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1 Informacje o bezpieczeństwie

1.1 Ostrzeżenia i przestrogi

UWAGA!
Produkt jest wyrobem medycznym klasy I. Nie są dozwolone jakiekolwiek modyfika-
cje urządzenia.

WAŻNE!
To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku przez wykwalifikowany personel
medyczny.

WAŻNE!
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkowni-
ka. W celu naprawy należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem ser-
wisowym.

Ten symbol zawiadamia użytkownika o ważnych informacjach dotyczących instalacji i/lub
obsługi tego urządzenia. Informacje poprzedzone tym symbolem należy uważnie przeczy-
tać.

Ten symbol informuje użytkownika, że instrukcja obsługi i przetłumaczone egzemplarze są
opublikowane w witrynie internetowej NDS pod adresem: www.ndssi.com/user-manuals/

Ten symbol ostrzega użytkownika, że nieizolowane napięcie w urządzeniu może mieć wy-
starczającą wartość, by spowodować porażenie prądem. Nie dotykać żadnej części we-
wnątrz urządzenia. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, NIE WOLNO zdejmować
pokrywy ani tylnej części obudowy.

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym
Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

Ten symbol zawiadamia użytkownika, że należy uważnie przeczytać informacje poprzedzo-
ne tym symbolem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Ten symbol oznacza producenta.

Ten symbol oznacza przedstawiciela producenta na Wspólnotę Europejską.
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Ten symbol oznacza zgodność z dyrektywą dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego (dyrektywa WEEE).

Ten symbol oznacza, że urządzenie jest urządzeniem medycznym. Ten produkt jest prze-
znaczony wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia w profesjonalnych środo-
wiskach opieki zdrowotnej.

Ten produkt posiada atest TUV tylko w zakresie porażenia prądem, pożaru i zagrożeń me-
chanicznych zgodnie z CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 i ANSI/AAMI ES60601-1.

Ten produkt spełnia wymagania normy EN60601-1, dzięki czemu jest zgodny z rozporzą-
dzeniem Unii Europejskiej w sprawie urządzeń medycznych 2017/745.

UWAGA!
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu
Wszelkie poważne incydenty występujące w powiązaniu z urządzeniem należy zgła-
szać producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent
ma swoją siedzibę.

Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejszy wyrób może być sprzedawany wyłącznie lekarzom lub
na ich zamówienie.

1.2 Wymagania dotyczące bezpieczeństwa systemu
Sprzęt zewnętrzny podłączony do wejścia/wyjścia sygnału lub innych złączy tego produktu do użytku w
środowisku pacjenta musi być zgodny z wymaganiami norm bezpieczeństwa ISO i ANSI/AAMI ES/EN/
IEC 60601-1. Osoba, która podłącza taki sprzęt do tego produktu, z definicji utworzyła system i jest od-
powiedzialna za zgodność tego systemu z tymi samymi normami bezpieczeństwa ISO i ANSI/AAMI ES/
EN/IEC 60601-1.

1.3 Uziemienie
Ten produkt zasila zewnętrzne źródło energii elektrycznej, zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym
urządzeń medycznych 2017/745 dla urządzeń klasy I Unii Europejskiej. Instalator jest odpowiedzialny
za kontrolę uziemienia produktu w celu sprawdzenia, czy jest ono zgodne ze szpitalnymi, lokalnymi i
krajowymi wymogami dotyczącymi impedancji.
Do uziemienia obudowy urządzenia można korzystać z gniazda uziemienia zainstalowanego na tylnym
panelu. Każde takie uziemienie należy instalować zgodnie z obowiązującymi normami elektrycznymi.
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1.4 Wymagania dotyczące zasilania

1.4.1 Zasilacz
Opisywany produkt spełnia wyszczególnione normy bezpieczeństwa pod warunkiem, że jest używany
wraz z dołączonym zasilaczem klasy medycznej:

Model Radiance Ultra
Zasilacz BridgePower BPM150S24F06
Wejście AC 100–240 V, od 50 do 60 Hz
Wyjście DC 24 V DC, 6,25 A, 150 W

1.4.2 Przewód zasilający
Do zasilania urządzenia należy używać dołączonego przewodu klasy medycznej wraz z prawidłowym
wtykiem.

• Przewód zasilający jest jedynym odcinającym zasilanie urządzeniem przeznaczonym dla opisywa-
nego produktu. Aby odciąć zasilanie od opisywanego produktu, należy odłączyć przewód zasilający
od sieci elektrycznej.

• Opisywany produkt lub inne urządzenia medyczne należy ustawić w taki sposób, aby przewód zasi-
lający i połączenie z siecią elektryczną były łatwo dostępne.

• Jeśli do połączenia opisywanego produktu z siecią elektryczną potrzebne jest użycie przedłużacza
lub listy zasilającej, należy upewnić się, że wtyk zasilający można bezpiecznie podłączyć do takiego
przedłużacza lub listwy.

• Ten produkt powinien być zasilany ze obwodu centralnie zerowanego, gdy jest używany w Stanach
Zjednoczonych pod napięciem powyżej 120 woltów.

1.5 Sposób użycia produktu i przeciwwskazania

1.5.1 Sposób użycia produktu
Uwaga: Jeśli dany wyświetlacz ma wbudowany system ZeroWire, należy przeczytać część Sposób
użycia produktu i ostrzeżenia [} 39] systemu ZeroWire.
Monitory serii Radiance Ultra są przeznaczone do użytku w środowisku medycznym jako urządzenia
wyświetlające wysokiej jakości obraz wideo i zdjęcia.
Opisywany produkt jest przeznaczony do pracy ciągłej.
Ten produkt może wyświetlać obrazy radiologiczne (format PACS) wyłącznie do celów referencyjnych;
nie jest przeznaczony do badań diagnostycznych.

1.5.2 Przeciwwskazania

UWAGA!
Nie używać opisywanego produktu w miejscu występowania palnej mieszaniny środ-
ków znieczulających z tlenem, powietrzem lub tlenkiem azotu.
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UWAGA!
Żadna część opisywanego produktu nie może wejść w kontakt z pacjentem. Nigdy nie
dotykać produktu i pacjenta jednocześnie.

UWAGA!
Jednostka zastępcza
W przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu zdecydowanie zaleca się przygo-
towanie urządzenia zastępczego.

UWAGA!
Dyskomfort podczas oglądania obrazów 3D
Wiadomo, że oglądanie obrazów 3D powoduje u niektórych osób dyskomfort. Objawy
mogą obejmować zmęczenie oczu, nudności lub zmęczenie. Zdecydowanie zaleca
się, aby nie oglądać obrazu 3D przez dłuższy czas, robić przerwy w razie potrzeby lub
przenosić obowiązki związane z oglądaniem na różnych pracowników. Jeśli odczu-
wany jest dyskomfort, należy przestać oglądać obrazy 3D i pozwolić oczom odpo-
cząć, dopóki dyskomfort nie ustąpi.

WAŻNE!
Opisywany produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa medycznego dotyczące produk-
tów używanych w pobliżu pacjenta.

WAŻNE!
Ten produkt może wyświetlać obrazy radiologiczne (format PACS) wyłącznie do ce-
lów referencyjnych; nie jest przeznaczony do badań diagnostycznych.
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2 Interfejs użytkownika wyświetlacza

2.1 Klawiatura wyświetlacza
Klawiatura wyświetlacza jest umieszczona na środku, w przedniej dolnej części obudowy, zapewniając
możliwość sterowania parametrami wyświetlacza za pomocą systemu menu ekranowego (On Screen
Display, OSD).

2.2 Nawigacja po menu

Przyciski MENU

wyświetlenie menu OSD
Aby otworzyć menu Input (Wejście) (patrz Menu Input (Wejście)
[} 12]), dwukrotnie stuknij przycisk INPUT (WEJŚCIE). Aby otwo-
rzyć menu Display (Wyświetlacz) (patrz Menu Display (Wyświe-
tlacz) [} 14]), jednokrotnie stuknij przycisk MENU.

Przycisk SCROLL
(PRZEWIŃ)

Przycisk wyboru pionowego
Aby otworzyć menu i wybrać parametr, stuknij przycisk SCROLL
(PRZEWIŃ). Po jednokrotnym stuknięciu przycisku zostanie wy-
brany górny wiersz parametrów, a z każdym kolejnym stuknięciem
zostanie wybrany kolejny wiersz.
Aby opuścić menu, użyj przycisku SCROLL (PRZEWIŃ), przecho-
dząc do dolnego wiersza menu, a następnie dotykając przycisku
SCROLL (PRZEWIŃ), aby podświetlić kartę menu, gdzie można
użyć przycisków  lub  w celu wybrania innej karty menu.

Przyciski strzałek
W LEWO / W PRA-
WO

Przyciski wyboru poziomego
Aby dostosować parametr, wybierz wiersz parametrów, używając
przycisku SCROLL (PRZEWIŃ), a następnie stuknij przycisk 
lub  w celu wybrania bądź zmiany ustawień.

2.3 QUICK SELECT (SZYBKI WYBÓR): Wybór wejścia głównego
Aby otworzyć menu QUICK SELECT (SZYBKI WYBÓR), stuknij przycisk INPUT (WEJŚCIE) (Klawiatu-
ra wyświetlacza [} 11]).

Menu QUICK SELECT (SZYBKI WYBÓR) pozwala użytkow-
nikowi na wybranie dowolnego aktywnego wejścia jako wej-
ścia głównego – w tym celu należy jednokrotnie stuknąć od-
powiedni przycisk na klawiaturze widocznego pod ikoną QU-
ICK SELECT (SZYBKI WYBÓR). Ikony QUICK SELECT
(SZYBKI WYBÓR) oznaczające wejścia aktywne są wyświe-
tlane na jasnoniebiesko. Opcje menu QUICK SELECT
(SZYBKI WYBÓR) mają zastosowanie jedynie do wybranego
wejścia głównego. Jeśli wejście wybrane jako główne (Prima-
ry) będzie aktualnie używane przez wejście pomocnicze (Se-
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condary), które będzie wyświetlane w postaci PIP, obraz PIP
zostanie usunięty i wyświetlony zostanie obraz Full Screen
Primary (Pełnoekranowy główny).

Menu QUICK SELECT (SZYBKI WYBÓR) zostanie dezaktywowane po 30 sekundach od dokonania
ostatniego wyboru.
Istnieje możliwość dostosowania menu QUICK SELECT (SZYBKI WYBÓR) tak, by zawierało wejścia
niezamieszczone na domyślnej liście. W tym celu należy skorzystać z menu EDIT QUICK SELECT
(EDYCJA MENU SZYBKIEGO WYBORU).

2.4 EDYCJA MENU SZYBKIEGO WYBORU: zmiana dostępności wejść głównych
Aby otworzyć menu EDIT QUICK SELECT (EDYCJA MENU SZYBKIEGO WYBORU), na trzy sekundy
naciśnij przycisk INPUT (WEJŚCIE) (Klawiatura wyświetlacza [} 11]).

Aby zmienić mapowanie przycisków w menu QUICK SE-
LECT (SZYBKI WYBÓR), stuknij przycisk na klawiaturze wi-
doczny poniżej ikony QUICK SELECT (EDYCJA MENU
SZYBKIEGO WYBORU), który chcesz zmienić.
Każde stuknięcie przycisku na klawiaturze spowoduje wy-
świetlenie kolejnego wejścia (w kolejności malejącej) wg listy
widocznej w menu Input (Wejście). Dotykaj przycisku, aż wy-
świetli się odpowiednie wejście. Można zmienić przypisanie
wszystkich przycisków z wyjątkiem przycisku INPUT (WEJ-
ŚCIE) oraz MENU.

2.5 Menu Input (Wejście)
Obraz główny (Primary) jest wybierany poprzez wskazanie wejścia głównego. Jeśli wybrano wejście
pomocnicze (Secondary) wówczas obraz główny zostanie wyświetlony na ekranie wraz z obrazem po-
mocniczym. Dostępne są konfiguracje małego i dużego obrazu w obrazie (Picture-In-Picture, PIP) oraz
obrazu dzielonego (Split-Screen). Patrz Sterowanie funkcją obraz w obrazie (Picture In Picture, PIP)
[} 25].
Aby wybrać wejście główne i pomocnicze z poziomu pojedynczego wyświetlacza, dwukrotnie stuknij
przycisk INPUT (WEJŚCIE), aby otworzyć menu Input (Wejście) (patrz Klawiatura wyświetlacza [} 11]).
Pierwsza (lewa) kolumna służy do wyznaczenia wejścia głównego oznaczonego literą P. W drugiej ko-
lumnie znajduje się komórka wyboru, którą można przenieść do wiersza wejścia poniżej, stukając w
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tym celu przycisk SCROLL (PRZEWIŃ). W trzeciej kolumnie znajduje się litera S oznaczająca wybrane
wejście pomocnicze (Secondary) bądź litera X, wskazująca na brak dostępności („unavailable for in-
put”).

Aby ustawić komórkę wyboru w wierszu żądanego wejścia, stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ) od-
powiednią liczbę razy. Aby ustawić dane wejście jako główne (Primary), stuknij przycisk ; aby ustawić
je jako pomocnicze (Secondary), stuknij przycisk . Wejście pomocnicze (Secondary) można usunąć,
ustawiając komórkę wyboru w wierszu wejścia i naciskając przycisk . Wejścia oznaczone literą X w
kolumnie wejść pomocniczych nie mogą zostać oznaczone jako wejścia pomocnicze.
Menu Input (Wejście) zostanie automatycznie dezaktywowane po 30 sekundach od dokonania wyboru.
Menu to można także zamknąć, stukając przycisk INPUT (WEJŚCIE).
W powyższej tabeli przedstawiono wejścia, które można wybrać jako pomocnicze dla określonych
wejść głównych.
Wejścia oznaczone symbolem ✓ w kolumnie wejść pomocniczych mogą zostać oznaczone jako wejścia
pomocnicze. Szare komórki oznaczają wejścia, które wykorzystują identyczne złącze lub układy scalo-
ne, i nie mogą być używane jednocześnie.
Wejścia DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 i SOG-1 korzystają z tego samego złącza. Jeśli zostanie wy-
brane wejście główne, pozostałych nie można wybrać jako pomocniczych. To samo odnosi się do wejść
VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 i SOG-2. Niektóre wejścia mogą być niedostępne w pewnych konfigura-
cjach.
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Główne Pomocnicze

Wejście

DVI-1,
VGA-1,
RGBS-1
,
YPbPr-1
, SOG-1

SDI-1 DVI-2

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2
, SOG-2

SDI-2 KOMPO-
ZYTOWE

S-VI-
DEO

HDBa-
seT-1

HDBa-
seT-2

DVI-1,
VGA-1,
RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2,
SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMPOZY-
TOWE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Menu Display (Wyświetlacz)

Aby otworzyć menu Display (Wyświetlacz), stuknij przycisk
MENU. Domyślnie wyświetli się menu ZeroWire ze szczegó-
łami dotyczącymi bieżącego wejścia głównego (Primary) i po-
mocniczego (Secondary) po lewej i prawej stronie, powyżej
kart menu.

Aby wybrać inne menu, stuknij przycisk  lub , by pod-
świetlić daną kartę menu, a następnie stuknij przycisk
SCROLL (PRZEWIŃ), aby wejść do danego menu.
Aby dostosować parametr, naciśnij przycisk SCROLL
(PRZEWIŃ), aby wybrać odpowiednią pozycję z listy, a na-
stępnie stuknij przycisk  lub  w celu dostosowania para-
metru lub wyboru ustawień. Zmiany wartości lub ustawień do-
tyczących parametrów są wprowadzane w czasie rzeczywi-
stym.
Menu Display (Wyświetlacz) zostanie automatycznie dezak-
tywowane po 30 sekundach od dokonania wyboru. Menu to
można także zamknąć, naciskając przycisk MENU.

Uwaga: Wyszarzone opisy wskazują na parametry niedostępne dla bieżącej konfiguracji wejścia lub sy-
gnału.



15 / 59

Interfejs użytkownika wyświetlacza | 15

2.7 Menu ZeroWire

WAŻNE!
Menu ZeroWire Menu jest aktywne, tylko gdy wyświetlacz współpracuje z wbudowa-
nym odbiornikiem ZeroWire.

Aby otworzyć menu i rozpocząć proces nawiązywania połączenia z systemem ZeroWire, stuknij przy-
cisk SCROLL (PRZEWIŃ).

Przeczytaj część Konfiguracja nadajnika ZeroWire [} 42] i upewnij się, że nadajnik ZeroWire jest skie-
rowany w stronę wyświetlacza z wbudowanym odbiornikiem ZeroWire i że odległość pomiędzy nimi wy-
nosi ≤ 2,4 m (8 stóp). Oba wyświetlacze powinny być ustawione w pionie i poziomie z tolerancją ±10°
oraz znajdować się na wysokości ≥ 1,5 m (5 stóp).

Dioda połączenia
Na zainstalowanym na wyświetlaczu nadajniku ZeroWire naciśnij przycisk LINK (ŁĄCZE-
NIE) i przytrzymaj go, aż dioda połączenia zacznie migać.
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Na wyświetlaczu z wbudowanym odbiornikiem ZeroWire stuknij przycisk , aby rozpocząć proces na-
wiązywania połączenia.

Gdy wejście główne zostanie automatycznie przełączone w tryb ZeroWire, ekran wyświetlacz z wbudo-
wanym odbiornikiem ZeroWire zmieni się na czarny. Przebieg procesu nawiązywania połączenia będą
wskazywać komunikaty stanu widoczne w dolnym rogu wyświetlacza. Po nawiązaniu połączenia na wy-
świetlaczu odbiornika wyświetli się obraz z nadajnika.
Informacje o alternatywnym procesie nawiązywania połączenia ZeroWire – patrz Skrócona instrukcja
łączenia systemu ZeroWire [} 45].

2.8 Komunikaty stanu ZeroWire
Komunikaty stanu odbiornika ZeroWire podają informacje o etapach procesu nawiązywania połączenia.

Opisy wszystkich komunikatów stanu zawiera część Komunikaty stanu łączności bezprzewodowej
[} 46].
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2.9 Menu Picture (Obraz)
Aby otworzyć menu Picture (Obraz), po wyświetleniu menu Display (Wyświetlacz) stuknij jednokrotnie
przycisk .

Horizontal Position (Położenie poziome)
Aby wyśrodkować obraz w poziomie, stuknij przycisk  lub .

Vertical Position (Położenie pionowe)
Aby wyśrodkować obraz w pionie, stuknij przycisk  lub .

H-Sharpness (Ostrość w poziomie)
Aby zwiększyć ostrość (ulepszenie krawędzi) w płaszczyźnie poziomej wyświetlanego obrazu, stuknij
przycisk  lub .

V-Sharpness (Ostrość w pionie)
Aby zwiększyć ostrość (ulepszenie krawędzi) w płaszczyźnie pionowej wyświetlanego obrazu, stuknij
przycisk  lub .

Phase (Faza) (tylko VGA, RGBS, YPbPr i SOG)
Aby dostosować fazę zegara pikseli wyświetlacza, stuknij przycisk  lub .

Frequency (Częstotliwość) (tylko VGA, RGBS, YPbPr i SOG)
Aby ustawić częstotliwość zegara pikseli tak, by obraz wypełnił ekran w poziomie, należy w pierwszej
kolejności dla ustawienia Scaling (Skalowanie) wybrać opcję Fill (Wypełnienie), a następnie stuknąć
przycisk  lub .

Overscan (Video) (Funkcja Overscan (Wideo))
Parametr ten jest aktywny, gdy dla wejścia wybrano opcję 16:9, 480P, 576P lub przeplot. Aby dokonać
wyboru, stuknij przycisk  lub .
0: Obraz jest wyświetlany na całym ekranie bez utraty informacji wideo. Obraz można wyświetlić z czar-
nymi pasami po bokach lub z czarnymi pasami na górze i na dole.
1, 2, 3, 4, 5 lub 6: Skokowo zwiększa i przycina wyśrodkowany obraz. Gdy rozmiar obrazu wzrasta, in-
formacje wideo są usuwane ze wszystkich stron.

Scaling (Graphics) (Skalowanie (Grafika))
Parametr ten jest aktywny, gdy dla sygnału wejściowego wybrano opcję inną niż 16:9, 480P, 576P lub
przeplot. Aby dokonać wyboru, stuknij przycisk  lub .
Fill (Wypełnienie): Rozciąga obraz wideo, wypełniając nim cały ekran. Współczynnik proporcji może
nie zostać prawidłowo zachowany.
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Aspect (Wsp. proporcji): Rozciąga obraz wideo do momentu, w którym jego największy wymiar wy-
pełni ekran, zachowując współczynnik proporcji. Obraz można wyświetlić z czarnymi pasami po bokach
lub z czarnymi pasami na górze i na dole.
1:1: wyświetla obraz wideo w natywnym rozmiarze, z zachowaniem pierwotnego współczynnika propor-
cji. Obraz o innym współczynniku proporcji można wyświetlić w formacie letterbox z czarnymi pasami
po bokach lub na górze i na dole.

SmartSync™/Alternative Modes (Tryby alternatywne): (tylko VGA, RGBS, YPbPr i SOG)
Opracowana przez NDS technologia SmartSync pozwala na analizowanie sygnałów wejściowych i au-
tomatyczne wyświetlenie obrazu wideo w odpowiednim formacie.
Tryby alternatywne pozwalają na ręczne rozróżnienie trybów o zbliżonej charakterystyce synchroniza-
cji.
SmartSync: Aby włączyć funkcję SmartSync, stuknij przycisk W PRAWO.
Alternative Modes (Tryby alternatywne): Aby wprowadzić zmiany do trybów alternatywnych, stuknij
przycisk . Po wybraniu ustawienia Alternative Modes (Tryby alternatywne) tryb zostanie zmieniony
po każdym stuknięciu przycisku  do momentu, w którym wybrany tryb będzie odpowiadał maksymal-
nemu dostępnemu. Kolejne stuknięcie przycisku  spowoduje przywrócenie trybu początkowego.
Flip/Rotate (Przerzuć/obróć)
Stuknij przycisk  lub , aby wybrać jedną z 5 opcji:

H-Flip (Obr. poz.) V-Flip (Obr. pion.) 90° 180° 270°
Przerzucenie od le-
wej do prawej

Przerzucenie od
góry do dołu

Obrót w prawo Obrót w prawo Obrót w prawo

Fine Tune (Dostrajanie)
Funkcja aktualnie niedostępna.

2.10 Menu Color (Kolor)

Gamma
Aby wybrać parametr gamma, stuknij przycisk  lub .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 lub 2.6: Wstępne nastawy gamma
Video (Wideo): Tabela kontrolna liniowych wartości gamma (LUT)
PACS: Tabela DICOM gamma LUT
Ten produkt może wyświetlać obrazy radiologiczne (format PACS) wyłącznie do celów referencyjnych.
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Color Temperature (Temperatura barw)
Aby wybrać wstępnie ustawioną temperaturę barw, stuknij przycisk  lub .
5500, 6500, 8000, 9300: Wstępnie ustawione wartości temperatury koloru.
User (Użytkownik): W przypadku wybrania wstępnie ustawionej temperatury barw i dostosowania do-
wolnego parametru koloru, wynikowe wartości zostaną skopiowane do nastaw temperatury barw użyt-
kownika (Color Temperature User); wówczas zostanie wybrana pozycja User (Użytkownik).

Red (Czerwony) / Green (Zielony) / Blue (Niebieski)
Aby dostosować balans wybranego koloru obrazu, stuknij przycisk  lub .

Saturation (Nasycenie) (dostępne tylko w przypadku wejścia YUV)
Aby dostosować nasycenie (intensywność barw) wyświetlanego obrazu, stuknij przycisk  lub .

Hue (Odcień) (dostępne tylko w przypadku wejść YUV)
Aby dostosować odcień (barwę) wyświetlanego obrazu, stuknij przycisk  lub .

Brightness (Jasność)
Aby dostosować jasność, stuknij przycisk  lub . Jasność można także zmienić za pomocą przycisku
Brightness/Contrast (Jasność/kontrast) – patrz Regulacja obrazu [} 27].

Contrast (Kontrast)
Aby dostosować kontrast, stuknij przycisk  lub . Jasność można także zmienić za pomocą przycisku
Brightness/Contrast (Jasność/kontrast) – patrz Regulacja obrazu [} 27].

Video Level (Poziom wideo)
Aby dostosować zakres sygnału, stuknij przycisk  lub .
Normal (Normalny): Zapewnia zakres dynamiczny odpowiadający sygnałowi wejściowemu bez wpro-
wadzania zmian.
Expanded (Rozszerzony): Rozszerza poziom sygnału tak, że sygnał wejściowy o zakresie od 16 (czar-
ny) do 235 (biały) zostanie rozszerzony do zakresu od 0 (czarny) do 255 (biały).

WAŻNE!
Jeśli dla sygnału wybrano już pełen zakres (od 0 do 255), wybranie tej opcji spowo-
duje „przycięcie” lub „nasycenie” sygnału.

Color Correction (Korekta barw)
Aby wybrać ustawienie korekcji barwy, stuknij przycisk  lub .
User (Użytkownik): Wartości domyślne zostaną zastąpione ustawieniami zmienionymi przez użytkowni-
ka.
NDS: Ustawienie kalibrowane fabrycznie zgodnie ze specyfikacją NDS dla korekcji gamma 2,2/tempe-
ratury barwy 6500 K.
SMPTE-C: Ustawienie kalibrowane fabrycznie zgodnie ze standardem SPMTE-C.
BT-709: Ustawienie kalibrowane fabrycznie zgodnie ze standardem BT-709.
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2.11 Menu Setup (Konfiguracja)

Menu Position (Położenie)
Aby wybrać jedną spośród dziewięciu wstępnie ustawionych lokalizacji menu OSD na ekranie, stuknij
przycisk  lub .

Language (Język)
Aby wybrać jeden z ośmiu języków: English (Angielski), Deutsch (Niemiecki), Français (Francuski),
Italiano (Włoski), Svenska (Szwedzki), Español (Hiszpański), Nederlands (Holenderski) lub Pycckий
(Rosyjski), stuknij przycisk  lub .

DPMS Enable (Włącz DPMS)
Aby włączyć lub wyłączyć system zarządzania zasilaniem wyświetlacza (DPMS), stuknij przycisk  lub

.
Off (Wył.): Ustawienie domyślne.
On (Wł.): Jeśli brak jest sygnału wejściowego, przez 10–15 s będzie wyświetlany komunikat D.P.M.S, a
następnie wyświetlacz przejdzie w tryb
energooszczędny. Z chwilą przywrócenia sygnału wejściowego, wyświetlacz zostanie włączony.

Auto Source Select (Automatyczny wybór źródła)
Aby aktywować lub dezaktywować funkcję automatycznego wyboru źródła, stuknij przycisk  lub .
Off (Wył.): Ręczny wybór wejścia wideo.
On (Wł.): Wyszukiwanie wszystkich możliwych źródeł wejściowych do momentu znalezienia aktywnego
źródła.
Priority (Priorytetowe): Wybór wejścia priorytetowego jest domyślnie nieaktywny. Przed uaktywnie-
niem funkcji wyboru wejścia priorytetowego należy wybrać wejście pomocnicze. Gdy funkcja wyboru
wejścia priorytetowego zostanie uaktywniona, obraz PIP zostanie umieszczony za obrazem głównym,
przyciski PIP + i - (  i ) zostaną dezaktywowane, a przycisk SWAP (ZAMIEŃ) pozostanie aktywny.
W razie utraty sygnału głównego zostanie wyświetlone wejście pomocnicze. Po przywróceniu sygnału
głównego obraz zostanie wyświetlony ponownie, a obraz pomocniczy zostanie umieszczony za obra-
zem głównym. Jeśli zostaną utracone sygnały główny i pomocniczy, monitor będzie naprzemiennie ska-
nował wejścia główne i pomocnicze do momentu wykrycia sygnału w dowolnym z nich. Po wykryciu sy-
gnału w wejściu głównym lub pomocniczym na monitorze wyświetli się obraz odpowiadający wykrytemu
sygnałowi.
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Menu Lock (Blokada)
Aby otworzyć menu Lock (Blokada), naciśnij przycisk .
Off (Wył.): Ustawienie domyślne.
On (Wł.): Blokuje dostęp do menu OSD w celu niedopuszczenia do zmiany ustawień wyświetlacza.
Menu OSD zostanie zamknięte, a następnie na krótko wyświetla się komunikat MENU LOCKED (ZA-
BLOKOWANO MENU). Aby odblokować dostęp do menu OSD, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
przyciski MENU i SCROLL (PRZEWIŃ), aż wyświetli się komunikat MENU UNLOCKED (ODBLOKO-
WANO MENU).

Communication Port (Port komunikacji)
Aby wybrać port komunikacji na potrzeby sterowania wyświetlaczem za pomocą zunifikowanych pole-
ceń szeregowych NDS, stuknij przycisk  lub . Informacje dotyczące złączy – patrz Złącza danych i
wyjścia pinowe [} 31].
RS-232: Podłącz kabel RJ-25 do portu RS-232.
Ethernet: Po wybraniu portu Ethernet wyświetlaczem będzie można sterować poprzez port TCP/IP.
Uwaga: W przypadku korzystania z portu Ethernet sprawdź, czy adres sieciowy IP oraz ustawienia por-
tu, maski podsieci i bramy, które opisano w części Menu Setup (Konfiguracja) [} 20], zostały skonfigu-
rowane prawidłowo dla danej sieci.
USB: Kabel mini-USB z portem USB (ND-OS) zostanie rozpoznany przez urządzenie łączące jako ka-
bel z portem RS-232.

Wyjście DVI-1
Aby zmienić ustawienia Redrive lub Screen (Ekran), stuknij przycisk, który pozwala na przełączenie
między dwoma ustawieniami.
Redrive: Powoduje wysłanie sygnału wejściowego DVI-1 do złącza DVI-1 RE-DRIVE (wyjście).
Screen (Ekran): Powoduje wysłanie obrazu, w tym obrazów PIP i OSD, do złącza DVI-1 RE-DRIVE
(wyjście).

Wyświetlany obraz: DVI-1 + VGA

Redrive: DVI-1 do wyjścia DVI-1 Screen (Ekran): DVI-1 + VGA do wyjścia DVI-1

Keypad Color (Kolor klawiatury)
Aby zmienić ustawienia koloru klawiatury, stuknij przycisk  lub .
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Factory Defaults (Ustawienia fabryczne)
Aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne, stuknij przycisk , aby otworzyć menu Factory De-
faults (Ustawienia fabryczne).

Następnie stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby wybrać funkcję Factory Defaults (Ustawienia fa-
bryczne), a następnie stuknij przycisk . W trakcie tej operacji wyświetli się komunikat Restoring Fac-
tory Defaults (Przywracanie ustawień fabrycznych).

User Defaults (Ustawienia użytkownika)
Aby zapisać zmiany wprowadzone w parametrach domyślnych w profilu User Defaults (Ustawienia
użytkownika), stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby wybrać profil User Defaults (Ustawienia użyt-
kownika) oznaczony jako Empty (Pusty), a następnie stuknij przycisk , aby zapisać profil. W trakcie
tej operacji wyświetli się komunikat Saving User Defaults (Zapisywanie ustawień użytkownika).

Aby przywrócić profil User Defaults (Ustawienia użytkownika) po zmianie innych parametrów, wybierz
zapisany profil User Defaults (Ustawienia użytkownika) i stuknij przycisk . W trakcie tej operacji wy-
świetli się komunikat Restoring User Profile (Przywracanie ustawień użytkownika). Aby usunąć profil
User Defaults (Ustawienia użytkownika), wybierz zapisany profil User Defaults (Ustawienia użytkowni-
ka) i stuknij przycisk Brightness/Contrast (Jasność/kontrast). W trakcie tej operacji wyświetli się ko-
munikat Clearing User Profile (Usuwanie ustawień użytkownika).
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Network IP Address (Adres sieciowy IP): Port
Ten parametr pozwala użytkownikowi na skonfigurowanie urządzenia ze statycznym lub dynamicznym
adresem IP oraz skonfigurowanie portu Ethernet na potrzeby sterowania wyświetlaczem za pomocą zu-
nifikowanych poleceń szeregowych.
Aby skonfigurować wyświetlacz pod kątem obsługi dynamicznego adresu IP, stuknij przycisk , aby
otworzyć menu Network IP Address (Adres sieciowy IP), stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), a na-
stępnie , aby otworzyć menu.

Aby aktywować ustawienie dynamicznego adresu IP, stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ) aż do za-
znaczenia pola DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) na niebiesko, a następnie stuknij przycisk

 lub , aby włączyć lub wyłączyć protokół DHCP.

Po włączeniu protokołu DHCP adres sieciowy IP, maska podsieci oraz brama zostaną zablokowane –
będą one konfigurowane automatycznie po połączeniu urządzenia z siecią obsługującą ustawienia au-
tomatyczne.
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Jeśli sieć skonfigurowano z włączoną lub wyłączoną obsługą protokołu DHCP, ustawienie Port powinno
zostać dostosowane do ustawień portu, przez który będą wysyłane polecenia. Aby zmienić ustawienie
Port, stuknij przycisk , aby włączyć tryb edycji, a następnie kilkakrotnie stuknij przycisk SCROLL
(PRZEWIŃ), aż numer portu zostanie podświetlony na niebiesko.

Stuknij przycisk  lub , aby zwiększyć lub zmniejszyć numer portu, aż do ustawienia prawidłowej
wartości. Gdy dla ustawienia DHCP zostanie wybrana opcja OFF (WYŁ.), użytkownik będzie musiał
skonfigurować adres sieciowy IP, maskę podsieci oraz bramę sieci, za pośrednictwem której wyświe-
tlacz będzie obsługiwany. Aby ustawić adres IP, w pierwszej kolejności upewnij się, że wyłączono ob-
sługę protokołu DHCP; następnie stuknij przycisk, aby wywołać tryb edycji i przycisk SCROLL (PRZE-
WIŃ), aby zaznaczyć pierwszy oktet (jeden z czterech dla adresu IP). Stuknij przycisk , aby ustawić
pierwszy oktet; następnie stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby zaznaczyć i ustawić kolejny oktet,
aż do prawidłowego skonfigurowania wszystkich z nich.
Jeśli nie znasz ustawień sieciowych, skontaktuj się z administratorem sieci.

Subnet Mask (Maska podsieci)
Jeśli wyłączono obsługę DHCP, maskę podsieci należy ustawić ręcznie.
Aby ustawić maskę podsieci, stuknij przycisk , aby wywołać tryb edycji i zaznaczyć pierwszy oktet (je-
den z czterech dla maski podsieci). Stuknij przycisk  lub , aby ustawić pierwszy oktet; następnie
stuknij przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby zaznaczyć i ustawić kolejny oktet maski podsieci, aż do pra-
widłowego skonfigurowania wszystkich z nich. Jeśli włączono obsługę DHCP, parametr ten będzie au-
tomatycznie nadany przez sieć.

Gateway (Brama)
Jeśli wyłączono obsługę DHCP, bramę należy ustawić ręcznie.
Aby ustawić bramę, stuknij przycisk , aby wywołać tryb edycji i zaznaczyć pierwszy oktet (jeden z
czterech dla adresu bramy). Stuknij przycisk  lub , aby ustawić pierwszy oktet; następnie stuknij
przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby zaznaczyć i ustawić kolejny oktet maski podsieci, aż do prawidło-
wego skonfigurowania wszystkich z nich. Jeśli włączono obsługę DHCP, parametr ten będzie automa-
tycznie nadany przez sieć.

PIP Adjust (Ustawienia PIP)
Aby wybrać ustawienia wyświetlania obrazów PIP, stuknij przycisk  lub . Opcje wyświetlania obra-
zów PIP można także ustawiać za pomocą klawiatury – patrz Sterowanie funkcją obraz w obrazie (Pic-
ture In Picture, PIP) [} 25].
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2.12 Sterowanie funkcją obraz w obrazie (Picture In Picture, PIP)
PIP: Ustawianie rozmiaru obrazu pomocniczego

Jeśli wybrano tylko wejście główne, wybranie wejścia pomocniczego spowoduje wy-
świetlenie w pierwszej kolejności małego obrazu PIP.

Aby zmienić wielkość obrazu pomocniczego, zamknij menu OSD i stuknij przycisk 
lub , aby przewinąć tryby wyświetlania obrazów PIP w sposób opisany poniżej.

Small PIP (Mały obraz PIP): Obraz pomocniczy będzie zajmował 25%
całej szerokości ekranu, a obraz główny – cały ekran.

Large PIP (Duży obraz PIP): Obraz pomocniczy będzie zajmował 40%
całej szerokości ekranu, a obraz główny – cały ekran.

Split-Screen (Ekran dzielony): Obrazy główny i pomocniczy są wy-
świetlane w formacie letterbox na ekranie podzielonym na dwie połowy.

Split-Screen Overscan (Ekran dzielony z funkcją Overscan): Obra-
zy główny i pomocniczy są wyświetlane na ekranie podzielonym na
dwie połowy; wysokości obrazów zostaną zmaksymalizowane i przycię-
te po lewej/prawej stronie.

Full Screen Primary (Główny obraz na pełnym ekranie): Obraz główny
jest wyświetlany na pełnym ekranie, a obraz pomocniczy jest ukryty.
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SWAP (ZAMIEŃ): Zamienia wejścia główne z pomocniczym.
Aby zamienić wejście główne oraz miejsce wyświetlania obrazu na ekranie z ustawie-
niami wejścia pomocniczego, stuknij przycisk SCROLL/SWAP (PRZEWIŃ/ZAMIEŃ).
Ponowne stuknięci przycisku spowoduje przywrócenie pierwotnych ustawień stanu
wejść głównego i pomocniczego. Aby zamienić obrazy główny i pomocniczy nie musi
zostać wykryty sygnał obu wejść.

Wejście/wyjście ogólne
Funkcja General Purpose Input/Output (GPIO) (Wejście/wyjście ogólne) pozwala użytkownikowi na
zmianę rozmiaru obrazu pomocniczego i zamianę wejść głównego i pomocniczego – patrz Sterowanie
funkcją obraz w obrazie (Picture In Picture, PIP) [} 26]. Umożliwia ona ponadto wyświetlenie wskaźni-
ka rejestrowania w lewym górnym rogu wyświetlacza.

Korzystanie z urządzenia sterującego GPIO
1. Z menu Input (Wejście) wybierz wejścia główne i pomocnicze.
2. Podłącz prawidłowo urządzenie do złącza GPIO znajdującego się na karcie głównej. Opis GPIO

oraz jego schemat – patrz Złącza i wyjścia pinowe sterowania [} 34].
3. Naciśnij przycisk zmiany rozmiaru obrazu PIP na urządzeniu, aby przełączyć poszczególne opcje

wyświetlania obrazu PIP oraz ekranu dzielonego.
4. Naciśnij przycisk SWAP (ZAMIEŃ) na urządzeniu, aby zmienić miejsce wyświetlania obrazów głów-

nego i pomocniczego.
5. Naciśnij przycisk rejestrowania na urządzeniu, aby zmienić miejsce wyświetlania obrazów głównego

i pomocniczego.
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2.13 Regulacja obrazu

Przycisk Brightness/Contrast (Jasność/kontrast)
Jednokrotnie stuknij przycisk Brightness/Contrast (Jasność/kontrast), aby otworzyć menu
regulacji jasności. Dwukrotne stuknięcie tego przycisku wywoła menu regulacji jasności, a
trzykrotne – menu regulacji podświetlenia. Aby zmienić ustawienie, stuknij przycisk  lub

.

Regulacja jasności

Aby zmienić jasność wejścia głównego, stuknij przycisk  lub . Jeśli
włączono wejście pomocnicze, ponowne stuknięcie przycisku Bright-
ness/Contrast (Jasność/kontrast) spowoduje wywołanie menu regulacji
jasności wejścia pomocniczego.
UWAGA: Wybranie nadmiernej lub zbyt niskiej jasności spowoduje
ograniczenie cieni i wyróżnienia szczegółów na wyświetlanym obrazie.
Regulacja kontrastu

Aby zmienić kontrast wejścia głównego, stuknij przycisk  lub . Jeśli
włączono wejście pomocnicze, ponowne stuknięcie przycisku Bright-
ness/Contrast (Jasność/kontrast) spowoduje wywołanie menu regulacji
kontrastu wejścia pomocniczego.
Uwaga: Wybranie nadmiernego lub zbyt niskiego kontrastu spowoduje
ograniczenie cieni i wyróżnienia szczegółów na wyświetlanym obrazie
oraz nieprawidłowe nasycenie barw.
Regulacja podświetlenia

Aby dostosować poziom podświetlenia monitora, stuknij przycisk  lub
.

Użycie funkcji stabilizacji powoduje przywrócenie fabrycznego poziomu
podświetlenia. Aby włączyć lub wyłączyć funkcję stabilizacji, stuknij
przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), a następnie stuknij przycisk  lub ,
aby zmienić wybór.
Uwaga: Niski poziom podświetlenia pozwoli na jego dłuższe działanie.
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3 Montaż i czyszczenie obudowy

3.1 Instalowanie pokrywy kablowej
1. Przed zainstalowaniem pokrywy kablowej należy podłączyć kabel zasilania, sterowania i sygnału wi-

deo.
2. Dostosować położenie pokrywy kablowej względem wnęki kablowej z tyłu wyświetlacza.
3. Wsunąć pokrywę kablową do wnęki tak, by kable były ustawione pod wycięciami.
4. Wsuwać pokrywę kablową aż zaciski zatrzasnęły się na dolnej krawędzi.
5. Jeśli dostarczono dwie śruby motylkowe, można ich użyć do przymocowania pokrywy kablowej do

górnych narożników lewego i prawego.

3.2 Instrukcja czyszczenia

UWAGA!
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy WYŁĄCZYĆ urządzenia i odłączyć je od źró-
deł zasilania.

UWAGA!
Poważne uszkodzenie urządzenia
Nie dopuścić, by jakakolwiek ciecz przedostała się do wnętrza urządzenia, ponieważ
mogłoby to skutkować jego poważnym uszkodzeniem.

UWAGA!
Uszkodzenie urządzenia
Nie stosować rozpuszczalników takich jak benzen lub rozcieńczalnik ani kwasów, za-
sad bądź detergentów o właściwościach ściernych.

Dokładnie przetrzeć szkło i obudowę z tworzywa sztucznego za pomocą niepozostawiającej włókien
ściereczki nasączonej delikatnym środkiem do czyszczenia szkła, np. 70-procentowym roztworem alko-
holu izopropylowego, 5-procentowym roztworem kwasu octowego lub środkiem do czyszczenia szkła
na bazie amoniaku bądź innym. Nie używać żrących rozpuszczalników, środków ściernych ani goto-
wych szmatek nasączonych chemikaliami.
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4 Panele złączy

4.1 Konfiguracje produktów Radiance Ultra

Element Karta główna Cyfrowy Analogowy HDBaseT
Wbudowany
odbiornik Ze-
roWire Rx

Radiance Ul-
tra 27"

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ul-
tra 32"

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32"

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

WAŻNE!
Szczegółowe informacje znajdują się w odpowiedniej karcie katalogowej.
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4.2 Panele złącz Radiance Ultra

Karta główna Karty rozszerzeń
Standardowe We/Wy We/wy cyfrowe

We/wy analogowe

Brak we/wy

Wejście HDBaseT

WAŻNE!
1. Wyjścia 3G-SDI 1 oraz 3G-SDI 2 odbierają jedynie sygnały 3G-SDI.
2. Wyjścia DVI–I i DVI–D2 oraz 3G–SDI 1 i 3G–SDI 2 RE-DRIVE są aktywne jedynie
przy włączonym wyświetlaczu.
3. Złącze ND–OS jest przeznaczone do instalowania aktualizacji oprogramowania we-
wnętrznego. Złącze ND–OS może także służyć do sterowania wyświetlaczem. Patrz
Menu Setup (Konfiguracja) [} 21].

Typy złączy
Wejścia Typy złączy
DVI–1 DVI–I (maks. 1920 x 1200)
SDI–1, SDI–2 BNC
RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I
RGBS–2/YPbPr–2/VGA–2/SOG–2 HD–15
DVI–2 DVI–D (maks. 1920 x 1200)
Kompozytowe BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Wyjścia Typy złączy
DVI–1 DVI–I
RGBS–1/ YPbPr–1/ VGA–1/SOG–1 DVI–I
DVI–2 DVI–D
SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Złącza danych i wyjścia pinowe
Złącza DVI-I cyfrowe i analogowe
Złącze DVI-I IN to złącze DVI-D typu Single Link. Połączenie obsługuje sygnały cyfrowe i analogowe
(RGBS/YPbPr). Dane analogowe występują na pinie 8 oraz pinach C1 – C5.

Pin Sygnał Pin Sygnał Pin Sygnał

1 T.M.D.S. DANE 2- 11 T.M.D.S. DANE 1/3
EKRAN 21 T.M.D.S. DANE 0/5

EKRAN
2 T.M.D.S. DANE 2+ 12 Nieużywany 22 T.M.D.S. ZEGAR EKRAN

3 T.M.D.S. DANE 2/4
EKRAN 13 Nieużywany 23 T.M.D.S. ZEGAR+

4 Nieużywany 14 +5V ZASILANIE 24 T.M.D.S. ZEGAR-
5 Nieużywany 15 GND Tylko DVI-I IN

6 ZEGAR DDC 16 WYKRYCIE ZŁĄCZA
HOT PLUG C1 ANALOGOWY CZERWO-

NY
7 DANE DDC 17 T.M.D.S. DANE 0- C2 ANALOGOWY ZIELONY

8 ANALOGOWA SYNCH.
PIONOWA (tylko DVI-I IN) 18 T.M.D.S. DANE 0+ C3 ANALOGOWY NIEBIESKI

9 T.M.D.S. DANE 1- 19 T.M.D.S. DANE 0/5
EKRAN C4 ANALOGOWA SYNCH.

POZIOMA

10 T.M.D.S. DANE 1+ 20 Nieużywany C5 ANALOGOWY, UZIEMIE-
NIE

VGA
Złącze VGA IN obsługuje sygnały RGBS 2, YPbPr i SOG 2.

Pin Opis Pin Opis Pin Opis
1 CZERWONY 6 CZERWONY GND 11 N.C.
2 ZIELONY 7 ZIELONY GND 12 DDC_SDA
3 NIEBIESKI 8 NIEBIESKI GND 13 SYNCH. POZIOMA
4 N.C. 9 +5VD 14 SYNCH. PIONOWA
5 GND 10 SYNCH. GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Pin Nazwa Opis
1 GND Uziemienie (Y)
2 GND Uziemienie (Y)
3 Y Natężenie (luminancja)
4 C Natężenie (chrominancja)

HDBaseT
Wejście HDBaseT wykorzystuje złącze RJ-45.

Pin Opis
1 HDBT_P0
2 HDBT_N0
3 HDBT_P1
4 HDBT_P2
5 HDBT_N2
6 HDBT_N1
7 HDBT_P3
8 HDBT_N3
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4.4 Złącza i wyjścia pinowe sterowania
TCP-IP

Pin Sygnał Opis
1 TX+ Brak połączenia
2 TX- Powrót dla transmisji
3 RX+ Odbiór
4 N.Z. Brak połączenia
5 N.Z. Brak połączenia
6 RX- Powrót dla odbioru
7 N.Z. Brak połączenia
8 N.Z. Brak połączenia

USB
Przewód aktualizacji pamięci Flash, nr kat. 35Z0047, można uzyskać od firmy NDS.

Pin Nazwa Opis
1 VCC +5 V DC
2 D- Powrót dla transmisji danych
3 D+ Powrót dla transmisji danych
4 GND Uziemienie
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Sterowanie szeregowe RJ-11 (6 pinów) RS-232

Pin Nazwa Opis
1 N.Z. Brak połączenia
2 N.Z. Brak połączenia
3 N.Z. Brak połączenia
4 RXD Odbiór
5 GND Uziemienie
6 TXD Transmisja

Złącze wejścia/wyjścia ogólnego
4-pinowe złącze słuchawki telefonicznej RJH

Pin Nazwa Opis
1 Swap Wejścia Swap P i S
2 P.S. Rozmiar obrazu PIP
3 R.I. Wskaźnik rejestrowania
4 GND Wskaźnik rejestrowania

Swap: Zwarcie pinów Swap i GND zmienia pozycje i rozmiary obrazów głównego i pomocniczego. Wię-
cej informacji – patrz Sterowanie funkcją obraz w obrazie (Picture In Picture, PIP) [} 25].
Rozmiar obrazu PIP: Rozmiar obrazu pomocniczego zwiększa się po każdym zwarciu pinu Rozmiar
obrazu PIN z pinem GND. Więcej informacji – patrz Sterowanie funkcją obraz w obrazie (Picture In Pic-
ture, PIP) [} 25].
Wskaźnik rejestrowania: Wskaźnik rejestrowania jest wyświetlany po zwarciu styku z pinem GND; po
rozwarciu styku wskaźnik jest niewidoczny. Wskaźnik rejestrowania jest wyświetlany w lewym górnym
narożniku monitora.
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4.5 Symbole elektryczne

Wyrównanie potencjałów
Ten symbol jest umieszczony obok przewodu wyrównawczego (gniazdo uziemie-
nia).

Zamknięty przełącznik (wł.)
Ten symbol jest umieszczony po zamkniętej (wł.) stronie przełącznika zasilania
wyświetlacza.

Otwarty przełącznik (wył.)
Ten symbol jest umieszczony po otwartej (wył.) stronie przełącznika zasilania wy-
świetlacza.

UWAGA!
Pogorszenie sygnału wideo
Zalecamy, aby promień zgięcia kabla metalowego wynosił co najmniej 63 mm (2,5 ca-
la) lub 7-krotność średnicy kabla, w zależności od tego, która wartość jest większa.
Mniejszy promień zgięcia mógłby spowodować uszkodzenie kabla i/lub zakłócenia w
sygnale wideo.
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5 Dane techniczne i obsługiwane rozdzielczości

5.1 Dane techniczne
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualne dane techniczne
można uzyskać od producenta.

Radiance Ultra 27" Radiance Ultra 32" Radiance Ultra 32" Tru-
Color

Pole widzenia (przekąt-
na) 685 mm (27,0 cala) 800 mm (31,5 cala) 800 mm (31,5 cala)

Typowa luminancjaa (cd/
m2) 900 400 650

Rozdzielczość natywna 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Wielkość plamki (mm) 0,311 0,364 0,364
Kąt widzenia (w pozio-
mie i w pionie) 178° 178° 178°

Współczynnik kontrastu
(nominalny) 1000:1 1100:1 1100:1

Paleta kolorów BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120% BT.709
Poziom sygnału wej.
VGA przy 75 Ω 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Poziom sygnału wej.
HD-SDI 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

Poziom sygnału wej. S-
Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Poziom sygnału wej.
kompozytowego 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Poziom sygnału wej.
HDBaseT 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Sync On Green (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p
Poziom sygnału wej.
RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Poziom synchr. wej.
RGBS 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Wejście DC 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Zużycie energii DC (ty-
powe)b 70 W 52 W 87 W

Zużycie energii AC (ty-
powe)b 81 W 60 W 98 W

Wymiary monitora (szer.
x wys. x gł.)

678 × 445 × 84 mm
(26,7 × 17,5 × 3,3 cala)

780 × 511 × 86 mm
(30,7 × 20,1 × 3,4 cala)

780 × 511 × 86 mm
(30,7 × 20,1 × 3,4 cala)

Masa wyświetlacza 8,9 kg (19,5 funta) 11 kg (24 funty) 13,2 kg (29 funtów)
Temperatura pracy 0–40°C (32–104°F) 0–40°C (32–104°F) 0–40°C (32–104°F)
Temperatura przechowy-
wania -20–50°C (4–122°F) -20–50°C (4–122°F) -20–50°C (4–122°F)
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Wilgotność podczas pra-
cy (bez kondensacji) 20–85% 20–85% 20–85%

Wilgotność podczas
przechowywania (bez
kondensacji)

5–85% 10–90% 10–90%

Wilgotność podczas
transportu (bez konden-
sacji)

5–85% 10–90% 10–90%

Wysokość n.p.m. pod-
czas pracy (maks.) 2000 m (6600 stóp) 2000 m (6600 stóp) 2000 m (6600 stóp)

Wysokość n.p.m. pod-
czas przechowywania
(maks.)

10 000 m (33 000 stóp) 10 000 m (33 000 stóp) 10 000 m (33 000 stóp)

a. Jasność podano dla wersji bez ekranu dotykowego i zainstalowanego filtra A/R.
b. Dotyczy zasilacza Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Obsługiwane rozdzielczości
Obsługiwane rozdzielczości DVI
Parametr sygnału Obsługiwany zakres
Rozdzielczość aktywna (w poziomie x w pionie) min. 640 x 480 do maks. 1920 x 1200
Częstotliwość odświeżania (pionowego) 23,98 Hz do maks. 85 Hz
Taktowanie zegara obrazu 25 MHz do maks. 165 MHz

Wejście DVI-D może automatycznie wykrywać wszystkie prawidłowe sygnały cyfrowe DVI w zakresach
rozdzielczości, odświeżania pionowego oraz częstotliwości taktowania zegara obrazu określonych w
powyższej tabeli. Sygnały o parametrach niemieszczących się w określonych zakresach mogą nie być
obsługiwane.
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Obsługiwane rozdzielczości SDI oraz HDBaseT
Obsługiwane rozdzielczości
SDI oraz HDBaseT

Rozdzielczość pionowa (linie) Częstotliwość pionowa (Hz)

720 480i 29,97
720 483i 29,97
720 487i 29,97
720 576i 25
720 587i 25
1280 720p 24
1280 720p 25
1280 720p 30
1280 720p 50
1280 720p 59,94
1920 1080p 24
1920 1080p 25
1920 1080p 29,97
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080p 50
1920 1080p 59,94

Obsługiwane rozdzielczości VGA, RGBS i YPbPr
Rozdzielczość pozioma (pikse-
le)

Rozdzielczość pionowa (linie) Częstotliwość pionowa (Hz)

720 480i 29,97
720 487i 29,97
720 480p 59,94
720 480p 60
720 576i 25
720 576p 50
640 480 60
800 600 60,32
1024 768 60
1280 720p 50
1280 720p 59,94
1280 960 59,94
1280 960 60
1280 1024 60,02
1600 1200 60
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080p 50
1920 1080p 59,94
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6 Technologia ZeroWire®

WAŻNE!
Dodatkowe informacje i procedury zamieszczone w tym rozdziale dotyczą jedynie wy-
świetlaczy Radiance Ultra wyposażonych w opcjonalny, wstępnie zainstalowany
wbudowany odbiornik ZeroWire.

Aprobata dotycząca urządzeń radiowych:
To urządzenie spełnia wymagania normy Draft EN302 567 V2.0.24 oraz dyrektywy w sprawie urządzeń
radiowych (RED) 2014/53/UE.
Identyfikacja FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Aprobaty przemysłowe, Kanada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Sposób użycia produktu i ostrzeżenia
Sposób użycia produktu
Urządzenia ZeroWire Embedded oraz ZeroWire G2 serii Radiance Ultra to bezprzewodowy system
sparowanego nadajnika i odbiornika służący do komunikacji wideo i przeznaczony do przesyłania sy-
gnałów wideo ze źródła, np. procesora/kamery endoskopu, bądź innego źródła sygnału wideo za po-
średnictwem łączności radiowej do odbiornika ZeroWire w celu wyświetlania obrazów podczas badań
endoskopowych i ogólnych zabiegów chirurgicznych. Bezprzewodowy system wideo złożony z urzą-
dzeń Radiance Ultra i ZeroWire G2 jest niesterylnym urządzeniem wielokrotnego użytku, które nie jest
przeznaczone do stosowania w obszarach sterylnych.

Ostrzeżenia
Nie stosować w środowisku rezonansu magnetycznego.

W przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu zaleca się zapewnienie dostępności re-
zerwowej pary nadajnika i odbiornika ZeroWire oraz kabla DVI. Na czas trwania zabiegu chi-
rurgicznego zaleca się także udostępnienie wyświetlacza podłączonego kablami do źródła
sygnału wideo.
Odstęp między urządzeniem roboczym a użytkownikiem lub pacjentem powinien zawsze
wynosić co najmniej 20 cm.

Przeciwwskazania
Patrz rozdział Przeciwwskazania.
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6.2 Dane techniczne systemu ZeroWire
System ZeroWire zapewnia bezprzewodowe przesyłanie sygnałów wideo z wyjścia DVI lub 3G-SDI źró-
deł wideo w SALI OPERACYJNEJ do wejścia DVI wyświetlacza wideo. Pracuje on w systemie bezprze-
wodowym HD 60 GHz zgodnie z zasadami FCC (część 15) dotyczącymi nielicencjonowanego zakresu
57–64 GHz mieszczącego się w części fal milimetrowych (mmW) widma elektromagnetycznego. Nadaj-
nik zamontowany na górnej tylnej krawędzi wyświetlacza odbiera sygnały wejściowe wideo bezpośred-
nio z procesora kamery endoskopowej lub z wyjść DVI lub SDI wyświetlacza.

Typ sygnału bezprzewodowego Zakres 60 GHz Wireless HD (WiHD)
Zakres częstotliwości 57–64 GHz
Kompresja wideo Brak
Wejścia wideo (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Wyjścia wideo (Rx) DVI-D
Obsługa HIPAA Szyfrowanie AES 256-bitowe
Zwłoka systemu < 1 ramka
Maks. liczba par na SALĘ OPERACYJNĄ 2 pary
Moc wyj. RF < 28 dBm/MHz EIRP
Zasięg maks. < 9,14 m (30 stóp)
Szybkość transmisji danych 50 Mbps – 3,8 Gb/s
Pobór mocy < 8 W

Maksymalna moc wyjściowa EIRP dla częstotliwości testowej
Kanały Maksymalna moc wyjściowa

EIRP dla częstotliwości testo-
wej

Średnia moc wyjściowa EIRP

Kanał „niski” LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Kanał „wysoki” LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Kanał „niski” HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Kanał „wysoki” HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Odległości niepowodujące zakłóceń
Urządzenia wymienione w poniższej tabeli przetestowano w celu określenia minimalnych bezpiecznych
odległości od systemu ZeroWire, przy których nie występują żadne zakłócenia między urządzeniami. W
przypadku stwierdzenia, że system ZeroWire jest zakłócany przez te urządzenia lub sam zakłóca ich
pracę, wystarczy zwiększyć odległości i stosować się co najmniej do odległości określonych w tabeli.

Testowane urządzenie Odległość do nadajnika Odległość do odbiornika
Żegadło elektryczne > 60,96 cm (2 stopy) > 30,48 cm (1 stopa)
RFID > 1 cm > 1 cm
Bezprzewodowy punkt dostępu
2,4 GHz > 15,24 cm (6 cali) > 15,24 cm (6 cali)

Bezprzewodowy punkt dostępu
5,8 GHz > 15,24 cm (6 cali) > 15,24 cm (6 cali)

Telefon komórkowy > 1 cm > 1 cm
Urządzenie Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Unikanie zakłóceń międzykanałowych
W przypadku typowego układu ZeroWire G2 złożonego z jednego systemu na salę zasadniczo nie ist-
nieją żadne ograniczenia. Bazując na wyniku skanowania wykonywanego po włączeniu zasilania, funk-
cja wyboru kanału nadajnika wybiera najmniej podatny na zakłócenia kanał spośród dwóch dostępnych
kanałów.
Poniżej przedstawiono kilka czynników wpływających na izolację kanałów systemu ZeroWire G2:
1. Grubość i materiał ścian sali.
2. Zamykanie i otwieranie drzwi do sali.
3. Konstrukcja sufitu sali oraz wykorzystane materiały.
Pary złożone z nadajnika odbiornika ZeroWire G2 muszą być zainstalowane w tym samym pomiesz-
czeniu. System nie działa w różnych pomieszczeniach. Jeżeli w jednej sali zainstalowane są dwie pary
nadajnik/odbiornik, każdą z nich należy połączyć oddzielnie, nawiązując połączenie między drugą parą
po pomyślnym połączeniu pierwszej pary. Przed włączeniem lub połączeniem drugiej pary nie ma ko-
nieczności wyłączania pierwszej pary.

Korzystanie z kanałów
Prawidłowe ustawienie należy określić na podstawie poniższych zaleceń:
1. Urządzenia nadajnika i/lub odbiornika ZeroWire G2 nie mogą być wykorzystywane z wcześniejszy-

mi modelami nadajnika i/lub odbiornika ZeroWire.
2. W jednym pomieszczeniu pracować mogą maksymalnie dwa systemy ZeroWire. W ramach po-

mieszczenia połączone pary nadajnika i odbiornika powinny być oddalone od siebie o co najmniej
1 m (3 stopy).

3. Grupy systemów ZeroWire mogą być instalowane w wielu pomieszczeniach, pod warunkiem że po-
mieszczenia te są oddalone od siebie o co najmniej 7,6 m (25 stóp).

4. Nadajników i odbiorników ZeroWire G2 nie należy instalować w szafkach metalowych ani otaczać
obiektami metalowymi, ponieważ może to zakłócać komunikację nadajnika z odbiornikiem.

Instalacja wielu systemów
Jeżeli w jednej SALI OPERACYJNEJ zainstalowane będą dwa systemy nadajnika sparowanego z od-
biornikiem, należy skorzystać z następującej procedury:
1. Jeżeli nadajniki i odbiorniki nie zostały ze sobą połączone, należy najpierw włączyć pierwszą parę

nadajnika i odbiornika oraz wykonać procedurę łączenia – patrz Skrócona instrukcja łączenia syste-
mu ZeroWire [} 45].

2. Włączyć drugą parę nadajnika i odbiornika oraz powtórzyć procedurę łączenia. Pary nadajnika i od-
biornika należy łączyć ze sobą oddzielnie – jedna para na raz. Aby ułatwić instalację i rozwiązywa-
nie problemów, zaleca się oznaczenie połączonych ze sobą par.

Działanie
Bezprzewodowy system wideo ZeroWire HD jest przeznaczony do stosowania w salach chirurgicznych
lub zabiegowych i zoptymalizowany pod kątem takich zastosowań. Nie zaleca się korzystania w zasto-
sowaniach innych niż kliniczne.
Poniższe kroki pomogą w uzyskaniu optymalnego działania systemu ZeroWire:
1. Zamontuj oba podzespoły co najmniej 1,5 m (5 stóp) nad podłogą.
2. Idealnie nadajnik i odbiornik powinny znajdować się na tej samej wysokości.
3. Aby uzyskać niezawodne połączenie wideo, należy stosować się do wytycznych dotyczących konfi-

guracji określonych w części Konfiguracja nadajnika ZeroWire [} 42].
4. Nadajnik i odbiornik powinny być skierowane ku sobie, a między nimi nie powinny znajdować się

żadne obiekty.
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5. Gdy urządzenia nie są dla siebie widoczne, zaleca się, aby nadajniki i odbiorniki znajdowały się w
odległości ≤ 1,8 m (6 stóp) od ścian.

6.3 Konfiguracja nadajnika ZeroWire
Konfiguracja nadajnika ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Źródło wideo DVI
(2) Wyjście DVI (kabel DVI)
(3) Wyjście SDI (opcjonalny kabel 3G-SDI)
(4) Zasilanie do wyświetlacza (24 V DC)
(5) Zasilanie do nadajnika (24 V DC)
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6.4 Panel złączy na nadajniku ZeroWire G2

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Wyłącznik
(2) Złącze zasilania
(3) Wejście DVI
(4) Wejście 3G-SDI
(5) Port USB: wykorzystywany do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego nadajnika;

nie służy jako we/wy ogólnego zastosowania.

6.5 Kable rozgałęźne do nadajnika ZeroWire G2
Nadajniki i odbiorniki ZeroWire G2 wykorzystywane z wyświetlaczami NDS o rozmiarze do 32" mogą
korzystać z opcjonalnych kabli rozgałęźnych do zasilania urządzenia ZeroWire. Dostępne są dwa ro-
dzaje kabli rozgałęźnych. Jeżeli jest to potrzebne, odpowiedni kabel rozgałęźny jest dołączony do ze-
stawu akcesoriów wyświetlacza.
Kabel rozgałęźny SwitchCraft (35X0096)

Kabel rozgałęźny XLR (35X0097)

6.6 Zasilacze nadajnika ZeroWire G2
Urządzenie nadajnika i odbiornika ZeroWire mogą być zasilane bezpośrednio z dostarczonego zasila-
cza 24 V DC.
Przy korzystaniu z zasilacza należy wybrać i zainstalować odpowiedni adapter zgodny z wymaganym
zasilaniem:
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• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Ustawianie i orientacja
Z uwagi na kształt pola sygnału anteny nadajnik i odbiornik należy zainstalować w taki sposób, aby były
wyrównane w pionie i w poziomie, w zakresie tolerancji ±10°.

Wyrównanie w pionie
Wyrównanie w pionie powinno mieścić się w zakresie ±10°.

Wyrównanie w poziomie
Wyrównanie w poziomie powinno mieścić się w zakresie ±10°.

Podniesienie
Nadajnik i odbiornik powinny znajdować się co najmniej 1,5 m (5 stóp) nad podłogą i na tej samej wyso-
kości. Najlepiej, aby przednie krawędzie nadajnika i odbiornika były ustawione wobec siebie równolegle
i były skierowane ku sobie.

Odległość w poziomie między nadajnikiem a odbiornikiem
System Medical Display;Radiance® Ultra pracuje prawidłowo, gdy odległość w poziomie między na-
dajnikiem a odbiornikiem wynosi 9,1  m (30 stóp). Jednakże w przypadku większości środowisk SAL
OPERACYJNYCH najlepsze wyniki osiąga się, gdy odległość w poziomie nie przekracza 2,4  m (8
stóp).

6.8 Skrócona instrukcja łączenia systemu ZeroWire
1. Podłącz źródło sygnału wideo DVI lub SDI do nadajnika ZeroWire zamontowanego na wyświetlaczu.
2. Na wyświetlaczu z odbiornikiem Radiance Ultra ZeroWire trzy razy stuknij przycisk INPUT (WEJ-
ŚCIE), aby otworzyć menu Input (Wejście).
3. Sprawdź, czy system ZeroWire jest dostępny jako wejście Primary (Podstawowe).

4. Stuknij przycisk INPUT (WEJŚCIE), aby zamknąć menu Input (Wejście). Kolejne stuknięcie tego
przycisku spowoduje otwarcie menu ZeroWire Link (Łączność ZeroLink).

5. Naciśnij i przytrzymaj przez trzy sekundy przycisk INPUT (WEJŚCIE) do momentu, gdy pasek postę-
pu wypełni pole.
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6. Na zainstalowanym na wyświetlaczu nadajniku ZeroWire naciśnij przycisk LINK (POŁĄCZ) i przy-
trzymaj go, aż niebieska dioda połączenia zacznie migać. Gdy nadajnik i odbiornik rozpoznają się i roz-
poczną komunikację, oba wskaźniki LED (komunikacji i stanu) będą szybko migać przez kilka sekund.

7. W lewym dolnym narożniku wyświetlacza Radiance Ultra ZeroWire wyświetlanych może być szereg
komunikatów dotyczących etapów procesu łączenia.

6.9 Komunikaty stanu łączności bezprzewodowej
Przy nawiązywaniu połączenia typowa sekwencja komunikatów stanu wyświetlanych na odbiorniku roz-
poczyna się od komunikatu Searching for Transmitter (Wyszukiwanie nadajnika) oraz przypomnienia
o włączeniu nadajnika.
Etap 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter (Wy-
szukiwanie nadajnika – jeśli nie został aktywowany, naciśnij przycisk LINK (POŁĄCZ) na nadajniku Ze-
roWire)

Etap 2: Establishing Link (Nawiązywanie połączenia)

Etap 3: Wireless Linked (Nawiązano łączność bezprzewodową)
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Przy ponownym włączaniu połączonego już wcześniej systemu typowa sekwencja komunikatów stanu
wyświetlanych na odbiorniku rozpoczyna się od komunikatu Searching for Transmitter (Wyszukiwanie
nadajnika).
Etap 1: Searching for Transmitter (Wyszukiwanie nadajnika)

Etap 2: Establishing Link (Nawiązywanie połączenia)

Etap 3: Wireless Linked (Nawiązano łączność bezprzewodową)
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Jeżeli połączenie nie może zostać ustanowione lub zweryfikowane w ciągu 60 sekund, na wyświetlaczu
odbiornika wyświetli się komunikat stanu Nie znaleziono nadajnika. Sugestie dotyczące rozwiązywa-
nia problemów z połączeniem – patrz „Rozwiązywanie problemów związanych z systemem ZeroWire”
na stronie 36.
Etap 1: Searching for Transmitter (Wyszukiwanie nadajnika)

Etap 2: No transmitter found (Nie znaleziono nadajnika)
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7 Rozwiązywanie problemów

7.1 Rozwiązywanie problemów związanych z wyświetlaczem

Problem Rozwiązywanie problemów

Zbyt duży rozmiar obrazu na ekra-
nie
(tylko wejścia analogowe VGA,
RGBS, YPbPr lub SOG)

Jeśli obraz nie będzie wyświetlany w odpowiednim formacie, nale-
ży uruchomić funkcję SmartSync. Aby uruchomić funkcję Smart-
Sync, naciśnij przycisk MENU. W menu Picture (Obraz) stuknij
przycisk SCROLL (PRZEWIŃ), aby zaznaczyć funkcję Smart-
Sync, a następnie stuknij przycisk .
Funkcja SmartSync zoptymalizuje funkcje wyświetlania obrazu.

Smużenie znaków

Smużenie znaków jest zwykle spowodowane przez kabel lub źró-
dło sygnału wideo. Należy stosować wysokiej jakości kable i, jeśli
to możliwe, zmniejszyć częstotliwość odświeżania pionowego.
Zmniejszenie częstotliwości skanowania pozwoli wyeliminować
problemy. W przeciwieństwie do monitorów CRT, monitory płaskie
nie będą powodować efektu migania przy niskiej częstotliwości
odświeżania (optymalna wartość to 60 Hz), a tempo aktualizacji
danych będzie takie samo dla wszystkich częstotliwości odświeża-
nia.

Drganie znaków
(tylko wejścia analogowe VGA,
RGBS, YPbPr, SOG)

Jeżeli znaki na ekranie wydają się „drżeć” lub są pogrubione, ko-
nieczna może być dodatkowa regulacja ostrości, częstotliwości i/
lub fazy. Więcej informacji zawiera poniższy punkt „Ustawianie
częstotliwości, fazy i ostrości”.

Zakłócenia wyświetlania znaków i
zniekształcenia pionowe
(tylko wejścia analogowe VGA,
RGBS, YPbPr lub SOG)

Regulacja częstotliwości pozwala zwiększyć lub zmniejszyć pozio-
my rozmiar wyświetlanego obrazu. Wyświetlany obraz może być
zbyt szeroki lub zbyt wąski, a w obszarach szarych i jasnych kolo-
rów mogą występować nierównomierne podświetlenie (tzw. verti-
cal banding) oraz drgania pikseli. Regulując częstotliwość, należy
dopasować obraz do ekranu. Regulacja pozycji poziomej może
służyć do kontroli prawidłowego ustawienia częstotliwości. Wyrów-
naj obraz z lewą krawędzią ekranu, a następnie przesuną go o
jedno „kliknięcie” w prawo. Jeżeli częstotliwość jest ustawiona pra-
widłowo, jedna kolumna na obrazie powinna być przesunięta w
prawą stronę poza ekran.

Sprawdzanie i regulowanie często-
tliwości
(tylko wejścia analogowe VGA,
RGBS, YPbPr lub SOG)

Korzystając z podłączonego laptopa, otwórz pusty plik tekstowy,
wyśrodkuj okno pliku na wyświetlaczu i ustaw rozmiar czcionki na
8 punktów (czcionka o kroju regularnym). Stuknij klawisz Enter,
aby przesunąć kursor w dół ku środkowi strony, a następnie naci-
śnij i przytrzymaj klawisze Shift i +, aby utworzyć wiersz symboli +.
Niejednorodność w postaci jaśniejszych lub ciemniejszych symboli
+ jest oznaką, że częstotliwość wymaga regulacji. Stuknij przycisk
MENU, aby otworzyć menu Display (Wyświetlacz), stuknij przycisk

, aby wybrać menu Picture (Obraz), a następnie stuknij
SCROLL (PRZEWIŃ), aby wybrać parametr Frequency (Częstotli-
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wość). Następnie stukaj przycisk  lub , aby zwiększać lub
zmniejszać częstotliwość do momentu, gdy wszystkie symbole +
będą wyświetlane w jednakowy sposób.
Uwaga: Sharpness (Ostrość) i Phase (Faza) są precyzyjnymi
ustawieniami, które najlepiej modyfikować za pomocą programu
do kalibracji wyświetlacza.

Ciemny ekran

Włącz i wyłącz zasilanie wyświetlacza. Jeśli wyświetli się ekran z
logo, wówczas wyświetlacz działa prawidłowo. Sprawdź, czy funk-
cja zarządzania zasilaniem (DPMS) została wyłączona. Komunikat
o treści Searching (Wyszukiwanie) w prawym dolnym rogu ekra-
nu oznacza, że nie wykryto źródła sygnału wideo.

7.2 Rozwiązywanie problemów związanych z systemem ZeroWire

Problem Możliwe przyczyny Działanie zaradcze

Wskaźnik LED nie włą-
cza się

Poluzowane złącze za-
silania

Sprawdź, czy złącze źródła zasilania jest całkowi-
cie wsunięte do złącza zasilania w urządzeniu.

Kabel rozgałęźny
W przypadku korzystania z kabla rozgałęźnego
do zasilania urządzenia sprawdź, czy jest on pod-
łączony do zasilacza NDS 24 V DC oraz czy zasi-
lacz jest włączony.

Zasilacz autonomiczny
W przypadku korzystania z zasilacza autonomicz-
nego sprawdź, czy jest on prawidłowo podłączony
do gniazda ściennego.

Gniazdo ścienne

Niektóre gniazda ścienne mają wbudowane prze-
łączniki ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
Jeżeli gniazdo jest wyposażone we wbudowany
przełącznik, sprawdź, czy jest on ustawiony w po-
zycji ON (WŁ.).

Nie znaleziono nadajnika Sprawdź, czy nadajnik jest WŁĄCZONY lub podłą-
czono sygnał źródłowy.

Brak obrazu na wyświe-
tlaczu po zmianie roz-
dzielczości wejściowej

Włącz i wyłącz zasilanie nadajnika i odbiornika Ze-
roWire, nie wyświetlacza.

Nieudane nawiązywanie
połączenia po próbie pa-
rowania

Włącz i wyłącz zasilania nadajnika i odbiornika Ze-
roWire.

Niska jakość lub przerwy
w obrazie wideo

Nadajnik i odbiornik są
oddalone od siebie o
ponad 9,1 m (30 stóp).

Zmniejszyć odległość między nadajnikiem a od-
biornikiem do 9,1 m (30 stóp) lub mniejszej.
Informacje o zasięgu maksymalnym znajdują się w
części Ustawianie i orientacja [} 45].

Nadajnik i odbiornik
nie są prawidłowo wy-
równane

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących wyrów-
nania nadajnika i odbiornika w części Ustawianie i
orientacja [} 45].

Połączenia DVI lub SDI
(tylko nadajnik) Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone.

Nieobsługiwany tryb
wideo

Sprawdź, czy zastosowany tryb wideo jest obsługi-
wany. Patrz Ustawianie i orientacja [} 45].
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Problem Możliwe przyczyny Działanie zaradcze

Niska jakość lub przerwy
w obrazie wideo

Kable DVI lub SDI (tyl-
ko nadajnik)

Wymieniaj kable oddzielnie, jeden po drugim, i
sprawdzaj wyświetlanie wideo.
Jeśli sygnał wideo wyświetla się prawidłowo po
wymianie kabla, wyrzuć uprzednio używany kabel.

Przesłuchy Patrz Ustawianie i orientacja [} 45].
Niska siła sygnału Patrz Ustawianie i orientacja [} 45].
Nadajnik i odbiornik
zostały zamienione

Sprawdź, czy źródło sygnału wideo jest podłączo-
ne do nadajnika, a nie do odbiornika.

Wskaźniki LED stanu
Stan LED Opis
Powolne miganie w kolorze niebieskim Urządzenie skanuje w celu wyszukania kanału.
Szybkie miganie w kolorze niebieskim Urządzenie próbuje nawiązać połączenie.

Stałe świecenie w kolorze niebieskim Urządzenie wysyła (nadajnik) lub odbiera (odbior-
nik) dane wideo.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE niebieskiego wskaźni-
ka na 3 sekundy Brak zapisanych informacji o połączeniu urządzeń.
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8 Tabele kompatybilności elektromagnetycznej
Wszystkie elektroniczne urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-2. Aby
zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną i poprawność działania wszystkich pozostałych używa-
nych urządzeń medycznych, przed zabiegiem chirurgicznym należy zastosować odpowiednie środki
ostrożności i wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi oraz potwierdzić działanie wszystkich jednocześnie działających urządzeń medycz-
nych.
Pod względem charakterystyk emisji niniejszy sprzęt może być użytkowany w budynkach przemysło-
wych i szpitalnych (klasa A wg CISPR 11). W budynkach mieszkalnych (w przypadku których koniecz-
ne jest spełnienie wymagań dotyczących klasy B wg CISPR 11) działanie niniejszego sprzętu może za-
kłócać komunikację wykorzystującą fale o częstotliwości radiowej. Może być konieczne podjęcie środ-
ków zapobiegawczych, np. zmiana położenia lub orientacji sprzętu.
Do wglądu udostępniono następujące tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):

8.1 Wytyczne i deklaracja wytwórcy – emisje elektromagnetyczne
Produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym środowisku. Użytkownik/operator produktu
powinien upewnić się, że urządzenie jest obsługiwane w takim środowisku.

Próba emisji Zgodność z przepisami Wskazówki dotyczące środowiska elektro-
magnetycznego

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej CISPR
11

Grupa 1

Produkt wykorzystuje energię fal o częstotliwo-
ści radiowej tylko do własnego działania. Z te-
go względu natężenie emitowanego promie-
niowania radiowego jest bardzo niskie i nie po-
winno powodować zakłócenia pracy pobliskich
urządzeń elektronicznych.

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej CISPR
11

Klasa A

Opisywany produkt nadaje się do użytku we
wszystkich rodzajach obiektów, z wyjątkiem
obiektów publicznych i budynków podłączo-
nych bezpośrednio do publicznej sieci energe-
tycznej, która zaopatruje budynki użytku pu-
blicznego.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania i skoki napięcia
IEC 61000-3-3 Zgodność
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8.2 Wskazówki i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym otoczeniu elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik produktu powinien zapewnić występowanie takich warunków.

Badanie odporności Badanie odporności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD) IEC
61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV wyładowanie stykowe
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV wyładowanie w powietrzu

Odporność na promieniowane pole elektromagne-
tyczne o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Pola bliskie generowane przez nadajniki bezprze-
wodowe IEC 61000-4-3

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

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów
przejściowych IEC 61000-4-4

±2 kV, sieć AC
±1 kV, porty we/wy
100 kHz PRR

Przepięcia IEC 61000-4-5
sieć AC, linia do ziemi
sieć AC, linia do linii

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
pasma ISM 6 V
80% AM 1 kHz

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości
sieciowej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 lub 60 Hz

Zapady napięcia, krótkie przerwy oraz zmiany na-
pięcia na liniach wejściowych zasilania
IEC 61000-4-11

100% zapad, 0,5 cyklu, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% zapad, 1 cykl
30% zapad, 25/30 cykli (50/60 Hz)
Przerwa 100% spadek, 5 s

WAŻNE!
Natężenia pola pochodzącego od nadajników stałych, takich jak stacja bazowa (ko-
mórkowa/bezprzewodowa) dla telefonów lub krótkofalówek, radia amatorskiego, roz-
głośnie radia AM i FM lub nadajniki telewizji, nie można przewidzieć z dokładnością.
Aby ocenić warunki elektromagnetyczne związane z użyciem stałych nadajników sy-
gnału radiowego, należy rozważyć przeprowadzenie badania rozchodzenia się fal
elektromagnetycznych. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji stosowania pro-
duktu przekroczy odpowiednią wartość RF wskazaną powyżej, należy sprawdzać, czy
jego działanie jest prawidłowe. Jeśli stwierdzone zostanie nieprawidłowe działanie,
może być konieczne wykorzystanie dodatkowych środków, takich jak zmiana orienta-
cji urządzenia lub jego relokacja.
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WAŻNE!
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić 
poniżej 3 V/m.

8.3 Wskazówki i deklaracja producenta – zalecane odstępy
Zalecane odstępy między produktem i przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji z
wykorzystaniem fal o częstotliwości radiowej
Produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku o kontrolowanych zakłóceniach częstotliwości.
Klient lub użytkownik produktu może zapobiec powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych, utrzymu-
jąc minimalny odstęp między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji wykorzystującymi
fale o częstotliwości radiowej (nadajniki) oraz produktem zgodnie z poniższymi zaleceniami, opierając
się na maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia do komunikacji.

ZAGROŻENIE!
Wpływ urządzeń telekomunikacji radiowej (nadajników) na charakterystykę roboczą
Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mo-
gą wpływać na charakterystykę roboczą urządzenia. Dlatego urządzenia takie należy
trzymać w odległości co najmniej 30 cm (niezależnie od wszelkich obliczeń) od insu-
flatora, jego akcesoriów i kabli.

Maksymalna znamiono-
wa moc wyjściowa (W)
nadajnika

Wymagany odstęp wyrażony w metrach zależny od częstotliwości nadajnika

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

W  przypadku nadajników o  maksymalnych mocach wyjściowych niewymienionych powyżej zalecany
odstęp d w metrach (m) można oszacować, korzystając z równania mającego zastosowanie dla często-
tliwości pracy nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W), poda-
ną przez jego producenta.

WAŻNE!
W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp dla wyższego
zakresu częstotliwości.

WAŻNE!
Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Rozprzestrzenia-
nie się fal elektromagnetycznych zależy m.in. od poziomu ich pochłaniania i odbijania
przez budynki, obiekty i ludzi.
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9 Warunki korzystania

9.1 Deklaracja zgodności
Normy FCC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC (część 15) i rozporządzeniem Unii Europejskiej 2017/745
dotyczącym urządzeń medycznych. Praca urządzenia powinna spełniać następujące dwa warunki: (1)
urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować
wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać niepożądane rezultaty.
1. Do monitorów kolorowych stosować załączone określone przewody, aby nie powodować zakłóceń

w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Stosowanie innych przewodów lub adapterów może
powodować zakłócenia w innych urządzeniach elektronicznych.

2. Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami określony-
mi w FCC, część 15 i CISPR 11. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instruk-
cją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

IEC
Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi
wyrobów medycznych podanymi w normie IEC 60601-1-2. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w  standardowych instalacjach medycznych.
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej, co w przypadku
instalacji i użycia niezgodnego z instrukcją obsługi może powodować szkodliwą interferencję w pracy
pobliskich urządzeń.
Normy FCC, IEC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
Nie ma gwarancji, że w określonej instalacji interferencja nie wystąpi. Jeśli opisywane urządzenie po-
woduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić po-
przez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując
jeden z następujących środków zapobiegawczych:

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny,
• zwiększając odległość między sprzętem i odbiornikiem,
• podłączając urządzenie do gniazda innego obwodu niż podłączony jest odbiornik,
• konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyska-

nia pomocy.
Wyposażenie dodatkowe podłączone do tego produktu musi być certyfikowane zgodnie z odpowiednimi
normami IEC (tj. IEC 60950-1 lub IEC 62368-1) dotyczącymi sprzętu do przetwarzania danych i IEC
60601-1 dotyczącą sprzętu medycznego.
Ponadto wszystkie konfiguracje sprzętowe muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-1. Ktokol-
wiek podłączy dodatkowy sprzęt do części wejściowej sygnału lub części wyjściowej sygnału dokonuje
konfiguracji systemu medycznego i tym samym jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby system był
zgodny z wymogami normy systemu IEC 60601-1-1. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za zamocowanie
urządzenia do systemu, musi upewnić się, że sprzęt montażowy używany z tym produktem jest zgodny
z normą IEC 60601-1. W razie wątpliwości należy skonsultować się z działem obsługi technicznej lub
lokalnym przedstawicielem.
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FCC

WAŻNE!
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urzą-
dzeń cyfrowych klasy A, zgodnie z przepisami FCC część 15. Ograniczenia te zostały
wyznaczone w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami,
gdy urządzenie pracuje w środowisku komercyjnym. To urządzenie generuje, wyko-
rzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zain-
stalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szko-
dliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Działanie tego urządzenia w obszarze
mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia. W takim przypadku użytkow-
nik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt.

9.2 Informacje prawne
Firma NDS sprzedaje swoje produkty poprzez innych producentów, dystrybutorów i pośredników w
sprzedaży sprzętu medycznego, a w związku z tym o informacje dotyczące warunków wszelkich ewen-
tualnych gwarancji nabywcy niniejszego produktu NDS powinni zwracać się do podmiotu, za pośrednic-
twem którego produkt ten został zakupiony.
Firma NDS nie przyjmuje na siebie ani nie upoważnia nikogo do przyjęcia na siebie jakiejkolwiek innej
odpowiedzialności w związku ze sprzedażą i/lub użytkowaniem produktów firmy. W celu zapewnienia
prawidłowego użytkowania, obchodzenia się z produktami NDS i ich konserwacji, konsumenci powinni
zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi tego produktu, podręcznikiem obsługi i/lub
oznakowaniem, załączonymi do produktu lub udostępnionymi w inny sposób.
Konsumenci powinni mieć świadomość, że takie czynniki jak m.in. konfiguracja systemu, oprogramowa-
nie, aplikacja, dane konsumenta i działania operatora systemu, wpływają na pracę produktu. Produkty
NDS są uważane za kompatybilne z wieloma systemami, lecz konkretne zastosowania funkcjonalne
mogą się różnić w przypadku różnych konsumentów. W związku z tym określenie tego, czy dany pro-
dukt jest odpowiedni do konkretnego celu lub zastosowania należy do konsumenta i nie jest objęte
gwarancją wydawaną przez NDS.
NDS WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIE-
SIENIU DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG NDS, CZY TO WYRAŹNE, DOMNIEMANE I/
LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HAN-
DLOWEJ, ZDATNOŚCI I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA
PRZEPISÓW. JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I/LUB OBIETNICE JA-
KIEGOKOLWIEK TYPU, CHARAKTERU LUB ZAKRESU, ZARÓWNO DOMNIEMANE, WYRAŹNE I/
LUB WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK USTAWY, PRAWA, UŻYTKU KOMERCYJNEGO, ZWYCZA-
JU, HANDLOWEGO LUB INNEGO, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.
Firma NDS, jej dostawcy i/lub dystrybutorzy nie są odpowiedzialni, bezpośrednio lub poprzez zabezpie-
czenie, za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne, przykładowe lub pośrednie szkody,
w tym bez ograniczenia, szkody domniemane za opóźnione dostawy, niedokonane dostawy, usterki
produktu, konstrukcję lub wytwarzanie produktu, niemożność użytkowania takich produktów lub usług,
utratę sposobności biznesowych (utrata zysków), lub spowodowane czymkolwiek innym w związku lub
w wyniku zakupu, sprzedaży, leasingu, wynajmu, instalacji lub użytkowania takich produktów NDS, ni-
niejszych warunków, lub w odniesieniu do jakichkolwiek warunków i ustaleń jakichkolwiek umów, które
zawierają te warunki i ustalenia.
JAKO ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA NIEKTÓRE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH
WYŁĄCZEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ W ODNIESIENIU DO PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ I/LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE BYĆ
OBOWIĄZUJĄCE. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO
MAKSYMALNEGO ZAKRESU OKREŚLONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i powiązane
materiały, stanowią cenną własność NDS i/lub jej licencjodawców i w związku z tym zastrzegają oni, w
przypadkach, gdzie jest to możliwe, wszelkie prawa patentowe, autorskie i inne prawa własności do te-
go dokumentu, w tym do wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych, reprodukcji produkcyjnej, użytku i
sprzedaży, z wyjątkiem zakresu, w jakim wyżej wymienione prawa są wyraźnie przyznane innym.
Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości co do najnowszej wersji instrukcji obsługi należy skontaktować się z firmą NDS.
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