγωγή
Συμβατά με το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και Natus Ergojust ICU παρελκόμενα

Ακολουθεί μια λίστα εξοπλισμού που μπορεί να προσαρτηθεί ή να εγκατασταθεί στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM. Δεν αναφέρεται άλλος εξοπλισμός συμβατός με το σύστημα Natus NeuroWorks/
SleepWorks που δεν είναι απευθείας προσαρτημένος ή εγκατεστημένος (συμπεριλαμβανομένων 
λογισμικού, συσκευών, παρελκομένων και καλωδίων). Μόνο υπολογιστές All-in-One που 
παρέχονται από την Natus μπορούν να προσαρτηθούν στο σύστημα.

Σημείωση 1: Μόνο για το τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU.

Αριθμός εξαρτήματος Natus Περιγραφή

10388 Base unit παρακολούθησης εγκεφάλου

013926 Natus Base Unit

019672 Καλάθι αναλωσίμων

019901 (Σημείωση 1) Πακέτο ήχου τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU

019902 (Σημείωση 1) Επέκταση βίντεο σταθερής μεγέθυνσης (ζουμ) του τρόλεϊ 
Natus ErgoJust ICU

PK1058 ΗΕΓ/Επιτραπέζιος υπολογιστής καταγραφής ύπνου (μόνο 
μικρού μεγέθους)

EEG-MP (Σημείωση 1) Υπολογιστής οθόνης αφής All-in-one

EXP1058 ΗΕΓ/Επιτραπέζιος υπολογιστής καταγραφής ύπνου 220V 
(μόνο μικρού μεγέθους)

105075XL Οθόνη FP 24'' (ή ισοδύναμη οθόνη που πληροί τις απαιτήσεις 
μεγέθους και βάρους)

PK1102 Φωτοδιεγέρτης LED 110V

EXP1102 Φωτοδιεγέρτης LED 220V

IP-EC-VIDEO-EXT Επέκταση βίντεο ErgoJust με κάμερα SD IP PTZ  
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT Επέκταση βίντεο ErgoJust με κάμερα HD IP PTZ  
(Sony Ipela)

022640 Επέκταση βίντεο ErgoJust με κάμερα FHD IP PTZ  
(Sony Ipela / Axis)

005405 Κιτ γρήγορης αποσύνδεσης πλευρικής κονσόλας ελέγχου  
για base unit

005406 Κιτ γρήγορης αποσύνδεσης τοίχου/ράβδου για base unit

ISO-NA-EJ Μετασχηματιστής απομόνωσης 110V (επικοινωνήστε με την 
τεχνική υποστήριξη της Natus για το τρέχον μοντέλο)

ISO-INT-EJ Μετασχηματιστής απομόνωσης 220V (επικοινωνήστε με την 
τεχνική υποστήριξη της Natus για το τρέχον μοντέλο)

UPS-NA-EJ UPS ιατρικών προδιαγραφών με απομόνωση 110V 
(επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Natus για το 
τρέχον μοντέλο)

UPS-INT-EJ UPS ιατρικών προδιαγραφών με απομόνωση 220V 
(επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Natus για το 
τρέχον μοντέλο)
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Οδηγίες απόρριψης στο τέλος της ωφέλιμης ζωής λειτουργίας.

Η Natus δεσμεύεται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των Κανονισμών WEEE (Απόβλητα 
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014. Αυτοί οι 
κανονισμοί δηλώνουν ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να 
συλλέγονται ξεχωριστά για την κατάλληλη επεξεργασία και ανάκτηση, για να διασφαλιστεί ότι 
τα WEEE επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Στα πλαίσια αυτής της 
δέσμευσης, η Natus μπορεί να αναθέσει στον τελικό χρήστη την υποχρέωση ανάκτησης και 
ανακύκλωσης, εκτός εάν έχουν γίνει άλλες διευθετήσεις. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα 
συστήματα συλλογής και ανάκτησης που είναι διαθέσιμα για σας στην περιοχή σας, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε μαζί μας στο natus.com

Ο Ηλεκτρικός και Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (ΗΗΕ) περιέχει υλικά, συστατικά και ουσίες που 
ενδέχεται να είναι επικίνδυνα και παρουσιάζουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, όταν τα WEEE δεν τυγχάνουν σωστού χειρισμού. Συνεπώς, οι τελικοί χρήστες 
διαδραματίζουν επίσης έναν ρόλο για να εξασφαλίσουν ότι τα WEEE επαναχρησιμοποιούνται και 
ανακυκλώνονται με ασφάλεια. Οι χρήστες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει να 
απορρίπτουν τα WEEE μαζί με άλλα απόβλητα. Οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν τα κοινοτικά 
συστήματα συλλογής ή την υποχρέωση παραλαβής από τον παραγωγό/εισαγωγέα ή 
εξουσιοδοτημένους μεταφορείς αποβλήτων για τη μείωση των δυσμενών περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων σε σχέση με τη διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
την αύξηση των δυνατοτήτων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ο εξοπλισμός που επισημαίνεται με τον παρακάτω διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων 
είναι ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου 
απορριμμάτων υποδηλώνει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν πρέπει 
να απορρίπτονται μαζί με μη διαχωρισμένα απόβλητα αλλά πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.
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Εισαγωγή
Ωφέλιμο φορτίο τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM

Η εικόνα 1 δείχνει τα μέγιστα όρια βάρους για το στήριγμα της οθόνης, την επιφάνεια εργασίας και 
το δίσκο πληκτρολογίου.

 Εικόνα 1: Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.

Ωφέλιμο φορτίο τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU

Η εικόνα 1 δείχνει τα μέγιστα όρια βάρους για το στήριγμα του υπολογιστή All-in-One και την 
επιφάνεια εργασίας.

 Εικόνα 1: Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU.

Λεζάντα Περιγραφή

A Οθόνη 27 ιντσών = 2,3 - 8,1 kg (5 έως 18 lbs)

B Επιφάνεια εργασίας = ≤ 2,26 kg (≤5 lbs)

C Δίσκος πληκτρολογίου = ≤ 0,90 kg (≤ 2 lbs)

Λεζάντα Περιγραφή

A Υπολογιστής All-in-One 27 ιντσών = 2,3 - 8,1 kg (5 - 18 lbs)

B Επιφάνεια εργασίας = ≤ 2,26 kg (≤5 lbs)
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Οδηγίες καθαρισμού

Τρόλεϊ Natus ErgoJust 
LTM και ErgoJust ICU

• Καθαρίστε με πανάκι του εμπορίου όπως CaviWipesΤΜ ή Sani-Cloth® για να αφαιρέσετε τις 
ορατές ακαθαρσίες. 

• Σκουπίστε το προϊόν χρησιμοποιώντας ένα πανάκι χωρίς χνούδι και στεγνώστε στον αέρα.

 Απενεργοποιήστε την ισχύ του συστήματος (OFF) πριν τον καθαρισμό. Αποφύγετε 
την εισροή διαλύματος απορρυπαντικού ή υλικών ψυχρής απολύμανσης στα ηλεκτρονικά 
στοιχεία του οργάνου. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα χειριστήρια, τους συνδετήρες 
και τα πλαϊνά πάνελ. Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. 

Προληπτική συντήρηση

Συνιστάται δοκιμή ηλεκτρικής ασφάλειας. Συνιστάται ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος 
για αυτούς τους σκοπούς, με τουλάχιστον ετήσιο έλεγχο καθαρισμού και ασφαλείας. Αυτό το 
σύστημα δεν απαιτεί βαθμονόμηση, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η προληπτική συντήρηση δεν απαιτεί πρόσβαση στο εσωτερικό του οργάνου και μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από τον χρήστη. Για αυτό το τρόλεϊ, η προληπτική συντήρηση συνίσταται στον 
περιοδικό καθαρισμό και τον έλεγχο του εξωτερικού μέρους του οργάνου. 

Συνιστάται όλες οι επισκευές να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο 
συντήρησης της Natus Neurology Incorporated. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε 
δυσλειτουργίες που προκύπτουν από ακατάλληλη συντήρηση ή επισκευή από οποιονδήποτε άλλο 
εκτός από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Natus Neurology Incorporated. 

Εάν το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά, μην το λειτουργείτε μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
επισκευές και να ελεγχθεί η μονάδα για σωστή λειτουργία, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες 
προδιαγραφές της Natus Neurology Incorporated. Συνιστάται όλες οι επισκευές να 
πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο αντιπρόσωπο συντήρησης. 

Απενεργοποιήστε κάθε ηλεκτροδότηση του συστήματος πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε 
συντήρηση, εργασία σέρβις ή προληπτική συντήρηση. 

Εάν το σύστημα ή οποιοδήποτε στοιχείο του επισκευαστεί, συνιστάται να ελεγχθεί όλη η 
λειτουργικότητα του συστήματος και να πραγματοποιηθεί δοκιμή ηλεκτρικής ασφαλείας πριν από 
την επαναφορά του συστήματος σε χρήση.
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Κεφάλαιο 2

Γενική χρήση

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τον τρόπο ρύθμισης των διαφόρων εξαρτημάτων στα τρόλεϊ 
Natus ErgoJust LTM και Natus ErgoJust ICU.
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ταυτοποίηση βασικών εξαρτημάτων συστήματος τρόλεϊ Basic Natus ErgoJust LTM- 
Κάμερα Axis 

Λεζάντα Περιγραφή

A Οθόνη

B Επιφάνεια εργασίας

C Πληκτρολόγιο

D Υπολογιστής

E Τροφοδοτικό λυχνίας IR

F Τροφοδοτικό του φωτοδιεγέρτη Natus (επιλογή)

G Ασφάλιση τροχών (4)

H Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή)

I Βιντεοκάμερα Axis

J Λυχνία IR και μικρόφωνο

K Base Unit ενισχυτή Natus

L Ράβδος βίντεο

M Κάτω ιστός

N Καλάθι

O Δεύτερο καλάθι (επιλογή)

P Power Over Ethernet Injector

Q Βάση για το ποντίκι

R ISO ή UPS

Πληκτρολόγιο Ποντίκι Φωτοδιεγέρτης 
Natus (επιλογή) 

Βιντεοκάμερα 
Axis

Λυχνία IR και 
μικρόφωνο

Power Over 
Ethernet Injector

Base Unit ενισχυτή Natus ISO ή UPS Υπολογιστής Φωτοδιεγέρτης 
Natus 

Τροφοδοτικό 
(επιλογή)

Τροφοδοτικό λυχνίας 
IR
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Πληροφορίες
Ταυτοποίηση βασικών εξαρτημάτων συστήματος τρόλεϊ Basic Natus ErgoJust LTM - 
Κάμερα Sony Ipela

Λεζάντα Περιγραφή

A Οθόνη

B Επιφάνεια εργασίας

C Πληκτρολόγιο

D Υπολογιστής

E Ηλεκτροδότηση επέκτασης βίντεο

F Τροφοδοτικό του φωτοδιεγέρτη Natus (επιλογή)

G Ασφάλιση τροχών (4)

H Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή)

I Βιντεοκάμερα Ipela

J Λυχνία IR και μικρόφωνο

K Base Unit ενισχυτή Natus

L Ράβδος βίντεο

M Κάτω ιστός

N Καλάθι

O Δεύτερο καλάθι (επιλογή)

P Βάση για το ποντίκι

Q ISO ή UPS

Πληκτρολόγιο Ποντίκι Φωτοδιεγέρτης 
Natus (επιλογή)

Βιντεοκάμερα Ipela Λυχνία IR και μικρόφωνο

Base Unit ενισχυτή Natus ISO ή UPS Υπολογιστής Φωτοδιεγέρτης Natus 
Τροφοδοτικό (επιλογή)

Τροφοδοτικό επέκτασης βίντεο 
(Κάμερα, Λυχνία IR και 

μικρόφωνο)
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ταυτοποίηση εξαρτήματος συστήματος τρόλεϊ Basic Natus ErgoJust ICU- Κάμερα Axis 

Λεζάντα Περιγραφή

A Βιντεοκάμερα Axis

B Υπολογιστής All-in-One

C Πληκτρολόγιο

D Τροφοδοτικό για τη λυχνία IR

E Ασφάλιση τροχών (4)

F Λυχνία IR και μικρόφωνο

G Base Unit ενισχυτή Natus

H Ράβδος βίντεο

I Κάτω ιστός

J Καλάθι

K Δεύτερο καλάθι (επιλογή)

L Βάση για το ποντίκι

M Power Over Ethernet Injector

N ISO ή UPS

Πληκτρολόγιο Ποντίκι ISO ή UPS Base Unit ενισχυτή Natus Power Over Ethernet 
Injector

Βιντεοκάμερα Axis, Μετατροπέας RJ45 σε USB, Λυχνία 
IR και Μικρόφωνο, Τροφοδοτικό λυχνίας IR
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Πληροφορίες
Ταυτοποίηση εξαρτημάτων συστήματος τρόλεϊ Basic Natus ErgoJust ICU  - Κάμερα 
Sony Ipela ή Κάμερα σταθερής μεγέθυνσης (fixed-zoom)

Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Ή

B Βιντεοκάμερα Ipela

C Λυχνία IR και μικρόφωνο

D Υπολογιστής All-in-One

E Πληκτρολόγιο

F Τροφοδοτικό για τη βιντεοκάμερα Ipela, Λυχνία IR και 
μικρόφωνο ή βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ

G Ασφάλιση τροχών (4)

H Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ

I Λυχνία IR

J Μικρόφωνο

K Base Unit ενισχυτή Natus

L Ράβδος βίντεο

M Κάτω ιστός

N Καλάθι

O Δεύτερο καλάθι (επιλογή)

P Βάση για το ποντίκι

Q ISO ή UPS

Πληκτρολόγιο Ποντίκι ISO ή UPS Base Unit ενισχυτή Natus

Βιντεοκάμερα Ipela, Μετατροπέας RJ45 σε USB, Λυχνία 
IR και Τροφοδοτικό

Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ, Τροφοδοτικό, Λυχνία IR και Μικρόφωνο
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ρύθμιση των εξαρτημάτων των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

Η επιφάνεια εργασίας, το πληκτρολόγιο και η οθόνη του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM μπορούν 
να ρυθμιστούν ώστε να χρησιμοποιούνται σε καθιστές ή όρθιες θέσεις. Ρυθμίστε το ύψος αυτών 
των εξαρτημάτων σε μια άνετη θέση, για να ελαχιστοποιήσετε την πίεση στους βραχίονες, τους 
καρπούς, τον αυχένα και τα μάτια. Ο δίσκος οθόνης και πληκτρολογίου (μόνο στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM) μπορούν να κλίνουν κι άλλο προς τα εμπρός και προς τα πίσω ανάλογα με τις 
προτιμήσεις του χρήστη. 

Συνιστάται να προσαρμόσετε πρώτα το δίσκο του πληκτρολογίου στην επιθυμητή θέση και 
κατόπιν την οθόνη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις το τρόλεϊ τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση, ασφαλίστε και τους τέσσερις 
τροχούς στη θέση τους πριν το χρησιμοποιήσετε. 

Ασφάλιση/
απασφάλιση των 
τροχών 

Ο μοχλός ασφάλισης του αριστερού πίσω τροχίσκου είναι χρώματος μπλε και έχει τρεις θέσεις.

• Η Πάνω (Up) θέση επιτρέπει στον τροχό να κυλήσει, αλλά δεν επιτρέπει στον τροχό να 
περιστρέφεται. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση κατά τη μεταφορά του τρόλεϊ.

• Η Κεντρική (Center) θέση επιτρέπει στον τροχό να κυλάει και να περιστρέφεται ελεύθερα.
• Η Κάτω (Down) θέση ασφαλίζει τον τροχό και δεν επιτρέπει στον τροχό να περιστρέφεται. 
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη θέση όταν βρίσκεστε στον προορισμό της εργασίας σας ή εάν το 
τρόλεϊ έχει αφεθεί χωρίς επίβλεψη.

1. Χαμηλώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στους τέσσερις τροχούς για να ασφαλίσετε το τρόλεϊ 
στη θέση του.

 Εικόνα 1: Ασφάλιση/απασφάλιση των τροχίσκων.

Λεζάντα Περιγραφή

A Επάνω θέση για μεταφορά τρόλεϊ. 

B Κεντρική θέση για κύλιση και περιστροφή. 

C Κάτω θέση για να ασφαλίσετε τον τροχό.

D Τροχοί 1, 2 και 3 - Δύο θέσεις μοχλού.

E Τροχός 4 (αριστερός πίσω τροχός). Τρεις θέσεις μοχλού.
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Πληροφορίες
Ρύθμιση του ύψους 
της επιφάνειας 
εργασίας

1. Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από την επιφάνεια εργασίας και ανασηκώστε αργά προς τα 
πάνω για να ανυψώσετε την επιφάνεια εργασίας. (Εικόνα 2).

2. Τοποθετήστε τα χέρια σας πάνω στην επιφάνεια εργασίας και πιέστε αργά προς τα κάτω για να 
χαμηλώσετε την επιφάνεια εργασίας.

 Εικόνα 2: Ρύθμιση του ύψους της επιφάνειας εργασίας.

Επέκταση του δίσκου 
πληκτρολογίου (μόνο 
στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM)

1. Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από το δίσκο πληκτρολογίου και ανασηκώστε αργά προς τα 
πάνω για να επεκτείνετε το δίσκο στη μέγιστη θέση (Εικόνα 3).

2. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο επάνω μέρος του δίσκου πληκτρολογίου και πιέστε αργά προς 
τα κάτω για να ανασύρετε το δίσκο.

 Εικόνα 3: Επέκταση του δίσκου πληκτρολογίου του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.

Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM Τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ανάκλιση του δίσκου 
πληκτρολογίου (μόνο 
στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM)

1. Επεκτείνετε το δίσκο πληκτρολογίου του τρόλει Natus ErgoJust LTM (Εικόνες 4α και 4β).
2. Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από το δίσκο πληκτρολογίου και ανασηκώστε αργά για να 

γείρετε το δίσκο προς τα πάνω (Εικόνα 4γ).

 Εικόνα 4a: Ρυθμίστε το ύψος της επιφάνειας 
εργασίας του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.

 Εικόνα 4β: Επέκταση του δίσκου 
πληκτρολογίου του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.

 Εικόνα 4γ: Κλίση του δίσκου πληκτρολογίου του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.
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Πληροφορίες
Επέκταση του δίσκου 
της βάσης για το 
ποντίκι (μόνο στο 
τρόλεϊ Natus ErgoJust 
LTM)

Μπορείτε να επεκτείνετε το δίσκο της βάσης για το ποντίκι για να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι στο 
δίσκο για το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυλάξτε το ποντίκι στη βάση για το ποντίκι όταν δεν το χρησιμοποιείτε ή όταν 
μεταφέρετε το τρόλεϊ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο με ένα 
ενσωματωμένο ποντίκι αφής touchpad. Δεν απαιτείται ξεχωριστό ποντίκι. Ο δίσκος πληκτρολογίου 
είναι εξοπλισμένος με ένα επεκτάσιμο δίσκο εργασίας.

 Εικόνα 1: Επέκταση της βάσης για το ποντίκι ή του δίσκου εργασίας.

1. Πιάστε το δίσκο της βάσης για το ποντίκι και τραβήξτε απαλά προς τα έξω για να επεκτείνετε 
το δίσκο.

Τοποθέτηση της 
βάσης για το ποντίκι 
για χειρισμό ποντικιού 
με το αριστερό ή το 
δεξί χέρι (μόνο στο 
τρόλεϊ Natus ErgoJust 
LTM)

Η βάση για το ποντίκι μπορεί να τοποθετηθεί είτε στην αριστερή είτε στη δεξιά πλευρά της 
επιφάνειας εργασίας για χειρισμό του ποντικιού με το αριστερό ή το δεξί χέρι.

1. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, τραβήξτε προσεκτικά τη γλωττίδα της 
βάσης για το ποντίκι (1), τραβώντας προς τα κάτω απαλά (2) στηβάση για το ποντίκι 
(Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Αφαίρεση της της βάσης για το ποντίκι (φαίνεται το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM).

2. Σύρετε το δίσκο του ποντικιού πλήρως προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά όπως επιθυμείτε για 
τον χειρισμό του ποντικιού με το αριστερό ή το δεξί χέρι.

3. Ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα ασφάλισης της βάσης για το ποντίκι με την υποδοχή 
προσάρτησης στον δίσκο του ποντικιού και πιέστε απαλά προς τα πάνω μέχρι να ασφαλίσει η 
γλωττίδα ασφάλισης στη θέση της.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φυλάξτε το ποντίκι στη βάση για το ποντίκι όταν δεν το χρησιμοποιείτε και όταν 
μεταφέρετε το τρόλεϊ 

Δίσκος εργασίας τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM 
με βάση για το ποντίκι 

Τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU με δίσκο εργασίας
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Ανύψωση/χαμήλωμα 
της οθόνης ή του 
υπολογιστή All-in-One

Το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM χρησιμοποιεί έναν επιτραπέζιο υπολογιστή μικρού μεγέθους και 
μια οθόνη. Το τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU διαθέτει έναν υπολογιστή All-in-One (AiO) με οθόνη 
αφής. Ο υπολογιστής AiO είναι τοποθετημένος στον ιστό της προσάρτησης της οθόνης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ακόλουθες ενότητες, ο όρος «οθόνη» αναφέρεται τόσο στην οθόνη όσο και 
στον υπολογιστή AiO.

1. Τοποθετήστε τα χέρια σας κάτω από την οθόνη και τραβήξτε προς τα πάνω για να ανυψώσετε 
την οθόνη (Εικόνα 1).

2. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο επάνω μέρος της οθόνης και πιέστε προς τα κάτω για να 
χαμηλώσετε την οθόνη.

 Εικόνα 1: Ανύψωση της οθόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο δίσκος πληκτρολογίου και η επιφάνεια εργασίας είναι συνδεδεμένα και δεν 
μπορούν να ρυθμιστούν κατά ύψος ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (μόνο στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην επιχειρήσετε να ρυθμίσετε το ύψος του δίσκου πληκτρολογίου πιέζοντας προς 
τα κάτω ή τραβώντας το προς τα πάνω. Ρυθμίστε την επιφάνεια εργασίας (μόνο στο τρόλεϊ Natus 
ErgoJust LTM).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να επιτύχετε το μέγιστο εύρος ρύθμισης ύψους της οθόνης, ίσως χρειαστεί να 
ρυθμίσετε το ύψος της επιφάνειας εργασίας ή του δίσκου πληκτρολογίου.

Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM Τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU
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Πληροφορίες
Περιστροφή και 
ανάκλιση της οθόνης 
ή του υπολογιστή  
All-in-One

Η οθόνη μπορεί να περιστραφεί 90ο μόνο αριστερόστροφα για κάθετη ή οριζόντια προβολή 
(Εικόνα 1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον υπολογιστή All-in-One 
μπορούν να κινηθούν ελεύθερα πριν την περιστρέψετε.

Η οθόνη μπορεί να γείρει κατά 20ο/5ο για να μπορείτε να μειώσετε τις αντανακλάσεις και να 
διευκολύνετε την προβολή ενώ βρίσκεστε σε καθιστή ή όρθια θέση (Εικόνα 2).
Απλά περιστρέψτε ή γείρετε την οθόνη χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια στην επιθυμητή θέση 
και αφήστε την στη θέση της. 

 Σωστό  Λάθος  Εικόνα 2: Ανάκλιση οθόνης.

 Εικόνα 1: Περιστροφή της οθόνης. 

ΜΟΝΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ!
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Πληροφορίες χρήσης των τρόλει Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Μεταφορά των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

 Μην σπρώχνετε ή τραβάτε το τρόλεϊ από το μπροστινό μέρος (πλευρά του 
πληκτρολογίου). Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές (Εικόνα 1) κατά τη μεταφορά του τρόλεϊ. 
Η λαβή ώθησης/έλξης είναι ενσωματωμένη στο καλάθι αναλωσίμων ακριβώς κάτω από το 
παρελκόμενο της base unit του ενισχυτή. Μην χρησιμοποιείτε το πρόσθετο καλάθι 
αναλωσίμων (προαιρετικό) για να ελέγξετε τις κινήσεις του τροχήλατου.

 Εικόνα 1: Μεταφορά του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM ή του ErgoJust ICU.

1. Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στους τέσσερις τροχίσκους για να μεταφέρετε 
το τρόλεϊ.

2. Σπρώξτε την οθόνη προς τα κάτω στη χαμηλότερη θέση της.

3. Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης από το ISO ή το UPS και ασφαλίστε το καλώδιο 
στο τρόλεϊ.

4. Σηκώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στους τέσσερις τροχίσκους (σηκώστε τον αριστερό 
πίσω μοχλό ασφάλισης στην υψηλότερη θέση, βλ. Εικόνα 1 παραπάνω) και στρέψτε τους 
τροχίσκους προς την κατεύθυνση της διαδρομής.

5. Χρησιμοποιήστε την πίσω λαβή για να σπρώξετε το τρόλεϊ χρησιμοποιώντας και τα δύο 
χέρια σας.

6. Εάν υπάρχει φωτοδιεγέρτης προσαρτημένος στο τρόλεϊ περιστρέψτε τον βραχίονα και 
ασφαλίστε τον κοντά στη ράβδο του τρόλεϊ για να αποφύγετε ζημιές κατά τη μεταφορά.

7. Χαμηλώστε τους μοχλούς ασφάλισης και στους τέσσερις τροχίσκους για να ασφαλίσετε το 
τρόλεϊ στη θέση του όταν φτάσετε στην επιθυμητή θέση

 Μεταφορά του τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM.  Μεταφορά του τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU.
2-12 23 Νοέμβριος  2020



Κεφάλαιο 3

Εγκατάσταση των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και 
ErgoJust ICU

Αυτό το κεφάλαιο δείχνει τον τρόπο τοποθέτησης και καλωδίωσης των εξαρτημάτων στο τρόλεϊ 
Natus ErgoJust ICU. Ελέγξτε το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε 
από τις διαδικασίες.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλα τα συστήματα τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU πρέπει να εγκατασταθούν 
ή να αναβαθμιστούν από έναν καταρτισμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό ή αντιπρόσωπο 
της Natus.

 Η λειτουργία ή η ασφάλεια του εξοπλισμού θα μπορούσε να επηρεαστεί εάν έχει 
υποβληθεί σε δυσμενείς συνθήκες κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Εάν, σε οποιαδήποτε 
στιγμή, η λειτουργία ή η ασφάλεια θεωρείται ότι έχουν διακυβευτεί, το όργανο πρέπει να 
τίθεται εκτός λειτουργίας και να ασφαλίζεται από ακούσια χρήση.

Συμβουλές προς τον υπεύθυνο εγκατάστασης

Για να μπορεί ο χρήστης να επιτύχει τη βέλτιστη χρήση, ο υπεύθυνος εγκατάστασης πρέπει να 
διασφαλίσει ότι:

•Όλα τα καλώδια έχουν δρομολογηθεί με τάξη και έχουν ασφαλιστεί χρησιμοποιώντας τις 
παρεχόμενες εγκαταστάσεις διαχείρισης καλωδίων.

• Το σύστημα είναι συνδεδεμένο σε κατάλληλη πρίζα με αποδεδειγμένη προστατευτική 
σύνδεση γείωσης.

• Το σύστημα έχει παραδοθεί στον χρήστη σε τέτοια κατάσταση, ώστε ο χρήστης να μπορεί απλά 
να το ενεργοποιήσει και κατόπιν να το χρησιμοποιήσει για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

 Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας που καθορίζονται από την τοποθεσία 
εργασίας σας κατά τη χρήση/συντήρηση οποιουδήποτε από τα στοιχεία του συστήματος.

Έλεγχοι

Αφαιρέστε τον εξοπλισμό από τη/τις θήκη/θήκες συσκευασίας και ελέγξτε στη λίστα εξαρτημάτων 
ότι έχουν παραληφθεί όλα τα παραγγελθέντα αντικείμενα.

Ελέγξτε για σημάδια τυχόν ζημιάς λόγω δυσμενών συνθηκών κατά τη μεταφορά ή την αποθήκευση. 
Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το όργανο· επικοινωνήστε με την τεχνική 
υποστήριξη της Natus ή τον διανομέα της Natus.

Μπορείτε να βρείτε οδηγίες συναρμολόγησης για παρελκόμενα στις θήκες συσκευασίας τους. 
Προτείνεται αυτές οι οδηγίες να καταχωριστούν στον παρόντα οδηγό.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση του πληκτρολογίου - Natus ErgoJust LTM

1. Τραβήξτε προς τα έξω και ανασηκώστε το δίσκο του πληκτρολογίου (Εικόνα 1).
2. Τοποθετήστε το πληκτρολόγιο στο δίσκο του πληκτρολογίου και ασφαλίστε το στη θέση του 

με τις παρεχόμενες ταινίες Velcro.

 Εικόνα 1: Τοποθέτηση του πληκτρολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM είναι εξοπλισμένο με έναν περιοριστή ύψους στον 
ιστό κάτω από το δίσκο πληκτρολογίου (Εικόνα 2). Αυτός ο περιοριστής ύψους έχει σχεδιαστεί για 
να προστατεύει το δίσκο πληκτρολογίου από την επαφή με τον εξοπλισμό που είναι εγκατεστημένος 
στη βάση του τρόλεϊ (παρέχοντας απόσταση τουλάχιστον 1 ίντσας). Ο περιοριστής ύψους μπορεί 
να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της κανονικής και παρατεταμένης χρήσης του τρόλεϊ. Συνιστάται 
να ελέγχεται τακτικά και να ασφαλίζεται στη θέση του. Για βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus.

 Εικόνα 2: Περιοριστής ύψους.

Λεζάντα Περιγραφή

A Περιοριστής ύψους.
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
Τοποθέτηση του πληκτρολογίου - Natus ErgoJust ICU

Το πληκτρολόγιο τοποθετείται στο δίσκο πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τέσσερα επιθέματα 
Velcro, τα οποία είναι εγκατεστημένα από το εργοστάσιο.

1. Αφαιρέστε τις προστατευτικές επικαλύψεις από όλα τα τέσσερα επιθέματα Velcro στο κάτω 
μέρος του πληκτρολογίου (Εικόνα 1).

2. Τοποθετήστε προσεκτικά το πληκτρολόγιο στο δίσκο του πληκτρολογίου και πιέστε σταθερά 
προς τα κάτω για να στερεώσετε το πληκτρολόγιο στο δίσκο.

 Εικόνα 1: Θέση πληκτρολογίου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU είναι εξοπλισμένο με έναν περιοριστή ύψους στον 
ιστό κάτω από το δίσκο πληκτρολογίου (Εικόνα 2).  Αυτός ο περιοριστής ύψους έχει σχεδιαστεί 
για να προστατεύει το δίσκο πληκτρολογίου από την επαφή με τον εξοπλισμό που είναι 
εγκατεστημένος στη βάση του τρόλεϊ (παρέχοντας απόσταση τουλάχιστον 1 ίντσας). Ο 
περιοριστής ύψους μπορεί να χαλαρώσει κατά τη διάρκεια της κανονικής και παρατεταμένης 
χρήσης του τρόλεϊ. Συνιστάται να ελέγχεται τακτικά και να ασφαλίζεται στη θέση του. Για 
βοήθεια, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Natus.

 Εικόνα 2: Περιοριστής ύψους.

Λεζάντα Περιγραφή

A Επιθέματα Velcro.

Λεζάντα Περιγραφή

A Περιοριστής ύψους.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Αφαίρεση της ράβδου βίντεο - ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

Η ράβδος του βίντεο μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να αφαιρεθεί κατά τη μεταφορά για 
να χωρέσει το τρόλεϊ σε μία υπερβολικά μικρή είσοδο, για την πρόσβαση στα καλώδια μέσα στη 
ράβδο του βίντεο ή για την αντικατάσταση της ράβδου του βίντεο. 

 Συνιστάται η χρήση βοηθού κατά την τοποθέτηση της ράβδου του βίντεο για την 
αποφυγή τραυματισμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό.

1. Αφαιρέστε τον 
προαιρετικό 
φωτοδιεγέρτη Natus - 
Natus ErgoJust LTM

1. Ασφαλίστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα στη θέση αναδίπλωσης (Εικόνα 1).

2. Τυλίξτε τη λωρίδα Velcro γύρω από τον περιστρεφόμενο βραχίονα.

3. Χαλαρώστε το κουμπί ασφάλισης του περιστρεφόμενου βραχίονα.

4. Ανασηκώστε προσεκτικά και τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα στην άκρη σε μια 
καθαρή επιφάνεια.

 Εικόνα 1: Αφαίρεση του περιστρεφόμενου βραχίονα.

Για να αποσυνδέσετε πλήρως τον φωτοδιεγέρτη, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό και αφαιρέστε το 
καλώδιο ηλεκτροδότησης από το νάρθηκα καλωδιώσεων.

Λεζάντα Περιγραφή

A Κομβίο ασφάλισης

B Προσαρτήστε το Velcro

C Ασφαλίστε το κομβίο

D Ανασηκώστε τον περιστρεφόμενο βραχίονα
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
2. Αποσυνδέστε τα 
καλώδια 
ηλεκτροδότησης της 
βιντεοκάμερας και της 
λυχνίας IR - Natus 
ErgoJust LTM και 
ErgoJust ICU

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο της βιντεοκάμερας (Εικόνα 1).
2. Αποσυνδέστε τα καλώδια ηλεκτροδότησης της βιντεοκάμερας και της λυχνίας IR

 Εικόνα 1: Αποσυνδέστε το καλώδιο της βιντεοκάμερας και τα καλώδια ηλεκτροδότησης της 
βιντεοκάμερας και της λυχνίας IR.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τις κάμερες Axis, ένα μόνο καλώδιο βιντεοκάμερας παρέχει τόσο την 
επικοινωνία όσο και την ηλεκτροδότηση στην κάμερα.

Λεζάντα Περιγραφή

A Αποσυνδέστε το καλώδιο της βιντεοκάμερας

B Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης της βιντεοκάμερας και της λυχνίας IR
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
3. Αφαίρεση της 
ράβδου βίντεο που 
είναι τοποθετημένη 
στην βιντεοκάμερα 
σταθερού ζουμ - 
Natus ErgoJust ICU

3. Κόψτε και αφαιρέστε τα δεματικά (tie-wrap) που φαίνονται παρακάτω (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Αφαιρέστε τα δεματικά (tie-wrap).

Λεζάντα Περιγραφή

A Προς τον υπολογιστή

B Δεματικά (tie-wrap)

C Από το τροφοδοτικό

D Από τη ράβδο βίντεο

E Δέσμη καλωδίων

F Προς το μικρόφωνο
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο της βιντεοκάμερας (Εικόνα 2).
5. Αποσυνδέστε τα καλώδια βιντεοκάμερας και ελέγχου κάμερας.

 Εικόνα 2: Αποσυνδέστε το καλώδιο σήματος της βιντεοκάμερας και τα καλώδια ελέγχου και 
ηλεκτροδότησης της βιντεοκάμερας.

Λεζάντα Περιγραφή

A Προς την βιντεοκάμερα

B Προς το τροφοδοτικό

C Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο

D Αποσυνδέστε το καλώδιο ελέγχου της βιντεοκάμερας
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
6. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό της βιντεοκάμερας από το ISO/UPS (Εικόνα 3).
7. Αφαιρέστε προσεκτικά το καλώδιο ηλεκτροδότησης της βιντεοκάμερας από τον νάρθηκα.

 Εικόνα 3: Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό βίντεο και αφαιρέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης του 
βίντεο από τον νάρθηκα

Λεζάντα Περιγραφή

A Νάρθηκας καλωδιώσεων

B Αφαιρέστε το καλώδιο από το νάρθηκα καλωδιώσεων

C Τροφοδοτικό

D Αποσυνδέστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
4. Αφαιρέστε τη ράβδο 
βίντεο - Natus 
ErgoJust LTM και 
ErgoJust ICU

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΗΝ αφαιρέσετε τις βίδες στερέωσης κατά το επόμενο βήμα. Εάν 
αφαιρεθούν οι βίδες στερέωσης, η/οι πλάκα/πλάκες στήριξης θα ολισθήσουν προς τα κάτω. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες είναι προσανατολισμένες με την κοίλη πλευρά της πλάκας να 
δείχνει προς τα μέσα προς τον κάτω ιστό (Εικόνα 1) κατά την επανατοποθέτηση της ράβδου 
του βίντεο.

 Εικόνα 4: Ορθός προσανατολισμός πλακών προσάρτησης.

8. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης της ράβδου του βίντεο επαρκώς για να επιτρέψετε 
την ανύψωση της ράβδου του βίντεο μακριά από τον κάτω ιστό (Εικόνα 5). 

9. Μαζί με έναν βοηθό, ανασηκώστε προσεκτικά τη ράβδο του βίντεο από τον κάτω ιστό και 
αφήστε την στην άκρη (Εικόνα 6). 

Λεζάντα Περιγραφή

A Κοίλη πλευρά στραμμένη προς τα έξω

B Κάτω ιστός

 Εικόνα 5: Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες 
στερέωσης της ράβδου του βίντεο.

 Εικόνα 6: Ανασηκώστε τη ράβδο του βίντεο 
μακριά από τον κάτω ιστό.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Χαλαρώστε

C Κάτω ιστός
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση της ράβδου βίντεο του τρόλεϊ - Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU 

 Συνιστάται η χρήση βοηθού κατά την τοποθέτηση της ράβδου βίντεο για την αποφυγή 
τραυματισμών ή ζημιών στον εξοπλισμό.

1. Τοποθετήστε τους 
βραχίονες της ράβδου 
βίντεο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα βήματα 1 - 4 απαιτούνται μόνο εάν οι βίδες στερέωσης της ράβδου βίντεο 
αφαιρέθηκαν αντί να χαλαρώσουν όταν αφαιρέθηκε η ράβδος βίντεο.

 Η ακατάλληλη τοποθέτηση των δύο βραχιόνων στερέωσης θα επιτρέψει στη ράβδο του 
βίντεο να διαχωριστεί από τον κάτω ιστό, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
εξαρτήματα του συστήματος ή να προκαλέσει τραυματισμό.

1. Τοποθετήστε έναν από τους βραχίονες μέσα στη ράβδο του βίντεο με την οδοντωτή πλευρά 
τοποθετημένη πάνω στη ράβδο του βίντεο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

 Εικόνα 1: Σωστός προσανατολισμός των βραχιόνων στερέωσης μέσα στη ράβδο του βίντεο.

Λεζάντα Περιγραφή

A Οδοντωτή πλευρά στραμμένη προς τα έξω

B Ράβδος βίντεο
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
2. Περάστε δύο βίδες μέσω των οπών στερέωσης της ράβδου βίντεο και βιδώστε τες στον 
βραχίονα έως ότου τα άκρα και των δύο βιδών να ευθυγραμμισμένα με την πίσω πλευρά του 
βραχίονα (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2: Βιδώστε και τις δύο βίδες μέχρι να είναι ευθυγραμμισμένες με τον βραχίονα.

3. Εάν είναι απαραίτητο, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 για τον δεύτερο βραχίονα.

2. Τοποθετήστε τη 
ράβδο του βίντεο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πιέστε και τις τέσσερις βίδες προς τα μέσα μέχρι να σφίξουν στη ράβδο του 
βίντεο (Εικόνα 3) κατά την εκτέλεση του επόμενου βήματος. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σωστή 
τοποθέτηση και των δύο βραχιόνων για να ολισθήσουν οι βραχίονες και στις δύο εγκοπές στον 
κάτω ιστό.

 Εικόνα 3: Πιέστε και τις τέσσερις βίδες σφιχτά στη ράβδο του βίντεο.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Ευθυγραμμισμένα

C Μπρακέτο

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Ευθυγραμμισμένα

C Βραχιόνας
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
4. Με έναν βοηθό, χαμηλώστε προσεκτικά τη ράβδο του βίντεο στον κάτω ιστό, διασφαλίζοντας 
ότι και οι δύο βραχίονες θα ολισθήσουν μέσα στις δύο υποδοχές (Εικόνα 4).

 Εικόνα 4: Σωστή τοποθέτηση των βραχιόνων στερέωσης μέσα στις κάτω υποδοχές του ιστού.

Βραχίονας τοποθετημένος σωστά μέσα 
στις υποδοχές.

Βραχίονας τοποθετημένος λάθος, έξω από 
τις υποδοχές.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Ολισθήστε τους βραχίονες μέσα στις υποδοχές στον κάτω ιστό.
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επιβεβαιώστε ότι η ράβδος του βίντεο έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάτω ιστό 
(Εικόνα 5). Εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, οι βραχίονες δεν ολίσθησαν στις δύο υποδοχές. 
Αφαιρέστε τη ράβδο του βίντεο και επαναλάβετε το βήμα 4 παραπάνω.

Εικόνα 5: Επιβεβαιώστε ότι η ράβδος του βίντεο έχει τοποθετηθεί σωστά στον κάτω ιστό.
5. Σφίξτε και τις τέσσερις βίδες μέχρι να είναι σταθερές στον ράβδο του βίντεο (Εικόνα 6).

 Εικόνα 6: Σφίξτε και τις τέσσερις βίδες στερέωσης της ράβδου του βίντεο.

6. Κουνήστε τη ράβδο του βίντεο. Δεν θα πρέπει να κινείται καθόλου. Εάν η ράβδος του βίντεο 
κινείται, οι βραχίονες δεν έχουν ολισθήσει μέσα στις δύο υποδοχές. Αφαιρέστε τη ράβδο του 
βίντεο και επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Σωστό Λάθος

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Κάτω ιστός

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Σφίξτε

C Κάτω ιστός
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση του υπολογιστή - Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM

1. Χαλαρώστε τα έξι κομβία ασφάλισης (Εικόνα 1).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υπάρχουν δύο κομβία ασφάλισης στην άλλη πλευρά του κλωβού του 
υπολογιστή, τα οποία δεν φαίνονται στην Εικόνα 1. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε 
αυτά τα δύο κομβία για να ρυθμίσετε το ύψος του κλωβού του υπολογιστή.

2. Σύρετε τον υπολογιστή μέσα στον κλωβό του υπολογιστή.
3. Ρυθμίστε το βραχίονα ασφάλισης όπως απαιτείται για σφικτή εφαρμογή στον υπολογιστή.
4. Σφίξτε τα τέσσερα κομβία ασφάλισης.

 Εικόνα 1.
3-14 23 Νοέμβριος  2020



Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
Τοποθέτηση των ISO ή UPS - Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

1. Τοποθετήστε προσεκτικά το ISO ή το UPS και τον κλωβό στη βάση του τρόλεϊ και σύρετε το 
ISO ή το UPS στον κλωβό (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1.

2. Επαληθεύστε ότι ο Βραχίονας 1 έχει τοποθετηθεί σωστά μέσα στην Υποδοχή 1 (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2.

Λεζάντα Περιγραφή

A Βραχίονας 1

B Υποδοχή 1
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
3. Χαμηλώστε το ISO ή το UPS και τον κλωβό έτσι ώστε η γλωττίδα Α να εισαχθεί στην 
Υποδοχή 7 (Εικόνα 3).

 Εικόνα 3.

4. Ελέγξτε τα καλώδια ηλεκτροδότησης από το ISO ή το UPS και βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα 
καλώδια δεν έχει παγιδευτεί μεταξύ του κλωβού και του τροχήλατου.

5. Γείρετε προσεκτικά το ISO ή το UPS και τον κλωβό σε όρθια θέση και περάστε τη δέσμη 
καλωδίων ηλεκτροδότησης από το ISO ή το UPS μέσω της οπής καλωδίων του κλωβού. 
Βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα στον κλωβό εισέρχεται στην Υποδοχή Β αφού γείρετε πλήρως το 
ISO ή το UPS (Εικόνα 4).

 Εικόνα 4.

Λεζάντα Περιγραφή

A Γλωττίδα Α

B Υποδοχή 7

Λεζάντα Περιγραφή

A Τοποθετήστε τα καλώδια στο πίσω μέρος του κλωβού

B Υποδοχή Β
3-16 23 Νοέμβριος  2020



Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
6. Ασφαλίστε τα τροφοδοτικά και το Power Over Ethernet Injector (εάν υπάρχει) με ταινίες 
Velcro.

7. Περάστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης του φωτοδιεγέρτη Natus μεταξύ του κλωβού του ISO ή 
UPS και της ράβδου του τρόλεϊ (Εικόνα 5).

 Εικόνα 5.

8. Ασφαλίστε τον κλωβό ISO ή UPS χρησιμοποιώντας τις δύο βίδες που παρέχονται (Εικόνα 6).

 Εικόνα 6.

Λεζάντα Περιγραφή

A Power Over Ethernet (μόνο για βιντεοκάμερα Axis)

B Τροφοδοτικό επέκτασης βίντεο

C Ασφαλίστε τα τροφοδοτικά με λωρίδες Velcro
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
9. Σύρετε το πίσω κάλυμμα του κλωβού στον κύριο κλωβό του ISO ή UPS (Εικόνα 7).

 Εικόνα 7: Σύρετε το πίσω κάλυμμα του κλωβού ISO ή UPS στη θέση του.

10. Ασφαλίστε το πίσω κάλυμμα του κλωβού στον κύριο κλωβό του ISO ή UPS χρησιμοποιώντας 
τρεις βίδες (Εικόνα 8).

 Εικόνα 8: Ασφαλίστε το πίσω κάλυμμα στον κύριο κλωβό του ISO ή UPS.

Τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM

Τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
Τοποθέτηση του φωτοδιεγέρτη Natus (επιλογή) - Τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM

1. Εισάγετε τη ράβδο στερέωσης του φωτοδιεγέρτη Natus στη μπάρα παρελκομένων (Εικόνα 1). 
Μπορεί να βρίσκεται και στις δύο πλευρές της κύριας ράβδου.

2. Σφίξτε το κομβίο ασφάλισης για να στερεώσετε τη ράβδο.

3. Περάστε το καλώδιο ηλεκτροδότησης στη βάση του τρόλεϊ και ασφαλίστε το τροφοδοτικό 
με Velcro.

 Εικόνα 1: Τοποθέτηση του περιστρεφόμενου βραχίονα του φωτοδιεγέρτη Natus (επιλογή).

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος στερέωσης

B Οπή στερέωσης

C Ασφαλίστε το κομβίο
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση της base unit του ενισχυτή - Natus ErgoJust LTM & ErgoJust ICU

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι η base unit έχει προσαρτημένο έναν βραχίονα γρήγορης 
αποσύνδεσης πλευρικής κονσόλας ελέγχου.

1. Εισαγάγετε τους τέσσερις πείρους στερέωσης στο πίσω μέρος της base unit του ενισχυτή στις 
τέσσερις οπές στερέωσης στον βραχίονα γρήγορης αποσύνδεσης στην πλευρά της ράβδου 
βίντεο (Εικόνα 1) και σύρετε την base unit του ενισχυτή προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει ο 
πείρος ασφάλισης στην οπή ασφάλισης του βραχίονα γρήγορης αποσύνδεσης.

2. Για να αφαιρέσετε την base unit, τραβήξτε τον πείρο ασφάλισης προς τα έξω στη θέση 
απελευθέρωσης και σύρετε την bαse unit προς τα πάνω και μακριά από το τρόλεϊ.

 Εικόνα 1: Τοποθέτηση και αφαίρεση της base unit.

Λεζάντα Περιγραφή

A Βραχίονας γρήγορης αποσύνδεσης της ράβδου βίντεο τοποθετημένος στη 
ράβδο βίντεο

B Οπή ασφάλισης

C Πείρος ασφάλισης

D Τραβήξτε για απελευθέρωση

E Βραχίονας γρήγορης αποσύνδεσης της base unit του ενισχυτή
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
Τοποθέτηση της λυχνίας IR και του μικροφώνου για κάμερες IP (Axis και Apela) - 
Natus ErgoJust ICU

1. Ξεβιδώστε το κομβίο τοποθέτησης του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 1) και αφήστε το 
κάλυμμα του νάρθηκα καλωδιώσεων στην άκρη.

 Εικόνα 1: Αφαίρεση του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων.

 Με έναν βοηθό, κρατήστε τη λυχνία IR και το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια του 
επόμενου βήματος, για να αποφύγετε την πτώση της λυχνίας IR και του μικροφώνου.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen, σφίξτε τη βίδα τοποθέτησης της λυχνίας IR και του 

μικροφώνου από το εσωτερικό του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2: Τοποθέτηση της λυχνίας IR και του μικροφώνου.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση της βιντεοκάμερας - Natus ErgoJust ICU

 Με έναν βοηθό, κρατήστε τη βιντεοκάμερα κατά τη διάρκεια του επόμενου βήματος, 
για να αποφύγετε την πτώση της κάμερας.

1. Τοποθετήστε και σφίξτε τις τέσσερις βίδες τοποθέτησης της βιντεοκάμερας (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Τοποθέτηση της βιντεοκάμερας.

Τοποθέτηση της λειτουργίας κάμερας IP (Axis και Apela) - Natus ErgoJust ICU

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης της βιντεοκάμερας IP και της λυχνίας IR με 
το μικρόφωνο (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Βιντεοκάμερα IP (Axis και Apela) και λυχνία IR με μικρόφωνο.

Λεζάντα Περιγραφή

A Βιντεοκάμερα IP

B Λυχνία IR και μικρόφωνο
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
1. Τοποθετήστε τη 
βιντεοκάμερα

 

 Με έναν βοηθό, κρατήστε τη βιντεοκάμερα κατά τη διάρκεια του επόμενου βήματος, 
για να αποφύγετε την πτώση της κάμερας.

1. Τοποθετήστε και σφίξτε τις τέσσερις βίδες τοποθέτησης της βιντεοκάμερας (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2: Τοποθέτηση της βιντεοκάμερας IP (Axis και Apela).

2. Τοποθετήστε τη 
λυχνία IR και το 
μικρόφωνο

1. Ξεβιδώστε το κομβίο τοποθέτησης του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 1) και αφήστε το 
κάλυμμα του νάρθηκα καλωδιώσεων στην άκρη.

 Εικόνα 1: Αφαίρεση του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων.

 Με έναν βοηθό, κρατήστε τη λυχνία IR και το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια του 
επόμενου βήματος, για να αποφύγετε την πτώση της λυχνίας IR και του μικροφώνου.
2. Χρησιμοποιώντας ένα κλειδί allen, αφαιρέστε τη βίδα τοποθέτησης της λυχνίας IR και το 

μικρόφωνο από το εσωτερικό του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2: Αφαίρεση της λυχνίας IR και του μικροφώνου.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση της λειτουργίας βιντεοκάμερας σταθερού ζουμ - Natus ErgoJust ICU

Αυτή η διαδικασία περιγράφει τον τρόπο τοποθέτησης της βιντεοκάμερας σταθερού ζουμ, της 
λυχνίας υπερύθρων (IR) και του μικροφώνου στο τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ και μικρόφωνο.

Λεζάντα Περιγραφή

A Βιντεοκάμερα

B Λυχνία IR

C Μικρόφωνο
3-24 23 Νοέμβριος  2020



Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
1. Τοποθετήστε τη 
βιντεοκάμερα 
σταθερού ζουμ

1. Συνδέστε τη βάση της βιντεοκάμερας στη βιντεοκάμερα (Εικόνα 2).

 Με έναν βοηθό, κρατήστε τη βιντεοκάμερα κατά τη διάρκεια του επόμενου 
βήματος, για να αποφύγετε την πτώση της κάμερας.

2. Συνδέστε τη βάση της βιντεοκάμερας στον βραχίονα της βιντεοκάμερας.

 Εικόνα 2: Τοποθέτηση της βιντεοκάμερας.

Λεζάντα Περιγραφή

A Εξάγωνη βίδα

B Ροδέλα

C Βραχίονας κάμερας

D Βάση κάμερας

E Βίδα με σπείρωμα

F Κάμερα
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
2. Τοποθετήστε τη 
λυχνία IR στη 
βιντεοκάμερα

1. Τοποθετήστε τη λυχνία IR στη βιντεοκάμερα (Εικόνα 3).

 Εικόνα 3. Τοποθέτηση της λυχνίας IR.

3. Τοποθετήστε το 
μικρόφωνο (επιλογή)

1. Ξεβιδώστε το κομβίο τοποθέτησης του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 4) και αφήστε το 
κάλυμμα του νάρθηκα καλωδιώσεων στην άκρη.

 Εικόνα 4: Αφαίρεση του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων.

Λεζάντα Περιγραφή

A Κάμερα

B Βάση λυχνίας IR

C Λυχνία IR

D Βίδα
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
2. Τοποθετήστε το βραχίονα του μικροφώνου στη ράβδο του βίντεο χρησιμοποιώντας το 
μπουλόνι, τη ροδέλα και το παξιμάδι που παρέχονται (Εικόνα 5).

3. Ασφαλίστε το μικρόφωνο στον βραχίονα του μικροφώνου χρησιμοποιώντας τα δύο παξιμάδια 
που παρέχονται. 

 Εικόνα 5: Τοποθέτηση του βραχίονα μικροφώνου και του μικροφώνου.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ροδέλα και παξιμάδι

B Μπουλόνι

C Βραχίονας μικροφώνου

D Μικρόφωνο

E Δύο παξιμάδια
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Τοποθέτηση της οθόνης παρακολούθησης/Υπολογιστής All-in-One - Natus ErgoJust LTM και 
ErgoJust ICU

Η ακόλουθη διαδικασία ισχύει τόσο για την οθόνη παρακολούθησης του Natus ErgoJust LTM όσο 
και για τον υπολογιστή του Natus ErgoJust ICU All-in-One.

1. Με έναν βοηθό, τοποθετήστε και ασφαλίστε την οθόνη παρακολούθησης του Natus ErgoJust 
LTM ή τον υπολογιστή του Natus ErgoJust ICU All-in-One στη ράβδο του βίντεο με τις 
τέσσερις παρεχόμενες βίδες (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Τοποθέτηση του υπολογιστή All-in-One.

Ρύθμιση ύψους της λαβής - Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

1. Λυγίστε τη μέση του καλαθιού (1) ελαφρώς μακριά από τη λαβή και στρέψτε το κάτω μέρος 
του καλαθιού (2) προς εσάς, έως ότου οι δύο γλωττίδες στερέωσης του καλαθιού να 
αποσπαστούν από τις δύο οπές προσάρτησης (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Αφαίρεση του καλαθιού από τη λαβή.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ράβδος βίντεο

B Τέσσερις βίδες προσάρτησης

Λεζάντα Περιγραφή

A Οπή στερέωσης 

B Γλωττίδα στερέωσης 
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
2. Πιέστε μέσα στην αριστερή πλευρά του καλαθιού ή, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με 
επίπεδη κεφαλή, ξεσφηνώστε προσεκτικά την πλευρά του καλαθιού μακριά από τη λαβή 
(Εικόνα 2), έως ότου η γλωττίδα στερέωσης του καλαθιού να αποσπαστεί από την πλευρική 
οπή στερέωσης.

 Εικόνα 2: Ξεσφηνώστε προσεκτικά την πλευρά του καλαθιού μακριά από τη λαβή και τραβήξτε το 
καλάθι προς τα κάτω.

3. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω το καλάθι μέχρι η άλλη πλευρά να αποσπαστεί από τη 
λαβή και βάλτε το καλάθι στην άκρη. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΜΗΝ αφαιρέσετε τις βίδες στο επόμενο βήμα, διότι η πλάκα ασφάλισης της 
λαβής θα ολισθήσει προς τα κάτω μέσα στην υποδοχή στον κάτω ιστό.

4. Χαλαρώστε και τις τέσσερις βίδες ασφάλισης της λαβής έως ότου η λαβή να μπορεί να 
ολισθήσει πάνω ή κάτω.

 Εικόνα 3: Χαλαρώστε και τις τέσσερις βίδες ασφάλισης.

5. Όταν τοποθετηθεί στο επιθυμητό ύψος, σφίξτε και τις τέσσερις βίδες ασφάλισης.
6. Αντικαταστήστε το καλάθι (βλ. σελίδα 3-32).

Λεζάντα Περιγραφή

A Χαλαρώστε, αλλά μην αφαιρέσετε, και τις τέσσερις βίδες ασφάλισης.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Αντικατάσταση καλαθιού/λαβής - Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

Αυτή η διαδικασία αντικαθιστά ένα καλάθι ή/και μια λαβή που έχουν υποστεί ζημιά.

 Συνιστάται η χρήση βοηθού για την αποφυγή τραυματισμού ή ζημιών στον εξοπλισμό 
κατά την αφαίρεση της ράβδου του βίντεο. 

1. Αφαιρέστε τη ράβδο 
του βίντεο

1. Αφαιρέστε τη ράβδο του βίντεο (βλ. σελίδα 3-4) και μετά επιστρέψτε στο βήμα 2 παρακάτω.

2. Αφαιρέστε το καλάθι 2. Λυγίστε τη μέση του καλαθιού (Α) ελαφρώς μακριά από τη λαβή και στρέψτε το κάτω μέρος 
του καλαθιού (Β) προς εσάς, έως ότου και οι δύο γλωττίδες στερέωσης του καλαθιού να 
αποσπαστούν από τις δύο οπές στερέωσης (Εικόνα 2).

 Εικόνα 2: Αφαίρεση του καλαθιού από τη λαβή.

3. Πιέστε μέσα στην αριστερή πλευρά του καλαθιού ή, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι με 
επίπεδη κεφαλή, ξεσφηνώστε προσεκτικά την πλευρά του καλαθιού μακριά από τη λαβή 
(Εικόνα 3), έως ότου η γλωττίδα στερέωσης του καλαθιού να αποσπαστεί από την πλευρική 
οπή στερέωσης.

 Εικόνα 3: Ξεσφηνώστε προσεκτικά την πλευρά του καλαθιού μακριά από τη λαβή και τραβήξτε το 
καλάθι προς τα κάτω.

4. Τραβήξτε προσεκτικά προς τα κάτω το καλάθι μέχρι η άλλη πλευρά να αποσπαστεί από τη 
λαβή και βάλτε το καλάθι στην άκρη. 

Λεζάντα Περιγραφή

A Οπή στερέωσης

B Γλωττίδα στερέωσης
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
3. Αντικατάσταση 
λαβής που έχει 
υποστεί ζημιά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν η λαβή απαιτεί αντικατάσταση, συνεχίστε στην ενότητα Αντικατάσταση 
λαβής που έχει υποστεί ζημιά σε αυτήν την σελίδα. Εάν η λαβή δεν έχει υποστεί ζημιά, μεταβείτε 
στην ενότητα Εγκατάσταση του νέου καλαθιού στην επόμενη σελίδα.
1. Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες της λαβής και σύρετε τη λαβή προς τα πάνω και προς τα έξω 

από τον κάτω ιστό (Εικόνα 1).

 Εικόνα 1: Χαλαρώστε τις τέσσερις βίδες στερέωσης.

2. Αφαιρέστε τις βίδες από τις πλάκες στερέωσης της λαβής και αφήστε την λαβή που έχει 
υποστεί ζημιά στην άκρη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι οι δύο πλάκες στερέωσης είναι σωστά προσανατολισμένες 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 2, πριν ξεκινήσετε το επόμενο βήμα.

 Εικόνα 2: Κατάλληλος προσανατολισμός πλακών στερέωσης.

Λεζάντα Περιγραφή

A Οδοντωτή πλευρά 
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
3. Εισαγάγετε κάθε μία από τις βίδες στερέωσης μέσω της λαβής και βιδώστε τις βίδες στις 
βάσεις στερέωσης έως ότου τα άκρα των βιδών να ευθυγραμμιστούν με την πίσω πλευρά των 
βραχιόνων (Εικόνα 3).

 Εικόνα 3: Βιδώστε και τις δύο βίδες μέχρι να ευθυγραμμιστούν με το βραχίονα.

 a. Σύρετε τις πλάκες στερέωσης της λαβής στις κάτω αυλακώσεις του ιστού.
 b. Ρυθμίστε το ύψος της λαβής όπως επιθυμείτε και σφίξτε και τις τέσσερις βίδες των 

πλακών στερέωσης.

4. Εγκαταστήστε το 
νέο καλάθι

4. Εισαγάγετε τη γλωττίδα στερέωσης στη δεξιά πλευρά του καλαθιού στην οπή στερέωσης στη 
λαβή και στη συνέχεια πιέστε προς τα πάνω στην αριστερή πλευρά του καλαθιού (Εικόνα 4).

 Εικόνα 4: Εισαγάγετε τη γλωττίδα στερέωσης της δεξιάς πλευράς στην οπή στερέωσης και πιέστε 
την αριστερή πλευρά του καλαθιού προς τα πάνω.

Λεζάντα Περιγραφή

A Ευθυγραμμισμένα

B Λαβή

C Βραχίονας

Λεζάντα Περιγραφή

A Γλωττίδα
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
5. Πιέστε μέσα στην αριστερή πλευρά του καλαθιού ή ξεσφηνώστε προσεκτικά την αριστερή 
πλευρά του καλαθιού ενώ πιέζετε προς τα πάνω στο κάτω μέρος του καλαθιού, έως ότου η 
γλωττίδα στερέωσης να ολισθήσει εντός της οπής στερέωσης (Εικόνα 5).

 Εικόνα 5: Ξεσφηνώστε την αριστερή πλευρά προς τα μέσα και σπρώξτε προς τα πάνω την αριστερή 
πλευρά του καλαθιού.

6. Λυγίστε τη μέση του καλαθιού (Α) ελαφρώς μακριά από τη λαβή και στρέψτε το κάτω μέρος 
του καλαθιού (Β) προς το τρόλεϊ, έως ότου και οι δύο γλωττίδες στερέωσης του καλαθιού να 
κλειδώσουν μέσα στις δύο οπές στερέωσης (Εικόνα 6).

 Εικόνα 6: Τοποθέτηση των γλωττίδων στερέωσης στις δύο οπίσθιες οπές στερέωσης.

Λεζάντα Περιγραφή

A Οπή στερέωσης 

B Γλωττίδα στερέωσης 
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Επανεγκατάσταση των βραχιόνων τοποθέτησης της ράβδου του βίντεο - 
Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU

 Συνιστάται η χρήση βοηθού κατά την τοποθέτηση της ράβδου του βίντεο για την 
αποφυγή τραυματισμών ή ζημιών στον εξοπλισμό.

 Η ακατάλληλη τοποθέτηση των δύο βραχιόνων τοποθέτησης θα επιτρέψει στη ράβδο 
του βίντεο να διαχωριστεί από τον κάτω ιστό, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα 
εξαρτήματα του συστήματος ή να προκαλέσει τραυματισμό.

1. Τοποθετήστε έναν από τους βραχίονες μέσα στη ράβδο του βίντεο με την προοριζόμενη 
πλευρά τοποθετημένη πάνω στη ράβδο του βίντεο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.

 Εικόνα 1: Σωστός προσανατολισμός των βραχιόνων τοποθέτησης μέσα στη ράβδο του βίντεο.

2. Περάστε δύο βίδες μέσω των οπών στερέωσης της ράβδου του βίντεο και βιδώστε τες 
στους βραχίονες.

3. Συνεχίστε να βιδώνετε τις 2 βίδες στον βραχίονα έως ότου τα άκρα και των δύο βιδών να 
ευθυγραμμιστούν με την πίσω πλευρά του βραχίονα (Εικόνα 8).

 Εικόνα 2: Βιδώστε και τις δύο βίδες μέχρι να ευθυγραμμιστούν με το βραχίονα.
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
4. Επαναλάβετε τα βήματα 8 έως 10 για το δεύτερο βραχίονα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Πιέστε και τις τέσσερις βίδες προς τα μέσα έως ότου να σφίξουν στη ράβδο 
του βίντεο (Εικόνα 3) κατά την εκτέλεση του επόμενου βήματος. Αυτό είναι απαραίτητο για 
τη σωστή τοποθέτηση και των δύο βραχιόνων για να ολισθήσουν οι βραχίονες και στις δύο 
εγκοπές στον κάτω ιστό.

 Εικόνα 3: Πιέστε και τις τέσσερις βίδες σφιχτά στη ράβδο του βίντεο.

5. Με έναν βοηθό, χαμηλώστε προσεκτικά τη ράβδο του βίντεο στον κάτω ιστό, διασφαλίζοντας 
ότι και οι δύο βραχίονες θα ολισθήσουν μέσα στις δύο υποδοχές (Εικόνα 4).

 Εικόνα 4: Σωστή τοποθέτηση των βραχιόνων τοποθέτησης μέσα στις κάτω υποδοχές του ιστού.
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
6. Σφίξτε και τις τέσσερις βίδες έως ότου να σφίξουν στη ράβδο του βίντεο (Εικόνα 5).

 Εικόνα 5: Σφίξτε όλες τις τέσσερις βίδες τοποθέτησης της ράβδου του βίντεο.

7. Κουνήστε τη ράβδο του βίντεο. Δεν θα πρέπει να κουνιέται καθόλου. Εάν η ράβδος του βίντεο 
κουνιέται, οι βραχίονες δεν έχουν ολισθήσει μέσα στις δύο υποδοχές. Αφαιρέστε τη ράβδο του 
βίντεο και επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία.
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Σύστημα τρόλεϊ Natus ErgoJust και ErgoJust ICU 
Αφαίρεση του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων - Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU 

Τα καλώδια της βιντεοκάμερας, της λυχνίας IR και του μικροφώνου περνούν μέσα από τη ράβδο 
του βίντεο, κάτι που ενδέχεται να απαιτεί την αφαίρεση του καλύμματος του νάρθηκα καλωδιώσεων 
για πρόσβαση στα καλώδια.

1. Ξεβιδώστε το κομβίο τοποθέτησης του νάρθηκα καλωδιώσεων (Εικόνα 1) και αφήστε το 
κάλυμμα του του νάρθηκα καλωδιώσεων στην άκρη.

2. Τοποθετήστε ξανά και ασφαλίστε το κάλυμμα του του νάρθηκα καλωδιώσεων όταν τελειώσετε.

 Εικόνα 1: Αφαίρεση του καλύμματος του του νάρθηκα καλωδιώσεων.

Μόνο για το τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU Μόνο για το τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM
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Οδηγίες χρήσης των τρόλεϊ Natus ErgoJust LTM και ErgoJust ICU
Κενή σελίδα
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Κεφάλαιο 4

Οδηγίες καλωδίωσης

Το κεφάλαιο χωρίζεται σε πέντε ενότητες

4-1 - Natus ErgoJust LTM με κάμερες Axis

4-2 - Natus ErgoJust LTM με κάμερες Sony Ipela 

4-3 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες Axis

4-4 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες Sony Ipela

4-5 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες σταθερής μεγέθυνσης (fixed-zoom)
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
Ενότητα 4-1 - Natus ErgoJust LTM (κάμερες Axis)

Θύρες κάμερας Axis

A Σύνδεση Ethernet

B Είσοδος ήχου

C Γείωση ήχου
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Cabling Instructions
4-1-1 - Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Axis)

 Εικόνα 1: Καλωδίωση των εξαρτημάτων του συστήματος με κάμερα Axis.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Οθόνη I Πίνακας ελέγχου φωτοδιεγέρτη Natus

B Βιντεοκάμερα Axis J Base Unit ενισχυτή Natus (δεξιά πλευρά)

C Μικρόφωνο K Base Unit ενισχυτή Natus (αριστερή πλευρά)

D Λυχνία IR L Υπολογιστής

E Ποντίκι M Κυτίο ασφαλειοδιακοπτών ενισχυτή

F Πληκτρολόγιο N Power Over Ethernet Injector

G Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) O Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.

H Περιστρεφόμενος βραχίονας
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-1-2 - Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Axis)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα H Πληκτρολόγιο

B Λυχνία IR και μικρόφωνο I Ποντίκι

C Base Unit ενισχυτή (δεξιά πλευρά) J Δύο δεματικά (tie-wrap)

D Ράβδος βίντεο K Υπολογιστής

E Νάρθηκας καλωδιώσεων L Power Over Ethernet Injector

F Δέσμη καλωδίων M Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.

G Οθόνη
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Cabling Instructions
4-1-3 - Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης συστήματος (κάμερα Axis)

 Βεβαιωθείτε ότι το ISO ή το UPS είναι αποσυνδεδεμένο (εκτός πρίζας) από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν συνδέσετε τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης στα εξαρτήματα του συστήματος. 

NOTE: Το ISO εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

 

Εικόνα 1: Καλωδίωση της ηλεκτροδότησης των εξαρτημάτων του συστήματος (κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) G Τροφοδοτικό

B Βιντεοκάμερα H Ηλεκτρικό δίκτυο

C Λυχνία IR και μικρόφωνο I Base Unit ενισχυτή Natus (δεξιά πλευρά)

D Τροφοδοτικό J Υπολογιστής

E Power Over Ethernet Injector K Οθόνη

F ISO ή UPS L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-1-1 - Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης συστήματος (κάμερα Axis)

 Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) I Ηλεκτρικό δίκτυο

B Βιντεοκάμερα J Υπολογιστής

C Λυχνία IR και μικρόφωνο K Τροφοδοτικό λυχνίας IR

D Base Unit ενισχυτή Natus L Τροφοδοτικό φωτοδιεγέρτη (επιλογή)

E Ράβδος βίντεο M Τα τροφοδοτικά προστατεύονται με λωρίδες Velcro

F Νάρθηκας καλωδιώσεων N Οθόνη

G Δέσμη καλωδίων O Power Over Ethernet Injector

H ISO ή UPS P Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.
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Cabling Instructions
Ενότητα 4-2 - Natus ErgoJust LTM (κάμερες Sony Ipela)

4-2-1 - Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Ipela)

 Εικόνα 1: Καλωδίωση των εξαρτημάτων του συστήματος (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Οθόνη H Περιστρεφόμενος βραχίονας

B Βιντεοκάμερα I Πίνακας ελέγχου φωτοδιεγέρτη Natus

C Μικρόφωνο J Base Unit ενισχυτή Natus (δεξιά πλευρά)

D Λυχνία IR K Base Unit ενισχυτή Natus (αριστερή πλευρά)

E Ποντίκι L Κυτίο ασφαλειοδιακοπτών ενισχυτή

F Πληκτρολόγιο M Υπολογιστής

G Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) N Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-2-2 - Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου  (Κάμερα Ipela)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (κάμερα Sony Ipela)

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα G Οθόνη

B Λυχνία IR και μικρόφωνο H Πληκτρολόγιο

C Base Unit ενισχυτή (δεξιά πλευρά) I Ποντίκι

D Ράβδος βίντεο J Δύο δεματικά (tie-wrap)

E Νάρθηκας καλωδιώσεων K Υπολογιστής

F Δέσμη καλωδίων L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.
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Cabling Instructions
4-2-3 - Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης συστήματος (κάμερα Ipela)

 Βεβαιωθείτε ότι το ISO ή το UPS είναι αποσυνδεδεμένο (εκτός πρίζας) από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν συνδέσετε τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης στα εξαρτήματα του συστήματος. 

NOTE: Το ISO εμφανίζεται στο παρακάτω παράδειγμα.

 

Εικόνα 1: Καλωδίωση των εξαρτημάτων ηλεκτροδότησης του συστήματος (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) H ISO ή UPS

B Βιντεοκάμερα I Ηλεκτρικό δίκτυο

C Μικρόφωνο J Base Unit ενισχυτή Natus (δεξιά πλευρά)

D Λυχνία IR K Υπολογιστής

E Διαχωριστής καλωδίων L Οθόνη

F Τροφοδοτικό M Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.

G Τροφοδοτικό
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-2-4 - Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης συστήματος (κάμερα Ipela)

 Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Φωτοδιεγέρτης Natus (επιλογή) I Ηλεκτρικό δίκτυο

B Βιντεοκάμερα J Υπολογιστής

C Λυχνία IR και μικρόφωνο K Τροφοδοτικό λυχνίας IR και μικροφώνου

D Base Unit ενισχυτή Natus L Τροφοδοτικό φωτοδιεγέρτη (επιλογή)

E Ράβδος βίντεο M Τα τροφοδοτικά προστατεύονται με λωρίδες Velcro

F Νάρθηκας καλωδιώσεων N Οθόνη

G Δέσμη καλωδίων O Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.

H ISO ή UPS
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Cabling Instructions
Ενότητα 4-3 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες Axis

4-3-1 - Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής βίντεο (Κάμερα Axis)

Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής PTZ και HD PTZ (κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντ
α

Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα F Υπολογιστής All-in-One

B Μικρόφωνο G Base Unit ενισχυτή Natus

C Λυχνία IR H Πληκτρολόγιο

D Power Over Ethernet Injector I Προς το δίκτυο

E Μετατροπέας RJ45 σε USB J Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-3-2 - Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Axis)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής βίντεο (Κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα G Νάρθηκας καλωδιώσεων

B Λυχνία IR και μικρόφωνο H Πληκτρολόγιο

C Base Unit ενισχυτή Natus I Δέσμη καλωδίων

D Ράβδος βίντεο J Υπολογιστής All-in-One

E Νάρθηκας καλωδιώσεων K Power Over Ethernet Injector

F Προς το δίκτυο L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτούς που εμφανίζονται.
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Cabling Instructions
4-3-3 - Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Axis)

 Βεβαιωθείτε ότι το ISO ή το UPS είναι αποσυνδεδεμένο (εκτός πρίζας) από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν συνδέσετε τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης στα εξαρτήματα του συστήματος. 

Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο PTZ και HD PTZ (κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα G Μετατροπέας RJ45 σε USB

B Μικρόφωνο H Ηλεκτρικό δίκτυο

C Λυχνία IR I ISO ή UPS

D Power Over Ethernet Injector J Base Unit ενισχυτή Natus (άποψη δεξιάς πλευράς)

E Τροφοδοσία ισχύος K Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.

F Υπολογιστής All-in-One
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-3-4 - Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Axis)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο PTZ και HD PTZ (κάμερα Axis).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα G Υπολογιστής All-in-One

B Λυχνία IR και μικρόφωνο H Ράβδος βίντεο

C Base Unit ενισχυτή Natus I ISO ή UPS

D Ηλεκτρικό δίκτυο J Τροφοδοτικό λυχνίας IR

E Νάρθηκας καλωδιώσεων K Power Over Ethernet Injector

F Δέσμη καλωδίων L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.
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Cabling Instructions
Ενότητα 4-4 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες Sony Ipela

4-4-1 - Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (Κάμερα Ipela)

Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής PTZ και HD PTZ (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα PTZ / HD PTZ F Προς το δίκτυο

B Μικρόφωνο G Base Unit ενισχυτή Natus

C Λυχνία IR H Υπολογιστής All-in-One

D Μετατροπέας RJ45 σε USB I Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.

E Πληκτρολόγιο
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-4-2 - Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (κάμερα Ipela)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής βίντεο PTZ και HD PTZ (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα PTZ / HD PTZ G Νάρθηκας καλωδιώσεων

B Λυχνία IR και μικρόφωνο H Πληκτρολόγιο

C Base Unit ενισχυτή Natus I Δέσμη καλωδίων

D Ράβδος βίντεο J Υπολογιστής All-in-One

E Νάρθηκας καλωδιώσεων K Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν από 
αυτούς που εμφανίζονται.

F Προς το δίκτυο
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Cabling Instructions
4-4-3 - Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Ipela)

 Βεβαιωθείτε ότι το ISO ή το UPS είναι αποσυνδεδεμένο (εκτός πρίζας) από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν συνδέσετε τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης στα εξαρτήματα του συστήματος. 

Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο PTZ και HD PTZ (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Υπολογιστής All-in-One F Τροφοδοτικό

B Βιντεοκάμερα PTZ / HD PTZ G Ηλεκτρικό δίκτυο

C Μικρόφωνο H ISO ή UPS

D Λυχνία IR I Base Unit ενισχυτή Natus (άποψη δεξιάς πλευράς)

E Διαχωριστής καλωδίων J Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-4-4 - Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα Ipela)

Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο PTZ και HD PTZ (κάμερα Sony Ipela).

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα PTZ / HD PTZ F Δέσμη καλωδίων

B Λυχνία IR και μικρόφωνο G Υπολογιστής All-in-One

C Base Unit ενισχυτή Natus H Ράβδος βίντεο

D Ηλεκτρικό δίκτυο I Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να διαφέρουν 
από αυτούς που εμφανίζονται.

E Νάρθηκας καλωδιώσεων
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Cabling Instructions
Ενότητα 4-5 - Natus ErgoJust ICU με κάμερες σταθερής μεγέθυνσης (fixed-zoom)

4-5-1 - Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (κάμερα σταθερής μεγέθυνσης - fixed-zoom)

 Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής βίντεο σταθερού ζουμ.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Μικρόφωνο G Πληκτρολόγιο

B Μην συνδέετε ρεύμα σε αυτές τις δύο 
εισόδους

H Προς το δίκτυο

C GND (γείωση) I Προς το τροφοδοτικό της βιντεοκάμερας

D TD J Base Unit ενισχυτή Natus

E RD K Υπολογιστής All-in-One

F Προς την ηλεκτροδότηση της 
βιντεοκάμερας

L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.
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4-5-2 - Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου (κάμερα σταθερής μεγέθυνσης - fixed-zoom)

 Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων σήματος και ελέγχου επιλογής βίντεο σταθερού ζουμ.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ G Πληκτρολόγιο

B Λυχνία IR H Δέσμη καλωδίων

C Μικρόφωνο I Υπολογιστής All-in-One

D Base Unit ενισχυτή Natus J Ράβδος βίντεο

E Προς το δίκτυο K Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.

F Νάρθηκας καλωδιώσεων
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Cabling Instructions
Ασφαλίστε τα καλώδια με δεματικά (tie wrap)
1. Συνδέστε τα δεματικά (tie wrap) στα καλώδια του τρόλεϊ Natus ErgoJust ICU όπως φαίνεται 

παρακάτω, μετά την καλωδίωση των εξαρτημάτων του συστήματος (Εικόνα 1).

 

Εικόνα 1: Ασφάλιση των καλωδίων με δέτες καλωδίων.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Προς τον υπολογιστή E Δέσμη καλωδίων

B Δεματικά (tie-wrap) F Προς το μικρόφωνο

C Από το τροφοδοτικό G Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών 
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτούς 
που εμφανίζονται.

D Από τη ράβδο βίντεο
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4-5-3 - Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα σταθερής μεγέθυνσης - fixed-zoom)

 Βεβαιωθείτε ότι το ISO ή το UPS είναι αποσυνδεδεμένο (εκτός πρίζας) από το ηλεκτρικό δίκτυο, πριν συνδέσετε τα καλώδια 
ηλεκτροδότησης στα εξαρτήματα του συστήματος. 
Δείτε το διάγραμμα δρομολόγησης καλωδίων επιλογής βίντεο σταθερού ζουμ στην επόμενη σελίδα.

 Εικόνα 1: Συνδέσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο σταθερού ζουμ.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Μην συνδέετε ρεύμα σε αυτές τις δύο 
εισόδους

G Ηλεκτρικό δίκτυο

B 12V- H Τροφοδοσία ισχύος

C 12V+ I ISO (στην εικόνα) ή UPS

D Προς τα καλώδια ελέγχου κάμερας RD, 
TD, GND

J Base Unit ενισχυτή Natus

E Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ K Υπολογιστής All-in-One

F Λυχνία IR L Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.
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Cabling Instructions
4-5-4 - Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης (κάμερα σταθερής μεγέθυνσης - fixed-zoom)

 Εικόνα 1: Δρομολογήσεις καλωδίων ηλεκτροδότησης επιλογής βίντεο σταθερού ζουμ.

Λεζάντα Description (Περιγραφή) Λεζάντα Description (Περιγραφή)

A Βιντεοκάμερα σταθερού ζουμ F Νάρθηκας καλωδιώσεων

B Λυχνία IR G Δέσμη καλωδίων

C Μικρόφωνο H Υπολογιστής All-in-One

D Base Unit ενισχυτή Natus I Ράβδος βίντεο

E Ηλεκτρικό δίκτυο J Οι τύποι συνδετήρων και συσκευών ενδέχεται να 
διαφέρουν από αυτούς που εμφανίζονται.
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Κενή σελίδα.
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