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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Conformitatea cu cerințele privind siguranța și cu standardele

Căruciorul LTM Natus ErgoJust îndeplinește următoarele standarde de siguranță stabilite de agențiile de reglementare locale și 
internaționale pentru echipamente electrice medicale.

• UL 60601-1 Cerințe generale
• CSA 22.2 No. 601.1-M90 Cerințe generale
• IEC/EN 60601-1 Cerințe generale

Declinarea responsabilității

Natus Medical Incorporated nu este responsabilă în caz de rănire, infectare sau alte vătămări ce rezultă din utilizarea acestui produs.

Consultați pagina web a Natus pentru un exemplar electronic al acestui document. Orice incident grav care a survenit în legătură cu 
dispozitivul LTM ErgoJust și ATI ErgoJust ar trebui raportat către Natus Medical Incorporated și autorităților competente ale 
statului membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit.

Consultați site-ul Natus pentru obținerea unei copii a prezentului document.

Copyright și mărci comerciale

© 2020 Natus Medical Incorporated sau una dintre filiale. Toate drepturile rezervate.

Natus este o marcă comercială înregistrată a Natus Medical Incorporated. Toate numele de produse ce apar în acest document sunt 
mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate deținute, cu licență, promovate sau distribuite de Natus Medical Incorporated, 
filialele sau colaboratorii acesteia. Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea deținătorilor respectivi.
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Capitolul 1

Introducere

LTM Natus ErgoJust și ATI Natus ErgoJustTI sunt cărucioare ergonomice utilizate împreună cu 
accesoriile și dispozitivele Natus NeuroWorks/SleepWorks pentru a furniza o stație de lucru 
portabilă completă pentru aplicațiile EEG. 

Căruciorul LTM Natus ErgoJust furnizează o stație de lucru portabilă la punctul de îngrijire din 
orice cameră spitalicească ce necesită monitorizare sau testare EEG. Este proiectată să fie potrivită 
ca soluție comprehensivă pentru monitorizare EEG de lungă durată (LTM). Prezintă console de 
montare pentru base units amplificator Natus, computer achiziționat cu software NeuroWorks/
SleepWorks, un monitor, opțiuni cameră cu diferite rezoluții (inclusiv camere alimentate Ethernet), 
lumină IR și microfon, stimulator fotic Natus, transformator izolare (ISO) sau sursă de alimentare 
neîntreruptibilă (UPS) și coș(uri) pentru materiale clinice. 

Căruciorul ATI Natus ErgoJust este ideal pentru aplicații de monitorizare EEG într-o unitate de 
Anestezie și Terapie Intensivă (ATI). Deține aceleași caracteristici precum căruciorul LTM Natus 
ErgoJust, dar utilizează un computer achiziție desktop all-in-one, ideal pentru o operare cu o 
amprentă mai mică, cu ecran tactil, la ATI.

Opțiunile și caracteristicile LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust includ:

• Suprafață de lucru reglabilă pe înălțime 
și tava pentru tastatură 

• Monitor reglabil și cu înclinare
• Gamă de reglare pentru poziția așezat 

și ridicat
• Atașament de deconectare rapidă pentru 

base units amplificator Natus 

• Computer cu software Neuroworks/
SleepWorks Natus

• Camere standard, cu definiție înaltă (HD) 
și cu definiție înaltă completă 1080p (fHD)

• Bază cu amprentă mică 
• 4 roți pivotante cu blocare

Dimensiuni cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

LTM ErgoJust: 77,4” Î x 22” L x 26” A (1,97 m Î x 0,56 m L x 0,67 m)

ATI ErgoJust: 77,4” Î x 18” L x 26” A (1,97 m Î x 0,46 m L x 0,67 m)
Noiembrie 23, 2020 1



Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Utilizarea acestui manual 

Acest manual descrie teoria, caracteristicile, setarea, operarea și întreținerea căruciorului LTM 
Natus ErgoJust și ATI Natus ErgoJust. Furnizează, de asemenea, informații despre specificații și 
obținerea ajutorului. 

Când revizuiți procedurile, vă recomandăm să citiți mai întâi întreaga secțiune, înainte de a începe 
o secvență. Vă rugăm să urmați instrucțiunile cu atenție.

IMPORTANT: Toate sistemele cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI Natus ErgoJust trebuie 
instalate sau îmbunătățite de un tehnician calificat și pregătit sau reprezentant Natus.

IMPORTANT: Nu atașați niciun cablu înainte de montarea tuturor componentelor. Capitolele 3 și 
4 descriu unde trebuie conectate și cum se efectuează traseele cablurilor. 

Este posibil ca unele componente să fie montate din fabrică și cablate la cărucior. Diagramele de 
cablare includ pașii necesari chiar și pentru acele cabluri ce au fost conectate din fabrică pentru a 
verifica dacă au fost conectate în siguranță. 

 Vă recomandăm cu tărie să citiți secțiunile de avertismente și precauții ale acestui 
manual înainte de a opera acest sistem cărucior. 

Domeniu de utilizare

Cărucioarele LTM Natus ErgoJust și ATI Natus ErgoJust sunt stații de lucru portabile ce înglobează 
toate dispozitivele și accesoriile Natus necesare pentru a conduce un studiu EEG cu video sau fără 
video pentru testare de rutină, monitorizare pe termen lung (LTM) și monitorizare EEG într-o 
unitate de anestezie și terapie intensivă (ATI). 

Utilizator preconizat

Cărucioarele LTM și ATI ErgoJust sunt destinate utilizării de către profesioniști calificați din 
domeniul medical.
1-2 Noiembrie 23, 2020



Introducere
Convenții manual 

Diferite simboluri și convenții tipografice sunt utilizate de-a lungul manualului. Tabelul de pe 
pagina următoare le ilustrează și descrie semnificațiile și funcțiile acestora. 

Despre ilustrații

Modelele/stilurile de echipamente enumerate în această publicație pot să difere de cele ilustrate. 

Descriere simboluri/convenții

În acest manual, două etichete indică proceduri și condiții potențial periculoase sau vătămătoare:

 Acest simbol denotă un avertisment sau o informație importantă care nu trebuie pierdută. 
Citiți cu atenție toate avertizările și atenționările înainte de a porni sistemul pentru prima dată. 

 Acest simbol denotă o precauție ce identifică practicile sau condițiile ce ar putea conduce la 
deteriorarea echipamentului.

NOTĂ: O notă conține informații suplimentare importante. 

Aldine - Denumirile tastelor de control, ale tastelor funcționale, ale opțiunilor și ale etichetelor 
sunt indicate în caractere aldine. Textul în caractere aldine este utilizat, de asemenea, pentru a 
accentua denumiri sau idei importante.

Înclinate - Textul în caractere înclinate este utilizat pentru titluri sau descrieri ale imaginilor.
Noiembrie 23, 2020 1-3



Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Etichete și simboluri

Următoarele etichete și simboluri pot fi lipite pe căruciorul Natus ErgoJust LTM și/sau componentele sistemului Natus Neurology 
Incorporated. Elementele marcate cu „-” sunt simboluri nestandardizate.

Simbol Standard
Referință

Titlu standard
Simbol

Titlu simbol conform
standardului de 

referință

Explicație

Medical 
Device

- - O indicație a dispozitivului
medical

Acest produs este un 
dispozitiv medical.

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

Etichetare dispozitive care 
necesită prescripție 
medicală.

Numai pe rețetă Indică faptul că produsul 
este autorizat pentru 
vânzare de către sau în
baza prescripției unui
medic calificat.

2012/19/UE Deșeuri echipamente 
electrice și electronice 
(DEEE)

Instrucțiuni privind 
eliminarea la sfârșitul
duratei de viață

Indică faptul că deșeurile 
provenite de la echipamente 
electrice și electronice
nu trebuie aruncate 
împreună cu deșeurile 
nesortate, ci trebuie 
colectate separat.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.1

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Producător Indică producătorul 
dispozitivului medical.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.2

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Reprezentant autorizat în 
Comunitatea Europeană

Indică reprezentatul
autorizat în Comunitatea 
Europeană.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.3

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Data de fabricație Indică data la care 
dispozitivul medical a fost
fabricat.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.5

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Cod serie sau lot Indică codul de serie al 
producătorului astfel încât 
să poată fi identificată
seria sau lotul.

ISO 15223-1
Simbol 5.1.6

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Număr catalog Indică numărul de catalog 
al producătorului astfel 
încât să poată fi identificat 
dispozitivul medical.
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Introducere
ISO 15223-1
Simbol 5.4.3

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Consultați instrucțiunile
de utilizare

Indică necesitatea ca
utilizatorul să consulte
instrucțiunile de utilizare.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #11

Echipament electric medical 
– Partea 1: Cerințe generale 
pentru siguranța de bază și 
performanța esențială.

Instrucțiuni de operare

ISO 60601-1
Tabel D.2 #10

Echipament electric medical 
– Partea 1: Cerințe generale 
pentru siguranța de bază și 
performanța esențială

Respectați instrucțiunile
de utilizare

Consultați manualul cu 
instrucțiuni/ Broșura.
NOTĂ pe 
ECHIPAMENTELE EM 
„Respectați instrucțiunile 
de utilizare”

ISO 15223-1
Simbol 5.4.4

Dispozitive medicale – 
Simboluri care trebuie 
utilizate pe etichetele 
dispozitivelor medicale, 
etichetare și informații care 
trebuie furnizate.

Atenție: Citiți toate 
atenționările
și precauțiile din
instrucțiunile de utilizare

Indică necesitatea ca 
utilizatorul să consulte 
instrucțiunile de utilizare 
pentru informații 
importante de avertizare 
precum atenționări și 
precauții care nu pot fi 
prezentate, din diverse 
motive, pe dispozitivul 
medical în sine.

ISO 60601-1
Tabel D.1 #10

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

ISO 60601-1
Tabel D.2 #2

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

Semn de avertizare generală Indică un pericol de
potențială vătămare 
personală pentru
pacient sau operator.

Nu se aplică Nu se aplică Cantitate Număr de piese într-un
pachet.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #1

IEC-60601-1, Tabel D.1 #1
Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale
de securitate de bază
și performanțe esențiale.

Curent alternativ Pentru a furniza informații 
pe plăcuța indicatoare a 
faptului că echipamentul 
este potrivit doar pentru 
curent alternativ; pentru a 
identifica bornele relevante.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #4

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

Curent continuu Pentru a furniza informații 
pe plăcuța indicatoare a 
faptului că echipamentul 
este potrivit doar pentru 
curent alternativ; pentru a 
identifica bornele relevante.

Simbol Standard
Referință

Titlu standard
Simbol

Titlu simbol conform
standardului de 

referință

Explicație
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
ISO-60601-1
Tabel D.1 #8

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

Echipotențialitate Pentru a identifica bornele 
care, atunci când sunt 
conectate, aduc diferitele 
părți ale unui echipament 
sau sistem la același 
potențial, fără a fi neapărat 
potențialul de împământare, 
de exemplu pentru 
legăturile locale.

IEC-60601-1
Tabel D.1 #12

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

„PORNIT” (alimentare) Pentru a indica conectarea 
la rețeaua electrică, cel 
puțin pentru comutatoarele 
de rețea sau pozițiile 
acestora, și în toate cazurile 
în care este implicată 
siguranța.

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

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

„OPRIT” (alimentare) Pentru a indica conectarea 
la rețeaua electrică, cel 
puțin pentru comutatoarele 
de rețea sau pozițiile 
acestora, și în toate cazurile 
în care este implicată 
siguranța.

ISO-60601-1
Tabel D.1 #20

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

Parte aplicată tip BF Pentru a identifica o 
componentă aplicată tip BF
care este conformă cu IEC
60601-1.

ISO-60601-1
Tabel D.1 #24

Aparate electromedicale – 
Partea 1: Cerințe generale de 
securitate de bază și 
performanțe esențiale.

Tensiune periculoasă Pentru a indica pericole ce 
survin în cazul tensiunilor 
periculoase.

ISO-7000/IEC-60417
Simbol 5019

Simboluri grafice utilizate
pe echipamente

Legare la pământ de 
protecție; împământare de 
protecție

Pentru a Identifica orice 
bornă care este destinată 
conectării la un conductor 
extern pentru protecția 
împotriva electrocutării în 
caz de defecțiune sau la 
borna unui electrod de 
legare la pământ de 
protecție (împământare).

- - Nu stivuiți Nu stivuiți

ISO 7010:2019
Simbol P017

- Fără împingere Indică o potențială rănire 
personală din cauza 
înclinării produsului 
produsă de împingerea 
acestuia din altă parte decât 
mânerul căruciorului.

Simbol Standard
Referință

Titlu standard
Simbol

Titlu simbol conform
standardului de 

referință

Explicație
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Introducere
- - Risc de ricoșare Indică o potențială rănire 
personală din cauza 
ricoșării.

- - Risc de strivire Mențineți mâinile și 
degetele departe de părțile 
mobile sau dintre părțile 
mobile și cele fixe ale 
mașinii sau dintre articol și 
oricare altă parte a mașinii.

- - Transport cărucior Instrucțiuni pentru 
transportul căruciorului 
trebuie respectate.

- - Risc de răsturnare Indică o potențială rănire 
personală din cauza 
răsturnării produsului.

- - Greutate minimă/maximă
a monitorului

Indică greutățile maximă și
minimă.

- - Pericol energie stocată Indică o potențială rănire 
personală din cauza 
energiei stocate.

Do Not 
Break 
Down 
Skid

- - A nu se depaletiza A nu se depaletiza

Simbol Standard
Referință

Titlu standard
Simbol

Titlu simbol conform
standardului de 

referință

Explicație
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Rezumat cerințe privind siguranța

Avertismente sau 
precauții

Următoarele sunt o prezentare generală a atenționărilor ce țin de căruciorul sistem LTM Natus 
ErgoJust și ATI Natus ErgoJust. Atenționări și precauții suplimentare se găsesc în alte secțiuni ale 
acestui Ghid al utilizatorului. Citiți și rețineți informațiile din acest Ghid al utilizatorului și din 
documentația însoțitoare în întregime înainte de a utiliza sistemul cărucior LTM Natus ErgoJust și 
ATI Natus ErgoJust.

Funcționarea sau siguranța echipamentului poate fi afectată dacă a fost expus la condiții 
improprii de depozitare sau de tranzit. Dacă, în orice moment, funcționarea sau siguranța 
se consideră a fi fost afectată, instrumentul trebuie scos din funcțiune și plasat în siguranță 
pentru a nu fi utilizat neintenționat.
Deconectați toate sursele de energie electrică de la toate componentele sistemului înainte 
de service.
Componentele conductoare ale electrozilor și conectorii acestora nu trebuie să intre în 
contact cu alte componente conductoare și cu solul. 
Sistemul Natus Neurology Incorporated NU este destinat utilizării cu echipament chirurgical 
de înaltă frecvență. 
Pentru a evita posibilele pericole de siguranță cauzate de totalizarea scurgerilor de curenți 
atunci când mai multe componente ale sistemului sunt interconectate, celelalte echipamente 
conectate la sistem trebuie alimentate de un transformator cu izolație avizat de Natus (ISO) 
sau de sursă de energie neîntreruptibilă (UPS). 
Conectarea altor echipamente medicale, precum stimulatorul cardiac sau alte stimulatoare 
electrice, simultan la același pacient poate constitui un pericol de siguranță. Sistemul LTM 
Natus ErgoJust nu este rezistent la utilizarea defibrilatorului. Base Unit amplificator 
(dispozitiv conector al electrodului) trebuie deconectat înainte de utilizarea unui defibrilator. 
Portul oximetrului este normat numai pentru imunitate ESD (descărcare electrostatică) 
atunci când oximetrul este conectat sau dacă un capac al portului oximetrului este pus. Fie 
oximetrul, fie capacul portului oximetrului trebuie să fie întotdeauna conectat la port atunci 
când este utilizat. 
Acest produs trebuie curățat și verificat periodic. Nu utilizați un produs care prezintă 
defecțiuni. Componentele stricate, lipsă, uzate sau contaminate trebuie înlocuite imediat. 
Acest produs nu trebuie modificat fără aprobarea scrisă în prealabil a Natus Neurology 
Incorporated. Utilizatorul acestui produs are întreaga responsabilitate pentru orice 
funcționare defectuoasă a produsului ce rezultă din utilizarea improprie, întreținerea 
defectuoasă, reparații inadecvate, service neautorizat sau modificări realizate de altcineva în 
afară de Natus Neurology Incorporated sau de un reprezentant de service calificat Natus. 
Siguranța, rezistența și performanța acestui dispozitiv pot fi asigurate doar în următoarele 
condiții: 

• Dacă dispozitivul a fost utilizat în conformitate cu instrucțiunile de operare care 
îl însoțesc.

• Dacă modificările sau reparațiile au fost realizate de către Natus Neurology Incorporated.
• Dacă este utilizat în clădiri ce au cablaje egalizare împământare ce respectă toate 

reglementările cu UL, CSA, IEC relevante sau alte regulamente de funcționare și 
standarde locale.
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Introducere
Risc de ricoșare! Părțile mobile se pot zdrobi și pot tăia.

Reduceți la minimum tensiunea de ridicare înainte de a scoate echipamentul montat. Dacă 
nu se ține seama de această avertizare se poate ajunge la rănire personală gravă sau la 
deteriorarea bunului.

1. Coborâți suprafața de lucru la poziția cea mai de jos.
2. Răsuciți piulița de reglare de sus a coloanei montante în sens invers acelor de ceasornic 

până se oprește (pot fi necesare 40-60 de rotiri pentru a reduce la minimum tensiunea).

3. După scoaterea sau adăugarea echipamentului, reglați tensiunea de ridicare pentru a 
compensa greutatea noii sarcini.

Nu încărcați căruciorul sub minimul sau peste maximul capacității sale de greutate. Nu 
montați un afișaj mai mare decât mărimea recomandată. Nerespectarea acestei avertizări 
poate duce la instabilitatea căruciorului ceea ce poate provoca rănire personală sau 
deteriorarea echipamentului.

NOTĂ: Dacă tensiunea de ridicare nu este reglată la greutatea monitorului, monitorul sau 
suprafața de lucru se poate deplasa singură. Reglați tensiunea de ridicare astfel încât 
monitorul și suprafața de lucru să rămână staționare.

Legendă Descriere

A Suport video

B Piuliță reglare

C Coloană montantă
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Risc de răsturnare! Nerespectarea următoarelor avertizări poate duce la instabilitatea 
căruciorului ceea ce poate provoca rănire personală sau deteriorarea echipamentului.

• Nu lăsați copiii să urce pe cărucior.
• Nu faceți traseele cablurilor electrice sau cablurilor echipamentului să fie la 

îndemâna copiilor.
• Blocați toate roțile pivotante atunci când căruciorul staționează.
• Nu deplasați căruciorul cu afișajul în poziția cea mai de sus.
• Nu deplasați căruciorul peste cabluri sau denivelări, suprafețe murdare, umede 

sau înclinate.
• Nu deplasați căruciorul prin împingerea afișajului.

Pericol energie stocată! Nerespectarea următoarelor avertizări poate duce la rănire 
personală gravă și la deteriorarea atât a căruciorului, cât și a echipamentului.

• Un mecanism fundamental al căruciorului este sub tensiune și, în anumite condiții, 
poate fi periculos pentru oamenii expuși la acesta.

• Nu deschideți turnul sau baza căruciorului.
• Nu încercați să efectuați lucrări de service ale căruciorului.
• Nu scoateți apărătorile de siguranță sau etichetele destinate protecției sau aducerii la 

cunoștință asupra unor posibile pericole.
• Doar persoanele avizate de Natus pot efectua lucrări de service sau pot modifica în vreun 

fel căruciorul.
• Atenție: Legislaţia federală a Statelor Unite ale Americii restricţionează vânzarea, distribuirea 

şi folosirea acestui dispozitiv numai de către doctor sau la recomandarea unui doctor. 
• Orice incident grav care a survenit în legătură cu dispozitivul LTM ErgoJust și ATI ErgoJust 

trebuie raportat către Natus Medical Incorporated și autorităților competente ale statului 
membru în care utilizatorul și/sau pacientul este stabilit. 

• Inspectați dispozitivul înainte de utilizare. Nu utilizați dacă este deteriorat.
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Introducere
Cerințe tensiune

Cerințe computer Computerul utilizat pentru sistemul cu bază cărucior acceptă valori de tensiune CA între 100 V/
115 V și 230 V 50-60 Hz. 

Cerințe ISO sau UPS Cărucioarele LTM Natus ErgoJust și ATI Natus ErgoJust trebuie utilizate cu ISO sau UPS 
autorizate de către Natus pentru furnizarea energiei electrice cu izolație tuturor sistemelor. Pentru 
mai multe informații, contactați asistența tehnică Natus.

Cerințe izolare pacient

 Pentru a vă asigura că sistemul are izolație electrică completă și pentru a ajuta la 
protejarea pacientului împotriva scurgerilor de curent excesiv, conectați componentele 
principale după cum este indicat în acest ghid.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Cărucior LTM Natus ErgoJust și accesorii cărucior ATI Natus ErgoJust compatibile

Următoarea listă cu echipamente poate fi montată sau instalată pe căruciorul LTM Natus ErgoJust. 
Alte echipamente compatibile cu sistemul Natus NeuroWorks/SleepWorks care nu sunt montate 
direct sau instalate nu sunt enumerate (inclusiv software-ul, dispozitivele, accesoriile și cablurile). 
Numai computerele all-in-one furnizate de Natus pot fi fixate pe sistem.

Notă 1: Numai pentru căruciorul ATI Natus ErgoJust.

Număr componentă Natus Descriere

10388 Brain Monitor Base Unit

013926 Natus Base Unit

019672 Coș materiale

019901 (Notă 1) Pachet audio cărucior Natus ErgoJust ATI

019902 (Notă 1) Extensie cameră video cu zoom fix cărucior ATI 
Natus ErgoJust

PK1058 Desktop EEG/achiziție date somn 110 V (numai factor 
variantă mică)

EEG-MP (Nota 1) Computer all-in-one cu ecran tactil

EXP1058 Desktop EEG/achiziție date somn 220 V (numai factor 
variantă mică)

105075XL Monitor FP 24'' (sau monitor echivalent ce îndeplinește 
cerințele de greutate și mărime)

PK1102 Stimulator fotic LED 110 V

EXP1102 Stimulator fotic LED 220 V

IP-EC-VIDEO-EXT Extensie video ErgoJust cu cameră IP SD cu panoramare/
înclinare/zoom (Sony Ipela)

IP-HD-EC-VIDEO-EXT Extensie video ErgoJust cu cameră IP HD cu panoramare/
înclinare/zoom (Sony Ipela)

022640 Extensie video ErgoJust cu cameră IP FHD cu panoramare/
înclinare/zoom (Sony Ipela/Axis)

005405 Kit deconectare rapidă lateral cutie de lansare pentru 
Base Units

005406 Kit deconectare rapidă lateral perete/suport pentru 
Base Units

ISO-NA-EJ Transformator izolație 110 V (contactați asistența tehnică 
Natus pentru modelul prezent)

ISO-INT-EJ Transformator izolație 220 V (contactați asistența tehnică 
Natus pentru modelul prezent)

UPS-NA-EJ UPS clasă medicală cu izolație 110 V (contactați asistența 
tehnică Natus pentru modelul prezent)

UPS-INT-EJ UPS clasă medicală cu izolație 220 V (contactați asistența 
tehnică Natus pentru modelul prezent)
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Introducere
Instrucțiuni eliminare la sfârșitul duratei de viață.

Natus se obligă să îndeplinească cerințele reglementărilor Uniunii Europene WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment) 2014. Aceste reglementări precizează că deșeurile electrice 
și electronice trebuie colectate separat pentru tratarea și recuperarea corespunzătoare pentru a se 
asigura că DEEE sunt reutilizate sau reciclate în siguranță. În conformitate cu acest angajament, 
Natus poate transmite utilizatorului final obligația de preluare și reciclare, cu excepția cazului în 
care s-au efectuat alte aranjamente. Vă rugăm să ne contactați pentru detalii cu privire la sistemele 
de colectare și recuperare disponibile în regiunea dumneavoastră la natus.com

Echipamentele electrice și electronice (EEE) conțin materiale, componente și substanțe care pot fi 
periculoase și prezintă riscuri pentru sănătatea oamenilor și a mediului când DEEE nu sunt corect 
manipulate. De aceea utilizatorii finali au rolul de a se asigura că DEEE sunt reutilizate și reciclate 
în siguranță. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice nu trebuie să arunce DEEE 
împreună cu celelalte deșeuri. Utilizatorii trebuie să utilizeze schemele de colectare municipale sau 
să respecte obligația producătorului/importatorilor de preluare sau a personalului autorizat în 
ridicarea deșeurilor pentru a reduce impactul negativ asupra mediului în legătură cu eliminarea 
echipamentelor electrice și electronice și creșterea oportunităților de a reutiliza, recicla și recupera 
deșeurile echipamente electrice și electronice.

Echipamentul marcat mai jos cu simbol pubelă tăiată este echipament electric și electronic. 
Simbolul pubelă tăiată indică faptul că echipamentul electric și electronic nu trebuie aruncat 
împreună cu restul deșeurilor neseparate, ci că trebuie eliminat separat.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Capacitate greutate cărucior LTM Natus ErgoJust

Figura 1 prezintă limitările de greutate maximă pentru suportul monitorului, suprafața de lucru și 
pentru tava pentru tastatură.

 Figura 1: Capacitatea de greutate maximă a căruciorului LTM Natus ErgoJust.

Capacitate greutate cărucior ATI Natus ErgoJust

Figura 1 prezintă limitările de greutate maximă pentru suportul computerului all-in-one și pentru 
suprafața de lucru.

 Figura 1: Capacitate greutate maximă cărucior ATI Natus ErgoJust.

Legendă Descriere

A Monitor 27 inch = 5 până la 18 lbs (2,3 - 8,1 kg)

B Suprafața de lucru = ≤ 5 lbs

C Tavă pentru tastatură = ≤ 2 lbs

Legendă Descriere

A Computer all-in-one 27 inch = 5 - 18 lbs (2,3 - 8,1 kg)

B Suprafața de lucru = ≤ 5 lbs
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Introducere
Instrucțiuni curățare

Cărucior LTM Natus 
ErgoJust și ATI 
ErgoJust

• Curățați cu șervețele din comerț, precum CaviWipesTM sau Sani-Cloth® pentru a scoate 
murdăria vizibilă. 

• Ștergeți articolul cu ajutorul unei lavete fără scame și uscați la aer.

 OPRIȚI alimentarea sistemului înainte de curățare. Evitați scurgerea soluției de 
detergent sau a agenților de dezinfectare la rece în circuitele electronice ale sistemului. Fiți 
atenți în special când curățați în jurul comenzilor, conectorilor și marginilor panourilor. 
Nu utilizați agenți de curățare abrazivi. 

Măsuri preventive de întreținere

Se recomandă testarea siguranței electrice. Se recomandă stabilirea unui program în acest scop, 
cu cel puțin o curățare pe an și testare de siguranță. Acest sistem nu necesită calibrare decât dacă 
este specificat. 

Măsurile preventive de întreținere nu presupun accesul în interiorul instrumentului și pot fi 
realizate de către utilizator. Pentru acest cărucior, măsurile preventive de întreținere constau în 
curățarea periodică și inspectarea exteriorului instrumentului. 

Se recomandă ca toate reparațiile să fie efectuate numai de către un reprezentant de service calificat 
Natus Neurology Incorporated. Sunteți unicul responsabil în cazul în care rezultă defecțiuni ca 
urmare a lucrărilor de întreținere improprii și reparațiilor efectuate de altcineva în afară de un 
reprezentant autorizat Natus Neurology Incorporated. 

Dacă sistemul nu funcționează corect, nu operați până nu sunt realizate toate reparațiile necesare 
și unitatea nu este testată pentru funcționarea în parametrii specificați de Natus Neurology 
Incorporated. Se recomandă ca toate reparațiile să fie efectuate numai de către un reprezentant de 
service calificat. 

Opriți alimentarea sistemului cu curent electric înainte de începerea oricăror lucrări de service, 
întreținere sau prevenție. 

Dacă sistemul sau oricare componentă a lui este reparată, se recomandă să fie verificată 
funcționalitatea întregului sistem și efectuarea unui test electric de siguranță înainte de reluarea 
utilizării.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Pagină goală
1-16 Noiembrie 23, 2020



Capitolul 2

Utilizare generală

Acest capitol arată cum se reglează diferite componente ale cărucioarelor LTM Natus ErgoJust și 
ATI Natus ErgoJust.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Identificare componentă sistem cărucior LTM Basic Natus ErgoJust – cameră Axis

Legendă Descriere

A Monitor

B Suprafață de lucru

C Tastatură

D Computer

E Sursa de alimentare a luminii IR

F Sursă de alimentare stimulator fotic Natus (opțiune)

G Blocare roată (4)

H Stimulator fotic Natus (opțiune)

I Cameră video Axis

J Lumină IR și microfon

K Natus Base Unit amplificator

L Suport video

M Coloană în partea de jos

N Coș

O Al doilea coș (opțiune)

P Injector tip Power Over Ethernet

Q Suport pentru mouse

R ISO sau UPS

Tastatură Mouse Stimulator fotic 
Natus (opțiune) 

Cameră video 
Axis

Lumină IR și 
microfon

Injector tip Power 
Over Ethernet

Natus Base Unit 
amplificator

ISO sau UPS Computer Sursă de 
alimentare 

stimulator fotic 
Natus (opțiune)

Sursa de alimentare a 
luminii IR
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Informații
Identificare componentă sistem cărucior LTM Basic Natus ErgoJust – cameră Sony Ipela

Legendă Descriere

A Monitor

B Suprafață de lucru

C Tastatură

D Computer

E Sursă de alimentare extensie video

F Sursă de alimentare stimulator fotic Natus (opțiune)

G Blocare roată (4)

H Stimulator fotic Natus (opțiune)

I Cameră video Ipela

J Lumină IR și microfon

K Natus Base Unit amplificator

L Suport video

M Coloană în partea de jos

N Coș

O Al doilea coș (opțiune)

P Suport pentru mouse

Q ISO sau UPS

Tastatură Mouse Stimulator fotic 
Natus (opțiune)

Cameră video Ipela Lumină IR și microfon

Natus Base Unit 
amplificator

ISO sau UPS Computer Sursă de alimentare 
stimulator fotic Natus 

(opțiune)

Sursă de alimentare extensie 
video (cameră, lumină IR și 

microfon)
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Identificare componentă sistem cărucior ATI Basic Natus ErgoJust – cameră Axis

Legendă Descriere

A Cameră video Axis

B Computer all-in-one

C Tastatură

D Sursă de alimentare pentru lumină IR

E Blocare roată (4)

F Lumină IR și microfon

G Natus Base Unit amplificator

H Suport video

I Coloană în partea de jos

J Coș

K Al doilea coș (opțiune)

L Suport pentru mouse

M Injector tip Power Over Ethernet

N ISO sau UPS

Tastatură Mouse ISO sau UPS Natus Base Unit amplificator Injector tip Power 
Over Ethernet

Cameră video Axis, convertor RJ45 la USB, lumină IR și 
microfon, sursă de alimentare pentru lumina IR
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Informații
Identificare componentă sistem cărucior ATI Basic Natus ErgoJust – cameră Sony Ipela 
sau cameră cu zoom fixă

Legendă Descriere

A OR

B Cameră video Ipela

C Lumină IR și microfon

D Computer all-in-one

E Tastatură

F Sursă de alimentare pentru cameră video Ipela, lumină IR 
și microfon sau cameră video zoom fixă

G Blocare roată (4)

H Cameră video zoom fixă

I Lumină IR

J Microfon

K Natus Base Unit amplificator

L Suport video

M Coloană în partea de jos

N Coș

O Al doilea coș (opțiune)

P Suport pentru mouse

Q ISO sau UPS

Tastatură Mouse ISO sau UPS Natus Base Unit amplificator

Cameră video Ipela, convertor USB la RJ45, lumină IR și 
sursă de alimentare

Cameră video zoom fixă, sursă de alimentare, lumină IR și microfon
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Reglarea componentelor căruciorului LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

Suprafața de lucru a căruciorului LTM Natus ErgoJust, tastatura și monitorul pot fi reglate pentru a 
fi utilizate din poziția șezut sau în picioare. Reglați înălțimea acestor componente la o poziție 
confortabilă pentru a reduce la minimum efortul în brațe, încheieturi, gât și ochi. Monitorul și tava 
pentru tastatură (numai la căruciorul LTM Natus ErgoJust) pot fi înclinate mai mult în față sau în 
spate în funcție de preferințele individuale ale utilizatorului. 

Se recomandă să reglați mai întâi tava pentru tastatură la poziția dorită și apoi monitorul. 

NOTĂ: Odată ce căruciorul a fost poziționat în locul dorit, blocați toate cele patru roți pivotante 
înainte de a-l folosi. 

Blocarea/Deblocarea 
roților 

Levierul de blocare a roții pivotante din stânga spate este de culoare albastră și are trei poziții.

• Poziția Sus permite roții să se învârtă, însă nu permite roții să pivoteze. Utilizați această 
poziție în timp ce transportați căruciorul.

• Poziția Centru permite roții să se învârtă și să pivoteze liber.
• Poziția Jos blochează roata și nu permite roții să pivoteze. Utilizați această poziție la 

destinația de lucru sau când căruciorul este lăsat nesupravegheat.
1. Coborâți levierele de blocare la toate cele patru roți pentru a bloca căruciorul în poziție.

 Figura 1: Blocarea/Deblocarea roților pivotante.

Legendă Descriere

A Sus pentru a transporta căruciorul. 

B Centru pentru a învârti și pivota. 

C Jos pentru a bloca roata.

D Roțile 1, 2 și 3 - Două poziții levier.

E Roata 4 (roata stângă spate). Trei poziții levier.
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Informații
Reglarea înălțimii 
suprafeței de lucru

1. Așezați mâinile sub suprafața de lucru și ridicați ușor în sus pentru a înălța suprafața de lucru. 
(Figura 2).

2. Așezați mâinile pe partea de sus a suprafeței de lucru și apăsați încet înspre în jos pentru a 
coborî suprafața de lucru.

 Figura 2: Reglarea înălțimii suprafeței de lucru.

Extinderea tăvii pentru 
tastatură (numai 
căruciorul LTM Natus 
ErgoJust)

1. Așezați mâinile sub tava pentru tastatură și ridicați ușor înspre în sus pentru a extinde tava în 
poziția maximă (Figura 3).

2. Așezați mâinile pe partea de sus a tăvii pentru tastatură și apăsați încet înspre în jos pentru a 
retrage tava.

 Figura 3: Extinderea tăvii pentru tastatură a căruciorului LTM Natus ErgoJust.

Cărucior LTM Natus ErgoJust Cărucior ATI Natus ErgoJust
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Înclinarea tăvii pentru 
tastatură (numai 
căruciorul LTM Natus 
ErgoJust)

1. Extindeți tava pentru tastatură a căruciorului LTM Natus ErgoJust (Figurile 4a și 4b).
2. Așezați mâinile sub tava pentru tastatură și ridicați ușor înspre în sus pentru a înclina tava 

înspre în sus (Figura 4c).

 Figura 4a: Reglați înălțimea suprafeței de 
lucru a căruciorului LTM Natus ErgoJust.

 Figura 4b: Extindeți tava pentru tastatură a 
căruciorului LTM Natus ErgoJust.

 Figura 4c: Înclinați tava pentru tastatură a căruciorului LTM Natus ErgoJust.
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Informații
Extinderea tăvii pentru 
suportul mouse-ului 
(numai căruciorul LTM 
Natus ErgoJust)

Puteți extinde tava de suport al mouse-ului pentru a utiliza mouse-ul pe tavă la căruciorul LTM 
Natus ErgoJust. 

NOTĂ: Așezați mouse-ul pe suportul pentru mouse atunci când nu-l utilizați sau când transportați 
căruciorul

NOTĂ: Sistemul cărucior ATI Natus ErgoJust utilizează o tastatură cu mouse cu tastatură tactilă 
integrată. Nu este necesar un mouse separat. Tava pentru tastatură este echipată cu o tavă de lucru 
extensibilă.

 Figura 1: Extinderea suportului pentru mouse sau a tăvii de lucru.

1. Apucați tava suport mouse și trageți ușor înspre exterior pentru a extinde tava.

Instalarea suportului 
pentru mouse pentru 
operarea mouse-ului 
cu mâna stângă sau 
dreaptă (numai 
căruciorul LTM Natus 
ErgoJust)

Suportul pentru mouse poate fi montat fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă a suprafeței de 
lucru pentru operarea mouse-ului cu mâna stângă sau dreaptă.

1. Cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap plat, ridicați cu grijă clampa suportului de mouse (1) în 
timp ce trageți în jos ușor (2) suportul pentru mouse (Figura 1).

 Figura 1: Scoaterea suportului pentru mouse (este prezentat căruciorul LTM Natus ErgoJust).

2. Glisați complet la stânga sau la dreapta tava pentru mouse după cum doriți pentru operarea cu 
mâna stângă sau dreaptă.

3. Aliniați clampa de blocare de pe suportul pentru mouse cu fanta de montare pe tava mouse-ului 
și împingeți ușor în sus până când clampa de blocare se închide cu zgomot în locaș.

NOTĂ: Așezați mouse-ul pe suportul pentru mouse atunci când nu-l utilizați și când transportați 
căruciorul.

Tavă de lucru a căruciorului LTM Natus 
ErgoJust cu suport mouse

Cărucior ATI Natus ErgoJust cu tavă de lucru
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Ridicarea/Coborârea 
monitorului sau 
computerului  
all-in-one

Căruciorul LTM Natus ErgoJust utilizează un computer desktop factor variantă mică și un monitor. 
Căruciorul ATI Natus ErgoJust are un computer all-in-one (AiO) cu ecran tactil. Computerul AiO 
este montat pe coloană pe soclul monitorului. 

NOTĂ: În următoarele secțiuni, prin „monitor” se face referire atât la monitor, cât și la 
computerul AiO.

1. Așezați mâinile sub monitor și trageți în sus pentru a ridica monitorul (Figura 1).
2. Așezați mâinile pe partea de sus a monitorului și împingeți încet înspre în jos pentru a coborî 

monitorul.

 Figura 1: Ridicarea monitorului.

NOTĂ: Tava pentru tastatură și suprafața de lucru sunt atașate și nu pot fi reglate pe înălțime 
separat una de alta (numai căruciorul LTM Natus ErgoJust).

NOTĂ: Nu încercați să reglați pe înălțime tava pentru tastatură prin împingere înspre în jos sau 
prin tragere înspre în sus. Reglați suprafața de lucru (numai căruciorul LTM Natus ErgoJust).

NOTĂ: Pentru a ajunge la valoarea maximă de reglare a înălțimii monitorului, este posibil să fie 
nevoie să reglați înălțimea suprafeței de lucru sau a tăvii pentru tastatură.

Cărucior LTM Natus ErgoJust Cărucior ATI Natus ErgoJust
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Informații
Rotirea și înclinarea 
monitorului sau 
computerului  
all-in-one

Monitorul poate fi rotit cu 90o numai în sens contrar acelor de ceasornic pentru vizualizarea tip 
portret sau peisaj (Figura 1).

NOTĂ: Asigurați-vă că toate cablurile conectate la computerul all-in-one au libertate de mișcare 
înainte de a-l roti.

Monitorul poate fi înclinat cu 20o/5o pentru a ajuta la reducerea luminii orbitoare și pentru a ajusta 
vizualizarea în timpul poziției în șezut sau în picioare (Figura 2).
Pur și simplu rotiți sau înclinați monitorul folosind ambele mâini în poziția dorită și fixați-l 
în poziție. 

 Corect  Incorect  Figura 2: Înclinarea monitorului.

 Figura 1: Rotirea monitorului. 

NUMAI ÎN SENS CONTRAR ACELOR 
DE CEASORNIC!
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Transportarea căruciorului LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

 Nu împingeți sau nu trageți căruciorul din față (partea tastaturii). Utilizați numai 
mânerele (Figura 1) când transportați căruciorul. Mânerul de împingere/tragere este 
integrat în coșul cu materiale de sub atașamentul base unit amplificator. Nu utilizați coșul 
pentru materiale suplimentar (opțional) pentru a manevra căruciorul.

 Figura 1: Transportarea căruciorului LTM Natus ErgoJust sau ATI ErgoJust.

1. Ridicați levierele de blocare de pe cele patru roți pivotante pentru a transporta căruciorul.

2. Împingeți afișajul monitorului înspre în jos, în poziția cea mai joasă.

3. Deconectați cablul de alimentare de la ISO sau UPS și atașați în siguranță de cărucior.

4. Ridicați levierele de blocare de la toate cele patru roți pivotante (ridicați levierul de blocare din 
stânga spate până la poziția cea mai de sus, vezi Figura 1 mai sus) și îndreptați roțile pivotante 
în direcția de mers.

5. Utilizați mânerul din spate pentru a împinge căruciorul folosind ambele mâini.

6. Dacă pe cărucior este montat un stimulator fotic, pivotați brațul și închideți-l în siguranță de 
suportul căruciorului pentru a evita deteriorarea în timpul transportului.

7. Coborâți levierele de blocare la toate cele patru roți pivotante pentru a bloca căruciorul în 
poziție când ați ajuns în locul dorit

 Transportarea căruciorului LTM Natus 
ErgoJust.

 Transportarea căruciorului ATI Natus 
ErgoJust.
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Capitolul 3

Instalare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

Acest capitol arată cum se montează și cablează componentele pe căruciorul ATI Natus ErgoJust. 
Recitiți conținutul acestui capitol înainte de a începe orice fel de procedură.

IMPORTANT: Toate sistemele cărucior ATI Natus ErgoJust trebuie instalate sau 
îmbunătățite de un tehnician calificat și pregătit sau reprezentant Natus.

 Funcționarea sau siguranța echipamentului poate fi afectată dacă a fost expus la 
condiții improprii de depozitare sau de tranzit. Dacă, în orice moment, funcționarea sau 
siguranța se consideră a fi fost afectată, instrumentul trebuie scos din funcțiune și plasat în 
siguranță pentru a nu fi utilizat neintenționat.

Indicații pentru persoana care face instalarea

Pentru a-i permite utilizatorului să utilizeze produsul în mod optim, persoana care face instalarea 
trebuie să se asigure că:

• Toate cablurile au traseele clare și sigure utilizând resursele de exploatare a cablurilor furnizate.
• Sistemul este conectat la o priză de perete potrivită cu o conexiune dovedită a avea împământare 

de protecție.
• Sistemul este înmânat utilizatorului într-o stare în care utilizatorului nu-i rămâne decât să îl 

pornească pur și simplu și apoi să-l folosească în scopul pentru care a fost intenționat.

 Urmați toate indicațiile de siguranță stabilite dinainte de către angajator în timp ce 
utilizați/efectuați lucrări de întreținere la componentele sistemului.

Verificări

Scoateți echipamentul din cutie(ii) și verificați cu lista de componente dacă ați primit toate 
elementele comandate.

Verificați să nu existe semne de deteriorare din cauza condițiilor de transport sau stocare. Dacă 
există deteriorări, nu utilizați instrumentul; contactați asistența tehnică Natus sau distribuitorul 
dumneavoastră Natus.

Instrucțiunile de asamblare pentru accesorii pot fi găsite în cutiile de împachetat. Se recomandă ca 
aceste instrucțiuni să fie împachetate cu acest ghid.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea tastaturii - LTM Natus ErgoJust

1. Trageți în afară și ridicați tava pentru tastatură (Figura 1).
2. Așezați tastatura pe tava pentru tastatură și asigurați-o cu benzi autocolante Velcro furnizate.

 Figura 1: Montarea tastaturii.

NOTĂ: Căruciorul LTM Natus ErgoJust este echipat cu limitator de înălțime pe coloana de sub 
tava pentru tastatură (Figura 2). Limitatorul de înălțime are rolul de a proteja tava tastaturii de 
contactul cu echipamentul instalat pe baza căruciorului (asigurând spațiu de cel puțin 1 inch). 
Limitatorul de înălțime se poate slăbi în timpul utilizării normale sau prelungite a căruciorului. Se 
recomandă inspectarea acestuia în mod regulat și securizarea lui. Pentru informații suplimentare, 
contactați asistența tehnică Natus.

 Figura 2: Limitator înălțime.

Legendă Descriere

A Limitator înălțime.
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
Montarea tastaturii - ATI Natus ErgoJust

Tastatura se montează pe tava pentru tastatură utilizând benzi de lipit Velcro, ce sunt instalate 
din fabrică.

1. Scoateți învelitorile de protecție de pe toate benzile de lipit Velcro din josul tastaturii 
(Figura 1).

2. Poziționați cu grijă tastatura pe tava pentru tastatură și apăsați în jos cu putere pentru a 
securiza tastatura pe tavă.

 Figura 1: Locul tastaturii.

NOTĂ: Căruciorul ATI Natus ErgoJust este echipat cu limitator de înălțime pe coloana de sub tava 
pentru tastatură (Figura 2). Limitatorul de înălțime are rolul de a proteja tava tastaturii de contactul 
cu echipamentul instalat pe baza căruciorului (asigurând spațiu de cel puțin 1 inch). Limitatorul de 
înălțime se poate slăbi în timpul utilizării normale sau prelungite a căruciorului. Se recomandă 
inspectarea acestuia în mod regulat și securizarea lui. Pentru informații suplimentare, contactați 
asistența tehnică Natus.

 Figura 2: Limitator înălțime.

Legendă Descriere

A Benzi de lipit Velcro.

Legendă Descriere

A Limitator înălțime.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Îndepărtare suport video - LTM ErgoJust și ATI ErgoJust

Suportul video este posibil să necesite uneori să fie scos în timpul transportării pentru a face 
căruciorul să încapă printr-o intrare mai îngustă decât normal, pentru a avea acces la cablurile din 
interiorul suportului sau pentru a înlocui suportul video. 

 Se recomandă să existe un ajutor la montarea suportului video pentru a evita rănirea 
sau deteriorarea echipamentului.

1. Îndepărtați 
stimulatorul fotic 
Natus opțional - 
LTM Natus ErgoJust

1. Blocați brațul pivotant în poziția rabatat (Figura 1).

2. Împăturiți banda Velcro în jurul brațului pivotant.

3. Slăbiți butonul rotativ de securizare a brațului pivotant.

4. Ridicați cu grijă și așezați deoparte brațul pivotant pe o suprafață curată.

 Figura 1: Scoaterea brațului pivotant.

Pentru a detașa complet stimulatorul fotic, deconectați sursa de alimentare și scoateți cablul de 
alimentare din canalul pentru cabluri.

Legendă Descriere

A Buton rotativ de blocare

B Atașați Velcro

C Buton rotativ de securizare

D Ridicați brațul pivotant
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
2. Deconectați camera 
video și cablurile de 
alimentare lumină IR - 
LTM Natus ErgoJust și 
ATI ErgoJust

1. Deconectați cablul camerei video (Figura 1).
2. Deconectați camera video și cablurile de alimentare lumină IR.

 Figura 1: Deconectați cablul camerei video și cablurile de alimentare ale camerei video și ale 
luminii IR.

NOTĂ: Pentru camerele Axis, un singur cablu pentru camera video asigură comunicarea și 
alimentarea camerei. 

Legendă Descriere

A Deconectați cablul camerei video

B Deconectați camera video și cablul de alimentare lumină IR
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
3. Scoaterea 
suportului video 
montat cu camera 
video zoom fixă - 
ATI Natus ErgoJust

3. Tăiați și scoateți colierele de plastic arătate mai jos (Figura 1).

 Figura 1: Scoateți colierele de plastic.

Legendă Descriere

A La PC

B colierele de plastic

C De la sursă de alimentare

D De la suport video

E Legături cablu

F La microfon
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
4. Deconectați cablul camerei video (Figura 2).
5. Deconectați camera video și cablurile de control ale camerei.

 Figura 2: Deconectați cablul de semnal al camerei video și controlul camerei video și cablurile 
de alimentare.

Legendă Descriere

A La camera video

B La sursa de alimentare

C Deconectați cablul video

D Deconectați cablul de control al camerei video
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
6. Deconectați sursa de alimentare a camerei video de la ISO/UPS (Figura 3).
7. Scoateți cu grijă cablul sursei de alimentare a camerei video din canal.

 Figura 3: Deconectați sursa de alimentare video și scoateți cablul de alimentare video din canal.

Legendă Descriere

A Canal cablu

B Scoateți cablul din canalul cablului

C Sursă de alimentare

D Deconectați cablul de alimentare
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
4. Scoateți suportul 
video - LTM Natus 
ErgoJust și ATI 
ErgoJust

IMPORTANT: NU scoateți șuruburile de montare în timpul următorului pas. Dacă șuruburile 
de montare sunt scoase, tăblia(ile) de montare va (vor) aluneca jos. Asigurați-vă că tăbliile 
sunt orientate cu partea convexă a tăbliei înspre înăuntru față de partea din jos a coloanei 
(Figura 1) când montați din nou suportul video.

 Figura 4: Orientarea corectă a tăbliilor de montare.

8. Slăbiți suficient cele patru șuruburi de montare ale suportului video pentru a permite 
suportului video să fie ridicat din partea de jos a coloanei (Figura 5). 

9. Cu ajutor, ridicați cu grijă suportul video din partea de jos a coloanei și așezați-l deoparte 
(Figura 6). 

Legendă Descriere

A Partea concavă cu fața înspre exterior

B Coloană în partea de jos

 Figura 5: Slăbiți cele patru șuruburi de 
montare a suportului video.

 Figura 6: Ridicați suportul video din partea 
de jos a coloanei.

Legendă Descriere

A Suport video

B Slăbiți

C Coloană în partea de jos
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea suportului video cărucior - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 

 Se recomandă să existe un ajutor la montarea suportului video pentru a evita rănirea 
sau deteriorarea echipamentului.

1. Poziționați 
consolele suportului 
video

NOTĂ: Pașii 1 - 4 sunt necesari numai dacă șuruburile de montare au fost scoase în loc să fie 
slăbite când a fost scos suportul video.

 Poziționarea improprie a celor două console de montare va permite suportului video să 
se separe de partea de jos a coloanei, ceea ce ar putea conduce la deteriorarea componentelor 
sistemului sau ar putea cauza rănire.

1. Așezați una dintre console înăuntrul suportului video cu partea zimțată poziționată contra 
suportului video, precum se arată în Figura 1.

 Figura 1: Orientarea corectă a consolelor de montare înăuntrul suportului video.

Legendă Descriere

A Partea zimțată cu fața înspre exterior

B Suport video
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
2. Introduceți două șuruburi în găurile de montare ale suportului video și înfiletați-le în consolă 
până când capetele ambelor șuruburi sunt la același nivel cu partea din spate a coloanei 
(Figura 2).

 Figura 2: Înfiletați ambele șuruburi până când sunt la același nivel cu consola.

3. Dacă este necesar, repetați pașii 1 și 2 pentru cea de-a doua consolă.

2. Montați suportul 
video

IMPORTANT: Apăsați toate cele patru șuruburi înspre interior până când sunt strânse înspre 
suportul video (Figura 3) când efectuați următorul pas. Acesta este necesar pentru a poziționa 
ambele console corect pentru a glisa consolele în ambele șanțuri din partea de jos a coloanei.

 Figura 3: Apăsați bine toate cele patru șuruburi la suportul video.

Legendă Descriere

A Suport video

B Același nivel

C Consolă

Legendă Descriere

A Suport video

B Același nivel

C Consolă
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4. Cu ajutor, coborâți cu grijă suportul video înspre partea de jos a coloanei, asigurându-vă că 
ambele console glisează înăuntrul celor două fante (Figura 4).

 Figura 4: Plasarea corectă a consolelor de montare înăuntrul fantelor din partea de jos 
a coloanei.

Consolă poziționată corect în fante.

Consolă poziționată greșit în afara fantelor.

Legendă Descriere

A Suport video

B Glisați consolele în fante în partea de jos a coloanei.
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
NOTĂ: Asigurați-vă că suportul video este așezat corect în partea de jos a coloanei (Figura 5). 
Dacă nu este așezat corect, consolele nu au glisat în cele două fante. Scoateți suportul video și 
repetați pasul 4 de mai sus.

Figura 5: Asigurați-vă că suportul video este așezat corect în partea de jos a coloanei.
5. Strângeți cele patru șuruburi până când sunt stabile înspre suportul video (figura 6).

 Figura 6: Strângeți cele patru șuruburi de montare a suportului video.

6. Clătinați suportul video. Nu trebuie să existe nicio mișcare. Dacă suportul video se mișcă, 
consolele nu au glisat înăuntrul celor două fante. Scoateți suportul video și repetați pașii 4 și 5.

Corect Incorect

Legendă Descriere

A Suport video

B Coloană în partea de jos

Legendă Descriere

A Suport video

B Strângeți

C Coloană în partea de jos
Noiembrie 23, 2020 3-13



Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea computerului - Cărucior LTM Natus ErgoJust

1. Slăbiți cele șase butoane rotative de securizare (Figura 1).

NOTĂ: Există două butoane rotative de securizare pe o parte a casetei computerului, ce nu 
apar în Figura 1. Dacă este necesar, utilizați cele două butoane rotative pentru a regla caseta 
computerului pe înălțime.

2. Glisați computerul în caseta computerului.
3. Reglați consola de siguranță după cum este necesar pentru a se potrivi bine pe computer.
4. Strângeți cele patru butoane rotative de securizare.

 Figura 1.
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
Montarea ISO sau UPS - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

1. Așezați cu grijă ISO sau UPS și caseta pe baza căruciorului și glisați ISO sau UPS în casetă 
(Figura 1).

 Figura 1.

2. Verificați să fie poziționată corect Consola 1 în Fanta 1 (Figura 2).

 Figura 2.

Legendă Descriere

A Consolă 1

B Fantă 1
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
3. Coborâți ISO sau UPS și caseta astfel încât Clampa A să intre în Fanta 7 (Figura 3).

 Figura 3.

4. Inspectați cablurile de alimentare de la ISO sau UPS și asigurați-vă că niciunul dintre cabluri 
nu este prins între casetă și cărucior.

5. Înclinați cu grijă ISO sau UPS și caseta pe verticală și introduceți legăturile de cabluri de 
alimentare de la ISO sau UPS prin spațiul decupat pentru cabluri al casetei. Asigurați-vă că 
clampa de pe casetă intră în Fanta B după înclinarea completă pe verticală a ISO sau UPS 
(Figura 4).

 Figura 4.

Legendă Descriere

A Clampa A

B Fantă 7

Legendă Descriere

A Poziționați cablurile înspre partea din spate a casetei

B Fantă B
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
6. Asigurați sursele de alimentare și injectorul de tip Power over Ethernet (dacă este cazul) cu 
benzi Velcro.

7. Introduceți cablul de alimentare al stimulatorului fotic Natus între caseta ISO sau UPS și 
montantul căruciorului (Figura 5).

 Figura 5.

8. Fixați caseta ISO sau UPS utilizând cele două șuruburi furnizate (Figura 6).

 Figura 6.

Legendă Descriere

A Power Over Ethernet (numai pentru camera video Axis)

B Sursă de alimentare extensie video

C Asigurați sursele de alimentare cu benzi autocolante Velcro
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
9. Glisați capacul din spate al casetei în caseta principală ISO sau UPS (Figura 7).

 Figura 7: Glisați capacul din spate al casetei ISO sau UPS firesc.

10. Fixați bine capacul din spate la caseta principală ISO sau UPS utilizând trei șuruburi 
(Figura 8).

 Figura 8: Fixați bine capacul din spate la caseta principală ISO sau UPS.

Cărucior ATI Natus ErgoJust Cărucior LTM Natus ErgoJust

Cărucior ATI Natus ErgoJust Cărucior LTM Natus ErgoJust
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
Montarea stimulatorului fotic Natus (opțiune) - Cărucior LTM Natus ErgoJust

1. Introduceți pilonul de montare al stimulatorului fotic Natus în bara de accesorii (Figura 1). 
Poate fi plasat pe oricare dintre laturile pilonului principal.

2. Strângeți bine butonul de securizare pentru a securiza pilonul.

3. Conduceți cablul de alimentare în jos înspre baza căruciorului și asigurați sursa de alimentare 
cu Velcro.

 Figura 1: Montarea brațului pivotant al stimulatorului fotic Natus (opțional).

Legendă Descriere

A Pilonul de montare

B Gaura de montare

C Buton rotativ de securizare
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montare base unit amplificator - LTM Natus ErgoJust & ATI ErgoJust

NOTĂ: Asigurați-vă că base unit are atașată o consolă de deconectare rapidă pe partea laterală a 
cutiei de lansare.

1. Introduceți cele patru cuie de montare de pe spatele Base Unit a amplificatorului în cele patru 
găuri de montare de pe consola de deconectare rapidă lateral suport video (Figura 1) și glisați 
Base Unit amplificator înspre în jos până când cuiele de blocare scot un zgomot de prindere în 
gaura de blocare a consolei de deconectare rapidă.

2. Pentru a scoate Base Unit, trageți bulonul de blocare în afară la poziția de Eliberare și glisați 
Base Unit în sus și departe de cărucior.

 Figura 1: Montare și scoatere Base Unit.

Legendă Descriere

A Consolă deconectare rapidă suport video montată pe suportul video

B Orificiu de blocare

C Bulon de blocare

D Trageți pentru eliberare

E Consolă deconectare rapidă Base Unit amplificator
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
Montarea luminii IR și a microfonului pentru camere IP (Axis și Ipela) - ATI Natus ErgoJust

1. Deșurubați butonul rotativ de montare canal cablu (Figura 1) și așezați deoparte capacul 
canalului pentru cablu.

 Figura 1: Scoaterea capacului canalului pentru cablu.

 Cu ajutor, țineți lumina IR și microfonul pe durata următorului pas pentru a proteja să 
nu cadă lumina IR și microfonul.
2. Cu ajutorul unei chei imbus, strângeți șuruburile de montare ale luminii IR și microfonului din 

interiorul capacului canalului pentru cablu (Figura 2).

 Figura 2: Montarea luminii IR și microfonului.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea camerei video - ATI Natus ErgoJust

 Cu ajutor, țineți camera video pe durata următorului pas pentru a proteja camera 
împotriva căderii.

1. Instalați și strângeți cele patru șuruburi de montare ale camerei video (Figura 1).

 Figura 1: Montarea camerei video.

Montarea opțiunii cameră IP (Axis și Ipela) - ATI Natus ErgoJust

Această procedură descrie modul în care se montează camera video IP și lumina IR cu microfonul 
(Figura 1).

 Figura 1: Camera video IP (Axis și Ipela) și lumina IR cu microfon.

Legendă Descriere

A Cameră video IP

B Lumină IR și microfon
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
1. Montați camera 
video

 

 Cu ajutor, țineți camera video pe durata următorului pas pentru a proteja camera 
împotriva căderii.

1. Instalați și strângeți cele patru șuruburi de montare ale camerei video (Figura 2).

 Figura 2: Montarea camerei video IP (Axis şi Ipela).

2. Montați lumina IR 
și microfonul

1. Deșurubați butonul rotativ de montare canal cablu (Figura 1) și așezați deoparte capacul 
canalului pentru cablu.

 Figura 1: Scoaterea capacului canalului pentru cablu.

 Cu ajutor, țineți lumina IR și microfonul pe durata următorului pas pentru a proteja să 
nu cadă lumina IR și microfonul.
2. Cu ajutorul unei chei imbus, scoateți șuruburile de montare ale luminii IR și microfonului din 

interiorul capacului canalului pentru cablu (Figura 2).

 Figura 2: Scoaterea luminii IR și microfonului.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea opțiunii cameră video zoom fixă - ATI Natus ErgoJust

Această procedură descrie modul de montare a camerei video zoom fixă, luminii IR și 
microfonului pe căruciorul ATI Natus ErgoJust (Figura 1).

 Figura 1: Cameră video zoom fixă și microfon.

Legendă Descriere

A Cameră video

B Lumină IR

C Microfon
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
1. Montați camera 
video zoom fixă

1. Atașați montura camerei video pe camera video (Figura 2).

 Cu ajutor, țineți camera video pe durata următorului pas pentru a proteja camera 
împotriva căderii.

2. Atașați montura camerei video pe consola camerei video.

 Figura 2: Montarea camerei video.

Legendă Descriere

A Șurub cu cap hexagonal

B Șaibă

C Consolă cameră

D Montură cameră

E Șurub cu filet

F Cameră
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
2. Montați lumina IR la 
camera video

1. Montați lumina IR pe camera video (Figura 3).

 Figura 3. Montarea luminii IR.

3. Montați microfonul 
(opțiune)

1. Deșurubați butonul rotativ de montare canal cablu (Figura 4) și așezați deoparte capacul 
canalului pentru cablu.

 Figura 4: Scoaterea capacului canalului pentru cablu.

Legendă Descriere

A Cameră

B Consolă lumină IR

C Lumină IR

D Șurub
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
2. Montați consola microfonului pe suportul video utilizând bolțul, șaiba și piulița furnizate 
(Figura 5).

3. Fixați microfonul de consola microfonului utilizând cele două piulițe furnizate. 

 Figura 5: Montarea consolei microfonului și a microfonului.

Legendă Descriere

A Șaibă și piuliță

B Bolț

C Consolă microfon

D Microfon

E Două piulițe
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Montarea monitorului afișaj/computerului all-in-one - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

Următoarea procedură se aplică atât monitorului afișaj LTM Natus ErgoJust, cât și computerului 
all-in-one ATI Natus ErgoJust.

1. Cu ajutor, montați și securizați monitorul afișajului LTM Natus ErgoJust sau computerul  
all-in-one ATI Natus ErgoJust la suportul video cu cele patru șuruburi cu cap striat furnizate 
(Figura 1).

 Figura 1: Montarea computerului all-in-one.

Reglarea înălțimii mânerului - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

1. Curbați ușor mijlocul coșului (1) departe de mâner și balansați partea de jos a coșului (2) 
înspre dumneavoastră până când cele două clampe de montare ale coșului fac un zgomot de 
eliberare din cele două găuri de montare (Figura 1).

 Figura 1: Îndepărtarea coșului de mâner.

Legendă Descriere

A Suport video

B Patru șuruburi de montare

Legendă Descriere

A Gaura de montare

B Clampă de montare
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
2. Apăsați pe partea din stânga a coșului sau, utilizând o șurubelniță cu cap plat, îndepărtați cu 
grijă partea laterală a coșului de mâner (Figura 2) până când clampa de montare a coșului este 
eliberată din gaura de montare laterală.

 Figura 2: Îndepărtați cu grijă partea laterală a coșului de mâner și împingeți coșul în jos.

3. Trageți cu grijă în jos de coș până când cealaltă latură este eliberată de mâner și puneți coșul 
deoparte. 

NOTĂ: NU scoateți șuruburile la pasul următor ori tăblia de securizare a mânerului va aluneca 
jos în fanta din partea de jos a coloanei.

4. Slăbiți cele patru șuruburi de securizare ale mânerului până când mânerul poate aluneca sus 
sau jos.

 Figura 3: Slăbiți toate cele patru șuruburi de securizare.

5. Când sunt poziționate la înălțimea dorită, strângeți toate cele patru șuruburi de securizare.
6. Înlocuiți coșul (a se vedea paginile 3-32).

Legendă Descriere

A Slăbiți, dar nu scoateți toate cele patru șuruburi de securizare.
Noiembrie 23, 2020 3-29



Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Înlocuirea coșului/mânerului - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

Prin această procedură se înlocuiește un coș deteriorat și/sau un mâner.

 Se recomandă un ajutor pentru a evita rănirea sau deteriorarea echipamentului la 
scoaterea suportului video. 

1. Scoateți suportul 
video

1. Scoateți suportul video (a se vedea paginile 3-4) și apoi reveniți la pasul 2 de mai jos.

2. Scoateți coșul 2. Curbați ușor mijlocul coșului (A) departe de mâner și balansați partea de jos a coșului (B) 
înspre dumneavoastră până când ambele clampe de montare ale coșului fac un zgomot de 
eliberare din cele două găuri de montare (Figura 1).

 Figura 1: Îndepărtarea coșului de mâner.

3. Apăsați pe partea din stânga a coșului sau, utilizând o șurubelniță cu cap plat, îndepărtați cu 
grijă partea laterală a coșului de mâner (Figura 2) până când clampa de montare a coșului este 
eliberată din gaura de montare laterală.

 Figura 2: Îndepărtați cu grijă partea laterală a coșului de mâner și împingeți coșul în jos.

4. Trageți cu grijă în jos de coș până când cealaltă latură este eliberată de mâner și puneți coșul 
deoparte. 

Legendă Descriere

A Gaura de montare

B Clampă de montare
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
3. Înlocuirea unui 
mâner deteriorat

NOTĂ: Dacă mânerul trebuie înlocuit, continuați cu Înlocuirea unui mâner deteriorat de la 
această pagină. Dacă mânerul nu este deteriorat, treceți la Instalarea unui nou coș de la pagina 
următoare.
1. Slăbiți cele patru șuruburi ale mânerului și glisați mânerul înspre în sus și afară de pe partea de 

jos a coloanei (Figura 1).

 Figura 1: Slăbiți cele patru șuruburi de montare.

2. Scoateți șuruburile din tăbliile de montare ale mânerului și puneți deoparte mânerul deteriorat.

IMPORTANT: Asigurați-vă că cele două tăblii de montare sunt corect orientate, după cum se 
arată în Figura 2, înainte de a trece la pasul următor.

 Figura 2: Orientarea corectă a tăbliilor de montare.

Legendă Descriere

A Partea zimțată
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
3. Introduceți fiecare dintre șuruburile de montare prin mâner și înfiletați șuruburile în consolele 
de montare până când capetele șuruburilor sunt la același nivel cu partea din spate a consolelor 
(Figura 3).

 Figura 3: Înfiletați ambele șuruburi până când sunt la același nivel cu consola.

 a. Glisați tăbliile de montare ale mânerului în șanțurile coloanei din partea de jos.
 b. Reglați înălțimea mânerului după cum doriți și strângeți toate cele patru șuruburi ale 

tăbliilor de montare.

4. Instalarea 
coșului nou

4. Introduceți clampa de montare din partea dreaptă a coșului în gaura de montare a mânerului și 
apoi împingeți în sus partea stângă a coșului (Figura 4).

 Figura 4: Introduceți clampa de montare lateral dreapta în gaura de montare și împingeți partea 
stângă a coșului în sus.

Legendă Descriere

A Același nivel

B Mâner

C Consolă

Legendă Descriere

A Clampă
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
5. Apăsați în partea stângă a coșului cu grijă sau ridicați cu grijă partea stângă a coșului în timp 
ce împingeți înspre în sus partea de jos a coșului până când clampa de montare glisează în 
gaura de montare (Figura 5).

 Figura 5: Ridicați înspre interior partea stângă și împingeți partea stângă a coșului.

6. Curbați ușor mijlocul coșului (A) departe de mâner și balansați partea de jos a coșului (B) 
înspre cărucior până când cele două clampe de montare ale coșului se poziționează cu un clic 
în cele două găuri de montare (Figura 6).

 Figura 6: Așezarea clampelor de montare în cele două găuri de montare din spate.

Legendă Descriere

A Gaura de montare

B Clampă de montare
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Reinstalarea consolelor de montare a suportului video - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust

 Se recomandă să existe un ajutor la montarea suportului video pentru a evita rănirea 
sau deteriorarea echipamentului.

 Poziționarea improprie a celor două console de montare va permite suportului video să 
se separe de partea de jos a coloanei, ceea ce ar putea conduce la deteriorarea componentelor 
sistemului sau ar putea cauza rănire.

1. Așezați una dintre console înăuntrul suportului video cu partea zimțată poziționată contra 
suportului video, precum se arată în Figura 1.

 Figura 1: Orientarea corectă a consolelor de montare înăuntrul suportului video.

2. Introduceți cele două șuruburi prin găurile de montare și înfiletați-le în consolă.
3. Continuați să înfiletați cele două șuruburi până când capetele ambelor șuruburi sunt la același 

nivel cu partea din spate a coșului (Figura 8).

 Figura 2: Înfiletați ambele șuruburi până când sunt la același nivel cu consola.
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
4. Repetați pașii de la 8 la 10 pentru cel de-al doilea coș.

IMPORTANT: Apăsați toate cele patru șuruburi înspre interior până când sunt strânse înspre 
suportul video (Figura 3) când efectuați următorul pas. Acesta este necesar pentru a poziționa 
ambele console corect pentru a glisa consolele în ambele șanțuri din partea de jos a coloanei.

 Figura 3: Apăsați bine toate cele patru șuruburi la suportul video.

5. Cu ajutor, coborâți cu grijă suportul video înspre partea de jos a coloanei, asigurându-vă că 
ambele console glisează înăuntrul celor două fante (Figura 4).

 Figura 4: Plasarea corectă a consolelor de montare înăuntrul fantelor din partea de jos 
a coloanei.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
6. Strângeți cele patru șuruburi până când sunt stabile înspre suportul video (figura 5).

 Figura 5: Strângeți cele patru șuruburi de montare a suportului video.

7. Clătinați suportul video. Nu trebuie să existe nicio mișcare. Dacă suportul video se mișcă, 
consolele nu au glisat înăuntrul celor două fante. Scoateți suportul video și repetați această 
procedură.
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Sistem cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 
Scoaterea capacului canalului pentru cablu - LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust 

Cablurile camerei video, luminii IR și microfonului intră prin suportul video, ceea ce înseamnă că 
este posibil să trebuiască să scoateți capacul canalului pentru cablu pentru a avea acces la cabluri.

1. Deșurubați butonul rotativ de montare canal cablu (Figura 1) și așezați deoparte capacul 
canalului pentru cablu.

2. Înlocuiți și securizați capacul canalului pentru cablu la finalizare.

 Figura 1: Scoaterea capacului canalului pentru cablu.

Numai ATI Natus ErgoJust Numai LTM Natus ErgoJust
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Pagină goală
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Capitolul 4

Instrucțiuni cablaj

Capitolul este împărțit în cinci secțiuni.

4-1 – LTM Natus ErgoJust cu camere Axis

4-2 – LTM Natus ErgoJust cu camere Sony Ipela 

4-3 – ATI Natus ErgoJust cu camere Axis

4-4 – ATI Natus ErgoJust cu camere Sony Ipela

4-5 – ATI Natus ErgoJust cu cameră zoom fixă
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
Secțiunea 4-1 – LTM Natus ErgoJust (camere Axis)

Porturi cameră Axis

A Conexiune Ethernet

B Intrare audio

C Masă audio
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Instrucțiuni cablaj
4-1-1 – Conexiuni cabluri de semnal şi de control (cameră Axis)

 Figura 1: Cablarea componentelor sistemului cu cameră Axis.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Monitor I Tablou de control stimulator fotic Natus

B Cameră video Axis J Natus Base Unit amplificator (partea dreaptă)

C Microfon K Natus Base Unit amplificator (partea stângă)

D Lumină IR L Computer

E Mouse M Casetă de conexiuni amplificator

F Tastatură N Injector tip Power Over Ethernet

G Stimulator fotic Natus (opțiune) O Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.

H Braț pivotant
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-4 Noiembrie 23, 2020

4-1-2 – Trasee cabluri de semnal şi de control (cameră Axis)

Figura 1: Trasee cablu de semnal și de control (cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video H Tastatură

B Lumină IR și microfon I Mouse

C Base Unit amplificator (partea dreaptă) J Două coliere de plastic

D Suport video K Computer

E Canal cablu L Injector tip Power Over Ethernet

F Legături cablu M Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.

G Monitor



Instrucțiuni cablaj
4-1-3 – Conexiuni cabluri de alimentare sistem (cameră Axis)

 Asigurați-vă că ISO sau UPS sunt deconectate (scoase din priză) de la sursa de alimentare de la REȚEA înainte de a conecta 
cablurile de alimentare la componentele sistemului. 

NOTĂ: În exemplul de mai jos este prezentat ISO.

 

Figura 1: Cablarea alimentării componentelor sistemului (cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Stimulator fotic Natus (opțiune) G Sursă de alimentare

B Cameră video H REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

C Lumină IR și microfon I Natus Base Unit amplificator (partea dreaptă)

D Sursă de alimentare J Computer

E Injector tip Power Over Ethernet K Monitor

F ISO sau UPS L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-1-4 – Trasee cabluri de alimentare sistem (cameră Axis)

 Figura 1: Trasee cablu de alimentare (cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Stimulator fotic Natus (opțiune) I REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

B Cameră video J Computer

C Lumină IR și microfon K Sursa de alimentare a luminii IR

D Natus Base Unit amplificator L Sursa de alimentare a stimulatorului fotic (opțiune)

E Suport video M Sursele de alimentare sunt securizate cu benzi autocolante Velcro

F Canal cablu N Monitor

G Legături cablu O Injector tip Power Over Ethernet

H ISO sau UPS P Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.
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Instrucțiuni cablaj
Secțiunea 4-2 – LTM Natus ErgoJust (camere Sony Ipela)

4-2-1 – Conexiuni cabluri de semnal şi de control (cameră Ipela)

 Figura 1: Cablarea componentelor sistemului (cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Monitor H Braț pivotant

B Cameră video I Tablou de control stimulator fotic Natus

C Microfon J Natus Base Unit amplificator (partea dreaptă)

D Lumină IR K Natus Base Unit amplificator (partea stângă)

E Mouse L Casetă de conexiuni amplificator

F Tastatură M Computer

G Stimulator fotic Natus (opțiune) N Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-2-2 – Trasee cabluri de semnal şi de control (cameră Ipela)

Figura 1: Trasee cablu de semnal și de control (cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legend
ă

Descriere

A Cameră video G Monitor

B Lumină IR și microfon H Tastatură

C Base Unit amplificator (partea dreaptă) I Mouse

D Suport video J Două coliere de plastic

E Canal cablu K Computer

F Legături cablu L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.
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Instrucțiuni cablaj
4-2-3 – Conexiuni cabluri de alimentare sistem (cameră Ipela)

 Asigurați-vă că ISO sau UPS sunt deconectate (scoase din priză) de la sursa de alimentare de la REȚEA înainte de a conecta 
cablurile de alimentare la componentele sistemului. 

NOTĂ: În exemplul de mai jos este prezentat ISO.

 

Figura 1: Cablarea alimentării componentelor sistemului (cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Stimulator fotic Natus (opțiune) H ISO sau UPS

B Cameră video I REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

C Microfon J Natus Base Unit amplificator (partea dreaptă)

D Lumină IR K Computer

E Splitter pentru cabluri L Monitor

F Sursă de alimentare M Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.

G Sursă de alimentare
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4-2-4 – Trasee cabluri de alimentare sistem (cameră Ipela)

 Figura 1: Trasee cablu de alimentare (cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Stimulator fotic Natus (opțiune) I REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

B Cameră video J Computer

C Lumină IR și microfon K Sursa de alimentare a luminii IR și microfonului

D Natus Base Unit amplificator L Sursa de alimentare a stimulatorului fotic (opțiune)

E Suport video M Sursele de alimentare sunt securizate cu benzi autocolante Velcro

F Canal cablu N Monitor

G Legături cablu O Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.

H ISO sau UPS



Instrucțiuni cablaj
Secțiunea 4-3 – ATI Natus ErgoJust cu camere Axis

4-3-1 – Conexiuni cabluri de semnal şi de control opțiune video (cameră Axis)

Figura 1: Conexiuni cablu de control și de semnal opțiune panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video F Computer all-in-one

B Microfon G Natus Base Unit amplificator

C Lumină IR H Tastatură

D Injector tip Power Over Ethernet I La rețea

E Convertor RJ45 la USB J Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-3-2 – Trasee cabluri de semnal și de control (cameră Axis)

Figura 1: Trasee cabluri de semnal şi de control opțiune video (cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video G Canal cablu

B Lumină IR și microfon H Tastatură

C Natus Base Unit amplificator I Legături cablu

D Suport video J Computer all-in-one

E Canal cablu K Injector tip Power Over Ethernet

F La rețea L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele prezentate.
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Instrucțiuni cablaj
4-3-3 – Conexiuni cabluri de alimentare (cameră Axis)

 Asigurați-vă că ISO sau UPS sunt deconectate (scoase din priză) de la sursa de alimentare de la REȚEA înainte de a conecta 
cablurile de alimentare la componentele sistemului. 

Figura 1: Conexiuni cablu de alimentare opțiune video panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video G Convertor RJ45 la USB

B Microfon H REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

C Lumină IR I ISO sau UPS

D Injector tip Power Over Ethernet J Natus Base Unit amplificator (vizualizare lateral dreapta)

E Sursă de alimentare K Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.

F Computer all-in-one
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4-3-4 – Trasee cabluri de alimentare (cameră Axis)

Figura 1: Trasee cablu de alimentare opțiune video panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD (cameră Axis).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video G Computer all-in-one

B Lumină IR și microfon H Suport video

C Natus Base Unit amplificator I ISO sau UPS

D REȚEA DE ALIMENTARE 
CU ELECTRICITATE

J Sursa de alimentare a luminii IR

E Canal cablu K Injector tip Power Over Ethernet

F Legături cablu L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele prezentate.



Instrucțiuni cablaj
Secțiunea 4-4 – ATI Natus ErgoJust cu camere Sony Ipela

4-4-1 – Conexiuni cabluri de semnal şi de control (cameră Ipela)

Figura 1: Conexiuni cablu de control și de semnal opțiune panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video panoramare/înclinare/
zoom/panoramare/înclinare/zoom HD

F La rețea

B Microfon G Natus Base Unit amplificator

C Lumină IR H Computer all-in-one

D Convertor USB la RJ45 I Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.

E Tastatură
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4-4-2 – Trasee cabluri de semnal şi de control (cameră Ipela)

Figura 1: Trasee cablu de control și de semnal opțiune video panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video panoramare/înclinare/
zoom/panoramare/înclinare/zoom HD

G Canal cablu

B Lumină IR și microfon H Tastatură

C Natus Base Unit amplificator I Legături cablu

D Suport video J Computer all-in-one

E Canal cablu K Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.

F La rețea



Instrucțiuni cablaj
4-4-3 – Conexiuni cabluri de alimentare (cameră Ipela)

 Asigurați-vă că ISO sau UPS sunt deconectate (scoase din priză) de la sursa de alimentare de la REȚEA înainte de a conecta 
cablurile de alimentare la componentele sistemului. 

Figura 1: Conexiuni cablu de alimentare opțiune video panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Computer all-in-one F Sursă de alimentare

B Cameră video panoramare/înclinare/
zoom/panoramare/înclinare/zoom HD

G REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

C Microfon H ISO sau UPS

D Lumină IR I Natus Base Unit amplificator (vedere lateral dreapta)

E Splitter pentru cabluri J Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de cele 
prezentate.
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4-4-4 – Trasee cabluri de alimentare (cameră Ipela)

Figura 1: Trasee cablu de alimentare opțiune video panoramare/înclinare/zoom și panoramare/înclinare/zoom HD 
(cameră Sony Ipela).

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video panoramare/înclinare/
zoom/panoramare/înclinare/zoom HD

F Legături cablu

B Lumină IR și microfon G Computer all-in-one

C Natus Base Unit amplificator H Suport video

D REȚEA DE ALIMENTARE  
CU ELECTRICITATE

I Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.

E Canal cablu



Instrucțiuni cablaj
Secțiunea 4-5 – ATI Natus ErgoJust cu camere cu zoom fixe

4-5-1 – Conexiuni cabluri de semnal şi de control (cameră cu zoom fixă)

 Figura 1: Conexiuni cablu de control și de semnal opțiune video zoom fixă.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Microfon G Tastatură

B Nu conectați alimentare la aceste două intrări H La rețea

C GND I La sursa de alimentare a camerei video

D TD J Natus Base Unit amplificator

E RD K Computer all-in-one

F La alimentare cameră video L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față 
de cele prezentate.
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-5-2 – Trasee cabluri de semnal şi de control (cameră zoom fixă)

 Figura 1: Trasee cablu de control și de semnal opțiune video zoom fixă.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video zoom fixă G Tastatură

B Lumină IR H Legături cablu

C Microfon I Computer all-in-one

D Natus Base Unit amplificator J Suport video

E La rețea K Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.

F Canal cablu
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Instrucțiuni cablaj
Asigurați cablurile cu coliere de plastic
1. Atașați coliere de plastic la cablurile căruciorului ATI Natus ErgoJust, precum se arată mai jos 

după cablarea componentelor sistemului (Figura 1).

 

Figura 1: Securizarea cablurilor cu coliere de plastic.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A La PC E Legături cablu

B Coliere de plastic F La microfon

C De la sursa de alimentare G Tipurile de conectori și de dispozitive 
pot diferi față de cele prezentate.

D De la suport video
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Instrucțiuni utilizare cărucior LTM Natus ErgoJust și ATI ErgoJust
4-5-3 – Conexiuni cabluri de alimentare (cameră cu zoom fixă)

 Asigurați-vă că ISO sau UPS sunt deconectate (scoase din priză) de la sursa de alimentare de la REȚEA înainte de a conecta 
cablurile de alimentare la componentele sistemului. 
A se vedea diagrama trasee cablu opțiune video zoom fixă de pe pagina următoare.

 Figura 1: Conexiuni cablu de alimentare opțiune video zoom fixă.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Nu conectați alimentare la aceste două intrări G REȚEA DE ALIMENTARE CU ELECTRICITATE

B 12 V- H Sursă de alimentare

C 12 V+ I ISO (prezentat) sau UPS

D La cabluri de control cameră RD, TD, GND J Natus Base Unit amplificator

E Cameră video zoom fixă K Computer all-in-one

F Lumină IR L Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față 
de cele prezentate.
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Instrucțiuni cablaj
4-5-4 – Trasee cabluri de alimentare (cameră zoom fixă)

 Figura 1: Trasee cablu de alimentare opțiune video zoom fixă.

Legendă Descriere Legendă Descriere

A Cameră video zoom fixă F Canal cablu

B Lumină IR G Legături cablu

C Microfon H Computer all-in-one

D Natus Base Unit amplificator I Suport video

E REȚEA DE ALIMENTARE  
CU ELECTRICITATE

J Tipurile de conectori și de dispozitive pot diferi față de 
cele prezentate.
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Pagină goală.
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O soluție cu servicii totale 

În spatele fiecărui produs XLTEK stă Natus Medical Incorporated, un inovator de produse și servicii medicale respectat pe plan 
internațional. 

Sistemele noastre pentru neurologie sunt susținute de o echipă proprie de asistență, cu experți tehnici și clinici, asistență 24/7, 
asistență de la distanță prin WebEx sau VPN, cea mai mare rețea de asistență din câmpul clinic și tehnic pentru Neuro/Somn și 
contracte de service personalizate care includ vizite de întreținere preventivă și îmbunătățiri ale computerelor. 

Natus Medical Incorporated 
DBA Excel-Tech Ltd. (XLTEK) 
2568 Bristol Circle 
Oakville, Ontario, L6H 5S1 Canada 
Tel: +1 905-829-5300
Fax: +1 905-829-5304 
Gratuit (SUA și Canada): 800-303-0306 
Email asistență tehnică: OTS@natus.com 
Email serviciul clienți: Oakville_Customer_Service@natus.com 
Site web: www.natus.com
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