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1 Pomembne opombe za uporabnike
Pozorno preberite navodila za uporabo in se pred uporabo v kirurškem posegu seznanite z delovanjem
in funkcijami pripomočka ter njegovih dodatkov. Neupoštevanje navodil, navedenih v tem priročniku,
lahko povzroči poškodbe ali nepravilno delovanje pripomočka in/ali dodatkov.
Proizvajalec si pridržuje pravico, da na podlagi stalnega razvoja svojih izdelkov spremeni videz, grafiko
in tehnične podatke izdelka.
Opomba: Odstavki, označeni z NEVARNOST, OPOZORILO in OPOMBA, imajo posebne pomene.
Deli, označeni s temi besedami, zahtevajo posebno pozornost.

NEVARNOST!
Varnost bolnika, uporabnika ali tretje osebe je ogrožena. Upoštevajte to opozorilo, da
preprečite poškodbo bolnika, uporabnika ali tretje osebe.

OPOZORILO!
Ti odstavki vsebujejo informacije, ki so namenjeni operatorju, da uporablja napravo
in pribor zanjo v skladu s predvidenim namenom.

OPOMBA!
Ti odstavki vsebujejo informacije, ki so namenjeni operatorju, da uporablja napravo
in pribor zanjo v skladu s predvidenim namenom.
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2 Informacije o varnosti

2.1 Opozorila in svarila
Opozorila

NEVARNOST!
Tveganje električnega udara
Neizolirana napetost v enoti je lahko dovolj močna, da povzroči električni udar. Ne
dotikajte se nobenega dela znotraj enote. Za zmanjšanje nevarnosti električnega
udara NE odstranite pokrova ali hrbtne plošče.

NEVARNOST!
Nevarnost požara in električnega udara
Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

NEVARNOST!
Če na monitorju za daljše časovno obdobje pustite fiksno (stalno) sliko, se lahko
slika ohrani. Zato na monitorju ne puščajte stalne slike ali pa ga izklopite, kadar ga ne
uporabljate.

Svarila

OPOZORILO!
Ta izdelek je medicinski pripomoček razreda I. Prepovedane so vse spremembe.

OPOZORILO!
V primeru resnega dogodka
O vsakršnem resnem dogodku, ki se zgodi v povezavi s pripomočkom, je treba
poročati proizvajalcu ali pristojnemu organu v državi, kjer se uporabnik in/ali pacient
nahaja.

OPOZORILO!
Ameriški zvezni zakon (samo za ameriški trg)
Po ameriški zakonodaji sme napravo kupiti samo zdravnik oziroma kako druga oseba
po nalogu zdravnika.

Opombe

OPOMBA!
Ta izdelek je namenjen za neprekinjeno delovanje.
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OPOMBA!
To opremo/sistem sme uporabljati samo zdravstveno osebje.

OPOMBA!
V notranjosti pripomočka ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam.
Servisiranje sme opravljati samo usposobljeno servisno osebje.

2.2 Zahteve v zvezi z varnostjo sistema
Zunanja oprema, priključena na vhodni/izhodni signal ali druge priključke tega izdelka za uporabo v
bolnikovem okolju, mora biti v skladu z zahtevami varnostnih standardov ISO in ANSI/AAMI ES/EN/IEC
60601-1. Oseba, ki to opremo poveže s tem izdelkom, je po definiciji oblikovala sistem in je odgovorna
za skladnost tega sistema z istimi varnostnimi standardi ISO in ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1.

2.3 Ozemljitev
Ta izdelek je oprema razreda I pod napetostjo iz zunanjega vira električnega toka po uredbi
EU 2017/745. Za testiranje ozemljitve izdelka glede doseganja skladnosti z bolnišničnimi, lokalnimi in
nacionalnimi zahtevami za impedanco je odgovorna oseba, ki izdelek namešča.
Na hrbtni strani izdelka je ozemljitveni priključek, ki se uporablja za ozemljitev ohišja enote. Vsakršna
takšna ozemljitev mora biti nameščena v skladu z veljavnimi predpisi o električni opremi.

2.4 Zahteve v zvezi z napajanjem

2.4.1 Napajalnik
Ta izdelek je skladen z navedenimi varnostnimi standardi le, če se uporablja z dobavljenim
napajalnikom medicinske kakovosti:

Model RADIANCE® ULTRA 32" 4K
Napajalnik BridgePower BPM150S24F06
Vhod za izmenični tok 100–240 V, 50 do 60 Hz
Izhod za enosmerni tok 24 V (enosmerni tok), 6,25 A, 150 W

2.4.2 Napajalni kabel
Za svoj vir napajanja uporabljajte priloženi napajalni kabel bolnišnične kakovosti s pravilnim vtičem.

• Napajalni kabel je edini priznani pripomoček za ta izdelek, predviden za odklop. Za izklop napajanja
izdelka odklopite napajalni kabel iz omrežja z izmeničnim tokom.

• Položaj izdelka in druge medicinske opreme je treba določiti tako, da je dostop do napajalnega
kabla in priključka na omrežje z izmeničnim tokom preprost.

• Če za priključitev tega izdelka v omrežje z izmeničnim tokom potrebujete kabelski podaljšek ali
razdelilnik, se prepričajte, da je mogoče vtič napajalnega kabla varno priključiti na podaljšek ali
razdelilnik.

• Ta izdelek je treba napajati s tokokrogom s srednjim odcepom, kadar ga uporabljate v ZDA pri
napetostih nad 120 V.
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3 Predvidena uporaba in kontraindikacije

3.1 Predvidena uporaba
Ta izdelek je predviden za uporabo v medicinskem okolju za prikazovanje visokokakovostnih video
posnetkov in grafičnih slik.

3.2 Kontraindikacije

NEVARNOST!
Nevarnost požara in električnega udara
Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

OPOZORILO!
Tega izdelka ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih mešanic anestetikov z zrakom,
kisikom ali dušikovim oksidom.

OPOZORILO!
Noben del tega izdelka ne sme priti v stik z bolnikom. Nikoli se hkrati ne dotikajte
izdelka in bolnika.

OPOMBA!
Ta izdelek lahko prikazuje radiološke (PACS) slike samo kot referenco in ni predviden
za diagnostično uporabo.

OPOZORILO!
Za najpomembnejše aplikacije priporočamo, da je vedno na voljo nadomestna enota.
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4 Zaslon uporabniškega vmesnika

4.1 Tipkovnica zaslona
Tipkovnica zaslona je centrirana na spodnji sprednji strani ohišja zaslona in zagotavlja krmilnike za
nastavitev parametrov zaslona s sistemom menija prikaza na zaslonu (OSD).

4.2 Pregled zaslonskega menija
Meni OSD vsebuje kontrolnike, razdeljene v 4 kategorije: meni Picture (Slika), meni Color (Barva), meni
Setup (Nastavitev) in meni Input (Vhod).

4.3 Navigacija po meniju tipkovnice

Gumb INPUT (Vhod)
Če želite meni Input (Vhod) odpreti direktno,
tapnite gumb INPUT (Vhod). Možnosti vhodnega
signala so prikazane v desnem stolpcu. Glejte
Meni Input (Vhod) [} 17].

Gumb MENU (Meni)
Če želite odpreti zaslonski meni, tapnite gumb
MENU (Meni) Meni Picture (Slika) se prikaže na
začetku, s podrobnostmi trenutnega vhoda, ki so
navedeni nad zavihki menija.

Gumb SCROLL (Premikanje):
Kontrolnik za izbiranje v navpični
smeri

Če želite odpreti meni, tapnite gumb SCROLL
(Premikanje). Zgornjo vrstico parametra izberete s
prvim dotikom gumba SCROLL (Premikanje),
izbira pa se z vsakim ponovnim dotikom pomakne
navzdol do naslednje vrstice.
Če želite zapreti meni, uporabite gumb SCROLL
(Premikanje), da premaknete izbiro v spodnjo
menijsko vrstico, nato pa še enkrat tapnite gumb
SCROLL (Premikanje), da označite menijski
zavihek, kjer lahko uporabite gumb  ali  za
izbiro drugega menijskega zavihka.

Gumba LEVO/DESNO: kontrolnika
za izbiranje v vodoravni smeri

Če želite prilagoditi parameter, izberite vrstico
parametra z gumbom SCROLL (Premikanje), nato
pa tapnite gumb  ali  za izbiro ali spremembo
nastavitve.

Gumb COLOR (Barva)

Če želite meni Color (Barva) odpreti neposredno,
pritisnite gumb COLOR (Barva). Meni Color
(Barva) zajema barvo, svetlost, kontrast in druge
parametre, opisane v .
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4.4 Zaslonski meni
Zaslonski meni odprete tako, da tapnete gumb MENU (Meni). Zaslonski meni se odpre s prikazom
menija Picture (Slika) s podrobnostmi vhoda, ki so navedene v zgornjem delu menija nad zavihki
menija. Obratovalne ure in številka različice strojne programske opreme so navedene levo in desno na
dnu menija.
Če želite izbrati druge menijske zavihke, tapnite gumb  ali , da označite menijski zavihek, nato
tapnite gumb SCROLL (Premikanje), da odprete meni.
Če želite prilagoditi parameter, tapnite gumb SCROLL (Premikanje), da premaknete izbiro vrstice
navzdol do njega, nato pa tapnite  ali , da prilagodite parameter ali izberete nastavitev. Prilagoditve
parametrov se uveljavljajo sproti, medtem ko spreminjate vrednosti ali nastavitve.
Zaslonski meni se samodejno zapre 30 sekund po zadnjem dejanju ali pa ga lahko zaprete tako, da
tapnete gumb MENU (Meni).

OPOMBA!
Sivi opisi označujejo parametre, ki niso na voljo za trenutni signal ali konfiguracijo
vhoda.

4.5 Meni Picture (Slika)

Horizontal Position (Vodoravni položaj)
Če želite sliko usrediščiti vodoravno, tapnite gumb  ali .

Vertical Position (Navpični položaj)
Če želite sliko usrediščiti navpično, tapnite gumb  ali .

Sharpness (Ostrina)
Za prilagajanje ostrine (izboljšave roba) prikazane slike tapnite gumb  ali .
= 50: privzeta vrednost prikaže sliko, kot je bila prejeta.
> 50: večja kot je vrednost, ostrejša je slika.
< 50: manjša kot je vrednost, bolj mehka je slika.
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Overscan (Čezmerna povečava) (Video)
Parameter je omogočen, ko je vhod 16:9, 480P, 576P ali prepleten. Pritisnite gumb  ali  gumb, da
opravite izbiro.
0: Slika je prikazana v velikosti, ki zapolni zaslon, ne da bi bila izgubljena katera koli informacija o
videu. Slika je lahko prikazana v filmskem razmerju, s črnimi črtami zgoraj in spodaj ali levo in desno.
1, 2, 3, 4, 5 ali 6: Postopno poveča in obreže usrediščeno sliko. Ob večanju slike se izgubijo video
podatki na vseh straneh.

Scaling (Skaliranje)
Za izbiro možnosti skaliranja tapnite gumb  ali .
Fill (Zapolni): razširi video sliko tako, da zapolni celoten zaslon. Razmerje prikaza morda ne bo
pravilno prikazano.
Aspect (Razmerje): razširi video sliko tako, da njegova največja stranica zapolni zaslon, pri tem pa
ohrani razmerje stranic. Slika je lahko prikazana v filmskem razmerju, s črnimi črtami zgoraj in spodaj
ali levo in desno.
1:1: Prikaže podatke videa v prvotni velikosti in razmerju stranic. Slike z ločljivostjo, manjšo od 4K/UHD
native 3840 x 2160, so prikazane s črnim ozadjem, ki obdaja sliko.

OPOMBA!
Možnosti skaliranja so omejene na možnost Aspect (Razmerje), ko so nastavitve
prekrivnega povečanja > 0.

Rotation (Vrtenje)
Z možnostjo vrtenja se zavrti usmerjenost zaslona glede na izbrano možnost.

• Če želite izbrati usmerjenost zaslona, tapnite gumb  ali .
• Off (Izklop): Usmerjenost zaslona se ne spreminja.
• 180: Zaslon se zavrti za 180°.
• V-Flip (Navpični zasuk): Zaslon se zavrti navpično za 180°.
• H-Flip (Vodoravni zasuk): Zaslon se zavrti vodoravno za 180°.

Rotation OSD (Vrtenje OSD)
Možnost vrtenja OSD prikazuje indikator orientacije zaslona na zaslonu pri izbranem intervalu.
Izberite možnost za vrtenje zaslona: Off (Izklop), On (Vklop), 10 seconds (10 sekund) in Blink
(Utripanje).
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4.6 Meni Color (Barva)
Meni Color (Barva) odprete neposredno tako, da tapnete zavihek COLOR (Barva).

Gamma (Gama)
Če želite izbrati nastavitev gama, tapnite gumb  ali .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 ali 2,6: Prednastavljene vrednosti gama
Video (Video): Tabela linearne preslikave gama (LUT)
PACS: DICOM gama LUT
Ta izdelek lahko prikazuje slike radiologije (PACS) samo za referenčne namene.

Color Temperature (Temperatura barve)
Če želite izbrati vnaprej nastavljeno temperaturo barve, tapnite gumb  ali .
5500, 6500, 8000, 9300: Prednastavljene temperature barve.
User (Uporabnik): Če je izbrana prednastavljena barvna temperatura in je kateri koli drugi barvni
parameter naknadno prilagojen tako, da ni več izbrana privzeta nastavitev, so posledične vrednosti
kopirane v uporabniško prednastavljene vrednosti Color Temperature (Temperatura barve) in izbrana je
možnost User (Uporabnik).

Red / Green / Blue (Rdeča/zelena/modra)
Za prilagajanje ravnovesja izbrane barve na sliki tapnite gumb  ali .

Saturation (Nasičenost) (na voljo le za vhode YUV)
Za prilagajanje nasičenosti (barvne intenzivnosti) slike tapnite gumb  ali .

Hue (Odtenek) (na voljo le za vhode YUV)
Za prilagajanje odtenka (barve) tapnite gumb  ali .

Brightness (Svetlost)
Če želite sliko zatemniti ali osvetliti, tapnite gumb  ali .

Contrast (Kontrast)
Če želite prilagoditi kontrast slike, tapnite gumb  ali .
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Video Level (Raven video signala)
Če želite izbrati nastavitev ravni videa, tapnite gumb  ali .
Normal (Normalno): dohodni signal je prikazan brez spremembe.
Expanded (Razširjeno): razširi omejeni obseg signala 16–235 (220 odtenkov od črne do bele) na polni
obseg signala 0–255 (256 odtenkov od črne do bele).

OPOMBA!
Nastavitev razširitve
Uporaba razširjene nastavitve pri signalu polnega razpona bo obrezala sliko z izgubo
podrobnosti v temnih in svetlih območjih.

Color Correction (Barvna korekcija)
Če želite izbrati nastavitev barvne korekcije, tapnite gumb  ali .
NDS: Zaobide funkcijo barvne korekcije.
BT.709: Tovarniško umerjena nastavitev, ki ustreza standardu BT.709.
BT.2020: Tovarniško umerjena nastavitev, ki posnema standard BT.2020.

Auto Color Correction (Samodejna barvna korekcija)
Če želite izbrati samodejno barvno korekcijo (vklopljeno ali izklopljeno), tapnite gumb  ali .

4.7 Meni Setup (Nastavitev)

Menu Position (Položaj menija)
Za izbiro med 4 prednastavljenimi lokacijami zaslonov za prikaz zaslonskega menija tapnite gumb  ali

.

Language (Jezik)
Če želite izbrati enega od osmih jezikov: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands ali Pycckий, tapnite gumb   ali .

DPMS Enable (Omogoči DPMS)
Če želite omogočiti ali onemogočiti sistem za upravljanje porabe zaslona Display Power Management
System (DPMS), pritisnite gumb  ali .
Off (Izklop): Privzeta nastavitev.
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On (Vklop): Če vhodni signal ni na voljo, se za 10–15 sekund prikaže sporočilo D.P.M.S, preden
zaslon preide v način varčevanja z energijo. Ob povrnitvi signala se zaslon ponovno vklopi.

Menu Lock (Zaklepanje menija)
Če želite omogočiti Menu Lock (Zaklepanje menija), pritisnite gumb .
Off (Izklop): Privzeta nastavitev
On (Vklop): Onemogoči dostop do zaslonskih menijev, da prepreči nenamerne spremembe nastavitev
prikaza. Zaslonski meni se zapre in na kratko se prikaže sporočilo MENU LOCKED (Meni zaklenjen).
Če želite odkleniti dostop do zaslonskega menija, hkrati pridržite gumba MENU (Meni) in SCROLL
(Premikanje), dokler se ne prikaže sporočilo MENU UNLOCKED (Meni odklenjen).

Backlight (Osvetlitev ozadja)
Za prilagoditev ravni osvetlitve ozadja tapnite gumb  ali .

Backlight Stabilization (Stabilizacija osvetlitve ozadja)
Za omogočanje ali onemogočanje stabilizacije osvetlitve ozadja tapnite gumb  ali .
Off (Izklop): Privzeta nastavitev.
On (Vklop): nadzira izhodno moč diod LED, da vzdržuje dosledno osvetlitev ozadja in tako kompenzira
poslabšanje izhodne moči diod LED skozi življenjsko dobo prikazovalnika.

Keypad Color (Barva tipkovnice)
Če želite spremeniti nastavitev barve tipkovnice, tapnite gumb  ali .

Prednastavljene privzete vrednosti
Razpoložljive prednastavljene vrednosti so: Preset TC201, TC200 in NeoIP.
Parametre je mogoče prilagoditi glede na posamezno uporabo, vendar pa prilagoditev ni mogoče
shraniti. Vsakič, ko izberete prednastavljeno vrednost, se naložijo prednastavljene vrednosti.
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4.8 Meni Input (Vhod)

OPOMBA!
Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo za 90R0132.

Meni Input (Vhod) odprite neposredno tako, da tapnete gumb INPUT (Vhod).

Pregled menija Input (Vhod)
Primarna slika je določena z izbiro vhoda.

12G-SDI in 3D-možnost

3D-oblika signala
Naslednje nastavitve so na voljo samo za priključke SDI, HDMI-2 in DVI-2 pri konfiguraciji 3D-prikaza:
None (2D) (Brez (2D)): To možnost izberite, če je dohodni signal vnaprej obdelan v obliki 3D iz UHD
oblike vrstica za vrstico ali kot standardna dvodimenzionalna slika in ne tridimenzionalna.
Line by Line (Vrstica za vrstico): To možnost izberite, če ima dohodni signal tri dimenzije v obliki
vrstice za vrstico.
Top/Bottom (Zgoraj/spodaj): To možnost izberite, če ima dohodni signal tri dimenzije v obliki zgoraj/
spodaj.

Color Domain Format (Oblika barvne domene)
Pri vseh vhodih so na voljo naslednje nastavitve:
Auto (Samodejno): To možnost izberite za samodejno zaznavanje barvnega prostora signala.
RGB: To možnost izberite, če ima dohodni signal barvni prostor RGB.
YUV: To možnost izberite, če ima dohodni signal barvni prostor YUV.
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5 Priključna plošča

5.1 Konektorska plošča Radiance Ultra 4K/UHD 12G-SDI (90R0123, 90R0124, 90R0125
in 90R0129)
Konfiguracija 12G-SDI

12G-SDI IN Vhod sprejme signal 12G-SDI, ki se prikaže kot UHD-slika.

12G-SDI OUT Izhod je aktiven samo, če je monitor vklopljen in je na 12G-SDI prisoten
signal.

Servisni USB-priključek
Service 1/Service 2 Priključek za namestitev nadgradnje vgrajene programske opreme.

RS-232 6-polni modularni priključek, ki se uporablja za vhod za poenoteni
serijski ukaz (USC)

Vrste priključkov
Vhodi Vrste priključkov
12G-SDI BNC
DVI–In 1 in2 DVI-D
DisplayPort
HDMI 1 in 2 Vrsta A
RS-232 6-polni modularni
Service 1 Priključek USB mini B
Service 2 USB micro AB
Vhod za enosmerni tok XLR, vrsta neutrik

Izhodi Vrste priključkov
12G-SDI BNC
DVI–Out 1 in 2 DVI-D

5.2 Standardna konektorska plošča Radiance Ultra 4K/UHD (90R1032)
Standardna konfiguracija

Service 1 Priključek za namestitev nadgradnje vgrajene programske opreme.

RS-232 6-polni modularni priključek, ki se uporablja za vhod za poenoteni
serijski ukaz (USC)
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Vrste priključkov
Vhodi Vrste priključkov
DVI–In DVI-D
DisplayPort
HDMI Vrsta A
RS-232 6-polni modularni
Service 1 Priključek USB mini B
Vhod za enosmerni tok XLR, vrsta neutrik

Izhodi Vrste priključkov
DVI–Out 1 in 2 DVI-D

5.3 Električni simboli

Izenačitev potencialov
Ta simbol se pojavi poleg prevodnika za izenačitev potenciala na zaslonu
(ozemljitvena točka).

Stikalo za zaprt položaj (vklop)
Ta simbol je prikazan na zaprti strani ali strani za vklop stikala prikazovalnika za
vklop in izklop.

Stikalo za odprt položaj (izklop)
Ta simbol je prikazan na odprti strani ali strani za izklop stikala prikazovalnika za
vklop in izklop.

OPOZORILO!
Degradacija video signala
Priporočamo, da radij ukrivljenosti kovinskih kablov ni manjši od 63 mm (2,5 palca)
ali 7-kratnega premera kabla, kar je večje. Velja ukrivljenost lahko kabel poškoduje in/
ali degradira video signal.
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6 Specifikacije

OPOMBA!
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za nedavne
specifikacije se obrnite na NDS.

90R0123 90R0124, 90R0125 in
90R0129 90R0132

Razdalja gledanja (samo
3D) N/A

90R0125: N/A
90R0124: 1 m
90R0129: 2 m

N/A

Območje gledanja
(diagonalno) 801 mm (31,50 palca) 812,8 mm (32,00 palca) 801 mm (31,50 palca)

Zorni kot (vodoravni in
navpični) 178° 178° 178°

Izvorna ločljivost 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160
Kontrastno razmerje
(nominalno) 1700 : 1 1350 : 1 1700 : 1

Tipična svetilnost (cd/
m2) 650 700 650

Barvni obseg 140 % od BT.709 149 % od BT.709 140 % od BT.709
Velikost pike 0,181875 mm 0,1845 mm 0,181875 mm
Vhod za enosmerni tok 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A
Poraba energije DC
(tipična)a 130 W 130 W 120 W

Teža monitorja 14,5 kg (32,0 lb) 14,5 kg (32,0 lb) 14,5 kg (32,0 lb)
Mere monitorja (Š x V x
G)

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

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

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

Delovni pogoji:

Temperaturni razpon od 0 do 40 °C (od 32 do
104 °F)

od 0 do 40 °C (od 32 do
104 °F)

od 0 do 40 °C (od 32 do
104 °F)

Razpon vlažnosti
(brez kondenzacije) od 20 do 90% od 20 do 90% od 20 do 90%

Višina (najvišja) 2000 m (6600 čevljev) 2000 m (6600 čevljev) 2000 m (6600 čevljev)
Pogoji shranjevanja:

Temperaturni razpon od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

Razpon vlažnosti
(brez kondenzacije) od 10 do 90% od 10 do 90% od 10 do 90%

Višina (najvišja) 4877 m (16.000 čevljev) 4877 m (16.000 čevljev) 4877 m (16.000 čevljev)
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Pogoji transporta:

Temperaturni razpon od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

od –20 do 50 °C (od –4
do 122 °F)

Razpon vlažnosti
(brez kondenzacije) od 10 do 90% od 10 do 90% od 10 do 90%

Zračni tlak Od 549 do 1013 hPa Od 549 do 1013 hPa Od 549 do 1013 hPa

a. Velja za napajalnik BridgePower BPM150S24F06.
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7 Podprte ločljivosti

7.1 DisplayPort

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

HD-videonačini UHD-videonačini
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 in DVI-2

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

SD-videonačini Grafični načini
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 75
HD-videonačini 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-videonačini 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

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

SD-videonačini Grafični načini
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 640 480 72,809
HD-videonačini 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-videonačini 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-videonačini 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

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

SD-videonačini Grafični načini
720 480p 60 640 480 60
720 576p 50 800 600 60,317
HD-videonačini 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-videonačini 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-videonačini
4K-videonačini 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

sl



25 / 34

Podprte ločljivosti | 25

7.5 12G-SDI

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

Vodoravna
ločljivost
(slik. pike)

Navpična
ločljivost
(linije)

Navpična
frekvenca
Hz

12G-SDI HD-videonačini 3G-SDI-videonačini
1280 720p 30 1920 1080p 50
1280 720p 50 1920 1080p 59,940
1280 720p 59,94 1920 1080p 60
1280 720p 60 UHD-videonačini
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 Namestitev in vzdrževanje

8.1 Namestitev v skladu s standardom VESA
Ta monitor je skladen s standardom o namestitvenih površinah VESA z vzorci za montažo v odprtine
MIS 100 x 100 mm in 200 x 100 mm, ki so primerne za namestitev na stojalo ali nosilce.

NEVARNOST!
Vijake pritrdilnega nosilca je treba trdno zategniti. Če montažnega nosilca ne pritrdite
pravilno na prikazovalnik, je to lahko nevarno.

8.2 Namestitev prevleke kabla
1. Pred namestitvijo prevleke kabla priključite napajalne, krmilne kable in videokable.
2. Prevleka kabla poravnajte z vdolbino držala kablov na zadnji strani prikazovalnika.
3. Kable postavite pod izrez in potisnite pokrov naprej v vdolbino, da se zavihki na spodnjem robu

zaskočijo na mesto.

8.3 Navodila za čiščenje
Monitor mora biti pred čiščenjem IZKLOPLJEN in izključen iz vira napajanja.
Sprednje steklo in okrov očistite s krpo, ki se ne kosmiči in je narahlo navlažena z destilirano vodo, ali s
čistilcem za stekla na osnovi amoniaka ali s katerim koli od naslednjih razkužil:

etanol (80-%), izopropilni alkohol, beli kis (destiliran, 5-% kislost).

NEVARNOST!
Ne dovolite, da bi v notranjost monitorja vstopile tekočine, saj lahko pride do hudih
poškodb enote. Ne uporabljajte topil, abrazivnih detergentov ali kemičnih čistilnih
krp.

8.4 Zahteve v zvezi z vzdrževanjem
Ta monitor ne potrebuje nobenega večjega vzdrževanja, le periodično čiščenje sprednjega stekla in
okrova.

NEVARNOST!
Če na monitorju za daljše časovno obdobje pustite fiksno (stalno) sliko, se lahko
slika ohrani. Zato na monitorju ne puščajte stalne slike ali pa ga izklopite, kadar ga ne
uporabljate.
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9 Odpravljanje težav

9.1 Podvajanje znakov
Podvajanje znakov morda povzroča nepravilna nastavitev možnosti Sharpness. Če je bil parameter
Sharpness (Ostrina) prilagojen, ga poskusite ponastaviti na privzeto vrednost 50.

9.2 Črn zaslon
Izklopite in vklopite prikazovalnik. Prikaz zaslona z logotipom ob zagonu pomeni, da prikazovalnik
pravilno deluje. Preverite in potrdite, da je funkcija upravljanja napajanja (DPMS) onemogočena.
Sporočilo Searching (Iskanje) v spodnjem desnem kotu pomeni, da vir videa ni bil zaznan.

9.3 Služba za pomoč strankam
Za pridobivanje pomoči v primeru težav, ki niso navedene zgoraj, pokličite službo za pomoč strankam
na tel. št. +1 877 637 1110.
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10 Tabele s podatki o elektromagnetni združljivosti
Vsi medicinski elektronski pripomočki morajo izpolnjevati zahteve standarda IEC 60601-1-2. Za
zagotavljanje elektromagnetne združljivosti in soobstoja vseh drugih medicinskih pripomočkov je treba
pred kirurškim posegom poskrbeti za previdnostne ukrepe, upoštevati informacije iz smernic glede
elektromagnetne združljivosti (EMZ) iz tega priročnika in preveriti vse medicinske pripomočke, če se
uporabljajo sočasno.
Zaradi značilnosti emisij je ta oprema primerna za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah
(CISPR 11, razred A). Če se uporablja v stanovanjskih območjih (kjer je običajno zahtevana oprema
CISPR 11, razred B), ta oprema morda ne bo zagotavljala zadostne zaščite za radiofrekvenčne
komunikacijske storitve. Uporabnik bo morda moral opremo prestaviti ali obrniti.
Za referenco so vam na voljo naslednje tabele elektromagnetne združljivosti:

10.1 Smernice in izjava proizvajalca – odpornost na elektromagnetne motnje
Izdelek je predviden za uporabo v spodaj opisanem okolju. Uporabnik/upravljavec izdelka mora
zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

Preskus emisij Skladnost Smernice za elektromagnetno okolje

RF-emisije CISPR 11 Skupina 1

Izdelek uporablja RF-energijo samo za svoje
notranje delovanje. Zato so njegove
radiofrekvenčne emisije zelo nizke in
najverjetneje ne bodo povzročale motenj v
delovanju bližnje elektronske opreme.

RF-emisije CISPR 11 Razred B

Izdelek je primeren za uporabo v vseh
ustanovah, ki niso javne ustanove in ustanove,
neposredno povezane z javnim napajalnim
omrežjem, ki oskrbuje stavbe, ki se uporabljajo
za javne namene.

Harmonske emisije
IEC 61000-3-2 Razred A

Nihanja napetosti/emisije
flikerja IEC 61000-3-3 Je skladen
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10.2 Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost na motnje
Ta izdelek je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik
izdelka mora zagotoviti, da se izdelek uporablja v takšnem okolju.

Preskus odpornosti Preskus odpornosti

Elektrostatična razelektritev (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV razelektritev pri stiku
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV zračna razelektritev

Sevano radiofrekvenčno polje IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz 
80 % AM 1 kHz

Bližinska polja brezžičnih oddajnikov
IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz. 3 V/m
Naključni preskus: 385 MHz pri 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pri 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
pri 28 V/m

Hitri prehodni sunki napetosti IEC 61000-4-4
± 2 kV, električno omrežje z izmeničnim tokom
± 1 kV, vhodno-izhodna vrata
100 kHz PRR

Sunek IEC 61000-4-5
Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–
ozemljitev
Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–vod

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Prevajana radiofrekvenčna energija IEC 61000-4-6
3 V (od 0,15 MHz do 80 MHz)
Pasovi ISM 6 V
80 % AM 1 kHz

Magnetno polje frekvence toka (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8 30 A/m–50 ali 60 Hz

Padci napetosti, kratke prekinitve in spremembe
napetosti na vhodnih napajalnih vodih
IEC 61000-4-11

100-% padec, 0,5 cikla, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100-% padec, 1 cikel
30-% padec, 25/30 ciklov (50/60 Hz)
Prekinitev 100-% padec, 5 s

OPOMBA!
Jakosti polj fiksnih oddajnikov, kakršne so bazne postaje za mobilne in brezžične
telefone ter terenske radijske postaje, amaterske radijske postaje, AM- in FM-
oddajniki ter TV-oddajniki, teoretično ni mogoče natančno predvideti. Za ocenitev
elektromagnetnega okolja, ki ga ustvarijo fiksni radiofrekvenčni oddajniki, je treba
izvesti pregled elektromagnetnih vplivov v zadevnem okolju. Če izmerjena poljska
jakost na mestu uporabe izdelka presega zgoraj navedeno primerno stopnjo RF-
združljivosti, je potrebno na podlagi opazovanja preveriti, ali izdelek pravilno deluje.
Če je opaženo nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je
preusmeritev ali prestavitev izdelka.

sl



30 / 34

30 | Tabele s podatki o elektromagnetni združljivosti

OPOMBA!
V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polj 
nižje od 3 V/m.

10.3 Smernice in izjava proizvajalca – priporočene ločilne razdalje
Priporočene ločilne razdalje med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo
ter izdelkom
Izdelek je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so izsevane radiofrekvenčne motnje pod
nadzorom. Kupec ali uporabnik izdelka lahko prepreči elektromagnetne motnje tako, da ohranja
najmanjšo razdaljo med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo (oddajniki) in
izdelkom, kot je priporočeno spodaj, skladno z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.

NEVARNOST!
Vpliv radiofrekvenčnih komunikacijskih naprav (oddajnikov) na značilnosti delovanja
Prenosne visokofrekvenčne komunikacijske naprave lahko vplivajo na značilnosti
delovanja naprave. Zato mora biti razdalja med takimi napravami in insuflatorjem,
njegovimi dodatki in kabli najmanj 30 cm (neodvisno od vsakršnega izračuna).

Ocenjena največja
izhodna moč oddajnika
(W)

Ločilna razdalja skladno s frekvenco oddajnika (v metrih)

od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 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

Za oddajnike z največjo nazivno izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno
razdaljo d v metrih (m) ocenimo s pomočjo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja
nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) skladno z zahtevami proizvajalca oddajnika.

OPOMBA!
Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.

OPOMBA!
Te smernice morda ne veljajo v vseh primerih. Na elektromagnetno širjenje vplivata
absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.
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11.1 Izjave o skladnosti
Pravila FCC in direktive Sveta glede evropskih standardov
Ta pripomoček je skladen s 15. delom pravil FCC in Uredbe 2017/745 o medicinskih pripomočkih
Evropske unije. Za delovanje veljata ta dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj
in (2) ta naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, tudi takšno, ki lahko povzroči neželene rezultate.
1. Z barvnim monitorjem uporabljajte priložene priporočene kable, ki ne ovirajo sprejema radijskih in

televizijskih signalov. Uporaba drugačnih kablov in adapterjev lahko povzroči motnje pri drugi
elektronski opremi.

2. Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami v skladu z delom 15 FCC in CISPR 11. Ta
oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive
motnje v radijskih komunikacijah, če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili.

IEC
Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za medicinske pripomočke po IEC 60601-1-2.
Te omejitve so bile zasnovane za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v tipičnem medicinskem
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in
uporabljate v skladu z navodili, lahko pri drugih napravah v bližini povzroči škodljive motnje.
Pravilnik FCC, direktive Sveta v zvezi z evropskimi standardi in standard IEC
Ne dajemo nobenih jamstev, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje sprejema radijskih in televizijskih signalov, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom
opreme, naj jih uporabnik poskuša odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:

• Sprejemno anteno obrnite drugače ali jo premestite.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
• Priključite opremo v vtičnico tokokroga, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Dodatna oprema, priključena na ta izdelek, mora biti certificirana v skladu s posameznimi standardi IEC
(tj. IEC 60950-1 ali IEC 62368-1) za opremo za obdelavo podatkov in IEC 60601-1 za medicinsko
opremo.
Poleg tega morajo biti vse konfiguracije skladne s standardom sistema IEC 60601-1-1. Kdor priključi
dodatno opremo na del za vhodni signal ali del za izhodni signal, konfigurira medicinski sistem in je
zato odgovoren, da je sistem skladen z določbami standarda sistema IEC 60601-1-1. Kdor je
odgovoren za pritrditev enote na sistem, mora zagotoviti, da je oprema za pritrditev, uporabljena s tem
izdelkom, skladna s standardom IEC 60601-1. Če ste v dvomih, se posvetujte z oddelkom za tehnične
storitve ali lokalnim predstavnikom družbe.
FCC
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, v
skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred
škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko
oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če je ne
namestite in uporabljate v skladu z navodili. Vendar ni jamstva, da se pri določeni namestitvi motnje ne
bodo pojavile. Če ta oprema povzroča škodljive motnje sprejema radijskih in televizijskih signalov, kar
lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj jih uporabnik poskuša odpraviti z enim ali več
naslednjimi ukrepi:

• Sprejemno anteno obrnite drugače ali jo premestite.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
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• Priključite opremo v vtičnico tokokroga, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
• Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim serviserjem radijskih/televizijskih sprejemnikov.

11.2 Pravna izjava
NDS lahko svoje izdelke prodaja prek drugih proizvajalcev medicinskih pripomočkov, distributerjev in
preprodajalcev, zato se morajo kupci tega izdelka družbe NDS posvetovati s subjektom, pri katerem so
ta izdelek izvorno kupili, glede pogojev katere koli upoštevne garancije za izdelek, ki jih takšen subjekt
navede (če sploh obstajajo).
Družba NDS ne prevzema zanj in ne pooblašča nobene osebe, da zanj prevzame katero koli drugo
odškodninsko odgovornost skupaj in/ali v zvezi s prodajo in/ali uporabo njenih izdelkov. Za zagotovitev
pravilne uporabe in nege izdelkov NDS ter ravnanja z njimi morajo stranke prebrati literaturo, specifično
za izdelek, priročnik z navodili za uporabo in/ali oznake, ki so priložene izdelku ali na voljo kakor koli
drugače.
Stranke se opozarja, da konfiguracija sistema, programska oprema, aplikacija, podatki stranke in
upravljavčev nadzor nad sistemom med drugimi dejavniki vplivajo na delovanje izdelka. Čeprav so
izdelki družbe NDS obravnavani kot združljivi s številnim sistemi, se lahko specifične funkcionalne
implementacije s strani strank razlikujejo. Zato mora potrošnik ugotoviti, ali je izdelek primeren za
določene namene ali aplikacije; družba NDS tega ne zagotavlja.
NDS ZLASTI ZAVRAČA VSE GARANCIJE NE GLEDE NA VRSTO, TJ. IZRECNO, NAZNAČENO IN/
ALI Z ZAKONI DOLOČENO GARANCIJO, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA
PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST IN/ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, IN
UGOTOVITEV NEKRŠITVE OB UPOŠTEVANJU VSEH IZDELKOV ALI STORITEV DRUŽBE NDS.
VSE DRUGE GARANCIJE, DOGOVORI IN/ALI JAMSTVA KATERE KOLI VRSTE, NARAVE ALI
OBSEGA, NE GLEDE NA TO, ALI SO NAZNAČENE, IZRECNE IN/ALI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA
KOLI STATUTA, ZAKONA, KOMERCIALNE UPORABE, OBIČAJA, TRGOVANJA ALI ČESAR KOLI
DRUGEGA ALI SO POSLEDICA TEGA, SO S TEM IZKLJUČENI IN ZAVRNJENI.
Družba NDS, njeni dobavitelji in/ali distributerji niso odgovorni, neposredno ali na podlagi nadomestila,
za nobeno posebno, naključno, posledično, kazensko, odvračilno ali posredno odškodnino, med drugim
vključno z domnevno škodo za zamudo pri pošiljanju, neizvedbo dostave, okvaro izdelka, zasnovo ali
proizvodnjo izdelka, nezmožnostjo uporabe takšnih izdelkov ali storitev, izgubo prihodnjih poslov
(izgubo dobička), ali na podlagi katerega koli drugega razloga, ne glede na vrsto, v povezavi z
nakupom, prodajo, zakupom, najemom, namestitvijo ali uporabo takšnih izdelkov družbe NDS ali ki
izhajajo iz tega, v povezavi s temi pogoji ali ob upoštevanju katerih koli pogojev katere koli pogodbe, ki
vključuje te pogoje.
V NEKATERIH JURISDIKCIJAH IZKLJUČITVE IN ZAVRNITVE DOLOČENIH GARANCIJ ALI
OMEJITEV ODGOVORNOSTI NISO DOVOLJENE, ZATO OMEJITVE IN/ALI IZKLJUČITVE,
DOLOČENE V TEM DOKUMENTU, MORDA NISO VELJAVNE. V TAKŠNEM PRIMERU BO
ODGOVORNOST OMEJENA NA NAJVEČJI MOŽNI OBSEG, KI GA DOVOLJUJE ZAKON V
JURISDIKCIJI SUBJEKTA.
Informacije, zagotovljene v tem dokumentu, vključno z vsemi zasnovami in povezanimi materiali, so
dragocena last družbe NDS in/ali njenih dajalcev licenc, ki si, če je primerno, pridržujejo pravico do
vseh patentnih pravic, avtorskih pravic in drugih lastninskih pravic do tega dokumenta, vključno z vsemi
zasnovami, proizvodno reprodukcijo, uporabo in prodajnimi pravicami v zvezi s tem, razen če so
navedene pravice izrecno dodeljene drugim osebam.
Do sprememb tega uporabniškega priročnika lahko pride brez vnaprejšnjega obvestila. Če obstajajo
kakršna koli vprašanja v zvezi z najnovejšimi navodili za uporabo, se obrnite na družbo NDS.
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