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Informações de segurança

Avisos e chamadas de atenção
Este símbolo alerta o utilizador para informações importantes sobre a instalação e/ou utilização deste
equipamento. As informações precedidas por este símbolo devem ser lidas atentamente.

Este símbolo alerta o utilizador de que o manual do utilizador e cópias traduzidas se encontram
disponíveis no website da NDS: www.ndssi.com/user-manuals/ 

Este símbolo avisa o utilizador de que a tensão não isolada contida na unidade pode ser suficiente para
causar um choque elétrico. Não toque em nenhuma peça no interior da unidade. A fim de reduzir o
risco de choque elétrico, NÃO retire a tampa ou a parte de trás.

Nota: não contém componentes passíveis de reparação pelo utilizador. Dirija-se a técnicos de assistência
qualificados para quaisquer reparações.

Este símbolo alerta o utilizador para que as informações precedidas por este símbolo sejam lidas com
atenção para evitar danos no equipamento.

Este símbolo indica o fabricante.

Este símbolo indica o representante do fabricante na Comunidade Europeia.

Este símbolo indica a conformidade com a diretiva de resíduos de equipamentos elétricos e
eletrónicos (diretiva REEE). 

Este símbolo indica que o dispositivo é um dispositivo médico. Este produto destina-se a ser utilizado
apenas por profissionais de saúde em ambientes de cuidados profissionais de saúde.

Este produto conta com a aprovação da T.U.V. relativamente a perigos de choque elétrico, incêndio e
mecânicos apenas de acordo com as normas CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 e ANSI/AAMI ES60601-1.

Este produto cumpre os requisitos da norma EN60601-1 em conformidade com o Regulamento 2017/
745 relativo a dispositivos médicos da União Europeia.

Nota: qualquer incidente grave ou evento adverso que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve ser
comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado Membro em que o utilizador e/ou paciente se
encontram.

A lei federal (EUA) restringe a venda deste produto a médicos ou mediante prescrição médica. 

Símbolos de transporte de dispositivos médicos
Os símbolos de transporte de dispositivos médicos, conforme definido abaixo, são impressos nos contentores de
transporte utilizados na expedição deste produto. 

Este lado para 
cima

Manter seco Frágil Fragile keep dry 
(Frágil, manter 
seco)
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Requisitos de segurança do sistema
Qualquer equipamento externo ligado à entrada/saída de sinal ou outros conectores deste produto para utilização num
ambiente de doentes deve estar em conformidade com os requisitos das normas de segurança ISO e UL/EN/IEC 60601-1.
Por predefinição, alguém que ligar tal equipamento a este produto está a formar um sistema e, portanto, é responsável
pela conformidade desse sistema com essas mesmas normas de segurança ISO e UL/EN/IEC 60601-1.
Para evitar o perigo de incêndio ou choques, não exponha esta unidade a chuva ou humidade. 

Ligação à terra
Este produto é alimentado a partir de uma fonte de alimentação elétrica externa para equipamento de Classe I
conforme o Regulamento 2017/745 relativo a dispositivos médicos da União Europeia. É da responsabilidade do
instalador testar a ligação à terra do produto para se certificar de que cumpre os requisitos de impedância
hospitalares, locais e nacionais.
Na parte de trás do produto encontra-se um terminal de ligação à terra para ligar a estrutura da unidade à terra.
Qualquer ligação à terra deste género deve ser instalada em conformidade com os códigos elétricos aplicáveis. 
Este equipamento/sistema destina-se a ser utilizado apenas por profissionais de saúde. 
Este produto é um dispositivo médico de Classe I. Não são permitidas modificações.
Este produto foi projetado para operação contínua.

Requisitos de alimentação
Fonte de alimentação
Este produto cumpre as normas de segurança indicadas apenas quando utilizado com a fonte de alimentação de
grau médico fornecida.

Cabo de alimentação
Utilize um cabo de alimentação de grau hospitalar com a ficha correta para a fonte de alimentação.
Desligue o cabo de alimentação da alimentação de CA. O cabo de alimentação é o único dispositivo de
desconexão reconhecido.
Os EQUIPAMENTOS MÉDICOS devem ser posicionados de modo a possibilitar o pronto acesso ao dispositivo de
desconexão.
Os monitores devem ser ligados a partir de um circuito de tomada central quando utilizados nos EUA com tensões
superiores a 120 volts.

Utilização prevista e contraindicações
Utilização prevista
Este produto destina-se a ser utilizado num ambiente médico para a visualização de imagens de vídeo e gráficos
de alta qualidade.
Contraindicações
1. Não utilize este produto na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar, oxigénio ou óxido nitroso.
2. Para evitar o perigo de incêndio ou choques, não exponha este produto a chuva.
3. Nenhuma parte deste produto pode entrar em contacto com um doente. Nunca toque no produto e num

doente ao mesmo tempo.
4. Este produto permite a visualização de imagens radiológicas (PACS) apenas para referência, não se destinando a

ser utilizado para fins de diagnóstico.
5. Em aplicações essenciais para a finalidade, recomendamos vivamente a disponibilidade imediata de uma

unidade de substituição.

Aviso de retenção de imagens
Aviso: deixar uma imagem fixa (constante) no monitor durante um longo período de tempo pode
resultar na retenção da imagem. Evite deixar uma imagem fixa no monitor ou desligue o monitor quando
não estiver a ser utilizado. 

Modelo
Entrada CA 100-240 Volts, 50 a 60 Hz

Saída CC 24 V CC, 5 A

SL POWER MW155RA2400F02
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Termos e condições

Declarações de conformidade
FCC e Diretivas de normas europeias do Conselho
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o Regulamento 2017/745 relativo
a dispositivos médicos da União Europeia. O funcionamento está sujeito às duas condições que se seguem: (1)
este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar quaisquer
interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar resultados indesejados.

1. Utilize os cabos especificados em anexo com o monitor a cores para que não exista interferência com a
receção de rádio e televisão. A utilização de outros cabos e adaptadores pode causar interferência com outros
equipamentos eletrónicos.

2. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de acordo com a parte 15 das regras da
FCC e CISPR 11. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações rádio.

IEC
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos médicos de acordo com a
IEC 60601-1-2. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferência
prejudicial numa instalação médica típica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências
nocivas noutros dispositivos existentes nas imediações.

FCC, Diretivas de normas europeias do Conselho e IEC:
Não há qualquer garantia de que não existirá interferência numa instalação. Se este equipamento causar
interferência prejudicial com a receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o
equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência procedendo de uma das seguintes
formas:

• Reoriente ou desloque a antena recetora.

• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.

• Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.

Qualquer equipamento acessório ligado a este produto deve estar certificado em conformidade com as
respetivas normas IEC (por ex., IEC 60950-1 ou IEC 62368-1) para equipamento de processamento de dados e IEC
60601-1 para equipamento médico. Além disso, todas as configurações deverão estar em conformidade com a
norma do sistema IEC 60601-1-1. Qualquer pessoa que ligue equipamento adicional à peça de entrada ou saída
de sinal configura um sistema médico e é, por isso, responsável pela conformidade do sistema com os requisitos
da norma do sistema IEC 60601-1-1. O cliente é responsável por garantir a unidade a um sistema de forma a
garantir que o equipamento de montagem utilizado com este produto está em conformidade com a norma IEC
60601-1. Em caso de dúvida, consulte o departamento de serviços técnicos ou o seu representante local.

FCC
Nota: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe
B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção
razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode
irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar
interferência prejudicial a comunicações rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que não existirá
interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial com a receção
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é incentivado a
tentar corrigir a interferência procedendo de uma das seguintes formas: 

• Reoriente ou desloque a antena recetora.

• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.
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• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado. 

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.

Declaração legal
A NDS pode comercializar os seus produtos através de outros fabricantes, distribuidores e revendedores de
dispositivos médicos, pelo que os compradores deste produto da NDS devem consultar a entidade através da
qual o adquiriram originalmente quanto aos termos de quaisquer garantias de produto aplicáveis fornecidas por
essa entidade, caso existam.

A NDS não assume nem autoriza ninguém a assumir por si quaisquer outras responsabilidades em conjunto e/ou
relacionadas com a comercialização e/ou utilização dos seus produtos. Os clientes devem consultar a
documentação específica, o manual de instruções e/ou as etiquetas fornecidas com o produto ou
disponibilizadas de outro modo para garantirem a correta utilização, manuseamento e manutenção dos
produtos da NDS.

Os clientes devem ter em atenção que a configuração do sistema, o software, a aplicação, os dados do cliente e o
controlo do sistema pelo operador, entre outros fatores, afetam o desempenho do produto. Embora os produtos
da NDS sejam considerados compatíveis com diversos sistemas, a implementação para uma função específica
por parte dos clientes pode variar. Consequentemente, a adequação de um produto a uma finalidade ou
aplicação específica deve ser determinada pelo cliente e não está abrangida pela garantia da NDS.

A NDS RENUNCIA ESPECIFICAMENTE A TODO E QUALQUER TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA E/OU
OBRIGATÓRIA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, IDONEIDADE E/OU
ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE E NÃO INFRAÇÃO RELATIVAS A TODOS OS PRODUTOS OU
SERVIÇOS DA NDS. TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA, DECLARAÇÃO E/OU PRETENSÃO, NÃO OBSTANTE O
TIPO, NATUREZA OU ÂMBITO, SEJA IMPLÍCITA, EXPRESSA E/OU DECORRENTE OU RESULTANTE DE ESTATUTO, LEI,
PRÁTICA COMERCIAL, COSTUME, TRANSAÇÃO OU OUTRO, É EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA E RENUNCIADA PELO
PRESENTE.

A NDS e os respetivos fornecedores e/ou distribuidores não são responsáveis, diretamente ou mediante
indemnização, por quaisquer danos especiais, incidentais, consequenciais, punitivos, exemplares ou indiretos,
incluindo, entre outros, alegados danos por atraso na expedição, ausência de entrega, avaria do produto,
conceção ou produção do produto, impossibilidade de utilizar o produto ou serviço em questão, perda de
negócios futuros (perda de lucro) ou por qualquer outra causa, seja ela qual for, relacionada com ou decorrente
da aquisição, venda, cedência, aluguer, instalação ou utilização dos produtos da NDS em questão, destes termos
e condições ou em relação com qualquer um dos termos de qualquer acordo que englobe estes termos e
condições.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM EXCLUSÕES E RENÚNCIAS DE DETERMINADAS GARANTIAS OU
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AS LIMITAÇÕES E/OU EXCLUSÕES ESTIPULADAS NO PRESENTE
DOCUMENTO PODERÃO NÃO SE APLICAR. NESSE CASO, A RESPONSABILIDADE ESTARÁ LIMITADA À EXTENSÃO
MÁXIMA PERMITIDA POR LEI NA JURISDIÇÃO APLICÁVEL.

As informações contidas neste documento, incluindo todos os desenhos e materiais relacionados, são
propriedade protegida da NDS e/ou respetivos detentores de licença. Conforme apropriado, estes reservam-se
todos os direitos de patentes, direitos de autor e outros direitos proprietários aplicáveis a este documento,
incluindo quaisquer direitos de conceção, fabrico, reprodução, utilização e comercialização a ele associados,
exceto na medida em que esses direitos sejam expressamente concedidos a terceiros.

Este manual do utilizador está sujeito a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida sobre as instruções de
utilização mais recentes, consulte a NDS.



2 

1 

Ligar a unidade: 
Ligue a fonte de alimentação ao monitor através da ficha eléctrica. Ligue o adaptador de CA. Ligue uma 
fonte de sinal de vídeo ao monitor. Ligue o dispositivo periférico e, em seguida, o monitor. O logótipo NDS 
é apresentado, seguido imediatamente do vídeo.  

A electrónica, concebida pela NDS, incorpora tecnologia SmartSync™ registada, que no momento do 
arranque analisa o sinal de chegada e apresenta automaticamente a imagem de vídeo no seu formato 
correcto. Este processo elimina a necessidade de ajustes para a maioria das fontes de sinal de vídeo. Para 
sintonizar a imagem, consulte "Ajustes da Imagem", na página 5. 

Utilizadores principiantes e teste inicial: 
Em termos visuais, as imagens de painel plano (LCD) parecerão mais nítidas do que as de um monitor CRT 
tradicional. Pela mesma razão, o vídeo em tempo real poderá parecer um pouco fragmentado. Os 
utilizadores que não estejam familiarizados com as diferenças de imagem devem familiarizar-se com as 
mesmas antes da utilização numa aplicação crítica e determinar a sua utilidade. Recomenda-se que os 
utilizadores principiantes examinem o monitor tendo ao lado um monitor CRT para se familiarizarem com 
quaisquer diferenças subtis existentes em termos de qualidade de visualização.  

Arranque Rápido 

Acerca deste Manual 
Este manual foi concebido para auxiliar o utilizador a instalar, configurar e utilizar correctamente o monitor 
LCD. Consoante o modelo e as opções adquiridos, algumas das funcionalidades e opções referidas neste 
manual podem não se aplicar ao monitor que está a utilizar. 

Um separador contendo um número a preto, situado no lado da página, indica o início de uma secção.  

Utilização Prevista e Contra-indicações 

Utilização Prevista: 
Este monitor foi concebido para ser utilizado num ambiente médico para apresentar imagens de vídeo e 
gráficas de alta qualidade. 

Contra-indicações: 
Este monitor não pode ser utilizado em presença de anestésicos inflamáveis misturados com ar, oxigénio 
ou óxido nitroso. 

Nenhuma parte deste produto pode entrar em contato com um paciente. Nunca tocar o produto e um 
paciente ao mesmo tempo. 

Este produto consegue exibir imagens radiológicas (PACS) apenas para fins de referência, e não de 
diagnóstico. 

Para aplicações críticas, recomendamos vivamente a disponibilidade imediata de uma unidade de 
substituição. 

Aviso: repetidamente deixando uma imagem estática na tela por longos períodos de tempo pode 
resultar em retenção de imagem na tela LCD. Para evitar este fenômeno evitar deixar uma imagem 
fixa na tela e desliga o monitor quando não estiver em uso. 

Aviso retenção de imagem 
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Painéis de Conectores 

Notas

1. Pode ser aplicado aos conectores BNC com as etiquetas Y e C um sinal S-Video através de 2 cabos com
terminação BNC ou através de um cabo com terminação DIN 4, mas não através de ambos.

2. DVI 1 IN 1920 x 1200 resolução máxima. DVI 2 IN 1920 x 1080 resolução máxima.
3. 3G-SDI 1 e 3G-SDI 2 aceitam sinais 3G-SDI. O cabo acessório fornecido não é compatível com 3G-SDI.
4. Pode ser aplicado um sinal RGBS, YPbPr ou VGA através do conector DVI 2 ou dos conectores BNC R /

Pr , G / Y / SOG 2, B /Pb e HS / C-SYNC. O conector BNC VS é utilizado quando o sinal aplicado tem
sincronização horizontal e sincronização vertical.

5. Coloque o interruptor REDRIVE (Retransmissão) em Off (Desligado) quando os sinais RGBS e YPbPr não
são transmitidos em cadeia para outro monitor. O interruptor REDRIVE (Retransmissão) é colocado em
On (Ligado) quando os sinais RGBS e YPbPr são transmitidos em cadeia para um segundo monitor.

6. As retransmissões de DVI 1, 3G-SDI 1 e S-VIDEO estão sempre activas quando o monitor está ligado.
7. As entradas FIBER OPTIC (apenas 90R0064 e 90R0066) e DVI 1 podem ser ligadas em simultâneo, mas

não podem ser apresentadas em simultâneo.
8. O conector ND-OS permite a instalação rápida de actualizações de BIOS. As actualizações de BIOS

também podem ser instaladas através do conector SERIAL CONTROL. A instalação de BIOS através do
conector Serial Control demorará consideravelmente mais tempo do que a instalação através do
conector ND-OS.

3 

FIBER OPTIC (FIBRA ÓPTICA) INTERRUPTOR DE LIGAR/DESLIGAR
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Símbolos Eléctricos 

Interruptor Aberto (Desactivado):  
Este símbolo aparece no lado aberto, ou desactivado, do interruptor basculante do monitor. 

Interruptor Fechado (Activado):  
Este símbolo aparece no lado fechado, ou activado, do interruptor basculante do monitor. 

Equipotencialidade:  
Este símbolo aparece junto ao Condutor de Equalização de Potencial do monitor. (terminal de 
aterramento) 

Se a opção Touch Screen estiver instalada, verifique no CD que contém o manual do usuário e o driver 
como instalar a chave de toque, o guia de configuração e operação. 

Ecrã Táctil 



Selecção Rápida 
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Controlo 
Um teclado de 6 botões, localizado na zona inferior central da parte da frente do monitor, permite ao 
utilizador efectuar ajustes em vários parâmetros do monitor utilizando o sistema de menus no ecrã (On 
Screen Menu -OSM). Para visualizar o menu de entradas padrão, prima duas vezes o botão INPUT (Entrada). 

4 

O menu QUICK SELECT (Selecção rápida), mostrado a seguir, é apresentado quando o botão INPUT 
(Entrada) do teclado é premido uma vez. Se a entrada actual for uma das cinco entradas mostradas no 
menu QUICK SELECT, ficará iluminada. Seleccione uma destas entradas premindo o botão do teclado por 
baixo da tecla QUICK SELECT que aponta para este. Por exemplo: Para seleccionar DVI-1, prima o botão 
MENU sob a etiqueta DVI-1. Se não for efectuada uma selecção, o menu QUICK SELECT fecha ao fim de 10 
segundos. O menu QUICK SELECT fecha 30 segundos após a última selecção ser efectuada. O menu Quick 
Select altera apenas a entrada Principal. Se estiver a ser apresentada uma entrada Secundária e a entrada 
escolhida com Quick Select for igual à entrada Secundária, a imagem na imagem (PIP) é limpa e a entrada 
escolhida passa a ser a entrada Principal. 

O acesso ao menu de entradas completo é descrito na página 7. 



Ajustes da Imagem 

Prima este botão do teclado para ajustar as definições de Brilho, Contraste e/ou Luz de Fundo. 

Prima três vezes o botão Brightness / Contrast, cinco vezes quando 
estiver visível uma imagem PIP, para visualizar o controlo de luz de fundo. 
Prima o botão fi ou fl para ajustar a luz de fundo.  

Nota: Ao baixar o nível de luz de fundo aumentará o seu tempo de vida 
útil. 

Ajustar a luz de fundo 

Prima o botão Brightness / Contrast (Brilho/Contraste) para apresentar o 
controlo de brilho. Prima o botão fi ou fl  para ajustar o brilho da 
imagem  Principal.  Quando  estiver  visível  uma  imagem  PIP,  prima 
novamente o botão Brightness / Contrast para aceder ao controlo de 
brilho da imagem Secundária. 

A configuração do brilho num valor demasiado elevado ou demasiado 
baixo diminui a quantidade de escalas de cinzento visíveis.  

Ajustar o brilho 

Prima duas vezes o botão Brightness / Contrast, três vezes quando estiver 
visível uma imagem PIP, para visualizar o controlo de contraste. Prima o 
botão fi ou fl para ajustar o contraste da imagem Principal. Quando 
estiver visível uma imagem PIP, prima novamente o botão Brightness / 
Contrast para aceder ao controlo de contraste da imagem Secundária. 

A configuração do contraste num valor demasiado elevado ou demasiado 
baixo resulta na perda de algumas escalas de cinzento. A saturação da cor 
pode parecer incorrecta.  

Ajustar o contraste 
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Descrição Geral do Sistema de Menus  

Prima uma vez o botão MENU para abrir o sistema de menus no ecrã (On Screen Menu System - OSM). As 
entradas principal e secundária são mostradas na parte de cima do menu.  

 
O menu Picture (Imagem) é apresentado quando se abre o OSM.  

 
Prima o botão fi ou fl para seleccionar o menu com que pretende trabalhar e, em seguida, prima o botão 
SCROLL (Deslocar) para seleccionar o parâmetro. Prima o botão fi ou fl para configurar o parâmetro no 
valor pretendido. Prima o botão MENU para guardar as suas alterações e feche o Sistema de Menus. 
  
Notas:  
1.  Todos os nomes dos parâmetros mudam para o idioma seleccionado no menu Setup (Configuração). 
2.  Os parâmetros apresentados a cinzento esbatido não estão acessíveis.  

Idiomas: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands, Pycckий  
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Menu Inputs (Entradas) 

Fonte de Sinal de Vídeo  

Prima o botão INPUT (Entrada) duas vezes para abrir o menu de entradas. O menu Input (Entrada) mostra 
um: P de entrada principal na coluna mais à esquerda e um: S de entrada secundária na coluna mais à 
direita do cursor. Prima o botão SCROLL (Deslocar) para realçar a entrada pretendida. Por fim, prima o 
botão fi para torná-lo a entrada principal ou prima-o para torná-lo a entrada secundária. A entrada 
secundária pode ser limpa realçando-a com o botão SCROLL (Deslocar) e premindo o botão fl. A selecção 
de uma entrada secundária é opcional. Nota: As entradas apresentadas a cinzento esbatido não estão 
acessíveis. 
  
O menu Input fecha automaticamente ao fim de 30 segundos de ter sido premido o último botão. 
Também pode ser fechado premindo o botão Input. 
  
A tabela indicada a seguir mostra quais as entradas que podem ser secundárias quando uma determinada 
entrada é a entrada principal. As entradas marcadas com um X na coluna secundária não podem ser 
designadas por entrada secundária. As células a cinzento indicam as entradas que partilham um conector 
comum ou um sistema electrónico comum e, por conseguinte, não podem ser utilizadas em simultâneo. 
  
DVI 2, RGBS, YPbPr e SOG 2 partilham a mesma entrada. Logo se um for seleccionado como entrada 
principal, os outros não podem ser seleccionados como entrada secundária. O mesmo acontece com 
Composite, SOG 1 e VGA.  

 
Entrada  

Secundária  

 
DVI 1 DVI Fibra SDI 1 SDI 2 DVI 2 RGBS YPbPr SOG 2 S-Video Composite SOG 1 VGA 

 P 
r 
I 
n 
c 
i 
p 
a 
l 

DVI 1     √  √   √   √   √   √   √   √   √   √  
DVI Fibra      √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 1  √   √    √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 2 √  √   √     √   √   √   √   √   √   √   √  

DVI 2 √  √  √   √          √  √  √  √  

RGBS √  √   √  √          √  √  √  √  

YPbPr √  √  √   √          √  √  √  √  

S-Video √  √  √  √  √  √  √  √    X √  √  

Composite √  √  √  √  √  √  √  √  X     √  

SOG 1 √  √  √  √  √  √  √  √  √      X 

SOG 2 √  √  √  √          √  √  √  √  

VGA √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  X   
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PIP e Swap 

Ao seleccionar uma entrada secundária será apresentada uma imagem pequena da fonte de sinal 
secundária no canto superior direito do monitor. 

Controlo do Tamanho da Imagem Secundária 
O tamanho da imagem secundária é controlado premindo os botões fi ou fl. Ao premir o botão fl 
deslocar-se-á através de: 

Small PIP (PIP pequena) = A largura da imagem secundária é 25% da largura total do ecrã. 
Small PIP (PIP grande) = A largura da imagem secundária é 40% da largura total do ecrã. 
Split-Screen (Dividir ecrã) = As imagens principal e secundária tem a mesma largura, apresentando-
se lado a lado (metade da largura do ecrã).  
Split-Screen Overscan (Sobredigitalização com monitor dividido) = As imagens principal e 
secundária têm a mesma largura com a sobredigitalização (overscan) aplicada 
Full Screen Primary (Principal em ecrã completo) = Não é apresentada imagem secundária. 
As imagens ao fundo da página ilustram a sequência referida anteriormente. 

Ao premir o botão fi deslocar-se-á, por ordem inversa, através dos tamanhos referidos acima. 

Premir o botão SCROLL / SWAP (Deslocar / Trocar) trocará as entradas principal e secundária e as 
respectivas localizações no monitor. Premir o botão uma segunda vez restaurará as entradas ao seu estado 
principal/secundário original. Não é necessário que ambas as imagens estejam a ser visualizadas para 
trocar as imagens principal e secundária.  

O tamanho da imagem secundária e a troca de imagens também podem ser controlados através da porta 
GPIO. Os detalhes sobre GPIO encontram-se na página 9 e o esquema de pinos do conector GPIO é 
descrito na página 19. 

Small PIP (PIP pequena) Large PIP (PIP grande) Split Screen (Dividir ecrã)

Split Screen Overscan 
(Sobredigitalização com ecrã 

dividido)  

Full Screen Primary (Principal em 
ecrã completo)  
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Entrada/Saída de Âmbito Geral (GPIO):  
O controlo de GPIO permite ao utilizador percorrer os tamanhos da imagem Secundária conforme descrito 
na página 8, trocar as imagens Principal e Secundária ou apresentar um indicador de gravação no canto 
superior esquerdo do ecrã.  

Consulte o menu Input (Entrada) mostrado abaixo quando configurar as entradas Principal e Secundária.  

GPIO 

7 

Configuração da Fonte de GPIO Principal / Secundária: 
1. Prima o botão INPUT (Entrada) duas vezes para abrir o menu de entradas.
2. Prima o botão SCROLL (Deslocar) para realçar a entrada que será designada como Principal.
3. Seleccione-a premindo o botão fi. Aparecerá um P na coluna à esquerda do cursor.
4. Após escolher a entrada Principal pode designar uma entrada Secundária.
5. Prima o botão SCROLL (Deslocar) para realçar a entrada que será designada como Secundária.
6. Seleccione-a premindo o botão fl. Aparecerá um S na coluna à direita do cursor. A entrada Secundária

seleccionada aparece sob a forma de uma PIP pequena no canto superior direito do ecrã.
7. A entrada Secundária pode ser limpa realçando-a com o botão SCROLL (Deslocar) e premindo

novamente o botão fl.

Utilizando o aparelho de controlo de GPIO:  
1. Ligue um aparelho devidamente ligado à corrente ao conector GPIO.
2. Prima o botão PIP Size (Tamanho de PIP) existente no aparelho.
3. O ecrã deslocar-se-á através dos tamanhos de PIP. Consulte a sequência na página 8.
4. Prima o botão Swap (Trocar) existente no aparelho. As imagens Principal e Secundária trocam de

localização .
5. Prima o botão Record (Gravar) existente no aparelho. O indicador de Gravação é apresentado até o

botão Record ser solto.

Nota: O esquema de pinos do conector GPIO encontra-se na página 19. 
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Horizontal Position (Posição Horizontal) (SD-SDI, S-Video e Composite só):  
Este controle é desativado quando Overscan é definido como 0. 
Move a imagem para a esquerda ou direita. Prima fi ou fl para centrar horizontalmente a imagem.  
  
Vertical Position (Posição Vertical) (SD-SDI, S-Video e Composite só): 
Este controle é desativado quando Overscan é definido como 0. 
Move a imagem para cima ou para baixo. Prima fi ou fl para centrar verticalmente a imagem.  
  
Sharpness (Nitidez):  
Prima fi ou fl para ajustar a nitidez (foco) da imagem apresentada.  
  
Overscan (Sobredigitalzação): 
0 = A imagem é apresentada num tamanho que enche o ecrã sem perder qualquer informação de vídeo. A 
imagem apresentada no monitor pode incluir barras pretas na zona superior e inferior ou esquerda e 
direita do mesmo.  
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = A imagem é ampliada linearmente em passos incrementais, ao mesmo tempo que 
permanece centrada. À medida que a imagem se torna maior, ocorre perda de informação de vídeo na 
zona superior e inferior e/ou esquerda e direita. Seleccione utilizando os botões fi ou fl. 
  
Aspect (Aspecto) (SD-SDI, S-Video e Composite só): 
Ao premir o botão fl muda a relação de aspecto da imagem de 4:3 para 16:9 ou de 16:9 para 4:3. Nota: 
Exibindo uma imagem 4:3 em 16:9 faz com que os seus elementos se estendia horizontalmente. Do 
mesmo modo, exibir uma imagem de 16:9 em 4:3 faz seus elementos a ser comprimida horizontalmente. 
  
 

Mirroring (Espelhamento): 
Premir o botão fi ou fl apresenta a imagem visualizada movida da direita para a esquerda e apresenta um 
indicador de espelhamento no canto inferior direito. Premir novamente o botão fi ou fl restaura a 
imagem à sua orientação normal da esquerda para a direita e remove o indicador de espelhamento. 

Configuração do Monitor  

Menu de Imagens HD-SDI  

Menu de Imagens SD-SDI,       
S-Video e Composite  
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VGA,SOG, RGBS e YPbPr  
Menu Picture (Imagem) 

Horizontal Position (Posição Horizontal): 
Move a imagem para a esquerda ou direita. Prima fi ou fl para centrar horizontalmente a imagem.  
  

Vertical Position (Posição Vertical):  
Move a imagem para cima ou para baixo. Prima fi ou fl para centrar verticalmente a imagem.  
  

Sharpness (Nitidez):  
Prima fi ou fl para ajustar a nitidez (foco) da imagem apresentada.  
  

Phase (Fase): 
Prima fi ou fl para ajustar a fase do relógio de pixels do monitor. 
  

Frequency (Frequência): 
Ajusta a frequência do relógio de pixels do monitor. Com Scaling (Pôr à escala) definido para Fill 
(Preencher), ajuste até que a imagem preencha horizontalmente o ecrã. Prima fi ou fl para ajustar a 
frequência do relógio de pixels do monitor. 
  

Scaling (Pôr à escala) (Gráficos):  
Este parâmetro está activado quando o sinal de entrada não é 16:9, não é entrelaçado e não é 480P ou 
576P.  
Fill (Preencher) = Expande a imagem de vídeo de modo a preencher todo o ecrã. O rácio de aspecto pode 
não ser apresentado com precisão. Aspect (Aspecto) = Expande a imagem de vídeo até a sua dimensão 
maior preencher o ecrã. A imagem pode ser apresentada com barras pretas na zona superior e inferior ou 
esquerda e direita do ecrã. 1:1 = Apresenta os dados de vídeo no seu tamanho e rácio de aspecto originais. 
A imagem pode ser apresentada com barras pretas na zona superior e inferior e esquerda e direita do ecrã. 
Seleccione utilizando os botões fi ou fl.  
  

Overscan (Sobredigitalização) (Vídeo):  
Este parâmetro está activado quando a entrada é 16:9 ou 480P ou 576P ou entrelaçada.  
0 = A imagem é apresentada num tamanho que enche o ecrã sem perder qualquer informação de vídeo. A 
imagem apresentada no monitor pode incluir barras pretas na zona superior e inferior ou esquerda e 
direita do mesmo.  
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = A imagem é ampliada linearmente em passos incrementais, ao mesmo tempo que 
permanece centrada. À medida que a imagem se torna maior, ocorre perda de informação de vídeo na 
zona superior e inferior e/ou esquerda e direita. Seleccione utilizando os botões fi ou fl. 
  

SmartSync™ / Modos Alternativos 
No momento do arranque, a tecnologia SmartSync registada da NDS analisa o sinal de chegada e 
apresenta automaticamente a imagem de vídeo no seu formato correcto. Para executar o SmartSync 
realce o parâmetro SmartSync / Alternative Modes (SmartSync / Modos Alternativos) e prima o botão fi.  
  

Para seleccionar um modo (formato) realce o parâmetro SmartSync / Alternative Modes e prima o botão. 
O modo aumenta cada vez que o botão é premido até o modo seleccionado igualar o máximo disponível; 
na próxima vez que fl for premido o primeiro modo é restaurado. Os modos alternativos são utilizados 
para distinguir manualmente entre modos (resoluções) cujas características de tempo sejam muito 
próximas.  
  

Mirroring (Espelhamento): 
Premir o botão fi ou fl apresenta a imagem visualizada movida da direita para a esquerda e apresenta um 
indicador de espelhamento no canto inferior direito. Premir novamente o botão fi ou fl restaura a 
imagem à sua orientação normal da esquerda para a direita e remove o indicador de espelhamento. 
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Overscan (Vídeo)  
Este parâmetro está activado quando a entrada é 16:9 ou 480P ou 576P ou entrelaçada.  
0 = A imagem é apresentada num tamanho que enche o ecrã sem perder qualquer informação de vídeo. A 
imagem apresentada no monitor pode incluir barras pretas na zona superior e inferior ou esquerda e 
direita do mesmo.  
1, 2, 3, 4, 5 ou 6 = A imagem é ampliada linearmente em passos incrementais, ao mesmo tempo que 
permanece centrada. À medida que a imagem se torna maior, ocorre perda de informação de vídeo na 
zona superior e inferior e/ou esquerda e direita. Seleccione utilizando os botões fi ou fl. 
  
Scaling (Pôr à escala) (Gráficos) 
Este parâmetro está activado quando a entrada é 16:9 ou 480P ou 576P ou entrelaçada.  
Fill (Preencher) = Expande a imagem de vídeo de modo a preencher todo o ecrã. O rácio de aspecto pode 
não ser apresentado com precisão. Aspect (Aspecto) = Expande a imagem de vídeo até a sua dimensão 
maior preencher o ecrã. A imagem pode ser apresentada com barras pretas na zona superior e inferior ou 
esquerda e direita do ecrã. 1:1 = Apresenta os dados de vídeo no seu tamanho e rácio de aspecto originais. 
A imagem pode ser apresentada com barras pretas na zona superior e inferior e esquerda e direita do ecrã. 
Seleccione utilizando os botões fi ou fl.  
 
Mirroring (Espelhamento): 
Premir o botão fi ou fl apresenta a imagem visualizada movida da direita para a esquerda e apresenta um 
indicador de espelhamento no canto inferior direito. Premir novamente o botão fi ou fl restaura a 
imagem à sua orientação normal da esquerda para a direita e remove o indicador de espelhamento. 

Menu de Imagens Digitais DVI  
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Menu Color (Cores)  

Gamma (Gama):  
Prima fi ou fl para seleccionar uma Gama predefinida (1.8, 2.0, 2.2, 2.4 ou 2.6), Video ou PACS 
Notas: 
1.  Vídeo consiste numa Tabela de Transcodificação (LUT) com correcção de cores. 
2.  PACS consiste numa LUT tipo DICOM. Nota: Este produto consegue exibir imagens radiológicas (PACS) 

apenas para fins de referência, e não de diagnóstico. 
  

Color Temperature (Temperatura de Cor):  
Prima o botão fi ou fl para seleccionar uma temperatura de cor predefinida. Nota: Quando se selecciona 
uma predefinição e um parâmetro é alterado, os valores actuais são copiados para as predefinições do 
utilizador e User (Utilizador) é seleccionado. 
  

Red, Green, Blue (Vermelho, Verde, Azul):  
Prima o botão fi ou fl para aumentar ou diminuir a intensidade da cor seleccionada. 
  

Saturation (Saturação):  
Prima fi ou fl para configurar a saturação (intensidade da cor) da imagem.  
  

Hue (Tonalidade): 
Prima fi ou fl para configurar a tonalidade (matiz da cor) da imagem.  
  

Brightness (Brilho): 
Prima o botão fi ou fl para ajustar o brilho. Este é um duplicado do controlo de brilho descrito na 
página 5. 
  

Contrast (Contraste): 
Prima o botão fi ou fl para ajustar o contraste. Este é um duplicado do controlo de contraste descrito na 
página 5. 
  

Video Level (Nível de Vídeo): 
Normal: Proporciona um intervalo dinâmico equivalente ao sinal de entrada sem qualquer alteração.  
Expanded (Expandido): Expande o nível do sinal de forma a que um sinal de entrada com um intervalo de 
16 (preto) a 235 (branco) seja expandido para um intervalo de 0 (preto) a 255 (branco). Nota: Se um sinal já 
ocupar o intervalo completo (0 a 255), a alteração da configuração para Expandido fará com que o sinal 
fique “destorcido” ou “saturado”.  
Prima o botão fi ou fl para seleccionar. 



14 

Menu Setup 
(Configuração)  

Menu Position (Posição do Menu): 
Coloca o menu em 1 de 9 posições predefinidas no ecrã. Prima o botão fi ou fl para seleccionar qualquer 
uma das 9 posições no ecrã. 
 
Language (Idioma): 
Selecciona 1 de 8 idiomas: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands, Pycckий. 
Prima o botão fi ou fl para seleccionar qualquer um dos 8 idiomas. 
 
DPMS Enable (Activar DPMS): 
Display Power Management System. (Sistema de Gestão de Alimentação do Monitor) Quando DPMS está 
activado (on), e não está presente qualquer sinal de entrada, é apresentada uma mensagem “D.P.M.S” 
durante 10 - 15 segundos, após os quais o monitor desliga. O monitor volta a ligar quando o sinal de 
entrada é restaurado. Prima o botão fl para activar o DPMS, prima o botão fi para desactivar o DPMS. 
  
Auto Source Select (Selecção Automática de Fonte): 
on (activado) = Procura todas as fontes de entrada possíveis até encontrar uma fonte de sinal de vídeo 
activa. off (desactivado) = A entrada de vídeo é seleccionada manualmente. Prima o botão fi ou fl para 
activar ou desactivar a função Selecção Automática de Fonte.  
  
Menu Lock (Bloqueio do Menu): 
Desactiva o acesso ao sistema de menus. Previne alterações inadvertidas às definições do monitor. Para 
activar o bloqueio do menu, prima o botão fl. É visualizada a mensagem MENU LOCKED (Menu 
bloqueado) quando se prime o botão fi. Para desbloquear, mantenha premidos simultaneamente os 
botões MENU e SCROLL (Deslocar) até visualizar a mensagem MENU UNLOCKED (Menu Desbloqueado). 
  
Communication Port (Porta de Comunicação): 
Este parâmetro permite ao utilizador escolher entre a porta RS-232 do monitor ou a respectiva porta USB 
(ND-OS) para controlar o monitor. 
  
Color Correction (Correcção da Cor): 
Altera a gama de cor do monitor para corresponder ao padrão de cor do SMPTE-C (Definição Padrão) ou do 
BT.709 (Alta Definição). 
Bypass (Ignorar): A correcção da cor é ignorada. 
SMPTE-C: Faz corresponder a gama de cor ao padrão SMPTE-C. 
BT.709: Faz corresponder a gama de cor ao padrão BT.709. 
Prima o botão fi ou fl para seleccionar o padrão requerido ou ignorar a Correcção da Cor. 
Se a funcionalidade Correcção da Cor não estiver instalada este parâmetro não pode ser seleccionado. 
   
Horas de Funcionamento: As horas de funcionamento são apresentadas com luz de fundo.  
BIOS: Versão do firmware BIOS do monitor.  
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Factory Defaults (Predefinições de Fábrica): 
Apresenta a mensagem Restoring Factory Defaults (A Restaurar Predefinições de Fábrica) e altera todas as 
configurações para as respectivas predefinições de fábrica. Prima o botão SCROLL (Deslocar) para realçar 
as Predefinições de Fábrica e, em seguida, prima o botão fl. 
  
User Defaults (Predefinições do Utilizador): 
Permite guardar até cinco perfis de configuração personalizados do utilizador.  
  
Configurar predefinições do utilizador 
1.  Programe as entradas Principal e Secundária, o tamanho de PIP, os parâmetros Picture (Imagem), 

Colour (Cor) e Setup (Configuração) de acordo com as preferências do utilizador. 
2.  Seleccione o separador Defaults (Predefinições). 
3.  Utilize o botão SCROLL (Deslocar) para seleccionar as predefinições do utilizador disponíveis. A 

mensagem ***EMPTY*** (Vazio) aparece nas predefinições do utilizador disponíveis. 
4.  Prima o botão fi para guardar as definições do utilizador. A mensagem ***EMPTY*** (Vazio) é 

removida; consulte Predefinições do Utilizador 1 na ilustração OSM acima. 
5.  Repita os passos 1 a 4 para um máximo de 5 utilizadores. 
  
Restaurar predefinições do utilizador 
1.  Seleccione as predefinições do utilizador que pretende restaurar e, em seguida, prima o botão fl. 
  
Limpar predefinições do utilizador 
1.  Seleccione as predefinições do utilizador que pretende limpar e,  em seguida,  prima o botão 

Brightness / Contrast (Brilho / Contraste). 

Menu Defaults 
(Predefinições)  
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Secção de Resolução de Problemas 

Tamanho da imagem muito grande para o ecrã: 
Se os dados informáticos não parecerem ter o formato correcto, é necessário executar o SmartSync. Para 
executar o SmartSync, prima o botão Menu. Seleccione o menu Setup (Configuração). Prima o botão 
SCROLL (Deslocar) para realçar SmartSync e, em seguida, prima o botão fi. O SmartSync é executado e 
dimensiona correctamente a imagem.  

Efeito "fantasma" em caracteres: 
O efeito "fantasma" em caracteres é normalmente atribuído a reflexos no cabo ou fonte de vídeo. Utilize 
um cabo coaxial de alta qualidade e, se possível, diminua a taxa de actualização vertical. A diminuição das 
frequências de varrimento pode ajudar a eliminar os reflexos. Ao contrário de um monitor CRT, um painel 
plano não apresenta cintilação com taxas de actualização mais baixas (60 Hz é o ideal) e a actualização de 
dados será igual em todas as taxas de actualização.  

Texto demasiado pequeno: 
Dado que o monitor aceita e apresenta dados informáticos com uma resolução superior à resolução 
original do monitor, esta característica pode provocar a produção de texto pequeno. No menu, assinale o 
separador Display Mode (Modo de Visualização). Verifique se a resolução dos dados informáticos não 
excede a especificação da resolução original mostrada na página 20.  

Caracteres instáveis: 
Se os caracteres do texto parecerem "tremer" ou estar a negrito, pode ser necessário ajustar os parâmetros 
Sharpness (Nitidez), Frequency (Frequência) e/ou Phase (Fase). Consulte: Configurar Frequência, Fase e 
Nitidez abaixo. 

Ruido de caracteres e distorção vertical: 
O ajuste da frequência expande ou contrai o tamanho horizontal da imagem apresentada. A imagem 
apresentada pode ser demasiado ampla ou demasiado estreita e podem aparecer bandas verticais e pixels 
instáveis em cinzentos e cores claras. Ajuste a frequência até que a imagem se adapte ao ecrã. O ajuste da 
posição horizontal pode ser utilizado para verificar se a frequência está correctamente configurada. Alinhe 
a imagem na extremidade esquerda do ecrã e desloque-a para a direita com um "clique". A imagem deve 
apresentar uma coluna fora do ecrã, no lado direito, se a frequência estiver correctamente configurada.  

Ecrã preto: 
Desligue e volte a ligar o monitor. Se o logótipo NDS for apresentado, o monitor está a funcionar 
correctamente. Verifique se a funcionalidade de gestão da alimentação (DPMS) está activa. Aparece uma 
mensagem “Searching” (A procurar) no canto inferior direito quando a fonte de sinal de vídeo não está 
presente. 

Configurar Frequência, Fase e Nitidez: 
Utilizadores do Windows: Abra um documento WordPad e configure o tipo de letra para Arial 8. Prima a 
tecla Enter para mover o cursor para o meio da página. Mantenha premidas as teclas Shift e + para criar 
uma linha de +s. 

Se os sinais de + aparecerem em grupos claros ou escuros, a frequência não está correcta. Prima o botão 
MENU para abrir o menu do ecrã (OSM) e o botão SCROLL (Deslocar) para se deslocar para o parâmetro 
Frequency (Frequência). Prima os botões fi ou fl para aumentar ou diminuir a frequência. A certa altura 
todos os sinais + são focados e têm a mesma intensidade. 

Os parâmetros Phase (Fase) e Sharpness (Nitidez) constituem ajustes subtis e são melhor configurados 
utilizando um programa de calibração do monitor.  

6 
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Desenhos e Dimensões  

7 

ORIFÍCIOS DE MONTAGEM 
M4 X 0,7 ROSCA 

9,mm PROFUNDIDADE  
4X 
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Conectores de Dados e Esquema de Pinos  

S-Video 

Pino Nome Descrição 
1 TERRA Terra (Y) 

2 TERRA Terra (C) 

3 Y Intensidade (Luminância) 

4 C Cor (Crominância) 

Nota: Os seguintes cabos estão disponíveis para 
encomenda junto da NDS. 
1.  Referência para encomenda do Cabo de 

Actualização Flash: 35Z0009  

Controlo em Série  

Pino Nome Descrição 
1 SL Sem Ligação 
2 RXD S/L 

3 TXD Actualização Flash e Controlo de Série Tx 

4 SL Sem Ligação 

5 TERRA Terra 

6 SL Sem Ligação 

7 SL Sem Ligação 

8 SL Sem Ligação 

9 RXD Actualização Flash e Controlo de Série Rx 

 1 VERMELHO 6 VERMELHOS 
TERRA 

11 S. L. 

2 VERDES 7 VERDES TERRA 12 DDC_SDA 
3 AZUIS 8 AZUIS TERRA 13 SINC HORIZ 
4 S. L. 9 +5 VCC 14 SINC. VERT 
5 TERRA 10 SINC TERRA 15 DDC_SCL 

VGA 

 
 DVI-I suporta dados digitais e analógicos (RGBS / YPbPr). Os dados 
analógicos aparecem no pino 8 e nos pinos C1 a C5. 
* Em conformidade com DVI 1.0  

N.º 
PIN
O 

SINAL N.º 
PINO 

SINAL 

 1 DADOS T.M.D.S. 2- 16  DETECÇÃO LIGAÇÃO 

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

 3 DADOS T.M.D.S. 2/4 
BLINDAGEM 

18 DADOS T.M.D.S. 0+ 

 4 DADOS T.M.D.S. 4- 19 DADOS T.M.D.S. 0/5 
BLINDAGEM 

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

 6 RELÓGIO DDC 21 DADOS T.M.D.S. 5+ 

 7 DADOS DDC 22 DADOS T.M.D.S. 
BLINDAGEM RELÓGIO 

 8 SINCRO ANALÓG VERT. 
Apenas DVI 2 

23 DADOS T.M.D.S. 
RELÓGIO+ 

 9 DADOS T.M.D.S. 1- 24 DADOS T.M.D.S. RELÓGIO- 

10 DADOS T.M.D.S. 1+   Apenas DVI2 

11 DADOS T.M.D.S. 1/3 
BLINDAGEM 

C1 ANALÓG VERMELHO 

12 DADOS T.M.D.S. 3- C2 ANALÓG VERDE 

13 DADOS T.M.D.S. 3+ C3 ANALÓG AZUL 

14 POTÊNCIA +5V C4 SINCRO ANALÓG HORIZ 

15 TERRA C5 ANALÓG TERRA 

DVI-I* 
Digital e analógico.  

Apenas 90R0064 e 90R0066  

Pino Nome Descrição 

Entrad
a Entrada Dados de vídeo em série 

S/L   S/L 

Recomendamos que o raio de curvatura dos cabos metálicos não seja inferior a 2,5 polegadas 
(63 mm) ou 7 vezes o diâmetro do cabo, o que for superior. O raio de curvatura dos cabos de fibra 

óptica não deve ser inferior a 10 vezes o diâmetro do cabo. Curvaturas acentuadas podem danificar o cabo 
e/ou degradar o sinal de vídeo.  

Raio de Curvatura dos Cabos  

8 
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Conectores de Alimentação e Esquema de Pinos 

Conector GPIO e Esquema de Pinos 

Pino Nome Descrição 

1 Trocar Troca as entradas P e S 

2 T. P. Tamanho de PIP 

3 I.G. Indicador de Gravação 

4 TERRA Terra normal 

GPIO 
Conector de 

acoplamento: 
Pino RJH 4  

Conector do 
auscultador do telefone 

Entrada e Saída de Âmbito Geral (GPIO) 

Trocar: 
Fechar o pino Trocar para TERRA, troca a posição e o tamanho das imagens Principal e Secundária. 
Consulte a página 8 para obter mais informações. 

Tamanho de PIP:  
O tamanho da imagem Secundária aumenta cada vez que o Tamanho de PIP é ligado a TERRA. Consulte a 
página 8 para obter mais informações. 

Indicador de Gravação: 
O Indicador de Gravação é apresentado quando o contacto para a TERRA está fechado, e removido 
quando o contacto está aberto. O Indicador de Gravação é apresentado no canto superior esquerdo do 
monitor. 

Conector de 24 volts

Pin 1 2 3 

+ 24
VDC

TERRA Blindagem 
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Especificações a 

Notas:  
a. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Contacte a fábrica para obter as 

especificações actuais.  
b. O brilho mostrado é com um ecrã táctil ou filtro A/R instalado.  
c. Aplica-se à fonte de alimentação SL Power Electronic Corp MW155RA2400F02 fornecida com o 

monitor.  

Modelo 24 Radiance G2 

Visibilidade diagonal (polegadas) 24.0 

Luminância máxima b(cd/m², normal) 300 

Luminância BT.709 250 

Resolução original 1920 x 1200 

Tamanho de ponto (mm) .270 

Ângulo de visualização vertical 178° 

Ângulo de visualização horizontal 178° 

Rácio de contraste (nominal) 1000:1 

Nível de sinal de entrada VGA a 75 Ohms 0.7 V p-p 

Nível de sinal de entrada HD-SDI .8 to 2.0 V p-p 

Nível de sinal de entrada S-Video 0.7 V p-p 

Nível de sinal de entrada Composite 0.7 V p-p 

Sincro no verde (SOG) 0.7 V p-p 

Nível de sinal de entrada RGBS 0.7 V p-p 

Nível de sincronização de entrada RGBS 0.4 to 4.0 V p-p 

Consumo potência CC (nominal) c 55W 

Consumo potência CA (nominal) 65Wc 

Peso do monitor 7.1 kg (15.7 lbs ) 

Ambiental   

Temperatura de funcionamento 0 to 40°C 

Humidade de funcionamento (sem condensação) 20 to 85% 

Altitude de Operação 2,000 m (6,600 ft ) 

Temperatura de armazenamento -20 to 50°C 

Umidade de armazenamento (sem condensação) 10 to 90% 

Umidade de transporte (sem condensação) 10 to 90% 

Altitude de armazenamento 10,000 m (33,000 ft ) 

9 
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 Entradas Tipo de Conector Entradas Tipo de Conector 

SDI-1, SDI-2 BNC, 75 Ohm terminado DVI -1 DVI -D (1920 x 1200 resolução máxima) 

S-Video DIN-4 ou BNC x 2 (Y & C), 75 Ohm terminado DVI -2 DVI-I (1920 x 1080 resolução máxima)

RGBS / YPbPr / VGA DVI -2 ou BNC x 5, 75 Ohm terminado VGA HD-15 ou DVI - I 

Composite / SOG BNC, 75 Ohm terminado 

Saídas 

DVI -1 DVI-D 

SDI -1 BNC 

S-Video DIN-4 

RGBS / YPbPr BNC x 5 ou DVI –I 

A entrada DVI-D pode detectar automaticamente qualquer sinal DVI digital 
válido dentro das gamas de resolução, actualização vertical e relógio de 
píxeis especificadas na tabela em cima. Os sinais fora de qualquer uma das 
gamas especificadas não podem ser suportados. 

Resoluções suportadas DVI 

Parâmetros de sinal Gama suportada 
Resolução activa 640 x 480 mín. a 1920 x 1200 máx. 
(Horizontal x Vertical) 

Frequência de 
actualização 23,98 Hz até 85 HZ 

(Frequência vertical) 

Relógio de píxeis 25 MHz até 165 MHz 

(Frequência de píxeis) 

Resoluções suportadas SDI 
Horizontal Vertical Vertical Horizontal Vertical Vertical 
Resolução Resolução Frequência Resolução Resolução Frequência 
(píxeis) (linhas) (Hz) (píxeis) (linhas) (Hz) 
720 480i 29,97 1280 720p 59,94

720 483i 29,97 1920 1080sF 24

720 487i 29,97 1920 1080p 24

720 576i 25 1920 1080p 25

720 587i 25 1920 1080p 29,97

1280 720p 24 1920 1080i 25

1280 720p 25 1920 1080i 29,97

1280 720p 30 1920 1080p 50

1280 720p 50 1920 1080p 59.94

Resoluções suportadas VGA, RGBS e YPbPr 

Horizontal Vertical Vertical Horizontal Vertical Vertical Horizontal Vertical Vertical 

Resolução Resolução Frequência Resolução Resolução Frequência Resolução Resolução Frequência 

(píxeis) (linhas) (Hz) (píxeis) (linhas) (Hz) (píxeis) (linhas) (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

* Estas resoluções não são suportadas nos 
conectores DVI-2 ou RGB BNC. São suportadas nos 
DVI-1, VGA e SOG. 



Antes de proceder à limpeza e desinfecção da superfície, a unidade deverá ser DESLIGADA e 
desconectada da fonte de alimentação.  

Limpeza:  
Limpe cuidadosamente todas as superfícies exteriores com um pano sem pêlo humedecido com um 
agente de limpeza autorizado. Os materiais de limpeza autorizados encontram-se listados abaixo. Remova 
os resíduos de material de limpeza, limpando todas as superfícies exteriores com um pano sem pêlo 
humedecido com água destilada.  

Desinfecção:  
Desinfecte a unidade, limpando todas as superfícies exteriores com um pano sem pêlo humedecido com 
80% de álcool etílico. Deixe a unidade secar ao natural.  

Cuidados:  
Não permita a entrada de líquidos no interior da unidade e não permita que as superfícies exteriores 
entrem em contacto com solventes não autorizados, como os que se encontram listados abaixo, pois tal 
procedimento poderá provocar danos graves à unidade.  

Materiais de limpeza autorizados:  
Vinagre (vinagre branco destilado, acidez de 5%)  
Produto de limpeza para vidros à base de amoníaco  

Material de desinfecção autorizado:  
80% de etanol por volume  

Solventes não autorizados:  
MEK (metiletilcetona)  
Tolueno  
Acetona 

*Nota:
Os materiais de limpeza e de desinfecção autorizados listados abaixo foram testados em produtos da NDS
e, se forem utilizados de acordo com as instruções, não provocarão danos ao acabamento do produto nem
aos seus componentes de plástico.

Instruções de limpeza e desinfecção  

22 
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Tabelas de compatibilidade eletromagnética

Todos os dispositivos médicos eletrónicos devem cumprir os requisitos da norma IEC 60601-1-2. É necessário ter
em consideração as precauções, cumprir as informações sobre as diretrizes de compatibilidade eletromagnética
(CEM) fornecidas neste manual e proceder à verificação de todos os dispositivos médicos simultaneamente em
funcionamento a fim de assegurar a compatibilidade eletromagnética e a coexistência dos restantes dispositivos
médicos antes de um procedimento cirúrgico.

As características em termos de emissões deste equipamento tornam-no adequado para utilização em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for utilizado num ambiente residencial (para o qual normalmente é
necessária a norma CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada para serviços de
comunicações por radiofrequência. O utilizador poderá ter de tomar medidas corretivas, como mudar a
localização ou a orientação do equipamento.

As tabelas CEM que se seguem são disponibilizadas para sua referência:

• “Emissões eletromagnéticas” na página 24
• “Imunidade eletromagnética” na página 25
• “Distâncias recomendadas” na página 26
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Emissões eletromagnéticas

Emissões Conformidade Ambiente eletromagnético -- orientação

Emissões RF

CISPR 11

Grupo 1 O produto utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Por 
conseguinte, as suas emissões de RF são muito baixas e é pouco provável que 
causem interferências em equipamento eletrónico adjacente.

Emissões RF

CISPR 11

Classe B O produto é adequado para ser utilizado em todos os estabelecimentos, incluindo 
estabelecimentos domésticos, e aqueles diretamente ligados à rede pública de 
fornecimento de alimentação de baixa tensão que abastece edifícios com fins 
domésticos.Emissões de 

harmónicos

IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de 
tensão/emissões 
de tremulação

IEC 61000-3-3

Conformidade
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Imunidade eletromagnética 

Nota: 
• As forças de campo de transmissores fixos, tais como estações base para telefones de rádio (celulares/sem

fios) e rádios terrestres móveis, rádio amador, emissão de rádio AM e FM e emissão de TV não podem ser
previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético resultante de transmissores RF 
fixos, deve ser considerado um estudo de local eletromagnético. Se a força do campo medida no local onde o
produto é utilizado exceder o nível de compatibilidade de RF aplicável, o produto deve ser observado para se
verificar uma operação normal. Se se observar um desempenho anormal, podem ser necessárias medidas
adicionais, como reorientar ou recolocar o produto.

• Acima da amplitude de frequência 150 KHz a 80 MHz, as forças do campo devem ser menores que 3 V/m.

Orientação e declaração do fabricante: Emissões eletromagnéticas

O produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o utilizador do 
produto deve assegurar que este é utilizado neste tipo de ambiente.

Teste de imunidade Teste de imunidade

Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2 Descarga por contacto de ±2, ±4, ±6, ±8kV
Descarga de ar de ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV

Campo de RF radiada IEC 61000-4-3 3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Campos de proximidade de transmissores sem fios
IEC 61000-4-3 

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

Transiente elétrico rápido IEC 61000-4-4 ±2 kV, alimentação de CA
±1 kV, portas de E/S
100 kHz PRR

Sobretensão IEC 61000-4-5
Alimentação de CA, linha à terra
Alimentação de CA, linha à linha

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

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

Campo magnético (50/60 Hz) da frequência da 
alimentação IEC 61000-4-8

30 A/m - 50 ou 60 Hz

Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de 
tensão nas linhas de entrada das fontes de 
alimentação IEC 61000-4-11

100% de queda, 0,5 período, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% de queda, 1 período
30% de queda, 25/30 períodos (50/60 Hz)
Interrupção 100% de queda, 5 segundos
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Distâncias recomendadas
Distâncias recomendadas entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o produto
O produto destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético onde as perturbações RF radiadas estão controladas. 
O cliente ou o utilizador do produto podem ajudar a prevenir a interferência eletromagnética ao manter uma distância 
mínima entre os equipamentos de comunicação RF portáteis ou móveis (transmissores) e o produto, como recomendado 
abaixo, de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de comunicação.

AVISO: os equipamentos de comunicação RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas externas) não
devem ser utilizados a uma distância inferior a 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do (EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA
ME), incluindo cabos especificados pelo fabricante. O não cumprimento desta indicação poderá resultar em degradação do
desempenho deste equipamento. 

Para transmissores com potência de saída máxima não indicada em cima, a distância recomendada d em metros
(m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é o valor da potência
de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.
NOTA 1: a 80 MHz e 800 MHz aplica-se a distância de separação para o intervalo de frequências mais elevado.
NOTA 2: estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela 

absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

AVISO: as combinações de acessórios que não estejam indicados no manual de instruções apenas podem ser
usadas se se destinarem exclusivamente a uma determinada utilização e não afetarem o desempenho, a
segurança e as características de CEM do dispositivo médico. 

Potência de saída máxima 
estimada do transmissor (W)

Distância de separação, em metros, de acordo com a frequência do transmissor

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 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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