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En knapp

Slå på skopet
secMAC+ slås på ved å trykke på knappen i 3 sek. Et lys aktiveres rundt knappen og på display vises “secMAC+”.  
Videolaryngoskopet er nå klart til bruk. 

Lagre bilde
Trykk en gang på knappen og det blir tatt et bilde. Kameraikon i øvre venstre hjørne indikerer at bildet blir lagret 
i videolaryngoskopet.
 
Lagre en videosekvens
Dobbeltrykk på knappen og videoopptak starter. Dette indikeres med en rød prikk i øvre venstre hjørne av displayet.   
For å avslutte, trykk en gang på knappen og opptaket lagres automatisk.

Slå av skopet
Trykk på knappen i 3 sek., displayet viser ”secMAC+” og slås helt av.

Batteri

Indikator på displayet
Batteristatus vises i øverste venstre hjørne med tre hvite stolper. Tre stolper indikerer et fullt oppladet  
batteri som gir driftstid på ca. 4 timer. Når siste stolpe blir rød, bytt batteri.

Batterilading
For å lade batteriet i skopet fjernes dekselet på håndtaket og batteriet byttes med et som er oppladet fra den eksterne laderen.
Når det brukte batteriet settes i laderen, vil laderen indikere status på batteriet i mA og «Full» når batteriet er fulladet. Laderen kan lade to 
batterier samtidig. Når batteri er fulladet slås laderen automatisk av for å hindre overoppheting.

Montering av sterile engangsblad

Engangsbladene er perfekt formstøpt etter størrelse og kurve på skopet. Det monteres enkelt ved å føre bladet på kamerasticken og opp 
mot håndtaket med et lett trykk, inntil det høres et lite klikk. Bladet sitter nå sikkert fast på videolaryngoskopets håndtak.  

Rengjøring

Det anbefales å bruke kluter/wipes med 75% ethanol eller Tristel til rengjøring av secMAC+. Videolaryngoskopet er sprutsikkert, håndtaket 
er IPX7 (batteriet fjernes først) og skjermen er IPX4. Ved bruk på pasienter i isolasjon/ved smitte kan klorkluter/wipes anbefales.  
secMAC+  må ikke autoklaveres.

Tilkobling til PC

Dataoverføring til PC
Slå på videolaryngoskopet for å kunne overføre data. Koble secMAC+ til PC via medfølgende kabel og den magnetiske micro-USB  
utgangen på bunnen av skjermen. Skjermen på videolaryngoskopet viser “Connecting”. På PC velges “Min computer” og deretter  
“Flyttbar disk”. Dobbeltklikk på “Flyttbar disk” for å se bilder og / eller videosekvenser som er lagret på secMAC+. 

Innstilling av dato og tid
Koble secMAC+ til PC og åpne «Flyttbar disk» slik beskrevet ovenfor. Høyreklikk og opprett en txt-fil med navn RTC. Legg riktig tidspunkt  
i filen etter følgende eksempel: 20200422152201, hvilket betyr: år= 2020, måned= 04 (april), dag= 22, time= 15 (24 timer), minut = 22  
og sekunder =01.

Lagre filen og fjern kabel. Slå på secMAC+ for å kontrollere at dato og tid er korrekt.
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