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1 Saugos informacija

1.1 Įspėjimai ir atsargumo priemonės

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

PASTABOS!
Ši įranga / sistema skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.

PASTABOS!
Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Atlikti techninės
priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.

Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad toliau pateikta svarbi informacija apie šios įrangos
įrengimą ir (arba) naudojimą. Po šio simbolio pateiktą informaciją reikia atidžiai perskaityti.

Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad naudotojo vadovas ir išverstos kopijos yra
skelbiamos NDS svetainėje adresu: www.ndssi.com/user-manuals/

Šiuo simboliu naudotojas įspėjimas, kad neizoliuota įtampa įrenginyje gali būti pakankamai
aukšta ir gali sukelti elektros smūgį. Nelieskite jokios įrenginio dalies. Kad sumažėtų elektros
smūgio rizika, NENUIMKITE gaubto arba galinės dalies.

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

Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad po šio simbolio pateiktą informaciją reikia atidžiai
perskaityti, kad įranga nebūtų sugadinta.

Šiuo simboliu nurodomas gamintojas.

Šiuo simboliu nurodomas gamintojo atstovas Europos Bendrijoje.

Šiuo simboliu nurodoma atitiktis Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvai (EEĮA
direktyva).
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Šiuo simboliu nurodoma, kad prietaisas yra medicinos priemonė. Šis gaminys yra skirtas
naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje sveikatos priežiūros aplinkoje.

Šis gaminys yra T.U.V. patvirtintas tik atsižvelgiant į elektros smūgio, gaisro ir mechaninius
pavojus pagal CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 ir ANSI/AAMI ES60601-1.

Šis gaminys atitinka EN60601-1 reikalavimus, kad atitiktų Europos Sąjungos Reglamentą
(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

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

Pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

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

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

1.4 Elektros energijos reikalavimai

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

Modelis „Radiance Ultra“
Maitinimo šaltinis „BridgePower BPM150S24F06“
Kintamosios srovės įvestis 100–240 voltų, 50–60 Hz
Nuolatinės srovės išvestis 24 V nuolatinė srovė, 6,25 A, 150 W

1.4.2 Maitinimo laidas
Medicininės klasės maitinimo laidą įjunkite į tinkamą maitinimo šaltinio kištuką.
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• Maitinimo laidas yra vienintelė atjungiama šio produkto dalis. Jeigu norite išjungti produktą,
ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės maitinimo tinklo.

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

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

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

1.5 Naudojimo paskirtis ir kontraindikacijos

1.5.1 Naudojimo paskirtis
Pastaba. Jei ekrano konfigūracija apima integruotą „ZeroWire“, žr. „ZeroWire“ Naudojimo paskirtis ir
įspėjimai [} 38].
„Radiance Ultra“ serijos monitoriai skirti naudoti medicininėje aplinkoje aukštos kokybės vaizdo įrašams
ir grafiniams vaizdams rodyti.
Šis gaminys skirtas veikti nepertraukiamai.
Šis gaminys gali būti naudojamas radiologinėms (PACS) nuotraukoms rodyti tik aiškumo sumetimais,
jis neskirtas naudoti diagnostiniais tikslais.

1.5.2 Kontraindikacijos

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

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

DĖMESIO!
Pakaitinė priemonė
Ypač svarbiais atvejais primygtinai rekomenduojame užtikrinti, kad nedelsiant bus
galima pasinaudoti pakaitine priemone.

DĖMESIO!
Diskomfortas žiūrint 3D vaizdus
Kai kurie žmonės, žiūrėdami 3D vaizdus, gali jausti diskomfortą. Galimi simptomai:
akių įtampa, pykinimas arba nuovargis. Labai rekomenduojama vengti ilgai žiūrėti 3D
vaizdą, jei reikia, daryti pertraukas arba rotuoti darbuotojus, kurie peržiūrėtų vaizdus.
Pajutę bet kokį diskomfortą, turite nustoti žiūrėti arba peržiūrėti 3D vaizdus ir leisti
akims pailsėti, kol nebejausite diskomforto.
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PASTABOS!
Šis produktas sukurtas taip, kad atitiktų netoli pacientų esantiems įrenginiams
taikomus medicininio saugumo reikalavimus.

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

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

2.2 Meniu naršymas

Mygtukai MENU
(meniu)

OSD meniu atidarymas
Norėdami atidaryti meniu „Input“ (įvestis) (žr. „Input“ (įvesties)
meniu [} 12]), du kartus palieskite mygtuką INPUT (įvestis).
Norėdami atidaryti meniu „Display“ (rodinys) (žr. Meniu „Display“
(rodinys) [} 13]), du kartus palieskite mygtuką MENU.

Mygtukas SCROLL
(slinkti)

Vertikalaus pasirinkimo valdiklis
Norėdami atidaryti meniu ir pradėti parametrų pasirinkimo
procesą, palieskite mygtuką SCROLL. Viršutinė parametrų eilutė
pasirenkama pirmuoju palietimu, o tolesniu palietimu
pasirenkamas elementas juda žemyn iki kitos eilės.
Norėdami išeiti iš meniu, mygtuku SCROLL perkelkite pasirinkimą
į apatinę meniu eilutę, tada vieną kartą paspauskite mygtuką
SCROLL, kad paryškintumėte meniu skirtuką, kuriame mygtuku

 arba  galite pasirinkti kitą meniu skirtuką.

KAIRYSIS /
DEŠINYSIS
mygtukas

Horizontalaus pasirinkimo valdikliai
Norėdami reguliuoti parametrą, mygtuku SCROLL pasirinkite
parametrų eilutę, tada palieskite mygtuką  arba , kad
sureguliuotumėte arba pasirinktumėte nuostatą.

2.3 QUICK SELECT (greitasis pasirinkimas): pagrindinės įvesties pasirinkimas
Kad būtų atidarytas meniu QUICK SELECT, palieskite mygtuką INPUT (Ekrano klaviatūra [} 11]).

Meniu QUICK SELECT naudotojas gali pasirinkti bet kokią
aktyvią įvestį kaip „Primary“ (pagrindinė) vieną kartą palietęs
klaviatūros mygtuką su QUICK SELECT piktograma,
pažymėta tiksline įvestimi. QUICK SELECT piktogramos,
žyminčios aktyvias įvestis, yra šviesiai mėlynos spalvos.
QUICK SELECT parinktys taikomos tik „Primary“ įvesčiai
pasirinkti. Jei įvestis, kuri pasirinkta kaip pagrindinė, bet šiuo
metu naudojama kaip „Secondary“ (antrinė) įvestis, rodoma
kaip PIP, PIP vaizdas bus išvalytas ir bus rodomas kaip viso
ekrano pagrindinis vaizdas.

Meniu QUICK SELECT užsidaro praėjus 30 sekundžių po paskutinio atlikto pasirinkimo.
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Meniu QUICK SELECT galima pritaikyti, kad būtų rodomos į numatytąjį sąrašą neįtrauktos įvestys. Tai
galima padaryti naudojant meniu EDIT QUICK SELECT (redaguoti greitąjį pasirinkimą).

2.4 EDIT QUICK SELECT (redaguoti greitąjį pasirinkimą): pagrindinių įvesčių
pasiekiamumo keitimas
Kad būtų atidarytas meniu EDIT QUICK SELECT, paspauskite ir tris sekundes palaikykite mygtuką
INPUT Ekrano klaviatūra [} 11]).

Norėdami pakeisti mygtuko QUICK SELECT priskyrimo
nuostatas, palieskite klaviatūros mygtuką su EDIT QUICK
SELECT piktograma, pažymėtą įvesties priskyrimo nuostata,
kurią norite pakeisti.
Kiekvieną kartą palietus klaviatūros mygtuką, mažėjimo eilės
tvarka rodoma kita parinktis pagal meniu „Input“ sąrašą.
Palieskite mygtuką, kol bus rodoma norima įvestis.
Pakartotinai galima priskirti visus mygtukus, išskyrus
mygtukus INPUT (įvestis) ir  MENU (meniu).

2.5 „Input“ (įvesties) meniu
„Primary“ (pagrindinis) vaizdas žymimas „Primary“ įvesties pasirinkimu. Jei pasirinkta įvestis
„Secondary“, „Primary“ vaizdas ekrane bus rodomas kartu su „Secondary“ vaizdu. Tokio rodinio
konfigūracijos varijuoja nuo mažo ir didelio vaizdo vaizde (PIP) iki vienodų suskaidytojo ekrano rodinių.
Žr. Vaizdo vaizde valdikliai [} 24].
Norėdami pasirinkti „Primary“ ir „Secondary“ įvestis iš vieno rodinio, du kartus palieskite mygtuką
INPUT, kad pasiektumėte meniu „Input“ (žr.Ekrano klaviatūra [} 11]). Pirmas (kairysis) stulpelis skirtas
pagrindinei įvesčiai (jis pažymėtas raide P). Antrajame stulpelyje yra pasirinkimo langelis, kuris
kiekvieną kartą paliečiant mygtuką SCROLL perkeliamas į po juo esančią įvesties eilutę. Trečiame
stulpelyje rodoma arba raidė S (pasirinkta antrinė įvestis), arba raidė X (žymi, kad įvestis negalima).

Norėdami nustatyti pasirinkimo langelį ant norimos įvesties eilutės, mygtuką SCROLL palieskite tiek
kartų, kiek reikia. Norėdami nustatyti šią įvestį kaip „Primary“, palieskite mygtuką , o norėdami
nustatyti ją kaip „Secondary“, palieskite mygtuką . „Secondary“ įvestį galima išvalyti nustačius
pasirinkimo langelį ant įvesties eilutės ir palietus mygtuką . Įvestys, stulpelyje „Secondary“ pažymėtos
raide X, nepasiekiamos, kad jas būtų galima priskirti kaip „Secondary“ įvestis.
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Meniu „Input“ automatiškai užsidarys praėjus 30 sekundžių po paskutinio veiksmo atlikimo. Jį taip pat
galima uždaryti paliečiant mygtuką INPUT.
Tolesnėje lentelėje pavaizduota, kurias įvestis galima pasirinkti kaip „Secondary“ atsižvelgiant į įvestis,
pasirinktas kaip „Primary“.
Įvestis, kurios antrinių įvesčių stulpeliuose pažymėtos ženklu ✓, galima priskirti kaip „Secondary“ įvestis.
Pilki langeliai žymi įvestis, kurios turi bendrą jungtį „Connector“ arba elektroniką, kurių negalima naudoti
vienu metu.
DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 ir SOG-1 turi tą pačią jungtį. Jei viena pasirinkta kaip „Primary“
įvestis, kitų negalima pasirinkti kaip „Secondary“. Tas pats pasakytina apie VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 ir
SOG-2. Kai kurios įvestys tam tikrose konfigūracijose negalimos.

Pagrindinė Antrinė

Įvestis

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 COMPOSI
TE

S-
VIDEO

HDBaseT-
1

HDBaseT-
2

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSIT
E ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Meniu „Display“ (rodinys)

Norėdami atidaryti meniu „Display“, palieskite mygtuką
MENU. Pagal numatytąsias nuostatas rodomas meniu
„ZeroWire“ ir informacija apie dabartines įvestis „Primary“
(pagrindinė) ir „Secondary“ (antrinė) (meniu viršuje, kairėje ir
dešinėje virš meniu skirtukų).

Norėdami pasirinkti kitus meniu, palieskite mygtuką  arba
, kad paryškintumėte meniu skirtuką, tada palieskite

mygtuką SCROLL, kad atidarytumėte meniu.
Norėdami reguliuoti parametrą, paspauskite mygtuką
SCROLL, kad perkeltumėte pasirinkimo eilutę žemyn iki šio
parametro, ir palieskite mygtuką  arba , kad
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sureguliuotumėte parametrą ar pasirinktumėte nuostatą.
Parametrai reguliuojami realiuoju laiku, keičiant vertes arba
nuostatas.
Meniu „Display“ automatiškai užsidaro praėjus 30 sekundžių
po paskutinio veiksmo atlikimo. Jį taip pat galima uždaryti
paspaudžiant mygtuką MENU.

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

2.7 Meniu „ZeroWire“

PASTABOS!
Meniu „ZeroWire“ gali būti rodomas tik ekranuose, kurių konfigūracija apima
integruotąjį „ZeroWire“ imtuvą.

Norėdami atidaryti meniu ir suaktyvinti „ZeroWire“ susiejimo procesą, palieskite mygtuką SCROLL.

Žr. „ZeroWire“ siųstuvo sąranka [} 41] ir įsitikinkite, kad prie ekrano pritvirtintas „ZeroWire“ siųstuvas
nukreiptas į integruotojo „ZeroWire“ siųstuvo ekraną ≤ 8 pėd. (2,4 m) atstumu ir kad abu ekranai yra
sulygiuoti vertikaliai bei horizontaliai ±10° kampu ≥ 5 pėd. (1,5 m) aukštyje.

Susiejimo LED indikatorius
Paspauskite prie ekrano pritvirtinto „ZeroWire“ siųstuvo mygtuką LINK (susieti) ir laikykite,
kol pradės mirksėti susiejimo LED indikatorius.
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Integruotojo „ZeroWire“ imtuvo ekrane pradėkite „ZeroWire“ susiejimo procesą, paliesdami mygtuką .

Integruotojo „ZeroWire“ imtuvo įrenginio ekranas taps juodas, įvesčiai „Primary“ (pagrindinė)
automatiškai persijungus į „ZeroWire“. Susiejimo būsenos pranešimų serija apatiniame ekrano kampe
nurodys susiejimo proceso eigos etapus. Susiejimo procesui pasibaigus, imtuvo ekrane pasirodys
siųstuvo ekrano vaizdas.
Jei reikia informacijos apie alternatyvią „ZeroWire“ susiejimo procedūrą, žr. „ZeroWire“ spartus
susiejimas [} 44].
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2.8 „ZeroWire“ būsenos pranešimai
„ZeroWire“ būsenos pranešimai nurodo susiejimo proceso etapus.

Išsamius visų būsenos pranešimų aprašus žr. skirsnyje Belaidžio susiejimo būsenos pranešimai
[} 45].

2.9 Meniu „Picture“ (vaizdas)
Norėdami pasiekti meniu „Picture“, vieną kartą palieskite mygtuką  po to, kai bus atidarytas meniu
„Display“.

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

„Vertical position“ (vertikali padėtis)
Norėdami vertikaliai centruoti vaizdą, palieskite mygtuką  arba .
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„H-Sharpness“ (horizontalaus vaizdo ryškumas)
Norėdami padidinti horizontalioje plokštumoje rodomo vaizdo ryškumą (kraštų išryškinimą), palieskite
mygtuką  arba .

„V-Sharpness“ (vertikalaus vaizdo ryškumas)
Norėdami padidinti vertikalioje plokštumoje rodomo vaizdo ryškumą (kraštų išryškinimą), palieskite
mygtuką  arba .

„Phase“ (fazė) (tik VGA, RGBS, YPbPr ir SOG)
Norėdami reguliuoti ekrano pikselių laikrodžio fazę, palieskite mygtuką  arba .

„Frequency“ (dažnis) (tik VGA, RGBS, YPbPr ir SOG)
Norėdami reguliuoti ekrano pikselių laikrodžio dažnį, kad vaizdas užpildytų ekraną horizontaliai,
pirmiausia nustatykite parinkties „Scaling“ (mastelio keitimas) nuostatą „Fill“ (užpildyti), tada palieskite
mygtuką  arba .

„Overscan“ (išplėsti už ekrano rodymo ribų) (vaizdo įrašas)
Parametras aktyvinamas, kai įvestis yra 16:9, 480P, 576P arba sukeista. Palieskite mygtuką  arba ,
kad pasirinktumėte.
0: rodomas tokio dydžio vaizdas, kad būtų užpildytas ekranas, neprarandant jokios vaizdo informacijos.
Vaizdas gali būti rodomas sumažintas, o viršuje ir apačioje arba kairėje ir dešinėje rodomos juodos
juostos.
1, 2, 3, 4, 5 arba 6: palaipsniui didinamas ir apkarpomas centre rodomas vaizdas. Vaizdui didėjant, iš
visų pusių prarandama vaizdo įrašo informacija.

„Scaling“ (mastelio keitimas) (grafika)
Parametras aktyvinamas, kai įvesties signalas nėra 16:9, 480P, 576P arba įvestis nesukeista.
Palieskite mygtuką  arba , kad pasirinktumėte.
„Fill“ (užpildyti): vaizdo įrašo vaizdas išplečiamas, kad būtų užpildytas visas ekranas. Proporcija gali
būti rodoma netiksliai.
„Aspect“ (formatas): vaizdo įrašo vaizdas išplečiamas, kol jo didžiausi matmenys užpildo ekraną,
tačiau proporcija išlaikoma. Vaizdas gali būti rodomas sumažintas, su juodomis juostomis viršuje ir
apačioje arba kairėje ir dešinėje.
1:1: rodomi originalaus dydžio ir originalios proporcijos vaizdo duomenys. Vaizdas, kurio proporcija
skiriasi nuo ekrano proporcijos, yra suspaustas, su juodomis juostomis viršuje ir apačioje arba kairėje ir
dešinėje.

„SmartSync™“ / „Alternative Modes“ (alternatyvūs režimai) (tik VGA, RGBS, YPbPr ir
SOG)
NDS patentuota „SmartSync“ technologija tiria įeinančius signalus, kad vaizdo įrašo vaizdas
automatiškai būtų rodomas tinkamu formatu.
„Alternative Modes“ naudojami norint rankiniu būdu atskirti režimus, kurių laiko charakteristikos labai
panašios.
„SmartSync“: norėdami įjungti „SmartSync“, palieskite DEŠINĮJĮ mygtuką.
„Alternative Modes“: norėdami reguliuoti „Alternative Modes“, palieskite mygtuką . Pasirinkus
„Alternative Modes“, režimas palaipsniui keičiamas kiekvieną kartą palietus mygtuką , kol
pasirinktas režimas atitinka maksimalią galimą vertę. Dar kartą palietus mygtuką , atkuriamas
pradinis režimas.
„Flip/Rotate“ (apvertimas / pasukimas)
Palieskite mygtuką  arba , kad pasirinktumėte vieną iš 5 parinkčių.
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„H-Flip“
(horizontalus
apvertimas)

„V-Flip“
(vertikalus
apvertimas)

90° 180° 270°

Apvertimas iš
kairės į dešinę

Apvertimas iš
viršaus į apačią

Pasukimas pagal
laikrodžio rodyklę

Pasukimas pagal
laikrodžio rodyklę

Pasukimas pagal
laikrodžio rodyklę

„Fine Tune“ (tikslus nustatymas)
Šiuo metu nepasiekiama.

2.10 „Color“ (spalvų) meniu

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

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

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

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

„Hue“ (atspalvis) (tik YUV įvestys)
Norėdami nustatyti vaizdo atspalvį (spalvą), palieskite mygtuką  arba .
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„Brightness“ (ryškumas)
Norėdami reguliuoti ryškumą, palieskite mygtuką  arba . Ryškumas taip pat valdomas mygtuku
Brightness/Contrast (ryškumas / kontrastas), aprašytu skirsnyje Vaizdo reguliavimas [} 25].

„Contrast“ (kontrastas)
Norėdami reguliuoti kontrastą, palieskite mygtuką  arba . Ryškumas taip pat valdomas mygtuku
Brightness/Contrast (ryškumas / kontrastas), aprašytu skirsnyje Vaizdo reguliavimas [} 25].

„Video level“ (vaizdo įrašo lygis)
Norėdami reguliuoti signalo diapazoną, palieskite mygtuką  arba .
„Normal“ (įprastas): nustatomas dinaminis diapazonas, atitinkantis įeinantį signalą be pokyčių.
„Expanded“ (išplėstinis): signalo lygis išplečiamas taip, kad įvesties signalas, kurio diapazonas nuo
16 (juoda) iki 235 (balta), išplečiamas iki diapazono nuo 0 (juoda) iki 255 (balta).

PASTABOS!
Jei signalas jau yra viso diapazono (0–255), pasirinkus nuostatą „Expanded“,
signalas bus apkirptas arba nuslopintas.

Spalvos taisymas
Norėdami pasirinkti spalvos taisymo nuostatą, palieskite mygtuką  arba .
„User“ (naudotojas): numatytosios vertės pakeičiamos naudotojo pakeistomis nuostatomis.
NDS: gamykloje sukalibruotos vertės, atitinkančios NDS specifikacijas – 2,2 gama/6500K spalvų
temperatūrą.
SMPTE-C: gamykloje sukalibruotos vertės, atitinkančios SPMTE-C standartą.
BT-709: gamykloje sukalibruotos vertės, atitinkančios BT-709 standartą.

2.11 Sąrankos meniu

„Menu position“ (meniu vieta)
Norėdami pasirinkti vieną iš devynių iš anksto nustatytų ekrano vietų, kurioje gali būti rodomas OSD
meniu, palieskite mygtuką  arba .

„Language“ (kalba)
Norėdami pasirinkti vieną iš aštuonių kalbų (English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands arba Pycckий), palieskite mygtuką  arba .
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„DPMS Enable“ (DPMS įjungimas)
Norėdami įjungti arba išjungti ekrano maitinimo valdymo sistemą (DPMS), palieskite mygtuką  arba 
.
„Off“ (išjungta): numatytasis parametras.
„On“ (įjungta): jei nėra įvesties signalo, 10–15 sekundžių rodomas pranešimas D.P.M.S, o tada
ekranas persijungia į
energijos taupymo režimą. Atkūrus įvesties signalą, ekranas įsijungia.

„Auto Source Select“ (automatinis šaltinio pasirinkimas)
Norėdami įjungti arba išjungti „Auto Source Select“, palieskite mygtuką  arba .
„Off“ (išjungta): vaizdo įrašo įvestis pasirenkama rankiniu būdu.
„On“ (įjungta): ieškoma visų galimų įvesties šaltinių, kol randamas aktyvus vaizdo šaltinis.
„Priority“ (pirmenybė): funkcija „Priority Input Select“ (pirmenybinis įvesties pasirinkimas) pagal
numatytąsias nuostatas yra išjungta. Kad būtų galima įjungti funkciją „Priority Input Select“, būtina
pasirinkti įvestį „Secondary“ (antrinė). Kai funkcija „Priority Input Select“ įjungta, vaizdas vaizde
perkeliamas už „Primary“ vaizdo, vaizdo vaizde mygtukai + ir - (  ir ) yra išjungti, o mygtukas SWAP
lieka įjungtas. Jei „Primary“ signalas prarandamas, rodoma „Secondary“ įvestis. Jei „Primary“ signalas
atkuriamas, jo vaizdas vėl rodomas, o „Secondary“ vaizdas perkeliamas už „Primary“ vaizdo. Jei
prarandamas ir „Primary“, ir „Secondary“ signalas, monitorius pakaitomis nuskaito „Primary“ ir
„Secondary“ įvestis, kol vienoje iš jų aptinkamas signalas. Jei signalas aptinkamas „Primary“ arba
„Secondary“ įvestyje, jo vaizdas rodomas monitoriuje.

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

„Communication Port“ (ryšio jungtis)
Norėdami pasirinkti „Communication Port“, kad galėtumėte valdyti ekraną naudodami NDS bendrąsias
nuosekliąsias komandas, palieskite mygtuką  arba . Išsamios informacijos apie jungtį žr.
skirsnyjeDuomenų jungtys ir kontaktų išvestys [} 30].
RS-232: prijunkite RJ-25 laidą prie RS-232 jungties.
„Ethernet“ (eternetas): pasirinkus jungtį „Ethernet“, ekraną galima valdyti per TCP/IP jungtį.
Pastaba. Jei pasirinkote „Ethernet Communication Port“ (eterneto ryšio jungtis), patikrinkite ar „Network
IP Address“ (tinklo IP adresas) nuostatos „Port“ (jungtis), „Subnet Mask“ (potinklio kaukė) ir „Gateway“
(tinklų sietuvas), aprašytos skirsnyje Sąrankos meniu [} 19], tinkamai sukonfigūruotos jūsų tinkle.
USB: mini USB laidas, naudojamas su USB (ND-OS) jungtimi, prie prijungiamo prietaiso bus rodomas
kaip RS-232 jungtis.

„DVI-1 Output“ (DVI-1 išvestis)
Norėdami pakeisti nuostatas „Redrive“ (antrinis įrenginys) arba „Screen“ (ekranas), palieskite mygtuką,
kuriuo perjungiamos dvi pasirenkamos nuostatos.
„Redrive“ (antrinis įrenginys): išvedama DVI-1 signalo įvestis į DVI-1 RE-DRIVE (išvesties) jungtį.
„Screen“ (ekranas): išvedamas ekrano vaizdas, įskaitant PIP ir OSD, į DVI-1 RE-DRIVE (išvesties)
jungtį.
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Ekrano vaizdas: DVI-1 + VGA

„Redrive“ (antrinis įrenginys): DVI-1 į DVI-1 išvestį „Screen“ (ekranas): DVI-1 + VGA į DVI-1 išvestį

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

„Factory Defaults“ (gamyklinės nuostatos)
Norėdami vėl nustatyti gamyklines visų nuostatų vertes, palieskite mygtuką , kad atidarytumėte meniu
Factory Defaults.

Tada palieskite mygtuką SCROLL, kad pasirinktumėte funkciją „Factory Defaults“, ir palieskite mygtuką
. Vykstant šiam procesui, rodomas pranešimas Restoring Factory Defaults (atkuriamos gamyklinės

nuostatos).
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„User Defaults“ (numatytosios naudotojo nuostatos)
Norėdami įrašyti numatytųjų parametrų keitimus profilyje „User Defaults“, palieskite mygtuką SCROLL,
kad pasirinktumėte profilį „User Defaults“, pažymėtą etikete Empty (tuščias), ir palieskite mygtuką ,
kad įrašytumėte profilį. Vykstant šiam procesui, rodomas pranešimas Saving User Defaults (įrašomos
numatytosios naudotojo nuostatos).

Norėdami atkurti profilį „User Defaults“ po kitų parametrų pakeitimo, pasirinkite įrašytą profilį „User
Defaults“ ir palieskite mygtuką . Vykstant šiam procesui, rodomas pranešimas Restoring User
Profile (atkuriamas naudotojo profilis). Norėdami išvalyti profilį „User Defaults“, pasirinkite įrašytą profilį
„User Defaults“ ir palieskite mygtuką Brightness/Contrast. Vykstant šiam procesui, rodomas
pranešimas Clearing User Profile (išvalomas naudotojo profilis).

„Network IP Address: Port“ (tinklo IP adresas: jungtis)
Šis parametras leidžia naudotojui konfigūruoti prietaisą naudojant statinio arba dinaminio IP nuostatas ir
konfigūruoti jungtį „Ethernet“ (eternetas), kad būtų galima valdyti ekraną naudojant bendrąsias
nuosekliąsias komandas.
Norėdami konfigūruoti dinaminio IP adreso rodinį, palieskite mygtuką , kad atidarytumėte meniu
„Network IP Address“, palieskite mygtuką SCROLL, tada palieskite mygtuką , kad atidarytumėte
meniu.
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Norėdami įjungti dinaminio IP nuostatą, palieskite mygtuką SCROLL, kad DHCP (dinaminio pagrindinio
kompiuterio konfigūravimo protokolo) žymimasis langelis būtų paryškintas mėlynai, tada palieskite
mygtuką  arba , kad įjungtumėte arba išjungtumėte DHCP.

Kai DHCP įjungtas, rodomos nuostatos „Network IP address“, „Subnet Mask“ ir „Gateway“, nes jos
automatiškai sukonfigūruotos įrenginį prijungus prie tinklo, palaikančio automatinę sąranką.

Nesvarbu, ar tinklas sukonfigūruotas nustačius DHCP nuostatą „On“ (įjungti), ar „Off“ (išjungti), reikia
nustatyti nuostatą „Port“ (jungtis), atitinkančią jungtį, į kurią bus siunčiamos komandos. „Port“ galima
nustatyti palietus mygtuką , kad būtų įjungtas redagavimo režimas, tada palietus mygtuką SCROLL,
kad jungties numeris būtų paryškintas mėlynai.

Palieskite mygtuką  arba , kad padidintumėte arba sumažintumėte jungties numerį, kol nustatysite
norimą jungties numerį. Kai nustatyta DHCP parinktis OFF, naudotojas turi sukonfigūruoti „Network IP
Address“, „Subnet Mask“ ir „Gateway“ tinkle, iš kurio bus valdomas ekranas. Norėdami nustatyti IP
adresą, būtinai pirmiausia išjunkite DHCP, tada palieskite mygtuką, kad įjungtumėte redagavimo
režimą, ir palieskite mygtuką SCROLL, kad paryškintumėte pirmąjį oktetą (vieną iš keturių IP adreso
skaitmenų). Palieskite mygtuką , kad sukonfigūruotumėte pirmąjį oktetą, tada palieskite mygtuką
SCROLL, kad paryškintumėte ir nustatytumėte kiekvieną tolesnį oktetą, kol visi keturi bus tinkamai
nustatyti.
Jei nežinote tinklo, prie kurio jungiatės, nuostatų, kreipkitės į savo IT administratorių.

„Subnet Mask“ (potinklio kaukė)
Kai DHCP išjungtas, „Subnet Mask“ reikia nustatyti rankiniu būdu.
Norėdami nustatyti „Subnet Mask“, palieskite mygtuką  , kad įjungtumėte redagavimo režimą ir
paryškintumėte pirmąjį oktetą (vieną iš keturių „Subnet Address“ skaitmenų). Palieskite mygtuką 
arba , kad sukonfigūruotumėte pirmąjį oktetą, tada palieskite mygtuką SCROLL, kad paryškintumėte
ir nustatytumėte kiekvieną vėlesnį oktetą, kol tinkle bus tinkamai nustatyti visi keturi. Kai DHCP įjungtas,
tinklas šį parametrą sukonfigūruoja automatiškai.
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„Gateway“ (tinklų sietuvas)
Kai DHCP išjungtas, „Gateway“ reikia nustatyti rankiniu būdu.
Norėdami nustatyti „Gateway“, palieskite mygtuką , kad įjungtumėte redagavimo režimą ir
paryškintumėte pirmąjį oktetą (vieną iš keturių „Gateway Address“ (tinklų sietuvo adresas) skaitmenų).
Palieskite mygtuką  arba , kad sukonfigūruotumėte pirmąjį oktetą, tada palieskite mygtuką
SCROLL, kad paryškintumėte ir nustatytumėte kiekvieną vėlesnį oktetą, kol tinkle bus tinkamai
nustatyti visi keturi. Kai DHCP įjungtas, tinklas šį parametrą sukonfigūruoja automatiškai.

„PIP Adjust“ (PIP reguliavimas)
Norėdami pasirinkti išankstinio nustatymo PIP ekrano parinktį, palieskite mygtuką  arba . PIP
ekrano parinktys taip pat valdomos klaviatūros PIP valdikliais, aprašytais skirsnyje Vaizdo vaizde
valdikliai [} 24].

2.12 Vaizdo vaizde valdikliai
PIP: antrinio vaizdo dydžio valdiklis

Jei pradedama pasirinkus tik įvestį „Primary“, pasirinkus įvestį „Secondary“ pirmiausia
bus rodomas mažas PIP vaizdas.
Norėdami pakeisti „Secondary“ vaizdo dydį, uždarykite OSD meniu ir palieskite
mygtuką  arba , kad galėtumėte slinkti per PIP režimus, aprašytus toliau.

„Small PIP“ (mažas PIP): „Secondary“ vaizdas užima 25 % viso
ekrano pločio, o „Primary“ vaizdas rodomas viso ekrano formatu.

„Large PIP“ (didelis PIP): „Secondary“ vaizdas užima 40 % viso
ekrano pločio, o „Primary“ vaizdas rodomas viso ekrano formatu.

„Split-Screen“ (suskaidytasis ekranas) „Primary“ir „Secondary“
vaizdai rodomi lygiai perskirto ekrano pusėse, o viršuje / apačioje yra
juodos juostos.
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„Split-Screen Overscan“ (suskaidytojo ekrano vaizdo išplėtimas
už rodymo ribų): „Primary“ir „Secondary“ vaizdai rodomi lygiai
perskirto ekrano pusėse. Vaizdai yra maksimalaus aukščio ir apkarpyti
kairėje / dešinėje pusėje.

„Full Screen Primary“ (pagrindinis vaizdas visame ekrane):
„Primary“ vaizdas rodomas visame ekrane, o „Secondary“ vaizdas yra
paslėptas.

SWAP: „Primary“ (pagrindinė) ir „Secondary“ (antrinė) įvesčių sukeitimas
Norėdami sukeisti „Primary“ įvestį ir ekrano vietą su „Secondary“ įvestimi, palieskite
mygtuką SCROLL/SWAP (slinkti / sukeisti). Norėdami atkurti įvesčių pradinę
„Primary“ / „Secondary“ būseną, palieskite mygtuką dar kartą. Kad būtų galima sukeisti
„Primary“ ir „Secondary“ vaizdus, abu vaizdai nebūtinai turi turėti signalą.

Bendrosios paskirties įvestis / išvestis
Bendrosios paskirties įvesties / išvesties (GPIO) valdikliu naudotojas gali slinkti per „Secondary“ vaizdo
dydžius ir sukeisti „Primary“ bei „Secondary“ vaizdus, kaip aprašyta skirsnyje Vaizdo vaizde valdikliai
[} 25], be to, indikatorius „Record“ (įrašyti) rodomas viršutiniame kairiajame ekrano kampe.

GPIO valdymo prietaiso naudojimas
1. Meniu „Input“ (įvestis) pasirinkite įvestis „Primary“ (pagrindinė) ir „Secondary“ (antrinė).
2. Prijunkite tinkamai sujungtą prietaisą prie „Primary“ plokštės GPIO jungties. Žr. GPIO aprašą ir

kontaktų išvesčių schemą, pateiktus skirsnyje Valdymo jungtys ir kontaktų išvestys [} 33].
3. Paspauskite prietaiso mygtuką „PIP Size“ (PIP dydis), kad ekrane slinktumėte per PIP ir

suskaidytojo ekrano rodinio parinktis.
4. Paspauskite prietaiso mygtuką SWAP (sukeisti), kad sukeistumėte „Primary“ ir „Secondary“ vaizdų

vietas.
5. Paspauskite prietaiso mygtuką „Record“ (įrašyti), kad būtų rodomas indikatorius „Record“, kol

mygtukas „Record“ bus atleistas.

2.13 Vaizdo reguliavimas

Mygtukas „Brightness/Contrast“
Vieną kartą palieskite mygtuką Brightness/Contrast, kad pasiektumėte valdiklį
„Brightness“. Palieskite mygtuką du kartus, kad pasiektumėte valdiklį „Contrast“ (kontrastas),
arba palieskite jį tris kartus, kad pasiektumėte valdiklį „Backlight“ (foninis apšvietimas).
Norėdami reguliuoti valdiklius, palieskite mygtuką  arba .
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Valdiklis „Brightness“
Norėdami reguliuoti įvesties „Primary“ (pagrindinė) ryškumą, palieskite
mygtuką  arba . Jei įjungta įvestis „Secondary“, dar kartą palieskite
mygtuką Brightness/Contrast, kad pasiektumėte „Secondary“ įvesties
ryškumo valdiklį.
PASTABA: nustačius pernelyg didelį arba pernelyg mažą ryškumą,
sumažėja šešėlio diapazonas ir išryškinamos rodomo vaizdo detalės.
Valdiklis „Contrast“
Norėdami reguliuoti įvesties „Primary“ (pagrindinė) kontrastą, palieskite
mygtuką  arba . Jei įjungta įvestis „Secondary“, dar kartą palieskite
mygtuką Brightness/Contrast, kad pasiektumėte „Secondary“ įvesties
kontrasto valdiklį.
Pastaba: nustačius pernelyg didelį arba pernelyg mažą kontrastą,
sumažėja šešėlio diapazonas ir išryškinamos rodomo vaizdo detalės,
todėl spalvų grynis rodomas netinkamai.
Valdiklis „Backlight“
Norėdami reguliuoti monitoriaus foninio apšvietimo lygį, palieskite
mygtuką  arba .
Funkcija „Stabilization“ (stabilizavimas) – tai funkcija, kurią naudojant
sureguliuotas foninio apšvietimo lygis atkuriamas iki iš anksto nustatyto
gamyklinio lygio. Norėdami įjungti arba išjungti „Stabilization“, palieskite
mygtuką SCROLL, tada palieskite mygtuką  arba , kad
perjungtumėte pasirinkimą.
Pastaba. sumažinus foninio apšvietimo lygį, pailgėja foninio apšvietimo
trukmė.
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3 Korpuso surinkimas ir valymas

3.1 Laidų gaubto uždėjimas
1. Prieš uždėdami laidų gaubtą, prijunkite maitinimo, valdymo ir vaizdo įrangos laidus.
2. Sulygiuokite laidų gaubtą su laidų šulinėlio grioveliu ant užpakalinės ekrano dalies.
3. Pastumkite laidų gaubtą pirmyn į griovelį taip, kad laidai atsidurtų po išpjovomis.
4. Stumkite laidų gaubtą pirmyn, kol apatiniame krašte esančios ąselės užsifiksuos reikiamose vietose.
5. Naudodami du sparnuotuosius varžtus (jei pateikti), pritvirtinkite laidų gaubtą viršutiniame kairiajame

ir dešiniajame kampuose.

3.2 Valymo instrukcija

DĖMESIO!
Prieš valant įrenginius būtina IŠJUNGTI ir atjungti nuo atitinkamų maitinimo šaltinių.

DĖMESIO!
Sunkus įrenginio sugadinimas
Saugokite, kad į įrenginio vidų nepatektų skysčių, nes gali atsirasti rimtų įrenginio
gedimų.

DĖMESIO!
Įrenginio sugadinimas
Nenaudokite tirpiklių, pvz., benzeno ar skiediklio, ir jokių rūgštinių, šarminių ar
abrazyvinių ploviklių.

Visus priekinius stiklinio ir plastikinio korpuso paviršius kruopščiai nuvalykite pūkų nepaliekančia
šluoste, sudrėkinta švelniu stiklo valikliu, pvz., 70  % izopropilo alkoholiu, distiliuotu 5  % rūgštiniu
baltuoju actu, amoniako ar ne amoniako pagrindo stiklo valikliu. Nenaudokite šiurkščių tirpiklių,
abrazyvinių valiklių ar cheminių valymo šluosčių.
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4 Jungčių skydeliai

4.1 „Radiance Ultra“ gaminių konfigūracijos

Elementas Pagrindinė
plokštė Skaitmeninis Analoginis „HDBaseT“

Įtaisytasis
„ZeroWire
Rx“

„Radiance
Ultra“, 27 col.

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

„Radiance
Ultra“, 32 col.

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

„TruColor“ 32
col.

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

PASTABOS!
Išsamesnės informacijos ieškokite atitinkamame pardavimo lape.
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4.2 „Radiance Ultra“ jungčių plokštės

Pagrindinė plokštė Antrinės plokštės
Standartinė įvestis / išvestis Skaitmeninė įvestis / išvestis

Analoginė įvestis / išvestis

Jokios įvesties / išvesties

„HDBaseT“ įvestis

PASTABOS!
1. 3G-SDI 1 ir 3G-SDI 2 priima 3G-SDI signalus.
2. DVI–I ir DVI–D2, 3G–SDI 1 ir 3G–SDI 2 RE-DRIVE išvestys yra aktyvios tik tada, kai
ekranas įjungtas.
3. ND–OS jungtis skirta aparatinės įrangos naujiniams įrengti. ND–OS jungtis taip pat
gali būti naudojama ekranui valdyti. Žr. skirsnį Sąrankos meniu [} 20].

Jungčių tipai
Įvestys Jungčių tipai
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 maks.)
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 (1920 x 1200 maks.)
Sudėtinė BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Išvestys Jungčių tipai
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 Duomenų jungtys ir kontaktų išvestys
DVI-I skaitmeninė ir analoginė
DVI-I IN yra viena DVI-D jungtis. Ši jungtis palaiko skaitmeninius ir analoginius (RGBS / YPbPr)
signalus. Analoginiai duomenys rodomi 8 kontakte ir C1–C5 kontaktuose.

Konta
ktas

Signalas Konta
ktas

Signalas Konta
ktas

Signalas

1 T.M.D.S. DUOMENYS 2- 11 T.M.D.S. DUOMENYS 1/3
SKYDAS 21 T.M.D.S. DUOMENYS 0/5

SKYDAS

2 T.M.D.S. DUOMENYS 2+ 12 Nenaudojama 22 T.M.D.S. LAIKRODŽIO
SKYDAS

3 T.M.D.S. DUOMENYS 2/4
SKYDAS 13 Nenaudojama 23 T.M.D.S. LAIKRODIS +

4 Nenaudojama 14 +5 V GALIA 24 T.M.D.S. LAIKRODIS -
5 Nenaudojama 15 GND Tik DVI-I IN

6 DDC LAIKRODIS 16 ĮKAITUSIO KIŠTUKO
APTIKIMAS C1 ANALOGINĖ RAUDONA

7 DDC DUOMENYS 17 T.M.D.S. DUOMENYS 0- C2 ANALOGINĖ ŽALIA

8
ANALOGINĖ VERTIKALI
SINCHRONIZACIJA (tik
DVI-I IN)

18 T.M.D.S. DUOMENYS 0+ C3 ANALOGINĖ MĖLYNA

9 T.M.D.S. DUOMENYS 1- 19 T.M.D.S. DUOMENYS 0/5
SKYDAS C4

ANALOGINIS
HORIZONTALUSIS
SINCHRONIZAVIMAS

10 T.M.D.S. DUOMENYS 1+ 20 Nenaudojama C5 ANALOGINIS
ĮŽEMINIMAS
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VGA
VGA IN palaiko RGBS 2, YPbPr ir SOG 2 signalus.

Konta
ktas

Aprašas Konta
ktas

Aprašas Konta
ktas

Aprašas

1 RAUDONAS 6 GND RAUDONAS 11 N. C.
2 ŽALIAS 7 GND ŽALIAS 12 DDC_SDA

3 MĖLYNAS 8 GND MĖLYNAS 13 HORIZONTALUSIS
SINCHRONIZAVIMAS

4 N.C. 9 +5VD 14 VERTIKALUSIS
SINCHRONIZAVIMAS

5 GND 10 SINCHRONIZAVIMO
GND 15 DDC_SCL

S-vaizdo įrašas

Konta
ktas

Pavadinimas Aprašas

1 GND Įžeminimas (Y)
2 GND Įžeminimas (Y)
3 Y Intensyvumas (skaistis)
4 C Intensyvumas (spalvų perdavimas)

„HDBaseT“
„HDBaseT“ naudoja RJ-45 jungtį.

Konta
ktas

Aprašas

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 Valdymo jungtys ir kontaktų išvestys
TCP-IP

Konta
ktas

Signalas Aprašas

1 TX+ Jokios jungties
2 TX- Perduodamo signalo grąžinimas
3 RX+ Priėmimas
4 N/C Jokios jungties
5 N/C Jokios jungties
6 RX- Priimamo signalo grąžinimas
7 N/C Jokios jungties
8 N/C Jokios jungties

USB
Spartaus naujinimo laidas, dalies numeris 35Z0047, galima įsigyti iš NDS.

Konta
ktas

Pavadinimas Aprašas

1 VCC +5 V DC
2 D– Perduodamų duomenų grąžinimas
3 D+ Perduodamų duomenų grąžinimas
4 GND Įžeminimas
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RJ-11 (6 kontaktų) RS-232 nuoseklusis valdiklis

Konta
ktas

Pavadinimas Aprašas

1 N/C Jokios jungties
2 N/C Jokios jungties
3 N/C Jokios jungties
4 RXD Priėmimas
5 GND Įžeminimas
6 TXD Perdavimas

Bendrosios paskirties įvesties / išvesties jungtis
RJH 4 kontaktų telefono ragelio jungtis

Konta
ktas

Pavadinimas Aprašas

1 Sukeitimas P ir S įvesčių sukeitimas
2 P.S. PIP dydis
3 R.I. Įrašymo indikatorius
4 GND Įrašymo indikatorius

„Swap“ (sukeitimas): uždarius „Swap“ kontaktą, jungiamą prie GND, sukeičiami „Primary“ ir
„Secondary“ vaizdų padėtis bei dydis. Išsamios informacijos žr. skirsnyje Vaizdo vaizde valdikliai [} 24].
„PIP Size“ (PIP dydis): „Secondary“ vaizdo dydis didėja kiekvieną kartą „PIP Size“ prijungus prie
GND. Išsamios informacijos žr. skirsnyje Vaizdo vaizde valdikliai [} 24].
Indikatorius „Record“ (įrašyti): indikatorius „Record“ rodomas, kai uždarytas kontaktas, jungiamas
prie GND; indikatorius išnyksta kontaktą atidarius. Indikatorius „Record“ rodomas viršutiniame
kairiajame monitoriaus kampe.
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4.5 Elektriniai simboliai

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

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

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

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

5.1 Specifikacijos
Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Jei reikia dabartinių specifikacijų, kreipkitės į gamyklą.

„Radiance Ultra“, 27
col.

„Radiance Ultra“, 32
col.

„Radiance Ultra“, 32
col., „TruColor“

Žiūrėjimo zona
(įstrižainė) 27,0 col. 31,5 col. 31,5 col.

Įprastas skaistisa (cd/m2) 900 400 650
Prigimtinė skiriamoji
geba 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Pikselių tankis (mm) 0,311 0,364 0,364
Žiūrėjimo kampas
(horizontaliai ir
vertikaliai)

178° 178° 178°

Kontrasto santykis
(nominalusis) 1 000:1 1 100:1 1 100:1

Spalvų gama BT.709 / SMPTE-C BT.709 / SMPTE-C 120 % BT.709
VGA įvesties signalo
lygis, esant 75 omams 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI įvesties signalo
lygis 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-vaizdo įrašo įvesties
signalo lygis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Sudėtinės įvesties
signalo lygis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

„HDBaseT“ įvesties
signalo lygis 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Sinchronizavimo žalia
(SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS įvesties signalo
lygis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS įvesties
sinchronizavimo lygis 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

DC įvestis 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
DC energijos sąnaudos
(nominaliosios)b 70 W 52 W 87 W

AC energijos sąnaudos
(nominaliosios)b 81 W 60 W 98 W

Matmenys (P x A x I)
(26,7 x 17,5 x 3,3 col.)
678 x 445 x 84 mm

(30,7 x 20,1 x 3,4 col.)
780 x 511 x 86 mm

(30,7 x 20,1 x 3,4 col.)
780 x 511 x 86 mm

Ekrano svoris 19,5 svar. (8,9 kg) 24,0 svar. (11 kg) 29,0 svar. (13,2 kg)
Darbinė temperatūra 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Laikymo temperatūra Nuo –20 iki 50 °C (nuo 4
iki 122 °F)

Nuo –20 iki 50 °C (nuo 4
iki 122 °F)

Nuo –20 iki 50 °C (nuo 4
iki 122 °F)
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Darbinis drėgnis (be
kondensato) 20–85 % 20–85 % 20–85 %

Laikymo drėgnis (be
kondensato) 5–85 % 10–90 % 10–90 %

Transportavimo drėgnis
(be kondensato) 5–85 % 10–90 % 10–90 %

Darbinis aukštis
(maksimalus) 2 000 m (6 600 pėdų) 2 000 m (6 600 pėdų) 2 000 m (6 600 pėdų)

Laikymo aukštis
(maksimalus) 10 000 m (33 000 pėd.) 10 000 m (33 000 pėd.) 10 000 m (33 000 pėd.)

a. Pavaizduotas ryškumas neapima įmontuoto jutiklinio ekrano ar A/R filtro.
b. Taikoma maitinimo šaltiniui „Bridge Power BPM150S24F06“.

5.2 Palaikoma skiriamoji geba
DVI palaikoma skiriamoji geba
Signalo parametras Palaikomas diapazonas
Aktyvi skiriamoji geba (horizontalioji x vertikalioji) Nuo 640 x 480 min. iki 1920 x 1200 maks.
Atnaujinimo dažnis (vertikalusis dažnis) Nuo 23,98 Hz iki 85 Hz
Pikselių laikrodis (pikselių dažnis) Nuo 25 MHz iki 165 MHz

DVI-D įvestis gali automatiškai aptikti bet kokį tinkamą skaitmeninį DVI signalą, įeinantį į skiriamosios
gebos, vertikalaus atnaujinimo ir pikselių laikrodžio diapazonus, nurodytus pirmiau pateiktoje lentelėje.
Signalai, nepatenkantys į jokius nurodytus diapazonus, gali būti nepalaikomi.

SDI ir „HDBaseT“ palaikomos skiriamosios gebos
SDI ir „HDBaseT“ palaikomos
skiriamosios gebos

Vertikali skiriamoji geba
(linijos)

Vertikalusis dažnis (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 720 piks. 50
1280 720p 59,94
1920 1080 piks. 24
1920 1080 piks. 25
1920 1080 piks. 29,97
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080 piks. 50
1920 1080 piks. 59,94
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VGA, RGBS ir YPbPr palaikoma skiriamoji geba
Horizontali skiriamoji geba
(pikseliai)

Vertikali skiriamoji geba
(linijos)

Vertikalusis dažnis (Hz)

720 480i 29,97
720 487i 29,97
720 480p 59,94
720 480p 60
720 576i 25
720 576 piks. 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 1 200 60
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080p 50
1920 1080p 59,94
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6 Integruotoji technologija „ZeroWire®“

PASTABOS!
Šiame skyriuje pateikta informacija ir procedūros taikomos tik tuo atveju, jei
naudojami „Radiance Ultra“ ekranai, sukonfigūruoti su pasirenkamu iš anksto
sumontuotu integruotuoju „ZeroWire“ imtuvu.

Radijo patvirtinimas:
šis prietaisas atitinka EN302 567 V2.0.24 juodraštinio varianto reikalavimus bei Radijo įrangos (RED)
direktyvą 2014/53/EB.
FCC identifikavimas: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Naudojimo paskirtis ir įspėjimai
Naudojimo paskirtis
„Radiance Ultra“ serijos integruotasis „ZeroWire“ ir „ZeroWire G2“ – tai susieta belaidė vaizdo ryšio
siųstuvo ir imtuvo sistema, skirta vaizdo signalams perduoti iš šaltinio, pvz., endoskopijos kameros /
procesoriaus, arba kito vaizdo šaltinio per radijo dažnių sąsają su „ZeroWire“ imtuvu, kad būtų rodomi
per endoskopines ir bendrąsias chirurgines procedūras gaunami vaizdai. „Radiance Ultra“ serijos ir
„ZeroWire G2“ belaidė vaizdo sistema yra nesterilus daugkartinio naudojimo prietaisas, neskirtas
naudoti steriliame lauke.

Įspėjimai
Nenaudokite MR aplinkoje.

Atliekant itin svarbias procedūras, primygtinai rekomenduojame pasirūpinti, kad būtų
pasiekiama pakaitiniai „ZeroWire“ siųstuvas ir imtuvas bei DVI laidas, prireikus juos naudoti
iš karto. Be to, rekomenduojame pasirūpinti, kad per atliekamas chirurgines procedūras būtų
pasiekiamas su vaizdo šaltiniu sujungtas ekranas, kurį būtų galima naudoti iš karto.
Būtina visada išlaikyti bent 20 cm atskyrimo atstumą tarp naudojamo prietaiso ir naudotojo
ar paciento.

Kontraindikacijos
Žr. skirsnį Kontraindikacijos.
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6.2 „ZeroWire“ specifikacijos
Naudojant „ZeroWire“ sistemą, vaizdo signalai belaidžiu būdu perduodami iš operacinėje naudojamų
vaizdo šaltinių DVI arba 3G-SDI išvesties į vaizdo ekrano DVI įvestį. Ji veikia kaip 60 GHz pagrindo
belaidė HD sistema, atitinkanti FCC (15 dalies) taisykles, reglamentuojančias nelicencijuotą 57–64 GHz
dažnių juostą, esančią elektromagnetinio spektro milimetrinių bangų (mmW) dalyje. Siųstuvas
sumontuotas ant viršutinio galinio ekrano krašto. Jis priima įvesties vaizdo signalus tiesiogiai iš
endoskopinės kameros procesoriaus arba iš ekrano DVI ar SDI antrinio įrenginio išvesčių.

Belaidžio signalo tipas 60 GHz belaidė HD dažnių juosta („WiHD“)
Dažnių juosta 57–64 GHz
Vaizdo glaudinimas Nėra
Vaizdo įvestys (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Vaizdo išvestys (Rx) DVI-D
HIPAA palaikymas 256 bitų AES šifravimas
Sistemos gaištis < 1 kadras
Didžiausias porų skaičius vienoje operacinėje 2 poros
RD išėjimo galia < 28 dBm/MHz EIRP
Didžiausias diapazonas < 9,14 m (30 pėd.)
Duomenų sparta 50 Mbps–3,8 Gb/s
Energijos sąnaudos < 8 vatai

Didžiausia bandomojo dažnio EIPR išvesties galia
Kanalai Didžiausia bandomojo dažnio

EIPR išvesties galia
Vidutinė EIRP išvesties galia

LRP mažo dažnio kanalas 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP didelio dažnio kanalas 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP mažo dažnio kanalas 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP didelio dažnio kanalas 62,64 GHz 29,6 dBm

Veikimo be trukdžių atstumas
Tolesnėje lentelėje išvardyti prietaisai buvo išbandyti siekiant nustatyti mažiausius saugius atstumus,
kad „ZeroWire“ įtaisai veiktų nesukeldami jokių trukdžių vienas kitam. Jei manote, kad „ZeroWire“ kelia
arba gauna trukdžių iš šių prietaisų, tiesiog patraukite prietaisus vieną nuo kito ir išlaikykite mažiausius
atskyrimo atstumus, nurodytus lentelėje.

Išbandyta įranga Atstumas iki siųstuvo Atstumas iki imtuvo
Elektrokauteris > 2 pėd. > 1 pėd.
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4 Ghz belaidės prieigos taškas > 6 col. > 6 col.
5,8 Ghz belaidės prieigos taškas > 6 col. > 6 col.
Mobilusis telefonas > 1 cm > 1 cm
„Bluetooth“ prietaisas > 1 cm > 1 cm

Kaip išvengti bendrintojo kanalo trukdžių
Jei „ZeroWire G2“ sistema įrengiama įprastai kaip viena sistema patalpoje, tuomet iš esmės jokių
apribojimų nėra. Siųstuvo kanalo pasirinkimo funkcija parenka kanalą, kuris yra mažiausiai jautrus
trukdžiams iš dviejų pasiekiamų kanalų, atsižvelgiant į nuskaitymo rezultatą įjungus maitinimą.
Toliau išvardyti keletas veiksnių, turinčių įtakos „ZeroWire G2“ kanalų atskyrimui.
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1. Patalpos sienų storis ir medžiaga.
2. Patalpos durų atidarymas ir uždarymas.
3. Patalpos lubų struktūra ir medžiagos, naudotos joms statyti.
„ZeroWire G2“ siųstuvo / imtuvo poros turi būti įrengiamos toje pačioje patalpoje. Skirtingose patalpose
jos neveikia. Kai tam tikroje patalpoje įrengiamos dvi siųstuvo / imtuvo poros, kiekviena pora turi būti
susieta atskirai (viena pora vienu metu), antrąją porą susiejant tik sėkmingai susiejus pirmąją. Prieš
įjungiant arba susiejant antrąją porą, pirmosios susietos poros išjungti nebūtina.

Kanalo naudojimas
Nustatant atitinkamą nuostatą, reikia naudotis toliau pateiktomis rekomendacijomis.
1. „ZeroWire G2“ siųstuvo ir (arba) imtuvo įrenginiai negali būti naudojami su ankstesniais „ZeroWire“

siųstuvo ir (arba) imtuvo įrenginiais.
2. Toje pačioje patalpoje galima naudoti ne daugiau nei dvi „ZeroWire“ sistemas. Susietos siųstuvo ir

imtuvo poros patalpoje turi būti atskirtos bent 1 m (3 pėd.) atstumu.
3. Dviejų „ZeroWire“ sistemų grupės gali būti nustatytos keliose patalpose su sąlyga, kad tarp patalpų

yra bent 25 pėd. (7,6 m) atstumas.
4. „ZeroWire G2“ siųstuvai ir imtuvai negali būti įrengiami metalinėse spintose arba ten, kur juos supa

metaliniai objektai, priešingu atveju bus trukdoma siųstuvo ryšiui su imtuvu.

Kelių sistemų įrengimas
Jei tam tikroje operacinėje ketinate įrengti dvi susietas siųstuvo ir imtuvo sistemas, vadovaukitės toliau
aprašyta procedūra.
1. Jei siųstuvai bei imtuvai nebuvo susieti, įjunkite pirmąją siųstuvo bei imtuvo porą ir vykdykite

susiejimo procedūrą, aprašytą skirsnyje „ZeroWire“ spartus susiejimas [} 44].
2. Įjunkite antrąją siųstuvo bei imtuvo porą ir pakartokite susiejimo procedūrą. Siųstuvo ir imtuvo poros

turi būti sujungtos po vieną porą vienu metu. Rekomenduojame susietas poras pažymėti, kad būtų
lengviau įrengti ir šalinti triktis.

Veikimas
„ZeroWire HD“ belaidė vaizdo sistema skirta ir optimizuota naudoti chirurgijos arba procedūrų
patalpose. Nerekomenduojama naudoti už klinikos aplinkos ribų.
Atlikę toliau nurodytus veiksmus, pasieksite optimalų „ZeroWire“ sistemos veikimą.
1. Sumontuokite abu komponentus bent 5 pėd. (1,5 m) nuo grindų.
2. Geriausia būtų, jei tiek siųstuvas, tiek imtuvas būtų tame pačiame aukštyje.
3. Norėdami užtikrinti patikimą vaizdo jungtį, laikykitės sąrankos rekomendacijų, pateiktų skirsnyje

„ZeroWire“ siųstuvo sąranka [} 41].
4. Siųstuvas ir imtuvas turi būti nukreipti vienas į kitą ir turi būti matomi vienas kitam laisvoje erdvėje.
5. Jei sistema įrengiama ne regėjimo linijoje, rekomenduojame, kad siųstuvai ir imtuvai būtų ≤ 6 pėd.

(1,8 m) ar mažesniu atstumu nuo sienų.
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6.3 „ZeroWire“ siųstuvo sąranka
„ZeroWire“ siųstuvo sąranka

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI vaizdo šaltinis
(2) DVI išvestis (DVI laidas)
(3) SDI išvestis (pasirenkamas 3G-SDI laidas)
(4) Ekrano maitinimas (24 V nuolatinė srovė)
(5) Siųstuvo maitinimas (24 V nuolatinė srovė)
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6.4 „ZeroWire G2“ siųstuvo jungčių plokštė

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

(1) Įjungimo / išjungimo jungiklis
(2) Maitinimo jungtis
(3) DVI įvestis
(4) 3G-SDI įvestis
(5) USB jungtis: naudojama siųstuvo aparatinės įrangos naujiniams įdiegti, o ne kaip

bendrosios paskirties įvesties / išvesties jungtis.

6.5 „ZeroWire G2“ siųstuvo Y formos adapterio laidai
Su „ZeroWire G2“ siųstuvais ir imtuvais, naudojamais su iki 81 cm (32 col.) NDS palaikomais ekranais,
galima naudoti papildomą Y formos adapterio laidą, skirtą maitinimui į „ZeroWire“ įrenginį tiekti. Galimi
du Y formos adapterio laidų tipai. Kai taikoma, prie ekrano priedų rinkinio pridėtas atitinkamas Y formos
laidas.
„SwitchCraft“ Y formos adapterio laidas (35X0096)

XLR Y formos adapterio laidas (35X0097)

6.6 „ZeroWire G2“ siųstuvo maitinimo šaltiniai
„ZeroWire“ siųstuvo ir imtuvo įrenginiai gali būti tiesiogiai maitinami iš pridėto 24 V DC maitinimo
šaltinio.
Kai naudojate maitinimo šaltinį, pasirinkite ir sumontuokite kištuko adapterį, kuris atitinka maitinimo
reikalavimą.
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• „GlobTek“ GTM91120-3024-T3A
• „Ault“ MW172KB2400B02
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6.7 Padėties ir krypties nustatymas
Atsižvelgiant į antenos signalo lauko formą, siųstuvas ir imtuvas turi būti sumontuoti taip, kad būtų
sulygiuoti vertikaliai ir horizontaliai ± 10° tikslumu.

Vertikalus lygiavimas
Vertikalus lygiavimas turi būti atliktas ± 10° tikslumu.

Horizontalus lygiavimas
Horizontalus lygiavimas turi būti atliktas ± 10° tikslumu.

Aukštis
Siųstuvas ir imtuvas turi būti sumontuoti bent 1,5 m (5 pėdos) virš grindų, tame pačiame aukštyje ir,
pageidautina, taip, kad siųstuvo ir imtuvo priekiniai kraštai būtų lygiagretūs bei atsukti vienas į kitą.

Horizontalus atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo
Medical Display;Radiance® Ultra tinkamai veikia, kai horizontalus atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo
yra iki 9,1  m (30  pėdų). Tačiau daugumoje operacinių geriausia, kai horizontalus atstumas nebūna
didesnis kaip 2,4 m (8 pėdos).

6.8 „ZeroWire“ spartus susiejimas
1. Prijunkite DVI arba SDI vaizdo šaltinį prie ant ekrano pritvirtinto „ZeroWire“ siųstuvo.
2. Priimančiajame „Radiance Ultra ZeroWire“ ekrane tris kartus palieskite mygtuką INPUT, kad
pasiektumėte meniu „Input“.
3. Įsitikinkite, kad „ZeroWire“ pasiekiama kaip įvestis „Primary“.

4. Palieskite mygtuką INPUT, kad uždarytumėte meniu „Input“, tada palieskite jį dar kartą, kad
pasiektumėte „ZeroWire Link Menu“ („ZeroWire“ susiejimo meniu).

5. Paspauskite mygtuką INPUT ir palaikykite tris sekundes, kol eigos juosta užpildys langelį.



45 / 57

Integruotoji technologija „ZeroWire®“ | 45

6. Paspauskite ant ekrano pritvirtinto „ZeroWire“ siųstuvo mygtuką LINK ir palaikykite, kol ims mirksėti
mėlynas susiejimo LED indikatorius. Kai siųstuvo ir imtuvo įrenginiai identifikuos vienas kitą ir prasidės
susiejimo procesas, kelias sekundes greitai mirksės susiejimo ir būsenos LED indikatoriai.

7. Apatiniame kairiajame priimančiojo „Radiance Ultra ZeroWire“ ekrano kampe rodoma būsenos
pranešimų serija nurodys susiejimo proceso etapus.

6.9 Belaidžio susiejimo būsenos pranešimai
Pradėjus susiejimą, įprasti būsenos pranešimai, pateikiami imtuvo ekrane, prasideda sakiniu
Searching for Transmitter (ieškoma siųstuvo) ir priminimu aktyvinti siųstuvą.
1 etapas: „Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter“
(ieškoma siųstuvo – jei neaktyvintas, aktyvinkite „ZeroWire“ siųstuve)
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2 etapas: „Establishing Link“ (užmezgamas ryšys)

3 etapas: „Wireless Linked“ (susieta belaidžiu būdu)

Atkuriant anksčiau susietos sistemos maitinimą, įprasti būsenos pranešimai, pateikiami imtuvo ekrane,
prasideda sakiniu Searching for Transmitter.
1 etapas: „Searching for Transmitter“

2 etapas: „Establishing Link“ (užmezgamas ryšys)

3 etapas: „Wireless Linked“ (susieta belaidžiu būdu)
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Jei ryšio nepavyksta užmegzti arba patikrinti per 60 sekundžių, imtuvo ekrane bus rodomas būsenos
pranešimas No Transmitter Found (nerastas joks siųstuvas). Jei reikia patarimų, kaip išspręsti
susiejimo problemas, žr. skirsnį „ZeroWire“ trikčių šalinimas“ 36 psl.
1 etapas: „Searching for Transmitter“

2 etapas: Nerastas joks siųstuvas
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7 Trikčių šalinimas

7.1 Ekrano trikčių šalinimas

Problema Trikčių šalinimas

Vaizdas per didelis ir netelpa
ekrane
(tik VGA, RGBS, YPbPr, SOG
analoginės įvestys)

Jei vaizdas atrodo netinkamo formato, reikia paleisti „SmartSync“.
Norėdami paleisti „SmartSync“, paspauskite mygtuką MENU.
Meniu „Picture“ palieskite mygtuką SCROLL, kad paryškintumėte
„SmartSync“, ir palieskite mygtuką .
„SmartSync“ ims veikti ir optimizuos vaizdo rodinio ypatybes.

Simbolių dubliavimas

Simbolių dubliavimas paprastai priskiriamas vaizdo įrangos laido
arba šaltinio atspindžiams. Naudokite aukštos kokybės laidą ir, jei
įmanoma, sumažinkite vertikaliojo atnaujinimo dažnį. Mažesnis
nuskaitymo greitis gali padėti sumažinti atspindžius. Priešingai nei
CRT, plokščias ekranas nemirksės nustačius mažesnį atnaujinimo
dažnį (60 Hz yra optimalus dažnis), o duomenų atnaujinimas bus
vienodas esant visoms atnaujinimo dažnio vertėms.

Simbolių drebėjimas
(tik VGA, RGBS, YPbPr, SOG
analoginės įvestys)

Jei teksto simboliai atrodo drebantys arba pusjuodžiai, gali reikėti
sureguliuoti nuostatas „Sharpness“ (ryškumas), „Frequency“
(dažnis) ir (arba) „Phase“ (fazė). Žr. „Nuostatų „Frequency“,
„Phase“ ir „Sharpness“ nustatymas“ toliau.

Simbolių triukšmas ir vertikalus
iškraipymas
(tik VGA, RGBS, YPbPr, SOG
analoginės įvestys)

Reguliuojant nuostatą „Frequency“ (dažnis), horizontaliai
išplečiamas arba sumažinamas vaizdo dydis. Rodomas vaizdas
gali būti per platus arba per siauras bei gali atsirasti pilkų ir šviesių
spalvų vertikalios juostos bei pikselių drebėjimas. Reguliuokite
nuostatą „Frequency“, kol vaizdas atitiks ekrano dydį. Galima
taikyti horizontalios padėties reguliavimą siekiant patikrinti, ar
nuostata „Frequency“ (dažnis) nustatyta tinkamai. Nustatykite
vaizdą kairiajame ekrano krašte ir vienu spustelėjimu perkelkite į
kairę. Jei nuostata „Frequency“ (dažnis) nustatyta tinkamai, vienas
vaizdo stulpelis turi nepatekti į ekraną.

Dažnio tikrinimas ir reguliavimas
(tik VGA, RGBS, YPbPr, SOG
analoginės įvestys)

Naudodami prijungtą nešiojamąjį kompiuterį, atidarykite tuščią
teksto failą, sucentruokite failo langą ekrane ir nustatykite 8 taškų
šrifto dydį bei stilių „Regular“ (įprastas). Palieskite klavišą „Enter“
(įvesti), kad paslinktumėte žymiklį žemyn į puslapio centrą, tada
paspauskite ir palaikykite klavišus „Shift“ (antrojo lygio klavišas) ir
„+“, kad sukurtumėte „+“ simbolių eilutę.
Nevienodos šviesesnės arba tamsesnės „+“ simbolių rodymo
variacijos reiškia, kad parametrą „Frequency“ reikia reguliuoti.
Palieskite mygtuką MENU, kad atidarytumėte meniu „Display“,
palieskite mygtuką , norėdami pasirinkti meniu „Picture“, tada
palieskite mygtuką SCROLL, kad pasirinktumėte parametrą
„Frequency“. Tada palieskite mygtuką  arba , kad
padidintumėte ar sumažintumėte parametro „Frequency“ vertę, kol
visi „+“ simboliai bus rodomi vienodai.
Pastaba. Nuostatų „Sharpness“ ir „Phase“ reguliavimas yra
jautrus, todėl jas geriausia nustatyti naudojant ekrano kalibravimo
programą.



49 / 57

Trikčių šalinimas | 49

Juodas ekranas

Išjunkite ir vėl įjunkite ekraną, naudodami nuostatas „Off“ (išjungti)
ir „On“ (įjungti). Jei rodomas logotipo ekranas, ekranas veikia
tinkamai. Patikrinkite, ar įjungta energijos valdymo sistema
(DPMS). Jei vaizdo šaltinio nėra, apatiniame dešiniajame kampe
rodomas pranešimas Searching (ieškoma).

7.2 „ZeroWire“ trikčių šalinimas

Problema Galimos priežastys Taisomasis veiksmas

Indikatoriaus LED
nešviečia

Atjunkite maitinimo
jungtį

Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio jungtis iki galo
įkišta į įrenginio maitinimo jungtį.

Y formos laidas
Jei naudojate Y formos laidą maitinimui į įrenginį
tiekti, įsitikinkite, kad jis prijungtas prie NDS 24 V
nuol. sr. maitinimo šaltinio ir kad maitinimo šaltinis
įjungtas.

Atskiras maitinimo
šaltinis

Jei naudojamas atskiras maitinimo šaltinis,
įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas prie sieninio
lizdo.

Sieninis lizdas

Kai kuriuose sieniniuose lizduose įtaisyti
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikliai.
Jei naudojamas lizdas turi integruotąjį jungiklį,
patikrinkite, ar jis nustatytas į ĮJUNGIMO padėtį.

Nerastas joks siųstuvas Patikrinkite, ar siųstuvo įrenginys nustatytas į
padėtį ON (įjungti) ir ar prijungtas šaltinio signalas.

Pakeitus įvesties
skiriamąją gebą, ekrane
nerodomas joks vaizdas

Išjunkite bei vėl įjunkite „ZeroWire“ siųstuvo ir
imtuvo maitinimą, bet ne ekraną.

Bandant susieti
nepavyksta sukurti ryšio

Išjunkite ir vėl įjunkite „ZeroWire“ siųstuvo ir imtuvo
maitinimą.

Prastos kokybės arba
trūkinėjantis vaizdo
įrašas

Siųstuvas ir imtuvas
vienas nuo kito
pastatyti 9,1 m
(30 pėd.) atstumu

Sumažinkite atstumą tarp siųstuvo ir imtuvo iki
9,1 m. (30 pėd.) arba mažesnio.
Žr. didžiausią diapazoną, nurodytą skirsnyje
Padėties ir krypties nustatymas [} 44].

Siųstuvas ir imtuvas
nėra tinkamai
sulygiuoti

Vadovaukitės siųstuvo ir imtuvo lygiavimo
rekomendacijomis, pateiktomis skirsnyje Padėties
ir krypties nustatymas [} 44].

DVI arba SDI (tik
siųstuvas) jungtys Patikrinkite, ar laidai tinkamai prijungti.

Nepalaikomas vaizdo
įrašų režimas

Patikrinkite, ar palaikomas taikytas vaizdo įrašų
režimas. Žr. skirsnį Padėties ir krypties nustatymas
[} 44].

DVI arba SDI (tik
siųstuvo) laidai

Laidus keiskite po vieną ir patikrinkite vaizdo įrašo
ekraną.
Jei pakeitus laidą vaizdo įrašo signalas rodomas
tinkamai, ką tik pakeistą seną laidą išmeskite.

Kryžminiai trikdžiai Žr. skirsnį Padėties ir krypties nustatymas [} 44].
Mažas signalo
stiprumas Žr. skirsnį Padėties ir krypties nustatymas [} 44].
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Problema Galimos priežastys Taisomasis veiksmas
Prastos kokybės arba
trūkinėjantis vaizdo
įrašas

Siųstuvas ir imtuvas
sukeisti

Patikrinkite, ar vaizdo įrašo šaltinis prijungtas prie
siųstuvo, o ne prie imtuvo.

Būsenos LED indikatoriai
LED Aprašas
Mėlynas, lėtai mirksintis Įrenginys nuskaito kanalus.
Mėlynas, greitai mirksintis Įrenginys bando susieti.

Mėlynas, šviečia pastoviai Įrenginys siunčia (siųstuvas) arba priima (imtuvas)
vaizdo duomenis.

Mėlynas, kas 3 sekundes ĮSIJUNGIA /
IŠSIJUNGIA Nesaugoma jokia susiejimo informacija.
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8 Elektromagnetinio suderinamumo lentelės
Visi elektroniniai medicinos prietaisai turi atitikti IEC 60601-1-2 reikalavimus. Siekiant užtikrinti
elektromagnetinį suderinamumą ir suderinamumą su kitais medicinos prietaisais, prieš atliekant
chirurgines procedūras būtina imtis atsargumo priemonių, vadovautis šiame vadove pateikta informacija
apie elektromagnetinio suderinamumo (EMC) gaires ir patikrinti, ar vienu metu gali veikti visi medicinos
prietaisai.
Dėl emisijos charakteristikų ši įranga gali būti naudojama pramonės zonose ir ligoninėse (CISPR 11 A
klasė). Jei ši įranga naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kurioje paprastai reikalaujama CISPR 11 B
klasė), ji gali neužtikrinti pakankamos radijo dažnių ryšio paslaugų apsaugos. Naudotojui gali tekti imtis
poveikį mažinančių priemonių, pvz., pakeisti įrangos vietą arba padėtį.
Kaip informacijos šaltinis pateikiamos šios EMC lentelės.

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

Emisijų bandymas Atitiktis Elektromagnetinė aplinka –
rekomendacijos

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11 1 grupė

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

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11 A klasė

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

Harmoninė spinduliuotė,
IEC 61000-3-2 A klasė

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

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

Atsparumo bandymas Atsparumo bandymas

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

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

Belaidžių siųstuvų atstumo laukai, IEC 61000-4-3

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

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

± 2 kV, kint. sr. maitinimas
± 1 kV, įvesties / išvesties prievadai
100 kHz PRR

Viršįtampis, IEC 61000-4-5
AC elektros tinklas, nuo linijos iki žemės
AC elektros tinklas, nuo linijos iki linijos

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

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

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

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

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

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

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

Siųstuvo vardinė
maksimali atiduodamoji
galia (W)

Atskyrimo atstumas metrais pagal siųstuvo dažnį

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prie šio gaminio prijungta papildoma įranga turi būti sertifikuota pagal atitinkamus IEC standartus (t. y.
IEC 60950-1 arba IEC 62368-1), taikomus galiojančius duomenų apdorojimo įrangai, ir IEC 60601-1,
taikomą medicinos įrangai.
Be to, visos konfigūracijos turi atitikti sistemos standartą IEC 60601-1-1. Kiekvienas, jungiantis
papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalies, konfigūruoja medicinos
sistemą, todėl yra atsakingas, kad sistema atitiktų sistemos standarto IEC 60601-1-1 reikalavimus. Už
įrenginio prijungimą prie sistemos atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad su šiuo gaminiu naudojama
montavimo įranga atitiktų IEC standartą 60601-1. Kilus abejonių, pasitarkite su techninių paslaugų
skyriumi arba vietos atstovu.
FCC

PASTABOS!
Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka A  klasės skaitmeniniams
prietaisams taikomus apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šie apribojimai
nustatyti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo žalingų trukdžių, įrangą
naudojant komercinėje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo
dažnių energiją. Jeigu ji įrengta ar naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti
žalingų trukdžių radijo ryšiui. Naudojant šią įrangą gyvenamojoje zonoje gali kilti
žalingų trukdžių, todėl naudotojas turės pašalinti trukdžius savo sąskaita.
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9.2 Teisinis pareiškimas
NDS šiais gaminiais gali prekiauti per kitus medicinos priemonių gamintojus, platintojus ir prekybos
atstovus, todėl dėl tokios įmonės suteiktų taikomų gaminio garantijų sąlygų šio NDS gaminio pirkėjams
rekomenduojama kreiptis į įmonę, per kurią šis gaminys buvo iš pradžių įsigytas, jeigu ji suteikė
garantiją.
NDS neprisiima jokios su gaminių pardavimu ir (arba) naudojimu susijusios atsakomybės ir neįgalioja
kitų asmenų prisiimti tokios atsakomybės. Siekiant užtikrinti tinkamą NDS gaminių naudojimą, tvarkymą
ir priežiūrą, klientams rekomenduojama peržiūrėti gaminio aprašus, instrukcijų vadovus ir (arba) ant
gaminio esamus ar kitaip pateikiamus ženklus.
Klientai įspėjami, kad sistemos konfigūracija, programinė įranga, naudojimas, klientų duomenys ir
operatoriaus valdymas, be kitų veiksnių, turi įtakos gaminio eksploatacinėms savybėms. Nors manoma,
kad NDS gaminiai suderinami su daugeliu sistemų, konkretus klientų atliekamas funkcinis
įgyvendinimas gali skirtis. Todėl gaminio tinkamumą konkrečiam tikslui ar paskirčiai turi nustatyti
naudotojas, o NDS nesuteikia tokios garantijos.
NDS NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ, NUMANOMŲ IR (ARBA) ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT VISŲ NDS GAMINIŲ AR PASLAUGŲ
TINKAMUMO PREKYBAI IR (ARBA) KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS IR JŲ NEPAŽEIDIMU.
BET KOKIOS IR VISOS BET KOKIO TIPO, POBŪDŽIO AR APIMTIES NUMANOMOS, AIŠKIOS IR
(ARBA) IŠ BET KOKIŲ NUOSTATŲ, ĮSTATYMŲ, KOMERCINIO NAUDOJIMO, ĮPRASTOS
PRAKTIKOS, PREKYBOS AR PAN. KYLANČIOS GARANTIJOS, PAREIŠKIMAI IR (ARBA)
UŽTIKRINIMAI NEGALIOJA.
NDS, jos tiekėjai ir (arba) platintojai nei tiesiogiai, nei kompensuojant už specialius, atsitiktinius,
pasekminius, baudinius, atgrasomuosius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant
tariamais nuostoliais, nėra atsakingi už tokių gaminių ar paslaugų pavėluotą pristatymą, nepristatymą,
gaminio pripažinimo nesėkmę, gaminio projektavimą ar gamybą, negalėjimą naudotis tokiais gaminiais
ar paslaugomis, būsimo verslo praradimą (prarastą pelną) arba dėl bet kokių kitų priežasčių, susijusių
su arba kylančių iš tokių NDS gaminių pirkimo, pardavimo, nuomos, išperkamosios nuomos, įrengimo
ar naudojimo ar dėl kitų priežasčių, šių sąlygų ar bet kokių susitarimų, kurių sudėtinė dalis yra šios
sąlygos, sąlygų atžvilgiu.
KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI AR NESUTEIKTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ
AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, TODĖL NURODYTI APRIBOJIMAI IR (ARBA) IŠIMTYS GALI
NEGALIOTI. TOKIU ATVEJU ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA MAKSIMALIAI KIEK LEIDŽIA
ATITINKAMOS JURISDIKCIJOS ĮSTATYMAI.
Šiame dokumente pateikta informacija, įskaitant visus projektus ir susijusią medžiagą, yra vertinga NDS
ir (arba) jos licenciaro nuosavybė ir jie pasilieka visas teises į patentus, kopijavimo ir kitas nuosavybės
teises į šį dokumentą, įskaitant visas projektavimo, gamybos, dauginimo, naudojimo ir prekybos teises,
išskyrus tuos atvejus, kai minėtos teisės aiškiai suteikiamos kitiems.
Šis naudotojo vadovas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Iškilus abejonių dėl naujausių
naudojimo instrukcijų, prašome susisiekti su NDS.
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