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1 Svarbios pastabos naudotojui
Prieš naudodami chirurginėms procedūroms atlikti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir
išsiaiškinkite, kaip veikia prietaiso ir jo priedų funkcijos. Nesilaikant šiame vadove pateikiamų
nurodymų, galima sukelti įrenginio ir (arba) priedų pažeidimą arba gedimą.
Gamintojas, nuolatos tobulindamas savo gaminius, pasilieka teisę keisti gaminio išvaizdą, grafiką ir
techninius duomenis.
Atkreipkite dėmesį. Žodžiais „ĮSPĖJIMAS“, „DĖMESIO“ ir „PASTABOS“ pažymėtos pastraipos turi
ypatingą reikšmę. Į šiais žodžiais pažymėtus skyrius reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

ĮSPĖJIMAS!
Kyla pavojus paciento, naudotojo arba (ir) trečiųjų asmenų saugumui. Atsižvelkite į šį
įspėjimą, kad išvengtumėte paciento, naudotojo arba (ir) trečiųjų asmenų sužalojimo.

DĖMESIO!
Šiose pastraipose pateikiama informacija eksploatuotojui, kaip pagal paskirtį ir
teisingai naudoti prietaisą ir priedus.

PASTABOS!
Šiose pastraipose pateikiama informacija, patikslinanti nurodymus arba pateikiama
papildoma naudinga informacija.
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2 Saugos informacija

2.1 Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS!
Elektros smūgio pavojus
Neizoliuota įtampa įrenginio viduje gali būti pakankamai didelė ir sukelti elektros
smūgį. Nelieskite jokios įrenginio dalies. Kad sumažėtų elektros smūgio rizika,
NENUIMKITE gaubto arba galinės dalies.

ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir smūgio pavojus
Šį gaminį saugokite nuo lietaus ar drėgmės.

ĮSPĖJIMAS!
Ilgą laiką monitoriuje palikus fiksuotą (pastovų) vaizdą, jis gali būti išsaugotas.
Stenkitės monitoriuje nepalikti fiksuoto vaizdo arba išjunkite monitorių, kai jis
nenaudojamas.

Atsargumo priemonės

DĖMESIO!
Šis gaminys yra I klasės medicinos priemonė. Pakeitimai neleidžiami.

DĖMESIO!
Atsitikus rimtam incidentui
Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, praneškite gamintojui ir
valstybės, kurioje įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

DĖMESIO!
Amerikos federalinė teisė (tik JAV rinka)
Pagal JAV teisės normas prietaisą gali įsigyti tik gydytojas arba gydytojo pavedimu.

Pastabos

PASTABOS!
Šis gaminys skirtas veikti nepertraukiamai.

PASTABOS!
Ši įranga / sistema skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.
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PASTABOS!
Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Atlikti techninės
priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.

2.2 Sistemos saugos reikalavimai
Prie šio gaminio signalo įvesties / išvesties arba kitų jungčių prijungta išorinė įranga, skirta naudoti
paciento aplinkoje, turi atitikti ISO ir ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 saugos standartų reikalavimus.
Asmuo, prijungiantis tokią įrangą prie šio gaminio, pagal apibrėžimą sukuria sistemą ir yra atsakingas
už šios sistemos atitiktį tiems patiems ISO ir ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 saugos standartams.

2.3 Įžeminimas
Šis gaminys maitinamas iš išorinio elektros maitinimo šaltinio, skirto Europos Sąjungos Reglamente
(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių numatytai I  klasės įrangai. Montuotojas yra atsakingas už
gaminio įžeminimo patikrinimą, kad įsitikintų, jog jis atitinka ligoninės, vietinius ir nacionalinius pilnutinei
varžai keliamus reikalavimus.
Įžeminimo įtaisas yra gaminio galinėje dalyje, jis yra skirtas įrenginio blokui įžeminti. Įžeminimo įtaisas
turi būti įrengtas pagal galiojančius elektrotechnikos standartus.

2.4 Elektros energijos reikalavimai

2.4.1 Maitinimo šaltinis
Šis gaminys atitinka išvardytus saugumo standartus, tik jeigu yra naudojamas esant medicininės klasės
elektros energijos tiekimui:

Modelis RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Maitinimo šaltinis „BridgePower BPM150S24F06“
Kintamosios srovės įvestis 100–240 V, 50–60 Hz
Nuolatinės srovės išvestis 24 V nuolatinė srovė, 6,25 A, 150 W

2.4.2 Maitinimo laidas
Medicininės klasės maitinimo laidą įjunkite į tinkamą maitinimo šaltinio kištuką.

• Maitinimo laidas yra vienintelė atjungiama šio produkto dalis. Jeigu norite išjungti produktą,
ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės maitinimo tinklo.

• Produktas ir kita medicininė įranga turi būti pastatyta taip, kad maitinimo laidas ir kintamosios srovės
maitinimo tinklo jungtis būtų lengvai pasiekiami.

• Jeigu šiam produktui prijungti prie kintamosios srovės tinklo reikalingas ilginamasis laidas arba
šakotuvas, patikrinkite, ar maitinimo laido jungtis gali būti patikimai prijungta prie laido arba
šakotuvo.

• Šiam produktui elektros maitinimas turėtų būti tiekiamas iš grandinės su centrine atšaka, jei jis
naudojamas JAV, esant didesnei nei 120 voltų įtampai.
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3 Naudojimo paskirtis ir kontraindikacijos

3.1 Naudojimo paskirtis
Šis gaminys yra skirtas naudoti medicininėje aplinkoje aukštos kokybės vaizdo įrašams ir grafiniams
vaizdams peržiūrėti.

3.2 Kontraindikacijos

ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir smūgio pavojus
Šį gaminį saugokite nuo lietaus ar drėgmės.

DĖMESIO!
Nenaudokite šio gaminio vietose, kuriose yra degių anestetikų mišinių su oru,
deguonimi arba azoto oksidu.

DĖMESIO!
Jokia šio gaminio dalis negali kontaktuoti su pacientu. Niekada nelieskite gaminio ir
paciento tuo pačiu metu.

PASTABOS!
Šis gaminys gali būti naudojamas radiologinėms (PACS) nuotraukoms rodyti tik
informaciniais sumetimais, jis neskirtas naudoti diagnostiniais tikslais.

DĖMESIO!
Ypač svarbiais atvejais primygtinai rekomenduojame užtikrinti, kad nedelsiant bus
galima pasinaudoti pakaitine priemone.
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4 Ekrano naudotojo sąsaja

4.1 Ekrano klaviatūra
Ekrano klaviatūra rodoma priekinės ekrano korpuso dalies apačioje, centre, joje yra ekrano parametrų
reguliavimo naudojantis ekrano (OSD) meniu sistema valdikliai.

4.2 Ekrano meniu apžvalga
Ekrano meniu pateikiami valdikliai, suskirstyti į 4 kategorijas: meniu „Picture“ (paveikslėlis), meniu,
„Color“ (spalva), meniu „Setup“ (sąranka) ir meniu „Input“ (įvestis).

4.3 Naršymas klaviatūros meniu

Mygtukas „INPUT“ (įvestis)
Norėdami tiesiogiai atidaryti įvesties meniu,
bakstelėkite įvesties mygtuką „INPUT“.
Dešiniajame stulpelyje rodomos „Input“ signalo
parinktys. Žr. Meniu „Input“ (įvestis) [} 17].

Mygtukas „MENU“ (meniu)
Norėdami atverti ekrano meniu, bakstelėkite meniu
mygtuką „MENU“. Iš pradžių rodomas meniu
„Picture“, o virš meniu juostų pateikiama išsami
informacija apie esamą įvestį.

Mygtukas „SCROLL“ (slinktis):
vertikalaus pasirinkimo valdiklis

Norėdami atidaryti meniu, bakstelėkite mygtuką
„SCROLL“ (slinktis). Viršutinė parametro eilutė
pasirenkama pirmą kartą bakstelėjus slinkties
mygtuką „SCROLL“, o kiekvieną kitą kartą
bakstelint mygtuką pasirenkama kita eilutė iš eilės.
Norėdami uždaryti meniu, naudokite slinkties
mygtuką „SCROLL“, kad pažymėtumėte apatinę
meniu eilutę, tada vieną kartą bakstelėkite slinkties
mygtuką, kad paryškintumėte meniu skirtuką,
kuriame mygtukais  arba  galite pasirinkti kitą
meniu skirtuką.

KAIRYSIS / DEŠINYSIS mygtukai:
Horizontalaus pasirinkimo valdikliai

Norėdami keisti parametrą, pasirinkite parametro
eilutę naudodami slinkties mygtuką „SCROLL“,
tada bakstelėdami mygtuką  arba  pasirinkite
arba keiskite nuostatą.

Mygtukas „COLOR“ (spalva)

Norėdami tiesiogiai atverti spalvos meniu,
bakstelėkite spalvos mygtuką „COLOR“. Meniu
„Color“ yra „Color“ (spalva), „Brightness“
(šviesumas), „Contrast“ (kontrastas) ir kiti
parametrai, aprašyti .
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4.4 Ekrano meniu
Atidarykite ekrano meniu, bakstelėdami meniu mygtuką „MENU“. Ekrano meniu atidaromas meniu
„Picture“, o išsami informacija apie įvestį pateikiama meniu viršuje, virš meniu skirtukų. „Operating
Hours“ (veikimo laikas) ir programinės aparatinės įrangos versijos numeris nurodyti, atitinkamai, kairėje
ir dešinėje meniu apačioje.
Norėdami pažymėti kitus meniu skirtukus, bakstelėkite mygtuką  arba  , kad pažymėtumėte meniu
skirtuką, tada bakstelėkite slinkties mygtuką „SCROLL“, kad atidarytumėte meniu.
Norėdami reguliuoti parametrą, bakstelėkite slinkties mygtuką „SCROLL“, kad pasirinktumėte jo eilutę,
tada bakstelėkite mygtuką  arba , kad pakeistumėte parametrą arba pasirinktumėte nuostatą.
Parametrai reguliuojami realiuoju laiku, keičiant vertes arba nuostatas.
Ekrano meniu automatiškai uždaromas praėjus 30 sekundžių po paskutinio veiksmo, taip pat jį galima
uždaryti bakstelėjus meniu mygtuką „MENU“.

PASTABOS!
Papilkinti aprašai reiškia, kad dabartinio signalo arba įvesties konfigūracijos
parametrai nepasiekiami.

4.5 Meniu „Picture“ (paveikslėlis)

„Horizontal position“ (horizontali padėtis)
Norėdami horizontaliai centruoti vaizdą, palieskite mygtuką  arba .

„Vertical position“ (vertikali padėtis)
Norėdami vertikaliai centruoti vaizdą, palieskite mygtuką  arba .

„Sharpness“ (ryškumas)
Norėdami nustatyti rodomo vaizdo ryškumą (pagerinti aštrumą), bakstelėkite mygtuką  arba .
= 50: numatytoji reikšmė rodo gautą vaizdą.
> 50: didinant reikšmes vaizdas ryškėja.
< 50: mažinant reikšmes, vaizdo ryškumas mažėja.
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„Overscan“ (išplėsti už ekrano rodymo ribų) (vaizdo įrašas)
Parametras aktyvinamas, kai įvestis yra 16:9, 480P, 576P arba progresinio kodavimo. Paspauskite 
arba , kad pasirinktumėte.
0: rodomas tokio dydžio vaizdas, kad būtų užpildytas ekranas, neprarandant jokios vaizdo informacijos.
Vaizdas gali būti rodomas sumažintas, o viršuje ir apačioje arba kairėje ir dešinėje rodomos juodos
juostos.
1, 2, 3, 4, 5 arba 6: palaipsniui didinamas ir apkarpomas centre rodomas vaizdas. Vaizdui didėjant, iš
visų pusių prarandama vaizdo įrašo informacija.

„Scaling“ (mastelio keitimas)
Norėdami pasirinkti mastelio keitimo parinktį, bakstelėkite mygtuką  arba .
„Fill“ (užpildyti): vaizdo įrašo vaizdas išplečiamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Proporcija gali
būti rodoma netiksliai.
„Aspect“ (formatas): vaizdo įrašo vaizdas išplečiamas, kol jo didžiausi matmenys užpildo ekraną,
tačiau proporcija išlaikoma. Vaizdas gali būti rodomas sumažintas, su juodomis juostomis viršuje ir
apačioje arba kairėje ir dešinėje.
1:1: rodomi originalaus dydžio ir originalios proporcijos vaizdo duomenys. Jei vaizdų skiriamoji geba yra
mažesnė nei 4K/UHD originali skiriamoji geba (3840 × 2160), šie vaizdai rodomi juodame fone.

PASTABOS!
Kai vaizdo išplėtimo už ekrano ribų parinktis yra > 0, iš „Scaling” parinkčių galima
rinktis tik „Aspect“.

„Rotation“ (pasukimas)
Naudojantis pasukimo parinktimi, vaizdas ekrane pasukamas pagal pažymėtą parinktį.

• Norėdami pasirinkti ekrano padėtį, bakstelėkite mygtuką  arba .
• „Off“ (išjungta): ekrano padėtis nepakeista.
• 180: vaizdas pasukamas 180°.
• V-Flip (V apvertimas): vaizdas vertikaliai pasukamas 180°.
• H-Flip (H apvertimas): vaizdas horizontaliai pasukamas 180°.

„Rotation OSD“ (ekrano pasukimas)
Ekrano pasukimo parinktis rodo ekrano padėties indikatorių ekrane pasirinktu intervalu.
Pasirinkite ekrano pasukimo nustatymo parinktį: „Off“ (išjungta), „On“ (įjungta), „10  seconds“
(10 sekundžių), „Blink“ (mirksėjimas).
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4.6 Meniu „Color“ (spalva)
Atidarykite „Color“ meniu tiesiogiai, bakstelėdami skirtuką „COLOR“ (spalva).

„Gamma“ (gama)
Norėdami pasirinkti gamos nuostatą, palieskite mygtuką  arba 
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 arba 2,6: iš anksto nustatytos gama vertės
Video (Vaizdo įrašas): linijinių gama spindulių peržvalgos lentelė (LUT)
PACS: DICOM gama LUT
Šį gaminį galima naudoti radiologinėms (PACS) nuotraukoms rodyti tik informaciniams tikslams.

„Color Temperature“ (spalvų temperatūra)
Norėdami pasirinkti iš anksto nustatytą spalvų temperatūrą, palieskite mygtuką  arba .
5500, 6500, 8000, 9300: iš anksto nustatyta spalvų temperatūra.
User (Vartotojas): jei pasirinkta išankstinė spalvų temperatūra ir vėliau pakeičiama numatytoji bet kurio
spalvos parametro nuostata, gautos vertės kopijuojamos į išankstines „Color Temperature User“
(naudotojo spalvų temperatūra) parinktis ir pasirenkamas „User“.

Red/Green/Blue (Raudona / žalia / mėlyna)
Norėdami nustatyti vaizde paveiksle pasirinktos spalvos balansą, palieskite mygtuką  arba .

„Saturation“ (sodrumas) (tik YUV įvestys)
Norėdami nustatyti vaizdo sodrumą (spalvos intensyvumą), palieskite mygtuką  arba .

„Hue“ (atspalvis) (tik YUV įvestys)
Norėdami nustatyti vaizdo atspalvį (spalvą), palieskite mygtuką  arba .

„Brightness“ (ryškumas)
Norėdami patamsinti arba pašviesinti vaizdą, bakstelėkite mygtuką  arba .

„Contrast“ (kontrastas)
Norėdami nustatyti vaizdo kontrastą, bakstelėkite mygtuką  arba .

„Video level“ (vaizdo įrašo lygis)
Norėdami pasirinkti vaizdo lygio nuostatą, bakstelėkite mygtuką  arba .
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„Normal“ (įprastas): įeinantis signalas rodomas be pakeitimų.
„Expanded“ (išplėstinis): riboto diapazono 16–235 signalas (220 atspalvių nuo juodos iki baltos)
išplečiamas iki viso diapazono 0–255 signalo (256 atspalvių nuo juodos iki baltos).

PASTABOS!
Išplėtimo nuostata
Pasirinkus parinktį „Expanded“, kai signalas išplečiamas iki viso diapazono, vaizdas
bus apkarpytas, o tamsiose ir šviesiose srityse nebus matomos smulkios detalės.

Spalvos taisymas
Norėdami pasirinkti spalvos taisymo nuostatą, palieskite mygtuką  arba .
NDS: apeinama spalvos taisymo funkcija.
BT.709: gamykloje sukalibruotos vertės, atitinkančios standartą BT.709.
BT.2020: gamykloje sukalibruotos vertės, atitinkančios standartą BT.2020.

„Auto Color Correction“ (automatinis spalvos taisymas)
Norėdami pasirinkti „Auto Color Correction“ („On“ (įjungti) arba „Off“ (išjungti)), bakstelėkite mygtuką 
arba .

4.7 Sąrankos meniu

„Menu position“ (meniu vieta)
Norėdami pasirinkti iš 4 iš anksto nustatytų ekrano meniu rodymo vietų, bakstelėkite mygtuką  arba 
.

„Language“ (kalba)
Norėdami pasirinkti vieną iš aštuonių kalbų (English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands arba Pycckий), palieskite mygtuką  arba .

„DPMS Enable“ (DPMS įjungimas)
Norėdami įjungti arba išjungti ekrano maitinimo valdymo sistemą (DPMS), paspauskite mygtuką 
arba .
„Off“ (išjungta): numatytasis parametras.
„On“ (įjungta): jei nėra įvesties signalo, 10–15 sekundžių rodomas pranešimas „D.P.M.S“, o tada
ekranas perjungiamas į energijos taupymo režimą. Atkūrus įvesties signalą, ekranas įsijungia.

lt



16 / 34

16 | Ekrano naudotojo sąsaja

„Menu Lock“ (meniu užraktas)
Norėdami įjungti meniu užraktą, paspauskite mygtuką .
„Off“ (išjungta): numatytasis parametras
„On“ (įjungta): išjungiama prieiga prie ekrano meniu, kad nebūtų atlikta netyčinių ekrano nuostatų
pakeitimų. Ekranas uždaromas ir trumpai parodomas pranešimas MENU LOCKED (meniu užrakintas).
Norėdami atrakinti prieigą prie ekrano, vienu metu paspauskite ir palaikykite mygtukus MENU bei
SCROLL, kol pasirodys pranešimas MENU UNLOCKED (meniu atrakintas).

„Backlight“ (foninis apšvietimas)
Norėdami nustatyti ekrano foninio apšvietimo lygį, bakstelėkite mygtuką  arba .

„Backlight Stabilization“ (foninio apšvietimo stabilizavimas)
Norėdami įjungti arba išjungti foninio apšvietimo stabilizavimą, bakstelėkite mygtuką  arba .
„Off“ (išjungta): numatytasis parametras.
„On“ (įjungta): valdoma LED išvestis, siekiant išlaikyti nuolatinį foninio apšvietimo skaistį,
kompensuojant LED išvesties pablogėjimą per ekrano eksploatacijos laikotarpį.

„Keypad Color“ (klaviatūros spalva)
Norėdami pakeisti klaviatūros spalvos nuostatą, palieskite mygtuką  arba .

Iš anksto numatytieji parametrai
Galimi iš anksto numatytieji parametrai: „Preset" (iš anksto nustatytas) TC201, TC200 ir NeoIP.
Parametrus galima koreguoti kaskart juos naudojant, tačiau koregavimų įrašyti negalima. Kaskart
pasirinkus išankstinę parinktį, bus įkelti iš anksto apibrėžti parametrai.

lt
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4.8 Meniu „Input“ (įvestis)

PASTABOS!
Kai kurios parinktys gali būti neprieinamos 90R0132.

Atidarykite įvesties meniu tiesiogiai, bakstelėdami įvesties mygtuką INPUT.

„Input Menu Overview“ (įvesties meniu apžvalga)
Pirminis vaizdas žymimas pasirinkus įvestį.

12G–SDI ir 3D parinktis

„3D Signal Format“ (3D signalo formatas)
Toliau išvardyti parametrai pasiekiami tik SDI, HDMI-2 ir DVI-2 įvestims esant 3D ekrano konfigūracijai:
„None (2D)“ (nėra (2D)): pasirinkite šią parinktį, jei įeinantis signalas yra arba iš anksto apdorotas 3D
UHD „eilutė po eilutės“ formatu, arba standartiniu dvimačiu, o ne trimačiu vaizdu.
„Line by Line“ (eilutė po eilutės): pasirinkite šią parinktį, jei įeinantis signalas yra trimatis, „eilutė po
eilutės“ formatu.
„Top/Bottom“ (viršuje / apačioje): pasirinkite šią parinktį, jei įeinantis signalas yra trimatis, „viršuje /
apačioje“ formatu.

„Color Domain Format“ (spalvų domeno formatas)
Galimi šie visų įvesčių parametrai:
„Auto“ (automatinis): pasirinkite šią parinktį, kad būtų automatiškai aptiktas signalo spalvų spektras.
RGB: pasirinkite šią parinktį, jei įeinantis signalas yra RGB spalvų spektro.
YUV: pasirinkite šią parinktį, jei įeinantis signalas yra YUV spalvų spektro.

lt



18 / 34

18 | Jungčių skydelis

5 Jungčių skydelis

5.1 „Radiance Ultra“ 4K/UHD jungčių skydelis 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125 ir
90R0129)
12G-SDI konfigūracija

12G-SDI IN Įvestis priima 12G-SDI signalą, kuris rodomas kaip UHD vaizdas.

12G-SDI OUT 12G-SDI OUT išvestis veikia tik tada, kai monitorius įjungtas, o signalai
taikomi 12G-SDI.

Service 1 / Service 2 USB Jungtis, skirta programinės aparatinės įrangos naujiniams diegti.

RS-232 6-kontaktų modulinė jungtis, naudojama bendrosioms nuosekliosioms
komandoms (USC) įvesti.

Jungčių tipai
Įvestys Jungčių tipai
12G-SDI BNC
DVI–In 1 ir 2 DVI-D
Ekrano prievadas
HDMI 1 ir 2 A tipo
RS-232 6 kontaktų modulinė
„Service 1“ USB mini B
„Service 2“ „USB micro“ AB
Nuolatinės srovės įvestis XLR, „Neutrik“ tipo

Išvestys Jungčių tipai
12G-SDI BNC
DVI–Out 1 ir 2 DVI-D

5.2 „Radiance Ultra“ 4K/UHD jungčių skydelis (standartinis) (90R1032)
Standartinė konfigūracija

„Service 1“ Jungtis, skirta programinės aparatinės įrangos naujiniams diegti.

RS-232 6-kontaktų modulinė jungtis, naudojama bendrosioms nuosekliosioms
komandoms (USC) įvesti.
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Jungčių tipai
Įvestys Jungčių tipai
DVI–In DVI-D
Ekrano prievadas
HDMI A tipo
RS-232 6 kontaktų modulinė
„Service 1“ USB mini B
Nuolatinės srovės įvestis XLR, „Neutrik“ tipo

Išvestys Jungčių tipai
DVI–Out 1 ir 2 DVI-D

5.3 Elektriniai simboliai

Ekvipotencialumas
Šis simbolis yra šalia ekrano potencialų vienodinimo laidininko (įžeminimo įtaiso).

Uždaras (įjungimo) jungiklis
Šis simbolis nurodomas ant uždaro arba ant įjungto monitoriaus įjungimo /
išjungimo jungiklio šono.

Atviras (išjungimo) jungiklis
Šis simbolis nurodomas ant atviro arba išjungto monitoriaus įjungimo / išjungimo
jungiklio šono.

DĖMESIO!
Vaizdo signalo pablogėjimas
Metalinių laidų lenkimo spindulys neturėtų būti mažesnis kaip 63 mm (2,5 col.) arba
turėtų būti bent 7 kartus didesnis už laido skersmenį, priklausomai nuo to, kuri vertė
didesnė. Labiau lenkiant galima pažeisti laidą ir (arba) gali suprastėti vaizdo signalo
kokybė.
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6 Specifikacijos

PASTABOS!
Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Dėl naujausių specifikacijų kreipkitės į
NDS.

90R0123 90R0124, 90R0125 ir
90R0129 90R0132

Vaizdo sritis (tik 3D) Netaikoma
90R0125: Netaikoma
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

Netaikoma

Vaizdo sritis (įstrižainė) 31,50 col. (801 mm) 32,00 col. (812,8 mm) 31,50 col. (801 mm)
Matymo kampas
(horizontaliai ir
vertikaliai)

178° 178° 178°

Savitoji skiriamoji geba 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Kontrasto santykis
(nominalusis) 1700:1 1350:1 1700:1

Įprastas skaistis (cd/m2) 650 700 650
Spalvų gama 140 % BT.709 149% BT.709 140 % BT.709
Pikselio žingsnis 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Nuolatinės srovės įvestis 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
NS energijos sąnaudos
(tipinės)a 130 W 130 W 120 W

Monitoriaus svoris 14,5 kg (32,0 lb) 14,5 kg (32,0 lb) 14,5 kg (32,0 lb)
Monitoriaus matmenys
(plotis x aukštis x gylis)

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

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

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

Darbinės sąlygos:
Temperatūros
diapazonas 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Drėgnio diapazonas
(be kondensato) 20–90 % 20–90 % 20–90 %

Aukštis (didžiausias) 6 600 pėdų (2 000 m) 6 600 pėdų (2 000 m) 6 600 pėdų (2 000 m)
Laikymo sąlygos:

Temperatūros
diapazonas –20–50 °C (–4–122 °F) –20–50 °C (–4–122 °F) –20–50 °C (–4–122 °F)

Drėgnio diapazonas
(be kondensato) 10–90 % 10–90 % 10–90 %

Aukštis (didžiausias) 4 877 m (16 000 pėdų) 4 877 m (16 000 pėdų) 4 877 m (16 000 pėdų)
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Gabenimo sąlygos:
Temperatūros
diapazonas –20–50 °C (–4–122 °F) –20–50 °C (–4–122 °F) –20–50 °C (–4–122 °F)

Drėgnio diapazonas
(be kondensato) 10–90 % 10–90 % 10–90 %

Oro slėgis 549–1013 hPa 549–1013 hPa 549–1013 hPa

a. Galioja maitinimo šaltiniui „BridgePower BPM150S24F06“.
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7 Palaikoma skiriamoji geba

7.1 Ekrano prievadas

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

HD vaizdo režimai UHD vaizdo režimai
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 ir DVI-2

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

SD vaizdo režimai Grafiniai režimai
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD vaizdo režimai 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 vaizdo režimai 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 Nr. 1

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

SD vaizdo režimai Grafiniai režimai
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD vaizdo režimai 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 vaizdo režimai 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 vaizdo režimai 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 Nr. 2

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

SD vaizdo režimai Grafiniai režimai
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD vaizdo režimai 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 vaizdo režimai 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 vaizdo režimai
4K vaizdo režimai 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

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

Horizontaliai
Skyra
(pikseliai)

Vertikaliai
Skyra
(eilutės)

Vertikaliai
Dažnis
(Hz)

12G-SDI HD vaizdo režimai 3G-SDI vaizdo režimai
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD vaizdo režimai
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 Įrengimas ir techninė priežiūra

8.1 VESA montavimas
Šis monitorius atitinka VESA montavimo sąsajos standartą, su 100 x 100 mm ir 200 x 100 mm MIS
montavimo šablonais, tinkamais montuoti ant stovo arba svirties.

ĮSPĖJIMAS!
Montavimo gembės varžtai turi būti tvirtai priveržti. Tinkamai nepritvirtinus
montavimo gembės prie monitoriaus kyla pavojus.

8.2 Laido dangtelio montavimas
1. Prieš uždėdami laido dangtelį, prijunkite maitinimo, valdymo ir vaizdo laidą.
2. Tinkamai sureguliuokite laido dangtelį pagal išpjovą laidui monitoriaus galinėje dalyje.
3. Laidus padėkite po išpjova ir stumkite dangtelį į priekį į įdubimą, kol ant apatinio krašto esančios

ąselės užsifiksuos joms skirtose vietose.

8.3 Valymo instrukcija
Prieš valymą monitorius turi būti išjungtas ir atjungtas nuo maitinimo šaltinio.
Nuvalykite priekinį stiklą ir korpusą nepūkuota šluoste, šiek tiek sudrėkinta distiliuotu vandeniu, stiklo
valikliu amoniako pagrindu arba bet kuria iš šių dezinfekavimo priemonių:

etanolis (80 %), izopropilo alkoholis, baltas actas (distiliuotas, 5 %).

ĮSPĖJIMAS!
Neleiskite skysčiams patekti į monitoriaus vidų, nes įrenginys gali sugesti.
Nenaudokite tirpiklių, abrazyvinių ploviklių ar cheminių valymo šluosčių.

8.4 Techninės priežiūros reikalavimai
Šiam monitoriui nereikalingi techninės priežiūros darbai, išskyrus reguliarų priekinio stiklo ir korpuso
valymą.

ĮSPĖJIMAS!
Ilgą laiką monitoriuje palikus fiksuotą (pastovų) vaizdą, jis gali būti išsaugotas.
Stenkitės monitoriuje nepalikti fiksuoto vaizdo arba išjunkite monitorių, kai jis
nenaudojamas.
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9 Trikčių šalinimas

9.1 Simbolių dubliavimas
Simbolių dubliavimas gali atsirasti neteisingai nustačius „Sharpness“ (ryškumą). Jeigu koreguotas
parametras „Sharpness“, pabandykite nustatyti numatytąją vertę 50.

9.2 Juodas ekranas
Išjunkite ir įjunkite ekraną. Paleidžiant rodomas logotipo langas reiškia, kad ekranas veikia tinkamai.
Patikrinkite, ar išjungta maitinimo valdymo funkcija (DPMS). Pranešimas „Searching“ (ieškoma),
rodomas apatiniame dešiniajame kampe, reiškia, kad vaizdo šaltinis neaptiktas.

9.3 Klientų aptarnavimas
Iškilus problemoms, kurios neaprašytos pirmiau, susisiekite su klientų aptarnavimo skyriumi telefonu +1
877 637 1110.
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10 Elektromagnetinio suderinamumo lentelės
Visi elektroniniai medicinos prietaisai turi atitikti IEC 60601-1-2 reikalavimus. Siekiant užtikrinti
elektromagnetinį suderinamumą ir suderinamumą su kitais medicinos prietaisais, prieš atliekant
chirurgines procedūras būtina imtis atsargumo priemonių, vadovautis šiame vadove pateikta informacija
apie elektromagnetinio suderinamumo (EMC) gaires ir patikrinti, ar vienu metu gali veikti visi medicinos
prietaisai.
Dėl emisijos charakteristikų ši įranga gali būti naudojama pramonės zonose ir ligoninėse (CISPR 11 A
klasė). Jei ši įranga naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kurioje paprastai reikalaujama CISPR 11 B
klasė), ji gali neužtikrinti pakankamos radijo dažnių ryšio paslaugų apsaugos. Naudotojui gali tekti imtis
poveikį mažinančių priemonių, pvz., pakeisti įrangos vietą arba padėtį.
Kaip informacijos šaltinis pateikiamos šios EMC lentelės.

10.1 Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė
Gaminys skirtas naudoti toliau aprašytoje aplinkoje. Gaminio naudotojas / operatorius turi užtikrinti, kad
įrenginys būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Emisijų bandymas Atitiktis Elektromagnetinė aplinka –
rekomendacijos

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11 1 grupė

Gaminys RD energiją naudoja tik savo
vidinėms funkcijoms. Todėl jo RD spinduliuotė
yra labai maža ir mažai tikėtina, kad ji galėtų
kelti trukdžių šalia esančiai elektroninei
įrangai.

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11 B klasė

Gaminys tinkamas naudoti visose įstaigose,
išskyrus viešąsias ir tiesiogiai prijungtas prie
viešo maitinimo tinklo, per kurį tiekiama
energija viešosios paskirties pastatams.

Harmoninė spinduliuotė,
IEC 61000-3-2 A klasė

Įtampos svyravimas /
mirgėjimo spinduliuotė,
IEC 61000-3-3

Atitinka
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10.2 Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams
trukdžiams
Šis gaminys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Gaminio pirkėjas arba
naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Atsparumo bandymas Atsparumo bandymas

Elektrostatinė iškrova (ESI), IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktinis išlydis
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV orinis išlydis

Spinduliuojamasis RD laukas, IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Atstumo iki belaidžių siųstuvų laukai,
IEC 61000-4-3

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

Spartusis elektros pereinamasis vyksmas / impulsų
vora, IEC 61000-4-4

± 2 kV, kintamosios srovės maitinimas
± 1 kV, įvesties / išvesties prievadai
100 kHz PRR

Viršįtampis, IEC 61000-4-5
Kintamosios srovės tinklas, nuo linijos iki žemės
Kintamosios srovės tinklas, nuo linijos iki linijos

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Laidininkais sklindantys RD, IEC 61000-4-6
3 V (0,15–80 MHz)
6 V ISM juostos
80 % AM 1 kHz

Maitinimo dažnio (50 / 60 Hz) magnetinis laukas,
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 arba 60 Hz

Įtampos kryčiai, trumpieji trūkiai ir įtampos pokyčiai
maitinimo įvesties linijose, IEC 61000-4-11

100 % krytis 0,5 ciklo, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % krytis 1 ciklą
30 % krytis 25 / 30 ciklų (50 / 60 Hz)
Pertrauktas 100 % krytis 5 sek.

PASTABOS!
Stacionariųjų siųstuvų, pvz., bazinių stočių, skirtų radijo (mobiliesiems / belaidžiams)
telefonams, antžeminiam mobiliajam radijui, mėgėjų radijui, radijo transliacijoms AM
ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio neįmanoma
tiksliai numatyti teoriškai. Jeigu norite įvertinti elektromagnetinę aplinką dėl
stacionarių radijo dažnių siųstuvų, rekomenduojama atlikti elektromagnetinį vietos
tyrimą. Jeigu išmatuotas lauko stipris toje vietoje, kur naudojamas gaminys, viršija
galiojantį radijo dažnių atitikties lygį, reikia patikrinti, ar gaminys tinkamai veikia.
Jeigu prietaisas netinkamai veikia, gali prireikti papildomų priemonių, pavyzdžiui,
gaminį reikia pasukti į kitą pusę arba perkelti į kitą vietą.
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PASTABOS!
150 kHz–80 MHz dažnių diapazone lauko stipris turi būti mažesnis 
nei 3 V/m.

10.3 Gairės ir gamintojo deklaracija – rekomenduojami atskyrimo atstumai
Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos ir
gaminio
Gaminys skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojamų RD sukeliami trukdžiai
yra kontroliuojami. Gaminio naudotojas arba klientas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių,
išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) bei
gaminio, kaip rekomenduojama toliau pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią.

ĮSPĖJIMAS!
RD telekomunikacijų prietaisų (siųstuvų) poveikis veikimo charakteristikoms
Nešiojamieji aukštųjų dažnių ryšio prietaisai gali turėti įtakos prietaiso veikimo
charakteristikoms. Todėl tokie prietaisai turi būti laikomi ne mažesniu kaip 30  cm
atstumu (neatsižvelgiant į skaičiavimą) nuo pripūtimo įtaiso, jo priedų ir laidų.

Siųstuvo vardinė
maksimali atiduodamoji
galia (W)

Atskyrimo atstumas metrais pagal siųstuvo dažnį

150 kHz–80 MHz 80 – 800 MHz 800 MHz – 2,7 GHz

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

Jei siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atskyrimo atstumą
d metrais (m) galima apskaičiuoti pagal lygtį, taikomą siųstuvo dažniui, kur P yra maksimali
atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo.

PASTABOS!
Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomas aukštesnio dažnių diapazono atskyrimo
atstumas.

PASTABOS!
Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių
bandų sklidimą veikia sugertis ir atsispindėjimas nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių.
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11 Sąlygos

11.1 Atitikties deklaracijos
FCC ir Tarybos direktyvos dėl Europos standartų
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir Europos Sąjungos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl
medicinos priemonių. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali sukelti kenksmingų
trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, dėl kurių
veikimas gali sutrikti.
1. Su spalvotu monitoriumi naudokite pridėtus nurodytus laidus, kad nebūtų trukdžių radijo ir televizijos

imtuvams. Jeigu naudosite kitus laidus ir adapterius, galimi trukdžiai kitai elektroninei įrangai.
2. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka apribojimus, numatytus FCC 15 dalies ir CISPR

11 dokumentuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją. Jeigu ji įrengta
ar naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti kenksmingų radijo ryšio trukdžių.

IEC
Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka medicinos priemonėms taikomas ribas pagal
IEC 60601-1-2. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių
naudojant tipišką medicinos įrangą. Ši įranga gamina, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, ir,
jeigu ji įrengta ar naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus trukdžius kitiems netoliese
esantiems prietaisams.
FCC, Europos standartų Tarybos direktyvos ir IEC
Nėra jokių garantijų, kad tam tikroje įrangoje nekils jokių trukdžių. Jei ši įranga kelia kenksmingų
trukdžių radijo ar televizijos signalams priimti (tai galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant įrangą),
naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius vienu ar keliais toliau nurodytais būdais.

• Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
• Kreipkitės pagalbos į savo platintoją arba patyrusį radijo / TV techniką.

Prie šio gaminio prijungta papildoma įranga turi būti sertifikuota pagal atitinkamus IEC standartus (t. y.
IEC 60950-1 arba IEC 62368-1), taikomus galiojančius duomenų apdorojimo įrangai, ir IEC 60601-1,
taikomą medicinos įrangai.
Be to, visos konfigūracijos turi atitikti sistemos standartą IEC 60601-1-1. Kiekvienas, jungiantis
papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalies, konfigūruoja medicinos
sistemą, todėl yra atsakingas, kad sistema atitiktų sistemos standarto IEC 60601-1-1 reikalavimus. Už
įrenginio prijungimą prie sistemos atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad su šiuo gaminiu naudojama
montavimo įranga atitiktų IEC standartą 60601-1. Kilus abejonių, pasitarkite su techninių paslaugų
skyriumi arba vietos atstovu.
FCC
Pastaba Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomas
ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo
kenksmingų trukdžių naudojant gyvenamųjų pastatų įrangą. Ši įranga gamina, naudoja ir gali skleisti
radijo dažnių energiją ir, jeigu ji įrengta ar naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų
radijo ryšio trukdžių. Tačiau negalima užtikrinti, kad konkrečios įrangos atveju nebus jokių trukdžių. Jei
ši įranga kelia kenksmingų trukdžių radijo ar televizijos signalams priimti (tai galima nustatyti išjungiant
ir vėl įjungiant įrangą), naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius vienu ar keliais toliau
nurodytais būdais.

• Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
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• Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
• Kreipkitės pagalbos į savo platintoją arba patyrusį radijo / TV techniką.

11.2 Teisinis pareiškimas
NDS šiais gaminiais gali prekiauti per kitus medicinos priemonių gamintojus, platintojus ir prekybos
atstovus, todėl dėl tokios įmonės suteiktų taikomų gaminio garantijų sąlygų šio NDS gaminio pirkėjams
rekomenduojama kreiptis į įmonę, per kurią šis gaminys buvo iš pradžių įsigytas, jeigu ji suteikė
garantiją.
NDS neprisiima jokios su gaminių pardavimu ir (arba) naudojimu susijusios atsakomybės ir neįgalioja
kitų asmenų prisiimti tokios atsakomybės. Siekiant užtikrinti tinkamą NDS gaminių naudojimą, tvarkymą
ir priežiūrą, klientams rekomenduojama peržiūrėti gaminio aprašus, instrukcijų vadovus ir (arba) ant
gaminio esamus ar kitaip pateikiamus ženklus.
Klientai įspėjami, kad sistemos konfigūracija, programinė įranga, naudojimas, klientų duomenys ir
operatoriaus valdymas, be kitų veiksnių, turi įtakos gaminio eksploatacinėms savybėms. Nors manoma,
kad NDS gaminiai suderinami su daugeliu sistemų, konkretus klientų atliekamas funkcinis
įgyvendinimas gali skirtis. Todėl gaminio tinkamumą konkrečiam tikslui ar paskirčiai turi nustatyti
naudotojas, o NDS nesuteikia tokios garantijos.
NDS NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ, NUMANOMŲ IR (ARBA) ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT VISŲ NDS GAMINIŲ AR PASLAUGŲ
TINKAMUMO PREKYBAI IR (ARBA) KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS IR JŲ NEPAŽEIDIMU.
BET KOKIOS IR VISOS BET KOKIO TIPO, POBŪDŽIO AR APIMTIES NUMANOMOS, AIŠKIOS IR
(ARBA) IŠ BET KOKIŲ NUOSTATŲ, ĮSTATYMŲ, KOMERCINIO NAUDOJIMO, ĮPRASTOS
PRAKTIKOS, PREKYBOS AR PAN. KYLANČIOS GARANTIJOS, PAREIŠKIMAI IR (ARBA)
UŽTIKRINIMAI NEGALIOJA.
NDS, jos tiekėjai ir (arba) platintojai nei tiesiogiai, nei kompensuojant už specialius, atsitiktinius,
pasekminius, baudinius, atgrasomuosius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant
tariamais nuostoliais, nėra atsakingi už tokių gaminių ar paslaugų pavėluotą pristatymą, nepristatymą,
gaminio pripažinimo nesėkmę, gaminio projektavimą ar gamybą, negalėjimą naudotis tokiais gaminiais
ar paslaugomis, būsimo verslo praradimą (prarastą pelną) arba dėl bet kokių kitų priežasčių, susijusių
su arba kylančių iš tokių NDS gaminių pirkimo, pardavimo, nuomos, išperkamosios nuomos, įrengimo
ar naudojimo ar dėl kitų priežasčių, šių sąlygų ar bet kokių susitarimų, kurių sudėtinė dalis yra šios
sąlygos, sąlygų atžvilgiu.
KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI AR NESUTEIKTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ
AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, TODĖL NURODYTI APRIBOJIMAI IR (ARBA) IŠIMTYS GALI
NEGALIOTI. TOKIU ATVEJU ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA MAKSIMALIAI KIEK LEIDŽIA
ATITINKAMOS JURISDIKCIJOS ĮSTATYMAI.
Šiame dokumente pateikta informacija, įskaitant visus projektus ir susijusią medžiagą, yra vertinga NDS
ir (arba) jos licenciaro nuosavybė ir jie pasilieka visas teises į patentus, kopijavimo ir kitas nuosavybės
teises į šį dokumentą, įskaitant visas projektavimo, gamybos, dauginimo, naudojimo ir prekybos teises,
išskyrus tuos atvejus, kai minėtos teisės aiškiai suteikiamos kitiems.
Šis naudotojo vadovas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Iškilus abejonių dėl naujausių
naudojimo instrukcijų, prašome susisiekti su NDS.
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