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1 Olulised märkused kasutajale
Enne seadme kasutamist kirurgilistel protseduuridel lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning tutvuge
seadme ja tarvikute toimimise ja funktsiooniga. Käesolevas juhendis loetletud juhiste mittejärgimine
võib põhjustada seadme ja/või tarvikute kahjustusi või talitlushäireid.
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust, graafikat ja tehnilisi andmeid oma toodete jätkuva
arendustöö raames.
Pange tähele järgmist. Lõigud, mis on tähistatud sõnadega HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS,
on erilise tähendusega. Nende sõnadega tähistatud lõikudele tuleb pöörata erilist tähelepanu.

HOIATUS!
Patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku turvalisus on ohus. Jälgige antud
hoiatust, et hoida ära patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku vigastada
saamine.

ETTEVAATUST!
Need lõigud sisaldavad informatsiooni, mis aitab seadme kasutajal antud seadet või
lisaseadmeid ettenähtud viisil kasutada.

MÄRKUS!
Need lõigud sisaldavad juhiseid täpsustavat teavet või annavad muud kasulikku
infot.

et
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2 Ohutusteave

2.1 Hoiatused ja ettevaatusabinõud
Hoiatused

HOIATUS!
Elektrilöögi oht
Isolatsioonita pinge seadmes võib olla piisavalt tugev, et põhjustada elektrilööki.
Ärge puudutage seadme ühtki osa. Elektrilöögiohu vähendamiseks ÄRGE eemaldage
katet ega tagaosa.

HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht
Ärge laske tootel vihma või niiskusega kokku puutuda.

HOIATUS!
Kui jätate fikseeritud (pideva) kujutise monitorile pikaks ajaks, võib see põhjustada
kujutise säilimist. Vältige fikseeritud kujutiste monitorile jätmist või lülitage monitor
välja, kui seda ei kasutata.

Ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST!
See toode on I klassi meditsiiniseade. Muudatused ei ole lubatud.

ETTEVAATUST!
Tõsise intsidendi korral
Palun teavitage tootjat ja kasutaja ja/või patsiendi riigi vastavat asutust igast
seadmega seotud tõsisest intsidendist, mis juhtunud on.

ETTEVAATUST!
Ameerika riiklik seadusandlus (ainult USA turg)
Ameerika seadusandluse kohaselt tohib seadme omandada üksnes arstilt või arsti
korraldusel.

Märkused

MÄRKUS!
Toode on ette nähtud pidevaks tööks.

MÄRKUS!
See seade/süsteem on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötajatele.

et
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MÄRKUS!
Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Jätke hooldus kvalifikatsiooniga
hooldustöötajatele.

2.2 Süsteemi ohutusteave
Toote signaalisisendi/-väljundiga või teiste pistmikega ühendatud välisseadmed, mis on mõeldud
kasutamiseks patsiendikeskkonnas, peavad vastama ISO ja ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1
ohutusstandardite nõuetele. Isik, kes ühendab tootega selliseid seadmeid, on määratluse kohaselt
loonud süsteemi ja vastutab selle süsteemi vastavuse eest samadele ISO ja ANSI/AAMI ES/EN/IEC
60601-1 ohutusstandarditele.

2.3 Maandus
Toode saab toite Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määruse 2017/745/EMÜ I klassi seadmete jaoks
mõeldud välisest toiteallikast. Paigaldaja vastutab toote maanduse testimise eest, et kontrollida, kas
see vastab haigla, kohalikele ja riiklikele impedantsi nõuetele.
Toote taga asub maanduspost, mida kasutatakse seadme kere maandamiseks. Iga selline maandus
tuleb paigaldada kohaldatavate elektrivõrgu eeskirjade järgi.

2.4 Toitenõuded

2.4.1 Toiteallikas
Toode vastab loetletud ohutusstandarditele ainult siis, kui seda kasutatakse koos kaasasoleva
meditsiinilise toiteallikaga.

Mudel RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Toiteallikas BridgePower BPM150S24F06
VV sisend 100–240 V, 50 kuni 60 Hz
DC väljund 24 V AV, 6,25 A, 150 W

2.4.2 Toitejuhe
Kasutage kaasasolevat haiglas kasutamiseks sobivat toitejuhet oma toiteallika jaoks õige pistikuga.

• Toitejuhe on ainus tunnustatud lahutamisseade. Toote väljalülitamiseks eraldage toitejuhe
vahelduvvooluvõrgust.

• Toode ja muud meditsiiniseadmed tuleb paigutada niimoodi, et toitejuhe ja vahelduvvooluvõrgu
ühendus oleks kergesti ligipääsetav.

• Kui toote ühendamiseks vahelduvvooluvõrguga on vaja pikendusjuhet või vargapesa, veenduge, et
toitejuhtme pistikut saaks kindlalt juhtme või vargapesaga ühendada.

• Seda toodet peab vooluga varustama keskse väljavõtuga ahelast, kui seda kasutatakse USAs
pingel üle 120 voldi.
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3 Ettenähtud kasutus ja vastunäidustused

3.1 Kavandatud kasutus
Toode on ette nähtud kasutamiseks meditsiinilises keskkonnas kvaliteetsete videote ja graafiliste
kujutiste kuvamiseks.

3.2 Vastunäidustused

HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht
Ärge laske tootel vihma või niiskusega kokku puutuda.

ETTEVAATUST!
Ärge kasutage seda toodet süttivate anesteetikumide ja õhu, hapniku või
lämmastikoksiidi segude läheduses.

ETTEVAATUST!
Ükski selle toote osa ei tohi patsiendiga kokku puutuda. Ärge kunagi puudutage
toodet ja patsienti samal ajal.

MÄRKUS!
See toode on võimeline kuvama radioloogilisi (PACS) kujutisi ainult viiteks ega ole
mõeldud diagnostiliseks kasutamiseks.

ETTEVAATUST!
Eluliselt tähtsate rakenduste puhul soovitame tungivalt, et asendusseade oleks kohe
kättesaadav.

et
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4 Ekraani kasutajaliides

4.1 Ekraani klahvistik
Ekraani klahvistik asub ekraani korpuse esikülje alaosa keskel ja sellel on kuvamise parameetrite
reguleerimise juhtelemendid, mida kasutatakse OSD (On Screen Display (Ekraaniesitus)) menüü
süsteemiga.

4.2 OSD menüü ülevaade
OSD menüü sisaldab juhtnuppe, mis on jagatud nelja kategooriasse: menüü Picture (Pilt), menüü Color
(Värv), menüü Setup (Seadistus) ja menüü Input (Sisend).

4.3 Klahvistiku abil menüüdes navigeerimine

Nupp INPUT (SISEND)
Sisendi menüü otse avamiseks vajutage nuppu
INPUT (SISEND). Sisendsignaali suvandid on
kuvatud paremas veerus. Vt Menüü Input (Sisend)
[} 16] (menüü Sisend).

Nupp MENU (MENÜÜ)
OSD menüü avamiseks vajutage nuppu MENU
(MENÜÜ). Esimesena kuvatakse menüü Picture
(Pilt) koos menüüde vahekaartide kohal loetletud
praeguse sisendi üksikasjadega.

Nupp SCROLL (KERI): vertikaalse
valimise juhtnupp

Menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu SCROLL
(KERI). Nupu SCROLL (KERI) esimesel
vajutamisel valitakse ülemine parameetririda ja igal
järgneval vajutamisel liigub valik allapoole
järgmisele reale.
Menüüst väljumiseks kasutage nuppu SCROLL
(KERI), et valida alumine menüürida, ja seejärel
vajutage nuppu SCROLL (KERI) üks kord, et tõsta
esile menüü vahekaart, kus saate kasutada nuppu

 või  teise menüü vahekaardi valimiseks.
Nupp VASAK/PAREM:
horisontaalse valimise juhtnupud

Parameetri reguleerimiseks valige parameetririba
nupu SCROLL (KERI) abil ja seejärel vajutage
nuppu  või  sätte valimiseks või muutmiseks.

Nupp VÄRV
Värvi menüü otse valimiseks vajutage nuppu
VÄRV. Värvi menüü sisaldab värvi, heleduse,
kontrasti ja muid parameetreid, mida on kirjeldatud
jaotises (Värvi menüü).
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4.4 OSD menüü
OSD menüü avamiseks vajutage nuppu MENU (MENÜÜ). OSD menüü kuvab avanedes menüü Picture
(Pilt) koos menüü vahekaartide kohal loetletud sisendi üksikasjadega. Töötunnid ja riistvara versiooni
number on toodud vastavalt paremal ja vasakul menüü alaosas.
Teiste menüü vahekaartide valimiseks vajutage nuppu  või  menüü vahekaardi esiletõstmiseks ja
seejärel nuppu SCROLL (KERI) menüüsse sisenemiseks.
Parameetri reguleerimiseks vajutage nuppu SCROLL (KERI) soovitud rea valimiseks ja seejärel nuppu

 või  parameetri reguleerimiseks või sätte valimiseks. Parameetrite reguleerimised rakendatakse
väärtuste või sätete muutmisel reaalajas.
OSD menüü sulgub automaatselt 30 sekundi möödumisel viimasest toimingust või saab selle sulgeda,
vajutades nuppu MENU (MENÜÜ).

MÄRKUS!
Hallina kujutatud kirjeldused näitavad parameetreid, mis ei ole praeguse signaali või
sisendi konfiguratsiooni puhul saadaval.

4.5 Menüü Picture (Pilt)

Horizontal Position (Horisontaalne asend)
Pildi horisontaalselt keskele asetamiseks vajutage nuppu  või .

Vertical Position (Vertikaalne asend)
Pildi vertikaalselt keskele asetamiseks vajutage nuppu  või .

Sharpness (Teravus)
Kuvatava kujutise teravuse (serva võimenduse) reguleerimiseks vajutage nuppu  või .
= 50: vaikeväärtus kuvab kujutise vastuvõetud kujul.
> 50: väärtuste suurendamine muudab kujutise teravamaks.
< 50: väärtuste vähendamine muudab kujutise pehmemaks.

et
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Overscan (Liighälvitus) (video)
Parameeter on lubatud, kui sisend on 16  :  9, 480P, 576P või ülerealaotusega. Valimiseks vajutage
nuppu  või .
0: kujutis kuvatakse ekraani täitvas suuruses videoteavet kaotamata. Kujutis võidakse kuvada
ribapildina, nii et ülal ja all või vasakul ja paremal on mustad ribad.
1, 2, 3, 4, 5 või 6: suurendab astmeliselt ja lõikab tsentreeritud kujutist. Kui kujutis muutub suuremaks,
kaovad külgedelt videoandmed.

Scaling (Skaleerimine)
Skaleerimissuvandi valimiseks vajutage nuppu  või .
Fill (Täida): laiendab videokujutist kogu ekraani täitmiseks. Proportsioonid ei pruugi olla õigesti
kuvatud.
Aspect (Proportsioonid): laiendab videokujutist, kuni selle suurim mõõde täidab ekraani, samal ajal
proportsioone säilitades. Kujutis võidakse kuvada ribapildina, nii et üleval ja all või vasakul ja paremal
on mustad ribad.
1 : 1: kuvab videoandmed originaalses suuruses ja proportsioonides. Kujutised, mille eraldusvõime on
väiksem kui 4K/UHD natiivne 3840 x 2160, kuvatakse kujutist ümbritseva musta taustaga.

MÄRKUS!
Skaleerimissuvandid on piiratud suvandiga Aspect (Proportsioonid), kui liighälvituse
sätted on > 0.

Rotation (Pööramine)
Pööramise suvand pöörab ekraani suunda vastavalt valitud suvandile.

• Ekraani suuna valimiseks vajutage nuppu  või .
• Off (Väljas): ekraani suund ei ole muutunud.
• 180: pöörab ekraani 180°.
• V-Flip (V-pööre): pöörab ekraani vertikaalselt 180°.
• H-Flip (H-pööre): pöörab ekraani horisontaalselt 180°.

Pööramise OSD
Pööramise OSD suvand kuvab ekraanil valitud intervalliga kuva suuna näidiku.
Valige ekraani pööramise näidiku suvand järgneva seast: Off (Väljas), On (Sees), 10  seconds
(10 sekundit), Blink (Vilkumine).
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4.6 Menüü Color (Värv)
Värvi menüü otse avamiseks vajutage vahekaarti COLOR (VÄRV).

Gamma
Gamma sätte valimiseks vajutage nuppu  või .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 või 2,6: eelseadistatud gamma väärtused
Video: lineaarne gamma teatmetabel (LUT)
PACS: DICOM-i gamma LUT
See toode on võimeline kuvama radioloogilisi (PACS) kujutisi ainult viiteks.

Color Temperature (Värvitemperatuur)
Eelseadistatud värvitemperatuuri valimiseks vajutage nuppu  või .
5500, 6500, 8000, 9300: eelseadistatud värvitemperatuurid.
User (Kasutaja): kui valitud eelseadistatud värvitemperatuuriga muudetakse alljärgnevalt muu
värviparameetri vaikesätet, kopeeritakse saadud väärtused suvandi Color Temperature User
eelseadistustesse ja valitakse suvand User.

Red / Green / Blue (Punane/roheline/sinine)
Pildi valitud värvi värvitasakaalu muutmiseks vajutage nuppu  või .

Saturation (Värviküllastus) (saadaval ainult YUV sisenditega)
Pildi küllastuse (värvi intensiivsuse) muutmiseks vajutage nuppu  või .

Hue (Toon) (saadaval ainult YUV sisenditega)
Pildi tooni (värvi) muutmiseks vajutage nuppu  või .

Brightness (Heledus)
Kujutise tumedamaks või heledamaks muutmiseks vajutage nuppu  või .

Contrast (Kontrast)
Kujutise kontrasti reguleerimiseks vajutage nuppu  või .

Video Level (Videotase)
Videotaseme sätte valimiseks vajutage nuppu  või .

et
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Normal (Normaalne): sissetulev signaal kuvatakse muudatusteta.
Expanded (Laiendatud): laiendab piiratud vahemiku 16–235 signaali (220 varjundit mustast valgeni)
täisvahemiku 0–255 signaaliks (256 varjundit mustast valgeni).

MÄRKUS!
Säte Expanded (Laiendatud)
Sätte Expanded (Laiendatud) rakendamine täisvahemiku signaalile lõikab pilti,
kaotades üksikasju tumedatest ja heledatest aladest.

Color Correction (Värvikorrektsioon)
Värvikorrektsiooni sätte valimiseks vajutage nuppu  või .
NDS: eirab värvikorrektsiooni funktsiooni.
BT.709: tehases kalibreeritud BT.709 standardi kohaselt.
BT.2020: tehases kalibreeritud BT.2020 standardi järgimiseks.

Auto Color Correction (Automaatne värvikorrektsioon)
Automaatse värvikorrektsiooni valimiseks (sees või väljas) vajutage nuppu  või .

4.7 Menüü Setup (Seadistus)

Menu Position (Menüü asend)
OSD menüü kuvamisel 4 eelseadistatud asukoha hulgast valimiseks vajutage nuppu  või .

Language (Keel):
ühe keele valimiseks kaheksa hulgast: English (Inglise), Deutsch (Saksa), Français (Prantsuse),
Italiano (Itaalia), Svenska (Rootsi), Español (Hispaania), Nederlands (Hollandi) või Pycckий
(Vene), vajutage nuppu  või .

DPMS Enable (DPMS-i lubamine)
Funktsiooni Display Power Management System (DPMS) lubamiseks või keelamiseks vajutage
nuppu  või .
Off (Väljas): vaikesäte.
On (Sees): kui sisendsignaali ei ole, kuvatakse 10–15  sekundiks teade D.P.M.S ja ekraan läheb
energiasäästurežiimi. Sisendsignaali taastumisel lülitub ekraan sisse.
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Menu Lock (Menüülukk)
Funktsiooni Menu Lock (Menüülukk) lubamiseks vajutage nuppu .
Off (Väljas): vaikesäte.
On (Sees): keelab juurdepääsu OSD menüüdele, et vältida tahtmatuid muudatusi kuvasätetes. OSD
sulgub ja lühiajaliselt kuvatakse teade MENU LOCKED (MENÜÜ LUKUSTATUD). OSD juurdepääsu
avamiseks vajutage korraga ja hoidke all nuppe MENU (MENÜÜ) ja SCROLL (KERI), kuni kuvatakse
teade MENU UNLOCKED (MENÜÜ LUKUST AVATUD).

Backlight (Taustavalgus)
Ekraani taustavalguse taseme reguleerimiseks vajutage nuppu  või .

Backlight Stabilization (Taustavalguse stabiliseerimine)
Taustavalguse stabiliseerimise lubamiseks või keelamiseks vajutage nuppu  või .
Off (Väljas): vaikesäte.
On (Sees): juhib LED-väljundit, et säilitada püsiv taustavalguse heledus kompenseerimaks LED-
väljundi degradeerumist ekraani tööea jooksul.

Keypad Color (Klahvistiku värv)
Klahvistiku värvi sätte muutmiseks vajutage nuppu  või .

Vaikesätete eelseadistused
Saadaolevad eelseadistused hõlmavad järgmisi: Preset TC201, TC200 ja NeoIP.
Parameetreid saab reguleerida kasutuse põhjal, kuid kohandusi ei saa salvestada. Iga kord, kui
valitakse eelseadistus, laaditakse eelnevalt määratletud sätted.

4.8 Menüü Input (Sisend)

MÄRKUS!
Mõned valikud ei pruugi olla süsteemis 90R0132 saadaval.

Sisendi menüü otse avamiseks vajutage nuppu INPUT (SISEND).

Menüü Input (Sisend) ülevaade
Kujutis Primary (Primaarne) määratakse sisendi valimisega.
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12G-SDI ja 3D suvand

3D Signal Format (3D signaali vorming)
Järgmised sätted on saadaval ainult SDI, HDMI-2 ja DVI-2 sisenditele 3D kuva konfiguratsioonis.
None (2D) (Puudub (2D)): valige see suvand, kui sissetulev signaal töödeldakse eelnevalt kas 3D
UHD ridade kaupa vormingus või standardse kahemõõtmelise kujutisena ja mitte kolmemõõtmelisena.
Line by Line (Ridade kaupa): valige see suvand, kui sissetulev signaal on kolmemõõtmeline ridade
kaupa vormingus.
Top/Bottom (Ülemine/alumine): valige see suvand, kui sissetulev signaal on kolmemõõtmeline ülevalt
alla vormingus.

Color Domain Format (Värvi domeeni vorming)
Kõigi sisendite puhul on saadaval järgmised sätted.
Auto (Automaatne): valige see suvand, et tuvastada signaali värviruum automaatselt.
RGB: valige see suvand, kui sissetuleval signaalil on RGB värviruum.
YUV: valige see suvand, kui sissetuleval signaalil on YUV värviruum.
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5 Konnektoripaneel

5.1 Radiance Ultra 4K/UHD ühenduspaneel 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125 ja
90R0129)
12G-SDI konfiguratsioon

12G-SDI IN Sisend aktsepteerib 12G-SDI signaali, mis kuvatakse UHD kujutisena.

12G-SDI OUT Väljund on aktiivne ainult monitori sisselülitamisel ja signaali
rakendamisel 12G-SDI-le.

Service 1/Service 2 USB Püsivara täienduste installimiseks määratud konnektor.

RS-232 6-viiguline modulaarne konnektor, mida kasutatakse sisendi Unified
Serial Command (USC) jaoks.

Konnektorite tüübid
Sisendid Konnektorite tüübid
12G-SDI BNC
DVI-IN 1 ja 2 DVI-D
DisplayPort
HDMI 1 ja 2 Type A
RS-232 6-viiguline modulaarne
Service 1 USB mini B
Service 2 USB micro AB
Alalisvoolusisend XLR, neutrik-tüüpi

Väljundid Konnektori tüübid
12G-SDI BNC
DVI-OUT 1 ja 2 DVI-D

5.2 Radiance Ultra 4K/UHD ühenduspaneel – standardne (90R1032)
Standardkonfiguratsioon

Service 1 Püsivara täienduste installimiseks määratud konnektor.

RS-232 6-viiguline modulaarne konnektor, mida kasutatakse sisendi Unified
Serial Command (USC) jaoks.
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Konnektori tüübid
Sisendid Konnektori tüübid
DVI-IN DVI-D
DisplayPort
HDMI Type A
RS-232 6-viiguline modulaarne
Service 1 USB mini B
Alalisvoolusisend XLR, neutrik-tüüpi

Väljundid Konnektori tüübid
DVI-OUT 1 ja 2 DVI-D

5.3 Elektrisümboli

Potentsiaaliühtlustus
See sümbol on ekraani potentsiaaliühtlustusjuhi (maanduspost) kõrval.

Suletud (sees) lüliti
See sümbol on lüliti Sees/Väljas suletud või seesmisel küljel.

Avatud (väljas) lüliti
See sümbol on lüliti Sees/Väljas avatud või välimisel küljel.

ETTEVAATUST!
Videosignaali halvenemine
Soovitame, et metallkaablite painutusraadius oleks vähemalt 63 mm (2,5 tolli) või 7
korda suurem kui kaabli diameeter, olenevalt sellest, milline väärtus on suurem.
Järsemad painutused võivad kaablit kahjustada ja/või videosignaali halvendada.
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6 Tehnilised andmed

MÄRKUS!
Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma etteteatamiseta. Uusimate tehniliste andmete
saamiseks pöörduge NDS-i poole.

90R0123 90R0124, 90R0125 ja
90R0129 90R0132

Vaatekaugus (ainult 3D) N/A
90R0125: N/A
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

N/A

Vaateala (diagonaal) 801 mm (31,5 tolli) 812,8 mm (32,00") 801 mm (31,5 tolli)
Vaatenurk
(horisontaalne ja
vertikaalne)

178° 178° 178°

Loomulik eraldusvõime 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Kontrastisuhe
(nominaalne) 1700 : 1 1350 : 1 1700 : 1

Tüüpiline heledus (cd/
m2) 650 700 650

Värvihaare 140% BT.709 149% BT.709 140% BT.709
Pikslisamm 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Alalisvoolusisend 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
AV võimsustarve
(tavaline)a 130 W 130 W 120 W

Monitori mass 14,5 kg (32 lb) 14,5 kg (32 lb) 14,5 kg (32 lb)
Monitori mõõtmed (L x K
x S)

780 × 509 × 87 mm
(30,7 × 20 × 3,4 tolli)

780 × 509 × 87 mm
(30,7 × 20 × 3,4 tolli)

780 × 509 × 87 mm
(30,7 × 20 × 3,4 tolli)

Kasutustingimused
Temperatuurivahemi
k 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Niiskusevahemik
(mittekondenseeruv) 20–90% 20–90% 20–90%

Kõrgus
(maksimaalne) 2000 m (6600 jalga) 2000 m (6600 jalga) 2000 m (6600 jalga)

Hoiustamistingimused
Temperatuurivahemi
k

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

Niiskusevahemik
(mittekondenseeruv) 10–90% 10–90% 10–90%

Kõrgus
(maksimaalne) 4877 m (16 000 jalga) 4877 m (16 000 jalga) 4877 m (16 000 jalga)
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Transporditingimused
Temperatuurivahemi
k

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

–20 °C kuni 50 °C (–4
kuni 122 °F)

Niiskusevahemik
(mittekondenseeruv) 10–90% 10–90% 10–90%

Õhurõhk 549 hPa kuni 1013 hPa 549 hPa kuni 1013 hPa 549 hPa kuni 1013 hPa

a. Kehtib toiteallikale BridgePower BPM150S24F06.
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7 Toetatud eraldusvõimed

7.1 DisplayPort

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

HD videorežiimid UHD videorežiimid
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 ja DVI-2

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

SD videorežiimid Graafikarežiimid
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD videorežiimid 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 videorežiimid 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

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

SD videorežiimid Graafikarežiimid
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD videorežiimid 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 videorežiimid 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 videorežiimid 1440 900 59,888
3840 2160p 24 1920 1200 59,950
3840 2160p 25
3840 2160p 29,97
3840 2160p 30

et



24 / 34

24 | Toetatud eraldusvõimed

7.4 HDMI 2

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

SD videorežiimid Graafikarežiimid
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD videorežiimid 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 videorežiimid 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 videorežiimid
4K videorežiimid 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

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

Horisontaalne
eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne
eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne
sagedus
(Hz)

12G-SDI HD videorežiimid 3G-SDI videorežiimid
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD videorežiimid
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 Paigaldamine ja hooldus

8.1 VESA kinnitus
See monitor ühildub VESA kinnitusliidese standardiga, millel on suurusega 100 x 100 mm ja 200 x 100
mm MIS-i aukude kinnitusmustrid, mis sobivad jalale või poomile kinnitamiseks.

HOIATUS!
Kinnitusklambrite kruvid tuleb kõvasti kinni keerata. Kinnitusklambri nõuetele
mittevastav kinnitamine ekraani külge võib olla ohtlik.

8.2 Juhtmekatte paigaldamine
1. Enne juhtmekatte paigaldamist ühendage toite-, juht- ja videokaablid.
2. Joondage juhtmekate ekraani tagaküljel oleva juhtmesüvendiga.
3. Paigutage juhtmed väljalõike alla ja libistage katet ettepoole süvendisse, kuni alumise serva

klemmid klõpsatusega paigale kinnituvad.

8.3 Puhastamisjuhised
Monitor tuleb enne puhastamist VÄLJA lülitada ja toiteallikast lahti ühendada.
Puhastage eesmist klaasi ja ümbrist kiuvaba lapiga, mida on kergelt niisutatud destilleeritud veega või
ammoniaagipõhise klaasipuhastusvahendiga või mis tahes järgmise desinfektsioonivahendiga.

Etanool (80%) Isopropüülalkohol Valge äädikas (destilleeritud, 5%
happelisus)

HOIATUS!
Ärge laske vedelikel monitori sisemusse sattuda, sest see võib põhjustada tõsiseid
kahjustusi. Ärge kasutage lahusteid, söövitavaid detergente ega keemilisi
puhastuslappe.

8.4 Hooldusnõuded
See monitor ei vaja muud suuremat hooldust kui esikülje klaasi ja korpuse regulaarne puhastamine.

HOIATUS!
Kui jätate fikseeritud (pideva) kujutise monitorile pikaks ajaks, võib see põhjustada
kujutise säilimist. Vältige fikseeritud kujutiste monitorile jätmist või lülitage monitor
välja, kui seda ei kasutata.
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9 Tõrkeotsing

9.1 Tähemärkide varjud
Tähemärkide varje võib tekitada teravuse vale säte. Kui teravuse sätet on muudetud, proovige sätteks
määrata vaikeväärtus 50.

9.2 Must ekraan
Lülitage ekraan välja ja sisse. Kui käivitamisel ilmub logo ekraan, töötab ekraan õigesti. Kontrollige, kas
toitehalduse funktsioon (DPMS) on inaktiveeritud. Alumises paremas nurgas olev teade Searching
(Otsimine) näitab, et videoallikat ei ole tuvastatud.

9.3 Klienditeenindus
Eespool nimetamata probleemide korral abi saamiseks võtke ühendust klienditeenindusega numbril
+1 877 637 1110.
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10 Elektromagnetilise ühilduvuse tabelid
Kõik elektrilised meditsiiniseadmed peavad järgima standardi IEC 60601-1-2 nõudeid. Kõigi teiste
meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse ja kooseksisteerimise tagamiseks enne kirurgilist
protseduuri on vaja rakendada ettevaatusabinõusid, järgida kõiki juhendis esitatud elektromagnetilise
ühilduvuse (EMC) juhiseid ning kontrollida kõiki samal ajal kasutatavaid meditsiiniseadmeid.
Selle seadme kiirgusnäitajad teevad selle sobilikuks kasutamiseks tööstusvaldkondades ja haiglates
(CISPR 11 klass A). Kui seadet kasutatakse elamukeskkonnas (mille puhul tavaliselt on vajalik CISPR
11 klass B), ei pruugi see pakkuda piisavat kaitset raadiosageduslike sideteenuste eest. Kasutajal võib
olla vajalik mõjuvähendusmeetmeid, nagu seadme asukoha või suuna muutmine.
Teie abistamiseks on esitatud järgmised EMC tabelid.

10.1 Juhised ja tootjapoolsed selgitused - elektromagnetiline emissioon
Toode on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Toote omanik/
kasutaja peab tagama selle kasutamise sellises keskkonnas.

Kiirguskatse Vastavus Elektromagnetiline keskkond – suunised

RF-kiirgus, CISPR 11 Rühm 1

Toode kasutab raadiosagedusenergiat ainult
oma sisefunktsioonide jaoks. Seetõttu on selle
tekitatav raadiosageduskiirgus väga nõrk ega
tekita tõenäoliselt häireid lähedalasuvates
elektroonikaseadmetes.

RF-kiirgus, CISPR 11 Klass B

Toode sobib kasutamiseks kõigis hoonetes
peale avalike ja selliste hoonete, mis on
ühendatud otse üldkasutatava vooluvõrguga,
mis varustab avalikke hooneid.

Harmooniliste kiirgus,
IEC 61000-3-2 Klass A

Pingekõikumised/-
väreluskiirgus,
IEC 61000-3-3

Vastab
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10.2 Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus
Toode on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Toote omanik
või kasutaja peab tagama selle kasutamise sellises keskkonnas.

Häirekindluse katse Häirekindluse katse

Elektrostaatiline lahendus (ESD), IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontaktlahendus
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV õhklahendus

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

Lähiväljad juhtmeta saatjatest, IEC 61000-4-3

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

Elektrilised kiired siirdeimpulsid / impulsipakett,
IEC 61000-4-4

±2 kV vahelduvvooluvõrk
±1 kV, I/O-pordid
100 kHz PRR

Pingemuhk, IEC 61000-4-5
Vahelduvvool, faasi ja maanduse vaheline
Vahelduvvool, faasidevaheline

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

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

Võrgusageduslik (50/60 Hz) magnetväli,
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 või 60 Hz

Pingelohud, lühiajalised katkestused ja
pingemuutused toite sisendliinides IEC 61000-4-11

100% lohk, 0,5 perioodi, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% lohk, 1 periood
30% lohk, 25/30 perioodi (50/60 Hz)
Katkestus, 100% langus, 5 s

MÄRKUS!
Statsionaarsete saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmeta telefonid) ja
liikuva maaside tugijaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja FM-raadioringhäälingu
ning TV-ringhäälingu jaamad, teoreetilist väljatugevust ei saa täpselt ennustada.
Statsionaarsete raadiosagedussaatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna
hindamiseks tuleb kaaluda asukoha elektromagnetilise ülevaatuse tegemist. Kui
mõõdetud väljatugevus toote kasutuskohas ületab eespool toodud kohaldatavat
raadiosageduskiirguse vastavustaset, tuleb toodet selle korralikus toimimises
veendumiseks jälgida. Ebanormaalse toimimise täheldamisel võivad olla vajalikud
lisameetmed, nagu toote ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
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MÄRKUS!
Sagedusalas 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema väiksemad kui 
3 V/m.

10.3 Suunised ja tootja deklaratsioon – soovituslikud eralduskaugused
Soovituslikud vahekaugused raadiosageduslike portatiivsete ja mobiilsideseadmete ning toote
vahel
Toode on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus raadiosagedushäired on
kontrolli all. Toote klient või kasutaja saavad aidata ennetada elektromagnetilist häiringut, tagades
kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja toote vahelise minimaalse
kauguse sideseadmete maksimaalse väljundvõimsuse ja alltoodu kohaselt.

HOIATUS!
RF-sideseadmete (saatjate) mõju jõudlusomadustele
Kaasaskantavad kõrgsageduslikud sideseadmed võivad mõjutada seadme
jõudlusomadusi. Seetõttu peavad sellised seadmed olema vähemalt 30 cm kaugusel
(sõltumata arvutustest) õhupuhurist, selle lisaseadmetest ja kaablitest.

Saatja maksimaalne
väljundvõimsus (W)

Eralduskaugus meetrites saatja sageduse järgi
150 kHz kuni 80 MHz 80 MHz kuni 800 MHz 800 MHz kuni 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

Saatjate korral, mille maksimaalset nimiväljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab soovitatavat
vahekaugust d meetrites(m) hinnata saatja sageduse kohta kehtiva valemi alusel, kus P on saatja
maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmete kohaselt.

MÄRKUS!
80 MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgema sageduse eralduskaugus.

MÄRKUS!
Need suunised ei pruugi kehtida igas olukorras. Elektromagnetilist levi mõjutavad
neeldumised ja peegeldused ehitistelt, objektidelt ning inimestelt.

et



31 / 34

Nõuded ja tingimused | 31

11 Nõuded ja tingimused

11.1 Vastavusdeklaratsioonid
FCC ja nõukogu Euroopa standardite direktiivid
See seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrusele 2017/745.
Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust. (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja (2)
seade peab taluma mis tahes vastuvõetud häiringuid, sh häiringud, mis võivad põhjustada soovimatuid
tulemusi.
1. Kasutage värvimonitoriga kinnitatud määratud kaableid, et mitte segada raadio- ja televastuvõttu.

Muude kaablite ja adapterite kasutamine võib põhjustada teise elektriseadmete häireid.
2. Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15.  osa ja CISPR 11 nõuetele. Seade

genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seade ei ole paigaldatud ja
seda ei kasutata juhiste kohaselt, võib seade põhjustada raadiosideseadmes kahjulikke häireid.

IEC
Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab meditsiiniseadmete piirmäärade standardile
IEC 60601-1-2. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häiringute
eest tavapärase meditsiinilise paigaldise korral. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata
raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada
teistele lähedalasuvatele seadmetele kahjulikke häiringuid.
FCC, nõukogu Euroopa standardite direktiivid ja IEC
Pole tagatud, et konkreetse paigaldise korral häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtule kahjulikke häiringud, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja
sisselülitamisega, on kasutajal soovitatav proovida häiringuid kõrvaldada ühe või enamaga järgmistest
meetmetest.

• Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
• Seadme ja vastuvõtja eralduskauguse suurendamine.
• Seadme ühendamine pistikupessa vooluahelas, mis erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
• Abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole pöördumine.

Selle tootega ühendatud lisaseadmed peavad olema sertifitseeritud asjakohaste
andmetöötlusseadmete IEC standardite (st IEC 60950-1 või IEC 62368-1) ja meditsiiniseadmete
standardi IEC 60601-1 kohaselt.
Lisaks peavad kõik konfiguratsioonid vastama süsteemi standardile IEC  60601-1-1. Igaüks, kes
ühendab signaalisisendi või -väljundi osaga lisaseadme, konfigureerib meditsiinisüsteemi ja vastutab
selle eest, et süsteem vastaks süsteemi standardi IEC  60601-1-1 nõuetele. Seadme süsteemi külge
kinnitamise eest vastutav isik peab tagama, et selle tootega kasutatavad kinnitusseadmed vastaksid
standardile IEC  60601-1. Kahtluse korral konsulteerige tehniliste teenuste osakonna või kohaliku
esindajaga.
FCC
Märkus. Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15.  osa B-klassi digitaalseadme
nõuetele. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häiringute eest
elamukeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda
ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häiringuid.
Samas pole tagatud, et konkreetse paigaldise korral häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab
raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häiringud, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja
sisselülitamisega, on kasutajal soovitatav proovida häiringuid kõrvaldada ühe või enamaga järgmistest
meetmetest.

• Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
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• Seadme ja vastuvõtja eralduskauguse suurendamine.
• Seadme ühendamine pistikupessa vooluahelas, mis erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
• Abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole pöördumine.

11.2 Õiguslik avaldus
NDS võib oma tooteid müüa teiste meditsiiniseadmete tootjate, levitajate ja edasimüüjate kaudu ning
seetõttu peavad selle NDS-i toote ostjad küsima toote garantiitingimuste kohta, kui neid on, selle
üksuse käest, kelle kaudu toode algselt osteti.
NDS ei võta ega volita ühtegi isikut võtma endale muid kohustusi seoses oma toodete müügi ja/või
kasutamisega. NDS-i toodete nõuetekohase kasutamise, käsitsemise ja hooldamise tagamiseks
peavad kliendid lugema tootespetsiifilist kirjandust, kasutusjuhendit ja/või tootega kaasasolevaid või
muul viisil saadaolevaid märgistusi.
Kliente hoiatatakse, et süsteemi konfiguratsioon, tarkvara, rakendused, kliendiandmed ja operaatori
kontroll mõjutavad muuhulgas toote jõudlust. Kuigi NDS-i tooteid peetakse ühilduvaks paljude
süsteemidega, võivad klientide konkreetsed funktsionaalsed rakendused erineda. Seetõttu peab toote
sobivust konkreetseks otstarbeks või rakenduseks hindama tarbija ning seda ei kata NDS-i garantii.
NDS ÜTLEB KONKREETSELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIDEST, OLGU NEED SÕNASELGED,
KAUDSED JA/VÕI SEADUSEGA ETTE NÄHTUD, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE, KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST JA MITTERIKKUMISEST SEOSES KÕIKIDE NDS-I
TOODETE VÕI TEENUSTEGA. MIS TAHES JA KÕIK MUUD MIS TAHES LIIKI, OLEMUSE VÕI
ULATUSEGA GARANTIID, ESINDUSED JA/VÕI GARANTIID, MIS ON KAUDSED, SÕNASELGED JA/
VÕI MIS TULENEVAD MIS TAHES PÕHIKIRJAST, ÕIGUSEST, ÄRILISEST KASUTUSEST,
TOLLIMAKSUST, KAUBANDUSEST VÕI MUUST, ON SIINKOHAL SÕNASELGELT VÄLISTATUD JA
NENDEST ON LAHTI ÖELDUD.
NDS, selle edasimüüjad ja/või levitajad ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes eriliste, juhuslike,
tagajärgedega, karistatavate, näitlike või kaudsete kahjude eest, muu hulgas väidetava hilinenud
saadetisest tuleneva kahju, tarnimata jätmise, toote defekti, toodete kujunduse või tootmise, selliste
toodete või teenuste mittekasutamise, tulevase äritegevuse kaotuse (kaotatud kasum) või mis tahes
muu põhjuse eest, mis on seotud selliste NDS-i toodete ostu, müügi, liisimise, nende nõuete ja
tingimuste või mis tahes lepingu tingimustega, mis sisaldavad neid tingimusi.
MÕNI JURISDIKTSIOON EI LUBA TEATAVATE GARANTIIDE VÕI VASTUTUSE PIIRANGUTE
VÄLISTUSI JA LAHTIÜTLUSI, NII ET SIINTOODUD PIIRANGUD JA/VÕI VÄLISTUSED EI PRUUGI
KEHTIDA. SELLISEL JUHUL PIIRDUB VASTUTUS JURISDIKTSIOONI SEADUSTEGA LUBATUD
KÕRGEIMA MÄÄRAGA.
Käesolevas dokumendis esitatud teave, sealhulgas kõik kujunduslahendused ja nendega seotud
materjalid, on NDS-i ja/või selle litsentsiaaride väärtuslik vara ning vajaduse korral reserveerivad nad
kogu patendi, autoriõiguse ja muud selle dokumendi omandiõigused, sealhulgas kogu kujunduse,
reprodutseerimise, tootmise, kasutamise ja müügiga seotud õigused, välja arvatud juhul, kui nimetatud
õigused on selgelt teistele antud.
Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta. Kui teil on kõige uuemate juhiste kohta küsimusi,
pöörduge NDS-i poole.
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