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1 Svarīgas piezīmes lietotājam
Pirms lietošanas ķirurģiskajās procedūrās rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un pārskatiet informāciju
par ierīces un piederumu darbību un funkcijām. Ja netiks ievēroti šajā rokasgrāmatā minētie norādījumi,
var tikt radīti ierīces un/vai piederumu bojājumi vai darbības traucējumi.
Ražotājs laiku pa laikam uzlabo savus izstrādājumus, tādēļ patur tiesības mainīt izstrādājuma izskatu,
attēlus un tehniskos datus.
Lūdzu, ņemiet vērā: rindkopām, kas atzīmētas ar vārdiem “BRĪDINĀJUMS”, “UZMANĪBU!” un
“NORĀDE!”, ir īpaša nozīme. Attiecīgajām sadaļām, kas atzīmētas ar šiem vārdiem, ir jāpievērš īpaša
uzmanība.

BRĪDINĀJUMS!
Ir apdraudēta pacienta, lietotāja vai citu personu drošība un/vai veselība. Ievērojiet šo
brīdinājumu, lai nepieļautu pacienta, lietotāja vai citu personu traumatizāciju.

UZMANĪBU!
Šīs rindkopas satur informāciju, kas palīdz operatoram lietot ierīci vai piederumus
atbilstoši paredzētajai izmantošanai.

NORĀDE!
Šīs rindkopas satur informāciju, kas precizē norādījumus vai sniedz citu noderīgu
papildu informāciju.
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2 Drošības informācija

2.1 Brīdinājumi un piesardzības pasākumi
Brīdinājumi

BRĪDINĀJUMS!
Elektriskās strāvas trieciena risks
Neizolēts spriegums ierīces iekšpusē var būt pietiekami spēcīgs, lai izraisītu
elektrošoku. Nepieskarieties nevienai daļai ierīces iekšpusē. Lai izvairītos no
elektriskās strāvas trieciena, NEDRĪKST noņemt pārsegu vai aizmuguri.

BRĪDINĀJUMS!
Ugunsbīstamība un elektrošoka apdraudējums
Nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS!
Ja attēls tiks ilgstoši fiksēts (pastāvīgi rādīts) monitorā, tas var tikt saglabāts. Fiksēta
attēla rādīšana monitorā nav ieteicama vai izslēdziet monitoru, ja tas netiek lietots.

Piesardzības pasākumi

UZMANĪBU!
Šis produkts ir I klases medicīniskā ierīce. Nav atļautas nekādas modifikācijas.

UZMANĪBU!
Ja rodas nopietns negadījums
Lūdzu, ziņojiet par visiem nopietniem negadījumiem, kas radušies saistībā ar šo
ierīci, ražotājam un kompetentajai lietotāja un/vai pacienta dzīvesvietas valsts
iestādei.

UZMANĪBU!
Amerikas federālais likums (tikai ASV tirgū)
Saskaņā ar ASV likumu iekārtu drīkst iegādāties vienīgi ārsti vai ar ārsta rīkojumu.

Piezīmes

NORĀDE!
Šis produkts ir paredzēts nepārtrauktai darbībai.

NORĀDE!
Šo iekārtu/sistēmu ir paredzēts lietot tikai veselības aprūpes speciālistiem.
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NORĀDE!
Iekārtai nav daļu, kuru apkope jāveic lietotājam. Apkopes darbus uzticiet kvalificētam
apkopes darbiniekam.

2.2 Sistēmas drošības prasības
Ārējām iekārtām, kas pievienotas šī izstrādājuma signāla ievades/izvades pieslēgvietai vai citiem
savienotājiem un tiek izmantotas pacienta vidē, ir jāatbilst ISO drošības standartu un Standartu ANSI/
AAMI  ES/EN/IEC  60601-1 prasībām. Persona, kura šādas iekārtas pievieno šim izstrādājumam,
teorētiski izveido sistēmu un ir atbildīga par šīs sistēmas atbilstību tām pašām ISO drošības standartu
un Standartu ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 prasībām.

2.3 Zemējums
Šis izstrādājums ir darbināms no ārēja elektroenerģijas avota, tādēļ saskaņā ar Eiropas Savienības
Regulu  2017/745 par medicīnas ierīcēm šis izstrādājums tiek klasificēts kā I  klases iekārta.
Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai izstrādājuma zemējums atbilst slimnīcas, vietējām un valsts prasībām
attiecībā uz pilno pretestību.
Iekārtas šasijas zemēšanai paredzētā zemējuma spaile atrodas izstrādājuma aizmugurē. Jebkurš šāds
zemējums ir jāuzstāda saskaņā ar piemērojamajām elektrodrošības prasībām.

2.4 Energoapgādes prasības

2.4.1 Barošanas avots
Šis izstrādājums atbilst norādītajiem drošības standartiem tikai tad, ja to izmanto kopā ar piegādāto
medicīniskās klases barošanas avotu.

Modelis RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Barošanas avots BridgePower BPM150S24F06
Maiņstrāvas ievade 100–240 V, 50–60 Hz
Līdzstrāvas izvade 24 V līdzstrāva, 6,25 A, 150 W

2.4.2 Strāvas vads
Izmantojiet piegādāto slimnīcas klases strāvas vadu ar strāvas avotam atbilstošo spraudni.

• Strāvas vads ir vienīgais atzītais šī izstrādājuma atvienošanas piederums. Lai izslēgtu izstrādājumu,
atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas tīkla.

• Izstrādājums un citas medicīniskās iekārtas ir jānovieto tā, lai varētu viegli piekļūt strāvas vadam un
savienojumam ar maiņstrāvas tīklu.

• Ja šī izstrādājuma pievienošanai maiņstrāvas tīklam ir nepieciešams pagarinātājs, pārliecinieties,
vai strāvas vada spraudni var droši pievienot pagarinātājam.

• Ja šis izstrādājums tiek izmantots ASV un spriegums ir augstāks par 120 voltiem, strāvas padeve
izstrādājumam ir jānodrošina no centra nozarojuma ķēdes.
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3 Paredzētā lietošana un kontrindikācijas

3.1 Paredzētais lietojums
Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai medicīniskās aprūpes vidē, un to izmanto, lai parādītu augstas
kvalitātes video un grafiskos attēlus.

3.2 Kontrindikācijas

BRĪDINĀJUMS!
Ugunsbīstamība un elektrošoka apdraudējums
Nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma iedarbībai.

UZMANĪBU!
Nelietojiet šo izstrādājumu, ja tuvumā atrodas viegli uzliesmojošu anestēzijas
līdzekļu maisījums ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu.

UZMANĪBU!
Neviena šī izstrādājuma daļa nedrīkst nonākt saskarē ar pacientu. Nekādā gadījumā
nedrīkst vienlaicīgi saskarties ar izstrādājumu un pacientu.

NORĀDE!
Radioloģijas (PACS) attēlus, kas tiek skatīti ar šo izstrādājumu, ir paredzēts izmantot
tikai atsaucei. Izstrādājumu nav paredzēts izmantot diagnostikas nolūkā.

UZMANĪBU!
Uzdevumam būtiska lietojuma gadījumā ir noteikti jāspēj acumirklī piekļūt nomaiņas
iekārtai.

lv



11 / 34

Displeja lietotāja interfeiss | 11

4 Displeja lietotāja interfeiss

4.1 Displeja tastatūra
Displeja tastatūra ir novietota displeja korpusa apakšdaļā pa vidu, un tajā ir pieejama ekrānekspozīcijas
(On Screen Display — OSD) displeja parametru pielāgošanas vadīklu izvēlne.

4.2 OSD izvēlnes apskats
OSD  izvēlnē ir pieejamas vadīklas, kas ir iedalītas četrās kategorijās: attēlu izvēlne, krāsu izvēlne,
iestatījumu izvēlne un ievades izvēlne.

4.3 Papildtastatūras izvēlnes navigācija

Poga INPUT (Ievade)
Lai tieši atvērtu ievades izvēlni, pieskarieties pogai
INPUT (Ievade). Ievades signāla opcijas tiek
parādītas labajā kolonnā. Skatīt Izvēlne Input
(Ievade) [} 17].

Poga MENU (Izvēlne)
Lai atvērtu OSD izvēlni, pieskarieties pogai MENU
(Izvēlne). Tiks parādīta izvēlne Picture, kurā virs
izvēlnes cilnēm ir redzama detalizēta informācija
par pašreizējo ievadi.

Poga SCROLL (Ritināt): Vertikālās
atlases vadīkla

Lai atvērtu izvēlni, pieskarieties pogai SCROLL
(Ritināt). Pirmo reizi pieskaroties pogai SCROLL
(Ritināt), tiek atlasīta augšējā parametru rinda.
Katru reizi pieskaroties šai pogai, tiks atlasīta
nākamā rinda (virzienā uz leju).
Lai izietu no izvēlnes, izmantojot pogu SCROLL
(Ritināt), pārejiet uz apakšējo izvēlnes rindu, un
pēc tam, vienreiz pieskaroties pogai SCROLL
(Ritināt), iezīmējiet izvēlnes cilni. Lai atlasītu citu
izvēlnes cilni, izmantojiet pogu  vai .

Pogas LEFT / RIGHT (Pa kreisi/Pa
labi): horizontālās atlases vadīklas

Lai pielāgotu parametra vērtību, atlasiet parametra
rindu, pieskaroties pogai SCROLL (Ritināt), un pēc
tam pieskarieties pogai  vai , lai atlasītu vai
mainītu iestatījumus.

Poga COLOR (Krāsa)

Lai tieši atvērtu krāsu izvēlni, pieskarieties pogai
COLOR (Krāsa). Izvēlnē Color (Krāsa) ir ietverti
parametri Color (Krāsa), Brightness (Spilgtums),
Contrast (Kontrasts) un citi parametri, kas ir
aprakstīti sadaļā “”.
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4.4 OSD Menu (OSD izvēlne)
Lai piekļūtu OSD izvēlnei, pieskarieties pogai MENU (Izvēlne). OSD izvēlnē ir iekļauta izvēlne Picture,
kuras augšdaļā virs izvēlnes cilnēm ir sniegta informācija par ievadi. Izvēlnes apakšdaļā attiecīgi
kreisajā un labajā pusē ir norādītas darbības stundas un programmaparatūras versijas numurs.
Lai atlasītu citas izvēlnes cilnes, pieskaroties pogai  vai , iezīmējiet vēlamo izvēlnes cilni, un pēc
tam, pieskaroties pogai SCROLL (Ritināt), atveriet attiecīgo izvēlni.
Lai pielāgotu parametru, pieskaroties pogai SCROLL (Ritināt), pārejiet uz nākamo rindu, un pēc tam,
pieskaroties pogai  vai , pielāgojiet parametra vērtību vai atlasiet iestatījumu. Parametru
pielāgošana notiek reālajā laikā, kad tiek mainītas vērtības vai iestatījumi.
OSD izvēlne tiek automātiski aizvērta 30  sekundes pēc pēdējās darbības. To arī var aizvērt,
pieskaroties pogai MENU (Izvēlne).

NORĀDE!
Ja apraksts ir pelēkā krāsā, pašreizējā signāla vai ievades konfigurācijā attiecīgais
parametrs nav pieejams.

4.5 Picture Menu (Attēlu izvēlne)

Horizontal Position (Horizontālā pozīcija)
Lai attēlu centrētu horizontālā virzienā, pieskarieties pogai  vai .

Vertical Position (Vertikālā pozīcija)
Lai attēlu centrētu vertikālā virzienā, pieskarieties  vai .

Sharpness (Asums)
Lai pielāgotu parādītā attēla asumu (malu pastiprināšana), pieskaries pogai  vai .
= 50: noklusējuma vērtība parāda attēlu tādu, kāds tas tiek saņemts.
> 50: palielinot vērtības, tiek iestatīts lielāks attēla asums.
< 50: samazinot vērtības, tiek iestatīts mazāks attēla asums.
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Izvērse (Video)
Parametrs ir iespējots, ja tiek izmantota 16:9, 480P, 576P vai rindpārlēces ieeja. Lai atlasītu, nospiediet
pogu  vai .
0: tiek iestatīti tādi attēla izmēri, lai ar to aizpildītu ekrānu, bet nezaudētu nekādu video informāciju.
Attēls var tikt parādīts platekrāna režīmā ar melnām joslām augšējā un apakšējā daļā vai kreisajā un
labajā pusē.
1, 2, 3, 4, 5 vai 6: pakāpeniski palielina un apgriež centrēto attēlu. Attēlu palielinot, video informācija
tiek zaudēta visās malās.

Scaling (Mērogošana)
Lai atlasītu mērogošanas opciju, pieskarieties pogai  vai .
Fill (Aizpildījums): palielina video attēlu tā, lai tas aizpildītu visu ekrānu. Proporcijas var netikt precīzi
attēlotas.
Aspect (Proporcijas): palielina video attēlu tā, lai lielākais izmērs aizpilda ekrānu, vienlaikus
saglabājot proporcijas. Attēls var tikt parādīts platekrāna režīmā ar melnām joslām augšējā un apakšējā
daļā vai kreisajā un labajā pusē.
1:1: parāda video datus to sākotnējā lielumā un proporcijās. Attēli ar izšķirtspēju, kas ir mazāka par 4K/
UHD standarta 3840 x 2160 izšķirtspēju, tiek parādīti ar melnu fonu ap attēlu.

NORĀDE!
Ja attēla izvērses parametram iestatīta vērtība > 0, būs pieejama tikai mērogošanas
opcija Aspect.

Rotation (Rotācija)
Izmantojot pagriešanas opciju, ekrāna orientācija tiek iestatīta atbilstoši atlasītajai opcijai.

• Lai atlasītu ekrāna orientāciju, pieskarieties pogai  vai .
• Off (Izslēgts): ekrāna orientācija nemainās.
• 180: pagriež ekrānu par 180°.
• V-Flip (Apvērst V virzienā): pagriež ekrānu vertikālā virzienā par 180°.
• H-Flip (Apvērst H virzienā): pagriež ekrānu horizontālā virzienā par 180°.

Rotation OSD (Pagriešanas OSD)
Izmantojot pagriešanas  OSD opciju, ekrānā atbilstoši atlasītajam intervālam tiek parādīts ekrāna
orientācijas indikators.
Atlasiet vēlamo ekrāna pagriešanas indikatora opciju: Off (Izslēgts), On (Ieslēgts), 10  seconds
(10 sekundes), Blink (Mirgo).
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4.6 Color Menu (Krāsu izvēlne)
Tieši atveriet krāsu izvēlni, pieskaroties pogai COLOR (Krāsa).

Gamma (Gamma)
Lai atlasītu gamma iestatījumu, pieskarieties pogai  vai .
1,8; 2,0; 2,2; 2,4 vai 2,6: iepriekš iestatītās gamma vērtības
Video (Video): lineārā gamma pārlūktabula (Look Up Table – LUT)
PACS: DICOM gamma LUT
Šajā izstrādājumā parādītie radioloģijas (PACS) attēli ir izmantojami tikai informatīvā nolūkā.

Color Temperature (Krāsu temperatūra)
Lai atlasītu sākotnēji iestatīto krāsu temperatūru, pieskarieties pogai  vai .
5500, 6500, 8000, 9300: iepriekš iestatītās krāsu temperatūras vērtības.
User (Lietotājs): ja ir atlasīta iepriekš iestatīta krāsu temperatūra un pēc tam tiek pielāgots jebkura
krāsu parametra noklusējuma iestatījums, iegūtās vērtības tiek kopētas lietotāja krāsu temperatūras
sākotnējo iestatījumu sadaļā un tiek atlasīta opcija User (Lietotājs).

Red (Sarkans)/Green (Zaļš)/Blue (Zils)
Lai attēlā pielāgotu atlasītās krāsas balansu, pieskarieties pogai  vai .

Saturation (Piesātinājums) (pieejams tikai YUV ievadēm)
Lai pielāgotu attēla piesātinājumu (krāsas intensitāti), pieskarieties pogai  vai .

Hue (Nokrāsa) (pieejama tikai YUV ievadēm)
Lai pielāgotu attēla nokrāsu (krāsu), pieskarieties pogai  vai .

Brightness (Spilgtums)
Lai attēlu iestatītu tumšāku vai gaišāku, pieskarieties pogai  vai .

Contrast (Kontrasts)
Lai pielāgotu attēla kontrastu, pieskarieties pogai  vai .

Video Level (Video līmenis)
Lai atlasītu video līmeņa iestatījumu, pieskaries pogai  vai .
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Normal (Normāls): parāda ienākošo signālu bez izmaiņām.
Expanded (Paplašināts): paplašina ierobežotā 16–235  diapazona signālu (220  toņu no melna līdz
baltam) līdz pilna 0–255 diapazona signālam (256 toņi no melna līdz baltam).

NORĀDE!
Expand Setting (Izvēršanas iestatījums)
Ja iestatījumu Expanded izmantoto pilna diapazona signālam, attēls tiks apgriezts,
bet tumšajās un gaišajās vietās tiks zaudētas detaļas.

Color Correction (Krāsu korekcija)
Lai atlasītu krāsu korekcijas iestatījumu, pieskarieties pogai  vai .
NDS: apiet krāsu korekcijas funkciju.
BT.709: ražošanas procesā veikta kalibrēšana, lai atbilstu Standarta BT.709 prasībām.
BT.2020: ražošanas procesā veikta kalibrēšana, lai atbilstu Standarta BT.2020 prasībām.

Auto Color Correction (Automātiska krāsu korekcija)
Lai iestatīju opciju Auto Color Correction (On or Off (Ieslēgt vai Izslēgt)), pieskaries pogai  vai .

4.7 Setup Menu (Iestatīšanas izvēlne)

Menu Position (Izvēlnes pozīcija)
Lai atlasītu kādu no četrām iepriekš iestatītajām ekrāna atrašanās vietām un parādītu OSD  izvēlni,
pieskaries pogai  vai .

Language (Valoda)
Lai atlasītu vienu no astoņām valodām: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands, Pycckий (angļu, vācu, franču, itāļu, zviedru, spāņu, nīderlandiešu, krievu), pieskarieties
pogai  vai .

DPMS Enable (DPMS iespējošana)
Lai iespējotu vai atspējotu displeja enerģijas pārvaldības sistēmu (Display Power Management
System – DPMS), pieskarieties pogai  vai .
Off (Izslēgts): noklusējuma iestatījums.
On (Ieslēgts): ja ieejas signāls netiek saņemts, 10–15 sekundes rādās D.P.M.S ziņojums un pēc tam
displejs pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā. Displejs ieslēdzas, kad atjaunojas ievades signāls.
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Menu Lock (Izvēlnes bloķēšana)
Lai iespējotu funkciju Menu Lock (Izvēlnes bloķēšana), nospiediet pogu .
Off (Izslēgts): noklusējuma iestatījums.
On (Ieslēgts): ļauj atspējot piekļuvi OSD izvēlnēm, lai novērstu nejaušas displeja iestatījumu izmaiņas.
OSD izvēlne aizveras, un uz īsu brīdi parādās ziņojums MENU LOCKED (Izvēlne bloķēta). Lai
atbloķētu piekļuvi OSD izvēlnēm, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu pogu MENU (Izvēlne) un
SCROLL (Ritināt), līdz parādās ziņojums MENU UNLOCKED (Izvēlne atbloķēta).

Backlight (Izgaismojums)
Lai pielāgotu displeja izgaismojuma līmeni, pieskarieties pogai  vai .

Backlight Stabilization (Izgaismojuma stabilizācija)
Lai iespējotu vai atspējotu izgaismojuma stabilizāciju, pieskarieties pogai  vai .
Off (Izslēgts): noklusējuma iestatījums.
On (Ieslēgts): kontrolē LED izvadi, lai uzturētu vienmērīgu izgaismojumu un kompensētu LED izvades
degradāciju displeja darbmūža laikā.

Keypad Color (Papildtastatūras krāsa)
Lai mainītu iestatījumu Keypad Color, pieskarieties pogai  vai .

Preset Defaults (Iepriekš iestatītie noklusējuma iestatījumi)
Ir pieejami šādi iepriekš iestatītie iestatījumi: iepriekšējais iestatījums TC201, TC200 un NeoIP.
Parametrus var pielāgot atbilstoši vajadzībām, tomēr pielāgotās vērtības nevar saglabāt. Ikreiz, kad tiek
atlasīts iepriekšējais iestatījums, tiks ielādēti iepriekš definētie iestatījumi.
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4.8 Izvēlne Input (Ievade)

NORĀDE!
Modelim 90R0132 dažas opcijas var nebūt pieejamas.

Tieši atveriet izvēlni Input (Ievade), pieskaroties pogai INPUT (Ievade).

Izvēlnes Input (Ievade) apskats
Attēls ar statusu Primary (Primārais) tiek parādīts, atlasot ievadi.

Opcijas 12G-SDI un 3D

3D Signal Format (3D signāla formāts)
Tālāk sniegtie iestatījumi ir pieejami tikai 3D displeja konfigurācijas ievadēs SDI, HDMI-2 un DVI-2.
None (2D) (Nav (2D)): atlasiet šo opciju, ja ienākošais signāls ir iepriekš apstrādāts  3D UHD līnijas
formāta vai standarta divdimensiju attēls, nevis trīsdimensiju attēls.
Line by Line (Līnijas): atlasiet šo opciju, ja ienākošais signāls ir līnijas formāta trīsdimensiju attēls.
Top/Bottom (No augšas uz leju): atlasiet šo opciju, ja ienākošais signāls ir trīsdimensiju formāta ar
virzienu no augšas uz leju.

Color Domain Format (Krāsu domēna formāts)
Visām ievadēm ir pieejami tālāk norādītie iestatījumi.
Auto (Automātisks): atlasiet šo opciju, lai signāla krāsu telpa tiktu noteikta automātiski.
RGB: atlasiet šo opciju, ja ienākošajam signālam ir RGB krāsu telpa.
YUV: atlasiet šo opciju, ja ienākošajam signālam ir YUV krāsu telpa.
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5 Savienotāju panelis

5.1 Radiance Ultra 4K/UHD savienotāju panelis 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125
un 90R0129)
12G-SDI konfigurācija

12G-SDI IN Ievadei var izmantot 12G-SDI signālu, lai parādītu UHD attēlu.

12G-SDI OUT Izvade darbojas tikai tad, ja ir ieslēgts monitors un ievade 12G-SDI
saņem signālu.

1. pakalpojuma / 2. pakalpoju
ma USB

Savienotāju paredzēts izmantot programmaparatūras jauninājumu
instalēšanai.

RS-232 6 tapu modulārais savienotājs, ko izmanto vienotās seriālās komandas
(Unified Serial Command – USC) ievadei.

Savienotāju veidi
Ievades Savienotāju veidi
12G-SDI BNC
1. un 2. ievade DVI–In DVI-D
DisplayPort
1. un 2. HDMI A tipa
RS-232 6 tapu modulārais
1. pakalpojums USB Mini B
2. pakalpojums USB Micro AB
Līdzstrāvas ievade XLR, Neutrik tipa

Izvades Savienotāju veidi
12G-SDI BNC
1. un 2. izvade DVI–Out DVI-D

5.2 Radiance Ultra 4K/UHD savienotāju panelis – standarta (90R1032)
Standarta konfigurācija

1. pakalpojums Savienotāju paredzēts izmantot programmaparatūras jauninājumu
instalēšanai.

RS-232 6 tapu modulārais savienotājs, ko izmanto vienotās seriālās komandas
(Unified Serial Command – USC) ievadei.
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Savienotāju veidi
Ievades Savienotāju veidi
DVI–In DVI-D
DisplayPort
HDMI A tipa
RS-232 6 tapu modulārais
1. pakalpojums USB Mini B
Līdzstrāvas ievade XLR, Neutrik tipa

Izvades Savienotāju veidi
1. un 2. izvade DVI–Out DVI-D

5.3 Elektriskie simboli

Ekvipotencialitāte
Šis simbols ir redzams blakus potenciālu izlīdzināšanas vadītājam (zemējuma
spailei).

Slēgšanas (ieslēgts) slēdzis
Šis simbols ir redzams aizvērtajā jeb ieslēgtajā displeja ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdža pusē.

Atvēršanas (izslēgts) slēdzis
Šis simbols ir redzams atvērtajā jeb izslēgtajā displeja ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdža pusē.

UZMANĪBU!
Video signāla pasliktināšanās
Ieteicamais metāla kabeļu saliekšanas rādiuss ir vismaz 63  mm (2,5  collas) vai
septiņkārtīga kabeļa diametra vērtība. Asāki izliekumi var radīt kabeļa bojājumus un/
vai nelabvēlīgi ietekmēt video signāla kvalitāti.
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6 Specifikācijas

NORĀDE!
Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu
informāciju par pašreizējiem tehniskajiem parametriem, sazinieties ar uzņēmumu
NDS.

90R0123 90R0124, 90R0125 un
90R0129 90R0132

Skata attālums (tikai 3D) N/A
90R0125: N/A
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

N/A

Skata laukums (pa
diagonāli) 801 mm (31,50 collas) 812,8 mm (32,00 collas) 801 mm (31,50 collas)

Skata leņķis (horizontāli
un vertikāli) 178° 178° 178°

Standarta izšķirtspēja 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Kontrasta koeficients
(nominālais) 1700:1 1350:1 1700:1

Tipisks spilgtums (cd/
m2) 650 700 650

Krāsu gamma 140 % BT.709 149 % BT.709 140 % BT.709
Punktiestatne 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Līdzstrāvas ievade 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Līdzstrāvas patēriņš
(tipiskais)a 130 W 130 W 120 W

Monitora svars 14,5 kg (32,0 māciņas) 14,5 kg (32,0 māciņas) 14,5 kg (32,0 māciņas)
Monitora izmēri (P x A x
Dz)

780 x 509 x 87 mm
(30,7 x 20 x 3,4 collas)

780 x 509 x 87 mm
(30,7 x 20 x 3,4 collas)

780 x 509 x 87 mm
(30,7 x 20 x 3,4 collas)

Ekspluatācijas apstākļi:
Temperatūras
diapazons 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Mitruma diapazons
(bez kondensāta) 20 %–90 % 20 %–90 % 20 %–90 %

Augstums
(maksimālais) 2000 m (6600 pēdas) 2000 m (6600 pēdas) 2000 m (6600 pēdas)

Glabāšanas apstākļi:
Temperatūras
diapazons -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Mitruma diapazons
(bez kondensāta) 10 %–90 % 10 %–90 % 10 %–90 %

Augstums
(maksimālais) 4877 m (16 000 pēdas) 4877 m (16 000 pēdas) 4877 m (16 000 pēdas)
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Transportēšanas apstākļi:
Temperatūras
diapazons -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Mitruma diapazons
(bez kondensāta) 10 %–90 % 10 %–90 % 10 %–90 %

Gaisa spiediens 549 hPa–1013 hPa 549 hPa–1013 hPa 549 hPa–1013 hPa

a. Attiecas uz BridgePower BPM150S24F06 barošanas avotu.
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7 Atbalstītās izšķirtspējas

7.1 DisplayPort

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

HD video režīmi UHD video režīmi
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 un DVI-2

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

SD video režīmi Grafiskie režīmi
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD video režīmi 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 video režīmi 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

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

SD video režīmi Grafiskie režīmi
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD video režīmi 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 video režīmi 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 video režīmi 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

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

SD video režīmi Grafiskie režīmi
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD video režīmi 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 video režīmi 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 video režīmi
4K video režīmi 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

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

Horizontālā
Izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā
Izšķirtspēja
(līnijas)

Vertikālā
Frekvence
(Hz)

12G-SDI HD video režīmi 3G-SDI video režīmi
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD video režīmi
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 Uzstādīšana un apkope

8.1 VESA montāža
Šis monitors atbilst VESA montāžas interfeisa standartam ar 100  x 100  mm un 200  x 100  mm MIS
caurumu montāžas modeli, un tas ir piemērots gan statīva, gan izvirzītajai montāžai.

BRĪDINĀJUMS!
Montāžas stiprinājumu skrūvēm ir jābūt stingri pievilktām. Nepareiza montāžas
kronšteina piestiprināšana pie displeja var būt bīstama.

8.2 Kabeļu pārsega uzstādīšana
1. Pirms kabeļu pārsega uzstādīšanas pievienojiet barošanas, vadības un video kabeļus.
2. Salāgojiet kabeļa pārsegu ar kabeļu padziļinājumu displeja aizmugurē.
3. Novietojiet kabeļus zem izgriezuma un bīdiet pārsegu uz priekšu padziļinājumā, līdz apakšējās

malas izciļņi ar klikšķi nostiprinās vietā.

8.3 Tīrīšanas norādījumi
Pirms tīrīšanas monitoram ir jābūt izslēgtam un atvienotam no barošanas avota.
Priekšējo stiklu un rāmi tīriet ar bezplūksnu drānu, kas ir nedaudz samitrināta ar destilētu ūdeni,
tīrīšanas līdzekli uz amonjaka bāzes vai kādu no tālāk norādītajiem dezinfekcijas līdzekļiem.

Etanols (80%) Izopropilspirts Baltais etiķis (destilēts, ar 5%
koncentrāciju)

BRĪDINĀJUMS!
Nepiekļaujiet šķidrumu iekļūšanu monitora iekšpusē, jo tas var radīti nopietnus
iekārtas bojājumus. Nelietojiet šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai
ķīmiskās tīrīšanas drānas.

8.4 Apkopes prasības
Šim monitoram nav nepieciešami lieli apkopes darbi, un tam ir tikai periodiski jānotīra priekšējais stikls
un rāmis.

BRĪDINĀJUMS!
Ja attēls tiks ilgstoši fiksēts (pastāvīgi rādīts) monitorā, tas var tikt saglabāts. Fiksēta
attēla rādīšana monitorā nav ieteicama vai izslēdziet monitoru, ja tas netiek lietots.
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9 Traucējummeklēšana

9.1 Rakstzīmju dubultošanās
Rakstzīmju dubultošanos var izraisīt nepareizs asuma iestatījums. Ja asuma parametrs ir pielāgots,
mēģiniet tam atiestatīt noklusējuma vērtību 50.

9.2 Melns ekrāns
Izslēdziet un ieslēdziet displeju. Ja startēšanas laikā ir redzams logotipa ekrāns, displejs darbojas
pareizi. Pārbaudiet, vai ir atspējota barošanas pārvaldības funkcija (DPMS). Ja apakšējā labajā stūrī ir
redzams ziņojums Searching (Notiek meklēšana), video avots nav noteikts.

9.3 Klientu apkalpošanas dienests
Lai saņemtu palīdzību saistībā ar problēmām, kas šeit nav aprakstītas, zvaniet klientu apkalpošanas
dienestam pa tālruni +1 877 637 1110, lai saņemtu palīdzību.
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10 Elektromagnētiskās savietojamības tabulas
Visām medicīniskajām elektroiekārtām jāatbilst standarta IEC  60601-1-2  prasībām. Lai nodrošinātu
elektromagnētisko savietojamību un visu citu medicīnisko ierīču saderību pirms ķirurģiskas procedūras,
jāievēro piesardzības pasākumi, elektromagnētiskās savietojamības (EMS) vadlīnijas, kas ietvertas
šajā lietotāja rokasgrāmatā, un visu medicīnisko ierīču vienlaicīgas darbības verifikācija.
Ierīces emisiju īpašības padara to piemērotu izmantošanai komerciestādēs un slimnīcās
(CISPR  11  klase  A). Ja to izmanto dzīvojamās ēkās (tam parasti nepieciešama atbilstība
CISPR  11  klasei  B), ierīce var nesniegt pietiekami lielu aizsardzību radiofrekvenču komunikāciju
pakalpojumiem. Lietotājam var nākties piemērot ietekmes mazināšanas pasākumus, piemēram, ierīces
pārvietošanu vai pārregulēšanu.
Tālāk sniegtās EMS tabulas ir paredzētas atsauces informācijai.

10.1 Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā emisija
Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Produkta lietotājam/
operatoram ir jāpārliecinās, ka ierīce tiek lietota šādā vidē.

Emisiju tests Atbilstība Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 1. grupa

Produkts izmanto RF enerģiju tikai savai
iekšējai darbībai. Tāpēc RF emisiju līmenis ir
ļoti zems un, visticamāk, neradīs nekādus
traucējumus apkārtējam elektroniskajam
aprīkojumam.

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 B klase

Produkts ir piemērots izmantošanai visās
iestādēs, izņemot publiskās iestādēs, kā arī
iestādēs, kas pievienotas sabiedriskajam
elektroapgādes tīklam, kas apgādā publiskās
ēkas.

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2 Klase A

Sprieguma svārstības/
mirgošanas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst
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10.2 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija; elektromagnētiskā imunitāte
Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai
izstrādājuma lietotājam ir jānodrošina, ka tas tiek izmantots šajā vidē.

Traucējumnoturības tests Traucējumnoturības tests

Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6 un ±8 kV kontaktizlāde
±2, ±4, ±6, ±8 un ±15 kV izlāde gaisā

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

Tuvumā esoši lauki no bezvadu raidītājiem
IEC 61000-4-3

No 80 MHz līdz 2,7 GHz; 3 V/m
Pārbaudes uz vietas: 385 MHz pie 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pie 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
pie 28 V/m

Elektriska īslaicīga pāreja / pieplūdums IEC
61000-4-4

±2 kV, maiņstrāvas padeves līnijās
±1 kV, ievadizvades pieslēgvietās
100 kHz PRR

Pārspriegums IEC 61000-4-5
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz zemi
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz līniju

±0,5, ±1 un ±2 kV
±0,5 un ±1 kV

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

Tīkla frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8 No 30 A/m līdz 50 vai 60 Hz

Sprieguma kritumi, īsi pārrāvumi un sprieguma
izmaiņas elektroapgādes ievades līnijās
IEC 61000-4-11

100 % kritums, 0,5 ciklā, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % kritums, 1 ciklā
30 % kritums, 25/30 ciklos (50/60 Hz)
Pārtraukts 100 % kritums, 5 s

NORĀDE!
Lauka intensitāti no fiksētiem raidītājiem, piemēram, bāzes stacijām radio
(mobilajiem/bezvadu) tālruņiem un sauszemes mobilajām rācijām, amatieru radio, AM
un FM apraidei un TV apraidei nevar teorētiski precīzi paredzēt. Lai izvērtētu
elektromagnētisko vidi, ko rada fiksētie RF raidītāji, jāveic elektromagnētiskās vietas
izpēte. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kurā tiek izmantots izstrādājums, pārsniedz
iepriekš minēto pieļaujamo RF līmeni, izstrādājums jānovēro, lai pārliecinātos, vai tas
darbojas normāli. Ja tiek novērota prasībām neatbilstoša darbība, jāveic papildu
pasākumi, piemēram, jāpagriež vai jāpārvieto izstrādājums.
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NORĀDE!
Pārsniedzot frekvences diapazonu no 150  kHz līdz 80  MHz, lauka intensitātei jābūt
mazākai 
par 3 V/m.

10.3 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija — ieteicamie attālumi
Ieteicamie nošķiršanas attālumi starp pārvietojamu un mobilu RF komunikāciju aprīkojumu un
produktu
Produkts ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kurā izstaroto RF traucējumi tiek
kontrolēti. Klients vai produkta lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, saglabājot
minimālos attālumus starp pārnēsājamo un mobilo RF komunikāciju aprīkojumu (raidītājiem) un
produktu, kā ieteikts tālāk, saskaņā ar komunikāciju aprīkojuma maksimālo izejas jaudu.

BRĪDINĀJUMS!
RF telekomunikāciju ierīču (raidītāju) ietekme uz veiktspējas raksturlielumiem
Pārnēsājamās AF sakaru ierīces var ietekmēt ierīces veiktspējas raksturlielumus.
Tāpēc šādām ierīcēm jāatrodas vismaz 30 cm attālumā (neatkarīgi no aprēķiniem) no
insuflatora, tā piederumiem un kabeļiem.

Raidītāja nominālā
maksimālā izejas jauda
(W)

Nošķiršanas attālums metros atbilstoši raidītāja frekvencei

No 150 kHz līdz 80 MHz No 80 MHz līdz 800 MHz No 800 MHz līdz
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

Raidītājiem, kuru maksimālā nominālā jauda nav iepriekš norādīta, ieteicamo nošķiršanas attālumu d
metros (m) var aplēst, izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja
maksimālā nominālā izejas jauda vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja sniegto informāciju.

NORĀDE!
80 MHz un 800 MHz jāievēro augstākā frekvenču diapazona nošķiršanas attālums.

NORĀDE!
Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko viļņu
izplatību ietekmē absorbcijas pakāpe un atstarošanās no ēkām, priekšmetiem un
cilvēkiem.
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11 Noteikumi un nosacījumi

11.1 Atbilstības deklarācijas
FCC un Padomes direktīvas ar Eiropas standartiem
Šī ierīce atbilst FCC (Federal Communications Commission – Federālā sakaru komisija) noteikumu
15. daļai un Eiropas Savienības Regulai 2017/745 par medicīnas ierīcēm prasībām. Darbībai jāatbilst
tālāk norādītajiem diviem nosacījumiem. 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai
ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumus, kas var radīt nevēlamu darbību.
1. Lai neradītu radio un televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, kopā ar krāsaino monitoru

izmantojiet pievienotos norādītos kabeļus. Citu kabeļu un adapteru izmantošana var radīt citu
elektroierīču traucējumus.

2. Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC  noteikumu 15.  daļas un CISPR (International Special
Committee on Radio Interference  – Starptautiskā īpašā radiotraucējumu komiteja) 11.  noteikumu
prasībām. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā tiek
neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

IEC
Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst Standartā IEC 60601-1-2 noteiktajiem ierobežojumiem medicīnas
ierīcēm. Šie ierobežojumi ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret nevēlamiem
traucējumiem standarta medicīnas vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču
enerģiju, un, ja tā tiek neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus darbības traucējumus citām
tuvumā novietotām ierīcēm.
FCC, Eiropas Padomes direktīvas par standartu prasībām un IEC
Nevar garantēt, ka neradīsies konkrētā aprīkojuma darbības traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus
radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu,
lietotājam ir ieteicams mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk norādītajiem
pasākumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ar kontūru, kam nav pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizoru tehniķi.

Šim izstrādājumam pievienotajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam saskaņā ar atbilstošajiem
IEC standartiem (piemēram, IEC 60950-1 vai IEC 62368-1) attiecībā uz datu apstrādes aprīkojumu un
Standartu IEC 60601-1 attiecībā uz medicīnas aprīkojumu.
Turklāt visām konfigurācijām ir jāatbilst sistēmas standarta, t.i., IEC 60601-1-1 prasībām. Visas
personas, kuras signāla ievades vai izvades daļai pievieno papildaprīkojumu, konfigurē medicīnas
sistēmu, tādēļ šīm personām ir pienākums nodrošināt sistēmas atbilstību Standarta IEC  60601-1-1
prasībām. Personām, kuras ir atbildīgas par ierīces pievienošanu sistēmai, šī izstrādājuma
uzstādīšanai jāizmanto tikai tāds aprīkojums, kas atbilst Standarta IEC  60601-1 prasībām. Ja rodas
neskaidrības, sazinieties ar tehniskās palīdzības nodaļu vai vietējo pārstāvi.
FCC
Piezīme. Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC noteikumu 15. daļā paredzētajiem ierobežojumiem
attiecībā uz B  klases digitālajām ierīcēm. Šie ierobežojumi ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstoši
aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem dzīvojamās ēkās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā tiek neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus radiosakaru
traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka neradīsies konkrētā aprīkojuma darbības traucējumi. Ja šī
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iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un
ieslēdzot iekārtu, lietotājam ir ieteicams mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk
norādītajiem pasākumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ar kontūru, kam nav pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar iekārtas izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

11.2 Juridiskais paziņojums
Uzņēmums NDS savus izstrādājumus var pārdot ar citu medicīnas ierīču ražotāju, izplatītāju un
tālākpārdevēju starpniecību. Ja šī NDS izstrādājuma pircējiem rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības
par sava izstrādājuma garantijas noteikumiem, ko attiecīgais uzņēmums ir paredzējis (ja tādi ir),
pircējiem ir jāsazinās ar to uzņēmumu, no kura šis izstrādājums tika sākotnēji iegādāts.
NDS neuzņemas un nepilnvaro citu personu uzņemties cita veida saistības, kas ir saistītas ar šī
izstrādājuma pārdošanu un/vai lietošanu. Lai nodrošinātu NDS izstrādājumu pareizu lietošanu, apstrādi
un kopšanu, klientiem ir jāskata izstrādājuma specifiskie dokumenti, lietošanas instrukcija un/vai
uzlīmes, kas ir pieejamas uz izstrādājuma vai citādi.
Klienti tiek brīdināti, ka izstrādājuma veiktspēju, cita starpā, ietekmē sistēmas konfigurācija,
programmatūra, lietojumprogramma, klienta dati un operatora sistēmas lietošana. Lai gan tiek
uzskatīts, ka NDS izstrādājumi ir saderīgi ar daudzām sistēmām, specifiska funkcionāla palaišana
ekspluatācijā klientam var atšķirties. Tāpēc klientam ir jānosaka izstrādājuma piemērotība konkrētam
mērķim vai pielietojumam, ko NDS negarantē.
NDS SKAIDRI ATSAKĀS NO VISU VEIDU TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN/VAI LIKUMĀ NOTEIKTĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI
ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ TIESĪBU PĀRKĀPŠANU ATTIECĪBĀ UZ VISIEM NDS
PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM. AR ŠO TIEK SKAIDRI IZSLĒGTI VISI PĀRĒJIE JEBKĀDU
VEIDU VAI APMĒRA TIEŠI, NETIEŠI UN/VAI NO JEBKURA LIKUMDOŠANAS AKTA, LIKUMA,
KOMERCIĀLĀ LIETOJUMA, PARADUMA, TIRDZNIECĪBAS VAI CITĀDI IZRIETOŠI APLIECINĀJUMI
UN/VAI GARANTIJAS.
Uzņēmums NDS, tā piegādātāji un/vai izplatītāji nav tieši vai atlīdzības ziņā atbildīgi par jebkādiem
īpašiem, nejaušiem, izrietošiem, soda, tipveida vai netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par
iespējamiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar aizkavētu sūtījumu, nepiegādātu sūtījumu,
produkta kļūmi, produkta dizainu vai ražošanu, nespēju lietot šādus produktus vai pakalpojumus,
turpmāku darījumu zaudēšanu (zaudētu peļņu) vai jebkādu citu iemeslu, kas izriet no vai ir saistīts ar šo
NDS produktu pirkšanu, pārdošanu, nomu, īri, uzstādīšanu vai lietošanu, šiem noteikumiem un
nosacījumiem vai arī jebkura tāda līguma jebkuru nosacījumu, kurā ir ietverti šie noteikumi un
nosacījumi.
DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTA NOTEIKTU GARANTIJU IZSLĒGŠANA UN ATTEIKŠANĀS
NO TĀM VAI ARĪ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI, TĀDĒĻ ŠAJĀ DOKUMENTĀ IZKLĀSTĪTIE
IEROBEŽOJUMI UN/VAI IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI VAR NEBŪT SPĒKĀ. ŠAJĀ GADĪJUMĀ
ATBILDĪBA TIEK IEROBEŽOTA TIKTĀL, CIK TO ATĻAUJ ATTIECĪGĀS JURISDIKCIJAS
LIKUMDOŠANA.
Šajā dokumentā sniegtā informācija, tostarp visi dizainparaugi un saistītie materiāli, ir būtisks
uzņēmuma NDS un/vai tā licenču devēju īpašums, un, ja nepieciešams, tie patur visas patentu tiesības,
autortiesības un citas īpašumtiesības uz šo dokumentu, tostarp visiem dizainparaugiem, ražošanas
reproducēšanu, izmantošanu un pārdošanas tiesībām, izņemot gadījumus, kuros minētās tiesības ir
skaidri piešķirtas citiem.
Šī lietotāja rokasgrāmata var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja rodas jebkādi jautājumi par
jaunākajām lietošanas instrukcijām, sazinieties ar NDS.
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