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Slå opp i
bruksanvisningen

Brukerhåndbøker og
oversatte kopier er
publisert på NDS-

nettstedet:
www.ndssi.com/user-

manuals/

Generell advarsel

Advarsel; elektrisitet

Autorisert representant i
EU

Medisinsk utstyr

Skal kun selges til eller
brukes av lege

Forsiktig, OBS

Tilvirker

Produksjonsdato (ÅÅÅÅ-
MM-DD)

Artikkelnummer

Serienummer

Produktkode

Lufttrykk, begrensning

Luftfuktighet,
begrensning

Temperaturbegrensning

Avhending

Forsiktig glass

Beskyttes mot væte

Forsiktig, tåler ikke
fuktighet

Oppe-Nede

Samsvarer med NRK IEC
60601-1, herunder

avvikende utgaver i USA
og Canada, i den til
enhver tid gyldige

versjon

CSA-sertifiseringsmerket
(Canadian Standards

Association)
representerer

sikkerhetsgodkjenning
av Canadian Standards
Association for Canada

og USA.
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EAC-merket (EurAsian
Conformity)

representerer
sikkerhetsgodkjenning
for land i tollunionen:

Hviterussland, Russland,
Kasakhstan, Armenia,

Kirgisistan.

CCC-merket (China
Compulsory Certificate)

for ITE-produkter
(Information Technology

Equipment).

FCC-symbolet (United
States Federal

Communications
Commission) indikerer
EMC-samsvar iht. FCC-

standard.

Enheten inneholder
ingen farlige stoffer

Inneholder farlige
stoffer. Tallet angitt av

EPUP-merket
(Environmental

Protection Use Periode)
angir i hvor mange år
produktet trygt kan
brukes. Etter denne

perioden skal produktet
umiddelbart resirkuleres.

Potensialutjevning

Lukket krets (på)

Åpen krets (av)

Beskyttende jord;
jordforbindelse

Vekselstrøm

Ikke-ioniserende
elektromagnetisk

stråling
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1 Viktige brukermerknader
Les bruksanvisningen nøye, og bli kjent med bruken av og funksjonen til enheten og tilbehøret før bruk i
kirurgiske inngrep. Manglende overholdelse av instruksjoner i denne håndboken kan føre til skader eller feil på
enheter og/eller tilbehør.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets utseende, grafikk og tekniske data gjennom
kontinuerlig utvikling av produktene.

Merk: Avsnitt merket med ordene FARE, OBS og HENVISNING har spesifikke betydninger. Avsnitt merket med
disse ordene må gis spesiell oppmerksomhet.

FARE!
Pasientens, brukerens eller andres sikkerhet og/eller helse er utsatt for fare. Ta hensyn til
denne advarselen for å unngå at pasient, bruker eller andre blir skadet.

OBS!
Disse avsnittene inneholder informasjon til brukeren om forskriftsmessig bruk av apparatet
eller tilleggsutstyret.

HENVISNING!

Disse avsnittene inneholder informasjon som presiserer anvisningene, eller som gir nyttig
tilleggsinformasjon.
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2 Sikkerhetsinformasjon

2.1 Advarsler og forsiktighetsregler

Advarsler

FARE!
Fare for elektrisk støt

Ikke-isolert spenning i enheten kan ha tilstrekkelig størrelse til å forårsake elektrisk støt.
Ikke berør noen deler inne i enheten. For å redusere faren for elektrisk støt må du IKKE
fjerne dekselet eller baksiden.

FARE!
Fare for brann og elektrisk støt

Ikke utsett dette produktet for regn eller fukt.

FARE!

Hvis monitoren viser samme bilde over lang tid (konstant), kan det resultere i innbrenning
av bildet. Forhindre at samme bilde blir stående på monitoren over lang tid, eller slå av
monitoren når den ikke er i bruk.

Forsiktighetsregler

OBS!

Dette produktet er klasse I medisinsk utstyr. Ingen endringer er tillatt.

OBS!
Ved alvorlige hendelser

Alle alvorlige hendelser som oppstår i sammenheng med apparatet, skal rapporteres inn til
produsenten og kompetent myndighet i brukerens og/eller pasientens land.

OBS!
Amerikansk rett (gjelder kun USA)

I henhold til amerikanske lover og forskrifter må apparatet kun kjøpes av en lege eller på
oppdrag fra lege.

Merknader

HENVISNING!

Dette produktet er beregnet for kontinuerlig drift.
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HENVISNING!

Dette utstyret/systemet er kun beregnet på bruk av profesjonelt helsepersonell.

HENVISNING!

Utstyret har ingen interne deler som brukeren selv kan utføre vedlikehold på. Alt
vedlikehold skal overlates til kvalifisert servicepersonell.

2.2 Sikkerhetskrav for systemet

Eksterne apparater koblet til signalinngang eller -utgang eller andre koblingselementer på dette produktet for
bruk i pasientmiljøer, skal oppfylle ISO- og ANSI/AAMI/ES/EN/IEC 60601-1-sikkerhetsstandardene. En person
som kobler slikt utstyr til produktet har per definisjon laget et system, og er ansvarlig for at dette systemet
overholder de ovenfor nevnte ISO- og ANSI/AAMI/ES/EN/IEC 60601-1-sikkerhetsstandardene.

2.3 Jordforbindelse

Dette produktet aktiveres fra en ekstern elektrisk strømkilde for klasse I-utstyr iht. EU-forordning 2017/745 om
medisinsk utstyr. Det er installatørens ansvar å teste produktets jordforbindelse for å kontrollere at den
oppfyller kravene på sykehuset samt de lokale og nasjonale kravene.

Det er et jordingspunkt på baksiden av produktet for å jorde enhetens chassis. Enhver jording skal gjøres i
overensstemmelse med gjeldende elektriske forskrifter.

2.4 Strømkrav

2.4.1 Strømtilførsel

Dette produktet oppfyller standardene ovenfor kun når det brukes med en strømtilførsel klassifisert for
medisinsk bruk:

Modell RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Strømforsyning BridgePower BPM150S24F06

Vekselstrøminngang 100–240 V, 50 til 60 Hz

Likestrømsutgang 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

2.4.2 Strømledning

Bruk en strømledning av sykehuskvalitet med riktig støpsel for strømkilden.

• Denne ledningen er den eneste frakoblingsmekanismen som er godkjent for dette produktet. For å koble
fra produktet, koble ledningen fra AC-strømnettet.

• Produktet og alt annet medisinsk utstyr skal plasseres slik at ledningen og koblingen til AC-strømnettet er
lett tilgjengelig.

• Dersom det er nødvendig med en skjøteledning eller en forgreningskontakt for tilkobling av produktet til
AC-strømnettet, må man få bekreftet at støpselet kan kobles sikkert til skjøteledningen eller
forgreningskontakten.

• Ved bruk i USA med spenning over 120 volt skal dette produktet få tilført strøm fra en sentertappet krets.
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3 Anvendelsesområde og kontraindikasjoner

3.1 Anvendelsesområde

Dette produktet er beregnet på bruk i medisinske miljøer for visning av video og bilder av høy kvalitet.

3.2 Kontraindikasjoner

FARE!
Fare for brann og elektrisk støt

Ikke utsett dette produktet for regn eller fukt.

OBS!

Dette produktet skal ikke brukes i nærheten av lettantennelige blandinger av anestetika og
luft, oksygen eller lystgass.

OBS!

Ingen deler av dette produktet skal komme i kontakt med pasienten. Berør aldri produktet
og pasienten samtidig.

HENVISNING!

Dette produktet brukes til å vise radiologibilder (PACS) kun til informasjon, ikke for å stille
diagnoser.

OBS!

For kritiske bruksomstendigheter anbefaler vi at en erstatningsenhet er umiddelbart
tilgjengelig.
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4 Brukergrensesnitt for display

4.1 Displaytastatur

Displaytastaturet er sentrert nederst/foran på displaykapslingen, og har betjeningsfunksjoner for justering av
displayparametre med skjermmenysystemet.

4.2 OSD-menyoversikt

OSD-menyen leverer kontroller delt inn i fire kategorier: bildemeny, fargemeny, oppsettmeny og
inngangsmeny.

4.3 Navigasjon i menyen ved hjelp av tastene

Knappen INPUT (inngang)
Trykk på INPUT (inngang) for å åpne
inngangsmenyen direkte. Inngangssignalene vises i
høyre kolonne. Se Input Menu (inngangsmeny)
[} 17].

Knappen MENU (meny) Åpne OSD-menyen ved å trykke på MENU (meny).
Bildemenyen vises først, med detaljer om den
nåværende inngangen oppført over menyfanene.

Knappen SCROLL (bla) Vertikale valg

Trykk på SCROLL (bla) for å åpne en meny.
Topparameterraden velges med første trykk på
SCROLL (bla). Deretter flyttes valget nedover til neste
rad med hvert påfølgende trykk.

Gå ut av en meny ved å bruke SCROLL (bla) for å flytte
utvalget til bunnen av menyraden. Trykk deretter på
SCROLL (bla) én gang for å fremheve menyfanen, der
du kan bruke knappene  og  for å velge en
annen menyfane.

VENSTRE-/HØYRE-knapper:
Horisontale valg

For å justere en parameter, velg parameterraden med
SCROLL (bla). Trykk deretter på eller  for å velge
eller for å endre en innstilling.

Knappen COLOR (farge)
Åpne fargemenyen direkte ved å trykke på knappen
COLOR (farge). Fargemenyen inneholder farge,
lysstyrke, kontrast, og andre parametre beskrevet i .
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4.4 OSD-meny

Gå til OSD-menyen ved å trykke på MENU (meny). OSD-menyen åpnes og viser bildemenyen, med detaljer
om inngangen oppført på toppen av menyen over menyfanene. Operating Hours (Driftstimer) og
versjonsnummer for fastvare vises henholdsvis på venstre og på høyre side nederst i menyen.

Velg andre menyfaner ved å trykke på  eller  for å fremheve en menyfane. Trykk deretter på SCROLL (bla)
for å åpne menyen.

Juster en parameter ved å trykke på SCROLL (bla) for å flytte radvalget ned til parameteren. Trykk deretter på
eller  for å justere parameteren eller velge en innstilling. Parameterinnstillinger aktiveres i sanntid ved
endring av verdier eller innstillinger.

OSD-menyen lukkes automatisk 30 sekunder etter den siste handlingen, eller den kan lukkes ved å trykke på
MENU (meny).

HENVISNING!

Gråskraverte beskrivelser viser parametere som ikke er tilgjengelige for den aktuelle
signal- eller inndatakonfigurasjonen.

4.5 Bildemeny

Horizontal Position (Horisontal posisjon)
Sentrer bildet horisontalt ved å trykke på - eller -tasten.

Vertical Position (Vertikal posisjon)
Sentrer bildet vertikalt ved å trykke på - eller -tasten.

Sharpness (Skarphet)
For å justere skarpheten (klare kanter), trykk på  eller .

= 50: standardverdi, viser bildet som mottatt.

> 50: øker verdier, gjør bildet skarpere.

< 50: reduserer verdier, gjør bildet mykere.
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Overscan (Overskann) (Video)

Parameter aktivert når inngangen er 16:9, 480P, 576P eller Interlaced (sammenflettet). Trykk på  eller  for å
velge.

0: Bildet vises i en størrelse som fyller skjermen uten å miste videoinformasjon. Bildet kan vises i Letterbox-
format, med sorte bånd øverst og nederst eller til venstre og høyre.

1, 2, 3, 4, 5 eller 6: Gir trinnvis forstørrelse og beskjæring av det sentrerte bildet. Etter hvert som bildet blir
større, vil videoinformasjon gå tapt på alle sider.

Scaling (skalering)
For å velge et skaleringsalternativ, trykk på  eller .

Fill (fyll): Forstørrer videobildet til det fyller hele skjermen. Det kan hende at bildesideforholdet ikke vises helt
korrekt.

Aspect (bildesideforhold): Forstørrer videobildet helt til den største dimensjonen fyller skjermen, samtidig
som bildesideforholdet bevares. Bildet kan vises i Letterbox-format, med sorte bånd øverst og nederst eller til
venstre og høyre.

1:1: Viser videodata i det opprinnelige størrelses- og bildesideforholdet. Bilder med lavere oppløsninger enn
4K/UHDs opprinnelige 3840 x 2160-oppløsning, vises med en sort bakgrunn rundt bildet.

HENVISNING!

Skaleringsalternativer er begrenset til bildesideforhold når overskanningsinnstillingen er >
0.

Rotasjon
Rotasjonsalternativet roterer retningen på skjermen i henhold til det valgte alternativet.

• Velg skjermretning ved å trykke på  eller .

• Off (av): Ingen skjermretningsendring.

• 180: Roterer skjermen 180°.

• V-Flip: Roterer skjermen vertikalt 180°.

• H-Flip: Roterer skjermen horisontalt 180°.

Rotasjons-OSD
Rotasjons-ODS-alternativet viser skjermretningsindikatoren på skjermen til det valgte intervallet.

Velg alternativet for skjermretningsindikasjon: Off (Av), On (På), 10 seconds (10 sekunder), Blink (Øyeblikk).
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4.6 Fargemeny

Åpne fargemenyen direkte ved å trykke på COLOR (farge).

Gamma
Trykk på - eller -tasten for å velge en gammainnstilling.

1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,6: Forhåndsinnstilte gammaverdier

Video: Linear gamma Look Up Table (LUT)

PACS: DICOM gamma LUT

Dette produktet brukes til å vise radiologibilder (PACS, kun som referanse).

Color Temperature (Fargetemperatur)
For å forhåndsinnstille fargetemperaturen, trykk på - eller -tasten.

5500, 6500, 8000, 9300: Forhåndsinnstilte fargetemperaturer.

User (Brukerdefinert): Hvis en fargeparameter justeres fra standardinnstillingen når en forhåndsinnstilt
fargetemperatur er valgt, kopieres de resulterende verdiene til brukerens forhåndsinnstillinger for
fargetemperatur, og brukerens innstillinger tas i bruk.

Red (Rød) / Green (Grønn) / Blue (Blå)
For å justere balansen for den valgte fargen i bildet, trykk på - eller -tasten.

Saturation (Metning, kun tilgjengelig for YUV-innganger)
For å justere metningen (fargeintensitet), trykk på - eller -tasten.

Hue (Tone, kun tilgjengelig for YUV-innganger)
For å justere fargetonen for et bilde, trykk på - eller -tasten.

Brightness (Lysstyrke)
For å gjøre bildet mørkere eller lysere, trykk på  eller .

Contrast (Kontrast)
For å justere bildets kontrast, trykk på  eller .
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Video Level (Videonivå)
Velg en videonivåinnstilling ved å trykke på  eller .

Normal: Innkommende signal vises uten endringer.

Expanded (Utvidet): Utvidet et signal med begrenset område 16–235 (220 grader fra sort til hvit) til et
fullområde-signal 0–255 (256 grader fra sort til hvit).

HENVISNING!
Utvidet-innstilling

Bruk av Utvidet-innstillingen til et fullt områdesignal vil beskjære bildet, med tap av
detaljer i mørke og lyse områder.

Fargekorrigering
Velg en fargekorrigeringsinnstilling ved å trykke på  eller .

NDS: Omgår fargekorrigeringsfunksjonen.

BT.709: Fabrikkalibrert for å oppfylle BT.709-standarden.

BT.2020: Fabrikkalibrert for å kopiere BT.2020-standarden.

Automatisk fargekorrigering
Velg automatisk fargekorrigering (på eller av) ved å trykke på  eller .

4.7 Oppsettmeny

Menu Position (Menyposisjon)
Velg mellom fire forhåndsinnstilte skjermsteder for visning av OSD-menyen ved å trykke på  eller .

Language (Språk)
Velg ett av åtte språk (English (engelsk), Deutsch (tysk), Français (fransk), Italiano (italiensk), Svenska
(svensk), Español (spansk), Nederlands (nederlandsk), eller Pycckий (russisk)), trykk på - eller -tasten.

DPMS Enable (Aktiver DPMS)
Aktiver eller deaktiver Display Power Management System (DPMS) ved å trykke på  eller .

Off (av): Standardinnstilling.
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On (på): Dersom det ikke er noe inngangssignal, vil en D.P.M.S-melding vises i 10–15 sekunder før displayet
går tilbake til energisparende modus. Displayet skrues på når inngangssignalet igjen registreres.

Menu Lock (menylås)
Aktiver Menu Lock (menylås) ved å trykke på -knappen.

Off (av): Standardinnstilling

On (På): Deaktiverer tilgang til skjermmenyer for å forhindre utilsiktede endringer av visningsinnstillingene.
Skjermen lukkes, og meldingen MENU LOCKED (meny låst) vises et kort øyeblikk. Få tilgang til skjermen igjen
ved å trykke på og holde inne knappene MENU (meny) og SCROLL (bla), til meldingen MENU UNLOCKED
(meny låst opp) vises.

Backlight (Bakgrunnsbelysning)
Juster nivået for bakgrunnsbelysningen på displayet ved å trykke på  eller .

Backlight Stabilization (Stabilisering av bakgrunnsbelysning)
Aktiver eller deaktiver stabilisering av bakgrunnsbelysning ved å trykke på  eller .

Off (av): Standardinnstilling.

On (På): Styrer LED-utgangen slik at det opprettholdes en konstant bakgrunnsbelysning som skal kompensere
for degraderingen av LED-effekten i løpet av displayets levetid.

Keypad Color (Tastaturfarge)
Endre fargeinnstillingen for tastaturet ved å trykke på  eller .

Forhåndsinnstilte standarder
Tilgjengelige forhåndsinnstillinger omfatter: TC201, TC200 og NeoIP.

Parametrene kan justeres basert på bruk, men justeringene kan ikke lagres. Hver gang en forhåndsinnstilling
velges, vil forhåndsdefinerte innstillinger bli lastet inn.
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4.8 Input Menu (inngangsmeny)

HENVISNING!

Enkelte alternativer er kanskje ikke tilgjengelige på 90R0132.

Åpne inngangsmenyen direkte ved å trykke på INPUT (inngang).

Oversikt over menyen Input (inngang)
Det primære bildet bestemmes av inngangsvalget.

12G-SDI- og 3D-alternativ

3D-signalformat
Følgende innstillinger er kun tilgjengelige for SDI-, HDMI-2- og DVI-2-innganger på 3D-displaykonfigurasjon:

Ingen (2D): Velg dette alternativet hvis det innkommende signalet enten er et forhåndsprosessert 3D-bilde
med UHD-linje-for-linje-format eller et standard, todimensjonalt bilde heller enn et tredimensjonalt.

Linje for linje: Velg dette alternativet hvis det innkommende signalet er tredimensjonalt i et linje-for-linje-
format.

Topp/bunn: Velg dette alternativet hvis det innkommende signalet er tredimensjonalt i et topp/bunn-format.

Fargedomeneformat
Følgende innstillinger er tilgjengelige på alle innganger:

Auto: Velg dette alternativet for å automatisk oppdage signalfargeområdet.

RGB: Velg dette alternativet hvis det innkommende signalet har et RGB-fargeområde.

YUV: Velg dette alternativet hvis det innkommende signalet har et YUV-fargeområde.

no



18 / 33

18 | Tilkoblingspanel

5 Tilkoblingspanel

5.1 Radiance Ultra 4K/UHD-koblingspanel 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125 og
90R0129)

12G-SDI-konfigurasjon

12G-SDI IN (INN) Inngangen aksepterer et 12G-SDI-signal for å vise det som UHD-bilde.

12G-SDI OUT (UT) Utgangen er bare aktiv når skjermen er på og signalet er anvendt på 12G-
SDI.

Service 1/Service 2 USB Kontakten er utformet for installasjon av fastvareoppgraderinger.

RS-232 6-stikks modulerbar kontakt som brukes for USC-inngang (Unified Serial
Command).

Kontakttyper

Innganger Kontakttyper
12G-SDI BNC

DVI–In 1 og 2 DVI-D

DisplayPort

HDMI 1 og 2 Type A

RS-232 6-stikks modulerbar

Tjeneste 1 USB mini B

Tjeneste 2 USB micro AB

Likestrømsinngang XLR, neutrik-type

Utganger Kontakttyper
12G-SDI BNC

DVI–Out 1 og 2 DVI-D

5.2 Radiance Ultra 4K/UHD Connector Panel – Standard (90R1032)

Standardkonfigurasjon

Tjeneste 1 Kontakten er utformet for installasjon av fastvareoppgraderinger.

RS-232 6-stikks modulerbar kontakt som brukes for USC-inngang (Unified Serial
Command).

no
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Kontakttyper

Innganger Kontakttyper
DVI–In DVI-D

DisplayPort

HDMI Type A

RS-232 6-stikks modulerbar

Tjeneste 1 USB mini B

Likestrømsinngang XLR, neutrik-type

Utganger Kontakttyper
DVI–Out 1 og 2 DVI-D

5.3 Elektriske symboler

Ekvipotensialitet

Dette symbolet er ved siden av displayets potensialutjevningsleder (jordingspost).

Lukket krets (på)

Dette symbolet er på siden av displayets på/av-bryter (lukket krets / på).

Åpen krets (av)

Dette symbolet er på siden av displayets på/av-bryter (åpen krets / av).

OBS!
Degradering av videosignalet

Vi anbefaler at bøyeradiusen til metallkabler ikke er mindre enn 63 mm (2,5 tommer) eller 7
ganger kabelens diameter. Skarpere bøyer kan skade kabelen og/eller degradere
videosignalet.

no
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6 Spesifikasjoner

HENVISNING!

Spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Kontakt NDS for oppdaterte
spesifikasjoner

90R0123 90R0124, 90R0125 og
90R0129

90R0132

Visningsavstand (kun 3D) IR

90R0125: IR

90R0124: 1 m

90R0129: 2 m

IR

Visningsområde
(diagonalt) 31,50" (801 mm) 32,00" (812,8 mm) 31,50" (801 mm)

Synsvinkel (horisontal og
vertikal)

178° 178° 178°

Maskinoppløsning 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160

Kontrastforhold
(nominelt) 1700:1 1350:1 1700:1

Typisk luminans (cd/m2) 650 700 650

Fargegamut 140 % av BT.709 149% av BT.709 140 % av BT.709

Pikselavstand 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm

Likestrømsinngang 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

Vekselstrømforbruk
(typisk)a 130 W 130 W 120 W

Skjermens vekt 14,5 kg (32,0 lb.) 14,5 kg (32,0 lb.) 14,5 kg (32,0 lb.)

Skjermens mål (B x H x D)
780 x 509 x 87 mm (30,7 x
20 x 3,4")

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

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

Driftsbetingelser:

Temperaturområde 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Fuktighetsområde
(ikke-kondenserende) 20–90 % 20–90 % 20–90 %

Høyde (h.o.h., maks.) 2000 m (6600 fot) 2000 m (6600 fot) 2000 m (6600 fot)

Oppbevaringsforhold:

Temperaturområde -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Fuktighetsområde
(ikke-kondenserende) 10–90 % 10–90 % 10–90 %

Høyde (h.o.h., maks.) 4877 m (16 000 ft) 4877 m (16 000 ft) 4877 m (16 000 ft)

Transportforhold:

Temperaturområde -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F) -20–50 °C (-4–122 °F)

Fuktighetsområde
(ikke-kondenserende) 10–90 % 10–90 % 10–90 %

Lufttrykk 549 hPa til 1013 hPa 549 hPa til 1013 hPa 549 hPa til 1013 hPa

a. Gjelder BridgePower BPM150S24F06-strømtilførsel.

no
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7 Støttede oppløsninger

7.1 DisplayPort

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)
HD-videomodus UHD-videomodus

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 og DVI-2

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)
SD-videomodus Grafikkmodus

720 480p 60 640 480 60

720 576p 50 800 600 75
HD-videomodus 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-videomodus 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

no
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7.3 HDMI nr. 1

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)
SD-videomodus Grafikkmodus

720 480p 60 640 480 60

720 576p 50 640 480 72,809
HD-videomodus 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-videomodus 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-videomodus 1440 900 59,888

3840 2160p 24 1920 1200 59,950

3840 2160p 25

3840 2160p 29,97

3840 2160p 30

no
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7.4 HDMI nr. 2

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)
SD-videomodus Grafikkmodus

720 480p 60 640 480 60

720 576p 50 800 600 60,317
HD-videomodus 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-videomodus 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-videomodus

4K-videomoduser 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

no
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7.5 12G-SDI

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)

Horisontal

oppløsning

(piksler)

Vertikal

oppløsning

(linjer)

Vertikal

frekvens

(Hz)
12G-SDI HD-videomoduser 3G-SDI-videomoduser

1280 720p 30 1920 1080p 50

1280 720p 50 1920 1080p 59,940

1280 720p 59,94 1920 1080p 60

1280 720p 60 UHD-videomodus

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

no
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8 Installering og vedlikehold

8.1 VESA-montering

Denne monitoren er kompatibel med standarden for VESA-montert brukergrensesnitt, med
monteringsmønstre med 100 x 100 mm og 200 x 100 mm MIS-hull, som passer for frittstående montering og
stativmontering.

FARE!

Monteringsbrakettskruer må strammes sikkert. Dersom monteringsbraketten ikke blir
tilstrekkelig sikret, kan dette utgjøre en fare.

8.2 Installering av kabeldeksel

1. Strøm-, styre- og videokabler skal installeres før kabeldekselet installeres.

2. Kabeldekselet skal anbringes på linje med kabelbrønnen på baksiden av displayet.

3. Anbring kablene under utsparingen, og skyv dekselet forover inn i uthulningen, helt til tappene i nedre
kant klikker på plass.

8.3 Instruksjoner for rengjøring

Før rengjøring skal monitoren skrus AV og kobles fra strømkilden.

Frontglasset og rammen rundt skal rengjøres med en lofri klut som er lett fuktet i destillert vann, eller med en
ammoniakkbasert glassrenser, eller en av følgende desinfiseringsmidler:

Etanol (80 %) Isopropylalkohol Hvit eddik (destillert, 5 %)

FARE!

Væsker må ikke komme inn på innsiden av monitoren, ettersom det kan føre til alvorlig
skade på enheten. Bruk ikke løsemidler, slipende vaskemidler eller kjemiske rensekluter.

8.4 Vedlikeholdskrav

Denne monitor krever ikke noe annet omfattende vedlikehold enn periodisk rengjøring av frontglasset og
rammen rundt.

FARE!

Hvis monitoren viser samme bilde over lang tid (konstant), kan det resultere i innbrenning
av bildet. Forhindre at samme bilde blir stående på monitoren over lang tid, eller slå av
monitoren når den ikke er i bruk.

no
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9 Feilsøking

9.1 Spøkelsestegn

Spøkelsestegn kan forårsakes av feil skarphetsinnstilling. Hvis skarphetsparameteren har blitt justert, prøv å
tilbakestille den til standardverdien 50.

9.2 Sort skjerm

Skru strømmen av og så på igjen. Visning av logo ved oppstart betyr at displayet virker korrekt. Sjekk for å
bekrefte at effektkontrollfunksjonen (DPMS) er deaktivert. Meldingen Searching (søk) nederst i høyre hjørne
betyr at ingen videokilde er registrert.

9.3 Kundeservice

For hjelp med problemer som ikke har blitt dekket ovenfor, kontakt kundeservice for assistanse på
+1 877 637 1110.

no
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10 Tabeller for elektromagnetisk kompatibilitet
Alle elektroniske medisinske apparater skal oppfylle kravene i IEC 60601-1-2. Før kirurgi skal man påse at alle
forholdsregler er fulgt, at retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som gis i denne håndboken
overholdes, og at alle medisinske apparater som brukes samtidig, fungerer som de skal med hensyn på
elektromagnetisk kompatibilitet.

Dette utstyrets utslippsegenskaper gjør det passende for bruk i industrielle områder og sykehus (CISPR 11
klasse A). Hvis dette utstyret brukes i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B normalt er nødvendig), vil det ikke
nødvendigvis gi tilstrekkelig beskyttelse til radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje
iverksette utbedrende tiltak, som å flytte eller snu på apparatet.

Følgende EMC-tabeller gis som referanse:

10.1 Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetiske emisjoner

Produktet er beregnet for bruk i miljøer som spesifisert nedenfor. Brukeren/operatøren av produktet skal
sørge for at enheten brukes i et slikt miljø.

Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1

Produktet bruker RF-energi kun til interne
funksjoner. RF-utstrålingen er derfor svært lav, og
det er lite sannsynlig at den vil utsette elektronisk
utstyr i nærheten for interferens.

RF-stråling CISPR 11 Klasse B

Dette produktet kan brukes i alle bygg, unntatt
næringsbygg og bygninger som er direkte
tilkoblet til det offentlige lavspentnettet som
tilfører strøm til næringsbygg.

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spenningssvingninger/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer

no
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10.2 Veiledning og produsenterklæring – Immunitet mot elektromagnetisk interferens

Dette produktet er beregnet for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er spesifisert nedenfor. Kunden eller
brukeren av produktet skal påse at apparatet brukes i slike miljøer.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktutladning

± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV luftutlading

Utstrålt RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz til 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Nærhetsfelt fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m

Punkttester: 385 MHz ved 27 V/m;

710; 745; 780; 5240; 5500; 5785 MHz ved 9 V/m;

450; 810; 870; 930; 1720; 1845; 1970; 2450 MHz ved
28 V/m

Elektrisk hurtige transienter / spenningsstøt IEC
61000-4-4

± 2 kV, vekselstrøm

± 1 kV, I/O-porter

100 kHz PRR

Overspenning IEC 61000-4-5

Nettstrøm, linje til jord

Nettstrøm, linje til linje

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

Ledet RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz til 80 M Hz)

6 V ISM-bånd

80 % AM 1 kHz

Strømfrekvensens (50/60 Hz) magnetiske felt IEC
61000-4-8 30 A/m – 50 eller 60 Hz

Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner
i strømforsyningsledninger IEC 61000-4-11

100 % fall, 0,5 perioder, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % fall, 1 periode

30 % fall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Brudd 100 % fall, 5 sek

HENVISNING!

Feltstyrken fra faste transmittere, som f.eks. basestasjoner for radio- og mobiltelefoner og
landbaserte mobile radioer, amatørradio-, AM- og FM-radiosendere og TV-sendere kan ikke
anslås nøyaktig teoretisk. For å kunne vurdere det elektromagnetiske miljøet som skyldes
RF-sendere, bør man vurdere å gjennomføre en undersøkelse av elektromagnetiske forhold
på stedet. Dersom den målte feltstyrken på stedet der produktet brukes overskrider det
gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, skal produktet observeres for å kontrollere normal
drift. Dersom det observeres unormal ytelse, skal man iverksette ekstra tiltak, som å snu
eller flytte på produktet.

no
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HENVISNING!

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz må feltstyrken være under 
3 V/m.

10.3 Veiledning og produsents erklæring – Anbefalte separasjonsavstander

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og produktet

Produktet er beregnet for bruk i elektromagnetiske miljøer der man kontrollerer utstrålte RF-forstyrrelser.
Kunden eller brukeren av produktet kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde
en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og produktet, etter de
anbefalinger som gis under, og i overensstemmelse med kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

FARE!
Effektene av RF-telekommunikasjonsenheter (sendere) på ytelsesegenskapene

Bærbare høyfrekvente kommunikasjonsenheter kan ha innvirkning på enhetens
ytelsesegenskaper. Derfor må slike apparater holdes på minimum 30 cm avstand
(uavhengig av beregninger) fra insufflatoren, tilbehør og kabler.

Beregnet maksimum
utgangseffekt (W) for
senderen

Separasjonsavstand i meter i henhold til senderens frekvens

150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 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

For sendere klassifisert med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppgitt ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand d i meter (m) bestemmes med ligningen som er relevant for senderens frekvens, der P er
senderens maksimale utgangseffekt i watt (W), i henhold til senderens produsent.

HENVISNING!

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.

HENVISNING!

Disse retningslinjene vil kanskje ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.

no
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11 Vilkår og betingelser

11.1 Samsvarserklæringer

FCC-regler og EU-direktiver

Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene og Den europeiske unions forordning om
medisinsk utstyr 2017/745. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke
forårsake skadelig interferens og (2) apparatet må tåle interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som
kan føre til uønskede resultater.

1. Bruk de monterte, spesifiserte kablene med fargeskjermen, slik at utstyret ikke forstyrrer mottak av radio-
og TV-signaler. Bruk av andre kabler eller adaptere kan føre til interferens med annet elektronisk utstyr.

2. Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene i FCC del 15 og CISPR 11. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i
radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.

IEC

Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene for medisinsk utstyr i IEC 60601-1-2. Disse
grensene er definert for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk medisinsk installasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i
annet utstyr i nærheten dersom det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.

FCC, EU-direktiver og IEC

Det finnes ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret
forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe man kan finne ut av ved å skru utstyret av og på
igjen, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

• Snu eller flytt på mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Kople utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koplet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Tilleggsutstyr som er koblet til dette produktet, må være sertifisert i henhold til de respektive IEC-standardene,
som IEC 60950-1 eller IEC 62368-1 for databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr.

Alle konfigurasjoner skal dessuten være i samsvar med systemstandarden IEC 60601-1-1. Alle som kobler
ekstra utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk system, og er derfor
ansvarlig for at systemet er i samsvar med kravene i systemstandarden IEC 60601-1-1. Den som er ansvarlig for
å montere enheten til et system, må sikre at monteringsutstyret som brukes med produktet, er i samsvar med
IEC-standard 60601-1. Hvis du er i tvil, må du kontakte den tekniske serviceavdelingen eller din lokale
representant.

FCC

Merk: Dette utstyret har blitt testet og er funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B,
i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan
føre til betydelige forstyrrelser i radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i
overensstemmelse med instruksjonene. Det finnes derimot ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme
i en installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe man kan
finne ut av ved å skru utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved
hjelp av følgende tiltak:

• Snu eller flytt på mottakerantennen.

no
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• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Kople utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koplet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

11.2 Juridisk erklæring

NDS kan selge sine produkter via andre produsenter, distributører eller forhandlere av medisinsk utstyr. De
som kjøper et NDS-produkt bør derfor kontakte den forhandleren der produktet opprinnelig ble kjøpt for
informasjon om eventuell produktgaranti de måtte gi, hvis noen.

NDS påtar seg ikke, og autoriserer heller ingen andre til å påta seg, noe annet ansvar i forbindelse med og/eller
relatert til salg og/eller bruk av våre produkter. For å sikre riktig bruk, håndtering og vedlikehold av NDS-
produkter bør kundene lese produktspesifikk dokumentasjon, instruksjonshåndboken og/eller enhver
merking som finnes på produktet eller som er tilgjengelig på annen måte.

Kundene gjøres oppmerksomme på at systemets konfigurasjon, programvare, bruksområde, kundedata og
operatørens styring av systemet, er noen av de faktorene som påvirker produktets ytelse. Selv om NDS'
produkter anses som kompatible med mange systemer, kan spesifikke funksjonelle implementasjoner variere
fra kunde til kunde. Produktets egnethet til et bestemt formål eller bruksområde skal derfor vurderes av
kunden, og garanteres ikke av NDS.

NDS FRASIER SEG SPESIELT ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, ENTEN DISSE ER UTTRYKTE, IMPLISITTE OG/ELLER
LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, DUGELIGHET OG/ELLER
EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, OG UKRENKELIGHET MED HENSYN TIL ALLE PRODUKTER OG TJENESTER
FRA NDS. ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER OG/ELLER FORSIKRINGER AV ENHVER
TYPE, ENHVER NATUR ELLER ETHVERT OMFANG, BÅDE IMPLISITTE, UTTRYKTE OG/ELLER SOM FREMKOMMER
ELLER FØLGER AV VEDTEKT, LOV, KOMMERSIELL BRUK, SEDVANE, PROFESJON ELLER ANNET, BLIR HERVED
UTTRYKKELIG EKSKLUDERT OG AVVIST.

NDS, dets leverandører og/eller forhandlere er ikke ansvarlige, verken direkte eller erstatningsmessig for
spesielle, tilfeldige, følgemessige, strafferettslige, erstatningsmessige eller indirekte skader, inkludert, men
ikke begrenset til påståtte skader som følge av forsinket levering, uteblitt levering, produktsvikt,
produktkonstruksjon eller produksjon, manglende evne til å bruke slike produkter eller tjenester, tap av
fremtidig virksomhet (tapt profitt), eller enhver annen årsak, uansett hva dette måtte være, i forbindelse med
eller som følge av kjøp, salg, leie, installasjon eller bruk av NDS-produkter, disse vilkårene og betingelsene,
eller med hensyn til noen av vilkårene i enhver avtale som innbefatter disse vilkårene og betingelsene.

NOEN JURIDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJONER OG FRASKIVELSE AV VISSE GARANTIER ELLER
BEGRENSNINGER AV ØKONOMISK ANSVAR, NOE SOM BETYR AT BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUSJONENE
FREMSTILT HERI, IKKE NØDVENDIGVIS HAR GYLDIGHET. HVIS DETTE ER TILFELLET, VIL ANSVARET BEGRENSES I
DEN GRAD LOVEN I DEN GJELDENDE JURIDIKSJONEN TILLATER DET.

Informasjonen som gis i dette dokumentet, inkludert alle design, konstruksjoner og relatert materiell, eies av
NDS og/eller dets lisensutstedere, som forbeholder seg, i den grad det er aktuelt, all patentrettighet,
opphavsrett og annen eiendomsrett til dette dokumentet, inkludert all design, reproduksjon, bruk og salgsrett
til dette, med unntak av de rettigheter som er uttrykkelig gitt til andre.

Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dersom det foreligger spørsmål rundt de siste
bruksinstruksjoner, vennligst kontakt NDS.
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