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Szimbólumok

Szimbólumok

Kövesse a használati
utasítást

Olvassa el a használati
útmutatót

A használati útmutató
és a lefordított másola-
tai elérhetőek az NDS
weboldalán: www.nds-
si.com/user-manuals/

Általános figyelmezte-
tés

Vigyázat! Elektromos
áram

Meghatalmazott képvi-
selő az Európai Közös-

ségben

Orvostechnikai eszköz

Csak orvos használhat-
ja és vásárolhatja meg

Figyelem

Gyártó

Gyártás dátuma (év-
hónap-nap)

Katalógusszám

Sorozatszám

Gyártási tétel kódja

Légnyomáshatárok

Légpáratartalom-hatá-
rok

Hőmérséklethatárok

Hulladékkezelés

Törékeny

Szárazon tartandó

Törékeny, tartsa szára-
zon

Fent-lent

Megfelel az IEC
60601-1 szabvány ér-
vényes változatának,
beleértve az USA-beli
és kanadai eltéréseket
A Kanadai szabvány-

ügyi társaság (Canadi-
an Standards Associa-
tion, CSA) tanúsítványa
a CSA általi, Kanadára

és az Egyesült Álla-
mokra vonatkozó biz-

tonsági jóváhagyást jel-
zi.
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Az Eurázsiai megfelelő-
ség (EurAsian Confor-
mity, EAC) tanúsítvá-
nya a biztonsági jóvá-
hagyást jelzi a Vám-

unió következő orszá-
gaiban: Fehéroroszor-

szág, Oroszország, Ka-
zahsztán, Örményor-

szág, Kirgizisztán.
Az informatikai beren-
dezésekre vonatkozó
Kínai kötelező tanúsít-
vány (China Compul-

sory Certificate, CCC).
Az Egyesült Államok
Szövetségi kommuni-
kációs bizottsága (Fe-
deral Communications

Commission, FCC)
szimbóluma az FCC

elektromágneses kom-
patibilitási szabványai-
nak való megfelelést

jelzi.

A készülék nem tartal-
maz veszélyes anyago-

kat.

Korlátozás alá eső
anyagokat tartalmaz. A
szimbólumon feltünte-
tett szám a környezet-

védelmi használhatósá-
gi időtartamot (Environ-
mental Protection Use
Period, EPUP) jelzi,

amelyben a termék biz-
tonságosan használha-
tó, utána pedig azonnal
újra kell hasznosítani.

Potenciálkiegyenlítés

Zárt (Be) kapcsoló.

Nyílt (Ki) kapcsoló.

Védőföldelés

Váltakozó áram

Nem ionizáló elektro-
mágneses sugárzás

Szimbólumok
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1 Fontos információk a felhasználó részére
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg a készülék és a kiegészítők keze-
lésével és működésével, mielőtt műtéthez használná. A jelen kézikönyvben felsorolt utasítások be nem
tartása a készülék és/vagy a tartozékok károsodásához vagy hibás működéséhez vezethet.
A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy termékei folyamatos fejlesztése révén módosítsa a termék megje-
lenését, grafikáját és műszaki adatait.
Megjegyzés: A „VESZÉLY”, „FIGYELEM” és „MEGJEGYZÉS” kifejezésekkel megjelölt bekezdések
speciális jelentést hordoznak. Az ezekkel a kifejezésekkel megjelölt bekezdésekre különös figyelmet
kell fordítani.

VESZÉLY!
A beteg, a kezelő vagy harmadik személy biztonságának vagy egészségének veszé-
lyeztetettségére vonatkozó figyelmeztetés. Figyelmen kívül hagyása a beteg, a kezelő
vagy harmadik személy sérüléséhez vezethet.

FIGYELEM!
Ezek a részek a készülék vagy a tartozékok rendeltetésszerű használatára vonatkozó
információkat tartalmaznak.

MEGJEGYZÉS!
Ezekben a részekben az utasítások pontosításai vagy egyéb hasznos információk ol-
vashatók.
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2 Biztonsági információk

2.1 Figyelmeztetések és óvintézkedések
Figyelmeztetések

VESZÉLY!
Áramütés veszélye
Az egység belsejében lévő, nem szigetelt feszültség olyan mértékű lehet, amely
áramütést okozhat. Az egység belső alkatrészeit tilos megérinteni. Az áramütés koc-
kázatának csökkentése érdekében TILOS eltávolítani a burkolatot vagy a hátlapot.

VESZÉLY!
Tűz és áramütés veszélye
Ne tegye ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának.

VESZÉLY!
Képmegőrzés léphet fel abban az esetben, hogy ha huzamosabb ideig jelez ki egy ál-
landó képet a monitor. Ne hagyjon kimerevített képet a monitoron, vagy kapcsolja ki
a monitort, ha nem használja.

Vigyázat!

FIGYELEM!
Ez a termék egy I. osztályú orvostechnikai eszköz. Módosítások nem engedettek.

FIGYELEM!
Súlyos incidens esetén
Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos incidens történt, kérjük, jelentse azt
egyrészt a gyártónak, másrészt az illetékes hatóságnak abban az országban, ahol a
felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

FIGYELEM!
USA szövetségi jog (csak az egyesült államokbeli piacra vonatkozik)
Az USA-beli törvények szerint a készüléket csak orvos használhatja vagy csak orvosi
utasításra szerezhető be.

Megjegyzések

MEGJEGYZÉS!
A terméket folyamatos üzemeltetésre szánták.
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MEGJEGYZÉS!
A jelen berendezés/rendszer kizárólag egészségügyi szakemberek által használható.

MEGJEGYZÉS!
A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható belső alkatrészeket. A szer-
vizelést bízza képesített szervizszakemberekre.

2.2 Rendszerbiztonsági követelmények
A beteg közelében használni kívánt, a termék jelbemeneti/-kimeneti vagy egyéb csatlakozóihoz csatla-
koztatott külső berendezéseknek meg kell felelniük az ISO és az ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 jelű
biztonsági szabványok követelményeinek. Az a személy, aki ilyen berendezést csatlakoztat ehhez a
termékhez, a meghatározás szerint egy rendszert hoz létre, és felelős azért, hogy ez a rendszer megfe-
leljen ugyanezen ISO és ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 jelű biztonsági szabványoknak.

2.3 Földelés
A termék az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendelet szerinti I. osztályba
tartozó berendezéseknek megfelelő külső áramforrásról üzemel. A telepítést végző személy felelőssé-
ge, hogy a kórházi, helyi és országos impedanciakövetelményeknek való megfelelés érdekében ellen-
őrizze a termék földelését.
Az egység vázának földelésére szolgáló földelőrúd a termék hátulján található. A földelést a vonatkozó
elektromos szabályozásoknak megfelelően kell végrehajtani.

2.4 Teljesítménykövetelmények

2.4.1 Tápegység
A termék kizárólag a mellékelt gyógyászati minőségű tápegységgel történő használat esetében felel
meg a felsorolt biztonságtechnikai szabványoknak:

Típus RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Tápegység BridgePower BPM150S24F06
Váltóáramú (AC) bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Egyenáramú (DC) kimenet 24 V egyenáram, 6,25 A, 150 W

2.4.2 Tápkábel
Az áramellátáshoz használja a mellékelt, az áramforrásnak megfelelő dugasszal rendelkező kórházi mi-
nőségű tápkábelt.

• A termék teljes mértékben csak a tápkábel kihúzásával választható le a hálózatról. A termék áram-
talanításához húzza ki a tápkábelt a váltóáramú elektromos hálózatból.

• A terméket és az egyéb orvostechnikai eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén azon-
nal hozzá lehessen férni a tápkábelhez és a váltóáramú hálózati csatlakozóhoz.

• Ha a termék váltóáramú elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához hosszabbítóra vagy elosz-
tóra van szükség, győződjön meg arról, hogy a tápkábel dugasza szorosan illeszkedik a hosszabbí-
tóba vagy az elosztóba.

• Az Amerikai Egyesült Államok területén a 120 voltot meghaladó feszültségforrások esetén a termé-
ket középleágazásos transzformátorról kell üzemeltetni.
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3 Rendeltetésszerű használat és ellenjavallatok

3.1 Rendeltetésszerű használat
A jelen terméket orvosi környezetben történő használatra, kiváló minőségű videók és grafikus képek
megjelenítésére szánták.

3.2 Ellenjavallatok

VESZÉLY!
Tűz és áramütés veszélye
Ne tegye ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának.

FIGYELEM!
A terméket tilos gyúlékony anesztetikumok és levegő, oxigén vagy nitrogén-oxid ke-
verékének jelenlétében használni.

FIGYELEM!
A termék egyetlen eleme sem érintkezhet a beteggel. Soha ne érjen egyszerre a ter-
mékhez és a beteghez.

MEGJEGYZÉS!
A termék kizárólag referenciaként képes megjeleníteni radiológiai (PACS) képeket,
így a rendeltetése szerint nem használható diagnosztikai célokra.

FIGYELEM!
Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál erősen javasoljuk, hogy tartson kéznél
egy csereegységet.
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4 A kijelző felhasználói felülete

4.1 A kijelző billentyűzete
A kijelzőbillentyűzet a kijelző burkolatának alsó-elülső részén, középen található, és ennek használatá-
val állíthatóak be a megjelenítési paraméterek a kijelzőegység (OSD – On Screen Display) menürend-
szerében.

4.2 Az OSD menü áttekintése
Az OSD menü 4 kategóriában ad beállítási lehetőségeket: a Picture (Kép) menüben, a Color (Szín) me-
nüben, a Setup (Beállítás) menüben és az Input (Bemenet) menüben.

4.3 Navigáció a menük között a billentyűzettel

INPUT (BEMENET) gomb
Az Input (Bemenet) menü közvetlen megnyitásá-
hoz koppintson az INPUT (BEMENET) gombra. A
bemeneti jelre vonatkozó lehetőségek a jobb oldali
oszlopban jelennek meg. Lásd: Az Input (Beme-
net) menü [} 17].

MENU (MENÜ) gomb
Az OSD menü megnyitásához koppintson a MENU
(MENÜ) gombra. Kiinduláskor a Picture (Kép) me-
nü jelenik meg, amelyen az aktuális bemenetek
részletei a menüfülek fölött láthatók.

SCROLL (GÖRGETÉS) gomb:
függőleges léptetés és kiválasztás

Egy menübe való belépéshez koppintson a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombra. A legfelső para-
métersor a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra való
első koppintással választható ki, majd a kijelölés a
további koppintások alkalmával mindig a követke-
ző sorra ugrik.
Egy menüből való kilépéshez a SCROLL (GÖR-
GETÉS) gomb segítségével vigye a kijelölést a
legalsó menüsorra, majd egyszer koppintson a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombra a menüfül kijelölé-
séhez, ahol a  vagy a  gombot használva ki-
választhat egy másik menüfület.

BALRA/JOBBRA gomb: vízszin-
tes léptetés és kiválasztás

Egy paraméter beállításához a SCROLL (GÖRGE-
TÉS) gomb segítségével válassza ki a paraméter-
sort, majd egy beállítás kiválasztásához vagy mó-
dosításához koppintson a  vagy a  gombra.
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SZÍN gomb

A Color (Szín) menü közvetlen megnyitásához
koppintson a SZÍN gombra. A Color (Szín) menü-
ben a Color (Szín), Brightness (Fényerő), a Cont-
rast (Kontraszt) és azon egyéb paraméterek talál-
hatók, amelyek leírása itt olvasható: .

4.4 Az OSD menü
A MENU (MENÜ) gombra koppintással nyissa meg az OSD menüt. Megnyitáskor az OSD menü a Pic-
ture (Kép) menüt jeleníti meg, amelyen a bemenetek részletei a menüfülek fölött húzódva láthatók. A
menü alján, bal, illetve jobb oldalon az Operating Hours (Üzemidő) és a vezérlőprogram verziója látha-
tó.
Másik menüfülek kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra, amivel kijelölhet egy menüfület,
majd a menübe való belépéshez koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra.
Egy paraméter módosításához koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra, amellyel a kijelölést a
paraméterre mozgathatja, majd a paraméter megváltoztatásához vagy egy beállítás kiválasztásához
koppintson a  vagy a  gombra. A paramétermódosítás valós időben lép érvénybe, az adott értékek
vagy beállítások megváltoztatása közben.
Az OSD menü az utolsó művelettől számított 30 másodperc múlva bezárul, illetve a MENU (MENÜ)
gombra koppintva is kiléphet belőle.

MEGJEGYZÉS!
A kiszürkített leírások azokat a paramétereket jelzik, amelyek a jelenlegi jel- vagy be-
meneti konfiguráció esetében nem érhetők el.

4.5 A Picture (Kép) menü

Horizontal Position (Vízszintes pozíció)
A kép vízszintes középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.

Vertical Position (Függőleges pozíció)
A kép függőleges középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.
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Sharpness (Élesség)
A megjelenített kép élességének (élkiemelésének) beállításához koppintson a  vagy a  gombra.
= 50: az alapértelmezett érték a fogadott minőségben jeleníti meg a képet.
> 50: az érték növelése élesíti a képet.
< 50: az érték csökkentése lágyítja a képet.

Overscan (Túlpásztázás) (Videó)
A paraméter akkor van engedélyezve, amikor a bemenet 16:9, 480P, 576P vagy váltottsoros. A kivá-
lasztáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.
0: A kép a képernyőt kitöltő méretben jelenik meg, videóadat vesztése nélkül. A kép szélesvásznúként,
az alján és a tetején, vagy a bal és a jobb oldalán fekete sávokkal is megjeleníthető.
1, 2, 3, 4, 5 vagy 6: Lépésenként nagyítja és méretre vágja a középre igazított képet. A kép méretének
növelésével minden oldalon videóadat-vesztés történik.

Scaling (Méretezés)
Egy méretezési beállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
Fill (Kitöltés): Kinyújtja a képet, hogy az kitöltse a képernyőt. Ilyenkor előfordulhat, hogy a képarány
pontatlanul jelenik meg.
Aspect (Képarány): Addig nyújtja a videóképet, míg a legnagyobb mérete ki nem tölti a képernyőt, de
a képarány megmarad. Előfordulhat, hogy a kép szélesvásznúként, az alján és a tetején, vagy a bal és
a jobb oldalán fekete sávokkal jelenik meg.
1:1: A videóadatot natív méretében és natív képaránnyal jeleníti meg. A 4K/UHD natív 3840 × 2160-as
felbontásánál kisebb felbontású képek egy őket körülvevő fekete háttéren jelennek meg.

MEGJEGYZÉS!
Amikor a Scaling (Méretezés) > 0-ás értékre van állítva, a méretezési beállítások az
Aspect (Képarány) lehetőségre korlátozódnak.

Rotation (Forgatás)
A rotation (forgatás) beállítás elforgatja a képernyő orientációját a kiválasztott beállításnak megfelelően.

• A képernyő orientációjának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
• Off (Ki): Nincs orientációváltozás.
• 180: 180°-kal elforgatja a képet.
• V-Flip: Függőlegesen elforgatja a képet 180°-kal.
• H-Flip: Vízszintesen elforgatja a képet 180°-kal.

Rotation OSD (OSD elforgatása)
A forgatás OSD-beállítás a kiválasztott időköznek megfelelően megjeleníti a képernyőirány tájolásjelző-
jét.
Válassza ki a képforgatás jelzőjének beállítását: Off, On, 10 seconds, Blink (kikapcsolás, bekapcso-
lás, 10 másodperc, villogás).
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4.6 A Color (Szín) menü
A COLOR (SZÍN) fülre koppintva nyissa meg közvetlenül a Color (Szín) menüt.

Gamma (Gamma)
Egy gammabeállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 vagy 2,6: Előre beállított gammaértékek
Video (Videó): Lineáris gammaszíntábla (LUT – Look Up Table)
PACS (Picture archiving communication system – Képarchiváló kommunikációs rendszer): DI-
COM gamma-LUT
A termék kizárólag referenciaként képes megjeleníteni a radiológiai (PACS) képeket.

Color Temperature (Színhőmérséklet)
Egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
5500, 6500, 8000, 9300: Előre beállított színhőmérsékletek.
User (Felhasználó): Ha egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztása után bármilyen más színpa-
raméter alapértelmezett értékét megváltoztatja, az így létrejövő értékek a Color Temperature User (Fel-
használói színhőmérséklet) előbeállításokhoz másolódnak, és a User (Felhasználói) elem kerül kivá-
lasztásra.

Red (Vörös) / Green (Zöld) / Blue (Kék)
A kiválasztott szín egyensúlyának módosításához a képen koppintson a  vagy a  gombra.

Saturation (Telítettség) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép telítettségének (színintenzitásának) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Hue (Árnyalat) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép árnyalatának (színének) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Brightness (Fényerő)
A kép világosításához vagy sötétítéséhez koppintson a  vagy a  gombra.

Contrast (Kontraszt)
A képkontraszt beállításához koppintson a  vagy a  gombra.
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Video Level (Videószint)
A videószint beállításának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
Normal (Normál): A bemenő jel módosítások nélkül jelenik meg.
Expanded (Kiterjesztett): Kiterjeszti a korlátozott tartományú 16–235 jelet (feketétől fehérig 220  ár-
nyalat) teljes tartományú 0–255 jelre (feketétől fehérig 256 árnyalat).

MEGJEGYZÉS!
Expand (Kiterjesztett) beállítás
Az Expanded (Kiterjesztett) beállítás használata teljes tartományú jel esetén levágja a
képet, és a részletek elvesztését okozza a sötét és a világos területeken.

Color Correction (Színkorrekció)
A színkorrekció beállításának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
NDS: Megkerüli a színkorrekciós funkciót.
BT.709: Gyárilag a BT.709 szabványhoz kalibrálták.
BT.2020: Gyárilag a BT.2020 szabvány emulálására kalibrálták.

Auto Color Correction (Automatikus színkorrekció)
Az Auto Color Correction (Automatikus színkorrekció) beállításának kiválasztásához (On – Be vagy Off
– Ki) koppintson a  vagy a  gombra.

4.7 A Setup (Beállítás) menü

Menu Position (Menüpozíció):
Az OSD menü 4 féle, előre beállított képernyő-pozíciójából való választáshoz koppintson a  vagy a 
gombra.

Language (Nyelv)
A nyolc nyelv közül: English (angol), Deutsch (német), Français (francia), Italiano (olasz), Svenska
(svéd), Español (spanyol) Nederlands (holland) vagy Pycckий (orosz) az egyik kiválasztásához kop-
pintson a  vagy a  gombra.

DPMS Enable (DPMS engedélyezése)
A kijelző energiagazdálkodási rendszerének (DPMS – Display Power Management System) enge-
délyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a  vagy a  gombot.
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Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): Ha nincs bemeneti jel, a kijelző energiatakarékos módba lépése előtt a képernyőn 10–15 má-
sodpercig a D.P.M.S. üzenet látható. A bemeneti jel visszaállásakor a kijelző bekapcsol.

Menu Lock (Menüzár)
A Menu Lock (Menüzár) engedélyezéséhez nyomja meg a  gombot.
Off (Ki): Alapértelmezett beállítás
On (Be): Letiltja az OSD menükhöz való hozzáférést, hogy megakadályozza a megjelenítési beállítá-
sok véletlen megváltoztatását. Az OSD bezárul, és a képernyőn rövid időre megjelenik a MENU
LOCKED (MENÜ LEZÁRVA) üzenet. Az OSD hozzáférésének feloldásához egyszerre tartsa lenyomva
a MENU (MENÜ) és a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, amíg meg nem jelenik a MENU UNLOCKED
(MENÜ FELOLDVA) üzenet.

Backlight (Háttérvilágítás)
A kijelző háttérvilágítása szintjének módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Backlight Stabilization (Háttérvilágítás stabilizálása)
A háttérvilágítás stabilizálásának engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a  vagy a  gomb-
ra.
Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): A háttérvilágítás folyamatos fényességének fenntartása érdekében szabályozza a LED-telje-
sítményt, amellyel kiegyenlíti a kijelző életideje során fellépő LED-teljesítmény-romlást.

Keypad Color (Billentyűzet színe)
A Keypad color (Billentyűzet színe) beállítás módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Preset Defaults (Alapértelmezett előbeállítások)
Az elérhető előbeállítások az alábbiakat tartalmazzák: Preset TC201, TC200, és NeoIP.
A paraméterek használatonként beállíthatóak, viszont ezek a beállítások nem menthetőek. Valahány-
szor egy előbeállítás kerül kiválasztásra, egy előre definiált beállítás töltődik be.
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4.8 Az Input (Bemenet) menü

MEGJEGYZÉS!
A 90R0132 esetében bizonyos beállítások nem érhetőek el.

Az Input (Bemenet) menü közvetlen megnyitásához koppintson az INPUT (BEMENET) gombra.

Az Input (Bemenet) menü áttekintése
A Primary (elsődleges) képet a bemenet kiválasztásával jelöli ki.

12G-SDI és 3D opció

3D Signal Format (3D jelformátum)
Az alábbi beállítások az SDI, HDMI-2, és a DVI-2 bemenetekre kizárólag a 3D kijelzés konfiguráción ér-
hetőek el:
None (2D) (Nincs (2D)): Ezt a beállítást válassza, ha a bejövő jel vagy előfeldolgozott 3D egy UHD
Line-by-Line formátumban, vagy egy nem háromdimenziós standard kétdimenziós kép.
Line by Line: Ezt a beállítást válassza, ha háromdimenziós line by line formátumú a bejövő jel.
Top/Bottom: Ezt a beállítást válassza, ha háromdimenziós top bottom formátumú a bejövő jel.

Color Domain Format (Színtartomány-formátum)
Az alábbi beállítások minden bemenetre elérhetőek:
Auto (Automatikus): Ezt a beállítást válassza a jel színterének automatikus detektálásához.
RGB: Ezt a beállítást válassza, ha a bejövő jel RGB színterű.
YUV: Ezt a beállítást válassza, ha a bejövő jel YUV színterű.
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5 Csatlakozópanel

5.1 Radiance Ultra 4K/UHD csatlakozópanel 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125 és
90R0129)
12G-SDI konfiguráció

12G-SDI IN A bemenet 12G-SDI jelet tud fogadni UHD-felbontású képek megjelení-
téséhez.

12G-SDI OUT A kimenet csak bekapcsolt monitorral és a 12G-SDI-re irányított jellel
aktív.

Service 1 (Szerviz 1)/Servi-
ce 2 (Szerviz 2) USB-csatla-
kozó

A csatlakozó a firmware-frissítések telepítésére szolgál.

RS-232 6 érintkezős moduláris csatlakozó, amely az egységesített soros pa-
rancs (USC – Unified Serial Command) bemeneteként szolgál.

Csatlakozótípusok
Bemenetek Csatlakozótípusok
12G-SDI BNC
DVI–In 1 és 2 DVI-D
DisplayPort
HDMI 1 & 2 „A” típus
RS-232 6 tűs moduláris
Service 1 (Szerviz 1) USB mini B
Service 2 (Szerviz 2) USB micro AB
Egyenáramú (DC) bemenet XLR, Neutrik-típusú

Kimenetek Csatlakozótípusok
12G-SDI BNC
DVI–Out 1 és 2 DVI-D

5.2 Radiance Ultra 4K/UHD csatlakozópanel, standard (90R1032)
Standard konfiguráció

Service 1 (Szerviz 1) A csatlakozó a firmware-frissítések telepítésére szolgál.

RS-232 6 érintkezős moduláris csatlakozó, amely az egységesített soros pa-
rancs (USC – Unified Serial Command) bemeneteként szolgál.
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Csatlakozótípusok
Bemenetek Csatlakozótípusok
DVI–In DVI-D
DisplayPort
HDMI „A” típus
RS-232 6 tűs moduláris
Service 1 (Szerviz 1) USB mini B
Egyenáramú (DC) bemenet XLR, Neutrik-típusú

Kimenetek Csatlakozótípusok
DVI–Out 1 és 2 DVI-D

5.3 Elektromos szimbólumok

Ekvipotencialitás
Ez a szimbólum a kijelző potenciálkiegyenlítő vezetője (földelőrúd) mellett látható.

Zárt (Be) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának zárt oldalán (azaz bekap-
csolt állásában) látható.

Nyílt (Ki) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának nyitott oldalán (azaz kikap-
csolt állásában) látható.

FIGYELEM!
A videójel romlása
A fémkábelek görbületének sugara nem ajánlott, hogy 63 mm-nél (2,5 colnál) vagy a
kábel átmérőjének a 7-szeresénél (amelyik érték nagyobb) kisebb legyen. A nagyobb
mértékű hajlítás a kábel károsodásához és/vagy a videójel romlásához vezethet.
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6 Műszaki jellemzők

MEGJEGYZÉS!
A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Az aktuális műszaki
jellemzőkkel kapcsolatban forduljon az NDS-hez.

90R0123 90R0124, 90R0125 és
90R0129 90R0132

Megtekintési távolság
(csak 3D) nem értelmezhető

90R0125: nem értelmez-
hető
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

nem értelmezhető

Látható terület (átlós) 801 mm (31,50") 812,8 mm (32,00") 801 mm (31,50")
Betekintési szög (víz-
szintes és függőleges) 178° 178° 178°

Natív felbontás 3840 × 2160 3840 × 2160 3840 × 2160
Kontrasztarány (névle-
ges) 1700:1 1350:1 1700:1

Jellemző fényerősség
(cd/m2) 650 700 650

Színskála A BT.709 140%-a A BT.709 149%-a A BT.709 140%-a
Képponttávolság 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Egyenáramú (DC) be-
menet 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

DC energiafogyasztás
(jellemzően)a 130 W 130 W 120 W

Monitor tömege 14,5 kg (32,0 lb.) 14,5 kg (32,0 lb.) 14,5 kg (32,0 lb.)
Monitor méretei
(sz × ma × mé)

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 (30,7
x 20 x 3,4")

Működési feltételek:
Hőmérséklet-tarto-
mány 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Páratartalom-tarto-
mány (nem kicsapó-
dó)

20% – 90% 20% – 90% 20% – 90%

Tengerszint feletti
magasság (maximá-
lis)

2000 m (6 600 ft.) 2000 m (6 600 ft.) 2000 m (6 600 ft.)
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Tárolási feltételek:
Hőmérséklet-tarto-
mány -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Páratartalom-tarto-
mány (nem kicsapó-
dó)

10% – 90% 10% – 90% 10% – 90%

Tengerszint feletti
magasság (maximá-
lis)

4877 m (16 000 ft.) 4877 m (16 000 ft.) 4877 m (16 000 ft.)

Szállítási feltételek:
Hőmérséklet-tarto-
mány -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Páratartalom-tarto-
mány (nem kicsapó-
dó)

10% – 90% 10% – 90% 10% – 90%

Légnyomás 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa

a. A BridgePower BPM150S24F06 tápegységre vonatkozik.
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7 Támogatott felbontások

7.1 DisplayPort

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

HD videoüzemmódok UHD videoüzemmódok
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 és DVI-2

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

SD videoüzemmódok Grafikus üzemmódok
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD videoüzemmódok 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
FHD videoüzemmódok 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

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

SD videoüzemmódok Grafikus üzemmódok
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD videoüzemmódok 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
FHD videoüzemmódok 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
UHD videoüzemmódok 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

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

SD videoüzemmódok Grafikus üzemmódok
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD videoüzemmódok 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
FHD videoüzemmódok 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 UHD videoüzemmódok
4K videoüzemmódok 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

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

Vízszintes
felbontás
(képpont)

Függőleges
felbontás
(vonal)

Függőleges
frekvencia
(Hz)

12G-SDI HD videoüzemmódok 3G-SDI videoüzemmódok
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD videoüzemmódok
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
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8 Telepítés és karbantartás

8.1 VESA rögzítés
Az állványos és fali konzolos rögzítésre alkalmas 100 × 100 mm-es és 200 × 100 mm-es MIS-rögzítőfu-
rat-mintázatokkal a monitor megfelel a VESA rögzítőfelület-szabványoknak (MIS – Mounting Interface
Standard).

VESZÉLY!
A rögzítő konzolcsavarokat biztonságosan meg kell szorítani. A konzol megfelelő
rögzítésének elmulasztása esetén a kijelző veszélyt jelenthet.

8.2 A kábeltakaró felhelyezése
1. A kábeltakaró felhelyezése előtt csatlakoztassa a táp-, vezérlő- és videókábeleket.
2. Igazítsa a kábeltakarót a kábelek kilépési helyéhez a kijelző hátoldalán.
3. Helyezze el a kábeleket a kivágott rész alatt, és csúsztassa a takarót felfelé a mélyedésbe, amíg az

alsó élen található fülek a helyükre nem ugranak.

8.3 Tisztítási előírások
Tisztítás előtt a monitort KI kell kapcsolnia, és ki kell húznia a hálózati áramforrásból.
Az elülső üveget és a burkolatot egy desztillált vízzel, ammónia alapú üvegtisztítóval vagy a következő
fertőtlenítőszerek valamelyikével enyhén megnedvesített, nem szöszölődő kendővel tisztítsa meg:

Etanol (80%) Izopropil-alkohol Fehér ecet (desztillált, 5%-os sa-
vasság)

VESZÉLY!
Ne engedje folyadékok behatolását a monitor belsejébe, mert az az egység súlyos ká-
rosodásához vezethet. Ne használjon oldószereket, dörzshatású detergenseket vagy
vegyi anyagokat tartalmazó tisztítókendőket.

8.4 Szükséges karbantartási teendők
A monitor az elülső üveg és a burkolat rendszeres tisztításán kívül nem igényel semmilyen komolyabb
karbantartási műveletet.

VESZÉLY!
Képmegőrzés léphet fel abban az esetben, hogy ha huzamosabb ideig jelez ki egy ál-
landó képet a monitor. Ne hagyjon kimerevített képet a monitoron, vagy kapcsolja ki
a monitort, ha nem használja.
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9 Hibaelhárítás

9.1 Szellemképes karakterek
A szellemképes karaktereket a Sharpness (Élesség) nem megfelelő beállítása okozhatja. Ha átállították
a Sharpness (Élesség) paramétert, próbálja meg az 50-es alapértékre visszaállítani azt.

9.2 Fekete képernyő
Kapcsolja ki, majd be a kijelzőt. Az indítás során megjelenő logóképernyő a kijelző megfelelő működé-
sét jelzi. Ellenőrizze, hogy az energiagazdálkodás funkció (DPMS) le van-e tiltva. A jobb alsó sarokban
megjelenő Searching (Keresés) üzenet jelzi, hogy a készülék még nem észlelt videoforrást.

9.3 Ügyfélszolgálat
A fentiekben nem tárgyalt problémákhoz szükséges segítségért, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz
a következő telefonszámon: +1 877 637 1110.
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10 Elektromágneses kompatibilitási táblázatok
Az összes elektronikus orvostechnikai eszköznek meg kell felelnie az IEC  60601-1-2 szabványban
megfogalmazott követelményeknek. A sebészi beavatkozás előtt az elektromágneses kompatibilitás és
az összes többi orvostechnikai eszköz együttes alkalmazásának biztosítása érdekében óvintézkedése-
ket kell tenni, ragaszkodni kell a jelen kézikönyvben ismertetett elektromágneses kompatibilitási (EMC
– Electromagnetic Compatibility) irányelvekhez, valamint ellenőrizni kell az összes orvostechnikai esz-
köz egyidejűleg történő működtetését.
A kibocsátási jellemzők alapján a berendezés alkalmas az ipari területeken és kórházakban (CISPR 11,
A-osztály) történő használatra. Ha otthoni körülmények között használja (ahol rendszerint CISPR 11, B-
osztály az elvárás), lehetséges, hogy a berendezés nem lesz megfelelően védve a rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközökkel szemben. Lehetséges, hogy a felhasználónak lépéseket kell tennie ennek
elhárítására, például az eszköz irányának vagy helyének módosításával.
A következő EMC-táblázatok kizárólag tájékoztató jellegűek:

10.1 Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás
A terméket kizárólag az alábbiakban ismertetett környezetben történő használatra tervezték. A termék
felhasználójának/kezelőjének kell biztosítania, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutatás

RF kibocsátás, CISPR 11 1. csoport

A termék RF energiát kizárólag saját, belső
működéséhez használ. Ezért RF kibocsátása
igen csekély, és várhatóan nem okoz interfe-
renciát a közelben található elektronikus be-
rendezésekkel.

RF kibocsátás, CISPR 11 B. osztály

A termék minden létesítményben alkalmazha-
tó, kivéve a lakáscélú létesítményeket és azo-
kat a létesítményeket, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a nyilvános célú épületek ellátá-
sát szolgáló energiahálózathoz.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozás/flikk-
erkibocsátás
IEC 61000-3-3

Megfelel
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10.2 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses interferenciával szembeni
immunitás
A jelen terméket kizárólag az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő hasz-
nálatra tervezték. A termék vásárlója vagy felhasználója felelős azért, hogy a terméket ilyen környezet-
ben használják.

Immunitásteszt Immunitásteszt

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV érintkezési kisülés
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV levegőkisülés

Sugárzott RF mező IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Elválasztási távolság a vezeték nélküli transzmitte-
rektől IEC 61000-4-3

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

Elektromos gyors tranziens / burst IEC 61000-4-4
± 2 kV, hálózati feszültség
± 1 kV, I/O portok
100 kHz PRR

Túlfeszültség IEC 61000-4-5
Hálózati feszültség, vezeték–föld
Hálózati feszültség, vezeték–vezeték

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

Tápfrekvenciás (50/60 Hz) mágneses mező IEC
61000-4-8 30 A/m – 50 vagy 60 Hz

Feszültségesések, rövid kimaradások és feszült-
ségváltozások a bemeneti hálózati vezetékeken
IEC 61000-4-11

100% esés, 0,5 periódus, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% esés, 1 periódus
30 % esés, 25/30 periódus (50/60 Hz)
Megszakítás 100% veszteség, 5 másodperc

MEGJEGYZÉS!
A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/vezeték nélküli),
valamint a földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádió-műsorszórás és a TV-
műsorszórás elektromágneses térerőssége elméleti úton pontosan nem határozható
meg. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt az elektromágneses környezet
becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha
a termék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelősé-
gi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a termék képes-e a normál működésre. Ha
rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre, például a termék elforga-
tására vagy áthelyezésére lehet szükség.

hu



30 / 35

30 | Elektromágneses kompatibilitási táblázatok

MEGJEGYZÉS!
A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban az elektromágneses 
térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

10.3 Útmutató és gyártói nyilatkozat – ajánlott elkülönítési távolságok
Ajánlott elkülönítési távolságok hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a ter-
mék között
A terméket olyan elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, ahol az RF-zavarsugár-
zás szabályozott. A termék vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interfe-
renciát, hogy betartja a termék, valamint a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések
(adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális teljesítményének megfelelő) minimális
távolságot.

VESZÉLY!
Az RF kommunikációs berendezések (adók) hatása a teljesítményjellemzőkre
A hordozható nagyfrekvenciájú (HF) kommunikációs berendezések hatással lehetnek
a készülék teljesítményjellemzőire. Ezért az ilyen berendezéseket az inszufflátortól,
beleértve a tartozékait és a vezetékeit, legalább 30 cm távolságra (a számítások ered-
ményétől függetlenül) kell tartani.

Az adó névleges maxi-
mális kimeneti teljesít-
ménye (W)

Az elkülönítési távolság (méterben) a jeladó frekvenciájának függvényében

150 kHz–80 MHz 80 MHz–800 MHz 800 MHz–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

A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d jelű ajánlott elkülönítési távol-
ság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel számítható ki, ahol P az adóberendezés
– gyártó által megadott – kimeneti teljesítményének legnagyobb értéke wattban (W).

MEGJEGYZÉS!
80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elkülönítési
távolság mérvadó.

MEGJEGYZÉS!
Előfordulhat, hogy a fenti útmutatások nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és embe-
rek elnyelő és visszaverő hatása.
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11 Felhasználási feltételek

11.1 Megfelelőségi nyilatkozatok
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC – Federal Communications Commission) és az Európai
Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei
Ez a termék megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglaltaknak, valamint az Európai Unió orvos-
technikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendeletének. Az üzemeltetés feltétele az alábbi két feltétel
teljesülése: (1) A szóban forgó eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, valamint (2) az eszköznek
be kell fogadnia az összes beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos eredmé-
nyekhez vezethetnek.
1. A színes monitort a mellékelt, speciális kábelekkel használja, így az nem zavarja a rádió- és a tele-

víziókészülékek vételét. A más kábelekkel és adapterekkel történő használat a többi elektromos be-
rendezés zavarását okozhatja.

2. Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az FCC szabályozás 15. részében és a CISPR 11-
ben előírt határértékeknek. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes
kisugározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a
rádiókommunikációban.

IEC
Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az IEC 60601-1-2 által előírt határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen egy tipi-
kus orvosi létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisu-
gározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a közel-
ben lévő készülékekben.
Az FCC és az Európai Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei, valamint az IEC
Nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a beren-
dezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a berendezés be- és
kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több intézkedéssel meg-
próbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

A termékhez csatlakoztatott kiegészítő berendezéseknek rendelkezniük kell az adatfeldolgozó berende-
zésekre vonatkozó IEC szabványoknak (vagyis az IEC  60950-1-es vagy IEC  62368-1-es szabvány-
nak), valamint az orvostechnikai eszközökre vonatkozó IEC 60601-1-es szabványnak való megfelelő-
séget bizonyító tanúsítványokkal.
Továbbá minden konfigurációnak meg kell felelnie a rendszer szabványának, az IEC 60601-1-1-nek.
Bárki, aki további eszközöket csatlakoztat a jelbemeneti részhez vagy a jelkimeneti részhez, egy orvos-
technikai rendszert konfigurál, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfelel a szükséges rendszer-
szabványnak, az IEC 60601-1-1-nek. Bárki, aki felelős az egység egy rendszerhez történő rögzítéséért,
biztosítania kell, hogy a termék rögzítéséhez használt eszközök megfelelnek az IEC 60601-1-es szab-
ványnak. Kétség esetén konzultáljon a műszaki szolgálati osztályunkkal, vagy egy helyi képviselőnkkel.
FCC
Megjegyzés: A készülék tesztelése során megállapították, hogy az megfelel a B. osztályú digitális esz-
közökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági
létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisugározni.
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Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a rádiókommuniká-
cióban. Azonban, nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interfe-
rencia. Ha a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a
berendezés be- és kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több
intézkedéssel megpróbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

11.2 Jogi nyilatkozat
Az NDS a termékeit más orvostechnikai eszköz gyártóján, forgalmazóján és viszonteladóján keresztül
is értékesítheti, ezért az ilyen NDS termékek vásárlóinak a cég által biztosított, vonatkozó jótállások te-
kintetében – ha vannak ilyenek – ahhoz a céghez kell fordulnia, amelytől a terméket eredetileg vásárol-
ta.
Az NDS nem fogadja el és nem is engedélyezi, hogy bárki más felelősséget vállaljon a termékei értéke-
sítésével és/vagy felhasználásával kapcsolatban és/vagy azzal összefüggésben. Az NDS termékeinek
megfelelő felhasználása, kezelése és ápolása érdekében a vásárlóknak el kell olvasniuk a termékkel
kapcsolatos specifikus szakirodalmat, a felhasználói kézikönyvet és/vagy a termékhez mellékelt vagy
bármilyen más módon elérhető címkéket.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy többek között a rendszer konfigurációja, a szoftver, az alkalmazás,
a felhasználói adatok, valamint a rendszer kezelői vezérlése befolyásolják a termék teljesítményét. No-
ha az NDS termékei számos rendszerrel kompatibilisnek minősülnek, a vásárlók általi specifikus műkö-
dési megvalósítás változó lehet. Ezért a termék egy specifikus célra vagy alkalmazásra való alkalmas-
ságát a fogyasztónak kell meghatároznia, és az NDS ezt nem szavatolja.
AZ NDS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁST – LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLEL-
MEZETT ÉS/VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS –, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLA-
GOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY HASZ-
NÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ, VALAMINT AZ NDS TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK JOG-
TISZTASÁGÁT ILLETŐ GARANCIÁT. AZ ÖSSZES, BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ, TERMÉSZETŰ
VAGY TERJEDELMŰ, LEGYEN AZ VÉLELMEZETT, KIFEJEZETT ÉS/VAGY BÁRMILYEN, TÖRVÉ-
NYI RENDELET, JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS, EGYÉNI, FORGALMAZÁS ÉR-
TELMÉBEN VAGY AZ ELŐBBIEK EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐÁLLÓ JÓTÁLLÁST, KINYILATKOZTA-
TÁST ÉS/VAGY GARANCIÁT A VÁLLALAT EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR ÉS ELUTASÍT.
Az NDS, beszállítói és/vagy forgalmazói nem vonhatók felelősségre, sem közvetlenül, sem kártérítési
eljárás keretében semmilyen speciális, véletlenszerű, következményes, büntető, elrettentő vagy indirekt
kárért, többek között ideértve, de nem kizárólagosan a késleltetett szállításból, a kiszállítás elmaradá-
sából, a termék meghibásodásából, a termék kivitelezéséből vagy gyártásából fakadó állítólagos káro-
kért, az ilyen termékek vagy szolgáltatások használhatatlanságáért, a jövőbeli üzleti károkért (elmaradt
haszon), vagy bármilyen más okból fakadó, az ilyen NDS termékek vásárlásával, eladásával, lízingelé-
sével, bérlésével, telepítésével vagy használatával, illetve a jelen felhasználási feltételekkel vagy a je-
len felhasználási feltételeket tartalmazó megállapodások bármely pontjával kapcsolatban felmerülő
vagy az előzőek eredményeképpen előálló károkért.
NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉ-
GEK KIZÁRÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN IS-
MERTETETT KORLÁTOZÁSOK ÉS/VAGY KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK. ILYEN ESETBEN A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA AZ ILLETŐ JOGHATÓSÁG ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG TÖRTÉNIK.
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A jelen dokumentumban szolgáltatott információk – beleértve az összes formatervet és kapcsolódó
anyagot – az NDS és/vagy licencadói értékes tulajdonát képezik, és adott esetben az NDS és/vagy li-
cencadói fenntartják a dokumentumhoz fűződő összes szabadalmi, szerzői és egyéb szellemi tulajdoni
jogot, ideértve a formatervezésre, gyártásra, felhasználásra és értékesítésre vonatkozó jogokat, kivéve,
ha a szóban forgó jogok kifejezetten mások tulajdonát képezik.
A jelen felhasználói kézikönyv minden előzetes értesítés nélkül módosítható. Ha bármilyen aggálya me-
rül fel a használati útmutató legújabb verziójával kapcsolatban, kérjük, forduljon az NDS vállalathoz.
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