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Advarsler og forsiktighetsregler1 

Når produktet skal drives fra en krets med en spenning som er høyere enn 120 volt i USA, må det brukes en krets som 
betegnes som «center tapped circuit». Produktet er ment for kontinuerlig bruk.  

Det er ansvaret til montøren å teste produktets jordingsforbindelse for å bekrefte at forbindelsen samsvarer med 
sykehusets, lokale og nasjonale krav som stilles til impedans.  

En jordkontakt på baksiden av produktet kan brukes til å opprette jordingsforbindelse til produktets ramme. Enhver 
slik jordingsforbindelse må tilkobles i samsvar med gjeldende elektriske forskrifter. Jordkontakten vises på den 
tekniske tegningen på side 2. 

Resirkulering: 

Følg gjeldende bestemmelser og planer for gjenvinning eller avfallsbehandling av dette utstyret. 

Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om installasjon og/eller bruk av dette utstyret 
følger. Informasjon som er merket med dette symbolet må leses nøye for å unngå skade på utstyret. 

Dette symbolet varsler brukeren om at ikke-isolert spenning i apparatet kan gi kraftig elektrisk støt. Derfor er 
det farlig å komme i kontakt med noen del inni apparatet. For å redusere faren for elektrisk støt, må du IKKE 
fjerne dekselet (eller baksiden). Brukeren trenger ikke tilgang til noen av komponentene inni apparatet. 
Overlat service til kvalifisert servicepersonell. 

Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om bruk og/eller vedlikehold av dette utstyret er 
inkludert. Informasjon som er merket med dette symbolet må leses nøye for å unngå skade på utstyret. 

Dette symbolet angir produsenten.  

Dette symbolet angir produsentens representant i EU. 

For å hindre fare for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette dette apparatet for regn eller fuktighet. Du må ikke 
sette den polariserte pluggen på dette apparatet i en kontakt på en skjøteledning eller annen kontakt hvis ikke 
pinnene kan settes helt inn. Produktet er laget for å oppfylle kravene til sikkerhet for produkter som brukes i 
nærheten av pasienter.  
Dette produktet er et klasse I medisinsk enhet. Ingen endringer er tillatt. 
Dette utstyret/systemet er laget kun for bruk av kvalifisert helsepersonell.  

Samsvar med sikkerhetsregler: 
Dette produktet er bare godkjent av TUV når det gjelder elektrisk støt, brann og mekaniske 
farer i samsvar med CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 and ANSI/AAMI ES60601-1. 

Samsvar med sikkerhetsregler: 
Dette produktet oppfyller kravene i EN60601-1 slik at det samsvarer med direktivet for 
medisinsk utstyr 93/42/EØF og 2007/47/EF (generell sikkerhetsinformasjon). 

Dette produktet samsvarer med de nevnte standardene kun når det brukes med den medfølgende strømforsyningen 
av medisinsk kvalitet.  

Strømledning: Bruk en strømledning av sykehuskvalitet utstyrt med riktig støpsel for strømkilden.  
Koble strømkabelen fra strømforsyningen. Strømkabelen er den eneste godkjente frakoblingsmekanismen. 
MEDISINSK UTSTYR skal plasseres slik at utstyrets frakoblingsmekanisme er lett tilgjengelig.  

Model 15” og 19” EndoVue 
Strømforsyning Bridge Power JMW190KB2400F05  

Vekselstrøminngang 100 til 240 volt ved 50 til 60 Hz. 

Likestrømutgang 24 volt på 3.75 fo 
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FCC og EU-direktiver: 
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-reglene og rådsdirektivene 93/42/EØF og 2007/47/EF for europeiske standarder. Bruk er 
underlagt følgende to betingelser: (1) Dette produktet må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) dette produktet må tåle 
interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som kan føre til uønskede resultater.  
1. Bruk de påmonterte spesifisert ledningene med fargeskjermen for å ikke påvirke radio- eller fjernsynssignaler. Bruk av andre

kabler og adaptere kan føre til interferens med annet elektronisk utstyr. 
2. Dette utstyret er testet og funnet å overholde grensene som er angitt i FCC del 15 og CISPR 11. Dette utstyret genererer,

bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i radiokommunikasjon dersom det ikke
installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene. 

IEC: 
Dette utstyret er testet, og det er funnet å samsvare med grensene for medisinsk utstyr i henhold til IEC 60601-1-2. Disse grensene 
er utarbeidet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk medisinsk installasjon. Dette utstyret genererer, 
bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i annet utstyr i nærheten dersom det ikke 
installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.  

FCC, EU-direktiver og IEC: 
Det er ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret skaper skadelig interferens 
for radio- eller tv-mottak, noe som kan undersøkes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å forsøke ett eller flere av 
følgende tiltak: 
• Snu eller flytt mottakerantennen. 
• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. 
• Koble utstyret til en stikkontakt i en annen krets enn den mottakeren er koblet til.

Samsvarserklæring  

Juridisk erklæring 

Ekstrautstyr som kobles til denne skjermen må være sertifisert etter de aktuelle IEC-standardene (dvs. IEC 60950-1) for 
databehandlingsutstyr, og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr). Videre skal alle konfigurasjoner overholde systemstandarden, IEC 
60601-1-1. Enhver som kobler tilleggsutstyr til en signalinngang eller signalutgang, konfigurerer et medisinsk system, og er derfor 
ansvarlig for at systemet overholder kravene i systemstandard IEC 60601-1-1. Vedkommende som er ansvarlig for å montere 
skjermen til et system, må sørge for at monteringsutstyret som brukes med denne skjermen samsvarer med IEC-standarden 60601

NDS selger sine produkter gjennom andre produsenter, distributører og forhandlere av medisinsk utstyr, og kjøperen av dette 
NDS-produktet bør derfor kontakte den aktuelle forhandleren for informasjon om eventuell produktgaranti de gir. 

NDS påtar seg ikke, og autoriserer heller ingen andre til å påta seg, noe annet ansvar i forbindelse med og/eller relatert til salg og/
eller bruk av våre produkter. For å sikre riktig bruk, håndtering og vedlikehold av NDS-produkter, bør kundene konsultere 
produktspesifikk litteratur, produkthåndbok og/eller merking som følger med produktet eller som er tilgjengelig på annen måte.  

Kundene gjøres oppmerksom på at systemets konfigurasjon, programvare, bruksområde, kundedata og operatørens styring av 
systemet, er noen av de faktorene som påvirker produktets ytelse. Selv om NDS-produktene anses å være kompatible med mange 
systemer, kan spesifikke funksjonelle implementasjoner variere fra kunde til kunde. Derfor må produktets egnethet til et bestemt 
formål eller bruksområde vurderes av kunden, og garanteres ikke av NDS. 

NDS FRASKRIVER SEG SPESIFIKT ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, BÅDE UTTRYKTE, IMPLISITTE OG/ELLER LOVBESTEMTE, 
INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, DUGELIGHET OG/ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, 
OG UKRENKELIGHET MED HENSYN TIL ALLE PRODUKTER OG TJENESTER FRA NDS. ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, 
REPRESENTASJONER OG/ELLER FORSIKRINGER, AV ENHVER TYPE, ENHVER NATUR ELLER ETHVERT OMFANG, BÅDE IMPLISITTE, 
UTTRYKTE OG/ELLER SOM FREMKOMMER ELLER FØLGER AV ENHVER VEDTEKT, LOV, KOMMERSIELL BRUK, SEDVANE, PROFESJON 
ELLER ANNET, BLIR HERVED UTTRYKKELIG EKSKLUDERT OG AVVIST.  

NDS, dets forhandlere og/eller distributører er ikke ansvarlige, verken direkte eller gjennom erstatning, for noen spesielle, 
tilfeldige, følgemessige, straffende, erstatningsmessige eller indirekte skader, inkludert men ikke begrenset til påståtte skader som 
følge av forsinket levering, uteblitt levering, produktsvikt, produktkonstruksjon eller produksjon, manglende evne til å bruke slike 
produkter eller tjenester, tap av fremtidig virksomhet (tapt profitt), eller enhver annen årsak uansett hva det måtte være, i 
forbindelse med eller som følge av kjøp, salg, leasing, leie, installasjon eller bruk av slike NDS-produkter, disse vilkårene og 
betingelsene, eller med hensyn til noen av vilkårene i enhver avtale som innbefatter disse vilkårene og betingelsene. 

NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJONER OG FRASKRIVELSE AV VISSE GARANTIER ELLER BEGRENSNINGER PÅ 
ØKONOMISK ANSVAR, SÅ BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUSJONENE SOM ER FREMSATT HER GJELDER MULIGENS IKKE. HVIS 
DET ER TILFELLE, VIL ANSVARET VÆRE BEGRENSET SÅ MYE SOM MULIG, I DEN GRAD LOVEN I DEN GJELDENDE JURISDIKSJONEN 
TILLATER. 

Informasjonen som gis i dette dokumentet, inkludert alle design, konstruksjoner og relatert materiell, eies av NDS og/eller dets 
lisensutstedere, som forbeholder seg, i den grad det er aktuelt, all patentrettighet, opphavsrett og annen eiendomsrett til dette 
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Slå skjermen på: 
Koble strømforsyningen til skjermen med strømledningen. Plugg inn veksekstrømadapteren. Koble en 
videokilde til skjermen. Slå på strømmen til det perifere utstyret og deretter til skjermen. Strømbryterens 
plassering er vist på side 2. Først vises NDS-logoen og så video kort tid etter.  

Elektronikken er utviklet av NDS og innlemmer SmartSync™ teknologien som eies av NDS. Under 
initialiseringen undersøker denne teknologien inngangssignalet og viser automatisk videobildet på riktig 
format. Dette eliminerer eventuell justering for de fleste videokilder. For å finjustere bildet, viser vi til 
avsnittet «Bildejustering» på side 3. 

Førstegangbrukere og første test: 
Bilder på flatpanel (LCD) virker skarpere enn de som ses på en vanlig katodeskjerm. Av samme årsak kan 
levende video synes å være litt sammentrykket. Brukere som ikke er vante med bildeforskjellen, bør gjøre 
seg kjent med bildet før de de bruker skjermen i en situasjon med et mulig kritisk utfall og vurdere om 
bruken er hensiktsmessig. Det anbefales at førstegangsbrukere studerer skjermen mens den er plassert 
ved siden av en katodeskjerm, for å gjøre seg kjent med eventuelle små forskjeller i bildekvaliteten.  

Hurtigstart  

Om denne håndboken  
Denne håndboken er utarbeidet for å hjelpe brukeren med riktig montering, oppsett og bruk av EndoVue 
LCD-skjermene. Avhengig av hvilken modell og utstyret som ble innkjøpt, kan det være mulig at at enkelte 
funksjoner og utstyr som er forklart i denne håndboken ikke gjelder for den skjermen du bruker. 

Nummererte faner på siden av håndboken merker starten på hvert kapittel.  

Tilsiktet bruk og kontraindikasjoner  
Tilsiktet bruk: 
Denne skjermen er laget for bruk i et medisinsk miljø til å vise video og bilder av høy kvalitet. 

Kontraindikasjoner: 
Skjermen skal ikke brukes nær antennbare anestetiske blandinger med luft, oksygen eller dinitrogenoksid 
(lystgass). 

Ingen deler av dette produktet kan komme i kontakt med en pasient. Aldri berøre produktet og en pasient 
på samme tid.  

Dette produktet kan vise Radiologi (PACS) bilder for referanse, ikke diagnostiske, formål bare.  

For bruk som kan ha kritisk utfall anbefaler vi at en reserveenhet er tilgjengelig for umiddelbar bruk. 

Advarsel: Gjentatte forlate et statisk bilde på skjermen i lange perioder av gangen kan resultere i 
etterbilder på LCD-skjermen. Å hindre dette fenomenet unngå å forlate et fast bilde på skjermen og 
slå av skjermen når den ikke er i bruk. 

Etterbilder varsel 



2 

Kontaktpanel  

Elektriske symboler  

Åpen bryter (av):  
Dette symbolet vises på av-siden på skjermens vippebryter. 

Lukket bryter (på):  
Dette symbolet vises på på-siden på skjermens vippebryter. 

Ekvipotensial: kobling til annet utstyr (jord-ekvipotensial) 
Dette symbolet vises ved siden av skjermens ekvipotensialleder. (jordingsstift) 
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Merknader  
 
 

1. Et RGBS-, YPbPr- eller VGA-signal kan tilføres via VGA/RGBS-kontakten.  
2. Et DVI-, RGBS- eller YPbPr-signal kan tilføres via DVI-kontakten.  
3. ND-OS-kontakten tillater rask installering av BIOS-oppgraderinger. BIOS-oppgraderinger kan også 

installeres via SERIAL -kontakten.  
4. Kontakten 5V/1A DC er en beskyttet utgang for likestrøm. Se side 17 for opplysninger. 
5. En videoskriver må være tilkoblet VGA/RGBS-kontakten eller S-VIDEO-kontakten. Den kan ikke 

kobles til DVI-I/RGBS-kontakten  

Strømbryter 
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Bildejusteringer  

Skjermen betjenes med et tastaturfelt med 6 kapper Tastaturfeltet er plassert nederst på forsiden av 
skjermen og gjør det mulig for brukeren å justere forskjellige skjermparametere ved hjelp av menyer på 
skjermen (OSM).  

Betjening  

Trykk på knappen for lysstyrke / kontrast for å vise kontrollen for lysstyrke. 
Trykk på knappen ◄ eller ► for å øke eller redusere lysstyrken. Stilles 
lysstyrken for høyt eller lavt, kan det redusere mengden synlige gråtoner.  

Justere lysstyrke 

Trykk på Bildelyshet / Kontrast-knappen to ganger for å vise kontrollfeltet for 
kontrast. Trykk på knappen ◄ eller ► for å justere kontrasten. Stilles 
kontrasten for høyt eller lavt, kan dette redusere mengden synlige gråtoner 
Fargemetningen kan vises feil.  

Justere kontrast 

Trykk på knappen for lysstyrke / kontrast tre ganger for å vise kontrollen for 
bakgrunnsbelysning. Trykk på knappen ◄ eller ► for å stille inn 
bakgrunnsbelysning. 
 
Merk: Når nivået til bakgrunnsbelysningen senkes, vil det forlenge levetiden 
til  bakgrunnsbelysningen. 

Justere bakgrunnsbelysning 

4 
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Trykk én gang på knappen MENU (Meny) for å åpne menysystemet. Den nåværende video-inngang og 
oppløsning er vist i fanen Display Mode (visningsmodus) øverst til venstre i menyen. Menysystemet åpnes 
mens menyen Picture (Bilde) vises. Trykk på knappen ◄ eller ► for å velge menyen du ønsker å arbeide 
med, og trykk så på knappen SCROLL (Bla) for å velge parameteren. Trykk på knappen ◄ eller ► for å stille 
inn parameteren til ønske verdi. Trykk på knappen MENU (Meny) for å lagre endringene og lukke 
menysystemet. 
Merknader:  
1. Alle parameternavn endres til språket som velges i Oppsett-menyen.
2. Nedtonete parametere er ikke tilgjengelig.

 Oversikt over menysystemer 
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Språkliste: 

English 
Deutsch 
Francais 
Italiano 
Svensk 
Espanol 
Nederlands  
Pycckий   
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Inngangsmeny 

Når displayet er slått på og automatisk kildevalg er på, vil automatisk kildevalg se på den forrige valgte 
inngangen først. Hvis det finnes et signal, vises det. Ellers begynner automatisk kildevalg å skanne 
inngangene for å finne et signal. Når displayet er slått på og automatisk kildevalg er av, vil displayet bare se 
på den forrige valgte inngangen.   

For å slå over til en annen inngangskilde, trykk på knappen INPUT (Inngang) for å åpne menyen for 
inngangsdata. Inngangsmenyen viser: P til venstre for den aktive inngangen. Trykk på knappen SCROLL 
(BLA) for å utheve ønsket inngang. Trykk til slutt på knappen ◄ for å velge den. 

Videokilde  

Tilkobling av en videoskriver 

En videoskriver kan kobles til via 

VGA/RGBS-kontakten (vist på side 2) eller  

S-Video-kontakten (vist på side 2).

Bruk VGA/RGBS-kontakten til å koble til et RGBS-signal. Velg VGA/RGBS fra inngangsmenyen. VGA/RGBS-
kontakten brukes også til å koble til et YPbPr-signal. Velg YPbPr fra inngangsmenyen.  

 Ikke bruk DVI-I / RGBS kontakt. 
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Horizontal Position (Horisontal stilling) 
Flytter bildet til venstre eller høyre. Trykk på ◄ eller ► for å midtstille bildet horisontalt. 
 
Vertical Position (Vertikal stilling) 
Flytter bildet opp eller ned. Trykk på ◄ eller ► for å midtstille bildet vertikalt. 
 
Sharpness (skarphet) 
Trykk på ◄ eller ► for å justere skarpheten (fokus) til det viste bildet. 
 
Overscan (Video) 
Denne parameteren er aktivert når inngangsdata er video (kamera) -data. 
0 = Bildet vises i en størrelse som fyller skjermen uten å tape videoinformasjon. Skjermbildet som vises kan 
inkludere svarte stolper øverst og nederst eller på høyre og venstre side. 
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bildet forstørres lineært i gradvise skritt, men forblir midtstilt. Ettersom bildet blir 
større, går videoinformasjon bort øverst og nederst og/eller til venstre og til høyre av bildet. 
Velg ved hjelp av knappen ◄ eller ►. 
 
Video Format 
Auto = Stiller automatisk skjermen til formatet til den tilkoblede videokilden. NTSC = Stiller skjermen til å 
akseptere NTSC-video. PAL = Stiller skjermen til å akseptere PAL-video. Velg ved hjelp av knappen              
◄ eller ►  

Skjermoppsett  

HD-SDI-bildemeny 

SD-SDI, S-Video-bildemeny 

Composite (kombinert) -bildemeny 
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Horizontal Position (Horisontal stilling) 
Flytter bildet til venstre eller høyre. Trykk på ◄ eller ► for å midtstille bildet horisontalt.  
 
Vertical Position (Vertikal stilling)  
Flytter bildet opp eller ned. Trykk på ◄ eller ► for å midtstille bildet vertikalt.  
 
Sharpness (Skarphet)  
Trykk på ◄ eller ► for å justere skarpheten (fokus) til det viste bildet.  
 
Phase (Fase) 
Trykk på ◄ eller ► for å justere fasen til skjermens pikselklokke. 
 
Frequency (Frekvens) 
Justerer frekvensen til skjermens pikselklokke. Når Scaling (Skalering) er stilt på Fill (Fyll), juster til bildet så vidt fyller 
skjermen horisontalt. Trykk på ◄ eller ► for å justere frekvensen til skjermens pikselklokke. 
 
Overscan (Video)  
Denne parameteren er aktivert når inngangsdataene er fra video (kamera).  
0 = Bildet vises i en størrelse som fyller skjermen uten at noe videoinformasjon går tapt. Skjermbildet som vises kan 
inkludere svarte felt øverst og nederst eller på høyre og venstre side.  
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bildet forstørres lineært i gradvise skritt, men forblir midtstilt. Ettersom bildet blir større, går 
videoinformasjon bort øverst og nederst og/eller til venstre og til høyre av bildet. Velg ved hjelp av knappen               
◄ eller ► . 
 
Scaling (skalering av grafikk) 
Denne parameteren er aktivert når inngangsdataene er grafikk (fra datamaskin).  
Fill (Fyll) = Forstørrer videobildet slik at det fyller hele skjermen. Det er mulig bildesideforholdet ikke kan vises 
nøyaktig. Aspect (Forhold) = Forstørrer videobildet til dets største side fyller skjermen. Det er mulig skjermbildet kan 
vises med svarte felt øverst og nederst eller på høyre og venstre side. 1:1 = Viser videodata i opprinnelige størrelse og 
med opprinnelig bildesideforhold. Det er mulig skjermbildet kan vises med svarte felt øverst og nederst eller på 
høyre og venstre side. Velg ved hjelp av knappen  ◄ eller ► .  
 
SmartSync / alternative moduser  
Under initialiseringen undersøker SmartSync-teknologien fra NDS inngangssignalene og viser automatisk videobildet 
i riktig format. For å kjøre SmartSync, velg parameteren SmartSync / Alternate Modes (Alternative moduser) og trykk 
så på knappen ◄. Du kan velge en alternativ modus ved å trykke på knappen ►.  
 
Parameteren Alternate Mode (format) (Alternativ modus) har to argumenter, X og Y. Det venstre (X) argumentet er 
den gjeldende modusen, og den høyre (Y) er antall tilgjengelige moduser. Modusen (formatet) og / eller frekvensen 
endres hver gang knappen ► trykkes inn. Når antall modus når sin maksimumsverdi, vil det neste trykket på knappen 
►  stille modusantallet tilbake til 1.  

YPbPr-bildemeny 

VGA / RGBS-bildemeny  
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Overscan (Video)  
Denne parameteren er aktivert når inngangsdataene er fra video (kamera).  
0 = Bildet vises i en størrelse som fyller skjermen uten at noe videoinformasjon går tapt. Skjermbildet som 
vises kan inkludere svarte felt øverst og nederst eller på høyre og venstre side.  
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bildet forstørres lineært i gradvise skritt, men forblir midtstilt. Når bildet blir større, 
forsvinner videoinformasjon øverst og nederst og/eller på venstre og høyre kant av bildet. Velg ved hjelp 
av knappen ◄ eller ►. 
 
Scaling (Skalering) (grafikk) 
Denne parameteren er aktivert når inngangsdataene er grafikk (fra datamaskin).  
Fill (Fyll) = Forstørrer videobildet slik at det fyller hele skjermen. Det er mulig bildesideforholdet ikke kan 
vises nøyaktig. Aspect (Forhold) = Forstørrer videobildet til dets største side fyller skjermen. Det er mulig 
skjermbildet kan vises med svarte felt øverst og nederst eller på høyre og venstre side. 1:1 = Viser 
videodata i opprinnelige størrelse og med opprinnelig bildesideforhold. Det er mulig skjermbildet kan 
vises med svarte felt øverst og nederst eller på høyre og venstre side. Velg ved hjelp av knappen                   
◄ eller ► .  

DVI Digital-bildemeny 
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Color Menus 

9 

Color Menus 

9 

Fargemenyer 

Gamma  
Trykk på ◄ eller ► for å velge en forhåndsinnstilt verdi for Gamma (1.8, 2.0, 2.2, 2.4 eller 2.6), Video eller 
PACS. 
Merknader: 
1. Video er en fargekorrigert oppslagstabell (LUT - Look Up Table). 
2. PACS er en DICOM-lignende oppslagstabell.  Merk: Dette produktet kan vise radiologibilder (PACS) for 

referanseformål, ikke diagnostikk. 
 
Color Temperature (Fargetemperatur) 
Trykk på knappen ◄ eller ► for å velge én av 4 forhåndsinnstilte fargetemperaturer eller User (Bruker).  
Merk: Når en forhåndsinnstilling er valgt, og et parameter er endre, blir gjeldende verdier kopiert til 
brukerens forhåndsinnstillinger og Bruker velges. 
 
Red, Green, Blue (Rød, Grønn, Blå)  
Trykk på knappen ◄ eller ► for å øke eller redusere intensiteten til den valgte fargen. 
 
Saturation (Metning)  
Trykk på ◄ eller ► for å stille inn fargemetningen (fargeintensiteten) i bildet.  
 
Hue (Fargetone)  
Trykk på ◄ eller ► for å stille inn fargetonen (fargenyansen) i bildet.  
 
Brightness (Lysstyrke) 
Trykk på knappen ◄ eller ► for å stille inn lysstyrken.  Dette er et duplikat av lysstyrkekontrollen beskrevet 
på side 3. 
 
Contrast (Kontrast) 
Trykk på knappen ◄ eller ► for å stille inn kontrasten.  Dette er et duplikat av kontrastkontrollen beskrevet 
på side 3. 
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Setup Menu 
(Oppsettmeny) 

Menu Position (Menyposisjon) 
Plasserer menyen på 1 av 9 forhåndsdefinerte steder på skjermen. Trykk på knappen ◄ eller ► for å velge 
en av de 9 skjermposisjonene. 
 
Language (Språk) 
Velg 1 av 8 språk: English, tysk, fransk, italiensk, svensk, spansk, nederlandsk eller russisk. Trykk på knappen 
◄ eller ► for å velge ett av de 8 språkene. 
 
DPMS Enable (Aktiver DPMS) 
Display Power Management System. Når DPMS er aktivert ("on"), og ikke noe inngangssignal er mottatt i 
løpet av 20 sekunder, vises meldingen "D.P.M.S." i 10-15 sekunder, og deretter slås skjermens 
bakgrunnsbelysning av og LED-lampen i nedre høyre hjørne på frontpanelet lyser gult. Når et 
inngangssignal kobles til, slås bakgrunnsbelysningen på og LED-lampen på frontpanelet lyser blått. Trykk 
på knappen ► for å aktivere DPMS, trykk på knappen ► for å deaktivere DPMS. 
 
Auto Source Select (Automatisk kildevalg) 
on (på) = Skjermen søker gjennom alle mulige inngangsskilder til den finner en aktiv videokilde. off (av) = 
Videoinngang velges manuelt. Trykk på knappen ◄ eller ► for å deaktivere eller aktivere Auto Source 
Select (Automatisk kildevalg).  
 
Menu Lock (Menylås) 
Deaktiverer adgang til menysystemet. Dette forhindrer utilsiktede endringer av skjerminnstillingene. Trykk 
på knappen ► for å aktivere menylåsen. MENU LOCKED (MENY LÅST) vises når knappen ► trykkes inn. For 
å låse opp, trykk inn og hold knappene MENU og SCROLL samtidig inntil MENU UNLOCKED (MENY ULÅST) 
vises. 
 
Operating Hours (Driftstimer): Antall driftstimer for bakgrunnsbelysningen 
BIOS: Versjonen av skjermens BIOS-fastvare.  
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Factory Defaults (Fabrikkinnstillinger) 
Viser meldingen Restoring Factory Defaults (Gjenoppretter fabrikkinnstillinger) og tilbakestiller alle 
innstillinger til fabrikkinnstilte verdier. Trykk på knappen SCROLL (BLA) for å utheve Factory Defaults 
(Fabrikkinnstillinger), og trykk deretter på knappen ►.  
 
User Defaults (Brukerinnstillinger) 
Tillater at opp til fem brukerdefinerte innstillinger lagres.  
 
Angi brukerinnstillinger 
1. Velg verdier for paramentrene Picture (Bilde), Color (Farge) og Setup (Oppsett) i henhold til brukerens 

preferanser. 
2. Velg fanen Defaults (Standarder). 
3. Bruk knappen SCROLL (BLA) til å velge en tilgjengelig brukerinnstilling. Meldingen ***EMPTY*** vises i 

User Defaults (Brukerinnstillinger). 
4. Trykk på ◄ for å lagre brukerinnstillingene. Meldingen ***EMPTY*** forsvinner. 
5. Gjenta punktene 1 til og med 4 for opptil 5 brukere. 
 
Gjenopprett brukerinnstillinger 
1. Velg de User Defaults (Brukerinnstillinger) som skal gjenopprettes, og trykk deretter på knappen ►. 
 
Slette brukerinnstillinger 
1. Velg de User Defaults (Brukerinnstillinger) som skal slettes, og trykk deretter på knappen for lysstyrke/

kontrast. 
 
Merk: Ledeteksten nederst på menyen Defaults (Standarder) vises bare når en av brukerinnstillingene er 
valgt. 

Defaults-meny 
(Standardinnstillinger) 
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Bildet er for stort for skjermen 
Dersom data fra datamaskinen ikke vises på riktig format, må SmartSync™ kjøres. Trykk på knappen Menu (Meny) for 
å kjøre SmartSync™.  Velg menyen Setup (Oppsett). Trykk på knappen SCROLL (BLA) for å finne og utheve 
SmartSync™, og trykk deretter på knappen ◄. SmartSync™ starter og tilpasser bildets størrelse slik at det vises riktig.  

Tegn vises med dobbeltkontur 
Når tegn vises med dobbeltkontur ("skygge"), er dette vanligvis knyttet til refleksjoner i videokabelen eller kilden. 
Bruk en koaksialkabel av høy kvalitet, og reduser om mulig den vertikale oppdateringsfrekvensen for bildet. Redusert 
skannefrekvens kan bidra til å eliminere refleksjoner. I motsetning til en katodeskjerm, vil ikke en flatskjerm flimre ved 
lavere oppdateringsfrekvenser (60 Hz er optimalt), og dataoppdateringen vil være den samme for alle 
oppdateringsfrekvenser.  

Teksten er for liten 
Fordi skjermen mottar og viser datamaskindata med høyere oppløsning enn skjermbildets opprinnelige oppløsning, 
kan dette føre til at teksten blir liten. Velg fanen Display Mode (Visningsmodus) på menyen. Bekreft at oppløsningen 
for datamaskindata ikke er større enn spesifikasjonen for Native Resolution (Opprinnelig oppløsning) som vises på 
side 18.  

Tegnflimring 
Dersom det virker som om tegnene "rister", er uklare eller er i fet skrift, er det mulig at verdiene for skarphet, frekvens 
og/eller fase må justeres. Se: Stille inn Frequency (Frekvens), Phase (Fase) og Sharpness (Skarphet) nedenfor. 

Tegnstøy og vertikal forvregning 
Justering av frekvensen gjør den horisontale størrelsen på det viste bildet enten større eller mindre. Det viste bildet 
kan være for bredt eller for smalt, og kan vises med vertikale bånd og pikselflimmer i områder med gråtoner og lyse 
farger. Juster Frequency (Frekvens) til bildet passer akkurat inn i skjermbildet. Justering av den horisontale posisjonen 
kan brukes til å  bekrefte at frekvensen er innstilt riktig. Still bildet inntil den venstre skjermkanten, og endre det med 
ett "klikk" til høyre. Bildet bør ha én kolonne utenfor skjermen på høyre side dersom frekvensen er stilt inn riktig.  

Svart skjerm 
Slå strømmen til skjermen av og så på igjen. Dersom NDS-logoen vises igjen, virker skjermen riktig. Kontroller om 
DPMS-funksjonen for strømstyring er aktivert. Meldingen "Searching" (søker) vises når videokilden er fjernet eller når 
en inngangskilde ligger utenfor skjermens oppløsningsområde. 

Stille inn Frequency (Frekvens), Phase (Fase) og Sharpness (Skarphet) 
Brukere av Windows: Åpne et WordPad-dokument og still fonten til Arial 8. Trykk Enter-tasten for å flytte markøren til 
midt på siden. Hold tastene Shift og + nede for å lage en linje med plusstegn (+++++). 
 
Dersom plusstegnene vises i grupper av lysere eller mørkere plusstegn, er ikke frekvensen innstilt riktig. Trykk på 
knappen MENU (MENY) for å åpne menyene på skjermen (OSM), og deretter på knappen SCROLL (BLA) til du kommer 
til parameteren Frequency (Frekvens). Trykk på knappen ◄ eller ► for å øke eller redusere frekvensen. På ett punkt 
vil alle plusstegnene komme inn i fokus og vises med samme intensitet. 
 
Fase og skarphet er hårfine justeringer som utføres best ved hjelp av et kalibreringsprogram for skjermbildet.  

Feilsøking  

6 

Videoskriver  
Når det brukes en videoskriver, kobles signalet først til videoskriveren, deretter går det til displayet som bruker en av 
videoskriverens utgangsporter.  Når det gjelder RGBS- eller YPbPr-signaler, må det kontrolleres at signalet  er koblet 
til den riktige inngangen på videoskriveren, at videoskriverens RGBS- eller YPbPr-utgang er koblet til VGA/RGBS-
kontakten  (se side 2), at VGA/RGBS er valgt for et RGBS-signal, eller at YPbPr er valgt for et YPbPr-signal fra 
inngangsmenyen (se Tilkobling av en videoskriver på side 5). Når det gjelder et S-Video-signal, kobles signalet til S-
Video-inngangen på videoskriveren, og deretter kobles S-Video-utgangen på videoskriveren til displayets S-Video-
kontakt, og S-Video velges fra inngangsmenyen.   
 
Hvis videoskriveren er riktig tilkoblet og det ikke er noe utgangssignal fra videoskriveren, kan du slå opp i 
brukerhåndboken for videoskriveren eller kontakte produsenten av videoskriveren for å få hjelp til oppsett og bruk.  
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Tegninger og mål  

7 

EndoVue 15 

 

MONTERINGSHULL 
M4 X 0,7 GJENGER 
9 mm DYP 
4X 

LED-SKJERM 

PÅ/AV-BRYTER Jordingspunkt 
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EndoVue 19 

 Jordingspunkt 

MONTERINGSHULL 
M4 X 0,7 GJENGER 
9 mm DYP 
4X 

LED-SKJERM 

PÅ/AV-
BRYTER 



Montering av kabeldeksel  
1. Koble strømkabel og videokabel til skjermen før du monterer kabeldekselet. 
2. Still ørene A og B på linje med sporene A og B. Se figur 1 
3. Skyv ørene A og B inn i den brede delen av sporene A og B til kabeldekselet berører baksiden av 

skjermen. 
4. Skyv kabeldekselet fremover til ørene i forkant av dekselet passer inn i kontaktåpningen på baksiden 

av skjermen. Se figur 2. 
5. Utfør prosedyren over i motsatt rekkefølge for å fjerne kabeldekselet. 
 
Merk: Kabeldekselet skal tas av før strømledningen og/eller videokabelen kobles til eller fra. 
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figur 2 

 

PÅ/AV-BRYTER 

Jordingspunkt 

figur 1 

Øre A Øre B 

Spor A Spor B 

 

 

Jordingspunkt 

PÅ/AV-BRYTER 



Datakontakter og pinnereferanser  
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S-Video 

Pinn
e Navn Beskrivelse 

1 GND Jord (Y) 

2 GND Jord (C) 

3 Y Intensitet (luminans) 

4 C Farge (krominans) 

1 RED 6 GND RED 11 ID0 

2 GREEN 7 GND GREEN 12 ID1 

3 BLUE 8 GND BLUE 13 HORIZ SYNC 

4 ID2 9 N. C. 14 VERT SYNC. 

5 GND 10 SYNC GND 15 ID3 

VGA / RGBS / YPbPr 

PINN SIGNAL PINNE SIGNAL 

 1 T.M.D.S. DATA 2- 16  HOT PLUG DETECT 

 2 T.M.D.S. DATA 2+ 17  T.M.D.S. DATA 0- 

 3 T.M.D.S. DATA 2/4 SHIELD 18 T.M.D.S. DATA 0+ 

 4 T.M.D.S. DATA 4- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SHIELD 

 5 T.M.D.S. DATA 4+ 20 T.M.D.S. DATA 5- 

 6 DDC CLOCK 21 T.M.D.S. DATA 5+ 

 7 DDC DATA 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD 

 8 ANALOG VERT. SYNC 23 T.M.D.S. CLOCK+ 

 9 T.M.D.S. DATA 1- 24 T.M.D.S. CLOCK- 

 10 T.M.D.S. DATA 1+   RGBS og YPbPr (DVI) 

 11 T.M.D.S. DATA 1/3 SHIELD C1 ANALOG RØD 

 12 T.M.D.S. DATA 3- C2 ANALOG GRØNN 

 13 T.M.D.S. DATA 3+ C3 ANALOG BLÅ 

 14 +5 V STRØM C4 ANALOG HORIS SYNK 

 15 GND C5 ANALOG JORD 

DVI-I* 
Digital & Analog  

DVI-I støtter digital og analog (RGBS/YPbPr). 
Analoge data kommer på pinne 8 og pinnene C1 til og 
med C5. 
 
* Samsvarer med DVI 1.0 
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Kabelkveilradius 

Vi anbefaler at kveilradiusen av metalliske kabler ikke skal være under 63 mm (2,5 tommer), eller 
7 ganger diameteren på kabelen, den største verdien gjelder. Krappere kveiler kan skade kabelen og/

eller svekke videosignalet.  



24 volt kontakt 
Pinne 1 2 3 

  + 24 V 
DC 

GND Skjerming 

 

  

Strømkontakter og pinnereferanser  
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Valgfritt 5 Volt Fiber Strømkabel  

Kontakt Senter (1) Skjold  (2) 

J1 + 5 VDC Retur 

J2 + 5 VDC Retur 

5 Volt Strømkabel  

Å kjøpe en 5 Volt Fiber Strømkabel kontakt:  
North America and Asia Pacific:      Europe:  
customercare@ndssi.com    customercare-emea@ndssi.com 

Kontroll kontakter og pinnereferans 

Seriell kontroll  

Pinne Navn Beskrivelse 

1  NC Ingen forbindelse  

2 RXD Ingen forbindelse 

3 TXD Flash-oppgradering og seriell kontroll Tx 

4 NC Ingen forbindelse  

5 GND Jord 

6 NC Ingen forbindelse  

7 NC Ingen forbindelse  

8 NC Ingen forbindelse  

9 RXD Flash-oppgradering og seriell kontroll Rx 

Merk:  
Følgende kabler er tilgjengelige fra NDS 
Bestillingsdelenummer forFlashoppgradering 
35Z0047 

Pin  Name  Description  

1  VCC  +5 VDC  

2  D-  Data -  

3  D+  Data +  

X  ID  Ingen forbindelse  

4  GND  Jord 

USB 
Kontakter 



Spesifikasjoner a  

Merknader:  
a. Spesifikasjoner kan endres uten varsel. Kontakt fabrikken for de siste spesifikasjonene.
b. Lysstyrken som vises er uten berøringsskjerm eller A/R-filter.
c. Gjelder for strømforsyningsenheten fra Bridge Power JMW190KB2400F05  som leves med

skjermen. Vekselstrøminngang: 100–240 Volt ved 50–60 Hz.

Synlig diagonalt mål (tommer) 15.0 

Lysstyrke b (cd/m2, typisk) 350 

Opprinnelig oppløsning 1024 x 768 

Punktavstand (mm) .297 

Vertikal visningsvinkel 170° 

Horisontal visningsvinkel 170° 

Kontrastforhold (typisk) 1500:1 

VGA-inngangssignalnivå ved 75 Ohm 0,7 V p-p 

HD-SDI-inngangssignalnivå 0,8 til 2,0 V p-p 

S-Video-inngangssignalnivå 0,7 V p-p 

Kombinert inngangssignalnivå 0,7 V p-p 

RGBS-inngangssignalnivå 0,7 V p-p 

RGBS synk inngangsnivå 0,4 til 4,0 V p-p 

Forbruk likestrøm (nominelt) c 30 W 

Forbruk vekselstrøm (nominelt) c 33W 

Skjermens vekt 4,8 kg 

Miljø 

Driftstemperatur 0 til 35 °C 

Luftfuktighet under drift  (ikke-kondenserende) 20 til 85 % 

Driftshøyde 2,000 m (6,600 ft ) 

Oppbevaringstemperatur -20 til 50 °C

Temperatur under transport -20 til 50 °C

Luftfuktighet under lagring (ikke-kondenserende) 10 til 90 % 

19.0 

350 

1280 x 1024 

.294 

170° 

170° 

1500:1 

0,7 V p-p 

0,8 til 2,0 V p-p 

0,7 V p-p 

0,7 V p-p 

0,7 V p-p 

0,4 til 4,0 V p-p 

30 W 

33W 

6,8 kg 

0 til 40 °C 

20 til 85 % 

2,000 m (6,600 ft ) 

-20 til 50 °C

-20 til 50 °C

10 til 90 % 

Likestrøminngang 24 V DC / 3.75A 24 V DC / 3.75A 

Transportfuktighet  (ikke-kondenserende) 10 til 90 % 10 til 90 % 

Lagring Altitude 10,000 m (33,000 ft ) 10,000 m (33,000 ft ) 
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Video- og grafikkinnganger Kontakttype 

HD-SDI / SDI BNC, 75 Ohm, terminert 

S-video DIN-4, 75 Ohm, terminert 

RGBS / YPbPr DVI-A, 75 Ohm, terminert 

RGBS / YPbPr HD-15, 75 Ohm, terminert 

Kompositt BNC, 75 Ohm, terminert 

DVI DVI-D 

VGA HD-15 
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VGA, RGBS, og YPbPr  Støttede Oppløsninger  
Horisontal Vertikal Vertikal Horisontal Vertikal Vertikal Horisontal Vertikal Vertikal 
Oppløsning  Oppløsning Frekens Oppløsning  Oppløsning Frekens Oppløsning  Oppløsning Frekens 
(pixels) (linjer) (Hz) (pixels) (linjer) (Hz) (pixels) (linjer) (Hz) 
720 480i 29.97 1024 768i 43.48 1280 1024i 43.44 
720 480p 59.94 1024 768 50 1280 1024 60 
720 576i 25 1024 768 59.94 1280 1024 60.02 
720 576p 50 1024 768 60 1280 1024 75.02 
640 350 50 1024 768 64 1280 1024 85.02 
640 350 60 1024 768 70.07 1280 480p 59.94 
640 350 70 1024 768 75.03 1280 576p 50 
640 400 50 1024 768 84.99 1294 960 59.96 
640 400 70 1152 576 50 1440 900 59.94 
640 480 50 1152 864 60.05 1600 1200i 48.04 
640 480 60 1152 864 70.01 1600 1200 60 
640 480 67 1152 864 75 1920 1080sF 24 
640 480 70 1152 864 85 1920 1080p 24 
640 480 72.81 1152 900 66 1920 1080p 25 
640 480 75 1280 720p 24 1920 1080p 29.97 
640 480 85.01 1280 720p 25 1920 1080i 25 
720 400 70 1280 720p 30 1920 1080i 29.97 
720 400 85.04 1280 720p 50 1920 1080p 50 
800 600 56.25 1280 720p 59.94 1920 1080p 59.94 
800 600 60.32 1280 960i 29.97 1920 1200 30 
800 600 60.38 1280 960 59.94 1920 1200 50 
800 600 72.19 1280 960 60       
800 600 75 1280 960 75       
800 600 85.06 1280 960 85       

DVI-D-inngang kan automatisk oppdage noe gyldig digital DVI 
signal i oppløsning, varierer vertikal oppdateringsfrekvens, og 
pikselklokke angitt i tabellen ovenfor. Signaler utenfor noen av de 
angitte temperaturene, kan ikke støttes.  

DVI  Støttede Oppløsninger  
Signalparameterdetaljer  Støttet Range  
Aktiv Oppløsning  640 x 480 min til 1920 x 1200 maks 
(Horisontal x Vertikal)   
    
Oppdateringsfrekvens  23.98 Hz opp til 85 HZ 
(Vertikal Frekens)   
    
Pixel Klokke 25 MHz opp til 165 MHz 
(Pixel Frekens)   

SDI  Støttede Oppløsninger  
Horisontal Vertikal Vertikal Horisontal Vertikal Vertikal 
Oppløsning  Oppløsning Frekens Oppløsning  Oppløsning Frekens 
(pixels) (linjer) (Hz) (pixels) (linjer) (Hz) 
720 480i 29.97 1280 720p 50 
720 483i 29.97 1280 720p 59.94 
720 487i 29.97 1920 1080sF 24 
720 576i 25 1920 1080p 24 
720 587i 25 1920 1080p 25 
1280 720p 24 1920 1080p 29.97 
1280 720p 25 1920 1080i 25 
1280 720p 30 1920 1080i 29.97 
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Anvisninger for rengjøring og desinfisering  
Før rengjøring og desinfisering av overflater må enheten slås AV og kobles fra strømtilførselen.  

Rengjøring: 
Tørk grundig av alle ytre flater med en lofri klut som er fuktet med et egnet rengjøringsmiddel.  Egnede 
rengjøringsmidler er oppført nedenfor. Fjern overflødig rengjøringsmiddel ved å tørke av alle ytre flater 
med en lofri klut som er fuktet med destillert vann. 

Desinfisering: 
Enheten desinfiseres ved at alle ytre flater tørkes av med en lofri klut som er fuktet med 80 % etylalkohol. 
La enheten lufttørke.  

Forsiktighetsregler:  
Ikke la det komme væske inn i enheten, og la ikke de ytre overflatene komme i kontakt med uegnede 
løsemidler som dem som er oppført nedenfor, da dette kan påføre enheten alvorlig skade.  

Egnede rengjøringsmidler: 
Eddik (destillert hvit eddik, 5 %)  
Ammoniakkbasert rengjøringsmiddel for glass  

Egnede desinfiseringsmidler:  
Etanol, 80 volumprosent  

Uegnede oppløsningsmidler:  
MEK (metyletylketon)  
Toluen  
Aceton  

Merk: 
De egnede rengjørings- og desinfiseringsmidlene som er oppført ovenfor, er testet på NDS-produkter og 
vil ikke være skadelige for produktets overflate eller plastkomponenter ved riktig bruk.  
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Tabeller for elektromagnetisk kompatibilitet

Alle elektroniske medisinske apparater skal oppfylle kravene i IEC 60601-1-2. Før det foretas en kirurgisk
arbeidsoperasjon skal man påse at alle forholdsregler og tillegg til retningslinjer og informasjon om
Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som gis i denne håndboken overholdes, man skal kontrollere at alle
medisinske apparater som fungerer sammen garanterer elektromagnetisk kompatibilitet og man skal sikre at alle
andre nødvendige medisinske apparater er funksjonelle og tilgjengelige.

Emisjonskarakteristikkene til dette apparatet gjør det egnet til bruk i industriområder og sykehus (CISPR 11
klasse A). Hvis det brukes i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B normalt er nødvendig), kan dette apparatet ikke gi
tilstrekkelig beskyttelse til kommunikasjonstjenester som benytter radiofrekvens. Brukeren må kanskje ta
utbedrende tiltak, for eksempel omplassering eller omorientering av apparatet.

Følgende EMC-tabeller gis som din referanse:

• “Elektromagnetisk utstråling” på side 24
• “Elektromagnetisk immunitet” på side 25
• “Anbefalt separasjonsavstand” på side 26
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Elektromagnetisk utstråling

Utstråling Samtykke Veiledning om elektromagnetisk miljø

RF-utstråling

CISPR 11

Gruppe 1 Produktet bruker RF-energi kun for sin interne funksjon. Derfor er 
RF-utstrålingen veldig lav, og vil lite sannsynlig forårsake interferens for 
elektronisk utstyr i nærheten.

RF-utstråling

CISPR 11

Klasse B Dette produktet kan brukes i alle etablissementer, inkludert husholdninger 
og andre direkte koblet til offentlig lavspennings strømtilførsel som i 
alminnelige bygninger.

Harmonisk utstråling

IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningssvingninger/ 
flimmerutslipp

IEC 61000-3-3

Samtykke
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Elektromagnetisk immunitet 

Merk: 
• Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radio (celle/trådløs) telefoner og landmobile radioer,

amatørradioer, AM og FM radiokringkasting og TV-kringkasting kan ikke forutsees teoretisk med nøyaktighet.
For å kunne vurdere det elektromagnetiske miljøet som skyldes RF-sendere, kan man vurdere å gjennomføre
en undersøkelse av elektromagnetiske forhold på stedet. Dersom den målte feltstyrken på stedet der
produktet brukes overskrider det gjeldende RF-samtykkenivået over, skal produktet observeres for å sjekke
om det gir normal drift. Dersom det observeres unormal ytelse, skal man ta ekstra tiltak, som å snu eller flytte
på produktet.

• Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal ikke feltstyrken være under 3 V/m.

Veiledning og erklæring fra produsenten: Elektromagnetisk utstråling

Produktet er beregnet for bruk i elektromagnetiske miljøer som spesifisert under. Kunden eller brukeren av 
produktet skal påse at apparatet brukes i slike miljøer.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk utlading (ESD) IEC 61000-4-2 ±2, ±4, ±6, ±8 kV kontaktutladning
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV luftutladning

Utstrålt RF-felt IEC 61000-4-3 3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Nærhetsfelt fra trådløse sendere
IEC 61000-4-3 

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

Elektrisk hurtigoverføring/brudd IEC 61000-4-4 ±2 kV, nettstrøm
±1 kV, I/O-porter
100 kHz PRR

Svingning IEC 61000-4-5
Nettstrøm, linje til jord
Nettstrøm, linje til linje

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Ledningsbåret RF IEC 61000-4-6 3 V (0,15MHz - 80MHz)
6 V ISM bånd
80 % AM 1 kHz

Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetisk felt IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 eller 60 Hz

Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner på 
strømforsyning forsyningslinjer IEC 61000-4-11

100 % fall, 0,5 perioder, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % fall, 1 periode
30 % fall, 25/30 perioder (50/60 Hz)
Brudd 100 % fall, 5 sek
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Anbefalt separasjonsavstand
Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og produktet
Produktet er beregnet for bruk i elektromagnetiske miljøer der man kontrollerer utstrålte RF-forstyrrelser. 
Kunden eller brukeren av produktet kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en 
minimumsavstand mellom det bærbare og mobile utstyret for RF-kommunikasjon (senderne) og produktet, etter de 
anbefalinger som gis under, og i overensstemmelse med kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (inkludert eksterne enheter som antennekabler og eksterne antenner) må
ikke brukes nærmere enn 12 tommer (30 cm) fra noen deler av (ME-UTSTYR eller ME-SYSTEM), inkludert kabler som er
spesifisert av produsenten. Ellers kan ytelsen til dette utstyret forringes. 

For sendere som beregnes med en maksimal utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan man beregne den
anbefalte separasjonsavstanden d i meter (m) ved å bruke en ligning for senderens frekvens, der P er maksimal
utgangseffekt for senderen i watt (W), i henhold til produsenten av senderen.
MERK 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for høyere frekvensområder.
MERK 2: Disse retningslinjene gjelder ikke nødvendigvis for alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning er under 

innflytelse av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

ADVARSEL: Kombinasjon av tilbehør som ikke er oppført i bruksanvisningen må bare brukes hvis de er
utelukkende beregnet for en bestemt bruk og ikke påvirker ytelsen, sikkerheten og EMC-egenskapene til det
medisinske apparatet.

Beregnet maksimum 
utgangseffekt (W) for 

Separasjonsavstand, i meter i henhold til senderens frekvens

150kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,7GHz
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
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