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1 Ważne uwagi dla użytkownika
Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania i zapoznać się z działaniem i funkcją urządzenia oraz akce-
soriów przed użyciem podczas zabiegów chirurgicznych. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniej-
szej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia lub nieprawidłowego działania urządzenia i/lub akceso-
riów.
Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wyglądu, grafiki oraz danych technicznych produktu
poprzez ciągły rozwój swoich produktów.
Uwaga: Akapity oznaczone słowami ZAGROŻENIE, UWAGA i WAŻNE mają specjalne znaczenie. Na
fragmenty oznaczone tymi słowami należy zwrócić szczególną uwagę.

ZAGROŻENIE!
Zagrożone jest bezpieczeństwo i/lub zdrowie pacjenta, użytkownika lub osoby trze-
ciej. Należy przestrzegać tego ostrzeżenia, aby uniknąć obrażenia pacjenta, użytkow-
nika lub osoby trzeciej.

UWAGA!
Takie akapity zawierają informacje przekazane użytkownikowi i dotyczące zamierzo-
nego i właściwego użytkowania urządzenia lub wyposażenia dodatkowego.

WAŻNE!
Akapity te zawierają informacje, które służą do sprecyzowania instrukcji, lub podają
dodatkowe przydatne informacje.
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2 Informacje o bezpieczeństwie

2.1 Ostrzeżenia i przestrogi
Ostrzeżenia

ZAGROŻENIE!
Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
Nieizolowane napięcie w urządzeniu może mieć wystarczającą wartość, aby spowo-
dować porażenie prądem elektrycznym. Nie dotykać żadnej części wewnątrz urządze-
nia. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem elektrycznym, NIE WOLNO zdej-
mować pokrywy ani tylnej części obudowy.

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym
Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

ZAGROŻENIE!
Wyświetlanie stałego (niezmiennego) obrazu na monitorze przez dłuższy czas może
skutkować retencją obrazu. Unikać pozostawiania stałego obrazu na monitorze lub
wyłączać monitor na czas, gdy nie będzie używany.

Przestrogi

UWAGA!
Produkt jest wyrobem medycznym klasy I. Nie są dozwolone jakiekolwiek modyfika-
cje urządzenia.

UWAGA!
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu
Wszelkie poważne incydenty występujące w powiązaniu z urządzeniem należy zgła-
szać producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent
ma swoją siedzibę.

UWAGA!
Prawo federalne USA (tylko rynek USA)
Zgodnie z prawem amerykańskim urządzenie może być używane wyłącznie przez le-
karza lub na polecenie lekarza.

Notatki

WAŻNE!
Opisywany produkt jest przeznaczony do pracy ciągłej.
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WAŻNE!
To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku przez wykwalifikowany personel
medyczny.

WAŻNE!
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkowni-
ka. W celu naprawy należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem ser-
wisowym.

2.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu
Sprzęt zewnętrzny podłączony do wejścia/wyjścia sygnału lub innych złączy tego produktu do użytku w
środowisku pacjenta musi być zgodny z wymaganiami norm bezpieczeństwa ISO i ANSI/AAMI ES/EN/
IEC 60601-1. Osoba, która podłącza taki sprzęt do tego produktu, z definicji utworzyła system i jest od-
powiedzialna za zgodność tego systemu z tymi samymi normami bezpieczeństwa ISO i ANSI/AAMI ES/
EN/IEC 60601-1.

2.3 Uziemienie
Ten produkt zasila zewnętrzne źródło energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym
urządzeń medycznych 2017/745 dla urządzeń klasy I Unii Europejskiej. Instalator jest odpowiedzialny
za kontrolę uziemienia produktu w celu sprawdzenia, czy jest ono zgodne ze szpitalnymi, lokalnymi i
krajowymi wymogami dotyczącymi impedancji.
Do uziemienia obudowy urządzenia można korzystać z gniazda uziemienia zainstalowanego na tylnym
panelu. Każde takie uziemienie należy instalować zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi.

2.4 Wymagania dotyczące zasilania

2.4.1 Zasilacz
Opisywany produkt spełnia wyszczególnione normy bezpieczeństwa pod warunkiem, że jest używany
wraz z dołączonym zasilaczem klasy medycznej:

Model RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Zasilacz BridgePower BPM150S24F06
Wejście AC 100–240 V, od 50 do 60 Hz
Wyjście DC 24 V DC, 6,25 A, 150 W
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2.4.2 Przewód zasilający
Do zasilania urządzenia należy używać dołączonego przewodu klasy medycznej wraz z prawidłowym
wtykiem.

• Przewód zasilający jest jedynym odcinającym zasilanie urządzeniem przeznaczonym dla opisywa-
nego produktu. Aby odciąć zasilanie od opisywanego produktu, należy odłączyć przewód zasilający
od sieci elektrycznej.

• Opisywany produkt lub inne urządzenia medyczne należy ustawić w taki sposób, aby przewód zasi-
lający i połączenie z siecią elektryczną były łatwo dostępne.

• Jeśli do połączenia opisywanego produktu z siecią elektryczną potrzebne jest użycie przedłużacza
lub listy zasilającej, należy upewnić się, że wtyk zasilający można bezpiecznie podłączyć do takiego
przedłużacza lub listwy.

• Ten produkt powinien być zasilany ze obwodu centralnie zerowanego, gdy jest używany w Stanach
Zjednoczonych pod napięciem powyżej 120 woltów.
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3 Sposób użycia produktu i przeciwwskazania

3.1 Przeznaczenie
Opisywany produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku medycznym jako urządzenie wyświetla-
jące wysokiej jakości obraz wideo i zdjęcia.

3.2 Przeciwwskazania

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym
Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

UWAGA!
Nie używać opisywanego produktu w miejscu występowania palnej mieszaniny środ-
ków znieczulających z tlenem, powietrzem lub tlenkiem azotu.

UWAGA!
Żadna część opisywanego produktu nie może wejść w kontakt z pacjentem. Nigdy nie
dotykać produktu i pacjenta jednocześnie.

WAŻNE!
Ten produkt może wyświetlać obrazy radiologiczne (format PACS) wyłącznie do ce-
lów referencyjnych; nie jest przeznaczony do badań diagnostycznych.

UWAGA!
W przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu zdecydowanie zaleca się przygo-
towanie urządzenia zastępczego.
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4 Interfejs użytkownika wyświetlacza

4.1 Klawiatura wyświetlacza
Klawiatura wyświetlacza jest umieszczona na środku, w przedniej dolnej części obudowy, zapewniając
możliwość sterowania parametrami wyświetlacza za pomocą systemu menu ekranowego (On Screen
Display, OSD).

4.2 Omówienie menu ekranowego
Menu ekranowe zawiera elementy sterujące podzielone na 4 kategorie: Menu Picture (Obraz), menu
Color (Kolor), menu Setup (Konfiguracja) oraz menu Input (Wejście).

4.3 Korzystanie z menu klawiatury

Przycisk INPUT (Wejście)
Aby uzyskać bezpośredni dostęp do menu wej-
ściowego, dotknąć przycisku INPUT (Wejście).
Opcje sygnału wejściowego zostaną wyświetlone
w kolumnie po prawej. Patrz Menu Input (Wejście)
[} 18].

Przycisk MENU
Aby otworzyć menu OSD, dotknąć przycisku ME-
NU. Początkowo wyświetlane jest menu Picture
(Obraz) zawierające szczegóły bieżącego wejścia,
wymienione powyżej kart menu.

Przycisk SCROLL (Przewiń): Przy-
cisk wyboru pionowego

Aby wejść do menu, dotknąć przycisku SCROLL
(Przewiń). Górny wiersz parametrów jest wybiera-
ny po pierwszym dotknięciu przycisku SCROLL
(Przewin), a wybór przesuwa się w dół do następ-
nego wiersza za każdym kolejnym dotknięciem.
Aby wyjść z menu, użyć przycisku SCROLL (Prze-
wiń), aby przesunąć wybór do dolnego wiersza
menu, a następnie dotknąć przycisku SCROLL tyl-
ko raz, aby podświetlić kartę menu, gdzie można
użyć przycisków lub do wybrania innej karty menu.

Przyciski LEFT / RIGHT (W lewo /
w prawo): Przyciski wyboru pozio-
mego

Aby dostosować parametr, wybrać wiersz parame-
trów za pomocą przycisku SCROLL (Przewiń), a
następnie dotknąć przycisków  lub , aby wy-
brać lub zmienić ustawienie.
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Przycisk COLOR (Kolor)

Aby bezpośrednio otworzyć menu kolorów, do-
tknąć przycisku COLOR (Kolor). Menu kolorów za-
wiera opcje Color (Kolor), Brightness (Jasność),
Contrast (Kontrast) i inne parametry opisane w
części .

4.4 Menu OSD
Aby otworzyć menu OSD, dotknąć przycisku MENU. Otworzy się menu ekranowe, wyświetlające menu
Picture (Obraz), ze szczegółami wejścia wymienionymi w górnej części menu, nad kartami menu. Od-
powiednio po lewej i prawej stronie na dole znajdują się: Operating Hours (Godziny pracy) oraz numer
wersji oprogramowania.
Aby wybrać inne karty menu, dotknąć przycisku  lub  w celu podświetlenia karty menu, a następnie
dotknąć przycisku SCROLL (Przewiń), aby wejść do menu.
Aby dostosować parametr, dotknąć przycisku SCROLL (Przewiń), aby przesunąć wybór wiersza w dół
od niego, a następnie dotknąć przycisku  lub , aby dostosować parametr lub wybrać ustawienie.
Zmiany wartości lub ustawień dotyczących parametrów są wprowadzane w czasie rzeczywistym.
Menu OSD zamyka się automatycznie 30 sekund po ostatniej czynności lub można je zamknąć, doty-
kając przycisku MENU.

WAŻNE!
Wyszarzone opisy wskazują na parametry niedostępne dla bieżącej konfiguracji wej-
ścia lub sygnału.

4.5 Menu Picture (Obraz)

Horizontal Position (Położenie poziome)
Aby wyśrodkować obraz w poziomie, stuknij przycisk  lub .

Vertical Position (Położenie pionowe)
Aby wyśrodkować obraz w pionie, stuknij przycisk  lub .
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Sharpness (Ostrość)
Aby dostosować ostrość (wzmocnienie krawędzi) wyświetlanego obrazu, dotknąć przycisku  lub .
= 50: wartość domyślna wyświetla obraz jako odebrany.
> 50: rosnące wartości wyostrzają obraz.
< 50: zmniejszające się wartości zmiękczają obraz.

Overscan (Przeskanowanie) (Video)
Parametr ten jest aktywny, gdy dla wejścia wybrano opcję 16:9, 480P, 576P lub przeplot. Nacisnąć
przycisk  lub , aby wybrać wartość.
0: Obraz jest wyświetlany na całym ekranie bez utraty informacji wideo. Obraz można wyświetlić z czar-
nymi pasami po bokach lub z czarnymi pasami na górze i na dole.
1, 2, 3, 4, 5 lub 6: Skokowo zwiększa i przycina wyśrodkowany obraz. Gdy rozmiar obrazu wzrasta, in-
formacje wideo są usuwane ze wszystkich stron.

Scaling (Skalowanie)
Aby wybrać opcję skalowania, nacisnąć przycisk  lub .
Fill (Wypełnienie): Rozciąga obraz wideo, wypełniając nim cały ekran. Współczynnik proporcji może
nie zostać prawidłowo zachowany.
Aspect (Wsp. proporcji): Rozciąga obraz wideo do momentu, w którym jego największy wymiar wy-
pełni ekran, zachowując współczynnik proporcji. Obraz można wyświetlić z czarnymi pasami po bokach
lub z czarnymi pasami na górze i na dole.
1:1: wyświetla obraz wideo w natywnym rozmiarze, z zachowaniem pierwotnego współczynnika propor-
cji. Obrazy o rozdzielczości mniejszej niż natywna rozdzielczość 4K/UHD 3840 x 2160 są wyświetlane z
czarnym tłem otaczającym obraz.

WAŻNE!
Opcje skalowania są ograniczone do współczynnika proporcji (Aspect), jeśli ustawie-
nie rozciągnięcia (Overscan) ma wartość > 0.

Obrót
Opcja obrotu powoduje obrócenie orientacji ekranu zgodnie z wybraną opcją.

• Aby wybrać orientację, nacisnąć przycisk  lub .
• Off (Wył.): Brak zmiany orientacji ekranu.
• 180: Obraca ekran o 180°.
• V-Flip (Obr. pion.): Powoduje obrót ekranu w pionie o 180°.
• H-Flip (Obr. poz.): Obraca ekran w poziomie o 180°.

Rotation OSD (Ekran obrotu)
Opcja ekranu obrotu wyświetla wskaźnik orientacji ekranu na ekranie w wybranych odstępach czasu.
Wybierz opcję wskazania ekranu obrotu: Off (Wył.), On (Wł.), 10 seconds (10 sekund), Blink (Miga).
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4.6 Menu Color (Kolor)
Otworzyć menu kolorów bezpośrednio, dotykając zakładki COLOR (Kolor).

Gamma
Aby wybrać parametr gamma, stuknij przycisk  lub .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 lub 2.6: Wstępne nastawy gamma
Video (Wideo): Tabela kontrolna liniowych wartości gamma (LUT)
PACS: Tabela DICOM gamma LUT
Ten produkt może wyświetlać obrazy radiologiczne (format PACS) wyłącznie do celów referencyjnych.

Color Temperature (Temperatura barw)
Aby wybrać wstępnie ustawioną temperaturę barw, stuknij przycisk  lub .
5500, 6500, 8000, 9300: Wstępnie ustawione wartości temperatury koloru.
User (Użytkownik): W przypadku wybrania wstępnie ustawionej temperatury barw i dostosowania do-
wolnego parametru koloru, wynikowe wartości zostaną skopiowane do nastaw temperatury barw użyt-
kownika (Color Temperature User); wówczas zostanie wybrana pozycja User (Użytkownik).

Red (Czerwony) / Green (Zielony) / Blue (Niebieski)
Aby dostosować balans wybranego koloru obrazu, stuknij przycisk  lub .

Saturation (Nasycenie) (dostępne tylko w przypadku wejścia YUV)
Aby dostosować nasycenie (intensywność barw) wyświetlanego obrazu, stuknij przycisk  lub .

Hue (Odcień) (dostępne tylko w przypadku wejść YUV)
Aby dostosować odcień (barwę) wyświetlanego obrazu, stuknij przycisk  lub .

Brightness (Jasność)
Aby przyciemnić lub rozjaśnić obraz, dotknąć przycisku  lub .

Contrast (Kontrast)
Aby dostosować kontrast obrazu, dotknąć przycisku  lub .

Video Level (Poziom wideo)
Aby wybrać ustawienie poziomu wideo, dotknąć przycisku  lub .
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Normal (Normalny): Zostanie wyświetlony sygnał przychodzący bez modyfikacji.
Expanded (Rozszerzony): Rozszerza sygnał z ograniczonym zakresem 16-235 (220 odcieni od czar-
nego do białego) do sygnału o pełnym zakresie (0-255) (256 odcieni od czarnego do białego).

WAŻNE!
Ustawienia rozszerzania
Zastosowanie ustawienia Expanded (Rozszerzony) dla sygnału Full Range (Pełny za-
kres) spowoduje przycięcie obrazu i utratę szczegółowości obszarów ciemnych i  ja-
snych.

Color Correction (Korekta barw)
Aby wybrać ustawienie korekcji barwy, stuknij przycisk  lub .
NDS: Pomija funkcję korekty kolorów.
BT.709: Ustawienie kalibrowane fabrycznie zgodnie ze standardem BT.709.
BT.2020: Ustawienie kalibrowane fabrycznie emulujące standard BT.2020.

Auto Color Correction (Automatyczna korekta barw)
Aby wybrać opcję Auto Color Correction (Automatyczna korekta kolorów) (Wł. lub Wył.), nacisnąć przy-
cisk  lub .

4.7 Menu Setup (Konfiguracja)

Menu Position (Położenie)
Aby wybrać spośród 4 wstępnie ustawionych lokalizacji ekranu do wyświetlania menu OSD, dotknąć
przycisku  lub .

Language (Język)
Aby wybrać jeden z ośmiu języków: English (Angielski), Deutsch (Niemiecki), Français (Francuski),
Italiano (Włoski), Svenska (Szwedzki), Español (Hiszpański), Nederlands (Holenderski) lub Pycckий
(Rosyjski), stuknij przycisk  lub .

DPMS Enable (Włącz DPMS)
Aby włączyć lub wyłączyć Display Power Management System (DPMS), nacisnąć przycisk  lub .
Off (Wył.): Ustawienie domyślne.
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On (Wł.): Jeśli nie ma sygnału wejściowego, komunikat D.P.M.S jest wyświetlany przez 10-15 sekund,
zanim wyświetlacz przejdzie w tryb oszczędzania energii. Z chwilą przywrócenia sygnału wejściowego,
wyświetlacz zostanie włączony.

Menu Lock (Blokada)
Aby włączyć Menu Lock (Blokada), nacisnąć przycisk .
Off (Wył.): Ustawienie domyślne
On (Wł.): Blokuje dostęp do menu OSD w celu niedopuszczenia do zmiany ustawień wyświetlacza.
Menu OSD zamknie się i na krótko wyświetli się komunikat MENU LOCKED (Menu zablokowane). Aby
odblokować dostęp do menu OSD, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski MENU i SCROLL
(PRZEWIŃ), aż wyświetli się komunikat MENU UNLOCKED (ODBLOKOWANO MENU).

Backlight (Podświetlenie)
Aby dostosować poziom podświetlenia wyświetlacza, dotknąć przycisku  lub .

Backlight Stabilization (Stabilizacja podświetlenia)
Aby włączyć lub wyłączyć stabilizację podświetlenia, dotknąć przycisku  lub .
Off (Wył.): Ustawienie domyślne.
On (Wł.): Steruje wyjściem LED, aby utrzymywać stałą luminancję podświetlenia, kompensując degra-
dację wyjścia LED w cyklu eksploatacji urządzenia.

Keypad Color (Kolor klawiatury)
Aby zmienić ustawienia koloru klawiatury, stuknij przycisk  lub .

Preset Defaults (Domyślne ustawienia wstępne)
Dostępne ustawienia wstępne obejmują: Preset (Ustawienie wstępne) TC201, TC200 i NeoIP.
Parametry można dostosowywać w zależności od zastosowania; jednak zmian nie można zapisać. Za
każdym razem, gdy wybierane jest ustawienie wstępne, załadowane zostaną ustawienia wstępne.
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4.8 Menu Input (Wejście)

WAŻNE!
Niektóre opcje mogą nie być dostępne w modelu 90R0132.

Otworzyć menu wejściowe bezpośrednio, dotykając przycisku INPUT (Wejście).

Omówienie menu Input
Obraz Primary (Główny) jest wybierany poprzez wskazanie wejścia.

Opcja 12G-SDI i 3D

Format sygnału 3D
Następujące ustawienia są dostępne dla wejść SDI, HDMI-2 i DVI-2 tylko w konfiguracji wyświetlania
3D:
None (2D) (Brak): Wybierz tę opcję, jeśli sygnał przychodzący jest wstępnie przetworzony 3D w forma-
cie UHD Line-by-Line lub jest standardowym obrazem dwuwymiarowym, a nie trójwymiarowym.
Line by Line (Linia po linii): Wybierz tę opcję, jeśli przychodzący sygnał jest trójwymiarowy w forma-
cie linia po linii.
Top/Bottom (Góra/dół): Wybierz tę opcję, jeśli przychodzący sygnał jest trójwymiarowy w formacie gó-
ra-dół.

Format domeny koloru
Na wszystkich wejściach dostępne są następujące ustawienia:
Auto (Automatycznie): Wybrać tę opcję, aby automatycznie wykrywać przestrzeń kolorów sygnału.
RGB: Wybrać tę opcję, jeśli przychodzący sygnał ma przestrzeń kolorów RGB.
YUV: Wybrać tę opcję, jeśli przychodzący sygnał ma przestrzeń kolorów YUV.

pl



19 / 37

Panel złączy | 19

5 Panel złączy

5.1 Panel złączy Radiance Ultra 4K/UHD 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125 i
90R0129)
Konfiguracja 12G-SDI

12G-SDI IN Wejście akceptuje sygnał 12G-SDI do wyświetlania jako obraz UHD.

12G-SDI OUT Wyjście jest aktywne tylko przy włączonym monitorze i doprowadzeniu
sygnału do 12G-SDI.

Obsługa 1/Obsługa 2 USB Złącze przeznaczone do instalowania aktualizacji oprogramowania
układowego.

RS-232 6-stykowe złącze modułowe używane do wejścia Unified Serial Com-
mand (USC).

Typy złączy
Wejścia Typy złączy
12G-SDI BNC
DVI–In 1 i 2 DVI-D
DisplayPort
HDMI 1 i 2 Typ A
RS-232 6-stykowe modularne
Service 1 USB mini B
Service 2 USB micro AB
Wejście DC XLR, typ neutrik

Wyjścia Typy złączy
12G-SDI BNC
DVI–Out 1 i 2 DVI-D
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5.2 Panel złączy Radiance Ultra 4K/UHD – standardowy (90R1032)
Konfiguracja standardowa

Service 1 Złącze przeznaczone do instalowania aktualizacji oprogramowania
układowego.

RS-232 6-stykowe złącze modułowe używane do wejścia Unified Serial Com-
mand (USC).

Typy złączy
Wejścia Typy złączy
DVI–In DVI-D
DisplayPort
HDMI Typ A
RS-232 6-stykowe modularne
Service 1 USB mini B
Wejście DC XLR, typ neutrik

Wyjścia Typy złączy
DVI–Out 1 i 2 DVI-D
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5.3 Symbole elektryczne

Wyrównanie potencjałów
Ten symbol jest umieszczony obok przewodu wyrównawczego (gniazdo uziemie-
nia).

Zamknięty przełącznik (wł.)
Ten symbol jest umieszczony po zamkniętej (wł.) stronie przełącznika zasilania
wyświetlacza.

Otwarty przełącznik (wył.)
Ten symbol jest umieszczony po otwartej (wył.) stronie przełącznika zasilania wy-
świetlacza.

UWAGA!
Pogorszenie sygnału wideo
Zalecamy, aby promień zgięcia kabla metalowego wynosił co najmniej 63 mm (2,5 ca-
la) lub 7-krotność średnicy kabla, w zależności od tego, która wartość jest większa.
Mniejszy promień zgięcia mógłby spowodować uszkodzenie kabla i/lub zakłócenia w
sygnale wideo.

pl



22 / 37

22 | Dane techniczne

6 Dane techniczne

WAŻNE!
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Skontakto-
wać się z NDS w celu uzyskania najnowszych specyfikacji.

90R0123 90R0124, 90R0125 i
90R0129 90R0132

Odległość oglądania (tyl-
ko 3D) Nd.

90R0125: Nd.
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

Nd.

Pole widzenia (przekąt-
na) 801 mm (31,50 cala) 812,8 mm (32,00 cala) 801 mm (31,50 cala)

Kąt widzenia (w pozio-
mie i w pionie) 178° 178° 178°

Rozdzielczość natywna 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Współczynnik kontrastu
(nominalny) 1700:1 1350:1 1700:1

Typowa luminancja (cd/
m2) 650 700 650

Paleta kolorów 140% BT.709 149% BT.709 140% BT.709
Wielkość plamki 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Wejście DC 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Zużycie energii DC (ty-
powe)a 130 W 130 W 120 W

Masa monitora 14,5 kg (32,0 funta) 14,5 kg (32,0 funta) 14,5 kg (32,0 funta)
Wymiary monitora (szer.
x wys. x gł.)

30,7 x 20 x 3,4" (780 x
509 x 87 mm)

30,7 x 20 x 3,4" (780 x
509 x 87 mm)

30,7 x 20 x 3,4" (780 x
509 x 87 mm)

Warunki pracy:

Zakres temperatury Od 0°C do 40°C (od
32°F do 104°F)

Od 0°C do 40°C (od
32°F do 104°F)

Od 0°C do 40°C (od
32°F do 104°F)

Zakres wilgotności
(bez kondensacji) 20–90% 20–90% 20–90%

Wysokość n.p.m.
(maks.) 2000 m (6600 stóp) 2000 m (6600 stóp) 2000 m (6600 stóp)

Warunki przechowywania:

Zakres temperatury Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Zakres wilgotności
(bez kondensacji) 10–90% 10–90% 10–90%

Wysokość n.p.m.
(maks.) 4877 m (16 000 stóp) 4877 m (16 000 stóp) 4877 m (16 000 stóp)
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Warunki transportu:

Zakres temperatury Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Od -20°C do 50°C (od
-4°F do 122°F)

Zakres wilgotności
(bez kondensacji) 10–90% 10–90% 10–90%

Ciśnienie powietrza 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa

a. Dotyczy zasilacza BridgePower BPM150S24F06.
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7 Obsługiwane rozdzielczości

7.1 DisplayPort

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Rozdzielczość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Tryby wideo HD Tryby wideo UHD
1280 720p 50 3840 2160p 25
1280 720p 59,94 3840 2160p 29,97
1280 720p 60 3840 2160p 30
1920 1080p 25 3840 2160p 50
1920 1080p 29,97 3840 2160p 59,94
1920 1080p 30 3840 2160p 60
1920 1080p 50
1920 1080p 59,94
1920 1080p 60

7.2 DVI-1 i DVI-2

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pozioma
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Tryby wideo SD Tryby graficzne
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
Tryby wideo HD 1024 768 60,004
1280 720p 25 1024 768 70,069
1280 720p 29,97 1024 768 75,029
1280 720p 30 1152 864 75
1280 720p 50 1280 800 59,910
1280 720p 59,94 1280 1024 60,02
1280 720p 60 1280 1024 75,025
Tryby wideo FHD 1280 1024 85,024
1920 1080i 59,94 1600 1200 60
1920 1080i 60 1400 1050 59,948
1920 1080p 25 1400 1050 59,978
1920 1080p 29,97 1440 900 59,902
1920 1080p 30 1440 900 59,888
1920 1080p 50 1440 900 59,95
1920 1080p 59,94
1920 1080p 60
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7.3 HDMI 1

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Tryby wideo SD Tryby graficzne
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
Tryby wideo HD 640 480 75
1280 720p 25 800 600 56,25
1280 720p 29,97 800 600 60,317
1280 720p 30 800 600 75
1280 720p 50 1024 768 60,004
1280 720p 59,94 1024 768 70,069
1280 720p 60 1024 768 75,029
Tryby wideo FHD 1152 864 75
1920 1080p 59,94 1280 800 59,91
1920 1080p 60 1280 1024 60,02
1920 1080p 25 1280 1024 75,025
1920 1080p 29,97 1280 1024 85,024
1920 1080p 30 1600 1200 60
1920 1080p 50 1400 1050 59,948
1920 1080p 59,94 1400 1050 59,978
1920 1080p 60 1440 900 59,902
Tryby wideo UHD 1440 900 59,888
3840 2160p 24 1920 1200 59,950
3840 2160p 25
3840 2160p 29,97
3840 2160p 30
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7.4 HDMI 2

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Tryby wideo SD Tryby graficzne
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
Tryby wideo HD 800 600 75
1280 720p 25 1024 768 60,004
1280 720p 29,97 1024 768 70,069
1280 720p 30 1024 768 75,029
1280 720p 50 1152 864 75
1280 720p 59,94 1280 800 59,910
1280 720p 60 1280 1024 60,02
Tryby wideo FHD 1280 1024 75,025
1920 1080p 59,94 1280 1024 85,024
1920 1080p 60 1600 1200 60
1920 1080p 25 1400 1050 59,948
1920 1080p 29,97 1400 1050 59,978
1920 1080p 30 1440 900 59,902
1920 1080p 50 1440 900 59,888
1920 1080p 59,94 1920 1200 59,950
1920 1080p 60 Tryby wideo UHD
Tryby wideo 4K 3840 2160p 24
4096 2160p 30 3840 2160p 25
4096 2160p 50 3840 2160p 29,97
4096 2160p 59,94 3840 2160p 30
4096 2160p 60 3840 2160p 50

3840 2160p 59,94
3840 2160p 60
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7.5 12G-SDI

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Rozdzielczość
pozioma
(piksele)

Częstotliwość
pionowa
(linie)

Częstotliwość
pionowa
(Hz)

Tryby wideo 12G-SDI HD Tryby wideo 3G-SDI
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 Tryby wideo UHD
1920 1080i 50 3840 2160p 50
1920 1080i 59,94 3840 2160p 59,94
1920 1080i 60 3840 2160p 60
1920 1080p 29,97
1920 1080p 30

pl



28 / 37

28 | Instalacja i konserwacja

8 Instalacja i konserwacja

8.1 Uchwyt VESA
Monitor jest kompatybilny ze standardem interfejsu VESA; został wyposażony w otwory montażowe
MIS o rozstawieniu 100 x 100 mm i 200 x 100 mm, umożliwiające montaż monitora na stojaku bądź na
wysięgniku.

ZAGROŻENIE!
Śruby wspornika montażowego należy dokładnie dokręcić. Zaniechanie prawidłowe-
go przymocowania wspornika montażowego do monitora może stanowić zagrożenie.

8.2 Instalowanie pokrywy kablowej
1. Przed zainstalowaniem pokrywy kablowej należy podłączyć kabel zasilania, sterowania i sygnału wi-

deo.
2. Dostosować położenie pokrywy kablowej względem wnęki kablowej z tyłu wyświetlacza.
3. Umieścić kable pod wycięciem w obudowie i przesunąć pokrywę do przodu, do wnęki, tak aby za-

trzasnęły się zaciski na spodniej krawędzi.

8.3 Sposób czyszczenia
Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora należy go wyłączyć i odłączyć od źródła zasilania.
Wyczyścić przednią szybę i obudowę niestrzępiącą się szmatką lekko zwilżoną wodą destylowaną,
środkiem do czyszczenia szkła na bazie amoniaku lub dowolnym z następujących środków dezynfeku-
jących:

Etanol (80%) Alkohol izopropylowy Biały ocet (destylowany, 5% kwa-
sowości)

ZAGROŻENIE!
Nie pozwolić, aby jakakolwiek ciecz przedostała się do wnętrza monitora, ponieważ
mogłoby to skutkować poważnym uszkodzeniem urządzenia. Nie używać rozpusz-
czalników, środków ściernych ani gotowych szmatek nasączonych chemikaliami.

8.4 Wymagania dotyczące konserwacji
Monitor nie wymaga konserwacji z wyjątkiem okresowego czyszczenia ekranu i obudowy.

ZAGROŻENIE!
Wyświetlanie stałego (niezmiennego) obrazu na monitorze przez dłuższy czas może
skutkować retencją obrazu. Unikać pozostawiania stałego obrazu na monitorze lub
wyłączać monitor na czas, gdy nie będzie używany.
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9 Rozwiązywanie problemów

9.1 Smużenie znaków
Smużenie znaków może wynikać z nieprawidłowych ustawień Sharpness (Ostrość) obrazu. Jeśli zmie-
niano parametr ostrości, należy przywrócić jego domyślną wartość 50.

9.2 Ciemny ekran
Włączyć i wyłączyć zasilanie wyświetlacza. Pojawienie się ekranu z logo przy uruchamianiu oznacza,
że wyświetlacz działa prawidłowo. Upewnić się, że funkcja zarządzania zasilaniem (DPMS) została wy-
łączona. Komunikat Searching (Wyszukiwanie) w prawym dolnym rogu wskazuje, że źródło wideo nie
zostało wykryte.

9.3 Obsługa klienta
Aby uzyskać pomoc w razie problemów nieuwzględnionych powyżej, prosimy kontaktować się z dzia-
łem obsługi klienta pod numerem +1 877 637 1110.
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10 Tabele kompatybilności elektromagnetycznej
Wszystkie elektroniczne urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-2. Aby
zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną i poprawność działania wszystkich pozostałych używa-
nych urządzeń medycznych, przed zabiegiem chirurgicznym należy zastosować odpowiednie środki
ostrożności i wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi oraz potwierdzić działanie wszystkich jednocześnie działających urządzeń medycz-
nych.
Pod względem charakterystyk emisji niniejszy sprzęt może być użytkowany w budynkach przemysło-
wych i szpitalnych (klasa A wg CISPR 11). W budynkach mieszkalnych (w przypadku których koniecz-
ne jest spełnienie wymagań dotyczących klasy B wg CISPR 11) działanie niniejszego sprzętu może za-
kłócać komunikację wykorzystującą fale o częstotliwości radiowej. Może być konieczne podjęcie środ-
ków zapobiegawczych, np. zmiana położenia lub orientacji sprzętu.
Do wglądu udostępniono następujące tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):

10.1 Wytyczne i deklaracja wytwórcy – emisje elektromagnetyczne
Produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym środowisku. Użytkownik/operator produktu
powinien upewnić się, że urządzenie jest obsługiwane w takim środowisku.

Próba emisji Zgodność z przepisami Wskazówki dotyczące środowiska elektro-
magnetycznego

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej
CISPR 11

Grupa 1

Produkt wykorzystuje energię fal o częstotliwo-
ści radiowej tylko do własnego działania. Z te-
go względu natężenie emitowanego promie-
niowania radiowego jest bardzo niskie i nie po-
winno powodować zakłócenia pracy pobliskich
urządzeń elektronicznych.

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej
CISPR 11

Klasa B

Opisywany produkt nadaje się do użytku we
wszystkich rodzajach obiektów, z wyjątkiem
obiektów publicznych i budynków podłączo-
nych bezpośrednio do publicznej sieci energe-
tycznej, która zaopatruje budynki użytku pu-
blicznego.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania i skoki napięcia
IEC 61000-3-3 Zgodność
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10.2 Wskazówki i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym środowisku elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik produktu powinien zapewnić, że produkt jest używany w takim środowisku.

Badanie odporności Badanie odporności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC
61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV wyładowanie kontaktowe
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV wyładowanie w powietrzu

Odporność na promieniowanie pole elektromagne-
tyczne o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Pola bliskie generowane przez nadajniki bezprze-
wodowe IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz 3 V/m
Badania metodą punktową: 385 MHz, przy 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz przy 9 V/
m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
przy 28 V/m

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów
przejściowych IEC 61000-4-4

±2 kV, sieć AC
±1 kV, porty we/wy
100 kHz PRR

Przepięcia IEC 61000-4-5
sieć AC, linia do ziemi
sieć AC, linia do linii

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)
pasma ISM 6 V
80 % AM 1 kHz

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości
sieciowej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 lub 60 Hz

Zapady napięcia, krótkie przerwy oraz zmiany na-
pięcia na liniach wejściowych zasilania
IEC 61000-4-11

100% zapad, 0,5 cyklu, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% zapad, 1 cykl
30 % zapad, 25/30 cykli (50/60 Hz)
Przerwa 100% spadek, 5 s

WAŻNE!
Natężenia pola pochodzącego od nadajników stałych, takich jak stacja bazowa (ko-
mórkowa/bezprzewodowa) dla telefonów lub krótkofalówek, radia amatorskiego, roz-
głośnie radia AM i FM lub nadajniki telewizji, nie można przewidzieć z dokładnością.
Aby ocenić warunki elektromagnetyczne związane z użyciem stałych nadajników sy-
gnału radiowego, należy rozważyć przeprowadzenie badania rozchodzenia się fal
elektromagnetycznych. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji stosowania pro-
duktu przekroczy odpowiednią wartość RF wskazaną powyżej, należy sprawdzać, czy
jego działanie jest prawidłowe. Jeśli stwierdzone zostanie nieprawidłowe działanie,
może być konieczne wykorzystanie dodatkowych środków, takich jak zmiana orienta-
cji urządzenia lub jego relokacja.
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WAŻNE!
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić 
poniżej 3 V/m.

10.3 Wskazówki i deklaracja producenta – zalecane odstępy
Zalecane odstępy między produktem i przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji z
wykorzystaniem fal o częstotliwości radiowej
Produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku o kontrolowanych zakłóceniach częstotliwości.
Klient lub użytkownik produktu może zapobiec powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych, utrzymu-
jąc minimalny odstęp między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji wykorzystującymi
fale o częstotliwości radiowej (nadajniki) oraz produktem zgodnie z poniższymi zaleceniami, opierając
się na maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia do komunikacji.

ZAGROŻENIE!
Wpływ urządzeń telekomunikacji radiowej (nadajników) na charakterystykę roboczą
Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mo-
gą wpływać na charakterystykę roboczą urządzenia. Dlatego urządzenia takie należy
trzymać w odległości co najmniej 30 cm (niezależnie od wszelkich obliczeń) od insu-
flatora, jego akcesoriów i kabli.

Maksymalna znamiono-
wa moc wyjściowa (W)
nadajnika

Wymagany odstęp wyrażony w metrach zależny od częstotliwości nadajnika

od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 2,7 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
0,10 0,38 0,38 0,73
1,00 1,20 1,20 2,30
10,00 3,80 3,80 7,30
100,00 12,00 12,00 23,00

W  przypadku nadajników o  maksymalnych mocach wyjściowych niewymienionych powyżej zalecany
odstęp d w metrach (m) można oszacować, korzystając z równania mającego zastosowanie dla często-
tliwości pracy nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W), poda-
ną przez jego producenta.

WAŻNE!
W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp dla wyższego
zakresu częstotliwości.

WAŻNE!
Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Rozprzestrzenia-
nie się fal elektromagnetycznych zależy m.in. od poziomu ich pochłaniania i odbijania
przez budynki, obiekty i ludzi.
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11 Warunki korzystania

11.1 Deklaracja zgodności
Normy FCC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC (część 15) i rozporządzeniem Unii Europejskiej 2017/745
dotyczącym urządzeń medycznych. Praca urządzenia powinna spełniać następujące dwa warunki: (1)
urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować
wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać niepożądane rezultaty.
1. Do monitorów kolorowych stosować załączone określone przewody, aby nie powodować zakłóceń

w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Stosowanie innych przewodów lub adapterów może
powodować zakłócenia w innych urządzeniach elektronicznych.

2. Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami określony-
mi w FCC, część 15 i CISPR 11. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instruk-
cją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

IEC
Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi
wyrobów medycznych podanymi w normie IEC 60601-1-2. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w  standardowych instalacjach medycznych.
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej, co w przypadku
instalacji i użycia niezgodnego z instrukcją obsługi może powodować szkodliwą interferencję w pracy
pobliskich urządzeń.
Normy FCC, IEC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
Nie ma gwarancji, że w określonej instalacji interferencja nie wystąpi. Jeśli opisywane urządzenie po-
woduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić po-
przez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując
jeden z następujących środków zapobiegawczych:

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny,
• zwiększając odległość między sprzętem i odbiornikiem,
• podłączając urządzenie do gniazda innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyska-

nia pomocy.
Wyposażenie dodatkowe podłączone do tego produktu musi być certyfikowane zgodnie z odpowiednimi
normami IEC (tj. IEC 60950-1 lub IEC 62368-1) dotyczącymi sprzętu do przetwarzania danych i
IEC 60601-1 dotyczącą sprzętu medycznego.
Ponadto wszystkie konfiguracje sprzętowe muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-1. Ktokol-
wiek podłączy dodatkowy sprzęt do części wejściowej sygnału lub części wyjściowej sygnału, dokonuje
konfiguracji systemu medycznego i tym samym jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby system był
zgodny z wymogami normy systemu IEC 60601-1-1. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za zamocowanie
urządzenia do systemu, musi upewnić się, że sprzęt montażowy używany z tym produktem jest zgodny
z normą IEC 60601-1. W razie wątpliwości należy skonsultować się z działem obsługi technicznej lub
lokalnym przedstawicielem.
FCC
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cy-
frowych klasy B, zgodnie z przepisami FCC część 15. Ograniczenia te zostały wyznaczone w celu za-
pewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainsta-
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lowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunika-
cji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Je-
śli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego,
co można stwierdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować skorygować
zakłócenia, stosując jeden z następujących środków zapobiegawczych:

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny,
• zwiększając odległość między sprzętem i odbiornikiem,
• podłączając urządzenie do gniazda innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyska-

nia pomocy.

11.2 Informacje prawne
Firma NDS sprzedaje swoje produkty poprzez innych producentów, dystrybutorów i pośredników w
sprzedaży sprzętu medycznego, a w związku z tym o informacje dotyczące warunków wszelkich ewen-
tualnych gwarancji nabywcy niniejszego produktu NDS powinni zwracać się do podmiotu, za pośrednic-
twem którego produkt ten został zakupiony.
Firma NDS nie przyjmuje na siebie ani nie upoważnia nikogo do przyjęcia na siebie jakiejkolwiek innej
odpowiedzialności w związku ze sprzedażą i/lub użytkowaniem produktów firmy. W celu zapewnienia
prawidłowego użytkowania, obchodzenia się z produktami NDS i ich konserwacji, konsumenci powinni
zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi tego produktu, podręcznikiem obsługi i/lub
oznakowaniem, załączonymi do produktu lub udostępnionymi w inny sposób.
Konsumenci powinni mieć świadomość, że takie czynniki jak m.in. konfiguracja systemu, oprogramowa-
nie, aplikacja, dane konsumenta i działania operatora systemu, wpływają na pracę produktu. Produkty
NDS są uważane za kompatybilne z wieloma systemami, lecz konkretne zastosowania funkcjonalne
mogą się różnić w przypadku różnych konsumentów. W związku z tym określenie tego, czy dany pro-
dukt jest odpowiedni do konkretnego celu lub zastosowania należy do konsumenta i nie jest objęte
gwarancją wydawaną przez NDS.
NDS WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIE-
SIENIU DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG NDS, CZY TO WYRAŹNE, DOMNIEMANE I/
LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HAN-
DLOWEJ, ZDATNOŚCI I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA
PRZEPISÓW. JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I/LUB OBIETNICE JA-
KIEGOKOLWIEK TYPU, CHARAKTERU LUB ZAKRESU, ZARÓWNO DOMNIEMANE, WYRAŹNE I/
LUB WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK USTAWY, PRAWA, UŻYTKU KOMERCYJNEGO, ZWYCZA-
JU, HANDLOWEGO LUB INNEGO, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.
Firma NDS, jej dostawcy i/lub dystrybutorzy nie są odpowiedzialni, bezpośrednio lub poprzez zabezpie-
czenie, za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne, przykładowe lub pośrednie szkody,
w tym bez ograniczenia, szkody domniemane za opóźnione dostawy, niedokonane dostawy, usterki
produktu, konstrukcję lub wytwarzanie produktu, niemożność użytkowania takich produktów lub usług,
utratę sposobności biznesowych (utrata zysków), lub spowodowane czymkolwiek innym w związku lub
w wyniku zakupu, sprzedaży, leasingu, wynajmu, instalacji lub użytkowania takich produktów NDS, ni-
niejszych warunków, lub w odniesieniu do jakichkolwiek warunków i ustaleń jakichkolwiek umów, które
zawierają te warunki i ustalenia.
JAKO ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA NIEKTÓRE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH
WYŁĄCZEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ W ODNIESIENIU DO PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ I/LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE BYĆ
OBOWIĄZUJĄCE. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO
MAKSYMALNEGO ZAKRESU OKREŚLONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i powiązane
materiały, stanowią cenną własność NDS i/lub jej licencjodawców i w związku z tym zastrzegają oni, w
przypadkach, gdzie jest to możliwe, wszelkie prawa patentowe, autorskie i inne prawa własności do te-
go dokumentu, w tym do wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych, reprodukcji produkcyjnej, użytku i
sprzedaży, z wyjątkiem zakresu, w jakim wyżej wymienione prawa są wyraźnie przyznane innym.
Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości co do najnowszej wersji instrukcji obsługi należy skontaktować się z firmą NDS.
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