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Tilslut Masimo Shuttle

For at forbinde Masimo Shuttle til et medicinsk udstyr og en Masimo iSirona, Masimo HBox, eller pc-node skal du
følge disse trin:

Bemærk Hvis du ikke har brug for et forlængerkabel, kan du tilslutte Masimo Shuttle direkte til det medicinske
udstyr.

1. Tilslut et forlængerkabel med et leverandørspecificeret udgangsstik til den serielle port på det medicinske
udstyr.

2. Indsæt det RS-232 9-benede hanstik på Masimo Shuttle i forlængerkablets 9-benede hun-adapter.

3. Sæt USB-A-stikket på Masimo Shuttle i en USB-port på Masimo iSirona, Masimo HBox, eller pc-node.

Sådan tilføjer du en seriel enhed i DCX

1. På siden Device List (Enhedsliste) skal du klikke på fanen Unconfigured (Ukonfigureret).

Tekstfeltet Port/Serial (Port/seriel) og rullemenuen Connected To (Forbundet til) udfyldes automatisk med
oplysninger.

2. Alternativt skal du i tekstfeltet Asset Tag (Enhedsmærkat) skrive navnet på udstyrets enhedsmærkat. Dette trin
gælder kun for DCX 5.14 og nyere versioner.

3. I tekstfeltet Name (Navn) skal du skrive navnet på udstyret. Navnet på enheden skal være forskellig fra
navnene på alle andre enheder på dit system og må ikke indeholde specialtegn.

4. Klik på rullemenuen Driver Template (Driverskabelon), og vælg driverskabelonen for udstyret. For versioner
før DCX 5.15 skal du klikke på Driver (Driver) rullemenuen.

5. I tekstfeltet Cycle Time (Cyklustid) skal du skrive, hvor ofte, angivet i sekunder, enheden sender data til det
punkt, som det er tilsluttet. Du kan også bruge piletasterne til at vælge cycle time (Cyklustid).

6. Klik på Save Changes (Gem ændringer).

Systemet konfigurerer enheden og tilføjer den til dit system. Det vises på siden Device List (Enhedsliste)
under fanen Configured (Konfigureret) og på siden System Overview Map (Systemoversigtskort).

Masimo Corp. Dette dokument indeholder ophavsretligt beskyttede materialer, der er fortrolige og navnebeskyttede og, som sådan,
ikke må kopieres, distribueres eller reproduceres på nogen måde uden skriftlig tilladelse fra Masimos vicedirektør for kvalitet og
lovgivningsmæssige anliggender.
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