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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Bezpečnost a soulad s normami

Vozík Natus ErgoJust LTM splňuje následující bezpečnostní normy stanovené národními i mezinárodními regulačními orgány pro 
zdravotnické elektrické přístroje.

• UL 60601-1 Všeobecné požadavky
• CSA 22.2 č. 601.1-M90 Všeobecné požadavky
• IEC/EN 60601-1 Všeobecné požadavky

Zřeknutí se odpovědnosti

Společnost Natus Medical Incorporated nenese zodpovědnost za poranění, infekce nebo jiné škody vzniklé v důsledku použití 
tohoto výrobku.

Elektronickou kopii tohoto dokumentu najdete na webové stránce společnosti Natus. Jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v 
souvislosti s vozíky ErgoJust LTM a ErgoJust JIP, je třeba ohlásit společnosti Natus Medical Incorporated a příslušnému orgánu 
členského státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí.

Elektronickou kopii tohoto dokumentu naleznete na webových stránkách společnosti Natus.

Autorská práva a registrované obchodní značky

© 2020 Natus Medical Incorporated nebo jedna z jejích dceřiných společností. Všechna práva vyhrazena.

Natus je registrovanou obchodní značkou společnosti Natus Medical Incorporated. Všechny názvy výrobků v tomto dokumentu 
jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami vlastněnými, licencovanými, propagovanými nebo 
šířenými společností Natus Medical Incorporated a jejími dceřinými či sesterskými společnostmi. Všechny ostatní obchodní 
značky jsou majetkem svým příslušných vlastníků.
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Kapitola 1

Úvod

Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP jsou ergonomické vozíky, které ve spojení se 
zařízeními Natus NeuroWorks/SleepWorks a s příslušenstvím představují kompletní pojízdné 
pracovní stanice pro práci s EEG. 

Vozík Natus ErgoJust LTM představuje pojízdnou pracovní stanici dostupnou v místě poskytování 
péče pacientovi v kterékoli místnosti nemocnice, kde je zapotřebí EEG sledování či testování. 
Je dokonale navržen k tomu, aby představoval komplexní řešení pro případy dlouhodobého 
sledování EEG (LTM). Do jeho výbavy patří upevňovací držáky pro základní jednotky zesilovače 
Natus, zaznamenávací počítač se softwarem NeuroWorks/SleepWorks, monitor, volitelné 
videokamery s různým rozlišením (včetně kamer napájených přes Ethernet), infračervené světlo a 
mikrofon, světelný stimulátor Natus, oddělovací transformátor (ISO) či nepřerušitelný zdroj (UPS) 
a košík či košíky na zdravotnický materiál.

Vozík Natus ErgoJust do JIP je ideální v případech sledování EEG na jednotce intenzivní péče 
(JIP). Nabízí stejné funkce jako vozík Natus ErgoJust LTM, avšak využívá kompaktní počítač 
určený k získávání dat, který je díky menšímu půdorysu ideální pro ovládaní dotykovou 
obrazovkou na JIP.

Funkce a možnosti vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP zahrnují:

• Výškově nastavitelná pracovní plocha a 
zásuvka pro klávesnici 

• Nastavitelný a naklopitelný monitor
• Rozsah nastavení pro stojící či sedící 

obsluhu
• Rychloupínací nástavec base units 

zesilovače Natus 

• Počítač se softwarem Natus NeuroWorks/
SleepWorks

• Standardní kamery, kamery s vysokým 
rozlišením (HD), kamery s plným 
vysokým rozlišením 1080p (fHD)

• Malý půdorys 
• 4 aretovatelná kolečka

Rozměry vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

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

ErgoJust do JIP: V 1,97 m x Š 0,46 m x H 0,67 m
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Použití tohoto manuálu 

V tomto manuálu jsou popsány teoretické základy, funkce a prvky, nastavení, provoz a údržba 
vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP. Rovněž obsahuje údaje o jejich technickém 
provedení a o možnostech získání pomoci. 

Když si některé postupy osvěžujete, doporučujeme vám přečíst si před zahájením jejich 
jednotlivých kroků celou kapitolu. Pokyny prosím dodržujte pečlivě.

DŮLEŽITÉ: Je nezbytné, aby všechny sestavy vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do 
JIP smontoval či vylepšoval způsobilý a vyškolený technik či zástupce společnosti Natus.

DŮLEŽITÉ: Nepřipojujte žádné kabely, dokud nebyly osazeny všechny součásti. Kapitoly 3 a 4 
popisují, kam zapojit a kudy vést kabely. 

Některé součásti mohou již být osazeny a připojeny kabely k vozíku z výroby. Schémata zapojení 
kabelů zahrnují i ty kabely, které byly zapojeny již z výroby, abyste si mohli ověřit, že byla tato 
zapojení provedena řádně. 

 Důrazně doporučujeme, abyste si před zahájením práce s touto sestavou vozíků přečetli 
kapitolu Varování či bezpečnostní opatření v tomto manuálu. 

Zamýšlené použití

Vozíky Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP jsou pojízdnými pracovními stanicemi, na 
nichž jsou osazena všechna zařízení a příslušenství Natus potřebná k provádění kamerového i 
nekamerového EEG vyšetření za účelem běžného testování, dlouhodobého sledování (LTM) a 
EEG sledování na jednotce intenzivní péče (JIP). 

Zamýšlený uživatel

Vozíky ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP jsou určeny k používání vyškolenými zdravotnickými 
odborníky.
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Úvod
Ukazatele použité v tomto manuálu 

V rámci manuálu se používají různé symboly a typografické ukazatele. V tabulce na následující 
straně je znázorňujeme a popisujeme jejich významy a funkce. 

Informace o ilustracích

Modely/styly vybavení uvedeného v této příručce se mohou lišit od těch znázorněných 
na ilustracích. 

Popis symbolů/ukazatelů

V tomto manuálu jsou nebezpečné nebo ke škodám vedoucí podmínky a postupy označené 
dvěma štítky:

 Tímto symbolem se označují varování nebo důležité informace, které byste neměli 
přehlédnout. Před prvním spuštěním systému pozorně čtěte všechna varování a upozornění. 

 Tímto symbolem se označují upozornění na podmínky nebo postupy, v jejichž důsledku by 
mohlo dojít ke škodám na zařízení.

POZNÁMKA: Poznámka obsahuje důležité doplňkové informace. 

Tučné - Názvy ovládacích kláves, názvy kláves s funkcemi, možností a označení jsou vytištěny 
tučně. Tučný text se rovněž používá ke zdůraznění důležitých názvů či myšlenek.

Kurzíva - Kurzíva se používá v popiscích obrázků a v názvech kapitol v záhlaví.
23. Listopad 2020 1-3



Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Značky a symboly

K vozíku Natus ErgoJust LTM a/nebo k součástem sestavy Natus Neurology Incorporated mohou být připevněny následující štítky 
a symboly. Položky označené „-“ jsou nestandardizovanými symboly.

Symbol Odkazovaná 
norma

Název normy týkající se
symbolu

Název symbolu dle
odkazované normy

Popis

Medical Device - - Označení zdravotnického
vybavení

Tento výrobek je 
zdravotnickým
vybavením.

RX only 21 CFR část
801.109 (b) (1)

Označení zařízení
na předpis.

Pouze na předpis Označuje, že je výrobek
povolen k prodeji pouze
oprávněným zdravotnickým 
pracovníkem
nebo na jeho předpis.

2012/19/EU Odpadní elektrická a 
elektronická zařízení 
(OEEZ)

Zásady likvidace výrobku
po skončení provozní 
životnosti

Označuje, že se elektrická
a elektronická zařízení 
určená k likvidaci
nemají vyhazovat
společně s netříděným
odpadem, ale musí se 
odvážet
samostatně.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Výrobce Označuje výrobce 
zdravotnického vybavení.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Zplnomocněný zástupce v 
Evropské unii

Označuje příslušného
zplnomocněného
zástupce v Evropské unii.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Datum výroby Označuje datum výroby
zdravotnického
vybavení.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Sériové číslo nebo číslo 
šarže

Označuje výrobní kód 
výrobce,
aby bylo možné identifikovat
konkrétní sériové číslo nebo 
číslo šarže.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Katalogové číslo Označuje katalogové číslo 
výrobce,
aby bylo možné určit 
příslušný zdravotnický
prostředek.
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Úvod
ISO 15223-1
Symbol 5.4.3

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Přečtěte si návod
k použití

Označuje situaci, při které
musí uživatel nahlédnout
do návodu k použití.

ISO 60601-1
Tabulka D.1 #11

Zdravotnické elektrické 
přístroje – Část 1: 
Všeobecné požadavky na 
základní bezpečnost a 
nezbytnou funkčnost.

Pokyny k obsluze

ISO 60601-1
Tabulka D.2 #10

Zdravotnické elektrické 
přístroje – Část 1: 
Všeobecné požadavky na 
základní bezpečnost a 
nezbytnou funkčnost

Postupujte podle návodu
k použití

Viz návod/příručka
k použití.
POZNÁMKA
„Pro použití se řiďte pokyny“ 
na ZDRAVOTNICKÉM 
VYBAVENÍ

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

Zdravotnické prostředky - 
Značky
pro štítky, označování
a informace poskytované
se zdravotnickými 
prostředky.

Upozornění: Přečtěte si 
všechna varování
a bezpečnostní opatření
uvedená v návodu k 
použití.

Označuje situaci, při které
musí uživatel nahlédnout
do návodu k použití kvůli
důležitým upozorňujícím
informacím, například 
varováním
a bezpečnostním opatřením,
která nelze z jakýchkoli 
důvodů umístit
přímo na samotné 
zdravotnické
vybavení.

ISO 60601-1
Tabulka D.1 #10

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

ISO 60601-1
Tabulka D.2 #2

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Všeobecná výstražná 
značka

Označuje hrozbu
možného zranění pacienta
či pracovníka obsluhy.

nepřítomné nepřítomné Množství Počet dílů obsažených
v balení.

IEC-60601-1
Tabulka D.1 #1

IEC-60601-1, Tabulka D.1 
#1
Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Střídavý proud Označuje na výkonovém 
štítku,
že vybavení je
způsobilé pouze k napájení
střídavým proudem a 
označuje
příslušné koncovky.

Symbol Odkazovaná 
norma

Název normy týkající se
symbolu

Název symbolu dle
odkazované normy

Popis
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
IEC-60601-1
Tabulka D.1 #4

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Stejnosměrný proud Označuje na výkonovém 
štítku,
že vybavení je
způsobilé pouze k napájení
stejnosměrným proudem a 
označuje
příslušné koncovky.

ISO-60601-1
Tabulka D.1 #8

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Ekvipotenciální spojení Označuje koncovky,
které při zapojení
přivádějí různé části
zařízení nebo sestavy na
stejný potenciál, nikoli
nutně na zemnicí
(uzemnění) potenciál, např.
při ukostření.

IEC-60601-1
Tabulka D.1 #12

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

„Zapnuto“ (napájení) Označuje připojení k 
elektrické
síti, přinejmenším u vypínačů
elektrické sítě či jejich poloh,
a veškeré případy
týkající se bezpečnosti.

O IEC-60601-1
Tabulka D.1 #13

Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1:
Všeobecné požadavky na
základní bezpečnost a 
nezbytnou
funkčnost.

„Vypnuto“ (napájení) Označuje odpojení
od elektrické sítě, 
přinejmenším
u vypínačů elektrické sítě či 
jejich
poloh, a veškeré případy
týkající se bezpečnosti.

ISO-60601-1
Tabulka D.1 #20

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Příložná část typu BF Označuje přiloženou část 
typu BF
vyhovující normě IEC
60601-1.

ISO-60601-1
Tabulka D.1 #24

Zdravotnické elektrické 
přístroje
– Část 1: Všeobecné
požadavky na základní 
bezpečnost
a nezbytnou funkčnost.

Nebezpečné napětí Označuje nebezpečí plynoucí
z nebezpečného napětí.

ISO-7000/IEC-60417
Symbol 5019

Grafické symboly k použití
na vybavení

Ochranný zemnič;
ochranné uzemnění

Označuje jakoukoli 
koncovku,
která je určena
k připojení k externímu
vodiči za účelem ochrany
proti úrazu elektrickým 
proudem v případě
poruchy, nebo koncovku
ochranné zemnicí elektrody
(uzemnění).

Symbol Odkazovaná 
norma

Název normy týkající se
symbolu

Název symbolu dle
odkazované normy

Popis
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Úvod
- - Nestavte na sebe Nestavte na sebe

ISO 7010:2019
Symbol P017

- Netlačit Označuje hrozící zranění 
osob z důvodu naklonění 
výrobku, pokud je tlačen na 
jakémkoli jiném místě než za 
držadlo.

- - Nebezpečí úderu Označuje hrozící zranění 
osob z důvodu úderu.

- - Nebezpečí přiskřípnutí Nepřibližujte se rukama a 
prsty k pohyblivým částem 
nebo mezi pohyblivé a 
nepohyblivé části přístroje, 
ani mezi materiál a jakoukoli 
část stroje.

- - Přeprava vozíku Pokyny k přepravě
vozíku je nezbytné 
dodržovat.

- - Nebezpečí převrácení Označuje hrozící zranění 
osob z důvodu převrácení 
výrobku.

- - Nejnižší/nejvyšší
hmotnosti monitoru

Označuje nejvyšší
a nejnižší hmotnosti.

- - Hrozba nahromaděné 
energie

Označuje hrozící zranění 
osob z důvodu nahromaděné 
energie.

Do Not Break 
Down Skid

- - Nerozdělujte náklad z 
palety

Nerozdělujte náklad z palety.

Symbol Odkazovaná 
norma

Název normy týkající se
symbolu

Název symbolu dle
odkazované normy

Popis
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Bezpečnostní shrnutí

Varování či 
bezpečnostní opatření

Následuje přehled varování vztahujících se k vozíkům sestavy Natus ErgoJust LTM a Natus 
ErgoJust do JIP. Dodatečná varování a bezpečnostní opatření v různých oddílech této uživatelské 
příručky. Před použitím sestavy vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP si prosím 
důkladně přečtěte a pochopte informace obsažené v této uživatelské příručce a jakékoli 
doprovodné dokumentaci.

Pokud je během skladování či přepravy vybavení vystaveno nepříznivým podmínkám, může 
se jeho fungování či bezpečnost zhoršit. Pokud máte v kterýkoli okamžik dojem, že se 
fungování či bezpečnost přístroje zhoršily, je třeba ukončit jeho provoz a zabezpečit jej proti 
nechtěnému použití.
Před provedením servisních prací odpojte veškeré zdroje napájení od všech součástí sestavy.
Vodivé části elektrod a jejich konektory se nesmí dotýkat jiných vodivých částí či uzemnění. 
Sestava Natus Neurology Incorporated NENÍ určena k použití s vysokofrekvenčním 
chirurgickým vybavením. 
Aby se předešlo možným bezpečnostním rizikům pramenícím z celkového zatížení 
unikajícími proudy, pokud je několik různých součástí sestavy propojeno, je třeba ostatní 
vybavení zapojené do sestavy napájet prostřednictvím společností Natus schváleného 
oddělovacího transformátoru (ISO) či nepřerušitelného zdroje (UPS). 
Současné připojení jiného lékařského vybavení, například stimulátoru srdeční činnosti nebo 
jiných elektrických stimulátorů, k témuž pacientovi může představovat bezpečnostní riziko. 
Sestava Natus ErgoJust LTM není chráněná vůči působení defibrilátoru. Base unit zesilovače 
(vstupní zařízení elektrody) je třeba před použitím defibrilátoru odpojit. 
Konektor oxymetru vykazuje jmenovitou elektrostatickou odolnost pouze tehdy, pokud je do 
něj zapojen oxymetr nebo pokud je na něj nasazena jeho krytka. Během používání by měl do 
něj být po celou dobu buď zapojen oxymetr, nebo by na něj měla být nasazena jeho krytka. 
Tento výrobek je třeba pravidelně čistit a kontrolovat. Pokud má výrobek poruchu, 
nepoužívejte jej. Rozbité, chybějící, opotřebované či kontaminované součásti je třeba 
neprodleně vyměnit. 
Tento výrobek nesmí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti Natus Neurology 
Incorporated upravován. Uživatel tohoto výrobku ponese plnou odpovědnost za jakoukoli 
závadu vzniklou v důsledku nesprávného používání, chybné údržby, nevhodných oprav, 
neoprávněného servisu či úprav prováděných kýmkoli jiným než společností Natus 
Neurology Incorporated nebo způsobilým servisním zástupcem společnosti Natus. 
Bezpečnost, spolehlivost a výkon tohoto přístroje lze zajistit pouze za následujících podmínek:

• Jestliže byl přístroj používám v souladu s přiloženými pokyny k obsluze.
• Jestliže na něm změny či opravy prováděla společnost Natus Neurology Incorporated.
• Jestliže se používá v budovách vybavených zemnicím vyrovnávacím vedením, které 

splňuje příslušné normy UL, CSA, IEC nebo jiné místní normy a předpisy.
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Úvod
Nebezpečí úderu! Pohyblivé části přístroje mohou rozdrtit či pořezat části lidského těla.

Před sejmutím osazeného vybavení snižte zvedací napětí. Nedbání na tuto výstrahu může mít 
za následek závažné zranění osob nebo škody na majetku.

1. Spusťte pracovní plochu do nejnižší polohy.
2. Otáčejte stavěcí maticí na vršku posuvné lišty proti směru hodinových ručiček, dokud se 

nezastaví (snížení zvedacího napětí na minimum může vyžadovat 40-60 otáček).

3. Po sejmutí nebo osazení vybavení upravte zvedací napětí, aby vyvážilo novou zátěž.
Nenakládejte na vozík zátěž nedosahující nejnižší přípustné nosnosti ani přesahující nejvyšší 
přípustnou nosnost. Neosazujte monitor s displejem přesahujícím doporučenou velikost. 
Nedbání na tuto výstrahu může mít za následek vratkost vozíku vedoucí k poškození zařízení 
nebo ke zranění osob.

POZNÁMKA: Pokud zvedací napětí nepřizpůsobíte hmotnosti monitoru, mohou se monitor 
či pracovní plocha samovolně posunout. Seřiďte zvedací napětí tak, aby monitor i pracovní 
plocha zůstávaly ve své poloze.

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Stavěcí matice

C Posuvná lišta
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Nebezpečí převrácení! Nedbání na následující výstrahy může mít za následek vratkost vozíku 
vedoucí k poškození zařízení nebo ke zranění osob.

• Nedovolte dětem lézt na vozík.
• Neveďte napájecí šňůry či kabely vybavení v dosahu dětí.
• V případě, že má vozík stát na místě, zaaretujte všechna kolečka.
• Nejezděte s vozíkem, pokud má displej monitoru v nejvyšší poloze.
• Nepřejíždějte vozíkem přes napájecí šňůry či nerovné, znečištěné, mokré nebo svažující 

se povrchy.
• Při převážení netlačte vozík za displej monitoru.

Hrozba nahromaděné energie! Nedbání na následující výstrahy může mít za následek 
závažná zranění osob a poškození vozíku i zařízení.

• Hlavní mechanismus uvnitř vozíku je pod mechanickým napětím a za určitých 
podmínek může pro osoby vystavené jeho působení představovat hrozbu.

• Neotvírejte sloupek ani základnu vozíku.
• Nesnažte se na vozíku provádět servis.
• Nesnímejte bezpečnostní kryty či štítky určené k ochraně před možnými hrozbami či k 

informování o nich.
• Servis nebo úpravy vozíku smí provádět pouze technici schválení společností Natus.
• Upozornění: Podle federálního zákona USA může být toto zařízení prodáváno, distribuováno a 

používáno pouze lékařem nebo na základě jeho objednávky. 
• Jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti s vozíky ErgoJust LTM a ErgoJust 

ICU, je třeba ohlásit společnosti Natus Medical Incorporated a příslušnému orgánu členského 
státu, v němž uživatel nebo pacient sídlí. 

• Před použitím zařízení prohlédněte a zkontrolujte. Nepoužívejte ho, pokud je poškozené.
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Úvod
Požadavky na napájecí napětí

Požadavky počítače Počítač používaný v sestavě vozíku snáší rozsahy střídavého napětí 100 V/115 V a 230 V  
při 50-60 Hz. 

Požadavky ohledně 
oddělovacího 
transformátoru a 
zdroje 
nepřerušovaného 
napětí

Vozíky Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP se musí používat spolu s oddělovacím 
transformátorem či zdrojem nepřerušovaného napětí schváleným společností Natus, který bude 
dodávat elektricky izolované napájení všem zařízením v sestavě. Pro více informací se prosím 
obraťte na technickou podporu Natus.

Požadavky na izolování pacienta

 Za účelem dosažení plné elektrické izolace vaší sestavy a rovněž ochrany pacienta před 
nadměrnými úniky proudu zapojte hlavní součásti způsobem popsaným v tomto návodu.
23. Listopad 2020 1-11



Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Kompatibilní příslušenství vozíků NatusErgoJust LTM a NatusErgoJust do JIP

Následuje seznam vybavení, které lze osadit či nainstalovat na vozík Natus ErgoJust LTM. Ostatní 
vybavení kompatibilní se systémem Natus NeuroWorks/SleepWorks, které se přímo neosazuje či 
neinstaluje, není uvedeno (týká se mimo jiné softwaru, přístrojů, příslušenství a kabelů). Do 
sestavy lze osadit pouze kompaktní počítače dodávané společností Natus.

Poznámka 1: Pouze pro vozík Natus ErgoJust do JIP.

Číslo dílu Natus Popis

10388 Base unit Brain Monitor

013926 Natus Base Unit

019672 Košík na zdravotnický materiál

019901 (poznámka 1) Audio modul vozíku Natus ErgoJust do JIP

019902 (poznámka 1) Video rozšíření vozíku Natus ErgoJust JIP  
s pevným zoomem

PK1058 110V stolní počítač určený k získávání dat EEG/spánku 
(pouze se základní deskou malé velikosti)

EEG-MP (poznámka 1) Kompaktní počítač s dotykovou obrazovkou

EXP1058 220V stolní počítač určený k získávání dat EEG/spánku 
(pouze se základní deskou malé velikosti)

105075XL 24" monitor s plochou obrazovkou (nebo obdobný monitor 
splňující požadavky na velikost a hmotnost)

PK1102 LED světelný stimulátor 110 V

EXP1102 LED světelný stimulátor 220 V

IP-EC-VIDEO-EXT ErgoJust video rozšíření s IP PTZ videokamerou 
(Sony Ipela) s běžným rozlišením

IP-HD-EC-VIDEO-EXT ErgoJust video rozšíření s IP PTZ videokamerou 
(Sony Ipela) s vysokým rozlišením

022640 ErgoJust video rozšíření s IP PTZ videokamerou 
(Sony Ipela/Axis) s plným vysokým rozlišením

005405 Rychloupínací souprava pro base units na straně 
hlavového modulu

005406 Rychloupínací souprava pro base units na straně  
zdi/sloupku

ISO-NA-EJ Oddělovací transformátor 110 V (pro nejnovější model se 
obraťte na technickou podporu společnosti Natus)

ISO-INT-EJ Oddělovací transformátor 220 V (pro nejnovější model se 
obraťte na technickou podporu společnosti Natus)

UPS-NA-EJ Zdroj nepřerušovaného napětí splňující požadavky pro 
zdravotnická zařízení s izolací 110 V (pro nejnovější model 
se obraťte na technickou podporu společnosti Natus)

UPS-INT-EJ Zdroj nepřerušovaného napětí splňující požadavky pro 
zdravotnická zařízení s izolací 220 V (pro nejnovější model 
se obraťte na technickou podporu společnosti Natus)
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Úvod
Zásady likvidace výrobku po skončení provozní životnosti.

Společnost Natus je odhodlána plnit požadavky nařízení Evropské unie ohledně OEEZ (odpadních 
elektrických a elektronických zařízení) 2014. Tato nařízení stanovují, že elektrický a elektronický 
odpad musí být shromažďován samostatně, aby se zajistilo jeho správné zpracování a využití a 
bezpečné opětovné použití nebo recyklace OEEZ. V souladu s tímto závazkem může společnost 
Natus přenést povinnost zpětného odběru a recyklace na koncového uživatele, pokud nebylo 
dohodnuto jiné uspořádání. Pro podrobnosti ohledně systému sběru a recyklace dostupného ve 
vašem regionu se na nás prosím obraťte na webové stránce natus.com

Elektrická a elektronická zařízení (EEE) obsahují materiály, součástky a látky, které mohou být 
nebezpečné a představují hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí, pokud se s odpadními 
elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) nenakládá správně. Proto i koncoví uživatelé 
hrají roli ve snaze o opětovné využití a bezpečné recyklování odpadních elektrických a 
elektronických zařízení (OEEZ). Uživatelé elektrických a elektronických zařízení nesmí vyhazovat 
odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) společně s dalšími odpady. Uživatelé jsou 
povinni používat systém obecních sběrných míst nebo postupovat podle nařízení o zpětném sběru 
výrobcem/dovozcem nebo využívat autorizované přepravce odpadu za účelem snížení škodlivých 
dopadů na životní prostředí ve spojitosti s likvidací elektrických a elektronických zařízení a pro 
zvýšení příležitostí k opětovnému použití, recyklaci a shromažďování elektrických a 
elektronických zařízení určených k likvidaci.

Zařízení označená přeškrtnutou popelnicí znázorněnou níže jsou elektrická a elektronická zařízení. 
Tyto symboly přeškrtnutých popelnic označují, že se elektrická a elektronická zařízení určená k 
likvidaci nemají vyhazovat společně s netříděným odpadem, ale musí být odvážena samostatně.
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Nosnosti vozíku Natus ErgoJust LTM

Obrázek 1 uvádí nejvyšší meze nosnosti držáku monitoru, pracovní plochy a zásuvky 
pro klávesnici.

 Obrázek 1: Nejvyšší nosnosti vozíku Natus ErgoJust LTM.

Nosnosti vozíku Natus ErgoJust do JIP

Obrázek 1 uvádí nejvyšší meze nosnosti držáku kompaktního počítače a pracovní plochy.

 Obrázek 1: Nejvyšší nosnosti vozíku Natus ErgoJust do JIP.

Popisek Popis

A 27 palcový monitor = 2,3 - 8,1 kg

B Pracovní plocha = ≤ 2,3 kg

C Zásuvka pro klávesnici = ≤ 0,9 kg

Popisek Popis

A 27 palcový kompaktní počítač = 2,3 - 8,1 kg

B Pracovní plocha = ≤ 2,3 kg
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Úvod
Pokyny k čištění

Vozíky Natus ErgoJust 
LTM a ErgoJust do JIP

• Viditelné znečištění setřete pomocí běžně dostupných vlhčených ubrousků CaviWipesTM či 
Sani-Cloth®. 

• Otřete předmět pomocí hadříku bez žmolků a nechte jej na vzduchu uschnout.

 Před čištěním VYPNĚTE napájení sestavy. Zamezte proniknutí čisticích nebo studených 
sterilizačních činidel do elektroniky nástroje. Zvláště opatrní buďte v blízkosti ovládacích 
prvků, konektorů a panelů dotýkajících se hranami. Nepoužívejte abrazivní čističe. 

Preventivní údržba

Doporučujeme prověřovat elektrickou bezpečnost. Doporučujeme si za tímto účelem naplánovat 
rozvrh, aby k čištění a prověřování elektrické bezpečnosti docházelo alespoň jednou ročně. Pokud 
není výslovně uvedeno jinak, tato sestava nevyžaduje kalibraci. 

Preventivní údržba nevyžaduje přístup do vnitřku nástroje a může ji provádět uživatel. U tohoto 
vozíku se preventivní údržba skládá z pravidelného čištění a kontroly vnějšího povrchu. 

Doporučujeme, aby veškeré opravy prováděl pouze způsobilý servisní zástupce společnosti Natus 
Neurology Incorporated. Veškerou odpovědnost za jakoukoli poruchu vzniklou v důsledku 
nesprávných oprav či údržby prováděných kýmkoli jiným než způsobilým zástupcem společnosti 
Natus Neurology Incorporated nesete vy. 

Jestliže sestava nefunguje řádně, neprovozujte ji, dokud nebudou provedeny veškeré nezbytné 
opravy a dokud nebyla její řádná funkce prověřena v souladu s pokyny vydanými společností 
Natus Neurology Incorporated. Doporučujeme, aby veškeré opravy prováděl pouze způsobilý 
servisní zástupce. 

Před provedením jakéhokoli servisu, údržby nebo preventivní údržby vypněte veškeré 
napájení sestavy. 

Pokud došlo k opravě sestavy či jakékoli její součásti, doporučujeme před znovuuvedením sestavy 
do provozu prověřit veškerou její funkčnost a provést prověrku elektrické bezpečnosti.
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Prázdná stránka.
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Kapitola 2

Všeobecné použití

V této kapitole popisujeme, jak seřizovat a nastavovat různé součásti vozíků Natus ErgoJust LTM a 
Natus ErgoJust do JIP.
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Popis součástí sestavy vozíků Natus ErgoJust LTM - videokamera Axis

Označení Popis

A Monitor

B Pracovní plocha

C Klávesnice

D Počítač

E Zdroj napájení infračerveného světla

F Napájení světelného stimulátoru Natus (volitelného)

G Aretace kolečka (4)

H Světelný stimulátor Natus (volitelný)

I Videokamera Axis

J Infračervené světlo a mikrofon

K Base unit zesilovače Natus

L Sloupek s videokamerou

M Spodní stojan

N Košík

O Druhý košík (volitelný)

P Injektor pro napájení přes Ethernet

Q Držák pod myš

R Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

Klávesnice Myš Světelný stimulátor 
Natus (volitelný) 

Videokamera 
Axis

Infračervené světlo a 
mikrofon

Injektor pro 
napájení přes 

Ethernet

Base unit zesilovače Natus Oddělovací 
transformátor či 

zdroj 
nepřerušovanéh

o napětí

Počítač Zdroj napájení 
světelného 

stimulátoru 
Natus 

(volitelný)

Zdroj napájení 
infračerveného světla
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Informace
Popis součástí sestavy vozíků Natus ErgoJust LTM - videokamera Sony Ipela

Označení Popis

A Monitor

B Pracovní plocha

C Klávesnice

D Počítač

E Napájení video rozšíření

F Napájení světelného stimulátoru Natus (volitelného)

G Aretace kolečka (4)

H Světelný stimulátor Natus (volitelný)

I Videokamera Ipela

J Infračervené světlo a mikrofon

K Base unit zesilovače Natus

L Sloupek s videokamerou

M Spodní stojan

N Košík

O Druhý košík (volitelný)

P Držák pod myš

Q Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

Klávesnice Myš Světelný stimulátor 
Natus (volitelný)

Videokamera Ipela Infračervené světlo a mikrofon

Base unit zesilovače Natus Oddělovací 
transformátor či 

zdroj 
nepřerušovaného 

napětí

Počítač Zdroj napájení 
světelného stimulátoru 

Natus (volitelný)

Napájení video rozšíření 
(kamera, infračervené světlo a 

mikrofon)
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Popis součástí sestavy vozíků Natus ErgoJust do JIP  - videokamera Axis

Označení Popis

A Videokamera Axis

B Kompaktní počítač

C Klávesnice

D Napájecí zdroj infračerveného světla

E Aretace kolečka (4)

F Infračervené světlo a mikrofon

G Base unit zesilovače Natus

H Sloupek s videokamerou

I Spodní stojan

J Košík

K Druhý košík (volitelný)

L Držák pod myš

M Injektor pro napájení přes Ethernet

N Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

Klávesnice Myš Oddělovací 
transformátor či 

zdroj 
nepřerušovaného 

napětí

Base unit zesilovače Natus Injektor pro 
napájení přes 

Ethernet

Videokamera Axis, redukce z RJ45 na USB, infračervené 
světlo a mikrofon, zdroj napájení infračerveného světla
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Informace
Popis součástí sestavy vozíků Natus ErgoJust do JIP  - videokamera Sony Ipela nebo 
videokamera s pevně nastaveným zoomem

Označení Popis

A NEBO

B Videokamera Ipela

C Infračervené světlo a mikrofon

D Kompaktní počítač

E Klávesnice

F Zdroj napájení videokamery Ipela, infračerveného světla a 
mikrofonu nebo videokamery s pevným zoomem

G Aretace kolečka (4)

H Videokamera s pevným zoomem

I Infračervené světlo

J Mikrofon

K Base unit zesilovače Natus

L Sloupek s videokamerou

M Spodní stojan

N Košík

O Druhý košík (volitelný)

P Držák pod myš

Q Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

Klávesnice Myš Oddělovací 
transformátor či zdroj 

nepřerušovaného 
napětí

Base unit zesilovače Natus

Videokamera Ipela, redukce z RJ45 na USB, infračervené 
světlo a zdroj napájení

Videokamera s pevným zoomem, zdroj napájení, infračervené 
světlo a mikrofon
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Seřízení součástí vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

Pracovní plochu, klávesnici a monitor vozíku Natus ErgoJust LTM lze seřídit k použití vestoje či v 
sedu. Seřiďte výšku těchto součástí do pohodlné polohy, abyste ulevili namáhání rukou, zápěstí, 
krku a očí. Monitor a zásuvku pro klávesnici (pouze u vozíku Natus ErgoJust LTM) lze dále 
naklopit vpřed či vzad dle potřeb jednotlivých uživatelů. 

Doporučujeme, abyste si do požadované polohy seřídili nejprve zásuvku pro klávesnici a 
poté monitor. 

POZNÁMKA: Jakmile přemístíte vozík na požadované místo do požadované polohy, zaaretujte 
před zahájením jeho používání všechna čtyři kolečka na místě. 

Zaaretování/
odaretování koleček 

Aretovací páčka levého zadního kolečka má modrou barvu a lze ji nastavit do tří poloh.

• Horní poloha umožňuje kolečku točit se vpřed či vzad, avšak neumožňuje mu zatáčet kolem 
svislé osy do stran. Tuto polohu používejte při přepravě vozíku.

• Střední poloha umožňuje kolečku točit se vpřed a vzad i zatáčet do stran.
• Spodní poloha kolečko uzamyká a neumožňuje mu ani zatáčet kolem svislé osy do stran. 

Tuto polohu používejte v místě, kde s vozíkem pracujete, nebo pokud necháváte vozík 
bez dozoru.

1. Vozík zaaretujte na místě spuštěním aretačních páček u všech čtyř koleček dolů.

 Obrázek 1: Zaaretování/odaretování koleček.

Popisek Popis

A Horní poloha pro přepravu vozíku. 

B Střední poloha pro pohyb kolečka vpřed a vzad i do stran. 

C Dolní poloha pro zaaretování kolečka.

D Kolečka 1, 2 a 3 - dvě polohy páček.

E Kolečko 4 (levé zadní kolečko). Tři polohy páčky.
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Informace
Seřízení výšky 
pracovní plochy

1. Umístěte ruce pod pracovní plochu a pomalu jimi pracovní plochu zvedejte vzhůru. 
(Obrázek 2).

2. Položte ruce na pracovní plochu a pomalu jimi pracovní plochu tlačte dolů.

 Obrázek 2: Seřízení výšky pracovní plochy.

Vysunutí zásuvky pro 
klávesnici (pouze u 
vozíku Natus ErgoJust 
LTM)

1. Umístěte ruce pod zásuvku pro klávesnici a jejich pomalým zvedáním zásuvku vysuňte do 
krajní polohy (obrázek 3).

2. Položte ruce na zásuvku pro klávesnici a jejich pomalým stlačováním dolů zásuvku zasuňte.

 Obrázek 3: Vysunutí zásuvky pro klávesnici vozíku Natus ErgoJust LTM.

Vozík Natus ErgoJust LTM Vozík Natus ErgoJust do JIP
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Naklopení zásuvky pro 
klávesnici (pouze u 
vozíku Natus ErgoJust 
LTM)

1. Vysuňte zásuvku pro klávesnici vozíku Natus ErgoJust LTM (obrázky 4a a 4b).
2. Umístěte ruce pod zásuvku pro klávesnici a jejich pomalým zvedáním zásuvku naklopte 

vzhůru (obrázek 4c).

 Obrázek 4a: Seřiďte výšku pracovní plochy 
vozíku Natus ErgoJust LTM.

 Obrázek 4b: Vysuňte zásuvku pro klávesnici 
vozíku Natus ErgoJust LTM.

 Obrázek 4c: Naklopte zásuvku pro klávesnici vozíku Natus ErgoJust LTM.
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Informace
Vysunutí zásuvky 
držáku pod myš 
(pouze u vozíku Natus 
ErgoJust LTM)

Zásuvku držáku pod myš můžete vysunout za účelem používání myši na ploše vozíku Natus 
ErgoJust LTM. 

POZNÁMKA: Pokud ji nepoužíváte nebo pokud vozík přepravujete, ukládejte myš do jejího držáku.

POZNÁMKA: Sestava vozíku Natus ErgoJust do JIP používá klávesnici se zabudovanou myší v 
podobě touchpadu. Samostatná myš tedy není potřeba. Zásuvka pro klávesnici je vybavena 
vysunutelnou pracovní podložkou.

 Obrázek 1: Vysouvání držáku pod myš či pracovní podložky.

1. Uchopte zásuvku držáku pod myš a opatrným vytažením směrem ven ji vysuňte.

Osazení držáku pod 
myš pro její ovládání 
pravou či levou rukou 
(pouze u vozíku Natus 
ErgoJust LTM)

Držák pod myš lze osadit buď na levou, nebo na pravou stranu pracovní plochy pro ovládání levou 
nebo pravou rukou.

1. Plochým šroubovákem opatrně odtáhněte zobáček držáku pod myš (1) a současně tahejte (2) 
držák pod myš jemně dolů (obrázek 1).

 Obrázek 1: Vyjmutí držáku pod myš (zobrazen vozík Natus ErgoJust LTM).

2. Posuňte zásuvku pod myš plně vlevo nebo vpravo dle potřeby pro ovládání myši levou nebo 
pravou rukou.

3. Zarovnejte zajišťovací zobáček na držáku myši s nasazovací štěrbinou na zásuvce pod myš a 
tlačte jemně vzhůru, dokud zajišťovací zobáček nezacvakne na své místo.

POZNÁMKA: Pokud ji nepoužíváte a pokud vozík přepravujete, ukládejte myš do jejího držáku.

Pracovní podložka s držákem pod myš vozíku 
Natus ErgoJust LTM

Vozík Natus ErgoJust do JIP s pracovní 
podložkou
23. Listopad 2020 2-9



Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Zvednutí/spuštění 
monitoru či 
kompaktního 
počítače dolů

Vozík Natus ErgoJust LTM využívá počítač se základní deskou malé velikosti a monitor. Vozík 
Natus ErgoJust do JIP je vybaven kompaktním počítačem (AiO) s dotykovou obrazovkou. 
Kompaktní počítač je upevněn na stojan k držáku monitoru. 

POZNÁMKA:V následujících oddílech je pojmem „monitor“ označován jak monitor, tak 
kompaktní počítač.

1. Umístěte ruce pod monitor a zvedněte jimi monitor vzhůru (obrázek 1).
2. Položte ruce na vršek monitoru a tlačte jimi monitor dolů.

 Obrázek 1: Zvednutí monitoru.

POZNÁMKA: Zásuvka na klávesnici a pracovní plocha jsou vzájemně propojeny a nelze tedy 
jejich výšku seřídit nezávisle na sobě (pouze u vozíku Natus ErgoJust LTM).

POZNÁMKA: Nepokoušejte se seřídit výšku zásuvky pro klávesnici jejím tlačením dolů nebo 
vytahováním vzhůru. Seřiďte pracovní plochu (pouze u vozíku Natus ErgoJust LTM).

POZNÁMKA: K dosažení plného rozsahu nastavení výšky monitoru, může být nutné seřídit 
výšku pracovní plochy či zásuvky pro klávesnici.

Vozík Natus ErgoJust LTM Vozík Natus ErgoJust do JIP
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Informace
Natočení a naklopení 
monitoru či 
kompaktního počítače

Monitorem lze pro sledování obrazu na výšku či na šířku otáčet o 90o pouze proti směru 
hodinových ručiček (obrázek 1).

POZNÁMKA:Před jeho otočením zajistěte, aby se všechny kabely připojené ke kompaktnímu 
počítači mohly volně pohybovat.

Monitor lze naklápět o 20o/5o za účelem potlačení odlesků a pro jeho lepší sledování vestoje či v 
sedu (obrázek 2).
Jednoduše oběma rukama otočte či naklopte monitor do požalované polohy a ponechte jej v ní. 

 Správně  Nesprávně  Obrázek 2: Naklopení monitoru.

 Obrázek 1: Otočení monitoru. 

POUZE PROTI SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK!
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Instrukce k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Přeprava vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

 Netlačte ani netahejte vozík za přední stranu (stranu klávesnice). K převážení vozíku 
používejte pouze držadla (obrázek 1). Držadlo pro tlačení/tažení vozíku je zabudováno do 
košíku na zdravotnický materiál těsně pod nástavcem pro base unit zesilovače. K řízení 
vozíku nepoužívejte druhý košík na zdravotnický materiál (volitelný).

 Obrázek 1: Převážení vozíku Natus ErgoJust LTM či ErgoJust do JIP.

1. Pro převoz vozíku na jiné místo zvedněte aretační páčky všech čtyř koleček.

2. Zatlačte zobrazovací monitor dolů do jeho nejnižší polohy.

3. Odpojte napájecí šňůru od oddělovacího transformátoru či zdroje nepřerušovaného napětí a 
upevněte ji na vozík.

4. Zvedněte aretační páčky všech čtyř koleček (zvedněte zadní levou aretační páčku do nejvyšší 
polohy, viz obrázek 1 výše) a namiřte kolečka po směru převozu.

5. Tlačte vozík oběma rukama za zadní držadlo.

6. Pokud je na vozíku osazen světelný stimulátor, sklopte rameno a upevněte jej co nejblíže 
sloupku vozíku, aby se během převážení nepoškodilo.

7. Po dosažení požadovaného cílového místa vozík zajistěte spuštěním aretačních páček u všech 
čtyř koleček.

 Převážení vozíku Natus ErgoJust LTM.  Převážení vozíku Natus ErgoJust do JIP.
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Kapitola 3

Montáž vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

V této kapitole popisujeme, jak osadit a pomocí kabelů zapojit jednotlivé součásti vozíku 
Natus ErgoJust do JIP. Před zahájením kteréhokoli z těchto postupů si opětovně pročtěte obsah 
této kapitoly.

DŮLEŽITÉ: Je nezbytné, aby všechny sestavy vozíku Natus ErgoJust do JIP smontoval či 
vylepšoval způsobilý a vyškolený technik či zástupce společnosti Natus.

 Pokud je během skladování či přepravy vybavení vystaveno nepříznivým podmínkám, 
může se jeho fungování či bezpečnost zhoršit. Pokud máte v kterýkoli okamžik dojem, že se 
fungování či bezpečnost přístroje zhoršily, je třeba ukončit jeho provoz a zabezpečit jej proti 
nechtěnému použití.

Rady pro osobu provádějící montáž

Aby mohl uživatel využívat možnosti vozíku naplno, měla by osoba provádějící montáž zajistit, že:

•Všechny kabely jsou spořádaně a úhledně vedeny a připevněny pomocí dostupných zařízení pro 
správu kabelů.

• Sestava je zapojena do vhodné zásuvky ve zdi s odzkoušeným ochranným uzemněním.
• Sestava je uživateli předána v takovém stavu, aby ji mohl prostě zapnout a následně použít k 

jejímu zamýšlenému účelu.

 Během používání/údržby jakýchkoli součástí sestavy dodržujte veškeré bezpečnostní 
směrnice vyhlášené vaším zaměstnavatelem.

Kontroly

Vyjměte veškeré vybavení z jeho obalů a v seznamu součástí si ověřte, že jste obdrželi všechny 
objednané položky.

Zkontrolujte zda kvůli nepříznivým podmínkám během přepravy a skladování nedošlo k poškození 
součástí. Pokud jakékoli poškození odhalíte, přístroj nepoužívejte. Místo toho se obraťte na 
technickou podporu Natus nebo svého distributora Natus.

Pokyny ke smontování příslušenství naleznete přiložené v jeho balení. Doporučujeme tyto pokyny 
založit spolu s touto příručkou.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Osazení klávesnice - Natus ErgoJust LTM

1. Vytáhněte ven a zdvihněte zásuvku pro klávesnici (obrázek 1).
2. Položte klávesnici na zásuvku pro klávesnici a zajistěte ji na svém místě pomocí přiložených 

proužků suchého zipu.

 Obrázek 1: Osazení klávesnice.

POZNÁMKA:Vozík Natus ErgoJust LTM je vybaven zarážkou výškového nastavení na stojanu 
pod zásuvkou pro klávesnici (obrázek 2). Zarážka výškového nastavení je navržena, aby bránila 
střetu zásuvky pro klávesnici s vybavením osazeným na základně vozíku (ponechává mezeru 
alespoň 2,5 cm). Zarážka výškového nastavení se může během běžného a dlouhodobějšího 
používání vozíku uvolnit. Doporučujeme ji proto pravidelně kontrolovat a upevňovat na své místo. 
Pro pomoc se prosím obraťte na technickou podporu Natus.

 Obrázek 2: Zarážka výškového nastavení.

Popisek Popis

A Zarážka výškového nastavení.
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
Osazení klávesnice - Natus ErgoJust do JIP

Klávesnice se upevňuje na zásuvku pro klávesnici pomocí čtyř podložek ze suchého zipu 
osazených již při výrobě.

1. Sejměte ochranné krytky ze všech čtyř podložek ze suchého zipu na spodku klávesnice 
(obrázek 1).

2. Pečlivě umístěte klávesnici na zásuvku pro klávesnici a pevným zatlačením dolů ji na 
zásuvku upevněte.

 Obrázek 1: Umístění klávesnice.

POZNÁMKA:Vozík Natus ErgoJust do JIP je vybaven zarážkou výškového nastavení na stojanu 
pod zásuvkou pro klávesnici (obrázek 2). Zarážka výškového nastavení je navržena, aby bránila 
střetu zásuvky pro klávesnici s vybavením osazeným na základně vozíku (ponechává mezeru 
alespoň 2,5 cm). Zarážka výškového nastavení se může během běžného a dlouhodobějšího 
používání vozíku uvolnit. Doporučujeme ji proto pravidelně kontrolovat a upevňovat na své místo. 
Pro pomoc se prosím obraťte na technickou podporu Natus.

 Obrázek 2: Zarážka výškového nastavení.

Popisek Popis

A Podložky ze suchého zipu.

Popisek Popis

A Zarážka výškového nastavení.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Sejmutí sloupku s videokamerou - ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

Sloupek s videokamerou je někdy třeba sejmout, aby se vozík při převážení vešel do mimořádně 
malých dveří, aby bylo možno získat přístup ke kabelům uvnitř sloupku s videokamerou nebo aby 
bylo sloupek možné vyměnit. 

 Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození vybavení, doporučujeme mít při 
osazování sloupku s videokamerou pomocníka.

1. Sejměte volitelný 
světelný stimulátor 
Natus - Natus ErgoJust 
LTM

1. Zajistěte otočné rameno ve složené poloze (obrázek 1).

2. Omotejte pásek se suchým zipem kolem otočného ramene.

3. Povolte upínací šroub otočného ramene s plastovou hlavou.

4. Opatrně zvedněte otočné rameno a odložte jej na čistý povrch.

 Obrázek 1: Sejmutí otočného ramene.

Pro úplné oddělení světelného stimulátoru odpojte napájení a vyjměte napájecí kabel z 
kabelového kanálu.

Popisek Popis

A Zajišťovací knoflík

B Omotejte suchým zipem

C Upínací šroub s plastovou hlavou

D Zvedněte otočné rameno
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
2. Odpojte napájecí 
kabely videokamery a 
infračerveného světla - 
Natus ErgoJust LTM a 
ErgoJust do JIP

1. Odpojte kabel videokamery (obrázek 1).
2. Odpojte napájecí kabely videokamery a infračerveného světla.

 Obrázek 1: Odpojte kabel videokamery a napájecí kabely videokamery a infračerveného světla.

POZNÁMKA: U videokamer Axis jsou komunikace a napájení videokamery obstarány jediným 
kabelem.

Popisek Popis

A Odpojte kabel videokamery

B Odpojte napájecí kabel videokamery a infračerveného světla
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
3. Sejmutí sloupku 
s osazenou 
videokamerou s pevně 
nastaveným zoomem - 
Natus ErgoJust do JIP

3. Přestřihněte a sejměte stahovací pásky zobrazené níže (obrázek 1).

 Obrázek 1: Sejměte stahovací pásky.

Popisek Popis

A K počítači

B Stahovací pásky

C Od napájecího zdroje

D Od sloupku s videokamerou

E Svazek kabelů

F K mikrofonu
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
4. Odpojte kabel videokamery (obrázek 2).
5. Odpojte od sebe kabel videokamery a ovládací kabel videokamery.

 Obrázek 2: Odpojte od sebe signální kabel videokamery a napájecí a ovládací 
kabely videokamery.

Popisek Popis

A K videokameře

B K napájecímu zdroji

C Odpojte video kabel

D Odpojte ovládací kabel videokamery
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
6. Odpojte napájecí zdroj videokamery od oddělovacího transformátoru/zdroje nepřerušovaného 
napětí (obrázek 3).

7. Opatrně vyjměte napájecí kabel videokamery z kabelového kanálu.

 Obrázek 3: Odpojte napájecí zdroj videokamery a vyjměte napájecí kabel videokamery z 
kabelového kanálu.

Popisek Popis

A Kabelový kanál

B Vyjměte kabel z kabelového kanálu

C Napájecí zdroj

D Odpojte napájecí kabel
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
4. Sejměte sloupek s 
videokamerou - 
Natus ErgoJust LTM 
a ErgoJust do JIP

DŮLEŽITÉ: Během následujícího kroku NEVYJÍMEJTE upevňovací šrouby. Pokud byste 
upevňovací šrouby vyjmuli, upevňovací destička/destičky by mohly sklouznout dolů. Při 
opětovném osazování sloupku s videokamerou se přesvědčte, že jsou destičky nasměrovány 
svou vypuklou stranou dovnitř směrem ke spodnímu stojanu (obrázek 1).

 Obrázek 4: Správné nasměrování upevňovacích destiček.

8. Povolte čtyři upevňovací šrouby sloupku s videokamerou natolik, aby bylo možné sloupek s 
videokamerou zvednout ven ze spodního stojanu (obrázek 5). 

9. Společně s pomocníkem opatrně zvedněte sloupek s videokamerou ze spodního stojanu a 
odložte jej stranou (obrázek 6). 

Popisek Popis

A Vydutá strana míří ven

B Spodní stojan

 Obrázek 5: Povolte čtyři upevňovací 
šrouby sloupku s videokamerou.

 Obrázek 6: Zvedněte sloupek s 
videokamerou ze spodního stojanu.

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Povolte

C Spodní stojan
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Osazení sloupku s videokamerou - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP 

 Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození vybavení, doporučujeme mít při 
osazování sloupku s videokamerou pomocníka.

1. Rozmístěte 
upevňovací držáky 
sloupku s 
videokamerou

POZNÁMKA: Kroky 1 - 4 jsou nezbytné pouze tehdy, pokud byly při sejmutí sloupku s 
videokamerou jeho upevňovací šrouby vyjmuty, a nikoli pouze povoleny.

 Nevhodným umístěním dvou upevňovacích držáků může dojít k vypadnutí sloupku s 
videokamerou ze spodního stojanu, a v důsledku toho k poškození součástí sestavy nebo 
zranění osob.

1. Vložte jeden z držáků dovnitř sloupku s videokamerou tak, aby byla jeho vydutá strana 
přivrácena ke sloupku s videokamerou, jak je znázorněno na obrázku 1.

 Obrázek 1: Správné nasměrování upevňovacích držáků uvnitř sloupku s videokamerou.

Popisek Popis

A Vydutá strana míří ven

B Sloupek s videokamerou
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
2. Vsuňte dva šrouby do upevňovacích otvorů ve sloupku s videokamerou a šroubujte je do 
držáku, dokud nejsou konce obou v rovině se zadní stranou držáku (obrázek 2).

 Obrázek 2: Utahujte oba šrouby, dokud nejsou jejich konce zarovnány s povrchem držáku.

3. V případě potřeby opakujte kroky 1 a 2 u druhého držáku.

2. Osaďte sloupek s 
videokamerou

DŮLEŽITÉ: Při provádění dalšího kroku tiskněte všechny čtyři šrouby dovnitř, dokud nejsou 
přitisknuty k povrchu sloupku s videokamerou (obrázek 3). Tento krok je nutný k řádnému 
umístění obou držáků, aby je bylo možno zasunout do obou drážek ve spodním stojanu.

 Obrázek 3: Všechny čtyři šrouby přitiskněte pevně k povrchu sloupku s videokamerou.

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Zarovnáno

C Držák

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Zarovnáno

C Držák
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4. Společně s pomocníkem opatrně spusťte sloupek s videokamerou na spodní stojan a zajistěte, 
že dojde k zasunutí obou držáků do obou drážek (obrázek 4).

 Obrázek 4: Řádné umístění upevňovacích držáků uvnitř drážek spodního stojanu.

Držák správně zasunutý v drážce.

Držák nesprávně umístěný vně drážky.

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Vsuňte drážky do drážek ve spodním stojanu.
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
POZNÁMKA: Ověřte si, že je sloupek s videokamerou řádně nasazen na spodním stojanu 
(obrázek 5). Pokud správně nasazen není, znamená to, že se držáky nezasunuly do obou drážek. 
Sejměte sloupek s videokamerou a opakujte krok 4 výše.

Obrázek 5: Ověřte si, že je sloupek s videokamerou správně nasazen na spodním stojanu.
5. Dotahujte všechny čtyři šrouby, dokud pevně nepřiléhají k povrchu sloupku s videokamerou 

(obrázek 6).

 Obrázek 6: Utáhněte všechny čtyři upevňovací šrouby sloupku s videokamerou.

6. Zkuste sloupkem s videokamerou zaviklat. Nemělo by dojít k žádnému pohybu. Pokud se 
sloupek s videokamerou pohne, nedošlo k zasunutí držáků do obou drážek. Sejměte sloupek s 
videokamerou a opakujte kroky 4 a 5.

Správně Nesprávně

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Spodní stojan

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Dotáhnout

C Spodní stojan
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Osazení počítače - vozík Natus ErgoJust LTM

1. Povolte šest upínacích šroubů s plastovou hlavou (obrázek 1).

POZNÁMKA:Na opačné straně ohrádky pro počítač se nacházejí další dva upínací šrouby s 
plastovou hlavou, které nejsou znázorněny na obrázku 1. V případě potřeby použijte tyto dva 
upínací šrouby s plastovou hlavou k seřízení výšky ohrádky pro počítač.

2. Zasuňte počítač do ohrádky pro něj.
3. Podle potřeby seřiďte upínací držák, aby k počítači pevně přiléhal.
4. Utáhněte čtyři upínací šrouby s plastovou hlavou.

 Obrázek 1.
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
Montáž oddělovacího transformátoru či zdroje nepřerušovaného napětí - Natus ErgoJust LTM 
a ErgoJust do JIP

1. Opatrně umístěte oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí a ohrádku na 
základnu vozíku a zasuňte oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí do 
ohrádky (obrázek 1).

 Obrázek 1.

2. Ověřte si, že je držák 1 řádně usazen v drážce 1 (obrázek 2).

 Obrázek 2.

Popisek Popis

A Držák 1

B Drážka 1
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
3. Spusťte oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí a ohrádku dolů takovým 
způsobem, že se zobáček A zasune do drážky 7 (obrázek 3).

 Obrázek 3.

4. Prohlédněte si napájecí kabely vycházející z oddělovacího transformátoru či zdroje 
nepřerušovaného napětí a přesvědčte se, že žádný z kabelů není přiskřípnut mezi ohrádkou 
a vozíkem.

5. Opatrně nakloňte oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí a ohrádku do 
vztyčené polohy a svazek napájecích kabelů z oddělovacího transformátoru či zdroje 
nepřerušovaného napětí protáhněte výřezem pro kabely v ohrádce. Přesvědčte se, že po 
uvedení oddělovacího transformátoru či zdroje nepřerušovaného napětí do plně vztyčené 
polohy je zobáček na ohrádce zasunut do drážky B (obrázek 4).

 Obrázek 4.

Popisek Popis

A Zobáček A

B Drážka 7

Popisek Popis

A Umístěte kabely do zadní části ohrádky

B Drážka B
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
6. Upevněte napájecí zdroje a Injektor napájení přes Ethernet (pokud je to možné) pásky suchého 
zipu.

7. Protáhněte napájecí kabel světelného stimulátoru Natus mezi ohrádkou oddělovacího 
transformátoru či zdroje nepřerušovaného napětí a stojanem vozíku (obrázek 5).

 Obrázek 5.

8. Upevněte ohrádku oddělovacího transformátoru či zdroje nepřerušovaného napětí pomocí 
dvou přiložených šroubů (obrázek 6).

 Obrázek 6.

Popisek Popis

A Napájení přes Ethernet (pouze pro videokameru Axis)

B Napájecí zdroj video rozšíření

C Upevněte napájecí zdroje pásky suchého zipu
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
9. Vsuňte zadní kryt do hlavní části ohrádky oddělovacího transformátoru či zdroje 
nepřerušovaného napětí (obrázek 7).

 Obrázek 7: Vsuňte zadní kryt ohrádky oddělovacího transformátoru či zdroje nepřerušovaného 
napětí na své místo.

10. Připevněte zadní kryt k hlavní části ohrádky oddělovacího transformátoru či zdroje 
nepřerušovaného napětí pomocí tří šroubů (obrázek 8).

 Obrázek 8: Připevněte zadní kryt k hlavní části ohrádky oddělovacího transformátoru či zdroje 
nepřerušovaného napětí.

Vozík Natus ErgoJust do JIP Vozík Natus ErgoJust LTM

Vozík Natus ErgoJust do JIP Vozík Natus ErgoJust LTM
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
Montáž světelného stimulátoru Natus (volitelný) - vozík Natus ErgoJust LTM

1. Vložte montážní stojan volitelného světelného stimulátoru Natus do tyčového profilu pro 
příslušenství (obrázek 1). Lze jej umístit na kteroukoli stranu hlavního stojanu.

2. Utažením upínacího šroubu s plastovou hlavou montážní stojan upevněte.

3. Veďte napájecí kabel dolů k základně vozíku a upevněte zdroj napájení suchým zipem.

 Obrázek 1: Montáž otočného ramene světelného stimulátoru Natus (volitelného).

Popisek Popis

A Montážní stojan

B Upevňovací otvor

C Upínací šroub s plastovou hlavou
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Montáž base unit zesilovače - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

POZNÁMKA:Přesvědčte se, že je k base unit připnuta rychloupínací konzola na straně 
hlavového modulu.

1. Vložte čtyři upínací čepy umístěné na zadní straně base unit zesilovače do čtyř upevňovacích 
otvorů v boční rychloupínací konzole sloupku s videokamerou (obrázek 1) a zasuňte base unit 
zesilovače směrem dolů, dokud pojistný kolík nezapadne do pojistného otvoru v boční 
rychloupínací konzole.

2. Base unit vyjměte vytažením pojistného kolíku do uvolňovací polohy a vysuňte base unit 
nahoru a mimo vozík.

 Obrázek 1: Osazení a sejmutí base unit.

Popisek Popis

A Rychloupínací konzola osazená na sloupku s videokamerou

B Pojistný otvor

C Pojistný kolík

D Vytažením uvolněte

E Boční rychloupínací konzola base unit zesilovače
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
Montáž infračerveného světla a mikrofonu u IP kamer (Axis a Ipela) - Natus ErgoJust do JIP

1. Odšroubujte upevňovací knoflík kabelového kanálu (obrázek 1) a odložte kryt kabelového 
kanálu stranou.

 Obrázek 1: Sejmutí krytu kabelového kanálu.

 Společně s pomocníkem držte během následujícího kroku infračervené světlo a 
mikrofon, aby nespadly.
2. Pomocí imbusového klíče utáhněte upevňovací šroub infračerveného světla a mikrofonu 

zevnitř krytu kabelového kanálu (obrázek 2).

 Obrázek 2: Montáž infračerveného světla a mikrofonu.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Montáž videokamery - Natus ErgoJust do JIP

 Společně s pomocníkem držte během následujícího kroku videokameru, aby nespadla.

1. Nasaďte a utáhněte všechny čtyři upevňovací šrouby videokamery (obrázek 1).

 Obrázek 1: Montáž videokamery.

Montáž volitelné IP videokamery (Axis a Ipela) - Natus ErgoJust do JIP

V tomto postupu popisujeme, jak osadit IP videokameru a infračervené světlo s mikrofonem 
(obrázek 1).

 Obrázek 1: IP videokamera (Axis a Ipela) a infračervené světlo s mikrofonem

Popisek Popis

A IP Videokamera

B Infračervené světlo a mikrofon
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
1. Osaďte 
videokameru

 

 Společně s pomocníkem držte během následujícího kroku videokameru, aby nespadla.

1. Nasaďte a utáhněte všechny čtyři upevňovací šrouby videokamery (obrázek 2).

 Obrázek 2: osazení IP (Axis a Ipela) videokamery.

2. Osaďte infračervené 
světlo a mikrofon

1. Odšroubujte upevňovací knoflík kabelového kanálu (obrázek 1) a odložte kryt kabelového 
kanálu stranou.

 Obrázek 1: Sejmutí krytu kabelového kanálu.

 Společně s pomocníkem držte během následujícího kroku infračervené světlo a 
mikrofon, aby nespadly.
2. Pomocí imbusového klíče vyšroubujte a vyjměte upevňovací šroub infračerveného světla a 

mikrofonu zevnitř krytu kabelového kanálu (obrázek 2).

 Obrázek 2: Sejmutí infračerveného světla a mikrofonu.
23. Listopad 2020 3-23



Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Osazení volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem - Natus ErgoJust do JIP

V tomto postupu popisujeme, jak osadit videokameru s pevným zoomem, infračervené světlo a 
mikrofon na vozík Natus ErgoJust do JIP (obrázek 1).

 Obrázek 1: Videokamera s pevným zoomem a mikrofon.

Popisek Popis

A Videokamera

B Infračervené světlo

C Mikrofon
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
1. Osaďte 
videokameru s 
pevným zoomem

1. Upevněte konzolu videokamery na videokameru (obrázek 2).

 Společně s pomocníkem držte během následujícího kroku videokameru, 
aby nespadla.

2. Upevněte konzolu videokamery k držáku videokamery.

 Obrázek 2: Montáž videokamery.

Popisek Popis

A Šroub s šestihrannou hlavou

B Podložka

C Držák videokamery

D Konzola videokamery

E Dvouzávitový vrut

F Kamera
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
2. Nasaďte 
infračervené světlo 
na videokameru

1. Upevněte infračervené světlo na videokameru (obrázek 3).

 Obrázek 3. Osazení infračerveného světla.

3. Nasaďte mikrofon 
(volitelný)

1. Odšroubujte upevňovací knoflík kabelového kanálu (obrázek 4) a odložte kryt kabelového 
kanálu stranou.

 Obrázek 4: Sejmutí krytu kabelového kanálu.

Popisek Popis

A Kamera

B Držák infračerveného světla

C Infračervené světlo

D Šroub
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
2. Upevněte držák mikrofonu na sloupek s videokamerou pomocí přiloženého šroubu, podložky 
a matice (obrázek 5).

3. Připevněte mikrofon k držáku mikrofonu pomocí dvou přiložených matic. 

 Obrázek 5: Montáž držáku mikrofonu a mikrofonu.

Popisek Popis

A Podložka a matice

B Šroub

C Držák mikrofonu

D Mikrofon

E Dvě matice
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Osazení zobrazovacího monitoru/kompaktního počítače - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

Následující postup se týká zobrazovacího monitoru vozíku Natus ErgoJust LTM i kompaktního 
počítače vozíku Natus ErgoJust do JIP.

1. Společně s pomocníkem osaďte a připevněte zobrazovací monitor vozíku Natus ErgoJust LTM 
či kompaktní počítač vozíku Natus ErgoJust k JIP k sloupku s videokamerou pomocí čtyř 
přiložených křídlatých šroubů (obrázek 1).

 Obrázek 1: Osazení kompaktního počítače.

Seřízení výšky držadla - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

1. Mírně vyhněte střed košíku (1) směrem od držadla a naklápějte spodek košíku (2) směrem k 
sobě, až se dva upínací zobáčky s cvaknutím uvolní z obou upevňovacích otvorů (obrázek 1).

 Obrázek 1: Sejmutí košíku z držadla.

Popisek Popis

A Sloupek s videokamerou

B Čtyři upevňovací šrouby

Popisek Popis

A Upevňovací otvor

B Upínací zobáček
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
2. Zatlačte na levou stranu košíku nebo pomocí plochého šroubováku odtáhněte stranu košíku 
směrem od držadla (obrázek 2), dokud se upínací zobáček košíku neuvolní z bočního 
upevňovacího otvoru.

 Obrázek 2: Opatrně odtáhněte stranu košíku od držadla a tlačte košík dolů.

3. Opatrně tlačte na košík směrem dolů, dokud se jeho opačná strana neuvolní od držadla, 
a odložte košík stranou. 

POZNÁMKA: Během následujícího kroku NEVYJÍMEJTE šrouby, nebo upínací deska 
držadla sklouzne dolů v drážce na spodním stojanu.

4. Povolujte všechny čtyři upínací šrouby držadla, dokud jím nebude možné posouvat nahoru 
a dolů.

 Obrázek 3: Povolte všechny čtyři upínací šrouby.

5. Jakmile se držadlo nachází v požadované výšce, utáhněte všechny čtyři upínací šrouby.
6. Vyměňte košík (viz strana 3-32).

Popisek Popis

A Povolte, avšak nevyjímejte, všechny čtyři upínací šrouby.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Výměna košíku/držadla - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP

Tímto postupem se vyměňuje poškozený košík a/nebo držadlo.

 Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození vybavení, doporučujeme mít při snímání 
sloupku s videokamerou pomocníka. 

1. Sejměte sloupek 
s videokamerou

1. Sejměte sloupek s videokamerou (viz strana 3-4) a poté se vraťte ke kroku 2 níže.

2. Sejměte košík 2. Mírně vyhněte střed košíku (A) směrem od držadla a naklápějte spodek košíku (B) směrem k 
sobě, až se oba upínací zobáčky s cvaknutím uvolní z obou upevňovacích otvorů (obrázek 1).

 Obrázek 1: Sejmutí košíku z držadla.

3. Zatlačte na levou stranu košíku nebo pomocí plochého šroubováku odtáhněte stranu košíku 
směrem od držadla (obrázek 2), dokud se upínací zobáček košíku neuvolní z bočního 
upevňovacího otvoru.

 Obrázek 2: Opatrně odtáhněte stranu košíku od držadla a tlačte košík dolů.

4. Opatrně tlačte na košík směrem dolů, dokud se jeho opačná strana neuvolní od držadla, 
a odložte košík stranou. 

Popisek Popis

A Upevňovací otvor

B Upínací zobáček
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
3. Výměna 
poškozeného držadla

POZNÁMKA: Pokud je držadlo zapotřebí vyměnit, pokračujte postupem Výměna poškozeného 
držadla na této stránce. Pokud držadlo poškozené není, pokračujte postupem Osazení nového 
košíku na následující stránce.
1. Povolte všechny čtyři šrouby držadla a vysuňte držadlo směrem vzhůru ze spodního stojanu 

(obrázek 1).

 Obrázek 1: Povolte čtyři upevňovací šrouby.

2. Vyjměte šrouby z upevňovacích destiček držadla a poškozené držadlo odložte.

DŮLEŽITÉ: Před zahájením dalšího kroku se přesvědčte, že jsou obě upevňovací destičky 
nasměrovány správně, jak je znázorněno na obrázku 2.

 Obrázek 2: Správné nasměrování upevňovacích destiček.

Popisek Popis

A Vydutá strana
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
3. Prostrčte všechny upevňovací šrouby skrz držadlo a šroubujte je do upevňovacích držáků tak 
dlouho, dokud nejsou konce v rovině se zadní stranou držáků (obrázek 3).

 Obrázek 3: Utahujte oba šrouby, dokud nejsou jejich konce zarovnány s povrchem držáku.

 a. Vsuňte upevňovací destičky držadla do drážek ve spodním stojanu.
 b. Seřiďte výšku držadla podle potřeby a utáhněte všechny čtyři šrouby v upevňovacích 

destičkách.

4. Namontujte 
nový košík

4. Vložte upínací zobáček na pravé straně košíku do upevňovacího otvoru v držáku a poté 
zatlačte levou stranu košíku směrem vzhůru (obrázek 4).

 Obrázek 4: Vložte upínací zobáček na pravé straně do upevňovacího otvoru a zatlačte levou 
stranu košíku směrem vzhůru.

Popisek Popis

A Zarovnáno

B Držadlo

C Držák

Popisek Popis

A Zobáček
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
5. Zatlačte na levou stranu košíku nebo opatrně odtahujte levou stranu košíku za současného 
tlačení dna košíku směrem vzhůru, dokud se upínací zobáček nezasune do upevňovacího 
otvoru (obrázek 5).

 Obrázek 5: Odtáhněte levou strany dovnitř a tlačte levou stranu košíku směrem vzhůru.

6. Mírně vyhněte střed košíku (A) směrem od držadla a naklápějte spodek košíku (B) směrem 
k vozíku, až dva upínací zobáčky s cvaknutím zapadnou do obou upevňovacích otvorů 
(obrázek 6).

 Obrázek 6: Zasazení upínacích zobáčků do dvou zadních upevňovacích otvorů.

Popisek Popis

A Upevňovací otvor

B Upínací zobáček
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Znovuosazení upevňovacích držáků sloupku s videokamerou - Natus ErgoJust LTM a 
ErgoJust do JIP

 Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození vybavení, doporučujeme mít při 
osazování sloupku s videokamerou pomocníka.

 Nevhodným umístěním dvou upevňovacích držáků může dojít k vypadnutí sloupku s 
videokamerou ze spodního stojanu, a v důsledku toho k poškození součástí sestavy nebo 
zranění osob.

1. Vložte jeden z držáků dovnitř sloupku s videokamerou tak, aby byla jeho vydutá strana 
přivrácena ke sloupku s videokamerou, jak je znázorněno na obrázku 1.

 Obrázek 1: Správné nasměrování upevňovacích držáků uvnitř sloupku s videokamerou.

2. Vsuňte dva šrouby do upevňovacích otvorů ve sloupku s videokamerou a šroubujte je 
do držáku.

3. Pokračujte v šroubování šroubů do držáku, dokud nejsou konce obou v rovině se zadní stranou 
držáku (obrázek 8).

 Obrázek 2: Utahujte oba šrouby, dokud nejsou jejich konce zarovnány s povrchem držáku.
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
4. Kroky 8 až 10 opakujte i u druhého držáku.

DŮLEŽITÉ: Při provádění dalšího kroku tiskněte všechny čtyři šrouby dovnitř, dokud nejsou 
přitisknuty k povrchu sloupku s videokamerou (obrázek 3). Tento krok je nutný k řádnému 
umístění obou držáků, aby je bylo možno zasunout do obou drážek ve spodním stojanu.

 Obrázek 3: Všechny čtyři šrouby přitiskněte pevně k povrchu sloupku s videokamerou.

5. Společně s pomocníkem opatrně spusťte sloupek s videokamerou na spodní stojan a zajistěte, 
že dojde k zasunutí obou držáků do obou drážek (obrázek 4).

 Obrázek 4: Řádné umístění upevňovacích držáků uvnitř drážek spodního stojanu.
23. Listopad 2020 3-35



Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
6. Dotahujte všechny čtyři šrouby, dokud pevně nepřiléhají k povrchu sloupku s videokamerou 
(obrázek 5).

 Obrázek 5: Utáhněte všechny čtyři upevňovací šrouby sloupku s videokamerou.

7. Zkuste sloupkem s videokamerou zaviklat. Nemělo by dojít k žádnému pohybu. Pokud se 
sloupek s videokamerou pohne, nedošlo k zasunutí držáků do obou drážek. Sejměte sloupek s 
videokamerou a tento postup opakujte.
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Sestava vozíků Natus ErgoJust LTM a Natus ErgoJust do JIP 
Sejmutí krytu kabelového kanálu - Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP 

Kabely videokamery, infračerveného světla a mikrofonu jsou vedeny skrz sloupek s videokamerou, 
což znamená, že přístup k nim může vyžadovat sejmutí krytu kabelového kanálu.

1. Odšroubujte upevňovací knoflík kabelového kanálu (obrázek 1) a odložte kryt kabelového 
kanálu stranou.

2. Po dokončení vraťte kryt kabelového kanálu zpátky na místo a upevněte.

 Obrázek 1: Sejmutí krytu kabelového kanálu.

Pouze vozík Natus ErgoJust do JIP Pouze vozík Natus ErgoJust LTM
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Prázdná stránka
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Kapitola 4

Pokyny k zapojení kabelů

Tato kapitola je rozdělena do pěti částí.

4-1 - Vozík Natus ErgoJust LTM s videokamerami Axis

4-2 - Vozík Natus ErgoJust LTM s videokamerami Sony Ipela 

4-3 - Vozík Natus ErgoJust do JIP s videokamerami Axis

4-4 - Vozík Natus ErgoJust do JIP s videokamerami Sony Ipela

4-5 - Vozík Natus ErgoJust do JIP s videokamerou s pevně nastaveným zoomem
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Oddíl 4-1 - Vozík Natus ErgoJust LTM (videokamery Axis)

Porty kamery Axis

A Ethernetové připojení

B Audio vstup

C Uzemnění audia
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Pokyny k zapojení kabelů
4-1-1 - Zapojení signálních a ovládacích kabelů (videokamera Axis)

 Obrázek 1: Zapojení součástí sestavy s videokamerou Axis.

Označení Popis Označení Popis

A Monitor I Ovládací panel světelného stimulátoru Natus

B Videokamera Axis J Base unit zesilovače Natus (pravá strana)

C Mikrofon K Base unit zesilovače Natus (levá strana)

D Infračervené světlo L Počítač

E Myš M Propojovací panel zesilovače

F Klávesnice N Injektor pro napájení přes Ethernet

G Světelný stimulátor Natus (volitelný) O Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

H Otočné rameno
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-1-2 - Vedení signálních a ovládacích kabelů (videokamera Axis)

Obrázek 1: Vedení signálního a ovládacího kabelu (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera H Klávesnice

B Infračervené světlo a mikrofon I Myš

C Base unit zesilovače (pravá strana) J Dvě stahovací pásky

D Sloupek s videokamerou K Počítač

E Kabelový kanál L Injektor pro napájení přes Ethernet

F Svazek kabelů M Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

G Monitor
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Pokyny k zapojení kabelů
4-1-3 - Zapojení napájecích kabelů sestavy (videokamera Axis)

 Před zapojením napájecích kabelů do součástí sestavy se přesvědčte, že jsou oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí odpojeny od elektrické sítě (vytaženy ze zásuvky). 

POZNÁMKA: Na příkladu níže je ukázán oddělovací transformátor.

 

Obrázek 1: Zapojení napájecích kabelů součástí sestavy (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Světelný stimulátor Natus (volitelný) G Napájecí zdroj

B Videokamera H Elektrická síť

C Infračervené světlo a mikrofon I Base unit zesilovače Natus (pravá strana)

D Napájecí zdroj J Počítač

E Injektor pro napájení přes Ethernet K Monitor

F Oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí

L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-1-4 - Vedení napájecích kabelů sestavy (videokamera Axis)

 Obrázek 1: Vedení napájecích kabelů (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Světelný stimulátor Natus (volitelný) I Elektrická síť

B Videokamera J Počítač

C Infračervené světlo a mikrofon K Zdroj napájení infračerveného světla

D Base unit zesilovače Natus L Napájecí zdroj světelného stimulátoru (volitelný)

E Sloupek s videokamerou M Napájecí zdroje jsou upevněny pásky suchého zipu

F Kabelový kanál N Monitor

G Svazek kabelů O Injektor pro napájení přes Ethernet

H Oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí

P Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k zapojení kabelů
Oddělení 4-2 - Natus ErgoJust LTM (videokamery Sony Ipela)

4-2-1 - Zapojení signálních a ovládacích kabelů (videokamera Ipela)

 Obrázek 1: Zapojení součástí sestavy (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A Monitor H Otočné rameno

B Videokamera I Ovládací panel světelného stimulátoru Natus

C Mikrofon J Base unit zesilovače Natus (pravá strana)

D Infračervené světlo K Base unit zesilovače Natus (levá strana)

E Myš L Propojovací panel zesilovače

F Klávesnice M Počítač

G Světelný stimulátor Natus (volitelný) N Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-2-2 - Vedení signálních a ovládacích kabelů  (videokamera Ipela)

Obrázek 1: Vedení signálního a ovládacího kabelu (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera G Monitor

B Infračervené světlo a mikrofon H Klávesnice

C Base unit zesilovače (pravá strana) I Myš

D Sloupek s videokamerou J Dvě stahovací pásky

E Kabelový kanál K Počítač

F Svazek kabelů L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k zapojení kabelů
4-2-3 - Zapojení napájecích kabelů sestavy (videokamera Ipela)

 Před zapojením napájecích kabelů do součástí sestavy se přesvědčte, že jsou oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí odpojeny od elektrické sítě (vytaženy ze zásuvky). 

POZNÁMKA: Na příkladu níže je ukázán oddělovací transformátor.

 

Obrázek 1: Zapojení napájecích kabelů součástí sestavy (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A Světelný stimulátor Natus (volitelný) H Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

B Videokamera I Elektrická síť

C Mikrofon J Base unit zesilovače Natus (pravá strana)

D Infračervené světlo K Počítač

E Rozdělovač kabelů L Monitor

F Napájecí zdroj M Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

G Napájecí zdroj
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4-2-4 - Vedení napájecích kabelů sestavy (videokamera Ipela)

 Obrázek 1: Vedení napájecích kabelů (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A Světelný stimulátor Natus (volitelný) I Elektrická síť

B Videokamera J Počítač

C Infračervené světlo a mikrofon K Zdroj napájení infračerveného světla a mikrofonu

D Base unit zesilovače Natus L Napájecí zdroj světelného stimulátoru (volitelný)

E Sloupek s videokamerou M Napájecí zdroje jsou upevněny pásky suchého zipu

F Kabelový kanál N Monitor

G Svazek kabelů O Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

H Oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí



Pokyny k zapojení kabelů
Oddíl 4-3 - Vozík Natus ErgoJust do JIP s videokamerami Axis

4-3-1 - Zapojení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery (videokamera Axis)

Obrázek 1: Zapojení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera F Kompaktní počítač

B Mikrofon G Base unit zesilovače Natus

C Infračervené světlo H Klávesnice

D Injektor pro napájení přes Ethernet I K síti

E Redukce z RJ45 na USB J Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-3-2 - Vedení signálních a ovládacích kabelů  (videokamera Axis)

Obrázek 1: Vedení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera G Kabelový kanál

B Infračervené světlo a mikrofon H Klávesnice

C Base unit zesilovače Natus I Svazek kabelů

D Sloupek s videokamerou J Kompaktní počítač

E Kabelový kanál K Injektor pro napájení přes Ethernet

F K síti L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k zapojení kabelů
4-3-3 - Zapojení napájecích kabelů (videokamera Axis)

 Před zapojením napájecích kabelů do součástí sestavy se přesvědčte, že jsou oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí odpojeny od elektrické sítě (vytaženy ze zásuvky). 

Obrázek 1: Zapojení napájecích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera G Redukce z RJ45 na USB

B Mikrofon H Elektrická síť

C Infračervené světlo I Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

D Injektor pro napájení přes Ethernet J Base unit zesilovače Natus (pohled z pravé strany)

E Napájecí zdroj K Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

F Kompaktní počítač
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-3-4 - Vedení napájecích kabelů (videokamera Axis)

Obrázek 1: Vedení napájecích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Axis).

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera G Kompaktní počítač

B Infračervené světlo a mikrofon H Sloupek s videokamerou

C Base unit zesilovače Natus I Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

D Elektrická síť J Zdroj napájení infračerveného světla

E Kabelový kanál K Injektor pro napájení přes Ethernet

F Svazek kabelů L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k zapojení kabelů
Oddíl 4-4 - Natus ErgoJust do JIP s videokamerami Sony Ipela

4-4-1 - Zapojení signálních a ovládacích kabelů (videokamera Ipela)

Obrázek 1: Zapojení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A PTZ/HD PTZ videokamera F K síti

B Mikrofon G Base unit zesilovače Natus

C Infračervené světlo H Kompaktní počítač

D Redukce z RJ45 na USB I Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

E Klávesnice
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-4-2 - Vedení signálních a ovládacích kabelů  (videokamera Ipela)

Obrázek 1: Vedení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A PTZ/HD PTZ videokamera G Kabelový kanál

B Infračervené světlo a mikrofon H Klávesnice

C Base unit zesilovače Natus I Svazek kabelů

D Sloupek s videokamerou J Kompaktní počítač

E Kabelový kanál K Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

F K síti
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Pokyny k zapojení kabelů
4-4-3 - Zapojení napájecích kabelů (videokamera Ipela)

 Před zapojením napájecích kabelů do součástí sestavy se přesvědčte, že jsou oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí odpojeny od elektrické sítě (vytaženy ze zásuvky). 

Obrázek 1: Zapojení napájecích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A Kompaktní počítač F Napájecí zdroj

B PTZ/HD PTZ videokamera G Elektrická síť

C Mikrofon H Oddělovací transformátor či zdroj nepřerušovaného napětí

D Infračervené světlo I Base unit zesilovače Natus (pohled z pravé strany)

E Rozdělovač kabelů J Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-4-4 - Vedení napájecích kabelů (videokamera Ipela)

Obrázek 1: Vedení napájecích kabelů volitelné videokamery PTZ a HD PTZ (videokamera Sony Ipela).

Označení Popis Označení Popis

A PTZ/HD PTZ videokamera F Svazek kabelů

B Infračervené světlo a mikrofon G Kompaktní počítač

C Base unit zesilovače Natus H Sloupek s videokamerou

D Elektrická síť I Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

E Kabelový kanál
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Pokyny k zapojení kabelů
Oddíl 4-5 - Natus ErgoJust do JIP s videokamerami s pevně nastaveným zoomem

4-5-1 - Zapojení signálních a ovládacích kabelů (videokamera s pevným zoomem)

 Obrázek 1: Zapojení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem.

Označení Popis Označení Popis

A Mikrofon G Klávesnice

B Nezapojujte napájení do těchto dvou 
vstupů

H K síti

C UZEMNĚNÍ I K napájecímu zdroji videokamery

D TD J Base unit zesilovače Natus

E RD K Kompaktní počítač

F K napájení videokamery L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-5-2 - Vedení signálních a ovládacích kabelů (videokamera s pevným zoomem)

 Obrázek 1: Vedení signálních a ovládacích kabelů volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem.

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera s pevným zoomem G Klávesnice

B Infračervené světlo H Svazek kabelů

C Mikrofon I Kompaktní počítač

D Base unit zesilovače Natus J Sloupek s videokamerou

E K síti K Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.

F Kabelový kanál
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Pokyny k zapojení kabelů
Upevněte kabely pomocí stahovacích pásků
1. Po zapojení kabelů součástí sestavy připněte stahovací pásky ke kabelům vozíku Natus 

ErgoJust do JIP, jak je znázorněno níže (obrázek 1).

 

Obrázek 1: Upevnění kabelů pomocí stahovacích pásků.

Popisek Popis Označení Popis

A K počítači E Svazek kabelů

B Stahovací pásky F K mikrofonu

C Od napájecího zdroje G Konektory a provedení vybavení se 
mohou lišit od těch zobrazených.

D Od sloupku s videokamerou
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
4-5-3 - Zapojení napájecích kabelů (videokamera s pevným zoomem)

 Před zapojením napájecích kabelů do součástí sestavy se přesvědčte, že jsou oddělovací transformátor či zdroj 
nepřerušovaného napětí odpojeny od elektrické sítě (vytaženy ze zásuvky). 
Viz schéma vedení napájecích kabelů volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem na následující straně.

 Obrázek 1: Zapojení napájecích kabelů volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem.

Označení Popis Označení Popis

A Nezapojujte napájení do těchto dvou 
vstupů

G Elektrická síť

B 12 V- H Napájecí zdroj

C 12 V+ I Oddělovací transformátor (zobrazen) či zdroj 
nepřerušovaného napětí

D K RD, TD, uzemnění ovládacích kabelů 
videokamery

J Base unit zesilovače Natus

E Videokamera s pevným zoomem K Kompaktní počítač

F Infračervené světlo L Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od 
těch zobrazených.
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Pokyny k zapojení kabelů
4-5-4 - Vedení napájecích kabelů (videokamera s pevným zoomem)

 Obrázek 1: Vedení napájecích kabelů volitelné videokamery s pevně nastaveným zoomem.

Označení Popis Označení Popis

A Videokamera s pevným zoomem F Kabelový kanál

B Infračervené světlo G Svazek kabelů

C Mikrofon H Kompaktní počítač

D Base unit zesilovače Natus I Sloupek s videokamerou

E Elektrická síť J Konektory a provedení vybavení se mohou lišit od těch 
zobrazených.
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Pokyny k použití vozíků Natus ErgoJust LTM a ErgoJust do JIP
Prázdná stránka.
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Úplné servisní řešení 

Za každým výrobkem XLTEK stojí společnost Natus Medical Incorporated, mezinárodně uznávaný průkopník na poli 
zdravotnických výrobků a služeb. 

Naše neurologické sestavy se mohou opřít o vnitropodnikový tým podpory složený z technických a zdravotnických odborníků, 
čtyřiadvacetihodinovou podporu sedm dní v týdnu, dálkovou podporu prostřednictvím WebEx či VPN, nejrozsáhlejší síť 
zdravotnické a technické podpory na místě v celém oboru neurologie/spánku a servisní smlouvy na míru zahrnující návštěvy za 
účelem preventivní údržby a aktualizace počítačů. 

Natus Medical Incorporated 
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 
2568 Bristol Circle 
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Kanada 
Tel: +1 905-829-5300
Fax: +1 905-829-5304 
Bezplatná linka (USA a Kanada): 800-303-0306 
E-mailová adresa technické podpory: OTS@natus.com 
E-mail zákaznické podpory: Oakville_Customer_Service@natus.com 
Webová stránka: www.natus.com

Datum vydání: 2020-10
Číslo IFU části a revize: 032112B revize 08
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