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1 Важни бележки за потребителя
Прочетете внимателно инструкциите за употреба и се запознайте с работата и функцията на
изделието и аксесоарите, преди да ги използвате по време на хирургични процедури.
Неспазването на инструкциите в това ръководство може да доведе до повреди или
неизправности на изделието и/или аксесоарите.
Производителят си запазва правото да променя външния вид, графичните и техническите данни
на продукта през по-нататъшното разработване на своите продукти.
Моля, имайте предвид следното: Параграфите, които са обозначени с термините
„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“, „ВНИМАНИЕ“ и „ЗАБЕЛЕЖКА“, имат специални значения. Трябва да
обърнете специално внимание на разделите, които са отбелязани с тези термини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Застрашена е безопасността и/или здравето на пациента, потребителя или трети
страни. Обърнете внимание на това предупреждение, за да предотвратите
наранявания на пациента, потребителя или трети страни.

ВНИМАНИЕ!
Тези текстове съдържат информация, която помага на оператора да използва
уреда и принадлежностите в съответствие с предназначението им.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Тези текстове съдържат информация за изясняване на инструкциите или дават
допълнителна полезна информация.
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2 Информация относно безопасността

2.1 Предупреждения и обръщане на внимание
Предупреждения

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от токов удар
В устройството може да има неизолирано напрежение с големина, достатъчна
за предизвикване на електрически удар. Не докосвайте която и да е част вътре
в устройството. За да се намали рискът от електрически удар, НЕ сваляйте
капака или задната страна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар и токов удар
Не излагайте този продукт на дъжд и влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Оставянето върху монитора на фиксирано (постоянно) изображение за
продължителен период от време може да доведе до появата на остатъчно
изображение. Избягвайте да оставяте фиксирано изображение върху монитора
или го изключвайте когато не го използвате.

Внимание

ВНИМАНИЕ!
Този продукт е медицинско изделие от клас I. Не е разрешено да се правят
промени.

ВНИМАНИЕ!
В случай на сериозен инцидент
Моля, докладвайте всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с
изделието, на производителя и компетентния орган на държавата, в която е
установен потребителят и/или пациентът.

ВНИМАНИЕ!
Федерално законодателство на САЩ (само за пазара на САЩ)
Според законодателството на САЩ, това изделие може да бъде закупено само
от лекар или по предписание от лекар.

Бележки

ЗАБЕЛЕЖКА!
Този продукт е предназначен за непрекъсната работа.
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ЗАБЕЛЕЖКА!
Това оборудване/система е предназначено за употреба само от здравни
специалисти.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Осигурете
обслужване от квалифициран сервизен персонал.

2.2 Изисквания за безопасност на системата
Външното оборудване, свързано към входа/изхода на сигнала или други конектори на този
продукт за употреба в пациентска среда, трябва да съответства на изискванията на ISO и на
стандартите за безопасност ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1. Лице, което свързва такова
оборудване към този продукт, по дефиниция създава система и носи отговорност за
съответствието на тази система със стандартите за безопасност ISO и ANSI/AAMI ES/EN/IEC
60601-1.

2.3 Заземяване
Този продукт се захранва от външен източник на електрическо захранване за Регламента за
медицински изделия 2017/745 на Европейския съюз, оборудване клас I. Специалистът по
монтажа носи отговорност да тества заземяването на продукта, за да провери дали той
съответства на болничните, местните и националните изисквания за импеданса.
От задната страна на продукта се намира заземителна клема, която се използва за заземяване
на шасито на устройството. Всяко подобно заземяване трябва да бъде монтирано в
съответствие с приложимите електротехнически правила и норми.

2.4 Изисквания към захранването

2.4.1 Захранване
Този продукт съответства на изброените стандарти за безопасност само когато се използва с
предоставеното захранване от медицински клас:

Модел RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Захранване BridgePower BPM150S24F06
Променливотоков вход 100 - 240 V, 50 до 60 Hz
Постояннотоков изход 24 Vdc, 6,25 A, 150 W
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2.4.2 Захранващ кабел
Използвайте предоставения захранващ кабел от болничен клас с подходящия щепсел за
захранващия източник.

• Захранващият кабел е единственото признато приспособление за прекъсване на връзката
със захранването на този продукт. За да изключите продукта, изключете захранващия кабел
от променливотоковата електрозахранваща мрежа.

• Продуктът и другото медицинско оборудване трябва да бъдат позиционирани така, че
захранващият кабел и свързването с променливотоковата електрозахранваща мрежа да
бъдат лесно достъпни.

• Ако е необходим удължителен кабел или разклонител, за да се свърже този продукт към
променливотоковата електрозахранваща мрежа, уверете се, че щепселът на захранващия
кабел може да се свърже стабилно към удължителя или разклонителя.

• Този продукт трябва да се захранва от верига с централна точка, когато се използва в САЩ
при напрежения над 120 волта.
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3 Предвидена употреба и противопоказания

3.1 Предвидена употреба
Този продукт е предназначен за употреба в медицинска среда за показване на висококачествени
видео и графични изображения.

3.2 Противопоказания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар и токов удар
Не излагайте този продукт на дъжд и влага.

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте този продукт в присъствието на запалима анестетична смес с
въздух, кислород или азотен оксид.

ВНИМАНИЕ!
Нито една част от този продукт не може да влиза в контакт с пациента. Никога
не докосвайте едновременно продукта и пациент.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Този продукт е в състояние да показва рентгенови (PACS) изображения само за
справочни цели и не е предназначен за диагностична употреба.

ВНИМАНИЕ!
При критични приложния настоятелно препоръчваме да се предвиди резервно
устройство, което да се използва незабавно.
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4 Потребителски интерфейс на монитора

4.1 Клавиатура на монитора
Клавиатурата на монитора е разположена централно върху долната предна повърхност на
корпуса му и предлага регулатори за регулиране на параметрите на монитора посредством
системата екранни менюта на монитора (OSD).

4.2 Обзор на OSD менюто
OSD менюто осигурява контроли, които са разделени на 4 категории: меню Picture (Картина),
меню Color (Цвят), меню Setup (Настройка) и меню Input (Вход).

4.3 Придвижване из менютата чрез клавиатурата

Бутон INPUT (ВХОД)
За да отворите директно меню Input (Вход),
натиснете бутона INPUT (ВХОД). Опциите за
входния сигнал се показват в дясната колона.
Вижте Меню Input (Вход) [} 19].

Бутон MENU (МЕНЮ)
За да отворите меню OSD, натиснете бутона
MENU (МЕНЮ). Първоначално се показва меню
Picture (Картина) с подробности за текущия
избран вход, който е посочен над разделите на
менюто.

Бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ):
Регулатор за вертикално
избиране

За да влезете в дадено меню, натиснете бутона
SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ). Горният ред с
параметри се избира с първото натискане на
бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) и с всяко
последователно натискане изборът се
премества към следващия ред.
За да излезете от дадено меню, използвайте
бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да
преместите избора до най-долния ред на
менюто, и след това натиснете бутона SCROLL
(ПРЕВЪРТАНЕ) само веднъж, за да маркирате
раздела на менюто, където можете да
използвате бутоните  или , за да изберете
друг раздел от менюто.
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Бутони LEFT/RIGHT (ЛЯВО/
ДЯСНО): Регулатори за
хоризонтално избиране

За да регулирате даден параметър, изберете
реда му посредством бутона SCROLL
(ПРЕВЪРТАНЕ), след което натиснете бутони

 или , за да изберете или промените
дадена настройка.

Бутон COLOR (ЦВЯТ)

За да отворите директно меню Color (Цвят),
натиснете бутона COLOR (ЦВЯТ). В меню Color
(Цвят) се намират Color (Цвят), Brightness
(Яркост), Contrast (Контраст) и други параметри,
описани в .

4.4 OSD меню
Получете достъп до OSD менюто, като натиснете бутона MENU (МЕНЮ). OSD менюто се отваря
и се показва меню Picture (Картина) с подробности за входа, посочени в горната част на менюто
над разделите на менюто. Работните часове и номерът на версията на фърмуера са показани
съответно вляво и вдясно в долната част на менюто.
За да изберете другите раздели от менюто, натиснете бутона  или , за да маркирате раздел
на менюто, след което натиснете бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да влезете в менюто.
За да регулирате даден параметър, натиснете бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да
преместите избора с един ред надолу, а след това натиснете бутона  или , за да регулирате
параметъра или да изберете настройка. Регулировките на параметрите се прилагат в реално
време, по време на промяна на стойностите или настройките.
OSD менюто се затваря автоматично 30 секунди след последното действие или може да се
затвори и чрез натискане на бутона MENU (МЕНЮ).

ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато описанията са в сиво, това показва, че параметрите не са налични за
текущия сигнал или входна конфигурация.
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4.5 Меню Picture (Картина)

Horizontal Position (Хоризонтална позиция)
За да центрирате изображението хоризонтално, натиснете бутона  или .

Vertical Position (Вертикална позиция)
За да центрирате изображението вертикално, натиснете бутона  или .

Sharpness (Рязкост)
За да регулирате рязкостта (подчертаване на контурите) на показаното изображение, натиснете
бутона  или .
= 50: при стойността по подразбиране изображението се показва, както е получено.
> 50: при по-високи стойности рязкостта се увеличава.
< 50: при по-ниски стойности контурите се смекчават.

Overscan (Свръхразвивка) (видео)
Параметър, разрешен когато входът е 16:9, 480P, 576P или с презредова развивка. Натиснете
бутона  или , за да направите избор.
0: Изображението се показва с размери, които изпълват екрана, без да се губи никаква
информация от видеото. Изображението може да се показва в рамка – с черни ленти отгоре и
отдолу или отляво и отдясно.
1, 2, 3, 4, 5 или 6: Постепенно увеличава и изрязва центрираното изображение. Тъй като
изображението става по-голямо, се губи информация от видеото от всички страни.

Scaling (Мащабиране)
За да изберете опция за мащабиране, натиснете бутона  или .
Fill (Запълване): Разширява изображението от видеото така, че да запълни целия екран.
Пропорцията може да не е показана точно.
Aspect (Пропорция): Разширява видеоизображението, докато най-големият му размер изпълни
екрана, като същевременно запазва пропорцията на размерите. Изображението може да се
показва в рамка – с черни ленти отгоре и отдолу или отляво и отдясно.
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1:1: Показва данните от видеото в естествен размер и пропорция. Изображения с разделителна
способност, по-малка от основната разделителна способност 3840 x 2160 на 4K/UHD, се
показват върху обграждащ ги черен фон.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Опциите за мащабиране са ограничени до Aspect (Пропорция), когато
настройките за свръхразвивка са > 0.

Rotation (Завъртане)
Опцията за завъртане завърта ориентацията на екрана съгласно избраната опция.

• За да изберете ориентацията на екрана, натиснете бутона  или .
• Off (Изкл.): Без промяна на ориентацията на екрана.
• 180: Завърта екрана на 180°.
• V-Flip (Огледално завъртане във вертикална посока): Завърта екрана на 180° по

вертикалата.
• H-Flip (Огледално завъртане в хоризонтална посока): Завърта екрана на 180° по

хоризонталата.

Rotation OSD (Завъртане на OSD)
Опцията за завъртане на OSD показва индикатора за ориентация на екрана в избрания
интервал.
Изберете опцията за индикация за завъртане на екрана: Off (Изкл.), On (Вкл.), 10 seconds (10
секунди), Blink (Мигане).

4.6 Меню Color (Цвят)
Отворете директно меню Color, като натиснете раздела COLOR (ЦВЯТ).

Gamma (Гама)
За да изберете настройка за гама, натиснете бутона  или .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 или 2.6: Предварително зададени стойности за гама
Video (Видео): Линейна таблица за съответствие за гама (LUT)
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PACS: DICOM гама LUT
Този продукт е в състояние да показва рентгенови (PACS) изображения само за справочни цели.

Color Temperature (Цветна температура)
За да изберете предварително зададена цветна температура, натиснете бутона  или .
5500, 6500, 8000, 9300: Предварително зададена Color Temperature (Цветна температура)
User (Потребителски): При избрана предварително зададена цветна температура, ако след
това някой друг параметър на цвета бъде променен спрямо настройката по подразбиране,
получените като резултат стойности се копират в предварително зададените потребителски
стойности за цветната температура и се избира User (Потребителски).

Red / Green / Blue (Червено/Зелено/Синьо)
За да регулирате баланса на избрания цвят в изображението, натиснете бутона  или .

Saturation (Насищане) (предлага се само за входове YUV)
За да регулирате насищането (интензивността на цвета) на изображението, натиснете бутона 
или .

Hue (Оттенък) (предлага се само за входове YUV)
За да регулирате оттенъка (цвета) на изображението, натиснете бутона  или .

Brightness (Яркост)
За да направите изображението по-тъмно или по-светло, натиснете бутона  или .

Contrast (Контраст)
За да регулирате контраста на изображението, натиснете бутона  или .

Video Level (Видеониво)
За да изберете настройка за видеонивото, натиснете бутона  или .
Normal (Нормално): Входящият сигнал се показва без промени.
Expanded (Разширено): Разширява ограничения обхват 16–235 на сигнала (220 нюанса от
черно до бяло) до пълен обхват 0–255 на сигнала (256 нюанса от черно до бяло).

ЗАБЕЛЕЖКА!
Настройка Expand (Разширяване)
Прилагането на настройката Expanded (Разширено) за сигнал с пълен формат
ще доведе до орязване на изображението със загуба на подробности в тъмните
и светлите зони.

Color Correction (Коригиране на цветове)
За да изберете коригиране на цветове, натиснете бутона  или .
NDS: Заобикаля функцията за корекция на цветовете.
BT.709: Фабрично калибрирано, за да съответства на стандарта BT.709.
BT.2020: Фабрично калибрирано да емулира стандарта BT.2020.

Auto Color Correction (Автоматично коригиране на цветове)
За да изберете Auto Color Correction (Автоматично коригиране на цветове) (включено или
изключено), натиснете бутона  или .
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4.7 Меню Setup (Настройка)

Меню Position (Позиция):
За да направите избор от 4 предварително зададени местоположения на дисплея на OSD
менюто, натиснете бутона  или .

Language (Език)
За да изберете един от осемте езика: English (английски), Deutsch (немски), Français
(френски), Italiano (италиански), Svenska (шведски), Español (испански), Nederlands
(холандски) или Pycckий (руски), натиснете бутона  или .

DPMS Enable (Активиране на DPMS)
За активиране или деактивиране на системата за управление на захранването на монитора
(DPMS), натиснете бутона  или .
Off (Изкл.): Настройка по подразбиране.
On (Вкл.): Ако няма входен сигнал, в продължение на 10 – 15 секунди се показва съобщение
„D.P.M.S“, преди мониторът да влезе в енергоспестяващ режим. Мониторът се включва, когато
входният сигнал се възстанови.

Menu Lock (Заключване на менютата)
За да активирате Menu Lock (Заключване на менютата), натиснете бутон .
Off (Изкл.): Настройка по подразбиране
On (Вкл.): Деактивира достъпа до OSD менютата, за да предотврати непреднамерени промени в
настройките на монитора. OSD се затваря и за кратко се показва съобщението „MENU LOCKED
(МЕНЮТО Е ЗАКЛЮЧЕНО)“. За да отключите достъпа до OSD, натиснете едновременно и
задръжте бутоните MENU (МЕНЮ) и SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), докато се покаже съобщението
„MENU UNLOCKED (МЕНЮТО Е ОТКЛЮЧЕНО)“.

Backlight (Фоново осветление)
За да регулирате нивото на фоновото осветление на монитора, натиснете бутона  или .

Backlight Stabilization (Стабилизиране на фоновото осветление)
За да активирате или деактивирате стабилизирането на фоновото осветление, натиснете бутона

 или .
Off (Изкл.): Настройка по подразбиране.
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On (Вкл.): Управлява изходната мощност на LED, за да поддържа постоянна яркост на фоновото
осветление, така че да компенсира намаляването на изходната мощност на LED по време на
срока на експлоатация на монитора.

Keypad Color (Цвят на клавиатурата)
За да промените настройката Keypad Color (Цвят на клавиатурата), натиснете бутона  или .

Preset Defaults (Предварително зададени настройки по подразбиране)
Наличните предварително зададени настройки включват: Предварително зададена настройка
TC201, TC200 и NeoIP.
Параметрите могат да се коригират на база използване; като обаче трябва да имате предвид, че
корекциите не могат да се запазват. Всеки път, когато се избира предварително зададена
настройка, ще се заредят предварително дефинирани настройки.
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4.8 Меню Input (Вход)

ЗАБЕЛЕЖКА!
Възможно е някои опции да не са достъпни на 90R0132.

Отворете директно меню Input (Вход), като натиснете бутона INPUT (ВХОД).

Обзор на меню Input (Вход)
Основното изображение се определя чрез избиране на вход.

Опция 12G-SDI и 3D

Формат на 3D сигнала
Следните настройки са налични за входове SDI, HDMI-2 и DVI-2 само на конфигурацията за 3D
дисплей:
None (2D) (Няма (2D): Изберете тази опция, ако входящият сигнал е преработен 3D на формат
UHD линия към линия или стандартно двуизмерно изображение, а не триизмерно.
Line by Line (Линия към линия): Изберете тази опция, ако входящият сигнал е триизмерен във
формат линия към линия.
Top/Bottom (Горе/долу): Изберете тази опция, ако входящият сигнал е триизмерен във формат
горе/долу.

Color Domain Format (Формат на цветен домейн)
Следните настройки са налични на всички входове:
Auto (Автоматично): Изберете тази опция, за да засечете автоматично цветното пространство
на сигнала.
RGB: Изберете тази опция, ако входящият сигнал има RGB цветно пространство.
YUV: Изберете тази опция, ако входящият сигнал има YUV цветно пространство.
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5 Панел с конектори

5.1 Панел с конектори Radiance Ultra 4K/UHD 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125
и 90R0129)
Конфигурация 12G-SDI

12G-SDI IN Входът приема сигнал 12G-SDI към дисплея като UHD
изображение.

12G-SDI OUT Изходът е активен само когато на монитора е подадено
захранване и е приложен сигнал на 12G-SDI.

Услуга 1/Услуга 2 USB Конекторът е предназначен за инсталиране на надграждания на
фърмуера.

RS-232 6-изводен модулен конектор, използван за въвеждане на
обединени серийни команди (USC).

Типове конектори
Входове Типове конектори
12G-SDI BNC
DVI–In 1 и 2 DVI-D
DisplayPort
HDMI 1 и 2 Тип A
RS-232 6-изводни модулни
Обслужване 1 USB mini B
Обслужване 2 USB micro AB
Постояннотоков вход XLR, тип Neutrik

Изходи Типове конектори
12G-SDI BNC
DVI–Out 1 и 2 DVI-D

5.2 Стандартен панел с конектори Radiance Ultra 4K/UHD (90R1032)
Стандартна конфигурация

Обслужване 1 Конекторът е предназначен за инсталиране на надграждания на
фърмуера.

RS-232 6-изводен модулен конектор, използван за въвеждане на
обединени серийни команди (USC).
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Типове конектори
Входове Типове конектори
DVI–In DVI-D
DisplayPort
HDMI Тип A
RS-232 6-изводни модулни
Обслужване 1 USB mini B
Постояннотоков вход XLR, тип Neutrik

Изходи Типове конектори
DVI–Out 1 и 2 DVI-D

5.3 Електрически символи

Еквипотенциалност
Този символ се показва до проводника за изравняване на потенциала
(заземителната клема) на монитора.

Затворен ключ (Вкл.)
Този символ се показва на страната за затворено или включено положение
не превключвателя Вкл./Изкл. на монитора.

Отворен ключ (Изкл.)
Този символ се показва на страната за отворено или изключено положение
не превключвателя Вкл./Изкл. на монитора.

ВНИМАНИЕ!
Влошаване на качеството на видео сигнала
Препоръчваме радиусът на огъване на металическите кабели да не бъде по-
малък от 63  mm (2,5 инча) или от 7-кратния диаметър на кабела, което е по-
голямо. Огъванията с по-малък радиус може да повредят кабела и/или да
влошат качеството на видеосигнала.

bg



22 / 38

22 | Спецификации

6 Спецификации

ЗАБЕЛЕЖКА!
В спецификациите може да бъдат направени промени без предизвестие.
Свържете се с NDS относно текущите спецификации.

90R0123 90R0124, 90R0125 и
90R0129 90R0132

Разстояние за гледане
(само за 3D) Не е приложимо

90R0125: Не е
приложимо
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

Не е приложимо

Зрителна площ
(диагонал) 801 mm (31,50") 812,8 mm (32,00") 801 mm (31,50")

Зрителен ъгъл
(хоризонтално и
вертикално)

178° 178° 178°

Вградена
разделителна
способност

3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Контрастно отношение
(номинално) 1700:1 1350:1 1700:1

Типична яркост (cd/m2) 650 700 650
Цветова гама 140% от BT.709 149% от BT.709 140% от BT.709
Пикселна стъпка 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Постояннотоков вход 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Потребление на
постояннотокова
енергия (стандартно)a

130 W 130 W 120 W

Тегло на монитора 32,0 фунта (14,5 kg) 32,0 фунта (14,5 kg) 32,0 фунта (14,5 kg)
Размери на монитора
(Ш x В x Д)

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")

Условия за работа:
Температурен
диапазон 32° – 104°F (0° – 40°C) 32° – 104°F (0° – 40°C) 32° – 104°F (0° – 40°C)

Диапазон на
влажността (без
кондензация)

20% – 90% 20% – 90% 20% – 90%

Надморска
височина
(максимум)

2000 m (6600 фута) 2000 m (6600 фута) 2000 m (6600 фута)
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Условия за съхранение:
Температурен
диапазон

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

Диапазон на
влажността (без
кондензация)

10% – 90% 10% – 90% 10% – 90%

Надморска
височина
(максимум)

16 000 фута (4877 m) 16 000 фута (4877 m) 16 000 фута (4877 m)

Условия за транспортиране:
Температурен
диапазон

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

-4° – 122°F (-20° –
50°C)

Диапазон на
влажността (без
кондензация)

10% – 90% 10% – 90% 10% – 90%

Въздушно налягане 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa 549 hPa – 1013 hPa

a. Отнася се за захранващия източник BridgePower BPM150S24F06.
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7 Поддържани стойности на разделителната способност

7.1 DisplayPort

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

HD видеорежими UHD видеорежими
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 и DVI-2

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

SD видеорежими Графични режими
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD видеорежими 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 видеорежими 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

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

SD видеорежими Графични режими
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD видеорежими 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 видеорежими 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 видеорежими 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

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

SD видеорежими Графични режими
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD видеорежими 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 видеорежими 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 видеорежими
4K видеорежими 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

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

Хоризонтално
Разделителна
способност
(пиксели)

Вертикално
Разделителна
способност
(линии)

Вертикално
Честота
(Hz)

12G-SDI HD видеорежими 3G-SDI видеорежими
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD видеорежими
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 Монтаж и поддръжка

8.1 Монтаж по стандарт VESA
Този монитор е съвместим със стандарта за монтаж на интерфейс VESA със схеми на
монтажните отвори MIS 100 x 100 mm и 200 x 100 mm, подходящи за монтиране на стойка или на
стенна конзола.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Винтовете на монтажната скоба трябва да бъдат здраво затегнати. Ако
монтажната скоба не е закрепена здраво към монитора, това може да бъде
опасно.

8.2 Монтиране на капака за кабели
1. Свържете кабелите за захранване, управление и видеосигнал, преди да монтирате капака за

кабели
2. Подравнете капака за кабели към жлеба за кабели от задната страна на монитора.
3. Поставете кабелите под изрязания релеф и плъзнете капака в жлеба, докато езичетата на

долния ръб щракнат на мястото си.

8.3 Инструкции за почистване
Преди почистване мониторът трябва да бъде ИЗКЛЮЧЕН и разединен от захранващия източник.
Почистете предното стъкло и страните с кърпа без власинки, навлажнена с дестилирана вода, с
препарат за почистване на стъкла на амонячна основа или с някой от следните дезинфектанти:

Етанол (80%) Изопропилов алкохол Бял оцет (дестилиран, 5%
киселинност)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не оставяйте течностите да проникнат във вътрешността на монитора, тъй като
това може да причини сериозна повреда на устройството. Не използвайте
разтворители, абразивни почистващи препарати или кърпички за почистване,
съдържащи химикали.

8.4 Изисквания за поддръжка
Този монитор не се нуждае от никаква особена поддръжка освен периодично почистване на
предното стъкло и на страните.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Оставянето върху монитора на фиксирано (постоянно) изображение за
продължителен период от време може да доведе до появата на остатъчно
изображение. Избягвайте да оставяте фиксирано изображение върху монитора
или го изключвайте когато не го използвате.
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9 Отстраняване на неизправности

9.1 Остатъчни образи при знаците
Остатъчните образи при знаците може да са причинени от неправилна настройка на Sharpness
(Рязкост). Ако сте регулирали параметъра Sharpness (Рязкост), пробвайте да го върнете до
стойността му по подразбиране: 50.

9.2 Черен екран
Изключете и включете монитора. Изгледът на екрана с логото при стартиране показва, че
дисплеят работи правилно. Проверете и се уверете, че функцията за управление на
захранването (DPMS) е деактивирана. Съобщението „Searching“ (Търсене) в долния десен
ъгъл показва, че не е открит видеоизточник.

9.3 Обслужване на клиенти
За да получите помощ при проблеми, които не са разгледани тук, моля, позвънете на отдела за
обслужване на клиенти на +1 877 637 1110.

bg



30 / 38

30 | Таблици за електромагнитна съвместимост

10 Таблици за електромагнитна съвместимост
Всички медицински електронни устройства трябва да съответстват на изискванията на
IEC  60601-1-2. Необходимо е да се вземат предпазни мерки, да се спазва информацията в
указанията за електромагнитна съвместимост (EMC), предоставени в това ръководство и да се
направи проверка на всички медицински изделия при едновременната им работа, за да се
осигури електромагнитната съвместимост и съвместното използване на всички други
медицински изделия преди хирургична процедура.
Характеристиките за емисиите на това оборудване го правят подходящо за използване в
индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва в жилищна среда (за която
обикновено се изисква CISPR 11 клас B), е възможно това оборудване да не предложи
адекватна защита на радио-честотните комуникационни услуги. Потребителят може да трябва да
предприеме мерки за смекчаване на нарушенията, например чрез преместване или
преориентиране на оборудването.
Следващите таблици за EMC са предоставени за справки:

10.1 Ръководство и разяснения на производителя – електромагнитна
устойчивост на смущения
Продуктът е предназначен за употреба в среда, описана по-долу. Потребителят/операторът на
продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии CISPR 11 Група 1

Продуктът използва РЧ енергия само за
вътрешните си функции. По тази причина
неговите РЧ емисии са много ниски и няма
вероятност да причинят смущения на
намиращо се наблизо електронно
оборудване.

РЧ емисии CISPR 11 Клас Б

Този продукт е подходящ за използване
във всички сгради, с изключение на
обществени сгради и такива, които са
директно свързани към публичната
електрозахранваща мрежа, която захранва
сгради, използвани за обществени цели.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2 Клас А

Колебания на
напрежението/фликерни
емисии IEC 61000-3-3

Съответства
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10.2 Указания и декларация на производителя – устойчивост на електромагнитни
смущения
Този продукт е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу.
Клиентът или потребителят на продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за устойчивост Тест за устойчивост
Електростатично разреждане (ESD)
IEC 61000-4-2

± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV разряд при контакт
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV разряд през въздух

Излъчвано РЧ поле IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Полета за близост от безжични предаватели
IEC 61000-4-3

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

Електрически бърз преходен процес/пакет
импулси IEC 61000-4-4

±2 kV, променливотокова електрозахранваща
мрежа
±1 kV, I/O портове
100 kHz PRR

Скок IEC 61000-4-5
Променливотокова електрозахранваща мрежа,
линия към земя
Променливотокова електрозахранваща мрежа,
линия към линия

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Изпълнено РЧ IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V ISM ленти
80% AM 1 kHz

Захранваща честота (50/60 Hz) магнитно поле
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 или 60 Hz

Спадове, кратки прекъсвания и промени на
напрежението по входните електрозахранващи
линии IEC 61000-4-11

100% спад, 0,5 периода, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% спад, 1 период
30 % спад, 25/30 периода (50/60 Hz)
Прекъсване 100% спад, 5 секунди
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ЗАБЕЛЕЖКА!
Силите на полетата от фиксираните предаватели, като например базови
станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни радиа,
любителско радио, излъчване на AM и FM радиостанции, не могат да бъдат
предсказани теоретично с точност. За оценка на електромагнитната среда,
получена в резултат от фиксирани РЧ предаватели, трябва да се помисли за
извършване на електромагнитно проучване на обекта. Ако измерената сила на
полето на мястото, в което се използва продуктът, надвишава посочените по-
горе приложими нива на РЧ съвместимост, продуктът трябва да се наблюдава,
за да се провери дали работи нормално. Ако се наблюдава отклонение от
нормалния режим на работа, може да се наложи предприемането на
допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на
продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА!
В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да е по-малко 
от 3 V/m.
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10.3 Указания и декларация на производителя –препоръчителни отстояния
Препоръчителни отстояния между портативно и подвижно оборудване за РЧ комуникации
и продукта
Продуктът е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъчваните РЧ
смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта могат да спомогнат за
предотвратяване на електромагнитните смущения чрез поддържане на минимално разстояние
между портативното и подвижното оборудване за РЧ комуникации (предаватели) и продукта в
съответствие с препоръките по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на
комуникационното оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ефектите на РЧ телекомуникационни устройства (предаватели) върху
експлоатационните характеристики
Преносимите високочестотни комуникационни устройства могат да окажат
ефект върху експлоатационните характеристики на това устройство. Поради
тази причина такива устройства трябва да бъдат на минимално отстояние от
30 cm (независимо от каквито и да било изчисления) от инсулфатора, неговите
аксесоари и кабели.

Номинална
максимална изходна
мощност на
предавателя (W)

Отстояние в метри според честотата на предавателя

150 kHz до 80 MHz 80 MHz до 800 MHz 800 MHz до 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

За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе,
препоръчителното отстояние d в метри (m) може да бъде изчислено приблизително, като се
използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната
номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на
предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА!
При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високата честота.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Възможно е тези указания може да не са приложими във всички ситуации.
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отразяването
от сгради, предмети и хора.
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11 Общи условия

11.1 Декларации за съответствие
FCC и директиви на Съвета относно европейските стандарти
Това изделие съответства на част 15 от правилата на FCC и Директива 2017/745 на Европейския
съюз относно медицинските изделия. Работата му зависи от следните две условия: (1) това
изделие не може да предизвиква вредни смущения и (2) това изделие трябва да приема всички
получени смущения, в това число и смущения, които могат да доведат до нежелани резултати.
1. Използвайте приложените специфицирани кабели за цветния монитор, за да не се

предизвикват смущения в приемането на радиоприемниците и телевизорите. Използването
на друг кабел и адаптери може да предизвика смущения на другото електронно оборудване.

2. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията съгласно част 15
на FCC и CISPR 11. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и ако не се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини
вредни смущения в радио комуникации.

IEC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за медицински
изделия съгласно IEC 60601-1-2. Тези ограничения имат за цел да осигурят задоволителна
защита срещу вредните смущения при типичен монтаж за медицински цели. Това оборудване
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се монтира и използва в
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в разположени наблизо други
изделия.
FCC, директиви на Съвета относно европейските стандарти и IEC
Няма гаранция, че няма да възникне такова смущение при конкретен монтаж. Ако това
оборудване причинява вредни смущения в радиоапарат или телевизор, което може да бъде
установено чрез изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да се опита
да коригира смущението чрез една или повече от следните мерки:

• Да преориентира или да премести приемащата антена.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
• Да свърже оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът.
• Да се консултира с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Допълнителното оборудване, включено към този продукт, трябва да бъде сертифицирано
съгласно съответните стандарти на IEC (например IEC 60950-1 или IEC 62368-1) за оборудване
за обработка на данни и IEC 60601-1 за медицинско оборудване.
В допълнение всички конфигурации трябва да отговарят на системния стандарт IEC 60601-1-1.
Всички лица, които свързват допълнително оборудване към частите за вход или изход на
сигнали, конфигурират медицинска система и следователно носят отговорност за това
системата да отговаря на изискванията на системен стандарт IEC 60601-1-1. Лицето, което е
отговорно за фиксирането на устройството към система, трябва да гарантира, че използваното с
продукта монтажно оборудване отговаря на стандарт IEC 60601-1. Ако имате някакви съмнения,
се консултирайте с отдела по технически услуги или с местния си представител.
FCC
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за
цифрово изделие клас B съгласно част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения имат за цел
да осигурят задоволителна защита срещу вредните смущения при типичен монтаж за жилищни
цели. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не
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се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в
радио комуникации. Трябва да имате предвид, че не съществуват гаранции, че няма да възникне
такова смущение при конкретен монтаж. Ако това оборудване причинява вредни смущения в
радиоапарат или телевизор, което може да бъде установено чрез изключване и включване на
оборудването, съветваме потребителя да се опита да коригира смущението чрез една или
повече от следните мерки:

• Да преориентира или да премести приемащата антена.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
• Да свърже оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът.
• Да се консултира с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

11.2 Юридическа декларация
Компанията NDS може да продава своите продукти чрез други производители на медицинско
оборудване, дистрибутори или продавачи на дребно, затова купувачите на този продукт на NDS
трябва да се консултират с предприятието, от което са купили първоначално този продукт,
относно условията на всички приложими гаранции, предоставяни от това предприятие, ако има
такива.
NDS нито поема, нито предоставя на което и да е лице пълномощия за поемането на каквито и
да са други гаранции във връзка със и/или свързани с продажбата и/или употребата на своите
продукти. С цел осигуряване на правилната употреба, боравене и грижи за продуктите на NDS,
клиентите трябва да направят справка в документите за продукта, ръководството за
експлоатация и/или етикетите, поставени на продукта или достъпни по друг начин.
Предупреждаваме клиентите, че конфигурацията на системата, софтуерът, областта на
приложение, клиентските данни и управлението на системата от оператора, както и други
фактори, оказват влияние върху работата на продукта. Макар продуктите на NDS да се считат за
съвместими с много системи, конкретните случаи на функционално използване могат да бъдат
различни за различните клиенти. По тази причина пригодността на продукта за конкретна цел
или област на приложение трябва да се определи от клиента и компанията NDS не дава
гаранции за нея.
NDS ОТРИЧА ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ,
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ И/ИЛИ ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧВАЩИ, НО БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ЗА ПРИГОДНОСТ И/ИЛИ
УМЕСТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА NDS. ВСЯКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ,
ИЗЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП, ХАРАКТЕР
ИЛИ ОБЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЗРИЧНИ И/ИЛИ
ВЪЗНИКВАЩИ В УСЛОВИЯТА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е УСТАВ, ЗАКОН,
ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА, ОБИЧАЙ, ТЪРГОВИЯ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ИЗРИЧНО
ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И НЕ СЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ПО ТЯХ.
Компанията NDS, нейните доставчици и/или дистрибутори не носят отговорност, нито пряко,
нито вследствие на освобождаване от отговорност, за каквито и да са особени, случайни,
последващи, свързани с прилагане на наказание, характерни или косвени щети, които включват
но не се ограничават до инкриминиращи щети в резултат на забавена доставка, неизвършване
на доставка, неизправност на продукта, производството или конструкцията му, невъзможност за
използване на такива продукти или услуги, загуба на бъдещи печалби или вследствие на каквато
и да е друга причина, възникнала във връзка с или в резултат на покупка, продажба, вземане
или отдаване под наем, монтиране или използване на такива продукти на компанията NDS,
вследствие на тези общи условия или на други условия от каквото и да е споразумение, в което
влизат тези общи условия.
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НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА И ОТКАЗЪТ ОТ НЯКОИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И/ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ
ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ
ЗАКОНА В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ.
Информацията, предоставена в този документ, включително информацията за конструкцията и
съответните материали, представлява ценна собственост на компанията NDS и/или на нейните
лицензианти и съответно те запазват за себе си всички патентни, авторски и други права на
собственост, включително правата върху цялата конструкция, промишленото възпроизвеждане,
употребата и продажбата, с изключение на такива права, които са изрично предоставени на
други лица.
В това ръководство на потребителя може да бъдат направени промени без предизвестие. Ако се
притеснявате относно най-новите инструкции за употреба, моля, консултирайте се с NDS.
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