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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Sikkerheds- og standardoverensstemmelse

Natus ErgoJust LTM-vognen overholder følgende sikkerhedsstandarder fremsat af de nationale og internationale 
tilsynsmyndigheder for medicinsk elektrisk udstyr.

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

Ansvarsfraskrivelse

Natus Medical Incorporated er ikke ansvarlig for beskadigelse, infektion eller anden skade, der skyldes anvendelsen af 
dette produkt.

Se Natusʼ hjemmeside for en elektronisk kopi af dette dokument. Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med 
ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogne til brug på intensivafdeling skal rapporteres til Natus Medical Incorporated og den kompetente 
myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten opholder sig etableret.

Se på Natusʼ hjemmeside for en elektrisk kopi af dette dokument.

Ophavsret og varemærker

© 2020 Natus Medical Incorporated eller et af dets datterselskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

Natus er et registreret varemærke, som tilhører Natus Medical Incorporated. Alle prodktnavne, der optræder i dette dokument, 
er varemærker eller registrerede varemærker ejet af, licenseret til, fremmet eller distribueret af Natus Medical Incorporated, 
dets datterselskaber eller associerede selskaber. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
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Kapitel 1

Introduktion

Natus ErgoJust LTM og Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling er ergonomiske vogne 
anvendt til Natus NeuroWorks/SleepWorks-enheder og tilbehør for at give en komplet bærbar 
arbejdsstation til EEG-anvendelser. 

Natus ErgoJust LTM-vognen giver en bærbar arbejdsstation på stedet for behandling i ethvert 
hospitalsrum, der kræver EEG-overvågning eller -afprøvning. Den er ideelt designet som 
omfattende løsning på længerevarende EEG-overvågning (LTM). Den har monteringsbeslag til 
baseenheder på forstærkere fra Natus, computer til rekvirering med NeuroWorks/SleepWorks-
software, skærm, forskellige indstillinger for opløsning på kamera (herunder Ethernet-forsynede 
kameraer), infrarødt lys og mikrofon, fotisk stimulator fra Natus, isoleringstransformer (ISO) eller 
nødstrømforsyning (UPS) og kurv/kurve til kliniske materialer.

Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling er ideel til anvendelse ved EEG-overvågning 
på en intensivafdeling (ICU). Den tilbyder samme funktioner som Natus ErgoJust LTM-vognen, 
men anvender en alt-i-én-computer til rekvirering, som er stationær, ideel til mindre trinbræt, 
berøringsskærmbetjening på intensivafdelinger.

Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-funktioner og valgmuligheder inkluderer følgende til brug 
på intensivafdeling:

• Arbejdsoverflade og tastaturbakke, 
der kan højdejusteres 

• Skærm, der kan justeres og vippes
• Justeringsområde mellem siddende og 

stående stilling for bruger
• Tilbehør til hurtig frakobling til base 

units på forstærkere fra Natus 

• Computer med Natus Neuroworks/
SleepWorks-software

• Kameraer i standardopløsning, høj 
opløsning (HD) og fuld høj opløsning 
1080p (fHD)

• Lille trinbræt 
• Styrehjul med 4 hjul, der kan låses

Mål på Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling

ErgoJust LTM: 77,4” H x 22” B x 26” D (1,97 m H x 0,56 m B x 0,67 m)

ErgoJust til brug på intensivafdeling: 77,4” H x 18” B x 26” D (1,97 m H x 0,46 m B x 0,67 m)
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Anvendelse af denne brugervejledning 

Denne manual beskriver teorien, egenskaberne, indstilling, drift og vedligeholdelse af Natus 
ErgoJust LTM- og Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling. Den leverer også 
information om specifikationer og at finde hjælp. 

Når du gennemgår procedurerne, anbefaler vi, at du læser hele afsnittet, inden du starter sekvensen. 
Følg venligst anvisningerne nøje.

VIGTIGT: Alle systemer til Natus ErgoJust LTM- og Natus ErgoJust-vognen til brug på 
intensivafdeling skal installeres eller opgraderes af en kvalificeret og uddannet Natus-tekniker  
eller -repræsentant.

VIGTIGT: Påsæt ikke nogen kabler, før alle komponenter er blevet monteret. Kapitel 3 og 4 
beskriver placering for tilslutning og metoder til kabelføring. 

Visse komponenter kan være blevet fabriksmonteret og kabelført på vognen. 
Kabelføringsdiagrammerne inkluderer trin selv for de kabler, der er blevet tilsluttet fra fabrikken, 
så du kan bekræfte, at tilslutningerne er sikre. 

 Vi anbefaler kraftigt, at du læser afsnittet Advarsler eller Forholdsregler i denne 
brugervejledning, før du anvender dette vognsystem. 

Tilsigtet anvendelse

Natus ErgoJust LTM- og Natus ErgoJust-vogne til brug på intensivafdeling er bærbare 
arbejdsstationer, der rummer alle Natus-enheder og alt tilbehør, som er påkrævet for at udføre 
EEG-studie med eller uden video til rutinemæssige tests, langtidsovervågning (LTM) og  
EEG-overvågning på en intensivafdeling (ICU). 

Tilsigtet bruger

ErgoJust LTM-vogne og vogne til brug på intensivafdeling er beregnet til brug udført af 
uddannet sundhedspersonale.
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Introduktion
Konventioner i brugervejledningen 

Forskellige symboler og typografiske konventioner er brugt i denne brugervejledning. Tabellen på 
næste side illustrerer dem og beskriver deres betydninger og funktioner. 

Om illustrationerne

Modeller/stilarter for udstyret opstillet i denne udgivelse kan variere i forhold til dem, der vises 
i illustrationerne. 

Beskrivelse af symbol/konvention

I denne brugervejledning identificerer to mærkater potentielt farlige eller destruktive forhold 
og procedurer:

 Dette symbol beskriver en advarsel eller vigtig information, der ikke må overses. Læs alle 
advarsler omhyggeligt, inden du starter systemet første gang. 

 Dette symbol beskriver en forholdsregel, som identificerer forhold eller praksis, der kan 
resultere i beskadigelse af udstyret.

BEMÆRK: Et notat indeholder vigtige supplerende oplysninger. 

Fed skrift - Navne på kontroltaster, funktionstaster, valgmuligheder og mærkater er vist i fed 
skrift. Fed skrift er også brugt til at understrege vigtige navne eller idéer.

Kursiv - Kursiv tekst er brugt til overskrifter.
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Mærkater og symboler

Følgende mærkater og symboler kan være påsat Natus ErgoJust LTM-vognen og/eller Natus Neurology Incorporated-
systemkomponenterne. Elementer markeret med ”-” er ikke-standardiserede symboler.

Symbol Standard
Reference

Standardtitel for
Symbol

Symboltitel ifølge
Benyttet standard

Forklaring

Medical Device - - En indikation på 
medicinsk udstyr

Dette produkt er medicinsk 
udstyr.

RX only 21 CFR, del
801.109(b)(1)

Enheder med 
forskriftsmærkning

Receptpligtig Indikerer, at produktet er 
autoriseret til salg af eller efter 
ordre fra en praktiserende læge.

2012/19/EU Regler ved bortskaffelse af 
elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE)

Instruktioner i 
bortskaffelse efter 
levetidens
slutning

Indikerer, at affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr ikke  
bør kasseres sammen med 
usorteret affald, men skal 
indsamles særskilt.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.1

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Producent Indikerer fabrikanten for det 
medicinske udstyr.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.2

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Autoriseret repræsentant i 
det Europæiske 
Fællesskab

Indikerer den autoriserede 
repræsentant i det europæiske 
fællesskab.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.3

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Produktionsdato Indikerer den dato, hvor det 
udstyr blev fremstillet.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.5

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Serie- eller varepartikode Indikerer fabrikantens 
seriekode, så serien eller 
varepartiet kan identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.1.6

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Katalognummer Indikerer fabrikantens 
katalognummer, så det 
medicinske udstyr kan 
identificeres.

ISO 15223-1
Symbol 5.4.3

Medicinsk udstyr — 
Symboler, der skal anvendes 
til mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Se brugervejledningen 

Indikerer behovet for,
brugeren kigger i
brugervejledningen.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Elektromedicinsk udstyr - 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
væsentlig ydeevne.

Betjeningsvejledning
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Introduktion
ISO 60601-1
Tabel D.2 #10

Elektromedicinsk udstyr - 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
væsentlig ydeevne

Følg brugervejledningen Se instruktionsvejledning/ 
håndbog. BEMÆRKNING på 
ME UDSTYR ”Følg 
brugervejledningen”

ISO 15223-1
Symbol 5.4.4

Medicinsk udstyr — 
Symboler,
der skal anvendes til 
mærkater på medicinsk 
udstyr, ved mærkning og 
information, der skal gives.

Forsigtig: Læs alle 
advarsler og 
forholdsregler i 
brugervejledningen

Indikerer behovet for, brugeren 
kigger i brugervejledning for 
vigtige advarende oplysninger 
såsom advarsler og 
forholdsregler, der af forskellige 
årsager ikke kan sættes på selve 
det medicinske udstyr.ISO 60601-1

Tabel D.1 #10
Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

ISO 60601-1
Tabel D.2 #2

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Generelt advarselstegn Indikerer fare for potentiel 
personskade for patient eller 
operatør.

N/A N/A Mængde Antal dele i en pakke.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #1

IEC-60601-1, tabel D.1 #1 
Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Vekselstrøm For at indikere på 
klassificeringspladen, at udstyret 
kun er egnet til vekselstrøm; for 
at identificere relevante 
terminaler.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #4

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Jævnstrøm For at indikere på 
klassificeringspladen, at udstyret 
kun er kun egnet til jævnstrøm; 
for at identificere relevante 
terminaler.

ISO-60601-1
Tabel D.1 #8

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Ækvipotentialitet For at identificere terminalerne 
som, når de er tilsluttet, bringer 
de forskellige dele af udstyr eller 
et system til samme potentiale, 
der ikke nødvendigvis er 
jordpotentiale (jordforbindelse), 
eksempelvis for lokal binding.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #12

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

”TÆNDT” (strøm) For at indikere forbindelse til 
lysnettet, i det mindste for 
hovedafbrydere eller deres 
positioner og i alle de tilfælde, 
hvor sikkerhed er involveret.

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

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

”SLUKKET” (strøm) For at indikere frakobling fra 
lysnettet, i det mindste for 
hovedafbrydere eller deres 
positioner og i alle de tilfælde, 
hvor sikkerhed er involveret.

Symbol Standard
Reference

Standardtitel for
Symbol

Symboltitel ifølge
Benyttet standard

Forklaring
november 23, 2020 1-5



Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
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ISO-60601-1
Tabel D.1 #20

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Type BF-anvendt del For at identificere en type BF-
anvendt del i overensstemmelse 
med IEC 60601-1.

ISO-60601-1
Tabel D.1 #24

Elektromedicinsk udstyr — 
Del 1: Generelle krav til 
grundlæggende sikkerhed og 
essentiel ydeevne.

Farlig spænding For at indikere farer, der opstår 
som følge af farlige spændinger.

ISO-7000/IEC-
60417
Symbol 5019

Grafiske symboler til brug
på udstyr

Beskyttelse med 
jordforbindelse;
beskyttelsesdækning

For at identificere terminaler, 
som er beregnet til tilslutning til 
en ekstern beskyttelsesleder 
mod elektrisk stød i tilfælde af 
fejl, eller terminaler på en 
elektrode med jordforbindelse
(jord).

- - Må ikke stables Må ikke stables

ISO 7010:2019
Symbol P017

- Må ikke skubbes Indikerer potentiel personskade 
som følge af, at produktet vipper 
efter skub på andre steder end 
vognens håndtag.

- - Fare for stød/slag Indikerer potentiel personskade 
som følge af stød/slag.

- - Fare for klemning Hold hænder og fødder væk fra 
bevægelige dele eller væk fra 
områder mellem bevægelige og 
stationære dele af en maskine 
eller fra områder mellem 
materialer og vilkårlige dele af 
maskinen.

- - Vogntransport Instruktionerne i transport af
vognen skal følges.

- - Fare for at vælte Indikerer potentiel  
personskade som følge af,  
at produktet vælter.

- - Minimum/maksimum
overvågningsvægte

Indikerer maksimums- og
minimumsvægtene.

- - Fare for oplagret energi Indikerer potentiel personskade 
som følge af oplagret energi.

Do Not Break 
Down Skid

- - Nedbryd ikke udskridning Nedbryd ikke udskridning

Symbol Standard
Reference

Standardtitel for
Symbol

Symboltitel ifølge
Benyttet standard

Forklaring



Introduktion
Resumé om sikkerhed

Advarsler eller 
forholdsregler

Følgende er en oversigt over advarsler vedrørende systemer med Natus ErgoJust LTM- og Natus 
ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling. Yderligere advarsler og forholdsregler er placeret i de 
forskellige afsnit af denne brugervejledning. Du bedes læse og forstå oplysningerne i denne 
brugervejledning og eventuel medfølgende dokumentation omhyggeligt før anvendelse af systemet 
med Natus ErgoJust LTM- og Natus ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling.

Udstyrets funktion eller sikkerhed kan forringes, hvis det har været udsat for ugunstige 
forhold under opbevaring eller ved forsendelse. Hvis du på noget tidspunkt har mistanke om, 
at udstyret er forringet, skal du tage instrumentet ud af drift og sikre det mod utilsigtet 
anvendelse.
Afbryd alle strømkilder fra alle systemkomponenter før udførelse af service.
Ledende dele af elektroder og deres stikforbindelser må ikke være i kontakt med andre 
ledende dele eller jorden. 
Natus Neurology Incorporated-systemet er IKKE beregnet til brug sammen med kirurgisk 
udstyr med høj frekvens. 
For at undgå mulige sikkerhedsrisici forårsaget af ophobet lækagestrøm, når adskillige 
systemkomponenter er indbyrdes forbundet, skal øvrigt udstyr forbundet til systemet 
forsynes med strøm fra en Natus-godkendt isoleringstransformer (ISO) eller en 
nødstrømforsyning (UPS). 
Tilslutning af andet medicinsk udstyr, såsom en pacemaker eller andre elektriske stimulatorer, 
samtidigt til samme patient kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Natus ErgoJust LTM-systemet er 
ikke defibrillatorsikret. Base Unit på forstærkeren (elektrodeindgangsenhed) skal frakobles før 
brug af defibrillator. 
Oximeterporten er kun klassificeret til ESD-immunitet (elektrostatisk udladning), når 
oximeteret er tilsluttet, eller hvis der er oximeterportdæksel på. Enten oximeteret eller 
oximeterportdækslet skal være tilsluttet til porten til hver en tid under anvendelse. 
Dette produkt skal rengøres og kontrolleres periodisk. Undgå at bruge et defekt produkt. 
Dele, der er gået i stykker, mangler, er slidte eller kontaminerede, skal udskiftes omgående. 
Dette produkt må ikke ændres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Natus Neurology 
Incorporated. Brugeren af dette produkt er eneansvarlig for eventuelle funktionsfejl, der 
hidrører fra forkert brug, fejlbefængt vedligeholdelse, forkert reparation, uautoriseret 
service eller ændring foretaget af andre end Natus Neurology Incorporated eller en Natus-
autoriseret servicerepræsentant. 
Sikkerhed, pålidelighed og ydeevne for dette udstyr kan kun sikres under følgende betingelser: 

• Hvis udstyret er blevet anvendt i henhold til den medfølgende betjeningsvejledning.
• Hvis ændringer eller reparationer er blevet udført af Natus Neurology Incorporated.
• Hvis det anvendes i bygninger med jordudligningsledninger, der er i overensstemmelse 

med relevante UL-, CSA-, IEC-standarder eller andre lokale standarder og bestemmelser.
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Fare for stød/slag! Bevægelige dele kan forvolde knusnings- og snitskader.

Minimér løftespændingen, før du fjerner monteret udstyr. Manglende overholdelse af denne 
advarsel kan resultere i alvorlig personskade eller skade på ejendom.

1. Sænk arbejdsoverfladen til laveste position.
2. Drej justeringsmøtrikken oven på stigrøret mod uret, indtil den stopper (kan kræve  

40-60 omgange for at minimere løftespændingen).

3. Efter fjernelse eller tilføjelse af udstyr skal du justere løftespændingen for at kompensere 
for vægten af ny last.

Læs ikke vognen under minimum eller over maksimum vægtkapacitet. Montér ikke et 
display, der er større end den anbefalede størrelse. Manglende overholdelse af denne 
advarsel kan resultere i ustabilitet ved vognen, der kan føre til skade på udstyr eller 
personskade.

BEMÆRK: Hvis løftespændingen ikke justeres i forhold til skærmens vægt, kan skærmen 
eller arbejdsoverfladen forskydes af sig selv. Justér løftespændingen, så skærm og 
arbejdsoverflade forbliver stationære.

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Justeringsmøtrik

C Stigrør
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Introduktion
Fare for at vælte! Manglende overholdelse af følgende advarsler kan resultere i ustabilitet 
ved vognen, der kan føre til skade på udstyr eller personskade.

• Lad ikke børn klatre på vognen.
• Kabelfør ikke elektriske ledninger eller kabler til udstyr inden for børns rækkevidde.
• Lås alle styrehjul, når vognen står helt stille.
• Flyt ikke vognen med displayet i højeste position.
• Flyt ikke vognen hen over ledninger eller ujævne, snavsede, våde eller skrånende 

overflader.
• Flyt ikke vognen ved at skubbe på displayet.

Fare for oplagret energi! Manglende overholdelse af følgende advarsler kan resultere i 
alvorlig personskade og beskadige både vognen og udstyret.

• En primær mekanisme inde i vognen er under spænding og kan være farlig for 
mennesker, der udsættes herfor under visse omstændigheder.

• Åbn ikke vognens tårn eller fundament.
• Forsøg ikke at udføre service på vognen.
• Fjern ikke sikkerhedsafskærmninger eller mærkater designet til at beskytte eller 

informere om mulige farer.
• Kun Natus-godkendte installatører må udføre service på eller på anden vis 

ændre vognen.
• Forsigtig: Amerikansk føderal lov har en begrænsning, så enheden kun må sælges,  

distribueres og anvendes af eller efter anvisning fra, en læge. 
• Enhver alvorlig hændelse, der er indtruffet i forbindelse med ErgoJust LTM- og ErgoJust-

vogne til brug på intensivafdeling skal rapporteres til Natus Medical Incorporated og  
den kompetente myndighed i medlemsstaten, hvor brugeren og/eller patienten opholder  
sig etableret. 

• Efterse enheden forud for anvendelse. Må ikke anvendes ved beskadigelse.
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Krav til spænding

Computerkrav Computeren, som anvendes til det vognbaserede system, godtager områder for 
vekselstrømsspænding på 100 V/115 V og 230 V 50-60 Hz. 

Krav til ISO eller UPS Natus ErgoJust LTM- og Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling skal anvendes med en 
Natus-godkendt ISO eller UPS til at forsyne alle systemenheder med elektrisk isoleret strøm. 
Kontakt Natus’ tekniske support for flere oplysninger.

Krav til patientisolation

 For at sikre, at dit system er fuldt elektrisk isoleret og for at hjælpe med at afskærme 
din patient fra overskydende strømlækage, skal du tilslutte hovedkomponenterne som 
beskrevet i denne vejledning.
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Introduktion
Kompatibelt tilbehør til Natus ErgoJust LTM-vogn og Natus ErgoJust-vogn til brug 
på intensivafdeling

Følgende er en liste over udstyr, der kan monteres eller installeres på Natus ErgoJust LTM-vognen. 
Øvrigt udstyr, som er kompatibelt med Natus NeuroWorks/SleepWorks-systemet, men som ikke er 
direkte monteret eller installeret, er ikke opstillet (herunder software, enheder, tilbehør og kabler). 
Kun medfølgende alt-i-én-computere fra Natus kan fastgøres til systemet.

Bemærkning 1: Kun til Natus ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling.

Natus-delnummer Beskrivelse

10388 Base Unit til Brain Monitor

013926 Natus Base Unit

019672 Materialekurv

019901 (Bemærkning 1) Lydpakke til Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling

019902 (Bemærkning 1) Natus ErgoJust-vogn til videoforlængelse med fast zoom 
til brug på intensivafdeling

PK1058 EEG/søvn Stationær computer til rekvirering 110 V 
(kun lille formfaktor)

EEG-MP (Bemærkning 1) Alt-i-én-computer med berøringsskærm

EXP1058 EEG/søvn Stationær computer til rekvirering 220 V 
(kun lille formfaktor)

105075XL 24" FP-skærm (eller tilsvarende skærm, der opfylder 
kravene for størrelse og vægt)

PK1102 Fotisk stimulator med LED 110 V

EXP1102 Fotisk stimulator med LED 220 V

IP-EC-VIDEO-FORL ErgoJust til videoforlængelse med SD IP-PTZ-kamera 
(Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-FORL ErgoJust til videoforlængelse med HD IP-PTZ-kamera 
(Sony Ipela)

022640 ErgoJust til videoforlængelse med FHD IP PTZ-kamera 
(Sony Ipela/Axis)

005405 Sæt til hurtig frakobling monteret på siden af hovedboks 
til Base Units

005406 Sæt til hurtig frakobling monteret på side af væg/pol til 
Base Units

ISO-NA-EJ Isoleringstransformer 110 V (kontakt Natusʼ tekniske 
support for aktuel model)

ISO-INT-EJ Isoleringstransformer 220 V (kontakt Natusʼ tekniske 
support for aktuel model)

UPS-NA-EJ UPS af medicinsk klassificering med isolering 110 V 
(kontakt Natusʼ tekniske support for aktuel model)

UPS-INT-EJ UPS af medicinsk klassificering med isolering 220 V 
(kontakt Natusʼ tekniske support for aktuel model)
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Instruktioner i bortskaffelse efter levetidens slutning.

Natus er forpligtet til at opfylde kravene i WEEE-bestemmelserne 2014 for EU (affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr). Disse bestemmelser angiver, at elektrisk og elektronisk affald skal 
indsamles separat for korrekt behandling og genvinding for at sikre, at WEEE genbruges eller 
genanvendes forsvarligt. I overensstemmelse med denne forpligtelse kan Natus videregive 
forpligtelsen til tilbagetagelse og genbrug til slutbrugeren, medmindre der er truffet andre 
foranstaltninger. Du bedes kontakte os for oplysninger om indsamlings- og genvindingssystemer, 
som er tilgængelige for dig i dit område på natus.com

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være 
farlige og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet, når WEEE ikke håndteres korrekt. 
Derfor spiller slutbrugerne også en rolle i at sikre, at WEEE genbruges og genanvendes forsvarligt. 
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe WEEE sammen med andre 
affaldstyper. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger eller producentens/
importørernes forpligtelse til tilbagetagelse eller licenserede affaldsservices for at mindske de 
negative miljøpåvirkninger i forbindelse med bortskaffelse af kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr og for at øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og genvinding af kasseret elektrisk 
og elektronisk udstyr.

Udstyr mærket med ovenstående affaldsbeholder med kryds over er elektrisk og elektronisk udstyr. 
Symbolet med affaldsbeholderen med kryds over indikerer, at kasseret elektrisk og elektronisk 
udstyr ikke må bortskaffes sammen med ikke-sorteret affald, men skal indsamles særskilt.
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Introduktion
Vægtkapaciteter for Natus ErgoJust LTM-vogn

Figur 1 viser begrænsninger for maksimal vægt på skærmens holder, arbejdsoverfladen 
og tastaturbakken.

 Figur 1: Maksimale vægtkapaciteter for Natus ErgoJust LTM-vogn.

Vægtkapaciteter for Natus ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling

Figur 1 viser begrænsninger for maksimal vægt på holderen til alt-i-én-computer 
og arbejdsoverfladen.

 Figur 1: Maksimale vægtkapaciteter for Natus ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling.

Funktion Beskrivelse

A Skærm, 27 tommer = 5 til 18 pund (2,3-8,1 kg)

B Arbejdsoverflade = ≤ 5 pund

C Tastaturbakke = ≤ 2 pund

Funktion Beskrivelse

A Alt-i-én-computer, 27 tommer = 5-18 pund (2,3-8,1 kg)

B Arbejdsoverflade = ≤ 5 pund
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Rengøringsinstruktioner

Natus ErgoJust LTM- 
og ErgoJust-vogn til 
brug på 
intensivafdeling

• Rengør med en klud, der fås i handelen, såsom CaviWipesTM eller Sani-Cloth® for at fjerne 
synligt snavs. 

• Tør varen med en fnugfri klud, og lad den lufttørre.

 SLUK systemet før rengøring. Sørg for, at rensemiddelopløsning eller kolde 
desinficeringsmidler ikke siver ind i instrumentets elektronik. Vær særligt påpasselig 
omkring knapper, stik og kantpaneler. Brug ikke slibemidler. 

Forebyggende vedligeholdelse

Elektrisk sikkerhedstest anbefales. Det anbefales at udarbejde en skematisk tidsplan til disse 
formål, med mindst én årlig rengøring og sikkerhedstest. Dette system kræver ikke kalibrering, 
medmindre andet er angivet. 

Forebyggende vedligeholdelse kræver ikke adgang til de indre dele af instrumentet og kan udføres 
af brugeren. For denne vogn består forebyggende vedligeholdelse af periodisk rengøring og 
eftersyn af instrumentets udvendige dele. 

Det anbefales, at alle reparationer udelukkende foretages af en Natus Neurology Incorporated-
autoriseret servicerepræsentant. Du er eneansvarlig for eventuelle funktionsfejl, der hidrører fra 
forkert vedligeholdelse eller reparation udført af andre end en autoriseret Natus Neurology 
Incorporated-repræsentant. 

Hvis systemet ikke fungerer korrekt, må du ikke anvende det, før alle nødvendige reparationer er 
udført, og enheden er testet for korrekt funktion i henhold til de udgivne specifikationer fra Natus 
Neurology Incorporated. Det anbefales, at alle reparationer udelukkende foretages af en autoriseret 
servicerepræsentant. 

Sluk for al strøm til systemet, før du forsøger at udføre service, vedligeholdelse eller forebyggende 
vedligeholdelse. 

Hvis systemet eller nogle komponenter repareres, anbefales det, at hele systemets funktionalitet 
kontrolleres, samt at der udføres en sikkerhedstest, før anvendelsen genoptages.
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Kapitel 2

Generel anvendelse

Dette kapitel viser justeringsmetoder for de forskellige komponenter på Natus ErgoJust LTM- og 
Natus ErgoJust-vogne til brug på intensivafdeling.
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Identifikation af grundlæggende systemkomponenter på Natus ErgoJust LTM-vogn - 
Axis-kamera

Funktion Beskrivelse

A Skærm

B Arbejdsoverflade

C Tastatur

D Computer

E Strømforsyning til infrarødt lys

F Strømforsyning til fotisk stimulator fra Natus (valgfri)

G Hjullås (4)

H Fotisk stimulator fra Natus (valgfri)

I Axis-videokamera

J Infrarødt lys og mikrofon

K Base Unit på forstærker fra Natus

L Videopol

M Bundstang

N Kurv

O Sekundær kurv (valgfri)

P Strøm over Ethernet-injektor

Q Museholder

R ISO eller UPS

Tastatur Mus Fotisk stimulator 
fra Natus (valgfri) 

Axis-
videokamera

Infrarødt lys og 
mikrofon

Strøm over 
Ethernet-injektor

Base Unit på forstærker 
fra Natus

ISO eller UPS Computer Fotisk 
stimulator fra 

Natus 
Strømforsyning 

(valgfri)

Strømforsyning til 
infrarødt lys
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Information
Identifikation af grundlæggende systemkomponenter på Natus ErgoJust LTM-vogn - 
Sony Ipela-kamera

Funktion Beskrivelse

A Skærm

B Arbejdsoverflade

C Tastatur

D Computer

E Strømforsyning til videoforlængelse

F Strømforsyning til fotisk stimulator fra Natus (valgfri)

G Hjullås (4)

H Fotisk stimulator fra Natus (valgfri)

I Ipela-videokamera

J Infrarødt lys og mikrofon

K Base Unit på forstærker fra Natus

L Videopol

M Bundstang

N Kurv

O Sekundær kurv (valgfri)

P Museholder

Q ISO eller UPS

Tastatur Mus Fotisk stimulator 
fra Natus (valgfri)

Ipela-videokamera Infrarødt lys og mikrofon

Base Unit på forstærker 
fra Natus

ISO eller UPS Computer Fotisk stimulator fra 
Natus  Strømforsyning 

(valgfri)

Strømforsyning til 
videoforlængelse (kamera, 
infrarødt lys og mikrofon)
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Identifikation af grundlæggende systemkomponenter på Natus ErgoJust-vogn til brug 
på intensivafdeling - Axis-kamera

Funktion Beskrivelse

A Axis-videokamera

B Alt-i-én-computer

C Tastatur

D Strømforsyning til infrarødt lys

E Hjullås (4)

F Infrarødt lys og mikrofon

G Base Unit på forstærker fra Natus

H Videopol

I Bundstang

J Kurv

K Sekundær kurv (valgfri)

L Museholder

M Strøm over Ethernet-injektor

N ISO eller UPS

Tastatur Mus ISO eller UPS Base Unit på forstærker 
fra Natus

Strøm over
Ethernet-injektor

Axis-videokamera, RJ45 til USB-konverter, infrarødt lys 
og mikrofon, strømforsyning til infrarødt lys
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Information
Identifikation af grundlæggende systemkomponenter på Natus ErgoJust-vogn til brug 
på intensivafdeling  - Sony Ipela-kamera eller kamera med fast zoom

Funktion Beskrivelse

A ELLER

B Ipela-videokamera

C Infrarødt lys og mikrofon

D Alt-i-én-computer

E Tastatur

F Strømforsyning til Ipela-videokamera, infrarødt lys og 
mikrofon eller videokamera med fast zoom

G Hjullås (4)

H Videokamera med fast zoom

I Infrarødt lys

J Mikrofon

K Base Unit på forstærker fra Natus

L Videopol

M Bundstang

N Kurv

O Sekundær kurv (valgfri)

P Museholder

Q ISO eller UPS

Tastatur Mus ISO eller UPS Base Unit på forstærker fra Natus

Ipela-videokamera, RJ45 til USB-konverter, infrarødt lys 
og strømforsyning

Videokamera med fast zoom, strømforsyning, infrarødt lys og mikrofon
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Justering af komponenter på Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn til brug 
på intensivafdeling

Du kan justere arbejdsoverflade, tastatur og skærm for Natus ErgoJust LTM-vognen, så den kan 
anvendes både, hvis du sidder ned, og hvis du står op. Justér højden på disse komponenter til en 
behagelig position for at minimere belastningen af arme, håndled, nakke og øjne. Skærmen og 
tastaturbakken (kun Natus ErgoJust LTM-vogn) kan vippes yderligere fremad og bagud i henhold 
til særskilte brugerønsker. 

Det anbefales, at du først justerer tastaturbakken til den ønskede position og derefter skærmen. 

BEMÆRK: Når vognen er blevet placeret på det ønskede sted, skal du låse alle fire styrehjul fast, 
før du anvender den. 

Låsning/oplåsning 
af hjulene 

Låsehåndtaget til bagerste venstre styrehjul er farvet blåt og har tre positioner.

• Positionen Op tillader hjulet at rulle, men tillader ikke hjulet at dreje. Anvend denne 
position ved transport af vognen.

• Positionen Centrér tillader hjulet at rulle og dreje frit.
• Positionen Ned låser hjulet og tillader ikke hjulet at dreje. Anvend denne position ved din 

arbejdsdestination, eller når vognen er uden opsyn.
1. Sænk låsehåndtagene på alle fire hjul for at låse vognen fast.

 Figur 1: Låsning/oplåsning af styrehjulene.

Funktion Beskrivelse

A ”Op” for at transportere vognen. 

B ”Centrér” for at rulle og dreje. 

C ”Ned” for at låse hjul.

D Hjul 1, 2 og 3 - To håndtagspositioner.

E Hjul 4 (venstre baghjul). Tre håndtagspositioner.
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Information
Justering af højde på 
arbejdsoverflade

1. Anbring dine hænder under arbejdsoverfladen, og løft langsomt opad for at hæve 
arbejdsoverfladen. (Figur 2).

2. Anbring dine hænder oven på arbejdsoverfladen, og skub langsomt nedad for at sænke 
arbejdsoverfladen.

 Figur 2: Justering af højde på arbejdsoverflade.

Udtrækning af 
tastaturbakken 
(kun Natus ErgoJust 
LTM-vogn)

1. Anbring dine hænder under tastaturbakken, og løft langsomt opad for at trække bakken ud til 
den maksimale position (figur 3).

2. Anbring dine hænder oven på tastaturbakken, og skub langsomt nedad for at trække 
bakken tilbage.

 Figur 3: Udtrækning af tastaturbakke på Natus ErgoJust LTM-vogn.

Natus ErgoJust LTM-vogn Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Vipning af 
tastaturbakken  
(kun Natus ErgoJust 
LTM-vogn)

1. Træk tastaturbakken til Natus ErgoJust LTM-vognen ud (figur 4a og 4b).
2. Anbring dine hænder under tastaturbakken, og løft langsomt opad for at vippe bakken opad 

(figur 4c).

 Figur 4a: Justér højden på arbejdsoverfladen 
på Natus ErgoJust LTM-vognen.

 Figur 4b: Træk tastaturbakken til Natus 
ErgoJust LTM-vognen ud.

 Figur 4c: Vip tastaturbakken til Natus ErgoJust LTM-vognen.
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Information
Udtrækning af 
museholderbakken 
(kun Natus ErgoJust 
LTM-vogn)

Du kan trække museholderbakken ud for at anvende musen på bakken til Natus ErgoJust LTM-
vognen. 

BEMÆRK: Opbevar musen i museholderen, når den ikke er i brug eller under transport af vognen

BEMÆRK: Systemet med Natus ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling anvender tastaturet 
med en indbygget berøringsfeltmus. En særskilt mus er ikke påkrævet. Tastaturbakken har en 
udtrækkelig arbejdsbakke.

 Figur 1: Udtrækning af museholder eller arbejdsbakke.

1. Tag fat i bakken til museholderen, og træk forsigtigt udad for at trække bakken ud.

Montering af 
museholder for 
venstre- eller 
højrehåndsbetjening 
af mus (kun Natus 
ErgoJust LTM-vogn)

Museholderen kan monteres enten på venstre eller højre side af arbejdsoverfladen for venstre- eller 
højrehåndsbetjening af mus.

1. Ved hjælp af en fladklinget skruetrækker skal du forsigtigt lirke museholderens flig (1), mens 
du forsigtigt trækker nedad (2) i museholderen (figur 1).

 Figur 1: Fjernelse af museholder (vist Natus ErgoJust LTM-vogn).

2. Skub musebakken helt til venstre eller højre som ønsket for venstre- eller højrehåndsbetjening 
af mus.

3. Få låsefligen på museholderen til at flugte med monteringsåbningen på musebakken, og skub 
forsigtigt opad, indtil låsefligen klikker på plads.

BEMÆRK: Opbevar musen i museholderen, når den ikke er i brug og ved transport af vognen.

Arbejdsbakke med museholder til Natus 
ErgoJust LTM-vogn

Natus ErgoJust-vogn med arbejdsbakke til 
brug på intensivafdeling
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Hævning/sænkning af 
skærm eller alt-i-én-
computer

Natus ErgoJust LTM-vognen anvender en stationær computer med lille formfaktor og en skærm. 
Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling har en alt-i-én-computer (AiO) med 
berøringsskærm. AiO-computeren er monteret på stangen til skærmmontering. 

BEMÆRK: I de følgende afsnit refererer 'skærm' til både skærmen og AiO-computeren.

1. Anbring dine hænder under skærmen, og træk opad for at hæve skærmen (figur 1).
2. Anbring dine hænder oven på skærmen, og skub nedad for at sænke skærmen.

 Figur 1: Hævning af skærmen.

BEMÆRK: Tastaturbakken og arbejdsoverfladen er monterede og kan ikke højdejusteres 
uafhængigt af hinanden (kun Natus ErgoJust LTM-vogn).

BEMÆRK: Forsøg ikke at justere højden på tastaturbakken ved at skubbe den ned eller trække 
den op. Justér arbejdsoverfladen (kun Natus ErgoJust LTM-vogn).

BEMÆRK: For at opnå maksimalt højdejusteringsområde for skærmen er det måske nødvendigt 
at justere højden på arbejdsoverfladen eller tastaturbakken.

Natus ErgoJust LTM-vogn Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling
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Information
Drejning og vipning af 
skærm eller alt-i-én-
computer

Skærmen kan kun drejes 90o mod uret for visning af portræt eller landskab (figur 1).

BEMÆRK: Sørg for, at alle kabler tilsluttet til alt-i-én-computeren har bevægelsesfrihed, før du 
drejer den.

Skærmen kan vippes 20o/5o for at hjælpe med reduktion af genskin og således, at den kan tilpasses 
til, om du sidder ned eller står op ved anvendelsen (figur 2).
Drej eller vip blot skærmen med begge hænder til den ønskede position, og lad den stå sådan. 

 Rigtigt  Forkert  Figur 2: Vipning af skærmen.

 Figur 1: Drejning af skærmen. 

KUN MOD URET!
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Information til anvendelse af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Transport af Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling

 Skub eller træk ikke foran i vognen (tastaturside). Benyt kun håndtagene (figur 1) ved 
transport af vognen. Skub-/træk-håndtaget er indbygget i materialekurven lige under det 
sted, hvor forstærkerens base unit er monteret. Anvend ikke materialekurven (valgfri) til at 
styre vognen med.

 Figur 1: Transport af Natus ErgoJust LTM- eller ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling.

1. Hæv låsehåndtagene på alle fire styrehjul for at transportere vognen.

2. Skub displayskærmen ned i sin laveste position.

3. Afbryd strømledningen fra ISO eller UPS, og sørg for at afsikre ledningen til vognen.

4. Hæv låsehåndtagene på alle fire styrehjul (hæv bagerste venstre låsehåndtag til øverst mulige 
position, se Figur 1 ovenfor), og lad styrehjulene pege i køreretningen.

5. Anvend bagerste håndtag til at skubbe vognen med begge hænder.

6. Hvis der er en fotisk stimulator monteret på vognen, skal du dreje armen og afsikre den tæt på 
vognpolen for at undgå beskadigelse under transport.

7. Sænk låsehåndtagene på alle fire styrehjul for at låse vognen på plads, når du har nået den 
ønskede placering

 Transport af Natus ErgoJust LTM-vogn.  Transport af Natus ErgoJust-vogn til brug 
på intensivafdeling.
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Kapitel 3

Installation af Natus ErgoJust LTM- og 
ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling

Dette kapitel viser montering og kabelføring af komponenter på Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling. Gennemse indholdet af dette kapitel, før du starter nogle af procedurerne.

VIGTIGT: Alle systemer til Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling skal installeres 
eller opgraderes af en kvalificeret og uddannet Natus-tekniker eller -repræsentant.

 Udstyrets funktion eller sikkerhed kan forringes, hvis det har været udsat for ugunstige 
forhold under opbevaring eller ved forsendelse. Hvis du på noget tidspunkt har mistanke om, 
at udstyret er forringet, skal du tage instrumentet ud af drift og sikre det mod utilsigtet 
anvendelse.

Råd til installatøren

For at gøre det muligt for brugeren at opnå optimal anvendelse skal installatøren sørge for, at:

•Alle kabler føres sirligt og afsikret ved hjælp af de forhåndenværende kabelstyringsfaciliteter.
• Systemet tilsluttes til en egnet stikkontakt med en godkendt beskyttende jordforbindelse.
• Systemet overbringes til brugeren i en sådan tilstand, at brugeren ganske enkelt kan tænde for det 

og derefter anvende det til det tilsigtede formål.

 Følg alle retningslinjer for sikkerhed fremsat af dit ansættelsessted ved anvendelse/
vedligeholdelse af nogle af systemkomponenterne.

Kontroller

Fjern udstyret fra emballagekassen/-kasserne, og kontrollér med udgangspunkt i reservedelslisten, 
at du har modtaget alle bestilte elementer.

Kontrollér for tegn på skader som følge af ugunstige forhold under forsendelse eller opbevaring. 
Hvis du opdager skader, skal du ikke anvende instrumentet; kontakt Natusʼ tekniske Support eller 
din Natus-distributør.

Du kan muligvis finde instruktioner i samling af tilbehør i emballagekasserne til tilbehøret. Vi 
foreslår dig at opbevare disse instruktioner sammen med denne brugervejledning.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af tastatur - Natus ErgoJust LTM

1. Træk tastaturbakken ud, og løft den op (figur 1).
2. Sæt tastaturet på tastaturbakken, og sæt det forsvarligt fast med de forhåndenværende 

velcro-strips.

 Figur 1: Montering af tastaturet.

BEMÆRK: Natus ErgoJust LTM-vognen har en højdebegrænser på stangen under tastaturbakken 
(figur 2). Denne højdebegrænser er designet til at afskærme tastaturbakken fra at komme i kontakt 
med det udstyr, der er monteret på vognens fundament (hvilket giver et frirum på mindst 1 tomme). 
Højdebegrænseren kan blive løs under normal eller længerevarende brug af vognen. Vi anbefaler, 
at det efterses regelmæssigt og sættes forsvarligt fast. For assistance bedes du kontakte Natusʼ 
tekniske support.

 Figur 2: Højdebegrænser.

Funktion Beskrivelse

A Højdebegrænser.
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
Montering af tastatur - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling

Tastaturet monteres på tastaturbakken ved hjælp af fire puder med velcro-tape, som er monteret 
fra fabrikken.

1. Fjern de beskyttende omslag fra alle fire puder med velcro-tape på bunden af tastaturet 
(figur 1).

2. Placér forsigtigt tastaturet på tastaturbakken, og tryk ordentligt ned for at sikre, at tastaturet 
sidder fast på bakken.

 Figur 1: Tastaturplacering.

BEMÆRK: Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling har en højdebegrænser på stangen 
under tastaturbakken (figur 2). Denne højdebegrænser er designet til at afskærme tastaturbakken 
fra at komme i kontakt med det udstyr, der er monteret på vognens fundament (hvilket giver et 
frirum på mindst 1 tomme). Højdebegrænseren kan blive løs under normal eller længerevarende 
brug af vognen. Vi anbefaler, at det efterses regelmæssigt og sættes forsvarligt fast. For assistance 
bedes du kontakte Natusʼ tekniske support.

 Figur 2: Højdebegrænser.

Funktion Beskrivelse

A Puder med velcro-tape.

Funktion Beskrivelse

A Højdebegrænser.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Fjernelse af videopol - ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling

Det kan lejlighedsvis være nødvendigt at fjerne videopolen under transport for at få vognen kørt 
igennem usædvanligt smalle indgange, putte kablerne ind i videopolen eller udskifte videopolen. 

 Det anbefales at få en anden person til at hjælpe dig med at montere videopolen for at 
undgå tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.

1. Fjern den valgfrie 
fotiske stimulator fra 
Natus - Natus ErgoJust 
LTM

1. Lås drejearmen i den foldede position (figur 1).

2. Vikl velcro-strip rundt om drejearmen.

3. Løsn sikringsgrebet på drejearmen.

4. Løft forsigtigt drejearmen, og sæt den til side på en ren overflade.

 Figur 1: Fjernelse af drejearmen.

For at afmontere den fotiske stimulator fuldstændigt skal du frakoble strømforsyningen og fjerne 
netledningen fra kabelkanalen.

Funktion Beskrivelse

A Låsegreb

B Fastgør velcro

C Sikringsgreb

D Løft drejearm
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
2. Frakobl 
netledningerne til 
videokamera og 
infrarødt lys - Natus 
ErgoJust LTM og 
ErgoJust til brug på 
intensivafdeling

1. Kobl kablet til videokameraet fra (figur 1).
2. Kobl netledningerne til videokameraet og det infrarøde lys fra.

 Figur 1: Kobl netledningerne til videokameraets kabel, videokameraet og det infrarøde lys fra.

BEMÆRK: På Axis-kameraerne står et enkelt videokamerakabel for forsyning af strøm og 
kommunikation til kameraet.

Funktion Beskrivelse

A Kobl kablet til videokameraet fra

B Kobl netledningen til videokameraet og det infrarøde lys fra
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
3. Fjernelse af 
videopolen monteret 
på videokameraet med 
fast zoom - Natus 
ErgoJust til brug på 
intensivafdeling

3. Klip kabelstrips over, og fjern dem som vist herunder (figur 1).

 Figur 1: Fjern kabelstrips.

Funktion Beskrivelse

A Til PC

B Kabelstrips

C Fra strømforsyning

D Fra videopol

E Kabelbundt

F Til mikrofon
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
4. Kobl kablet til videokameraet fra (figur 2).
5. Kobl styrekablerne til videokamera og kamera fra.

 Figur 2: Frakobl videokameraets signalkabel samt styrekabel og netledning til videokameraet.

Funktion Beskrivelse

A Til videokamera

B Til strømforsyning

C Kobl videokablet fra

D Kobl styrekablet til videokameraet fra
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
6. Kobl strømforsyningen til videokameraet fra ISO/UPS (figur 3).
7. Fjern forsigtigt videokameraets strømforsyningskabel fra kanalen.

 Figur 3: Frakobl videostrømforsyningen, og fjern videonetledningen fra kanalen.

Funktion Beskrivelse

A Kabelkanal

B Fjern kablet fra kabelkanalen

C Strømforsyning

D Frakobl netledning
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
4. Fjern videopolen - 
Natus ErgoJust LTM 
og ErgoJust til brug 
på intensivafdeling

VIGTIGT: Fjern IKKE monteringsskruerne i følgende trin. Hvis monteringsskruerne fjernes, 
glider monteringspladen/-pladerne ned. Sørg for, at pladerne vender, så den konvekse side af 
pladen peger indad mod bundstangen (figur 1), når videopolen monteres igen.

 Figur 4: Korrekt retning for monteringsplader.

8. Løsn de fire monteringsskruer på videopolen tilstrækkeligt til, at videopolen kan løftes væk fra 
bundstangen (figur 5). 

9. Få en anden person til at hjælpe dig med forsigtigt at løfte videopolen væk fra bundstangen og 
sætte den til side (figur 6). 

Funktion Beskrivelse

A Konkav side vendende udad

B Bundstang

 Figur 5: Løsn de fire monteringsskruer 
på videopolen.

 Figur 6: Løft videopolen væk fra 
bundstangen.

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Løsn

C Bundstang
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af vognens videopol - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling

 Det anbefales at få en anden person til at hjælpe dig med at montere videopolen for at 
undgå tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.

1. Placér videopolens 
beslag

BEMÆRK: Trin 1-4 er kun nødvendige, hvis monteringsskruerne på videopolen blev fjernet i 
stedet for løsnet, da videopolen blev fjernet.

 Forkert positionering af de to monteringsbeslag gør det muligt for videopolen at løsne 
sig fra bundstangen, hvilket kan beskadige systemkomponenterne eller medføre tilskadekomst.

1. Anbring et af beslagene inde i videopolen med den side, der har indryk, ind mod videopolen 
som vist i figur 1.

 Figur 1: Korrekt retning på monteringsbeslagene inde i videopolen.

Funktion Beskrivelse

A Side med indryk vendende udad

B Videopol
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
2. Før to skruer ind i videopolens monteringshuller, og drej den ind i beslagets gevind, indtil 
enderne af begge skruer flugter med bagsiden af beslaget (figur 2).

 Figur 2: Skru begge skruer i, til de flugter med beslaget.

3. Om nødvendigt skal du gentage trin 1 og 2 for det andet beslag.

2. Montér videopolen VIGTIGT: Tryk alle fire skruer indad, til de er tæt på videopolen (figur 3) ved udførelsen af næste 
trin. Dette er nødvendigt for at placere begge beslag korrekt, så beslagene kan skubbes ind i begge 
riller på bundstangen.

 Figur 3: Tryk alle fire skruer ind tæt på videopolen.

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Flugter

C Beslag

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Flugter

C Beslag
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
4. Få en anden person til at hjælpe dig med forsigtigt at sænke videiopolen ned på bundstangen, 
idet du sikrer dig, at begge beslag glider ind i de to åbninger (figur 4).

 Figur 4: Korrekt placering af monteringsbeslagene i åbningerne på bundstangen.

Beslag placeret korrekt inde i åbningerne.

Beslag placeret forkert uden for åbningerne.

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Skub beslagene ind i åbningerne på bundstangen.
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
BEMÆRK: Bekræft, at videopolen sidder korrekt på nederste stang (figur 5). Hvis den ikke sidder 
korrekt, gled beslagene ikke ind i de to åbninger. Fjern videopolen, og gentag trin 4 ovenfor.

Figur 5: Bekræft, at videopolen sidder korrekt på nederste stang.
5. Spænd alle fire skruer, indtil de sidder helt op ad videopolen (figur 6).

 Figur 6: Spænd alle fire monteringsskruer på videopolen.

6. Vrik videopolen. Der må ikke være bevægelse. Hvis videopolen bevæger sig, gled beslagene 
ikke ind i de to åbninger. Fjern videopolen, og gentag trin 4 og 5.

Rigtigt Forkert

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Bundstang

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Spænd

C Bundstang
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af computer - Natus ErgoJust LTM-vogn

1. Løsn de seks sikringsgreb (figur 1).

BEMÆRK: Der sidder to sikringsgreb på den anden side af computerburet, som ikke vises i 
figur 1. Om nødvendigt skal du anvende disse to greb til at justere højden på computerburet.

2. Skub computeren ind i computerburet.
3. Justér sikringsbeslaget efter behov, så det sidder tæt til computeren.
4. Spænd de fire sikringsgreb.

 Figur 1.
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
Montering af ISO eller UPS - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling

1. Indstil forsigtigt ISO eller UPS og buret på vognens fundament, og skub ISO eller UPS ind i 
buret (figur 1).

 Figur 1.

2. Bekræft, at Beslag 1 er placeret korrekt i Åbning 1 (figur 2).

 Figur 2.

Funktion Beskrivelse

A Beslag 1

B Åbning 1
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
3. Sænk ISO eller UPS og buret sådan, at Flig A indsættes i Åbning 7 (figur 3).

 Figur 3.

4. Efterse netledningerne fra ISO eller UPS, og sørg for, at ingen af kablerne sidder i klemme 
mellem buret og vognen.

5. Vip forsigtigt ISO eller UPS og buret til opret stilling, og før kabelbundtet fra ISO eller UPS 
gennem burets kabeludskæring. Sørg for, at fligen på buret indsættes i Åbning B, når du har 
vippet ISO eller UPS helt til opret stilling (figur 4).

 Figur 4.

Funktion Beskrivelse

A Flig A

B Åbning 7

Funktion Beskrivelse

A Placér kablerne op mod burets bagside

B Åbning B
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
6. Fastgør strømforsyninger og strøm over Ethernet-injektor (hvis relevant) med velcrobånd.
7. Før netledningen til den fotiske stimulator fra Natus hen mellem ISO- eller UPS-buret og 

vognstolpen (figur 5).

 Figur 5.

8. Du skal afsikre ISO- eller UPS-buret ved hjælp af de to medfølgende skruer (figur 6).

 Figur 6.

Funktion Beskrivelse

A Strøm over Ethernet (kun for Axis-videokamera)

B Strømforsyning til videoforlængelse

C Du skal afsikre strømforsyninger med velcro-strips
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
9. Skub burets bagerste omslag ind i ISO- eller UPS-hovedburet (figur 7).

 Figur 7: Skub bagerste omslag på ISO- eller UPS-buret ind på plads.

10. Du skal afsikre bagerste omslag på ISO- eller UPS-hovedburet ved hjælp af tre skruer 
(figur 8).

 Figur 8: Du skal afsikre bagerste omslag på primær ISO eller UPS-buret.

Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling

Natus ErgoJust LTM-vogn

Natus ErgoJust-vogn til brug på 
intensivafdeling

Natus ErgoJust LTM-vogn
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
Montering af Natus fotisk stimulator (valgfri) - Natus ErgoJust LTM-vogn

1. Sæt monteringsstolpen på den valgfrie fotiske stimulator fra Natus ind i tilbehørsbjælken 
(figur 1). Den kan sidde på begge sider af hovedstolpen.

2. Spænd sikringsgrebet for at afsikre stolpen.

3. Før netledningen ned til vognens fundament, og afsikr strømforsyningen med velcro.

 Figur 1: Montering af drejearm på fotisk stimulator fra Natus (valgfri).

Funktion Beskrivelse

A Monteringsstolpe

B Monteringshul

C Sikringsgreb
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af forstærkerens base unit - Natus ErgoJust LTM & ErgoJust til brug 
på intensivafdeling

BEMÆRK: Sørg for, at base unit har et beslag til hurtig frakobling monteret på siden 
af hovedboksen.

1. Sæt de fire monteringsstifter på bagsiden af forstærkerens Base Unit ind i de fire 
monteringshuller på beslaget til hurtig frakobling på siden af videopolen (figur 1), og skub 
forstærkerens Base Unit nedad, indtil låsestiften klikker ind i låsehullet på beslaget til 
hurtig frakobling.

2. For at fjerne Base Unit skal du trække låsestiften ud til positionen Frigør og skubbe Base Unit 
opad og væk fra vognen.

 Figur 1: Montering og fjernelse af Base Unit.

Funktion Beskrivelse

A Videopolens beslag til hurtig frakobling monteret på videopolen

B Låsehul

C Låsestift

D Træk for at frigøre

E Beslag til hurtig frakobling på forstærkerens Base Unit
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
Montering af infrarødt lys og mikrofon til IP-kameraer (Axis og Ipela) - Natus ErgoJust 
til brug på intensivafdeling

1. Skru kabelkanalens monteringsgreb (figur 1) af, og sæt kabelkanalens omslag til side.

 Figur 1: Fjernelse af kabelkanalens omslag.

 Få en anden person til at hjælpe dig med at holde fast i det infrarøde lys og mikrofonen 
i næste trin for at undgå at tabe det infrarøde lys og mikrofonen.
2. Ved hjælp af en unbrakonøgle skal du spænde det infrarøde lys og monteringsskruen til 

mikrofonen fra indersiden af kabelkanalens omslag (figur 2).

 Figur 2: Montering af det infrarøde lys og mikrofonen.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af videokamera - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling

 Få en anden person til at hjælpe dig med at holde fast i videokameraet i næste trin for 
at undgå at tabe kameraet.

1. Montér og spænd de fire monteringsskruer på videokameraet (figur 1).

 Figur 1: Montering af videokameraet.

Montering af valgfrit IP-kamera (Axis og Ipela) - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling

Denne procedure beskriver monteringsmetode for IP-videokamera og det infrarøde lys på 
mikrofonen (figur 1).

 Figur 1: IP-videokamera (Axis og Ipela) og infrarødt lys med mikrofon.

Funktion Beskrivelse

A IP-videokamera

B Infrarødt lys og mikrofon
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
1. Montér 
videokameraet

 

 Få en anden person til at hjælpe dig med at holde fast i videokameraet i næste trin for 
at undgå at tabe kameraet.

1. Montér og spænd de fire monteringsskruer på videokameraet (figur 2).

 Figur 2: Montering af IP-videokameraet (Axis og Ipela).

2. Montér det infrarøde 
lys og mikrofonen

1. Skru kabelkanalens monteringsgreb (figur 1) af, og sæt kabelkanalens omslag til side.

 Figur 1: Fjernelse af kabelkanalens omslag.

 Få en anden person til at hjælpe dig med at holde fast i det infrarøde lys og mikrofonen 
i næste trin for at undgå at tabe det infrarøde lys og mikrofonen.
2. Ved hjælp af en unbrakonøgle skal du fjerne det infrarøde lys og monteringsskruen til 

mikrofonen fra indersiden af kabelkanalens omslag (figur 2).

 Figur 2: Fjernelse af det infrarøde lys og mikrofonen.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af valgfrit videokamera med fast zoom - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling

Denne procedure beskriver monteringsmetode for videokamera med fast zoom, infrarødt lys og 
mikrofon på Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling (figur 1).

 Figur 1: Videokamera med fast zoom og mikrofon.

Funktion Beskrivelse

A Videokamera

B Infrarødt lys

C Mikrofon
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
1. Montér 
videokameraet med 
fast zoom

1. Montér videokameraets fatning på videokameraet (figur 2).

 Få en anden person til at hjælpe dig med at holde fast i videokameraet i næste trin 
for at undgå at tabe kameraet.

2. Montér videokameraets fatning på videokameraets beslag.

 Figur 2: Montering af videokameraet.

Funktion Beskrivelse

A Sekskantsskrue

B Spændeskive

C Kamerabeslag

D Kamerafatning

E Gevindskrue

F Kamera
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
2. Montér det infrarøde 
lys på videokameraet

1. Montér det infrarøde lys på videokameraet (figur 3).

 Figur 3. Montering af det infrarøde lys.

3. Montér mikrofonen 
(valgfrit)

1. Skru kabelkanalens monteringsgreb (figur 4) af, og sæt kabelkanalens omslag til side.

 Figur 4: Fjernelse af kabelkanalens omslag.

Funktion Beskrivelse

A Kamera

B Beslag til infrarødt lys

C Infrarødt lys

D Skrue
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
2. Montér mikrofonbeslaget på videopolen ved hjælp af den medfølgende bolt, spændeskive og 
møtrik (figur 5).

3. Du skal afsikre mikrofonen på mikrofonbeslaget ved hjælp af de to medfølgende møtrikker. 

 Figur 5: Montering af mikrofonbeslaget og mikrofonen.

Funktion Beskrivelse

A Spændeskive og møtrik

B Bolt

C Mikrofonbeslag

D Mikrofon

E To møtrikker
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Montering af displayskærm/alt-i-én-computer - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug 
på intensivafdeling

Følgende procedure gælder både for Natus ErgoJust LTM-displayskærm og Natus ErgoJust  
alt-i-én-computer til brug på intensivafdeling.

1. Få en anden person til at hjælpe dig med at montere og afsikre Natus ErgoJust LTM-
displayskærmen eller Natus ErgoJust alt-i-én-computeren til brug på intensivafdeling på 
videopolen ved hjælp af de fire medfølgende tommelskruer (figur 1).

 Figur 1: Montering af alt-i-én-computeren.

Justering af håndtagets højde - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling

1. Bøj midten af kurven (1) en anelse væk fra håndtaget, og sving bunden af kurven (2) ud mod 
dig selv, indtil de to monteringsflige på kurven klikker fri af de to monteringshuller (figur 1).

 Figur 1: Fjernelse af kurven fra håndtaget.

Funktion Beskrivelse

A Videopol

B Fire monteringsskruer

Funktion Beskrivelse

A Monteringshul

B Monteringsflig
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
2. Tryk ind på venstre side af kurven, eller, lirk forsigtigt siden af kurven væk fra håndtaget 
(figur 2) med en fladklinget skruetrækker, indtil kurvens monteringsflig er fri af 
monteringshullet på siden.

 Figur 2: Lirk forsigtigt siden af kurven væk fra håndtaget, og træk kurven ned.

3. Træk kurven forsigtigt nedad, indtil den anden side er fri af håndtaget, og sæt kurven til side. 

BEMÆRK: Fjern IKKE skruerne i næste trin, idet håndtagets sikringsplade ellers glider ned i 
åbningen på bundstangen.

4. Løsn alle fire sikringsskruer på håndtaget, indtil håndtaget kan skubbes op eller ned.

 Figur 3: Løsn alle fire sikringsskruer.

5. Når håndtaget er placeret i den ønskede højde, skal du fjerne alle fire sikringsskruer.
6. Udskift kurven (se side 3-32).

Funktion Beskrivelse

A Løsn, men fjern ikke, alle fire sikringsskruer.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Udskiftning af kurv/håndtag - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling

Denne procedure skifter en beskadiget kurv/et beskadiget håndtag ud.

 Det anbefales at få en anden person til at hjælpe dig ved fjernelse af videopolen for at 
undgå tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret. 

1. Fjern videopolen. 1. Fjern videopolen (se side 3-4), og vend derefter tilbage til trin 2 herunder.

2. Fjern kurven 2. Bøj midten af kurven (A) en anelse væk fra håndtaget, og sving bunden af kurven (B) ud mod 
dig selv, indtil begge monteringsflige på kurven klikker fri af de to monteringshuller (figur 1).

 Figur 1: Fjernelse af kurven fra håndtaget.

3. Tryk ind på venstre side af kurven, eller, lirk forsigtigt siden af kurven væk fra håndtaget 
(figur 2) med en fladklinget skruetrækker, indtil kurvens monteringsflig er fri af 
monteringshullet på siden.

 Figur 2: Lirk forsigtigt siden af kurven væk fra håndtaget, og træk kurven ned.

4. Træk kurven forsigtigt nedad, indtil den anden side er fri af håndtaget, og sæt kurven til side. 

Funktion Beskrivelse

A Monteringshul

B Monteringsflig
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
3. Udskiftning af 
beskadiget håndtag

BEMÆRK: Hvis håndtaget kræver udskiftning, skal du fortsætte med Udskiftning af beskadiget 
håndtag på denne side. Hvis håndtaget ikke er beskadiget, skal du gå til Montering af ny kurv på 
næste side.
1. Løsn de fire skruer på håndtaget, og skub håndtaget op og ud af bundstangen (figur 1).

 Figur 1: Løsn de fire monteringsskruer.

2. Fjern skruerne fra håndtagets monteringsplader, og sæt det beskadigede håndtag til side.

VIGTIGT: Sørg for, at de to monteringsplader vender rigtigt som vist i figur 2, før du starter 
på næste trin.

 Figur 2: Korrekt retning for monteringsplader.

Funktion Beskrivelse

A Side med indryk
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
3. Sæt hver af monteringsskruerne ind gennem håndtaget, og skru skruerne ind i 
monteringsbeslagene, indtil enderne af skruerne flugter med bagsiden af beslagene (figur 3).

 Figur 3: Skru begge skruer i, til de flugter med beslaget.

 a. Skub håndtagets monteringsplader ind i bundstangens riller.
 b. Justér højden på håndtaget som ønsket, og spænd alle fire skruer på monteringspladerne.

4. Montér den nye kurv 4. Sæt monteringsfligen på højre side af kurven ind i monteringshullet på håndtaget, og skub 
derefter venstre side af kurven (figur 4) op.

 Figur 4: Sæt monteringsfligen i højre side ind i monteringshullet, og skub venstre side af 
kurven opad.

Funktion Beskrivelse

A Flugter

B Håndtag

C Beslag

Funktion Beskrivelse

A Flig
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
5. Tryk ind på venstre side af kurven, eller lirk forsigtigt venstre side af kurven, mens du skubber 
opad på kurvens bund, indtil monteringsfligen glider ind i monteringshullet (figur 5).

 Figur 5: Lirk venstre side indad, og skub venstre side af kurven op.

6. Bøj midten af kurven (A) en anelse væk fra håndtaget, og sving bunden af kurven (B) ud mod 
vognen, indtil de to monteringsflige på kurven klikker ind i de to monteringshuller (figur 6).

 Figur 6: Placering af monteringsfligene i de to bagerste monteringshuller.

Funktion Beskrivelse

A Monteringshul

B Monteringsflig
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
Geninstallation af videopolens monteringsbeslag - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til 
brug på intensivafdeling

 Det anbefales at få en anden person til at hjælpe dig med at montere videopolen for at 
undgå tilskadekomst eller beskadigelse af udstyret.

 Forkert positionering af de to monteringsbeslag gør det muligt for videopolen at løsne 
sig fra bundstangen, hvilket kan beskadige systemkomponenterne eller medføre tilskadekomst.

1. Anbring et af beslagene inde i videopolen med den side, der har indryk, ind mod videopolen 
som vist i figur 1.

 Figur 1: Korrekt retning på monteringsbeslagene inde i videopolen.

2. Før to skruer ind gennem videopolens monteringshuller, og skru dem i beslaget.
3. Bliv ved med at skrue de 2 skruer ind i beslaget, til enderne af begge skruer flugter med 

bagsiden af beslaget (figur 8).

 Figur 2: Skru begge skruer i, til de flugter med beslaget.
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
4. Gentag trin 8 til 10 for andet beslag.

VIGTIGT: Tryk alle fire skruer indad, til de er tæt på videopolen (figur 3) ved udførelsen af 
næste trin. Dette er nødvendigt for at placere begge beslag korrekt, så beslagene kan skubbes 
ind i begge riller på bundstangen.

 Figur 3: Tryk alle fire skruer ind tæt på videopolen.

5. Få en anden person til at hjælpe dig med forsigtigt at sænke videiopolen ned på bundstangen, 
idet du sikrer dig, at begge beslag glider ind i de to åbninger (figur 4).

 Figur 4: Korrekt placering af monteringsbeslagene i åbningerne på bundstangen.
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Brugervejledning til Natus ErgoJust LTM- og ErgoJust-vogn ved brug på intensivafdeling
6. Spænd alle fire skruer, indtil de sidder helt op ad videopolen (figur 5).

 Figur 5: Spænd alle fire monteringsskruer på videopolen.

7. Vrik videopolen. Der må ikke være bevægelse. Hvis videopolen bevæger sig, gled beslagene 
ikke ind i de to åbninger. Fjern videopolen, og gentag denne procedure.
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Specifikationer for Natus ErgoJust og ErgoJust-vogn til brug på intensivafdeling 
Fjernelse af kablets kanalomslag - Natus ErgoJust LTM og ErgoJust til brug på intensivafdeling 

Kablerne til videokameraet, det infrarøde lys og mikrofonen passerer ind gennem videopolen, 
hvilket kan kræve fjernelse af kabelkanalens omslag for at få adgang til kablerne.

1. Skru kabelkanalens monteringsgreb (figur 1) af, og sæt kabelkanalens omslag til side.

2. Du skal sætte kabelkanalens omslag på igen og afsikre det, når du er færdig.

 Figur 1: Fjernelse af kabelkanalens omslag.

Kun Natus ErgoJust til brug på 
intensivafdeling

Kun Natus ErgoJust LTM
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Tom side
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Kapitel 4

Instruktioner i kabelføring

Kapitlet er inddelt i fem sektioner.

4-1 - Natus ErgoJust LTM med Axis-kameraer

4-2 - Natus ErgoJust LTM med Sony Ipela-kameraer 

4-3 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med Axis-kameraer

4-4 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med Sony Ipela-kameraer

4-5 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med kamera med fast zoom
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
Afsnit 4-1 - Natus ErgoJust LTM (Axis-kameraer)

Porte på Axis-kamera

A Ethernet-forbindelse

B Lyd ind

C Jordforbindelse til lyd
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Cabling Instructions
4-1-1 - Tilslutninger af signal- og styrekabler (Axis-kamera)

 Figur 1: Kabelføring af systemkomponenterne med Axis-kameraet.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Skærm I Kontrolpanel til fotisk stimulator fra Natus

B Axis-videokamera J Base Unit på forstærker fra Natus (højre side)

C Mikrofon K Base Unit på forstærker fra Natus (venstre side)

D Infrarødt lys L Computer

E Mus M Forstærkerens udbryderboks

F Tastatur N Strøm over Ethernet-injektor

G Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) O Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

H Drejearm
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-1-2 - Kabelføringer af signal- og styrekabler (Axis-kamera)

Figur 1: Kabelføringer af signal- og styrekabler (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera H Tastatur

B Infrarødt lys og mikrofon I Mus

C Base Unit på forstærker (højre side) J To kabelstrips

D Videopol K Computer

E Kabelkanal L Strøm over Ethernet-injektor

F Kabelbundt M Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

G Skærm
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Cabling Instructions
4-1-3 - Tilslutninger af systemets netledninger (Axis-kamera)

 Sørg for, at ISO eller UPS er afbrudt (frakoblet) fra HOVEDLEDNINGENS strømkilde, før du tilslutter netledninger til 
systemkomponenterne. 

BEMÆRK: ISO vises i nedenstående eksempel.

 

Figur 1: Kabelføring af strøm til systemkomponenterne (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) G Strømforsyning

B Videokamera H HOVEDLEDNING

C Infrarødt lys og mikrofon I Base Unit på forstærker fra Natus (højre side)

D Strømforsyning J Computer

E Strøm over Ethernet-injektor K Skærm

F ISO eller UPS L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-1-4 - Kabelføringer af systemets netledninger (Axis-kamera)

 Figur 1: Kabelføringer af netledning (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) I HOVEDLEDNING

B Videokamera J Computer

C Infrarødt lys og mikrofon K Strømforsyning til infrarødt lys

D Base Unit på forstærker fra Natus L Strømforsyning til fotisk stimulator (valgfri)

E Videopol M Strømforsyningerne afsikres med velcro-strips

F Kabelkanal N Skærm

G Kabelbundt O Strøm over Ethernet-injektor

H ISO eller UPS P Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Cabling Instructions
Afsnit 4-2 - Natus ErgoJust LTM (Sony Ipela-kameraer)

4-2-1 - Tilslutninger af signal- og styrekabler (Ipela-kamera)

 Figur 1: Kabelføring af systemkomponenterne (Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Skærm H Drejearm

B Videokamera I Kontrolpanel til fotisk stimulator fra Natus

C Mikrofon J Base Unit på forstærker fra Natus (højre side)

D Infrarødt lys K Base Unit på forstærker fra Natus (venstre side)

E Mus L Forstærkerens udbryderboks

F Tastatur M Computer

G Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) N Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-2-2 - Kabelføringer af signal- og styrekabler  (Ipela-kamera)

Figur 1: Kabelføringer af signal- og styrekabler (Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera G Skærm

B Infrarødt lys og mikrofon H Tastatur

C Base Unit på forstærker (højre side) I Mus

D Videopol J To kabelstrips

E Kabelkanal K Computer

F Kabelbundt L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Cabling Instructions
4-2-3 - Tilslutninger af systemets netledninger (Ipela-kamera)

 Sørg for, at ISO eller UPS er afbrudt (frakoblet) fra HOVEDLEDNINGENS strømkilde, før du tilslutter netledninger til 
systemkomponenterne. 

BEMÆRK: ISO vises i nedenstående eksempel.

 

Figur 1: Kabelføring af strøm til systemkomponenterne (Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) H ISO eller UPS

B Videokamera I HOVEDLEDNING

C Mikrofon J Base Unit på forstærker fra Natus (højre side)

D Infrarødt lys K Computer

E Kabeldeler L Skærm

F Strømforsyning M Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

G Strømforsyning
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-2-4 - Kabelføringer af systemets netledninger (Ipela-kamera)

 Figur 1: Kabelføringer af netledning (Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Fotisk stimulator fra Natus (valgfri) I HOVEDLEDNING

B Videokamera J Computer

C Infrarødt lys og mikrofon K Strømforsyning til infrarødt lys og mikrofon

D Base Unit på forstærker fra Natus L Strømforsyning til fotisk stimulator (valgfri)

E Videopol M Strømforsyningerne afsikres med velcro-strips

F Kabelkanal N Skærm

G Kabelbundt O Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

H ISO eller UPS
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Cabling Instructions
Afsnit 4-3 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med Axis-kameraer

4-3-1 - Tilslutninger af signal- og styrekabler for valgfri video (Axis-kamera)

Figur 1: Tilslutninger af signal- og styrekabel for valgfri PTZ og HD PTZ (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera F Alt-i-én-computer

B Mikrofon G Base Unit på forstærker fra Natus

C Infrarødt lys H Tastatur

D Strøm over Ethernet-injektor I Til netværk

E RJ45 til USB-konverter J Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-3-2 - Kabelføringer af signal- og styrekabler  (Axis-kamera)

Figur 1: Kabelføringer af signal- og styrekabler med valgfri video (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera G Kabelkanal

B Infrarødt lys og mikrofon H Tastatur

C Base Unit på forstærker fra Natus I Kabelbundt

D Videopol J Alt-i-én-computer

E Kabelkanal K Strøm over Ethernet-injektor

F Til netværk L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Cabling Instructions
4-3-3 - Tilslutninger af netledninger (Axis-kamera)

 Sørg for, at ISO eller UPS er afbrudt (frakoblet) fra HOVEDLEDNINGENS strømkilde, før du tilslutter netledninger til 
systemkomponenterne. 

Figur 1: Tilslutninger af netledning til valgfri video med panorering/tilt/zoom og 
valgfri video med panorering/tilt/zoom i HD (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera G RJ45 til USB-konverter

B Mikrofon H HOVEDLEDNING

C Infrarødt lys I ISO eller UPS

D Strøm over Ethernet-injektor J Base Unit på forstærker fra Natus (set fra højre)

E Strømforsyning K Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

F Alt-i-én-computer
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-3-4 - Kabelføringer af netledninger (Axis-kamera)

Figur 1: Kabelføringer af netledning til valgfri video med panorering/tilt/zoom og valgfri 
video med panorering/tilt/zoom i HD (Axis-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera G Alt-i-én-computer

B Infrarødt lys og mikrofon H Videopol

C Base Unit på forstærker fra Natus I ISO eller UPS

D HOVEDLEDNING J Strømforsyning til infrarødt lys

E Kabelkanal K Strøm over Ethernet-injektor

F Kabelbundt L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Cabling Instructions
Afsnit 4-4 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med Sony Ipela-kameraer

4-4-1 - Tilslutninger af signal- og styrekabler (Ipela-kamera)

Figur 1: Tilslutninger af signal- og styrekabel til valgfri panorering/tilt/zoom og valgfri panorering/tilt/zoom i HD 
(Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera med panorering/tilt/
zoom/videokamera i HD med 
panorering/tilt/zoom

F Til netværk

B Mikrofon G Base Unit på forstærker fra Natus

C Infrarødt lys H Alt-i-én-computer

D RJ45 til USB-konverter I Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

E Tastatur
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-4-2 - Kabelføringer af signal- og styrekabler  (Ipela-kamera)

Figur 1: Valgfri video med panorering/tilt/zoom og video i HD med panorering/tilt/zoom Kabelføringer af signal- og styrekabel 
(Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktio
n

Beskrivelse

A Videokamera med panorering/tilt/zoom/
videokamera i HD med panorering/tilt/zoom

G Kabelkanal

B Infrarødt lys og mikrofon H Tastatur

C Base Unit på forstærker fra Natus I Kabelbundt

D Videopol J Alt-i-én-computer

E Kabelkanal K Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

F Til netværk
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Cabling Instructions
4-4-3 - Tilslutninger af netledninger (Ipela-kamera)

 Sørg for, at ISO eller UPS er afbrudt (frakoblet) fra HOVEDLEDNINGENS strømkilde, før du tilslutter netledninger til 
systemkomponenterne. 

Figur 1: Tilslutninger af netledning til valgfri video med panorering/tilt/zoom og valgfri video med panorering/tilt/zoom i HD 
(Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Alt-i-én-computer F Strømforsyning

B Videokamera med panorering/tilt/
zoom/videokamera i HD med 
panorering/tilt/zoom

G HOVEDLEDNING

C Mikrofon H ISO eller UPS

D Infrarødt lys I Base Unit på forstærker fra Natus (set fra højre)

E Kabeldeler J Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-4-4 - Kabelføringer af netledninger (Ipela-kamera)

Figur 1: Kabelføringer af netledning til valgfri video med panorering/tilt/zoom og valgfri video med panorering/tilt/zoom i HD 
(Sony Ipela-kamera).

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera med panorering/tilt/zoom/
videokamera i HD med panorering/tilt/zoom

F Kabelbundt

B Infrarødt lys og mikrofon G Alt-i-én-computer

C Base Unit på forstærker fra Natus H Videopol

D HOVEDLEDNING I Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

E Kabelkanal
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Cabling Instructions
Afsnit 4-5 - Natus ErgoJust til brug på intensivafdeling med kameraer med fast zoom

4-5-1 - Tilslutninger af signal- og styrekabler (kamera med fast zoom)

 Figur 1: Tilslutninger af signal- og styrekabel for valgfri video med fast zoom.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Mikrofon G Tastatur

B Tilslut ikke strøm til disse to indgange H Til netværk

C GND I Til strømforsyning til videokamera

D TD J Base Unit på forstærker fra Natus

E RD K Alt-i-én-computer

F Til strøm til videokamera L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-5-2 - Kabelføringer af signal- og styrekabler (kamera med fast zoom)

 Figur 1: Kabelføringer af signal- og styrekabler til valgfri video med fast zoom.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera med fast zoom G Tastatur

B Infrarødt lys H Kabelbundt

C Mikrofon I Alt-i-én-computer

D Base Unit på forstærker fra Natus J Videopol

E Til netværk K Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.

F Kabelkanal
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Cabling Instructions
Fastgør kablerne med kabelstrips
1. Sæt kabelstrips på kablerne til Natus ErgoJust-vognen til brug på intensivafdeling som vist 

nedenfor efter kabelføring af systemkomponenterne (figur 1).

 

Figur 1: Afsikring af kabler med kabelstrips.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Til PC E Kabelbundt

B Kabelstrips F Til mikrofon

C Fra strømforsyning G Stilarter for stik og enhed kan variere 
fra de viste.

D Fra videopol
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Natus ErgoJust LTM and ErgoJust ICU Cart Instructions For Use
4-5-3 - Tilslutninger af netledninger (kamera med fast zoom)

 Sørg for, at ISO eller UPS er afbrudt (frakoblet) fra HOVEDLEDNINGENS strømkilde, før du tilslutter netledninger til 
systemkomponenterne. 
Se kabelføringsdiagrammet for valgfri video med fast zoom på næste side.

 Figur 1: Tilslutninger af netledning til valgfri video med fast zoom.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Tilslut ikke strøm til disse to indgange G HOVEDLEDNING

B 12 V- H Strømforsyning

C 12 V+ I ISO (vist) eller UPS

D Til styrekabler for RD-, TD-, GND-
kamera

J Base Unit på forstærker fra Natus

E Videokamera med fast zoom K Alt-i-én-computer

F Infrarødt lys L Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Cabling Instructions
4-5-4 - Kabelføringer af netledninger (kamera med fast zoom)

 Figur 1: Kabelføringer af netledninger til valgfri video med fast zoom.

Funktion Beskrivelse Funktion Beskrivelse

A Videokamera med fast zoom F Kabelkanal

B Infrarødt lys G Kabelbundt

C Mikrofon H Alt-i-én-computer

D Base Unit på forstærker fra Natus I Videopol

E HOVEDLEDNING J Stilarter for stik og enhed kan variere fra de viste.
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Tom side.
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