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Advarsler og forholdsregler
Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige oplysninger vedrørende installation og/eller betjening
af dette udstyr. Dette symbol står foran oplysninger, der skal læses omhyggeligt for at undgå beskadigelse
af udstyret.
Dette symbol advarer brugeren om, at der er uisolerede spændingsførende dele i enheden, hvor
spændingen er tilstrækkelig til at medføre elektrisk stød. Det kan derfor være farligt at komme i berøring
med delene i denne enhed. For at mindske risikoen for elektriske stød må låg (eller bagside) IKKE fjernes.
Der er ingen dele inden i, som brugeren kan servicere. Service skal overlades til faguddannede teknikere.
Dette symbol advarer brugeren om, at der følger vigtige oplysninger vedrørende betjening og/eller
vedligeholdelse af dette udstyr. Oplysninger, der står efter dette symbol, skal læses omhyggeligt for at
undgå beskadigelse af udstyret.
Dette symbol angiver producenten.
Dette symbol angiver producentens europæiske repræsentant.
For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Sæt ikke denne
enheds polariserede stik i en forlængerledning eller andre udtag, medmindre benene kan sættes helt ind. Produktet
er konstrueret således, at det opfylder sikkerhedskravene til medicinske enheder, der anvendes i nærheden af
patienter.
Dette produkt er et klasse I medicinsk udstyr. Ingen ændringer er tilladt.
Dette udstyr/system er kun beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale.
Overholdelse af sikkerhed:
Dette produkt er TUV-godkendt, hvad angår elektrisk stød, brand og mekaniske risici, iht. CAN/CSA
C22.2 No. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.
Overholdelse af sikkerhed:
Dette produkt opfylder kravene i EN60601-1, så det overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk
udstyr og 2007/47/EF (generelle sikkerhedsoplysninger).
Denne skærm overholder kun ovennævnte standarder, såfremt den anvendes sammen med den medfølgende
strømforsyning i medicinsk kvalitet.
Model
15 og 19 EndoVue
Bridge Power JMW190KB2400F05
Strømforsyning
Vekselstrømsindgang 100 til 240 Volt ved 50 til 60 Hz.
Jævnstrømsudgang

24 volt på 3.75 ampere

Strømledning: Anvend en strømledning i hospitalskvalitet med korrekt stik til strømkilden.
Tag netledningen fra lysnettet. Netledningen er den eneste anerkendte afbryde enhed.
Det MEDICINSKE UDSTYR skal placeres således, at dets afbryder er let tilgængelig.
Skærme skal have strøm fra kredsløb med midterudtag, der anvendes i USA ved spændinger over 120 volt.
Skærmen er beregnet til kontinuerlig drift.
Denne skærm får strøm fra en ekstern strømkilde til udstyr i klasse 1. Det er installatørens ansvar at teste skærmens
jordforbindelse og kontrollere, at den overholder hospitalets og de lokale og nationale myndigheders krav til
impedansen.
Et jordingsanordning på skærmens bagside kan anvendes til at forbinde skærmens kabinet med jord.
Enhver jordforbindelse skal installeres i overensstemmelse med gældende elektriske normer.
Jordingsanordningen vises på den mekaniske tegning på side 2.
Genbrug:
Følg lokale love og regler vedrørende genbrug og bortskaffelse af dette udstyr.
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Overensstemmelseserklæringer
FCC- og rådsdirektiver med europæiske standarder:
Denne enhed overholder Stykke 15 i FCC-reglementet og 93/42/EØF samt direktiv 2007/47/EF i rådsdirektiverne med europæiske
standarder. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage generende interferens, og (2) denne enhed
skal acceptere enhver interferens, som den modtager, herunder interferens som kan medføre uønskede resultater.
1. Brug de kabler, der leveres sammen med farveskærmen, for at undgå, at den forårsager forstyrrelser i radio- og tv-modtagelse. Brug
af andre kabler og andre adaptere kan medføre forstyrrelse af andet elektronisk udstyr.
2.
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne i FCC stykke 15 og CISPR 11. Dette udstyr genererer,
anvender og udsender højfrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne,
give anledning til generende forstyrrelser af radiokommunikation.
IEC:
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for medicinske enheder i IEC 60601-1-2. Disse grænser er indrettet til
at yde rimelig beskyttelse mod generende forstyrrelse i en typisk medicinsk installation. Dette udstyr genererer, anvender og udsender
højfrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med instruktionerne, give anledning til generende
forstyrrelser af andre enheder i nærheden.
FCC, rådsdirektiver med europæiske standarder og IEC:
Der er ingen garanti for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager generende forstyrrelser af
radio- eller tv-modtagelse, som kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen vha. en af
følgende forholdsregler:

•
•
•
•

Drej eller flyt modtageantennen.
Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
Slut udstyret til en stikkontakt i en anden gruppe end den, som modtageren er sluttet til.
Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-reparatør for at få assistance.

Tilbehør, som sluttes til denne skærm, skal være godkendt iht. de respektive IEC-standarder (f.eks. IEC 60950-1 for databehandlingsudstyr
og IEC 60601-1 for medicinsk udstyr). Desuden skal alle konfigurationer overholde systemstandard IEC 60601-1-1. Alle, der slutter
yderligere udstyr til signalind- eller -udgangsdelen, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet overholder
kravene i systemstandard IEC 60601-1-1. Den, der er ansvarlig for at fastgøre skærmen til et system, skal sikre sig, at det monteringsudstyr,
der anvendes sammen med skærmen, overholder IEC-standard 60601-1. Kontakt i tvivlstilfælde teknisk service eller den lokale
repræsentant.

Juridisk meddelelse
NDS sælger sine produkter via andre producenter, distributører og forhandlere af medicinske enheder, hvorfor købere af dette NDSprodukt skal kontakte stedet, hvor dette produkt oprindeligt blev købt, vedrørende vilkårene i eventuelle produktgarantier, som dette
sted eventuelt yder.
NDS påtager sig ikke og autoriserer ikke nogen person til på sine vegne at påtage sig ansvar i forbindelse med og/eller med relation til salg
og/eller brug af sine produkter. For at sikre korrekt brug, håndtering og behandling af NDS-produkter skal kunderne konsultere den
produktspecifikke litteratur, instruktionsbogen og/eller mærkaterne, som følger med produktet eller på anden måde stilles til rådighed.
Kunderne gøres opmærksom på, at systemkonfigurationen, softwaren, programmet, kundedataene og operatørens betjening af systemet
blandt andre faktorer påvirker produktets ydeevne. Selvom NDS' produkter anses for at være kompatible med mange systemer, kan der
være forskelle i kundernes implementering af specifikke funktioner. Derfor skal et produkts egnethed til et bestemt formål eller
anvendelsesområde fastslås af forbrugeren og garanteres ikke af NDS.
NDS FRASIGER SIG SPECIFIKT GARANTIER AF ENHVER ART, DET VÆRE SIG UDTRYKTE, UNDERFORSTÅEDE OG/ELLER LOVBESTEMTE
GARANTIER, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED OG/ELLER HENSIGTSMÆSSIGHED TIL ET
BESTEMT FORMÅL OG ELLER IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL ALLE NDS-PRODUKTER ELLER -TJENESTER. ALLE ANDRE GARANTIER,
FREMSTILLINGER OG/ELLER GARANTIER AF ENHVER TYPE, KARAKTER ELLER OMFANG UNDERFORSTÅEDE SÅVEL SOM UDTRYKTE, OG/
ELLER UANSET DE BEROR PÅ ELLER ER ET RESULTAT AF VEDTÆGTER, LOVE, HANDELSSÆDVANE, KUTYME, SKIK M.M., UDELUKKES OG
FRASIGES HERMED.
NDS, NDS' leverandører og/eller distributører hæfter ikke, hverken direkte eller indirekte, for konkret dokumenterede tab, hændelige
skader eller følgeskader, pønalt begrundede skader eller for indirekte skader, herunder, men ikke begrænset til, påståede skader ved
forsinket levering, manglende levering, fejl på produktet, produktets design eller dets fremstilling, manglende mulighed for at bruge
sådanne produkter eller tjenester, tab af fremtidig forretning (mistet indtjening) eller nogen anden årsag i forbindelse med eller som følge
af køb, salg, leasing, leje, installering eller brug af sådanne NDS-produkter, disse vilkår og betingelser eller med hensyn til nogle vilkår i
nogen aftale, som indeholder disse vilkår og betingelser.
I VISSE JURISDIKTIONER ER UDELUKKELSE ELLER FRASIGELSE AF BESTEMTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR IKKE TILLADT,
SÅ BEGRÆNSNINGERNE OG/ELLER UDELUKKELSERNE HERI GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I DET TILFÆLDE VIL ANSVARET VÆRE
BEGRÆNSET I VIDEST MULIGE OMFANG, SOM DET TILLADES I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.
Oplysningerne i dette dokument, inklusive alle dessiner og alt relateret materiale, tilhører NDS og/eller NDS' licensgivere, som forbeholder
sig retten til alle patenter, ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder til dette dokument, herunder alle rettigheder til design,
fremstilling, reproduktion, brug og salg heraf undtagen i det omfang, at de nævnte rettigheder udtrykkeligt er overdraget til andre.
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Om denne vejledning
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Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til brugeren ved installering, opsætning og betjening af
EndoVue LCD-skærme. Afhængigt af modellen og det tilbehør, der er anskaffet, gælder alle funktioner og
indstillinger, der er beskrevet i denne vejledning, muligvis ikke for den skærm, du anvender.
En nummereret fane i kanten af siden angiver begyndelsen af en sektion.

Tilsigtet brug og kontraindikationer
Tilsigtet brug:
Denne skærm er beregnet til at blive brugt i et medicinsk miljø til visning af video og grafik i høj kvalitet.
Kontraindikationer:
Denne skærm må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare anæstesiblandinger med luft, oxygen
eller lattergas.
Ingen del af dette produkt kan komme i kontakt med en patient. Aldrig berøre produktet og en patient på
samme tid.
Dette produkt er i stand til at vise radiologi (PACS) billeder for henvisning, ikke diagnostiske og formål.
Ved brug i kritiske situationer anbefaler vi på det kraftigste, at en erstatningsenhed er umiddelbar
tilgængelig.

Billedbibeholdelse meddelelse
Advarsel: Holdes et fast (konstant) billede på monitoren i lang tid, kan det resultere i billedretention
(“indbrænding”). Undgå at efterlade et fikseret billede på monitorens skærm, eller sluk for
monitoren, når den ikke er i brug.

Lynstart
Sådan tændes enheden:
Sæt skærmens stik i strømforsyningen. Tilslut strømadapteren. Slut skærmen til videokilden. Tænd for
strømmen til periferienhederne og derefter for skærmen. Strømafbryderens placering vises på side 2. NDSlogoet vises kortvarigt efterfulgt af video
Elektronikken, som NDS har udviklet, indeholder NDS' egen SmartSync™-teknologi, der ved starten
kontrollerer det indgående videosignal og automatisk viser billedet i det rette format. Derved undgås
justeringer i forbindelse med de fleste videokilder. Se "Billedjusteringer" på side 3 vedrørende finindstilling
af billedet.
Førstegangsbrugere og starttest:
På CRT-skærme (fladskærme) vises billederne klarere end på de traditionelle CRT-skærme. Derfor kan live
video virke en smule "firkantet". Brugere, som ikke er vant til forskellene på billedet, bør sætte sig ind i
problematikken, inden skærmen anvendes i en kritisk situation. Det anbefales, at førstegangsbrugere
samtidigt kigger på en CRT-skærm for at sætte sig ind i de fine forskelle, der er i visningskvaliteten.
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Tilslutningspanel
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Notater
1.
2.
3.
4.
5.

Et RGBS-, YPbPr- eller VGA-signal kan overføres via VGA-/RGBS-stikket.
Et DVI-, RGBS- eller YPbPr-signal kan overføres via DVI-stikket.
ND-OS-stikket kan bruges til hurtig installation af BIOS-opgraderinger. BIOS-opgraderinger kan også
installeres via stikket SERIAL.
5V/1A-jævnstrømsudgangen er en beskyttet Aux-forbindelse. Der er oplysninger på side 17.
Videoprintere skal sluttes til stikket VGA/RGBS eller S-VIDEO. De må ikke sluttes til stikket DVI-I/
RGBS

Strømafbryder

Elektriske symboler
Ækvipotentialitet: stik til andet udstyr (jordækvipotentielt)
Dette symbol vises ved siden af skærmens stik til potentialeudligning. (jordingsanordning)
Åben (slukket) kontakt:
Dette symbol vises på vippekontaktens side for åben (eller slukket).
Lukket (tændt) kontakt:
Dette symbol vises på vippekontaktens side for lukket (eller tændt).
2

Betjening
Skærmen betjenes vha. et tastatur med 6 knapper. Via tastaturet, der er placeret nederst på skærmens
forside, kan brugeren justere forskellige skærmparametre vha. systemets skærmmenuer.
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Billedjustering
Justering af lysstyrke
Tryk på lysstyrke-/kontrastknappen for at få kontrolelementet Brightness
(Lysstyrke) vist. Tryk på knappen ◄ eller ► for at forøge eller formindske
lysstyrken. Indstilles lysstyrken for højt eller lavt, reduceres mængden af
synlige gråtoner.

Justering af kontrast
Tryk to gange på lysstyrke-/kontrastknappen for at få kontrolelementet
Contrast (Kontrast) vist. Tryk på knappen ◄ eller ► for at justere kontrasten.
Indstilles kontrasten for højt eller lavt, mistes visse gråtoner.
Farvemætningen kan virke forkert.

Justering af baggrundsbelysningen
Tryk tre gange på lysstyrke-/kontrastknappen for at få kontrolelementet
Backlight (Baggrundsbelysning) vist. Tryk på knappen ◄ eller ► for at
justere baggrundsbelysningen.
Bemærk: Sænkes baggrundsbelysningens niveau, forlænges baggrundsbelysningens levetid.
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Oversigt over menusystemerne
Tryk én gang på knappen MENU for at åbne menusystemet. Den aktuelle video input og dets opløsning er
vist i displayet Mode fanen øverst til venstre i menuen. Menusystemet åbnes, og menuen Picture (Billede)
vises. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge den ønskede menu, og tryk på knappen SCROLL (Rul) for at
vælge parameteren. Tryk på knappen ◄ eller ► for vælge den ønskede værdi for parameteren. Tryk på
knappen MENU for at gemme ændringerne og lukke menusystemet.
Notater:
1. Alle parameternavne skifter til det sprog, der er valgt i opsætningsmenuen.
2. Der er ikke adgang til de nedtonede parametre.

5

Oversigt over tilgængelige sprog:
English
Deutsch
Francais
Italiano
Svensk
Espanol
Nederlands
Pycckий
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Videokilde
Menuen Input
(Indgang)

Når skærmen tændes, og Automatisk kildevalg er aktiveret, vælger Automatisk kildevalg først på den
tidligere valgte indgang. Hvis der er signal, vises det. I modsat fald søger funktionen Automatisk kildevalg
efter et signal på indgangene. Når skærmen tændes, og Automatisk kildevalg er deaktiveret, er den
tidligere valgte indgang den eneste indgang, som skærmen vælger.
Tryk på knappen INPUT (Indgang) for at åbne indgangsmenuen og skifte til en anden indgangskilde. I
menuen Input (Indgang) vises: P til venstre for den aktive indgang. Tryk på knappen SCROLL (Rul) for at
markere den ønskede indgang. Tryk til slut på knappen ◄ for at vælge den.

Tilslutning til en videoprinter
Der kan tilsluttes en videoprinter via indgangen
VGA/RGBS (vist på side 2) eller
S-Video (vist på side 2).
Brug stikket VGA/RGBS til at tilslutte et RGBS-signal. Vælg VGA/RGBS fra indgangsmenuen. Stikket VGA/
RGBS benyttes til at tilslutte et YPbPr-signal. Vælg YPbPr fra indgangsmenuen.
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Opsætning af skærmen
Menuen HD-SDI Picture
(HD-SDI-billede)

Menuen SD-SDI, S-Video Picture
(SD-SDI, S-Video-billede)

Menuen Composite Picture
(Sammensat billede)

Horizontal Position (Flyt vandret)
Flytter billedet mod højre eller venstre. Tryk på knappen ◄ eller ► for at centrere billedet vandret.
Vertical Position (Flyt lodret)
Flytter billedet op eller ned. Tryk på knappen ◄ eller ► for at centrere billedet.
Sharpness (Skarphed)
Tryk på ◄ eller ► for at justere det viste billedes skarphed (fokus).
Overscan (Video)
Denne parameter aktiveres, når inputtet er data fra video(kamera).
0 = Billedet vises i en størrelse, så det fylder skærmen, uden at der går videooplysninger tabt. Billedet, der
vises på skærmen, kan indeholde en sort bjælke øverst og nederst eller i højre eller venstre side.
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Billedet forstørres trinvist lineært men forbliver centreret. Når billedet bliver større,
mistes der videooplysninger i toppen og bunden og/eller i højre og venstre side.
Vælg vha. knappen ◄ eller ►.
Video Format (Videoformat)
Auto = Indstiller automatisk enheden til den tilsluttede videokildes format. NTSC = Angiver, at enheden
skal modtage NTSC-video. PAL = Angiver, at enheden skal modtage PAL-video. Vælg vha. knappen
◄ eller ►
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Menuen VGA / RGBS Picture
(VGA-/RGBS-billede)

Menuen YPbPr Picture
(YPbPr-billede)

Horizontal Position (Flyt vandret)
Flytter billedet mod højre eller venstre. Tryk på knappen ◄ eller ► for at centrere billedet vandret.
Vertical Position (Flyt lodret)
Flytter billedet op eller ned. Tryk på knappen ◄ eller ► for at centrere billedet.
Sharpness (Skarphed)
Tryk på ◄ eller ► for at justere det viste billedes skarphed (fokus).
Phase (Fase)
Tryk på ◄ eller ► for at justere fasen i skærmens pixel-klokfrekvens.
Frequency (Frekvens)
Indstiller skærmens pixel-klokfrekvens. Indstil Scaling (Skalering) til Fill (Udfyld), indtil billedet lige netop
fylder hele skærmen vandret. Tryk på ◄ eller ► for at justere skærmens pixel-klokfrekvens.
Overscan (Video)
Denne parameter aktiveres, når inputtet er data fra video(kamera).
0 = Billedet vises i en størrelse, så det fylder skærmen, uden at der går videooplysninger tabt. Billedet, der
vises på skærmen, kan indeholde en sort bjælke øverst og nederst eller i højre eller venstre side.
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Billedet forstørres trinvist lineært, men forbliver centreret. Når billedet bliver større,
mistes der videooplysninger i toppen og bunden og/eller i højre og venstre side. Vælg vha. knappen ◄
eller ►.
Scaling (Graphics) (Skalering (grafik))
Denne parameter aktiveres, når inputtet er grafikdata (computer).
Fill = (Udfyld) Udvider billedet, så det fylder hele skærmen. Højde-bredde-forholdet vises muligvis ikke helt
nøjagtigt. Aspect = (Aspekt) Udvider videobilledet, indtil dets største mål fylder skærmen. Billedet vises
muligvis med sorte bjælker i toppen og bunden eller i venstre og højre side. 1:1 = Viser videodata i den
oprindelige størrelse og med det oprindelige højde-bredde-forhold. Billedet vises muligvis med sorte
bjælker i toppen og bunden og i venstre og højre side. Vælg vha. knappen ◄ eller ►.
SmartSync / Alternate Modes (SmartSync/alternative indstillinger)
Når NDS' egen SmartSync-teknologi startes, kontrolleres det indgående signal, og videobilledet vises
automatisk i det rette format. Vælg parameteren SmartSync/Alternate Modes (SmartSync/alternative
indstillinger), og tryk på knappen ◄ for at køre SmartSync. Tryk på knappen ► for at vælge en anden
indstilling.
Parameteren Alternate Mode (Alternativ indstilling) (format) har to argumenter X og Y. Det venstre (X)
argument er den aktuelle indstilling, mens det højre (Y) er antallet af tilgængelige indstillinger.
Indstillingen (format) og/eller frekvensen skifter, hver gang der trykkes på knappen ►. Når
indstillingsnummeret når maksimum, vender rækken tilbage til 1, næste gang der trykkes på knappen ►.
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Menuen DVI Digital Picture
(DVI-digitalbillede)

Overscan (Video)
Denne parameter aktiveres, når inputtet er data fra video(kamera).
0 = Billedet vises i en størrelse, så det fylder skærmen, uden at der går videooplysninger tabt. Billedet, der
vises på skærmen, kan indeholde en sort bjælke øverst og nederst eller i højre eller venstre side.
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Billedet forstørres trinvist lineært men forbliver centreret. Når billedet bliver større,
mistes der videooplysninger i toppen og bunden og/eller i højre og venstre side. Vælg vha. knappen ◄
eller ►.
Scaling (Graphics) (Skalering (grafik))
Denne parameter aktiveres, når inputtet er grafikdata (computer).
Fill = (Udfyld) Udvider billedet, så det fylder hele skærmen. Højde-bredde-forholdet vises muligvis ikke helt
nøjagtigt. Aspect = (Aspekt) Udvider videobilledet, indtil dets største mål fylder skærmen. Billedet vises
muligvis med sorte bjælker i toppen og bunden eller i venstre og højre side. 1:1 = Viser videodata i den
oprindelige størrelse og det oprindelige højde-bredde-forhold. Billedet vises muligvis med sorte bjælker i
toppen og bunden og i venstre og højre side. Vælg vha. knappen ◄ eller ►.
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Color
Farvemenuer
ColorMenus
Menus

Gamma
Tryk på ◄ eller ► for at vælge en forudindstillet Gamma (1.8, 2.0, 2.2, 2.4 eller 2.6), Video eller PACS.
Notater:
1.
Video er en farvekorrigeret opslagstabel (LUT - Look Up Table).
2.
PACS er en DICOM-lignende opslagstabel. Bemærk: Dette produkt kan kun vise radiologi (PACS)billeder til reference, ikke til diagnostik.
Color Temperature (Farvetemperatur)
Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge en af 4 forudindstillede farvetemperaturer eller User (Bruger).
Bemærk: Når en forudindstillet værdi vælges, og en parameter ændres, kopieres de aktuelle værdier til
Brugerindstillede værdier og User (Bruger) vælges.
Red, Green, Blue (Rød, grøn, blå)
Tryk på knappen ◄ eller ► for at forøge eller formindske den valgte farves intensitet.
Saturation (Mætning)
Tryk på ◄ eller ► for at indstille billedets mætning (farveintensitet).
Hue (Nuance)
Tryk på ◄ eller ► for at indstille billedets nuance (farvenuance).
Brightness (Lysstyrke)
Tryk på knappen ◄ eller ► for at indstille lysstyrken. Denne er lig med kontrolelementet for Lysstyrke, der
er beskrevet på side 3.
Contrast (Kontrast)
Tryk på knappen ◄ eller ► for at indstille kontrasten. Denne svarer til kontrolelementet for Kontrast, der
er beskrevet på side 3.
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Menuen Setup
(Opsætning)

Menuen Position
Anbringer menuen på 1 af 9 foruddefinerede steder på skærmen. Tryk på knappen ◄ eller ► for at vælge
et af de ni skærmpositioner.
Language (Sprog)
Vælg 1 af 8 sprog: Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, hollandsk og russisk. Tryk på knappen ◄ eller ►
for at vælge et af de otte sprog.
DPMS Enable (Aktiver skærmens strømstyringssystem)
Display Power Management System. Når DPMS er aktiveret, og der i 20 sekunder ikke registreres et
indgangssignal, vises meddelelsen "D.P.M.S." i 10 til 15 sekunder, hvorefter skærmens baggrundsbelysning
slukker, og dioden i frontpanelets nederste højre hjørne lyser gult. Når indgangssignalet genoprettes,
tænder baggrundsbelysningen, og frontpanelets diode lyser blåt. Tryk på knappen ► for at aktivere DPMS,
og tryk derefter på ► for at deaktivere DPMS.
Auto Source Select (Automatisk kildevalg)
on = (til) Søger gennem alle indgangskilderne, indtil en aktiv videokilde findes. off = (fra) Videoindgangen
vælges manuelt. Tryk på knappen ◄ eller ► for at deaktivere eller aktivere automatisk kildevalg.
Menu Lock (Menulås)
Deaktiverer adgangen til menusystemet. Derved forhindres utilsigtede ændringer af skærmens
indstillinger. Tryk på knappen ► for at aktivere menulåsen. MENU LOCKED (Menulås) vises, når der trykkes
på knappen ►. Tryk på og hold knapperne MENU og SCROLL (Rul) nede, indtil MENU UNLOCKED (Menu
låst op) vises, for at låse menuen op.
Operating Hours (Driftstimer): Antal timer, baggrundsbelysningen har været tændt
BIOS: Version af skærmens BIOS-firmware.
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Menuen Defaults
(Standarder)

Factory Defaults (Fabriksstandardværdier)
Viser meddelelsen Restoring Factory Defaults (Gendanner fabriksindstillingerne), og alle værdier vender
tilbage til de værdier, der var valgt fra fabrikken. Tryk på knappen SCROLL (Rul) for at fremhæve Factory
Defaults, og tryk derefter på knappen ►.
User Defaults (Brugerstandardværdier)
Gør det muligt at gemme fem tilpassede brugerindstillinger.
Angivelse af brugerstandardværdier
1. Vælg parametrene for Picture (Billede), Color (Farve) og Setup (Opsætning) efter brugerens valg.
2. Vælg fanen Defaults (Standarder).
3. Brug knappen SCROLL (Rul) til at vælge tilgængelige brugerstandarder. Der står ***EMPTY*** (Tom)
under de tilgængelige brugerstandarder.
4. Tryk på ◄ for at gemme brugerindstillingerne. Meddelelsen ***EMPTY*** (tom) forsvinder.
5. Gentag trin 1 til 4 for op til 5 brugere.
Gendannelse af brugerstandardværdier
1. Marker de brugerstandardværdier, der skal gendannes, og tryk på knappen ►.
Sletning af brugerstandardværdier
1. Marker de brugerstandardværdier, der skal slettes, og tryk på lysstyrke-/kontrastknappen.
Bemærk: Prompten nederst i menuen Defaults (Standarder) vises kun, hvis en af brugerstandardværdierne
er valgt.
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Fejlfinding
Billedet er meget stort i forhold til skærmen
Kør SmartSync™, hvis data fra computeren tilsyneladende ikke vises korrekt. Tryk på knappen Menu for at køre
SmartSync™. Vælg menuen Setup (Opsætning). Tryk på knappen SCROLL (Rul) for at markere SmartSync™, og tryk
derefter på knappen ◄. SmartSync™ kører, og billedstørrelsen vises korrekt.
Tegn med skygger
Tegn med skygger skyldes normalt refleksioner fra videokablet eller kilden. Brug et koaksialkabel i god kvalitet, og
reducer om muligt den vertikale opdateringshastighed. En reduktion af scanningshastighederne kan eliminere
refleksioner. I modsætning til en CRT-skærm, flimrer en fladskærm ikke ved lave opdateringshastigheder (60 Hz er
optimal), og dataene opdateres med samme hyppighed ved alle opdateringshastigheder.
Teksten er for lille
Da skærmen kan modtage og vise computerdata med en højere opløsning end den oprindelige opløsning, kan det
medføre, at teksten bliver lille. Kontroller på fanen Display Mode (Visningsindstilling) i menuen, at computerdataenes
opløsning ikke overstiger specifikationen for "indbygget opløsning", der er angivet på side 18.
Rystede tegn
Hvis tegnene er rystede eller fede, kan det skyldes, at Sharpness (Skarphed), Frequency (Frekvens) og/eller Phase
(Fase) skal justeres. Se: Indstilling af Frequency (Frekvens), Phase (Fase) og Sharpness (Skarphed) nedenfor.
Tegnstøj og lodret forvrængning
Ved justeringen af frekvensen udvides eller sammentrækkes det viste billedes størrelse vandret. Det viste billede er
muligvis for bredt eller smalt, og der kan forekomme lodrette bånd og rystede pixel i grå og lyse farver. Juster
frekvensen, indtil billedet passer på skærmen. Justeringen af den vandrette position kan bruges til at kontrollere, om
frekvensen er indstillet korrekt. Anbring billedet langs skærmens venstre kant, og forskyd det ét "klik" mod højre.
Billedet skal have én kolonne uden for skærmen i højre side, hvis frekvensen er indstillet korrekt.
Sort skærm
Sluk og tænd for skærmen. Hvis NDS-logoet vises, fungerer skærmen korrekt. Kontroller, om strømstyringsfunktionen
(DPMS) er aktiveret. Meddelelsen "Searching" (Søger) vises, hvis der ikke findes en videokilde, eller hvis
indgangskilden er uden for skærmens opløsningsområde.
Indstilling af frekvens, fase og skarphed
Windows-brugere: Åben et WordPad-dokument, og indstil skrifttypen til Arial 8. Tryk på tasten enter for at flytte
markøren til sidens midte. Hold tasterne skift og + nede for at skrive en linie med plustegn.
Frekvensen er ikke korrekt, hvis plustegnet vises i lyse eller mørke grupper. Tryk på knappen MENU for at åbne OSM,
og rul derefter til parameteren Frequency (Frekvens). Tryk på knappen ◄ eller ► for at forøge eller formindske
frekvensen. Der vil være et punkt, hvor alle plustegn kommer i fokus og får samme intensitet.
Fase og skarphed er finjusteringer, som bedst foretages vha. et skærmkalibreringsprogram.
Videoprinter
Når en videoprinter er i brug, skal signalet først tilsluttes videoprinteren og derefter sendes videre til skærmen ved
brug af en af videoprinterens udgange. For signaler af typen RGBS eller YPbPr skal du kontrollere, at signalet er
tilsluttet den korrekte indgang på videoprinteren, at videoprinterens RGBS- eller YPbPr-udgang er sluttet til stikket
VGA/RGBS (vist på side 2), samt at VGA/RGBS er valgt for et RGBS-signal, eller YPbPr er valgt for et YPbPr-signal på
indgangsmenuen (se Tilslutning af en videoprinter på side 5). For et signal af typen S-Video skal du slutte signalet til
videoprinterens indgang S-Video og derefter slutte videoprinterens udgang S-Video til skærmens stik S-Video samt
vælge S-Video på indgangsmenuen.
Hvis videoprinteren er korrekt tilsluttet, og der ikke er noget output fra videoprinteren, skal du se videoprinterens
brugervejledning eller kontakte producenten af videoprinteren for at få hjælp til konfiguration og brug.

12

6

Tegninger og dimensioner
EndoVue 15

7

MONTERINGSHULLER
M4 X 0,7 GEVIND
9 mm DYBDE
4X

JORDINGSANORDNING

13

AFBRYDER

EndoVue 19

MONTERINGSHULLER
M4 X 0,7 GEVIND
9 mm DYBDE
4X

AFBRYDER

JORDINGSANORDNING

14

Montering af kabeldæksel
1. Slut strøm- og videokablerne til skærmen, inden kabeldækslet monteres.
2. Anbring fane A og B ud for de brede områder ved udskæring A og B. Se figur 1
3. Skub tapperne A og B ind i de brede områder ved udskæring A og B, indtil kabeldækslet berører
skærmens bagside.
4. Lad kabeldækslet glide fremad, indtil tapperne langs dækslets forside sidder i stikåbningen i skærmens
bagdæksel. Se figur 2.
5. Følg fremgangsmåden ovenfor i omvendt rækkefølge, når kabeldækslet skal fjernes.

Indskæring B

Indskæring A

AFBRYDER
JORDINGSANORDNING

Fane A

Fane B

figur 1

AFBRYDER

JORDINGSANORDNING

figur 2
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Datastik og udgange
DVI-I*
Digital og analog

VGA / RGBS / YPbPr
1 RØD

6 JORD RØD

11 ID0

2 GRØN

7 JORD RØD

12 ID1

DVI-I understøtter digital og analog (RGBS/YPbPr).
Analoge data vises på ben 8 og benene C1 til C5.

3 BLÅ

8 JORD BLÅ

13 VANDRET
SYNKRONISERING

* Overholder DVI 1.0

4 ID2

9 N. C.

14 LODRET SYNK.

5 GND

10 SYNK JORD

15 ID3

S-Video
Ben Navn

BEN
NR.

SIGNAL

BEN
NR.

SIGNAL

1

T.M.D.S. DATA 2-

16

HOT PLUGDETEKTERING

2

T.M.D.S. DATA 2+

17

T.M.D.S. DATA 0-

3

T.M.D.S. DATA 2/4
SKÆRMET

18

T.M.D.S. DATA 0+

Beskrivelse

1

GND

Jord (Y)

4

T.M.D.S. DATA 4-

19

T.M.D.S. DATA 0/5
SKÆRMET

2

GND

Jord (C)

5

T.M.D.S. DATA 4+

20

T.M.D.S. DATA 5-

3

Y

Intensitet (luminans)

6

DDC KLOK

21

T.M.D.S. DATA 5+

4

C

Farve (krominans)

7

DDC-DATA

22

T.M.D.S. KLOK SKÆRMET

8

ANALOG VERT. SYNK

23

T.M.D.S. KLOK+

9

T.M.D.S. DATA 1-

24

T.M.D.S. KLOK-

10

T.M.D.S. DATA 1+

11

T.M.D.S. DATA 1/3
SKÆRMET

C1

ANALOG RØD

12

T.M.D.S. DATA 3-

C2

ANALOG GRØN

13

T.M.D.S. DATA 3+

C3

ANALOG BLÅ

14

+5 V STRØM

C4

ANALOG VANDRET
SYNKRONISERING

15

JORD

C5

ANALOG JORD

8

RGBS og YPbPr (DVI)

Kablers bøjeradius
Vi anbefaler, at metalkablernes bøjeradius ikke er mindre end 63 mm eller 7 gange kablets diameter,
afhængigt af hvilken der er størst. Skarpere bøjninger kan beskadige kablet og/eller forringe
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Kontrol Stik og udgang
Serial Control
Ben Navn

USB
Connector

Beskrivelse

1

NC

Ingen forbindelse

2

RXD

Ingen forbindelse

3

TXD

Flash Upgrade og Serial Control Tx

4

NC

Ingen forbindelse

5

GND

Jord

6

NC

Ingen forbindelse

7

NC

Ingen forbindelse

8

NC

Ingen forbindelse

9

RXD

Flash Upgrade og Serial Control Rx

Ben

Navn

Beskrivelse

1

VCC

+5 VDC

2

D-

Data -

3

D+

Data +

X

ID

Ingen forbindelse

4

GND

Jord

Bemærk:
Følgende kabler kan fås hos NDS.
Flash Upgrade-kabel, varenummer: 35Z0047

Strømstik og udgange
24 V-stik



Ben

1

2

3


+ 24 JORD
VDC

Afskærmning

Valgfri 5 Volt Fiber strømkabel
5 Volt Fiber strømkabel
Connector

Centret (1)

Shield (2)

J1

+ 5 VDC

Retur

J2

+ 5 VDC

Retur

Du kan købe en 5 Volt Fiber Power Cable kontakt:
North America and Asia Pacific:
Europe:
customercare@ndssi.com
customercare-emea@ndssi.com
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Specifikationer a
Synlig diagonal (tommer)

15.0

19.0

Lysstyrke b (cd/m2, typisk)

350

350

Oprindelige opløsning

1024 x 768

1280 x 1024

Dot Pitch (mm)

.297

.294

Vertikal synsvinkel

170°

170°

Horisontal synsvinkel

170°

170°

Kontrastforhold (typisk)

1500:1

1500:1

VGA-indgangssignalniveau ved 75 Ohm

0,7 V p-p

0,7 V p-p

HD-SDI-indgangssignalniveau

0,8 til 2,0 V p-p

0,8 til 2,0 V p-p

S-Video-indgangssignalniveau

0,7 V p-p

0,7 V p-p

Sammensat indgangssignalniveau

0,7 V p-p

0,7 V p-p

RGBS-indgangssignalniveau

0,7 V p-p

0,7 V p-p

RGBS-indgangssynkroniseringsniveau

0,4 til 4,0 V p-p

0,4 til 4,0 V p-p

Jævnstrømsindgang

24 VDC/3.75A

24 VDC/3.75A

Jævnstrømforbrug (nominelt) c

30 W

30 W

Vekselstrømsforbrug (nominelt) c

33 W

33 W

Skærmens vægt

4,8 kg (10,5 lbs)

6,8 kg (15,0 lbs)

Driftstemperatur

0 til 35°C

0 til 40°C

Fugtighed ved drift (ikke-kondenserende)

20 til 85%

20 til 85%

Driftshøjde

2,000 m (6,600 ft)

2,000 m (6,600 ft)

Opbevaringstemperatur

-20 til 50°C

-20 til 50°C

Transport Temperatur

-20 til 50°C

-20 til 50°C

Opbevaring Luftfugtighed (ikke kondenserende)

10til 90%

10til 90%

Transport Luftfugtighed (ikke kondenserende)

10til 90%

10til 90%

Opbevaring Højde

10,000 m (33,000 ft)

10,000 m (33,000 ft)

9

Miljø

Notater:
a.
Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt fabrikken vedrørende de aktuelle specifikationer.
b.
Den viste lysstyrke er uden et berøringsskærm- eller A/R-filter installeret.
c.
Gælder strømforsyningen Bridge Power JMW190KB2400F05 , der fulgte med skærmen.
Vekselstrømsindgang: 100 til 240 Volt ved 50 til 60 Hz.
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DVI Understøttede opløsninger
Signalparameter
Aktiv Opløsning
(Vandret x lodret )

Understøttet Range
640 x 480 min to 1920 x 1200 max

Opdater Kurs
(Lodret Frekvens)

23.98 Hz up to 85 HZ

Pixel Clock
25 MHz up to 165 MHz
(Pixel Frekvens)
DVI-D-indgang kan automatisk registrere nogen gyldig
digital DVI signal i beslutningen, intervaller vertikal
opdateringshastighed, og pixel ur er angivet i tabellen
ovenfor. Signaler uden nogen af de angivne intervaller

Vandret
Opløsning
(pixels)
720
720
720
720
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
640
720
720
800
800
800
800
800
800

Lodret
Opløsning
(linjer)
480i
480p
576i
576p
350
350
350
400
400
480
480
480
480
480
480
480
400
400
600
600
600
600
600
600

Vandret
Opløsning
(pixels)
720
720
720
720
720
1280
1280
1280

SDI Understøttede opløsninger
Lodret
Lodret
Vandret
Lodret
Opløsning Frekvens
Opløsning Opløsning
(linjer)
(Hz)
(pixels)
(linjer)
480i
29.97
1280
720p
483i
29.97
1280
720p
487i
29.97
1920
1080sF
576i
25
1920
1080p
587i
25
1920
1080p
720p
24
1920
1080p
720p
25
1920
1080i
720p
30
1920
1080i

VGA, RGBS, og YPbPr Understøttede opløsninger
Lodret
Vandret
Lodret
Lodret
Vandret
Frekvens
Opløsning Opløsning Frekvens
Opløsning
(Hz)
(pixels)
(linjer)
(Hz)
(pixels)
29.97
1024
768i
43.48
1280
59.94
1024
768
50
1280
25
1024
768
59.94
1280
50
1024
768
60
1280
50
1024
768
64
1280
60
1024
768
70.07
1280
70
1024
768
75.03
1280
50
1024
768
84.99
1294
70
1152
576
50
1440
50
1152
864
60.05
1600
60
1152
864
70.01
1600
67
1152
864
75
1920
70
1152
864
85
1920
72.81
1152
900
66
1920
75
1280
720p
24
1920
85.01
1280
720p
25
1920
70
1280
720p
30
1920
85.04
1280
720p
50
1920
56.25
1280
720p
59.94
1920
60.32
1280
960i
29.97
1920
60.38
1280
960
59.94
1920
72.19
1280
960
60
75
1280
960
75
85.06
1280
960
85

Video- og grafikindgange

Stiktype

HD-SDI / SDI

BNC, 75 Ohm termineret

S-video

DIN-4, 75 Ohm termineret

RGBS / YPbPr

DVI-A, 75 Ohm termineret

RGBS / YPbPr

HD-15, 75 Ohm termineret

Composite

BNC, 75 Ohm termineret

DVI

DVI-D

VGA

HD-15
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Lodret
Opløsning
(linjer)
1024i
1024
1024
1024
1024
480p
576p
960
900
1200i
1200
1080sF
1080p
1080p
1080p
1080i
1080i
1080p
1080p
1200
1200

Lodret
Frekvens
(Hz)
43.44
60
60.02
75.02
85.02
59.94
50
59.96
59.94
48.04
60
24
24
25
29.97
25
29.97
50
59.94
30
50

Lodret
Frekvens
(Hz)
50
59.94
24
24
25
29.97
25
29.97

Instruktioner vedr. rengøring og desinfektion
Før rengøring og overfladedesinfektion skal enheden SLUKKES og afbrydes fra strømkilden.
Rengøring:
Aftør grundigt alle udvendige overflader med en fnugfri klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Der er
anført en liste over brugbare rengøringsmidler nedenfor. Fjern restmaterialer ved at aftørre alle udvendige
overflader med en fnugfri klud fugtet med destilleret vand.
Desinfektion:
Desinficer enheden ved at aftørre alle udvendige overflader med en fnugfri klud fugtet med 80 %
ætylalkohol. Lad enheden tørre.
Forsigtig:
Spild ikke væsker ind i enheden, og lad ikke udvendige overflader komme i kontakt med skrappe
opløsningsmidler såsom dem, der er anført nedenfor, eftersom det kan forårsage alvorlige skader på
enheden.
Brugbare rengøringsmidler:
Eddike (destilleret klar eddike, 5 % aciditet)
Ammoniakbaseret glasrengøringsmiddel
Brugbare desinfektionsmidler:
Ætanol, 80 % vol.
Ikke-brugbare opløsningsmidler:
MEK (methylætylketon)
Toluen
Acetone
Bemærk:
De brugbare rengørings- og desinfektionsmaterialer anført ovenfor er blevet testet på NDS-produkter, og
når de benyttes som anvist, skader de ikke projektets finish eller dets plastikkomponenter.
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Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet
Alt elektromedicinsk udstyr skal overholde kravene i IEC 60601-1-2. Forholdsregler, efterlevelse af EMCretningslinjerne (elektromagnetisk kompatibilitet) i denne manual samt verificering af alle medicinske apparater
i samtidig brug er påkrævet for at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet og sameksistens med alle andre
medicinske apparater forud for en kirurgisk procedure.
Dette udstyrs emissionskarakteristika gør det egnet til brug i erhvervsområder og på hospitaler (CISPR 11 klasse A).
Hvis det bruges i et beboelsesmiljø (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan dette udstyr muligvis ikke give
tilstrækkelig beskyttelse for RF-kommunikationstjenester. Brugeren skal træffe afhjælpende foranstaltninger, som
for eksempel at flytte eller vende udstyret.
Følgende EMC-tabeller stilles til rådighed som reference:
•
•
•

“Elektromagnetiske emissioner” på side 24
“Elektromagnetisk immunitet” på side 25
“Anbefalede separationsafstande” på side 26
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Elektromagnetiske emissioner
Emissioner

Overholdelse

Elektromagnetisk miljø – retningslinjer

RF-emissioner

Gruppe 1

Produktet anvender kun RF-energi til sin interne funktion. Derfor er dets
RF-emissioner meget lave og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens med
elektronisk udstyr i umiddelbar nærhed.

Klasse B

Produktet egner sig til brug i alle etablissementer, herunder
beboelsesejendomme og bygninger, der er direkte tilsluttet det offentlige
lavspændingsnetværk, som forsyner bygninger, der anvendes til beboelse.

CISPR 11
RF-emissioner
CISPR 11
Harmoniske emissioner Klasse A
IEC 61000-3-2
Spændingsudsving /
flicker-emissioner

Overholdelse

IEC 61000-3-3
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Elektromagnetisk immunitet
Vejledning og producentens erklæring: Elektromagnetiske emissioner
Produktet er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller brugeren af
produktet skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.
Immunitetstest

Immunitetstest

Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV kontaktudladning
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV luftudladning

Udstrålet RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m
Spottests: 385 MHz. ved 27 V/m,
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz. ved 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz.
ved 28 V/m

Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000-4-4

±2 kV, strømforsyning
±1 kV, I/O-porte
100 kHz PRR

Overspænding IEC 61000-4-5
Strømforsyning, ledning til jord
Strømforsyning, ledning til ledning

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Ledet RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz - 80 MHz)
6 V ISM-bånd
80 % AM 1 kHz

Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8

30 A/m - 50 eller 60 Hz

Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvariationer
på strømforsyningsledninger IEC 61000-4-11

100 % dyk, 0,5 periode, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % dyk, 1 periode
30 % dyk, 25/30 perioder (50/60 Hz)
Afbrydelse 100 % fald, 5 sek.

Bemærk:
•

•

Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner (mobil/trådløs) og fastnetmobilradioer,
amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse samt TV-udsendelse kan ikke med nøjagtighed forudsiges
teoretisk. For at vurdere det elektromagnetiske miljø forårsaget af faste RF-sendere skal det overvejes at
udføre en elektromagnetisk undersøgelse på stedet. Hvis den målte feltstyrke på placeringen, hvor produktet
bruges, overstiger den gældende RF-overholdelsesniveau, som er anført ovenfor, skal produktet observeres
for at bekræfte, at det fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan yderligere forholdsregler
være nødvendige, f.eks. at vende eller flytte produktet.
I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre end 3 V/m.
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Anbefalede separationsafstande
Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og produktet
Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede.
Kunden eller brugeren af produktet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at opretholde en
minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og produktet, jf. nedenstående
anbefalinger, i forhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.
ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikationsudstyr (inklusive eksternt udstyr som antennekabler og antenner) må ikke bruges
tættere end 12 tommer (30 cm) på nogen del af (det elektromagnetiske udstyr eller det elektromagnetiske system),
herunder producentens anførte kabler. I modsat fald kan udstyrets funktion blive forringet.
Senderens maksimale nominelle Separationsafstand i meter i forhold til senderens frekvens
udgangseffekt (W)
150 kHz til 80 MHz
80 MHz til 800 MHz
800 MHz til 2,7 GHz
0,01
0,12
0,12
0,23
0,10
0,38
0,38
0,73
1,00
1,20
1,20
2,30
10,00
3,80
3,80
7,30
100,00
12,00
12,00
23,00

For sendere, hvor den maksimale nominelle udgangseffekt ikke er anført ovenfor, kan den anbefalede
separationsafstand, d, i meter (m) anslås vha. den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens
maksimale udgangseffekt i watt (W) ifølge producenten af senderen.
BEMÆRKNING 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensniveau.
BEMÆRKNING 2: Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af
strukturers, objekters og menneskers absorption og refleksion.

ADVARSEL: Kombinationer af tilbehør, der ikke er anført i denne brugervejledning, må kun bruges, hvis de
udelukkende er beregnet til en given anvendelse og ikke påvirker det medicinske udstyrs ydelse, sikkerhed og
EMC-karakteristika.

26 | Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet

Global Headquarters
www.ndssi.com
5750 Hellyer Ave
San Jose, CA 95138
USA
+1 408 776 0085
info@ndssi.com
Europe
Novanta Europe GmbH
Parkring 57-59
85748 Garching
Germany
+49 89 31 707 100
info.novanta-europe@novanta.com
Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.com
Oriental Media Center
Suite 2302, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com
NDS Quality System
ISO 13485
FDA Registration #2954921

60A0992 Rev D

