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eIFU indicator

As especifi cações e informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As instruções de utilização deste produto também estão disponíveis em formato eletró-

nico (eIFU). Escolha entre vários idiomas. Use o software Adobe Acrobat para visualizar 

eIFU. Aceda aos eIFU online em: fsnmed.com/support/eifu/
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Descrição do produto / uso pretendido

IPS710A

O modelo IPS710A permite efetuar gravações 
até 1080P a 60 Hz. Os controlos do sistema são 
geridos através de uma interface gráfi ca indi-
cada num monitor externo ligado, utilizando 
um rato e um teclado ou um ecrã tátil. 

O controlo do sistema selecionado também 
pode ser acedido através do ecrã e botões 
na parte dianteira da unidade. A interface 
de utilizador gráfi ca de utilizador permite 
acesso rápido a opções para confi gurar, gravar, 
captar, armazenar fi cheiros, informações sobre 
doentes, reproduzir e funções de cópia de 
segurança de dados.

Finalidade pretendida
Este dispositivo destina-se a ligação a outro equipamento médico. Este dispositivo não se destina 
a fazer diagnósticos. Este dispositivo foi concebido para ser compatível com outros equipamen-
tos cirúrgicos e de diagnóstico altamente especializados utilizados em salas cirúrgicas, blocos 
operatórios, serviços de urgência e instalações cirúrgicas.

Ambiente de utilização a que se destina
Este dispositivo foi concebido para ser utilizado por profi ssionais médicos formados em ins-
talações de cuidados de saúde onde o contacto com doentes é improvável (nenhuma parte 
aplicada).

Este dispositivo foi concebido para cumprir os requisitos de saúde médicos para dispositivos 
perto dos doentes. 
Aviso: Este dispositivo não pode ser utilizado em conjunto com sistemas de suporte vital.

Indicações de utilização
Este dispositivo deve ser utilizado por profi ssionais médicos com formação. Este dispositivo grava 
e armazena vídeos e imagens durante procedimentos cirúrgicos para reprodução posterior ou 
transferência para outros suportes.  Este dispositivo não se destina a fazer diagnósticos. 

IPS740DS, IPS740DG

A série IPS740D é um sistema completo de 
gravação de vídeos médicos em 4K, que capta 
imagens ou grava sessões prolongadas de 
sinais de vídeos para reprodução posterior ou 
transferência para outros suportes. 

Todos os fi cheiros gravados são armazenados 
num disco rígido interno. Estes fi cheiros 
podem ser reproduzidos num monitor de 
visualização ou transferidos para vários tipos 
de suportes, incluindo unidades externas, 
pens e servidores ou pastas de rede.

Os controlos de sistema são geridos através de 
uma interface gráfi ca no visor LCD dianteiro 
ou num monitor externo ligado. 
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Defi nições dos símbolos 

Os símbolos seguintes aparecem no produto, nas respetivas etiquetas ou embalagens. Cada 

símbolo tem uma defi nição específi ca, tal como defi nido abaixo:

Perigo: Alta tensão Transformador
Consulte os documen-

tos em anexo

Corrente contínua
Indica a ligação à terra 

equipotencial

Identifi cador único do 

dispositivo

Indica a ligação à terra 

de proteção

Indica a direção de cima 

para baixo
Certifi cação da Coreia

Interruptor de controlo 

de potência de CC
Frágil

Aprovado de acordo com 
os regulamentos do CCC

Não molhar Empilhamento máximo
Etiquetas RoHS da 

China

Consulte as instruções 

de funcionamento
Indica o fabricante Número do catálogo

Indica a data de fabrico
Representante autorizado 

na Comunidade Europeia
Dispositivo médico

Número de série Limites de humidade
Consulte as instruções de 
funcionamento - eletrónico

Limites de temperatura
Limites de pressão

atmosférica
Entidade importadora

Conformidade com o 

RU avaliada

Indica uma prova de conformidade com o Regulamento de dispositivos médicos UE 2017/745 e 

normas aplicáveis.

Este equipamento médico está em conformidade com ANSI/AAMI ES60601‐1 (2005) + AMD 1 

(2012) e CAN/CSA‐C22.2 No. 60601‐1 (2014) no que respeita a choque elétricos, risco de incêndio 

e mecânicos.

Testado e considerado em conformidade com a norma FCC, Classe B (USA).

Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (diretiva REEE 2012/19/UE). Este símbolo indica 

que os resíduos de equipamentos eletrónicos não devem ser eliminados como resíduos mu-

nicipais indiferenciados e devem ser recolhidos em separado. Contacte o fabricante ou outra 

empresa de eliminação de produtos autorizada para desmontar o seu equipamento.

Nota: É fornecida com o produto uma cópia impressa do manual em inglês. Utilizadores dos Estados-

-Membros da UE: contactem o distribuidor local do produto para obterem outros idiomas. Isto aplica-se aos 

Estados-Membros da UE onde o produto tenha sido adquirido através dos canais ofi ciais.



510/2021 

Avisos e precauções

Informação de Cuidado

CUIDADO
RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

NÃO ABRIR

 Este símbolo alerta o utilizador para a inclusão de literatura importante relativa à utilização 

desta unidade. Deve, por isso, ser lida atentamente para evitar possíveis problemas.

 Este símbolo avisa o utilizador de que a tensão não isolada presente no interior da unidade 

pode ter magnitude sufi  ciente para provocar choques elétricos. É, por isso, perigoso entrar em 

contacto com qualquer peça situada dentro da unidade. Para reduzir o risco de ocorrência de 

choques elétricos, NÃO retire a tampa (ou a secção posterior). No interior, não se encontram 

componentes que necessitem de manutenção pelo utilizador.  Deixe os trabalhos de assistência 

a cargo de técnicos qualifi cados.

Para evitar o risco de incêndio ou choque, não exponha esta unidade a chuva ou humidade. Não 

utilize a fi cha polarizada desta unidade com um recetáculo de extensão ou outras tomadas, a 

menos que os espigões estejam totalmente inseridos. 

 Classifi cação da Underwriters Laboratories (UL): 

Conformidade de segurança com o UL: 

Este dispositivo está em conformidade RELATIVA A CHOQUES ELÉTRICOS, INCÊNDIOS E PERIGOS 

MECÂNICOS APENAS EM CONFORMIDADE COM A NORMA UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 N.º 601,1 

 Conformidade com a UE e a EMC: 

Este dispositivo atende aos requisitos de EN60601-1 e EN60601-1-2 para estar em conformidade 

com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE (MDR 2017/745). Acessório de dispositivo 

médico de classe I CE.

Utilize apenas fi cha tipo 5-15P com potência nominal de 120 V nos E.U.A.

Cuidado: Certifi que-se de que o cabo elétrico é do tipo correto e adequado para a sua área geo-

gráfi ca. Este dispositivo tem uma fonte de alimentação universal que permite o funcionamento 

em áreas de tensão de 100 - 120 V CA ou 200-240 V CA (o utilizador não tem de efetuar qualquer 

ajuste). 
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Utilize o cabo de alimentação adequado com um tipo de fi cha de fi xação correto. Se a fonte 

de alimentação for de 120 V CA, utilize um cabo elétrico de grau hospitalar com uma fi cha tipo 

NEMA 5-15, indicada para 125 V CA e com certifi cações UL e C-UL. Se a fonte de alimentação for 

um fornecimento de 240 V CA, utilize a fi cha de fi xação tipo tandem (mesa em T) com um cabo 

de alimentação condutor de proteção que esteja em conformidade com os respetivos regula-

mentos de segurança do país europeu. 

 Reciclagem (diretiva WEEE 2012/19/UE)

Siga as diretrizes locais e os planos de reciclagem relativos à reciclagem ou eliminação deste 

equipamento.

Aviso: A utilização deste equipamento junto a ou empilhado sobre outro equipamento deve 

ser evitado porque pode dar origem a funcionamento inadequado. Se esse tipo de utilização for 

necessária, este equipamento e o outro devem ser objeto de inspeção para verifi car se estão a 

funcionar normalmente.

Aviso: A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não sejam os especifi cados ou 

fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar no aumento das emissões eletro-

magnéticas ou na redução da imunidade eletromagnética deste equipamento e resultar num 

funcionamento inadequado.

Aviso: O equipamento portátil de comunicação por RF (incluindo periféricos, como cabos de an-

tena e antenas externas) deve estar a uma distância superior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer 

parte deste dispositivo, incluindo os cabos especifi cados pelo fabricante.  Se não estiver, pode 

ocorrer degradação do desempenho deste equipamento.

Aviso: O uso deste equipamento em ambiente de raios-X ou ressonância magnética pode resul-

tar na degradação do desempenho deste equipamento, interferência com outro equipamento 

ou interferência com serviços de rádio.

Aviso: A utilização de cabos e/ou outros acessórios com este dispositivos, que não sejam os 

especifi cados, pode resultar num aumento das emissões ou na redução de imunidade deste 

dispositivo.

Aviso: Este produto não tem capacidade para ligação física a equipamento eletrocirúrgico de HF 

(High Frequency, alta frequência).

Aviso: Não é adequado para utilização na presença de uma mistura inestética infl amável com 

oxigénio ou com óxido nitroso.
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Instruções de segurança

Segurança

1.  Antes de ligar o cabo de alimentação, certifi que-se de que a designação de tensão corres-
ponde ao abastecimento de energia elétrica local.

2.  Nunca introduza objetos metálicos nas aberturas do armário do dispositivo. Se o fi zer, pode 
provocar o risco de choque elétrico.

3.  Para reduzir o risco de choque elétrico, não remova a tampa. No interior, não se encontram 
componentes que necessitem de manutenção pelo utilizador. A tampa do dispositivo deve 
ser aberta apenas por um técnico qualifi cado.

4.  Nunca utilize o dispositivo se o cabo de alimentação estiver danifi cado. Não permita que seja colo-
cado algum objeto em cima do cabo de alimentação e mantenha o cabo afastado de áreas onde 
as pessoas possam tropeçar.

5.  Certifi que-se de que puxa pela fi cha e não pelo cabo, quando desligar o cabo de alimentação 
da tomada elétrica.

6.  Desligue o cabo de alimentação do dispositivo se deixar de utilizá-lo durante períodos de 
tempo prolongados.

7.  Desligue o cabo de alimentação do dispositivo da tomada de CA antes de efetuar qualquer 
tarefa de manutenção.

8.  Se este dispositivo não funcionar normalmente, em especial se houver ruídos ou cheiros invulgares 
provenientes do equipamento, desligue-o de imediato e entre em contacto com um revendedor ou 
um centro de assistência autorizado.

9.  Contacte o fabricante caso o equipamento tenha de ser instalado numa área inacessível.

Aviso: Não toque nos conetores de entrada e saída e no paciente, simultaneamente.

Aviso: Este dispositivo destina-se a ligação de sinais de entrada/saída e a outros conetores que 
estejam em conformidade com as normas IEC relevantes (por ex., IEC60950 para equipamento 
de TI e série IEC60601 para equipamento elétrico médico). Adicionalmente, todo este sistema de 
combinações deve estar em conformidade com a norma IEC 60601-1-1 ou com a cláusula 16 da 3 
Ed. da IEC 60601-1, respetivamente, de requisitos de segurança para sistemas elétricos médi-
cos. Qualquer pessoa que tenha confi gurado um sistema de combinações é responsável pela 
conformidade do sistema com os requisitos da IEC 60601-1-1 ou com a cláusula 16 da 3 Ed. da 
IEC 60601-1, respetivamente. Em caso de dúvida, contacte um técnico qualifi cado ou o representante 
local respetivo.

Aviso: Para evitar o risco de choque elétrico, este dispositivo deve ser ligado a uma rede de 
alimentação apenas com ligação à terra. A fonte de alimentação é especifi cada como parte do 
dispositivo. Não posicione o equipamento de forma a que seja difícil desligar o cabo de alimenta-
ção da tomada.

Aviso: Não modifi que este equipamento sem autorização do fabricante.

O fusível do produto tem uma capacidade de interrupção menor. Não instale no sistema de ener-
gia do edifício, a corrente de curto-circuito em potencial excedendo 35 A.
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Condições ambientais para funcionamento e armazenamento

Amplitude térmica entre 0°C e 40°C (funcionamento), -20°C a 60°C (armazenamento)

Humidade relativa de 10% a 85%

Níveis de pressão atmosférica entre 500 e 1060 hPa.

Instalação

1.  As aberturas existentes na caixa do dispositivo destinam-se a ventilação. Para evitar sobrea-

quecimento, estas aberturas não devem ser bloqueadas ou obstruídas. Se colocar o disposi-

tivo numa estante ou noutro espaço fechado, certifi que-se de que proporciona a ventilação 

adequada.

2.  Não exponha o dispositivo a chuva nem o utilize próximo de água. Caso o dispositivo fi que 

molhado acidentalmente, desligue-o e contacte um distribuidor autorizado de imediato. Se 

necessário, pode limpar o dispositivo com um pano húmido, mas primeiro deve desligá-lo.

3.  Coloque o dispositivo próximo de uma tomada de CA de fácil acesso.

4.  A temperatura elevada pode provocar problemas. A temperatura máxima de funcionamento 

é 40 °C. Não utilize o dispositivo sob luz solar direta e mantenha-o afastado de aquecedores, 

fogões, lareiras e fontes de calor.

5.  Sempre use apenas cabos e acessórios originais com o dispositivo. 

Reparar

Não tente fazer a manutenção do dispositivo autonomamente, porque abrir ou remover as 

tampas pode expor o utilizador a tensões perigosas ou a outros riscos e irá também anular 

a garantia. Deixe os trabalhos de manutenção a cargo de técnicos qualifi cados. Desligue o 

dispositivo da fonte de alimentação e envie para a manutenção de pessoal qualifi cado nas 

seguintes condições:

- Se a fi cha ou o cabo elétrico estiverem danifi cados ou desgastados.

- Se tiver sido derramado líquido dentro do dispositivo.

- Se caírem objetos dentro do dispositivo.

- Se o dispositivo tiver sido exposto a chuva ou a humidade. 

- Se o dispositivo tiver sofrido choque excedido devido a queda.

- Se a caixa tiver sido danifi cada.

- Se o dispositivo fi car sobreaquecido.

- Se sair fumo ou odores invulgares do dispositivo.

- Se o dispositivo não funcionar de acordo com as instruções de funcionamento.
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Riscos biológicos

Para evitar a propagação de infeções, este dispositivo deve ser utilizado em ambientes sujeitos a 

uma descontaminação biológica.

Devolução do produto

Após a resolução dos problemas, se estes persistirem, desinfete o dispositivo e devolva-o à FSN 

na embalagem original. Inclua os acessórios fornecidos com o dispositivo na embalagem de 

devolução. Envie em anexo uma explicação resumida da avaria.

Antes de devolver o dispositivo, contacte a FSN Medical Technologies para obter o número de 

autorização da devolução e as instruções. 

Acessórios

Utilize apenas os acessórios especifi cados pelo fabricante ou vendidos com o dispositivo. 

Classifi cação de conformidade com a segurança

- Proteção contra choques elétricos: classe I incluindo adaptador CA/CC. Este equipamento 

médico está em conformidade com ANSI/AAMI ES60601‐1 (2005) + AMD 1 (2012) e CAN/CSA‐

C22.2 No. 60601‐1 (2014) no que respeita a choque elétricos, risco de incêndio e mecânicos.

- Componentes aplicados: Sem componentes aplicados .

- Grau de segurança na presença de uma mistura de anestésicos infl amáveis com ar, oxigénio 

ou óxido nitroso. Não é adequado para utilização na presença de uma mistura inestética 

infl amável com oxigénio ou com óxido nitroso.

- Para aplicações críticas, é recomendável ter um dispositivo de substituição disponível.

- Modo de funcionamento: Contínuo.

Aviso para o utilizador: 

Quaisquer incidentes graves resultantes da utilização do dispositivo devem ser comunicados 

ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde resida o utilizador e/ou o 

doente. Para obter informações sobre alterações e novos produtos, contacte o representante de 

vendas local da FSN Medical Technologies.
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Esta unidade foi concebida e testada para estar em conformidade com os requisitos IEC 60601-1-

2:2014/ AMD1:2020 em termos de EMC com outros dispositivos. Para garantir a compatibilidade 

eletromagnética (EMC), o dispositivo deve ser instalado e utilizado de acordo com as informa-

ções de EMC fornecidas nestas instruções de utilização. 

Esta unidade foi testada e considerada em conformidade com os limites de um dispositivo digital 

de Classe B, de acordo com a Parte 15 dos regulamentos da FCC. Estes limites são concebidos 

para fornecer proteção razoável contra interferências. Este dispositivo pode irradiar energia de 

radiofrequências e, caso não seja instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode inter-

ferir com o restante equipamento de comunicação por rádio. Não há qualquer garantia que não 

ocorreu interferência numa determinada instalação. Se verifi car-se que este equipamento causa 

interferências nocivas a receção de rádio ou televisão, o utilizador é encorajado a tentar corrigir 

as interferências executando uma ou mais das seguintes medidas:

1. Oriente novamente ou coloque a antena de receção numa nova posição.

2. Aumente a distância entre este dispositivo e a causa da interferência.

3. Ligue o dispositivo a uma tomada num circuito elétrico diferente daquele ao qual o objeto de 

interferência está ligado.

4. Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

NOTIFICAÇÕES PARA O UTILIZADOR 

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das normas da FCC. O funcionamento está 

sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode provocar interferências noci-

vas, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências 

que possam provocar um funcionamento indesejável.

AVISO da FCC  

Este dispositivo gera ou utiliza energia de radiofrequência. As alterações ou modifi cações a este 

dispositivo podem causar interferências nocivas, a menos que as modifi cações estejam expressa-

mente aprovadas no manual de instruções. O utilizador pode perder a autoridade de utilizar este 

equipamento se for efetuada uma alteração ou uma modifi cação não autorizada.

PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO

O desempenho deste dispositivo pode deteriorar-se durante períodos de tempo prolongados. 

Verifi que periodicamente se este dispositivo está a funcionar corretamente. A vida útil prevista 

do dispositivo é de quatro anos. Mantenha o dispositivo limpo para prolongar a respetiva vida 

operacional.

Compatibilidade eletromagnética
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1. Orientação e declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especifi cado abaixo. O utiliza-

dor do dispositivo deve assegurar que o dispositivo é utilizado nesse tipo de ambiente.

Medições de emissão de interferência Nível de conformidade Orientação para ambiente eletromagnético

Emissões de RF de acordo com a 

CISPR 11

Em conformidade com 

o Grupo 1

As características deste dispositivo, deter-

minadas pela autorização de difusão, des-

tinam-se a utilização industrial e hospitalar 

(CISPR 11, Classe A). Se for utilizado numa 

sala de estar (para a qual a CISPR 11 nor-

malmente exige a Classe B), este dispositivo 

pode não fornecer proteção adequada para 

serviços de radiofrequência. Se necessário, 

o utilizador deve tomar medidas corretivas, 

como implementação ou reorientação do 

dispositivo.

Emissões de RF de acordo com a 

CISPR 11

Está em conformidade 

com a Classe B

Emissão de oscilações harmónicas 

de acordo com a IEC 61000-3-2

Está em conformidade 

com a Classe A

Flutuações de tensão/emissões 

de tremulação de acordo com a 

IEC 61000-3-3

Conformidade

2. Para a utilização de dispositivos de ME em estabelecimentos de saúde. 

Declaração de orientação e do fabricante - imunidade eletromagnética

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especifi cado abaixo.

O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes.

Ensaio de imunida-

de às interferências

Nível de conformidade com 

a IEC 60601-1-2:2014
Orientação para ambiente eletromagnético

Descarga eletrostáti-

ca (ESD) acordo com 

a IEC 61000-4-2

Conformidade com descarga 

por contacto ±2 kV, ±4 kV, ±6 

kV, ± 8 kV

Descarga no ar ±2 kV, ±4 kV, ±8 

kV, ± 15 kV

Os pisos devem ser de madeira, betão ou telha cerâ-

mica. Se os pisos estiverem cobertos com material 

sintético, a humidade relativa deve ser pelo menos 

de 30%.

Interferências/

explosões elétricas 

errantes rápidas de 

acordo com a IEC 

61000-4-4

Conformidade

± 2 kV para redes elétricas

± 1 kV para redes de entrada/

saída

A qualidade da tensão de alimentação deve corres-

ponder à de uma empresa ou hospital.

Sobretensão de 

acordo com a IEC 

61000-4-5

Conformidade

Tensão push-pull ± 1 kV

Tensão de modo comum ± 2 kV

A qualidade da tensão de alimentação deve corres-

ponder à de uma empresa ou hospital.

Buracos de tensão, 

interrupções breves 

e fl utuações da 

alimentação de 

acordo com a 

IEC 61000-4-11

0 % UT*; ciclo de 0,5 

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 

270°, 315°

0% UT; 1 ciclo e

70% UT; 25/30 ciclos

Monofásico: a 0°

0% UT; 250/300 ciclos

A qualidade da alimentação pela rede elétrica deve 

corresponder à de um estabelecimento comercial 

ou hospital.

Se o utilizador do dispositivo necessitar de um fun-

cionamento contínuo, mesmo que ocorram inter-

rupções na fonte de alimentação, é recomendável 

que a energia do dispositivo seja fornecido por uma 

fonte de alimentação sem interrupções.

*Nota: UT é a tensão alternada da rede elétrica antes de aplicar os níveis de teste. 
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3. Para a utilização de dispositivos de ME em estabelecimentos de saúde. 

Teste a especifi cação de IMUNIDADE DA PORTA DO INVÓLUCRO para equipa-

mento de comunicação por RF sem fi  os (de acordo com a IEC 60601-1-2:2014)

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especifi cado abaixo.

O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes.

Frequência 

de ensaio

MHz

Banda

MHz
Assistência Modulação

Potência 

máxima

W

Distância

m

NÍVEL DE 

ENSAIO DE 

IMUNIDADE

V/m

385 380 a 390 TETRA 400

Modulação de 

impulsos

18 Hz

1,8 1,0 27

450 430 a 470
GMRS 460,

FRS 460

FM

Curso ± 5 kHz

Onda sinusoidal 

± 1 kHz

2 1,0 28

710

704 a 787 Banda 13, 17

Modulação de 

impulsos

217 Hz

0,2 1,0 9745

780

810

800 a 960

GSM 800/900

TETRA 800, 

iDEN 820, 

CDMA 850, 

LTE Banda 5

Modulação de 

impulsos

18 Hz

2 1,0 28870

930

1720

1700 a 

1990

GSM 1800,

CDMA 1900,

GSM 1900,

DECT,

Banda de LTE 

1,3,

4, 25 UMTS

Modulação de 

impulsos

217 Hz

2 1,0 28
1845

1970

2450
2400 a 

2570

Bluetooth,

WLAN 802.11

b/g/n,

RFID 2450,

Banda de 

LTE 7

Modulação de 

impulsos

217 Hz

2 1,0 28

5240
5100 a 

5800

WLAN 802,11 

a/n

Modulação de 

impulsos

217 Hz

0,2 1,0 95500

5785

*Nota: Se for necessário obter o NÍVEL DE ENSAIO DE IMUNIDADE, a distância entre a antena transmissora 

e o dispositivo pode ser reduzida para 1 m. A distância de ensaio de 1 m é permitida pela IEC 61000-4-3.
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4. Orientação e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética para 

equipamento e sistemas que não são de suporte de vida

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético especifi cado abaixo.

O utilizador do dispositivo deve garantir que é utilizado neste tipo de ambientes.

Ensaios de imuni-

dade às interferên-

cias

Nível de ensaio 

em conformi-

dade com a IEC 

60601-1-2:2014

Nível de 

conformi-

dade

Diretrizes para ambiente eletromagnético

Perturbações de 

RF de acordo com 

a IEC 61000-4-6

Perturbações de 

RF radiadas de 

acordo com a IEC 

61000-4-3

3 V rms

150 kHz para

< 80 MHz

3 V/m

80 MHz para

2,5 GHz

3 Veff 

3 V/m

O equipamento de RF portátil e móvel não deve 

ser utilizado perto de qualquer parte do disposi-

tivo, incluindo cabos, e deve ser colocado a uma 

distância de separação recomendada, calculada 

a partir da equação aplicável à frequência do 

transmissor.

Distância de separação recomendada:

d = 1,2  P  

Se P é a potência nominal do transmissor em watts 

[W] de acordo com as informações fornecidas 

pelo fabricante do transmissor e d é a distância de 

separação recomendada em metros [m].

A intensidade de campo de transmissores fi xos em 

todas as frequências no local deve ser, de acordo 

com o estudo a, inferior ao nível de conformidade 

b.

d = 1,2  P  

80 MHz a < 800 MHz

d = 2,3  P  

800 MHz a 2,5 GHz

Podem ocorrer interferências perto do equipamen-

to assinaladas com o seguinte símbolo:
 

  

Nota: estas diretrizes podem não aplicar-se a todas as situações. A propagação da quantidade eletromag-

nética é afetada pelas absorções e refl exos de edifícios, objetos e pessoas.

a As intensidades de campo de transmissores fi xos, como estações base para radiotelefonia [telemóveis/

sem fi  o] e rádios móveis, radioamador, radiodifusão AM e FM e radiodifusão televisiva não podem ser pre-

vistas na teoria com rigor. Para avaliar o ambiente eletromagnético dos transmissores fi xos, deve consider-

ar uma pesquisa no local. Se a intensidade de campo medida no local de utilização do dispositivo exceder 

os níveis de conformidade referidos acima, deve verifi car se o dispositivo está a funcionar normalmente. 

Se verifi car que as características de desempenho são invulgares, pode ser necessário aplicar medidas 

adicionais, por exemplo, alterar a orientação ou escolher um local diferente para o dispositivo.

b Na gama de frequências de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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5. Distâncias de separação recomendadas entre equipamento de comuni-

cação por RF portátil e móvel e o dispositivo

O dispositivo foi concebido para ser utilizado no ambiente eletromagnético no qual as perturbações RF 

são controladas. O utilizador do dispositivo pode ajudar a impedir interferências eletromagnéticas man-

tendo uma distância mínima entre o equipamento de comunicação por RF portátil e móvel (transmissores) 

e o dispositivo, como função da potência de saída do dispositivo de comunicação, como indicado abaixo.

Potência nominal 

do transmissor [W]

Distância de separação [m] de acordo com a frequência do transmissor

150 kHz a< 80 MHz

d = 1,2  P  

80 MHz a< 800 MHz

d = 1,2  P  

800 MHz a 2,5 GHz

d = 2,3  P  

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

No que respeita aos transmissores com uma potência de saída máxima não listada acima, a distância 

de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada de acordo com a equação aplicável à 

frequência do transmissor, em que P é a potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo 

com o fabricante do transmissor.
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3

2

1

4

5

6

Acessórios IPS710A

Item Descrição                                                                                 Quantidade da embalagem

 1 Caixa de transporte .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 2 Embalagem almofadada.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 3 Manual do utilizador  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 4 Cabo de alimentação CA (15 cm, de qualidade médica) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 5 Cabo DVI-D (15 cm) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

 6 Unidade IPS710A   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18

19

20

21
25

26

27 28 29

30

22

23

24

Ligação de entradas e saídas IPS710A

1 USB (USB 2.0) 16 Entrada CVBS (BNC - 75 Ω)

2 LCD (TFT a cores, 3,5”) 17 Entrada 3G-SDI (BNC - 75 Ω)

3 Botão para gravar 18 Saída loop-through 3G-SDI (BNC - 75 Ω)

4 Botão de captura 19 Saída do monitor (DVI-D, 1080p)

5 Botão Esquerda/recuar 20 Entrada DVI (DVI-D, até WUXGA)

6 Botão Para cima 21 Entrada MIC (ø 3,5, para telemóvel)

7 Botão Para baixo/Parar 22 Entrada de linha (áudio) (ø 3,5, para telemóvel)

8 Botão Direita/avançar 23 Altifalante (função de alarme/som de reprodução)

9 Botão Enter/reproduzir/pausa 24 Saída de linha (áudio) (ø 3,5, para telemóvel)

10 Botão Menu 25 Entrada do pedal (captura, ø 3,5 para telemóvel)

11 Botão Doente 26 Entrada do pedal (gravação, ø 3,5 para telemóvel)

12 Botão de alimentação 27 Porta de rede (RJ45)

13 Interruptor CA para ligar/desligar 

(Ligar - LED verde)

28 USB (2.0) para teclado, rato, ecrã tátil, impressora*

14 Terminal de terra 29 RS-232C (D-SUB9)

15 Entrada CA (100 - 240 volts, CA) 30 Porta de assistência (mini-USB)

* Contacte a FSN Medical Technologies para obter uma lista de tecnologias de ecrãs táteis USB e 
impressoras.
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MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTURE

RECORDIN OUT
3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

240VAC
60Hz

LINE

PEDAL

A/

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

ON

OFF

MIC INMONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

MIC IN

DVI INPUT

CAPTURE

RECORDIN OUT
3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT LINE

240VAC
60Hz

MIC IN CAPTURE

PEDAL

MIC IN CAPTURE

A/

Ligação de fontes de entrada IPS710A

Ligação da saída externa do monitor IPS710A

IPS710A tem ligações para receber sinais, como DVI-D, SDI e CVBS. As aplicações específi cas vão 

determinar o tipo de fontes de sinais de entrada que vão ser ligadas a IPS710A. Nunca utilize 

este sistema com cabos danifi cados. Mantenha todos os cabos afastados de áreas onde possa 

tropeçar.

A ligação de saída do monitor no modelo IPS710A é utilizada para visualizar a interface 

de utilizador do monitor externo, incluindo controlos para:  vídeo em direto, imagens 

gravadas, informações sobre doentes, lista de sessões, formatos de fi cheiro, etc.

Painel traseiro do modelo IPS710A

Painel traseiro do modelo IPS710A

Ligue aqui os sinais da 

fonte de vídeo.

Ligue o rato e o tecla-

do ou o ecrã tátil aqui, 

se for necessário.

Ligue aqui o monitor de 

visualização externo.
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDA

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT CAPTU

RECOIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT LINE

PEDA

ON

OFF

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232C

CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

A/S 1 A/S 2

Painel traseiro do modelo IPS710A

Painel traseiro do modelo IPS710A

Fichas de áudio. Fichas de comutação.

Precauções relaciona-

das com alimentação

Desligue o interruptor de 

alimentação do sistema 

antes de iniciar qualquer 

tarefa de manutenção.

Ligação da alimentação IPS710A

Ligação do interruptor de áudio e mecânico IPS710A

Utilize apenas a fi cha e a tensão específi cas. Os requisitos de alimentação são: CA 100~240 V/50 

~ 60 Hz, 2 A (máx). Utilize o cabo de alimentação CA de 15 cm, de qualidade médica fornecido. 

Uma ligação incorreta pode causar um choque elétrico ou danos no equipamento. Para evitar o 

risco de choque elétrico, este equipamento deve ser ligado a uma fonte de alimentação apenas 

com ligação à terra.

Utilize a fi cha da entrada de áudio para ligar um dispositivo de áudio de entrada, por exemplo, 

um leitor de multimédia ou um microfone. Isto permite adicionar áudio a gravações de vídeo. A 

fi cha de saída de áudio serve para ouvir reprodução de áudio gravado.

As fi chas de pedal (captura e gravação) servem para ligar dispositivos de ligação remota, por 

exemplo, um pedal ou funcionalidades de controlo do sistema da câmara. 
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ON

OFF

DVI IN

MONITO

CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

MENU

ENTER

PATIENT

POWER

FWD

STOP
PLAY/PAUSE

MENU

ENTER

PATIENT

POWER

FWD

STOP
PLAY/PAUSE

Ligar a alimentação IPS710A

Desligar a alimentação IPS710A

Coloque o interruptor para ligar/desligar CA 

na parte de trás do modelo IPS710 na posição 

Ligado. Isto inicia automaticamente o processo 

de inicialização.

Se o interruptor para ligar/desligar CA já está na 

posição Ligado e se não aparecer imagem no 

visor LCD dianteiro e o indicador luminoso do es-

tado de funcionamento direito superior acender-

-se a verde de maneira fi xa, prima o botão de 

alimentação na parte dianteira da unidade para 

iniciar o processo de inicialização.

Prima o botão de alimentação na parte dianteira 

da unidade e siga as instruções na interface de 

utilizador dianteira.

Se desligar o dispositivo com este processo, a 

unidade vai ser encerrada, mas o interruptor para 

ligar/desligar permanece na posição Ligado.
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RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

Interface de utilizador dianteira interna IPS710A

Lista de 

fi cheiros
opções

Opções de informação

Vídeo/áu-

dio
opções

Confi guração
opções

O visor LCD na parte dianteira do modelo IPS710A é utilizada essencialmente como uma pré-

-visualização em direto da fonte de vídeo de entrada ativa. O LCD pode ser também utilizado 

como método secundário para regular algumas opções de interface de utilizador, entre as quais 

Lista de fi cheiros, Áudio/vídeo, Informações e Confi guração.

Para navegar na interface de utilizador 

dianteira, selecione ENTER para ir para 

o ecrã seguinte, confi rmar um valor ou 

reproduzir um fi cheiro. Selecione MENU 

para regressar para o ecrã anterior ou 

retroceder para uma pré-visualização em 

direto.

Utilize os botões de setas para a esquerda 

ou direita para percorrer os ecrãs de menu 

disponíveis.

 Prima o botão MENU para aceder à inter-

face de utilizador dianteira interna.

Pré-visualização da fonte 

de vídeo.
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ON

OFF

MIC IN

DVI INPUT

MONITOR OUT
RS-232CCAPTURE

RECORDIN OUT
CVBS
INPUT

3G-SDI
INPUT

3G-SDI
LOOP OUT

100-240VAC
50-60Hz

LINE

PEDAL

A/S 1 A/S 2

Interface de utilizador do monitor externo IPS710A

Quando um monitor externo é ligado ao modelo IPS710A, é apresentada uma interface integra-

da no monitor depois do modelo IPS710A ser inicializado. Esta interface pode ser controlada com 

um rato e um teclado instalados no modelo IPS710A ou utilizando um monitor externo com ecrã 

tátil.

O monitor externo 

é ligado à porta de 

saída DVI.

Rato USB e teclado

(se for utilizado um 

monitor comum).

Cabo USB

(se for utilizado o mo-

nitor com ecrã tátil).
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Interface de utilizador do monitor externo - Descrição geral 

IPS710A

Tarefa
Uma tarefa no modelo IPS710A é um grupo de imagens captadas ou gravadas que foram criadas na mesma 

sessão ou procedimento. As informações sobre doentes ou médicos estão associadas a conteúdo numa ta-

refa. Depois de uma tarefa ter sido fechada, já não é possível adicionar conteúdo à tarefa. O modelo IPS710A 

atribui automaticamente um número de tarefa a cada nova tarefa.

A compreensão das tarefas no modelo IPS710A resulta numa compreensão mais rápido do siste-

ma e das respetivas funcionalidades. A interface de utilizador externa divide-se em três secções 

principais. 

• Ver todas as tarefas armazenadas no mode-

lo IPS710A

• Ver conteúdo de uma tarefa

• Copiar conteúdo da tarefa para USB

• Carregar conteúdo da tarefa para FTP

• Armazenar conteúdo da tarefa em DICOM

• Visualizar ou reproduzir conteúdo da tarefa

• Imprimir conteúdo da tarefa

• Eliminar conteúdo da tarefa

• Eliminar tarefa

• Defi nições de AV

• Defi nições da gravação

• Defi nições de FTP

• Defi nições de DICOM

• Defi nições de rede

• Defi nições do sistema

• Criar nova tarefa

• Introduzir dados do doente

• Captar imagens estáticas

• Visualizar as quatro capturas mais 

recentes

• Gravar vídeo

• Aceder à lista de tarefas de 

modalidade

Barra de estado superior
Cada ecrã na interface do utilizador inclui uma barra superior com informações atualizadas sobre 

a memória disponível, o tempo de gravação restante disponível, bem como a data e a hora defi -

nidas do sistema.

Painéis
Existem 3 ecrãs principais que controlam a maioria das funções no modelo IPS710A.

O disco rígido 

tem espaço 

de memória 

livre.

Data e hora defi nidas 

no sistema.

Está disponível 

uma pen USB 

ligada.

Tempo de gra-

vação disponível 

utilizando as defi -

nições atuais.

Escolha

Criar
tarefa

Escolha

Fechar
tarefa

Adicione informações 

sobre os doentes e 

médicos quando for 

solicitado. Clique nos ícones captar ou gravar.

A interface de utilizador externa controla o modelo IPS710A e gere todas as imagens captadas ou 

gravadas. Em seguida, é apresentada uma introdução resumida das funções gerais da interface. 
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Interface de utilizador do monitor externo - Confi guração 

IPS710A

Prima o botão Confi guração para ace-

der às opções do sistema e da interface.

Utilize o painel Confi guração para confi gurar o sistema e quaisquer dispositivos ligados. A opção 

Confi guração defi ne também que tipo de fi cheiros vão ser captados ou gravados.  

Cada instalação do modelo IPS710A tem requisitos únicos de comunicação com outros sistemas 

de informação. As modifi cações especializadas são exigidas e devem ser confi guradas por cada 

departamento informático da instalação para integrar protocolos, como FTP/Samba, DICOM, 

endereços de rede, etc.

Confi gura o tipo de sinal e a resolução de vídeo, bem como o tipo de áudio de entrada.

Confi gura a qualidade da gravação, o tamanho do clipe, cópia em simultâneo para USB, verifi cação de velocida-

de de USB, formato de fi cheiro de captura de imagens estáticas.

Confi gura o servidor FTP e o cliente Samba.

Confi gura a lista de tarefas e MPPS.

Confi gura os detalhes do servidor de armazenamento, a modalidade de origem, o título da 

estação e o conjunto de carateres.

Confi gura a data e a hora + ou -, GMT.

Confi gura o DHCP de rede, IP, máscara de rede, Gateway, DNS.

Confi gura o idioma da interface (espanhol, italiano, francês, alemão, polaco, português, chinês, 

coreano, japonês, inglês) e o tema de cores.

Confi gura várias funcionalidades do modelo IPS710A, funcionalidades do dispositivo ligado, 

palavra-passe (opcional). 

Confi gura as versões do sistema, atualização, formatação do disco rígido, reposição do sistema.
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Interface de utilizador do monitor externo - Gravar 

IPS710A

Prima o botão Gravar para abrir o painel onde as 

capturas e gravações são iniciadas.

Deve ser criada uma nova 

tarefa antes de poder iniciar 

qualquer gravação.

Depois de uma tarefa ser criada, são apresentadas informações 

associadas à tarefa. É gerado automaticamente um número de 

tarefa.

As capturas de imagens estáticas mais recentes são apresentadas no 

painel. 

Prima e mantenha premido 

para criar um atalho para vários 

comandos. 

Prima para fazer a captura de 

uma imagem estática.

Prima para iniciar a gra-

vação de vídeo. O ícone 

de gravação acende-se a 

vermelho.

Prima de novo para parar a 

gravação.

Permite visualizar a fonte ativa.

Fecha a tarefa depois de todas 

as gravações serem concluídas.

Permite visualizar o ecrã inteiro 
da imagem estática mais 
recente. Toque duas vezes para 
voltar para o painel.

Quando criar uma tarefa, 

pode introduzir informações 

específi cas sobre o médico 

manual ou automaticamente 

a partir da lista de tarefas de 

modalidade.
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Interface de utilizador do monitor externo - Lista de tarefas 

IPS710A

Ficheiro de vídeo.

Ficheiro selecionado para ação 

posterior (visualizar, eliminar, 

copiar, carregar, imprimir).

Selecione para obter uma vista de ecrã inteiro de uma minia-

tura realçada. Pode também clicar duas vezes nas miniaturas 

para obter uma vista do ecrã inteiro. Clique numa vista de ecrã 

inteiro uma vez para voltar para a lista de tarefas.

O fi cheiro de vídeo em ecrã inteiro está pron-

to para reprodução.

Todas as outras funções de botão são 

efetuadas de acordo com a etiqueta 

do botão e as opções Confi gurar 

painel.

Ficheiros de imagens estáticas.

Prima o botão Lista de tarefas para abrir o 

painel, onde podem ser visualizadas todas as tarefas 

e miniaturas de fi cheiros.

Todas as tarefas arma-
zenadas no disco rígi-
do interno são listadas 
aqui. Toque para ativar 
uma.arefa.
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Especifi cações gerais IPS710A

Item Descrição

Funções principais

Captura de imagens estáticas Até 1920 x 1080p

Gravação de vídeo Até 1920 x 1080p

Pré-visualização autónoma Visor LCD TFT, 3,5 polegadas, parte 

dianteira

Acesso ao menu

Visor LCD dianteiro ou interface gráfi ca 

de utilizador executada num monitor/

rato/teclado ou controlo remoto

Consulta da lista de tarefas Acesso direto a HIS

Armazenamento DICOM Acesso direto a PACS

Entradas

Entrada HD-Digital DVI-D (até 1920x1200p/60) 

3G SDI 1 BNC, 75 Ω (até 3G) 

Vídeo composto 1 BNC, 75 Ω (NTSC, PAL) 

Áudio 2 estéreo de 3,5 mm, entrada de micro-

fone, entrada de linha

Nota: Só pode ser gravada uma entrada ( DVI, SDI ou composto).

Saídas

Saída do monitor DVI-D 

Saída de ciclo 3G SDI

Áudio 1 estéreo de 3,5 mm, saída de linha

E/S de dados

USB2.0 Parte dianteira: 1, traseira: 3

RS-232C 1 conetor DB9 (fêmea) 

Ethernet 2 RJ45 (10/100/1000M)

Teclado/rato Tipo USB

Pedal 2 fi chas estéreo de 3,5 mm para gravação 

e captura

Gravação e captura

Resolução da gravação 480P60, 720P60, 1080P60

Formato de vídeo AVI, MOV

Qualidade de vídeo Elevada, média, reduzida

Codec de vídeo H.264

Resolução da imagem de captura 480P, 720P, 1080P

Formato da imagem de captura BMP, JPEG, DICOM

Formato de áudio AAC

Armazenamento

HDD interna 1 TB, padrão

Armazenamento USB externo HDD SSD externa e pen USB

Formato de dados USB Formato FAT32

Unidade de rede  CIFS

Transferência de rede Transferência de fi cheiros FTP
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Especifi cações gerais IPS710A

Especifi cações de entrada/saída IPS710A

Item Descrição

Geral

IU com vários idiomas
Espanhol, italiano, francês, alemão, polaco, 
português, chinês, coreano, japonês, inglês

Requisitos de alimentação CA 100 - 240 V/50 ~ 60 Hz, 0,6 A (máx)

Consumo de energia Máx. 32,5W 

Dimensões 250 mm x 87 mm x 300 mm (L x A x P) 

Peso 2,9 kg  

 Temperatura de funcionamento 0 a +40 °C 

 Temperatura de armazenamento  -20 a + 60 °C

Humidade de funcionamento RH entre 10 e 85 %

Humidade de armazenamento RH entre 10 e 85 %

Conformidade e 

certifi cações

UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42/CEE, ISO 9001, dispositivo médico ISO 13485 

de classe 1, RoHS 

Item Nome do sinal Tipo Resolução suportada Aplicação

Sinal 

Entrada

Entrada DVI DVI24 Até 1920x1200 a 60 Câmara endoscópica, PC

Entrada SDI BNC Até 1080p Câmara endoscópica

Entrada CVBS BNC NTSC/PAL Câmara endoscópica

Sinal 

Saída
Saída de ciclo SDI BNC Até 1080p Monitor cirúrgico

Rede Rede RJ45 FTP/CIFS PC de rede, NAS

Tempo de gravação IPS710A

Dispositivo de 

gravação
Horas Tamanho Resolução Fonte

Disco rígido 

interno

142 1 terabyte 1080p

Câmara cirúrgica254 1 terabyte 720p

6640 1 terabyte 480p

Dispositivo de có-

pia de segurança
Horas Tamanho Resolução Origem

USB

1 6,5 gigabytes 1080p

Câmara cirúrgica1 600 megabytes 720p

1 230 megabytes 480p
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Tempo de entrada/saída IPS710A

Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz) Frequência do relógio (MHz)

720 x 400 a 70 Hz 31,50 70,00 28,32

640 x 480 a 60 Hz 31,50 60,00 25,17

640 x 480 a 75 Hz 37,50 75,00 31,50

800 x 600 a 60 Hz 37,90 60,00 40,00

800 x 600 a 75 Hz 46,90 60,00 49,50

1024 x 768 a 60 Hz 48,40 60,00 65,00

1024 x 768 a 75 Hz 60,00 75,00 78,75

1280 x 1024 a 60 Hz 64,00 60,00 108,00

1280 x 1024 a 75 Hz 80,00 75,00 135,00

1360 x 768 a 60 Hz 47,72 60,00 84,75

480p 31,50 60,00 27,03

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25

1080p 67,50 60,00 148,50

1920 x 1200 a 60 Hz 74,12 60,00 154,25

Entrada DVI

Entrada CVBS

Entrada/saída SDI

Entrada do sinal Descrição

Vídeo NTSC/PAL

Entrada/saída do sinal Descrição

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 720p/1080i

SMPTE-259M 480i/576i

Consumo de energia IPS710A

Modo Consumo (W), Máx. < 30

Desligar interruptor CA traseiro 0

Espera (potência suave desligada) < 5

Funcionamento normal (vista em direto) < 20

Gravação com captura (gravação USB múltipla) < 25

Cópia de segurança de dados (armazenamento 

externo com alimentação por USB)

< 30
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RECORD MENU

ENTER

CAPTURE PATIENT

POWER

REW FWD

STOP
PLAY/PAUSE

250 mm / 9.84 in.
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Dimensões IPS710A
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POWER

RECORD

CAPTURE

Cabo de alimentação 

CA 

(15 cm, 1,8 m, de 

qualidade médica)

Manual do utilizador

Cabo HDMI (2 m)

Cabo DisplayPort

(1,8 m)

 IPS740DS IPS740DG

 1 cabo SDI 4 cabos SDI

 (1,8 m) (1,8 m)

Embalagem almofadada

Caixa de transporte

IPS740DS ou 

Unidade IPS740DG 

Acessórios série IPS740
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POWER

RECORDCAPTURE

Painel dianteiro série IPS740

Crie uma nova TAREFA quan-

do for apresentado o símbolo 

de adição (+) ou feche uma 

tarefa ativa quando o símbolo 

de subtração (-) for apresen-

tado.

Selecione o ícone MONITOR 

para ligar ao monitor externo 

ligado. Neste modo, o ecrã tátil 

pode ser também utilizado 

como touchpad.

Botão de CAPTURA. A 

captura pode ser também 

iniciada utilizando um 

monitor anexado (ecrã tátil 

ou rato) ou com o software 

VACS.

Botão GRAVAR. A gravação 

de vídeo pode ser também 

iniciada utilizando um 

monitor anexado (ecrã tátil 

ou rato) ou com o software 

VACS.

Botão para ligar/desligar 
alimentação. Com o 
interruptor de alimentação 
no painel traseiro colocado 
na posição Ligado, prima 
para iniciar o processo de 
inicialização. 

Indicador LED quando o 
interruptor de alimentação 
no painel traseiro estiver na 
posição Ligado: 
Verde = espera
Desligado = A unidade está a 
funcionar normalmente

O ícone CONFIGURAÇÃO abre as 

defi nições das fontes de entrada, tipos 

de fi cheiros, DICOM, servidor, rede, hora 

local, pedal, esquema de impressão e 

opções do sistema. 

O ícone LISTA DE TAREFAS obtém as 

informações do doente que são armaze-

nadas no servidor da lista de tarefas.

O ícone FICHEIRO gere tarefas, entre as 

quais: procurar, modifi car, copiar, elimi-

nar, armazenamento DICOM e imprimir.

Regresse para o ícone INÍCIO.
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ON

OFF

MIC INCAPTURE

RECORD INOUT

3G-SDI

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

LINE

PEDAL

AS

3

4

UART

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

1

1

2

2

3

3

13

13

14

14

15

15

17

17

16

16

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6

ON

OFF

MIC INCAPTURE

RECORD INOUT

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

LINE

PEDAL

AS

3

4

UART

3G-SDI3

INPUT

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

OUTPUT

12G-SDI2

INPUT OUTPUT

12G-SDI1

INPUT OUTPUT

Painel traseiro série IPS740

1 Interruptor para ligar/desligar CA (Ligado: 

LED verde) 

13 Entrada DISPLAYPORT1.2

2 Terminal de terra 14 Entrada HDMI (até 4096 x 2160p a 60)

3 Entrada CA 15 Saída HDMI (1920 x 1080p a 60/3840 x 2160p a 60)

4 Entrada CC (para utilização como fonte de 
alimentação auxiliar para evitar a ocorrência 
de erros durante a gravação se ocorrer uma 
falha de alimentação.)

16 Entrada PEDAL (captura, 3,5 mm) 

5 Entrada 3G-SDI4 (BNC - 75 Ω) 17 Entrada PEDAL (gravação, 3,5 mm) 

6 Saída loop-throughout 3G-SDI4 (BNC - 75 Ω) 18 Saída de linha (áudio) (3,5 mm)

7* Entrada 3G-SDI3 (BNC - 75 Ω) 19 Entrada MIC (ø 3,5, para telemóvel)

8* Saída loop-throughout 3G-SDI3 (BNC - 75 Ω) 20 Entrada de linha (áudio) (ø 3,5, para telemóvel)

9* Entrada 12G-SDI2 (BNC - 75 Ω) 21 Porta de rede (RJ45)

10* Saída loop-throughout 12G-SDI2 (BNC - 75 Ω) 22 USB (USB 3.0)

11* Entrada 12G-SDI1 (BNC - 75 Ω) 23 Porta de assistência (mini-USB)

12* Saída loop-throughout 12G-SDI1 (BNC - 75 Ω) 24 RS-232 (mini-USB)

 *Ligações SDI disponíveis no modelo IPS740DG

IPS740DS

IPS740DG
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POWER

RECORDCAPTURE

POWER

RECORDCAPTURE

Interface de utilizador - Apenas no painel dianteiro 

série IPS740

Interface de utilizador - Painel dianteiro e monitor externo

Fonte de vídeo.

Ligue na parte 

de trás do gra-

vador.

Ligue na parte de 

trás do gravador.

Ligue na parte de trás do gravador.

Fonte de vídeo.

O sinal ativo é pré-visualizado no LCD do 

painel dianteiro. Toque no LCD para ter 

acesso aos ícones das seguintes opções:

 • Início                        • Ficheiro

 • Lista de tarefas     • Confi guração

 • Monitor (caso esteja ligado)

 • Tarefa, criar uma nova ou fechar uma 

tarefa ativa

O sinal ativo e os ícones são 

pré-visualizados no monitor 

externo ligado.  Utilize o LCD 

do painel dianteiro como 

touchpad para mover o cursor 

e selecionar itens no monitor 

externo.
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ON

OFF

CAPTURE

RECORD

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

PEDAL

3G-SDI3

INPUT

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MONITOR
OUTPUT

OUTPUT

POWER

POWER

Ligar a alimentação série IPS740

Desligar a alimentação

Coloque o interruptor para ligar/des-

ligar CA na parte de trás do painel 

traseiro na posição Ligado.

Prima o botão de alimentação no pai-

nel dianteiro para iniciar o processo 

de inicialização.

Prima o botão de alimentação no 

painel dianteiro e siga as instruções 

na interface de utilizador.

Se desligar o dispositivo com este 

processo, a unidade vai ser encerrada, 

mas o interruptor para ligar/desligar 

permanece na posição Ligado.
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2:3.06 GB

H:3.39 TB 2019-10-23 08:58

Data, hora, capacidade de armazenamento de dados 

série IPS740

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Data e hora atuais.Capacidade restante do 

disco rígido interno.

Capacidade restante 

da pen USB.
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Tarefas série IPS740

Criar nova tarefa série IPS740

Uma tarefa no modelo IPS740DS ou IPS740DG é um grupo de imagens captadas ou gravadas 
que foram criadas durante a mesma sessão ou procedimento. As informações sobre doentes es-
tão associadas a conteúdo numa tarefa. Depois de uma tarefa ter sido fechada, já não é possível 
adicionar conteúdo à tarefa. As informações sobre as tarefas podem ser modifi cadas depois de 
uma tarefa ter sido concluída. O sistema atribui automaticamente um número de tarefa a cada 
nova tarefa.

A caixa de diálogo Criar tarefa solicita as seguintes informações: ID do doente, nome do doente, 

sexo do doente, data de nascimento do doente, descrição da tarefa. Estas informações podem 

ser introduzidas manualmente através do teclado da interface ou de um teclado USB instalado. 

As informações podem ser também importadas a partir de uma lista de tarefas da instalação, 

descrito posteriormente neste manual.

Criar nova 

tarefa

Fechar

tarefa

Adicionar 

informações

Captar ou 

gravar imagens 

à tarefa

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Selecione para criar uma nova 

tarefa.

Nota: o símbolo + no ícone 

signifi ca que uma tarefa não está 

ativa.

Selecione para criar uma nova tarefa.
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Fechar tarefa série IPS740

Abrir tarefa existente série IPS740

LCD do painel dianteiro

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Monitor externo

Selecione para fechar uma tarefa.

Nota: o símbolo – no ícone 

signifi ca que uma tarefa está ativa. Selecione para fechar uma tarefa.

Selecione a ícone FICHEIRO para gerir tarefas, entre as quais: procurar, modifi car, copiar, eliminar, 

armazenamento DICOM e imprimir. Depois de uma tarefa ter sido fechada, já não é possível 

adicionar conteúdo à tarefa. 
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RECORDCAPTURE

RECORDCAPTURE

Captar imagens estáticas série IPS740

Gravar vídeo série IPS740

Ligue a um sinal de fonte de entrada. Verifi que se foi criada uma tarefa e se o sinal da fonte de 

entrada está a ser apresentado na janela de pré-visualização do LCD do painel dianteiro ou no 

monitor externo. 

Ligue a um sinal de fonte de entrada. Verifi que se foi criada uma tarefa e se o sinal da fonte de 

entrada está a ser apresentado na janela de pré-visualização do LCD do painel dianteiro ou no 

monitor externo. 

LCD do painel dianteiro

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Monitor externo

Selecione o ícone de câmara para captar uma imagem. É emitido um sinal sonoro a indicar que a 

captura foi efetuada. É apresentada uma pré-visualização da captura durante 1,5 segundos.

Se um pedal estiver ligado à entrada de captura com o pedal na parte traseira do gravador, 

premir o pedal permite captar uma imagem estática. As imagens estáticas captadas são 

armazenadas na tarefa para utilização futura.

Selecione o ícone de gravação de vídeo para gravar vídeo. É emitido um sinal sonoro e o símbolo 
de ponto vermelho a indicar que o processo de gravação está em curso. Selecione o ícone de 
gravação de vídeo para parar a gravação.

Se um pedal estiver ligado à entrada de gravação do pedal na parte traseira do gravador, premir 
o pedal vai iniciar e parar o processo de gravação de vídeo. Os fi cheiros de vídeo gravados são 
armazenados na tarefa para utilização futura.
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Ações de tarefas série IPS740

Selecione a ícone FICHEIRO para gerir tarefas, entre as quais: procurar, modifi car, copiar, eliminar, 

armazenamento DICOM e imprimir. Depois de uma tarefa ter sido fechada, já não é possível 

adicionar conteúdo à tarefa. 

Na lista de tarefas armazenadas, selecione uma tarefa clicando na caixa à 

esquerda da coluna ID do doente. Isto abre várias opções que podem ser 

aplicadas à tarefa, incluindo: Copiar para USB, Eliminar, Armazenamento 

DICOM, Imprimir e Modifi car. Utilize o ícone de lupa superior direito para 

procurar tarefas de pesquisa para conteúdo específi co.

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Ações de tarefas

• Copiar para USB: copia a tarefa selecionada para uma pen USB. Todas as pens USB 
ligadas ao sistema vão ser mostradas como opções.

• Eliminar: elimina a tarefa selecionada.

• Armazenamento DICOM: envia a tarefa selecionada para o servidor PACS.

• Imprimir: elimina a tarefa selecionada. O esquema de impressão, Paisagem 1x1, 
por exemplo, é apresentado na barra de título da janela da caixa de diálogo.

• Modifi car: permite efetuar alterações nas informações de doente de uma tarefa.

O ícone de lupa no canto superior direito procura tarefas para conteúdo específi co. 
Ao deixar todos os critérios em branco, todas as tarefas são listadas nos resultados 
da pesquisa.



40 10/2021 

Ações de fi cheiro série IPS740

Faça duplo clique numa tarefa, todos os fi cheiros incluídos na tarefa são apresentadas na janela à 

esquerda.

Seleciona todos os 

fi cheiros na tarefa.
Ordena todos os 

fi cheiros na tarefa 

por tipo.

Ordena todos os fi cheiros na 

tarefa por ordem ascendente 

ou descendente.

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Ações de fi cheiro (depois de selecionar os fi cheiros a manusear)

• Copiar para USB: copia os fi cheiros selecionados para uma pen USB. Todas as pens 

USB ligadas ao sistema vão ser mostradas como opções.

• Eliminar: elimina os fi cheiros selecionados.

• Armazenamento DICOM: envia os fi cheiros selecionados para o servidor PACS.

• Imprimir: imprime os fi cheiros selecionados. O esquema de impressão, Paisagem 

1x1, por exemplo, é apresentado na barra de título da janela da caixa de diálogo.

• Modifi car: permite efetuar alterações nas informações de doente de um fi cheiro.

O ícone de lupa no canto superior direito procura conteúdo específi co. 
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Reprodução de fi cheiros série IPS740

Faça duplo clique numa tarefa, todos os fi cheiros incluídos na tarefa são 

apresentadas na janela à esquerda. Em seguida, faça duplo clique num fi cheiro 

de imagem, é aberto o ecrã inteiro. Os fi cheiros de vídeo são assinalados com um 

símbolo de fi lme e abertos com o ícone de reprodução. Clique em Reproduzir para 

iniciar. À medida que o vídeo é reproduzido, a barra de progresso aumenta. 

LCD do painel dianteiro

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

Monitor externo

As imagens estáticas captadas são visualizadas no modo de ecrã inteiro.

Os vídeos gravados são no modo de ecrã inteiro com os controlos na 

parte inferior. Clique em Reproduzir para iniciar. À medida que o vídeo é 

reproduzido, a barra de progresso aumenta. 
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Criar tarefas utilizando informações da lista de tarefas 

série IPS740

Antes de obter informações sobre a lista de tarefas, as defi nições do servidor da lista de trabalho 

devem ser devidamente confi guradas no menu Confi guração -> Sistema. 

Selecione o ícone LISTA DE TAREFAS. As informações dos doentes armazenadas no servidor da 

lista de tarefas são apresentadas na janela à esquerda. Clique num item da lista de tarefas e são 

apresentadas as informações detalhadas associadas ao item na janela à direita.

LCD do painel dianteiro

Monitor externo

• Coluna esquerda: Doentes na lista de tarefas.

• Coluna esquerda: Após uma seleção, são apresentadas as informações dos doen-

tes.

• Criar tarefa: clique para converter um item da lista de trabalho numa tarefa do 

gravador.

• Iniciar MPPS (Modality Performed Procedure Step, Passo de procedimento efetua-

do por modalidades)
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Confi guração série IPS740

LCD do painel dianteiro
Monitor externo

Selecione o ícone CONFIGURAR, a imagem de chave inglesa no LCD ou uma imagem de 

engrenagem no monitor externo, para gerir as defi nições do sistema, conforme indicado abaixo. 

Se a proteção por palavra-passe tiver sido ativada, a caixa de diálogo de autenticação por 

palavra-passe é aberta.

Menu Confi gu-

ração
Item de submenu Descrições de confi guração

Entrada
Vídeo Fonte, Modo 3D

Áudio Fonte

Ficheiro
Gravar Formato, Qualidade, Tamanho do clipe, Cópia automática por USB

Capturar Formato, Cópia automática por USB

DICOM

Comum Resolução, Proporção

Lista de tarefas Título AE do servidor, IP do servidor, porta do servidor, Título AE cliente, Eco

Armazenamento Título AE do servidor, IP do servidor, porta do servidor

MPPS Título AE do servidor, IP do servidor, título AE cliente, Título AE cliente, Eco

Comum
Modalidade, Instituição hospitalar, Título AE da estação agendada, Conjunto 

de carateres

CIFS Samba ID, Palavra-passe

Rede – DHCP, IP, Máscara de rede, Gateway, DNS

Hora – Servidor de horas, GMT

OSD – Idioma, Localização do OSD

Diversos – Pedal, Esquema de impressão

Sistema

Versão Principal, Secundário

Atualizar Principal, Secundário

Inicialização HDD, Sistema

Diversos Resolução de saída, Confi gurar palavra-passe, Palavra-passe do operador
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Especifi cações gerais série IPS740

Item Descrição

Principal 

Funções

Gravação de vídeo Até 3840 x 2160p, 60 Hz

Captura de imagens estáticas Até 3840 x 2160

Pré-visualização autónoma Visor LCD dianteiro

Acesso ao menu Ecrã tátil LCD dianteiro, ou GUI na saída do monitor HDMI

DICOM, HL7
Armazenamento DICOM (imagem), Lista de tarefas de modali-

dades, MPPS, Reserva de compromissos (HL7)

Armazenamento DICOM Acesso direto a PACS

Entradas

Saída HDMI 2.0 

DisplayPort DP 1.4 

SDI IPS740DS: 3G-SDI, IPS740DG: 12G-SDI, 2SI, Quad

Áudio 2 estéreo de 3,5 mm, entrada de microfone, entrada de linha

Saídas

Saída do monitor HDMI 2.0

Loop-through IPS740DS: 3G-SDI, IPS740DG: 12G-SDI, 2SI, Quad

Áudio Saída de linha estéreo de 3,5 mm

E/S de dados

USB 3.0 Parte dianteira: 2, traseira: 2

RS-232C Mini-USB 

Ethernet RJ45 (10/100/1000M)

Teclado/rato Tipo USB

Pedal 2 fi chas estéreo de 3,5 mm para gravação e captura

Gravação e 

captura

Resolução da gravação 1920 x 1080p 60, 3840 x 2160p 60 

Formatos de codifi cação H.264, H.265

Formato do fi cheiro de gravação MP4

Formato da imagem de captura BMP, JPEG, DICOM

Formato de codifi cação de áudio AAC

Formatos de vídeo 3D
Linha 4K alternativa (conversão de SBSH)

4K lado a lado, metade

Armazena-

mento

Disco rígido interno 4 TB

Armazenamento USB externo Pen USB, HDD USB

Sistema de fi cheiros USB FAT32, NTFS

Sistema de fi cheiros de rede CIFS

Transferência de rede FTP (cliente)

Geral

Requisitos de alimentação CA 100 - 240 V ~, 50 - 60 Hz, 1,0 A - MÁX. 0,6 A

Consumo de energia Máx. 60 W

Dimensões
260 mm (10,2 pol) de largura x 95 mm (3,7 pol) de altura x 330 mm (13 pol) 

de profundidade

Peso IPS740DS 4,0 kg, IPS740DG 4,1 kg.

Temperatura
Funcionamento: 0 ° a +40 °C

Armazenamento: -20 ° a + 60 °C

Humidade
Funcionamento: RH entre 10 e 85 %, armazenamento: RH 

entre 10 e 85 %

Conformidade 

e certifi cações

Dispositivo médico CE-MDD 93/42/CEE de classe 1, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC, 

parte 15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS
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Tempo de entrada/saída série IPS740

Entrada HDMI

Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz) Frequência do relógio (MHz)

640 x 480 31,47 59,94 25,173

800 x 600 37,88 60,32 40,00

1024 x 768 48,36 60,00 65,00

1280 x 720 44,76 60,00 74,486

1280 x 1024 63,98 60,02 108,50

1920 x 1200 74,04 59,95 154,00

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25 

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

Saída HDMI

Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz) Frequência do relógio (MHz)

1920 X 1080 a 60 Hz 67,5 60,0 148,5

3840 x 2160 a 60 Hz 135,0 60,0 594,0

Entrada DisplayPort

Resolução Frequência horizontal (KHz) Frequência vertical (Hz) Frequência do relógio (MHz)

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

Entrada SDI

Entrada de sinal Descrição

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i/720p

SMPTE-259M 480i/576i

Saída loop-through SDI

Entrada de sinal Descrição

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i/720p

SMPTE-259M 480i/576i



46 10/2021 

ON

OFF

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MO
OU

ON

OFF

3G-SDI4

INPUT
14.8V DC IN

100-240VAC
50-60Hz

OUTPUT IN

DP INPUT

HDMI 2.0
INPUT

MO
OU

POWER

RECORDCAPTURE

POWER

RECORDCAPTURE

260 mm / 10.24 in.

88
 m

m
 / 

3.
46

 in
.

33
0 

m
m

 / 
13

 in
.

Dimensões série IPS740



4710/2021 

Instruções de limpeza  

 Siga o protocolo hospitalar relativo ao manuseamento de sangue e de fl uidos corporais. 

Limpe o dispositivo com uma mistura diluída de detergente suave e água. Utilize uma toalha ou 

pano macios. O uso de determinados detergentes pode deteriorar as etiquetas e os componentes 

de plástico do produto. Consulte o fabricante do produto de limpeza para verifi car se o agente é 

compatível. Não deixe entrar líquido no dispositivo. 

1. Limpe a caixa com um pano de algodão macio, ligeiramente humedecido com um produto de 

limpeza de marca reconhecida para equipamento médico.

2. Repita a limpeza apenas com água.

3. Seque com um pano seco.

A caixa foi testada para resistência aos seguintes produtos:

• Produto de limpeza desinfetante pronto a usar Virex • Desinfetante Misty Clear Lemon 10 • 

Produto de limpeza desinfetante universal Misty • Produto de limpeza desinfetante universal 

Misty II • Produto de limpeza de todas as superfícies e de vidro de utilização intensiva Zep • 

Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • Incidin Foam (Ecolab) • Microzid • Detergente 

suave • Álcool isopropílico com uma concentração <5% • Lixívia doméstica (hipoclorito de sódio 

genérico, soluções de 5,25% de hipoclorito de sódio diluído em água entre 1:10 e 1:100) • Precise 

Hospital Foam Cleaner Disinfectant



www.fsnmed.com

Obrigado por escolher o nosso produto.

Assistência

Entre em contacto com o serviço ao cliente adequado listado abaixo para obter informações 

sobre o produto ou assistência.

Garantia

Um ano, peças e mão-de-obra.

   Representante na UE

KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Alemanha

Tel.: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Alemanha

Tel.: +49(0)6104-643980 

  FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey

Surrey, KT8 9EL

Reino Unido

Tel.: +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

404B, Pangyoinnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Coreia, 463-400

Tel.: +82(31)8018-0780 Fax. +82(31)8018-0786 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road

Caohejing Development District

Xuhui, Xangai 200233

Tel.: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 E.U.A.

Tel.: 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546
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Especifi cações sujeitas a alterações, com ou sem aviso prévio.


