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1 Sikkerhetsinformasjon

1.1 Advarsler og forsiktighetsregler

OBS!

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

HENVISNING!

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

HENVISNING!

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

Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om installering og/eller bruk av dette
utstyret følger. Informasjon som merkes med dette symbolet, skal leses nøye.

Dette symbolet varsler brukeren om at brukerhåndboken og oversatte kopier er publisert på NDS-
nettstedet på: www.ndssi.com/user-manuals/

Dette symbolet varsler brukeren om at ikke-isolert spenning i apparatet kan være kraftig nok til å
gi elektrisk støt. Ikke berør noen deler inne i enheten. For å redusere faren for elektrisk støt må du
IKKE fjerne dekselet eller baksiden.

FARE!
Fare for brann og elektrisk støt

Ikke utsett dette produktet for regn eller fukt.

Dette symbolet varsler brukeren om at informasjonen som etterfølger dette symbolet, skal leses
nøye for å unngå skader på utstyret.

Dette symbolet angir produsenten.

Dette symbolet angir produsentens representant i EU.

Dette symbolet indikerer samsvar med direktivet om avfall fra elektriske og elektroniske produkter
(WEEE-direktiv).
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Dette symbolet indikerer at enheten er medisinsk utstyr. Dette produktet er kun beregnet på bruk
av profesjonelt helsepersonell i profesjonelle miljøer.

Dette produktet har T.U.V.-godkjenning mht. elektrisk støt, brann og mekaniske faremomenter, i
samsvar med CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.

Dette produktet oppfyller kravene i EN60601-1, og samsvarer derved med EU-forordning 2017/745
om medisinsk utstyr.

OBS!
Ved alvorlige hendelser

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

Føderal lovgivning i USA begrenser dette utstyret til salg av eller etter ordre fra en lege.

1.2 Sikkerhetskrav for systemet

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

1.3 Jordforbindelse

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

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

1.4 Strømkrav

1.4.1 Strømtilførsel

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

Modell Radiance Ultra

Strømtilførsel BridgePower BPM150S24F06

Vekselstrømsinngang 100–240 volt, 50 til 60 Hz

Likestrømsutgang 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

1.4.2 Strømledning

Bruk en strømledning av sykehuskvalitet med riktig støpsel for strømkilden.
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• Denne ledningen er den eneste frakoblingsmekanismen som er godkjent for dette produktet. For å koble
fra produktet, koble ledningen fra AC-strømnettet.

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

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

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

1.5 Anvendelsesområde og kontraindikasjoner

1.5.1 Anvendelsesområde

Merk: Hvis skjermen er konfigurert med innebygd ZeroWire; se ZeroWire Anvendelsesområde og advarsler
[} 36].

Radiance Ultra-monitorserien er beregnet på bruk i medisinske miljøer for visning av video og bilder av høy
kvalitet.

Dette produktet er beregnet for kontinuerlig drift.

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

1.5.2 Kontraindikasjoner

OBS!

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

OBS!

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

OBS!
Erstatningsenhet

For kritiske bruksomstendigheter anbefaler vi at en erstatningsenhet er umiddelbart
tilgjengelig.

OBS!
Ubehag ved visning av 3D-bilder

Visning av 3D-bilder kan føles ubehagelig for noen mennesker. Symptomer kan inkludere
belastning av øynene, kvalme eller utmattelse. Det anbefales på det sterkeste å ikke se på
3D-bildet over lengre perioder. Ta pauser etter behov eller gi visningsansvaret til annet
personell. Hvis du opplever ubehag, må du slutte å se på eller vise 3D-bilder og la øynene
hvile til ubehaget har stoppet.
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HENVISNING!

Produktet er utviklet for å oppfylle medisinske sikkerhetskrav ved bruk i nærheten av
pasienter.

HENVISNING!

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

2.1 Displaytastatur

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

2.2 Menynavigering

MENY-taster

Åpne skjermmenyer

Trykk på tasten INPUT (Inndata) to ganger for å åpne inndata-menyen
(se Inndata-meny [} 12]). Trykk på tasten MENU (Meny) én gang for å
åpne display-menyen (se Display-meny [} 13]).

Tasten SCROLL (Bla)

Vertikale valg

Trykk på SCROLL (Bla) for å åpne en meny og starte prosessen med å
velge parametere. Øverste parameterrad velges med det første trykket,
og valget beveger seg deretter nedover til neste rad hver gang du
trykker på tasten.

For å gå ut av en meny bruker du SCROLL (Bla) for å flytte utvalget til
bunnen av menyraden. Trykk deretter på SCROLL (Bla) én gang for å
fremheve menyfanen, der kan du bruke tastene  og  for å velge
en annen menyfane.

VENSTRE-/HØYRE-
tast

Horisontale valg

For å justere en parameter velger du parameterraden med SCROLL-
tasten. Trykk deretter på tastene  eller  for å justere eller velge en
innstilling.

2.3 HURTIGVALG: Valg av primær inngang

Trykk på tasten INPUT (Inndata) (Displaytastatur [} 11]) for å vise menyen QUICK SELECT (Hurtigvalg).

Ved bruk av menyen QUICK SELECT (Hurtigvalg) kan brukeren
velge en aktiv inngang som primær med et enkelt trykk på
tastatur-tasten under QUICK SELECT-ikonet merket med
målinngangen. QUICK SELECT-ikoner som angir aktive innganger,
er lyseblå. QUICK SELECT-alternativer gjelder bare for valg av
primær inngang. Hvis en inngang valgt som primær, brukes av en
sekundær inngang som vises som PIP, vil PIP-bildet tømmes og
vises som primær-bilde i fullskjermvisning.

QUICK SELECT-menyen lukkes 30 sekunder etter at det siste valget er gjort.

QUICK SELECT-menyen kan tilpasses til å vise innganger som ikke er inkludert i standardoppføringen, ved bruk
av menyen EDIT QUICK SELECT (Rediger hurtigvalg).
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2.4 ENDRE HURTIGVALG: Endre tilgjengeligheten av primære innganger

Vis menyen EDIT QUICK SELECT (Rediger hurtigvalg) ved å trykke på og holde inne tasten INPUT (Inndata) i tre
sekunder (Displaytastatur [} 11]).

Du kan endre tilordningen av en QUICK SELECT-tast ved å trykke
på tastatur-tasten under EDIT QUICK SELECT-ikonet som er
merket med inndatatilordningen du ønsker å endre.

Hvert trykk på tastatur-knappen viser, i synkende rekkefølge,
neste inndataoppføring i inndata-menyen. Trykk på knappen til
ønsket inngang vises. Det er mulig å endre tilordning for alle
taster unntatt INPUT (Inndata) og MENU (Meny).

2.5 Inndata-meny

Primærbildet velges ved å velge en primær inngang. Hvis en sekundær inngang er valgt, vil primærbildet dele
skjermen med et sekundært bilde som vises i konfigurasjoner fra lite til stort bilde-i-bilde (PIP), slik at
skjermene på det delte displayet blir like store. Se PIP-kontroller (bilde-i-bilde-kontroller) [} 23].

Trykk på INPUT (Inndata) to ganger for å åpne inndata-menyen (se Displaytastatur [} 11]) og velge primær-
og sekundærinngang fra ett enkelt display. Første kolonne (venstre) er for primær inngang, indikert med
bokstaven P. Andre kolonne inneholder valgcellen, som flyttes til inndata-raden nedenfor ved hvert trykk på
SCROLL (Bla). I tredje kolonne vises enten en S for en valgt sekundærinngang, eller en X, som står for «ikke
tilgjengelig for inngang».

For å plassere valgcellen på raden til en ønsket inngang, trykk på SCROLL-tasten så mange ganger som trengs.
Trykk på -tasten for å definere den aktuelle inngangen som primær-inngangen, eller på  for å definere den
som sekundær-inngangen. En sekundær inngang kan tømmes ved å plassere valgcellen på raden til
inngangen og trykke på -knappen. Innganger merket med en X i den andre kolonnen kan ikke defineres
som en sekundær inngang.

Inndata-menyen vil lukkes automatisk 30 sekunder etter den siste handlingen. Den kan også lukkes ved å
trykke på INPUT (Inndata).

Den følgende tabellen viser innganger som kan velges som sekundære i forhold til inngangene valgt som
primære.



13 / 56

Brukergrensesnitt for display | 13

Innganger merket med ✓ i den andre kolonnen kan defineres som en sekundær inngang. Grå celler viser
innganger som deler kontakter eller elektronikk som ikke kan brukes samtidig.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 og SOG-1 deler den samme kontakten. Hvis én er valgt som den primære
inngangen, kan de andre ikke velges som sekundære. Det samme gjelder for VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 og
SOG-2. Noen innganger er ikke tilgjengelige i visse konfigurasjoner.

Primær Sekundær

Inngang

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 KOMBINERT 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 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMBINERT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Display-meny

Trykk på MENU (Meny) for å åpne display-menyen. ZeroWire-
menyen vises som standard, med informasjon om de gjeldende
primære og sekundære innganger som vises på venstre og høyre
side over meny-fanene.

For å velge andre menyer bruker du tastene  eller  for å
fremheve en menyfane. Trykk deretter på SCROLL-tasten for å gå
inn i menyen.

For å justere en parameter trykker du på SCROLL-tasten for å
flytte ned radvalget, og deretter på  eller  for å justere
parameteren eller velge en innstilling. Parameterinnstillinger
aktiveres i sanntid ved endring av verdier eller innstillinger.

Display-menyen vil lukkes automatisk 30 sekunder etter den siste
handlingen. Den kan også lukkes ved å trykke på MENU (Meny).

Merk: Gråskraverte beskrivelser viser parametere som ikke er tilgjengelige for den aktuelle signal- eller
inndatakonfigurasjonen.
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2.7 ZeroWire-meny

HENVISNING!

ZeroWire-menyen aktiveres bare på displayer som er konfigurert med en innebygd
ZeroWire-mottaker.

For å gå inn i menyen og aktivere ZeroWire-tilkoblingsprosessen trykker du på SCROLL-tasten.

Se Oppsett av ZeroWire-sender [}  39], og bekreft at den display-monterte ZeroWire-senderen vender mot
det integrerte ZeroWire-mottakerdisplayet fra en avstand på ≤ 2,4 meter (8 fot), og at begge displayene er
justert vertikalt og horisontalt innen ±10° av en høyde på ≥ 1,5 meter (5 fot).

Koblingsindikator

Trykk inn LINK-tasten på den display-monterte ZeroWire-senderen, og hold den inne til
koblingsindikatoren begynner å blinke.
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Start ZeroWire-tilkoblingsprosessen på det integrerte ZeroWire-mottakerdisplayet ved å trykke på -tasten.

Displayet til den integrerte ZeroWire-mottakeren vil bli svart når den primære inngangen automatisk veksles
til ZeroWire. En rekke tilkoblingsstatusmeldinger i nedre hjørne av displayet vil indikere tilkoblingsprosessens
fremdrift. Når tilkoblingen er fullført, vil sender-displaybildet vises på mottakerdisplayet.

For en alternativ ZeroWire-tilkoblingsprosedyre, se ZeroWire-hurtigstartkobling [} 42].

2.8 ZeroWire-statusmeldinger

ZeroWire-statusmeldinger indikerer trinnene i tilkoblingsprosessen.

Se Meldinger om trådløs tilkoblingsstatus [} 43] for fullstendige beskrivelser av alle statusmeldingene.
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2.9 Bildemeny

Åpne bildemenyen ved å trykke én gang på -tasten etter at du har åpnet display-menyen.

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

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

H-Sharpness (Horisontal skarphet)
For å øke skarpheten (klare kanter) av det viste bildet i horisontalvisningen, trykk på - eller -tasten.

V-Sharpness (Vertikal skarphet)
For å øke skarpheten (klare kanter) av det viste bildet i vertikalvisningen, trykk på - eller -tasten.

Phase (Fase, kun VGA, RGBS, YPbPr og SOG)
For å justere fasen til displayets pikselklokke, trykk på - eller  -tasten.

Frequency (Frekvens, kun VGA, RGBS, YPbPr og SOG)
For å justere frekvensen til displayets pikselklokke til bildet fyller skjermen horisontalt, stiller du først Scaling
(Skalering) til Fill (Fyll), og trykker deretter på - eller -tasten.

Overscan (Overskann) (Video)
Parameter aktivert når inngangen er 16:9, 480P, 576P eller Interlaced (sammenflettet). Trykk på - e ller -
tasten for å velge.

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

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

Scaling (Skalering) (Grafikk)
Parameter aktivert når inngangssignalet ikke er 16:9, 480P, 576P eller Interlaced (sammenflettet). Trykk på -
eller -tasten for å velge.

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

Aspect (Aspekt): Forstørrer videobildet helt til den største dimensjonen fyller skjermen, samtidig som
bildesideforholdet bevares. Bildet kan vises i Letterbox-format, med sorte bånd øverst og nederst eller til
venstre og høyre.
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1:1: Viser videodata i det opprinnelige størrelses- og aspektforholdet. Bilder med sideforhold som avviker fra
displayets, vises i Letterbox-format, med sorte bånd øverst og nederst eller til venstre og høyre.

SmartSync™ / alternative modi (kun VGA, RGBS, YPbPr og SOG):
NDS-proprietær SmartSync-teknologi undersøker innkommende signaler for å automatisk vise videobildet i
riktig format.

Alternative modi brukes for å skille manuelt mellom modusene når tidtakingsegenskaper er veldig nære.

SmartSync: Trykk på HØYRE-tasten for å aktivere SmartSync.

Alternative Modes (Alternative modi): For å foreta en alternative modi-justering, trykk på  -tasten. Når du
velger Alternative Modes endres modusen trinnvis hver gang du trykker på -tasten, til den valgte modusen
er lik det tilgjengelige maksimum. Det neste trykket på -tasten gjenoppretter den opprinnelige modusen.

Vend/Roter

Trykk på - eller -tasten for å velge ett av fem alternativer:

H-Flip V-Flip 90° 180° 270°

Vend fra venstre til
høyre

Vend fra topp til
bunn

Rotasjon med
klokken

Rotasjon med
klokken

Rotasjon med
klokken

Finjustering
Ikke tilgjengelig for øyeblikket

2.10 Fargemeny

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

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

Video: Linear gamma Look Up Table (LUT)

PACS: DICOM gamma LUT

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

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

5500, 6500, 8000, 9300: Forhåndsinnstilte fargetemperaturer.
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User (Brukerdefinert): Hvis en fargeparameter justeres fra standardinnstillingen når en forhåndsinnstilt
fargetemperatur er valgt, kopieres de resulterende verdiene til brukerens forhåndsinnstillinger for
fargetemperatur, og brukerens innstillinger tas i bruk.

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

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

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

Brightness (Lysstyrke)
For å justere lysstyrken, trykk på - eller -tasten. Lysstyrken kontrolleres også av tasten Brightness/
Contrast (Lysstyrke/kontrast), som beskrevet i Bildejustering [} 25].

Contrast (Kontrast)
For å justere kontrasten, trykk på - eller -tasten. Lysstyrken kontrolleres også av tasten Brightness/
Contrast (Lysstyrke/kontrast), som beskrevet i Bildejustering [} 25].

Video Level (Videonivå)
For å justere signalområdet, trykk på - eller -tasten.

Normal: Gir et dynamisk område likt det innkommende signalet uten endring.

Expanded (Utvidet): Utvider signalnivået slik at et inngangssignal med område 16 (sort) til 235 (hvitt) vil bli
utvidet til et område fra 0 (sort) til 255 (hvitt).

HENVISNING!

Hvis et signal allerede er i utvidet område (0 til 255), vil det å velge utvidet innstilling føre
til at signalet «klippes» eller «mettes».

Color Correction (Fargekorrigering)
For å velge en fargekorrigeringsinnstilling, trykk på - eller -tasten.

User (Brukerdefinert): Standardverdiene er erstattet av brukerdefinerte innstillinger.

NDS: Fabrikkalibrert for å samsvare med NDS-spesifikasjonene for 2,2 gamma / 6500K-fargetemperatur.

SMPTE-C: Fabrikkalibrert for samsvar med SPMTE-C-standarden.

BT-709: Fabrikkalibrert for samsvar med BT-709-standarden.
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2.11 Oppsettmeny

Menu Position (Menyposisjon)
For å velge mellom ni forhåndsinnstilte skjermsteder for visning av skjermmenyen, trykk på - eller -tasten.

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

DPMS Enable (Aktiver DPMS)
For å aktivere eller deaktivere Display Power Management System (DPMS), trykk på - eller -tasten.

Off (Av): Standardinnstilling.

On (På): Dersom det ikke er noe inngangssignal, vil en D.P.M.S-melding vises i 10–15 sekunder før displayet
går tilbake til

energisparende modus. Displayet skrues på når inngangssignalet igjen registreres.

Auto Source Select (Automatisk kildevalg)
For å deaktivere eller aktivere automatisk kildevalg, trykk på - eller -tasten.

Off (Av): Videoinngangen velges manuelt.

On (På): Søker gjennom alle mulige inngangskilder til en aktiv videokilde er funnet.

Priority (Prioritet): Prioritert inngangsvalg er deaktivert som standard. En sekundær inngang må velges før
prioritert inngangsvalg kan aktiveres. Når funksjonen for prioritert inngangsvalg er aktivert, vil PIP-bildet være
plassert bak primærbildet, PIP-tastene + og - (  og ) være deaktivert og SWAP-tasten være aktivert. Hvis
primærsignalet blir borte, vises den sekundære inngangen. Når primærsignalet gjenopprettes, vises
primærsignalets bilde på nytt, og det sekundære bildet plasseres bak det primære bildet. Hvis både primær-
og sekundærsignalene blir borte, vil monitoren vekselvis skanne de primære og sekundære inngangene til et
signal oppdages på en av dem. Når et signal oppdages på den primære eller sekundære inngangen, vises det
tilsvarende bildet på monitoren.

Menylås
For å aktivere menylåsen, trykker du på -knappen.

Off (Av): Standardinnstilling.
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On (På): Deaktiverer tilgang til skjermmenyer for å forhindre utilsiktede endringer av display-innstillingene.
Skjermen lukkes, og meldingen MENU LOCKED (Meny låst) vises et kort øyeblikk. Få tilgang til skjermen igjen
ved å trykke på og holde inne tastene MENU (Meny) og SCROLL (Bla), til meldingen MENU UNLOCKED (Meny
låst opp) vises.

Kommunikasjonsport
For å velge en kommunikasjonsport for kontroll av displayet ved bruk av NDS’ samkjørte seriekommandoer,
trykker du på - eller -tasten. Du finner tilkoblingsinformasjon i Datakontakter og utganger [} 28].

RS-232: Koble en RJ-25-kabel til RS-232-porten.

Ethernet: Når Ethernet-porten er valgt, kan displayet styres via TCP/IP-porten.

Merk: Når du bruker Ethernet-kommunikasjonsportvalg må du bekrefte nettverkets IP-adresse: Innstillingene
for port, nettverksmaske og inngangsport beskrevet i Oppsettmeny [} 19] er riktig konfigurert for nettverket
ditt.

USB: En mini-USB-kabel som brukes sammen med USB (ND-OS)-porten, vises for den tilkoblede enheten som
en RS-232-port.

DVI-1-utgang
For å endre Redrive- eller skjerminnstillingene trykker du på tasten. Denne veksler valget mellom de to
innstillingene.

Redrive: Sender DVI-1-inngangssignalet til DVI-1 RE-DRIVE-utgangskontakten.

Skjerm: Sender display-bilde, inkludert PIP- og skjermbilder, til DVI-1 RE-DRIVE-utgangskontakten.

Display-bilde DVI-1 + VGA

Redrive: DVI-1 til DVI-1-utgang Skjerm: DVI-1 + VGA til DVI-1-utgang

Keypad Color (Tastaturfarge)
For å endre fargeinnstillingen for tastaturet, trykk på - eller -tasten.
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Factory Defaults (Standardinnstillinger fra fabrikk)
For å sette alle innstillinger tilbake til forhåndsinnstilte verdier, trykk på -tasten for å åpne menyen Factory
Defaults (Standardinnstillinger fra fabrikk).

Trykk deretter på SCROLL-tasten for å velge funksjonen standardinnstillinger fra fabrikk, og trykk på -tasten.
Meldingen Restoring Factory Defaults (Gjenoppretter fabrikkinnstillinger) vises i displayet.

User Defaults (Brukerdefinerte innstillinger)
For å lagre endringene til standardparametrene i en brukers standardprofil trykker du på SCROLL-tasten for å
velge en brukers standardprofil merket Empty (Tom). Trykk deretter på -tasten for å lagre profilen.
Meldingen Saving User Defaults (Lagrer brukerdefinerte innstillinger) vises i displayet.

For å gjenopprette en brukers standardprofil etter å ha endret andre parametre, velg den lagrede
standardprofilen til brukeren og trykk på -tasten. Meldingen Restoring User Profile (Gjenoppretter
brukerprofil) vises i displayet. For å slette en brukers standardprofil, velg den lagrede standardprofilen til
brukeren og trykk på Brightness/Contrast-tasten (Lysstyrke/kontrast). Meldingen Clearing User Profile
(Sletter brukerprofil) vises i displayet.
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Nettverkets IP-adresse: Port
Denne parameteren tillater brukeren å konfigurere enheten med statiske eller dynamiske IP-innstillinger og
konfigurere Ethernet-porten for kontroll av skjermen med samkjørte seriekommandoer.

For å konfigurere displayet for dynamisk IP-adresse, trykk på -tasten for å åpne menyen Network IP Address
(nettverkets IP-adresse). Trykk på SCROLL-tasten og deretter på -tasten for å gå inn på menyen.

For å aktivere den dynamiske IP-innstillingen, trykk på SCROLL-tasten til DHCP-avmerkingsboksen (Dynamic
Host Configuration Protocol) er markert i blått. Trykk deretter på - eller -tasten for å veksle DHCP på eller
av.

Når DHCP er på, er nettverkets IP-adresse, nettverksmaske og inngangsport deaktivert, siden de automatisk vil
bli konfigurert når enheten kobles til et nettverk som støtter automatisk oppsett.
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Enten nettverket er konfigurert med DHCP On (På) eller Off (Av), må porten konfigureres slik at den samsvarer
med porten som skal sende kommandoene. Still inn porten ved å trykke på -tasten for å gå inn i
redigeringsmodus. Trykk deretter på SCROLL-tasten til portnummeret er markert i blått.

Trykk på - eller -tasten for å øke eller redusere portnummeret til det foretrukne portnummeret er stilt inn.
Når DHCP er satt til OFF (Av), må brukeren konfigurere nettverkets IP-adresse, nettverksmaske og
inngangsport for nettverket skjermen vil bli styrt fra. For å stille inn IP-adressen må du først deaktivere DHCP.
Trykk deretter på tasten for å gå inn i redigeringsmodus, og trykk på SCROLL-tasten for å markere den første
oktetten (ett av de fire IP-adressetallene). Trykk på - eller -kappen for å konfigurere den første oktetten,
deretter på SCROLL-tasten for å markere og stille inn hver påfølgende oktett inntil alle fire er riktig innstilt.

Ta kontakt med IT-administratoren hvis du ikke vet innstillingene for nettverket du kobler deg til.

Nettverksmaske
Nettverksmasken må stilles inn manuelt når DHCP er deaktivert.

For å stille nettverksmasken, trykk på -tasten for å gå til redigeringsmodus og markere den første oktetten
(ett av de fire nettverksmaske-adressetallene). Trykk på - eller -kappen for å konfigurere den første
oktetten, deretter på SCROLL-tasten for å markere og stille inn hver påfølgende oktett inntil alle fire er riktig
innstilt for nettverket. Når DHCP er aktivert, blir denne parameteren automatisk konfigurert av nettverket.

Gateway (Systemport)
Systemporten må stilles inn manuelt når DHCP er deaktivert.

Still inn systemporten ved å trykke på -tasten for å gå til redigeringsmodus og markere den første oktetten
(ett av de fire systemport-adressetallene). Trykk på - eller -kappen for å konfigurere den første oktetten,
deretter på SCROLL-tasten for å markere og stille inn hver påfølgende oktett inntil alle fire er riktig innstilt for
nettverket. Når DHCP er aktivert, blir denne parameteren automatisk konfigurert av nettverket.

PIP-justering
For å velge et forhåndsinnstilt PIP-displayalternativ, trykk på - eller -tasten. PIP-displayalternativene kan
også kontrolleres med tastaturets PIP-kontroller, beskrevet i PIP-kontroller (bilde-i-bilde-kontroller) [} 23].

2.12 PIP-kontroller (bilde-i-bilde-kontroller)

PIP: Størrelsekontroll for sekundært bilde

Når du starter med bare en primær inngang valgt, vil det å velge en sekundær inngang først
vises som et lite PIP-bilde.

For å endre størrelsen på et sekundært bilde, lukk skjermmenyene, og trykk deretter på -
eller -tasten for å bla gjennom PIP-modusene beskrevet nedenfor.
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Liten PIP: Sekundærbildet vises ved 25 % av den total skjermbredden med
primærbildet vist i fullskjermvisning.

Stor PIP: Sekundærbildet vises ved 40 % av den total skjermbredden med
primærbildet vist i fullskjermvisning.

Delt skjerm: Primære og sekundære bilder vises på like skjermhalvdeler, i
Letterbox-format (sort område over/under).

Overskanning av delt skjerm: Primære og sekundære bilder vises på like
skjermhalvdeler, med maksimal bildehøyde og beskjæring til venstre/høyre.

Full primær skjerm: Det primære bildet vist i full skjerm, med det
sekundære bildet skjult.

SWAP (Veksling): Veksle mellom primære og sekundære innganger

Veksle fra primær inngang og skjermplassering til sekundær inngang ved å trykke på
SCROLL/SWAP-tasten (Bla/veksle). Trykk på tasten igjen for å gjenopprette inngangene til
opprinnelig primær/sekundær-status. Det er ikke nødvendig for begge bildene å ha signal for
å veksle mellom primære og sekundære bilder.

Inngang/utgang for generelle formål (General Purpose Input/Output – GPIO)
Med GPIO-kontrollen (inngang/utgang for generelle formål) kan brukeren bla gjennom sekundære
bildestørrelser, veksle mellom primære og sekundære bilder, som beskrevet i PIP-kontroller (bilde-i-bilde-
kontroller) [} 24], og vise opptaksindikatoren øverst til venstre i displayet.
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Bruke en GPIO-kontrollenhet
1. Velg primære og sekundære innganger i inndata-menyen.

2. Koble en riktig kablet enhet til GPIO-kontakten på den primære kretstavlen. Se GPIO-beskrivelsen og
koblingsskjemaet i Kontrollkontakter og utganger [} 31].

3. Trykk på enhetens PIP-størrelsestast for å bla gjennom visningsalternativer for PIP-bilder og delte skjermer.

4. Trykk på SWAP (Veksle) for å veksle mellom stedene for primær- og sekundærbilde.

5. Trykk på opptaksknappen for å vise opptaksindikatoren til opptaksknappen slippes.

2.13 Bildejustering

Lysstyrke/kontrast-tast

Trykk på Brightness/Contrast -tasten (lysstyrke/kontrast) én gang for å justere
lysstyrkekontrollen. Trykk på tasten to ganger for å få tilgang til kontrastkontrollen, eller trykk på
den tre ganger for å få tilgang til bakgrunnsbelysning. Trykk på - eller -knappen for å justere
kontrollene.

Kontroll av lysstyrke

For å justere lysstyrken til den primære inngangen, trykk på - eller -
knappen. Hvis en sekundær inngang er aktivert, trykker du på lysstyrke/
kontrast-tasten igjen for å få tilgang til den sekundære lysstyrkekontrollen.

MERK: Det å stille lysstyrken for høyt eller for lavt reduserer omfanget av
skygge og lyse detaljer på bildet som vises.
Kontroll av kontrast

For å justere kontrasten til den primære inngangen, trykk på - eller -
knappen. Hvis en sekundær inngang er aktivert, trykker du på lysstyrke/
kontrast-tasten igjen for å få tilgang til den sekundære kontrastkontrollen.

Merk: Det å stille kontrasten for høyt eller for lavt reduserer omfanget av
skygge og lyse detaljer på bildet som vises, noe som forårsaker feil visning av
fargemetningen.
Kontroll av bakgrunnsbelysning

For å justere nivået for bakgrunnsbelysningen på monitoren, trykk på -
eller -knappen.

Stabilisering er en funksjon som gjenoppretter en justert
bakgrunnsbelysning til fabrikkens forhåndsinnstilte nivå. For å aktivere eller
deaktivere stabilisering, trykk på SCROLL-tasten og deretter på - eller -
tasten for å veksle mellom valgene.

Merk: Det å senke nivåene av bakgrunnsbelysningen øker levetiden på
bakgrunnsbelysningen.
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3 Montering og rengjøring av kabinettet

3.1 Installering av kabeldeksel

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

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

3. Skyv kabeldekselet fremover og inn i kabelbrønnen, med kablene posisjonert under utsparingene.

4. Skyv kabeldekselet fremover til tappene på bunnkanten klikker på plass.

5. Bruk to tommeskruer (hvis de medfølger) for å feste kabeldekselet i de øvre venstre og høyre hjørnene.

3.2 Rengjøringsinstruksjoner

OBS!

Enhetene skal være slått AV og koblet fra de respektive strømkildene før rengjøring.

OBS!
Alvorlig skade på enheten

Påse at ingen væske trenger inn i enheten, da det kan gi alvorlig skade på enheten.

OBS!
Skade på enheten

Bruk ikke løsemidler som benzen eller tynner, eller sure, basiske eller slipende
rengjøringsmidler.

Tørk grundig over alle glass- og plastkabinettoverflatene i front med en lofri klut fuktet med et mildt
rengjøringsmiddel for glass, for eksempel 70 % isopropylalkohol, destillert 5 % hvit eddik eller ammoniakk
eller ikke-ammoniakk-baserte glassrengjøringsmidler. Bruk ikke sterke løsemidler, slipende vaskemidler eller
kjemiske rensekluter.
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4 Tilkoblingspaneler

4.1 Radiance Ultra-produktkonfigurasjoner

Element Primær
kretstavle

Digital Analog HDBaseT ZeroWire Rx
Embedded

Radiance Ultra
27”

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
32”

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

HENVISNING!

Se det relevante salgsarket for detaljert informasjon.

4.2 Radiance Ultra-tilkoblingspaneler

Primær kretstavle Sekundære kretstavler

Standard inngang/utgang Digital inngang/utgang

Analog inngang/utgang

Ingen inngang/utgang
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HDBaseT-inngang

HENVISNING!

1. 3G-SDI 1 og 3G-SDI 2 aksepterer 3G-SDI-signaler

2. DVI–I og DVI–D2, 3G–SDI 1 og 3G–SDI 2 RE-DRIVE-utgangene er aktive kun når displayet
er på.

3. ND-OS-kontakten er utformet for installasjon av fastvareoppgraderinger. ND–OS-
kontakten kan også brukes for display-kontroll. Se Oppsettmeny [} 20].

Kontakttyper

Innganger Kontakttyper
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.)

Kombinert BNC

S–Video DIN–4

HDBaseT RJ45

Utganger Kontakttyper
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 Datakontakter og utganger

DVI-I digital og analog
DVI-I IN er en DVI-D med enkel kobling. Den støtter digitale og analoge signaler (RGBS/YPbPr). Analoge data er
på pinne 8 og C1–C5.

Pinne Signal Pinne Signal Pinne Signal

1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. DATA 1/3
SKJERMING 21 T.M.D.S. DATA 0/5

SKJERMING

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Ikke brukt 22 T.M.D.S. KLOKKESKJERMING

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SKJERMING 13 Ikke brukt 23 T.M.D.S. KLOKKE+

4 Ikke brukt 14 +5 V SPENNING 24 T.M.D.S. KLOKKE-
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5 Ikke brukt 15 JORD Kun DVI-I IN

6 DDC-KLOKKE 16 REGISTRERING AV
DIREKTEKOBLING

C1 ANALOG RØD

7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOG GRØNN

8
ANALOG VERTIKAL SYNK
(kun DVI-I IN) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOG BLÅ

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5
SKJERMING

C4 ANALOG HORISONTAL
SYNK

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Ikke brukt C5 ANALOG JORDING

VGA
VGA IN støtter signalene RGBS 2, YPbPr og SOG 2.

Pinne Beskrivelse Pinne Beskrivelse Pinne Beskrivelse
1 RØD 6 JORD RØD 11 N. C.

2 GRØNN 7 JORD GRØNN 12 DDC_SDA

3 BLÅ 8 JORD BLÅ 13 HORIS SYNK

4 N.C. 9 +5VD 14 VERT SYNK.

5 GND 10 SYNK JORD 15 DDC_SCL

S-Video

Pinne Navn Beskrivelse
1 GND Jord (Y)

2 GND Jord (Y)

3 Y Intensitet (luminans)

4 C Intensitet (krominans)

HDBaseT
HDBaseT bruker en RJ-45-kontakt.

Pinne Beskrivelse
1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2
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6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3

4.4 Kontrollkontakter og utganger

TCP-IP

Pinne Signal Beskrivelse
1 TX+ Ingen forbindelse

2 TX- Overføringsretur

3 RX+ Mottak

4 N/C Ingen forbindelse

5 N/C Ingen forbindelse

6 RX- Mottaksretur

7 N/C Ingen forbindelse

8 N/C Ingen forbindelse

USB
Flash Upgrade-kabel, delenummer 35Z0047, er tilgjengelig fra NDS.

Pinne Navn Beskrivelse
1 VCC +5 VDC

2 D- Dataoverføringsretur

3 D+ Dataoverføringsretur

4 GND Jord
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RJ-11 (6-stiks) RS-232 Seriekontroll

Pinne Navn Beskrivelse
1 N/C Ingen forbindelse

2 N/C Ingen forbindelse

3 N/C Ingen forbindelse

4 RXD Mottak

5 GND Jord

6 TXD Overføring

Inngang/utgang-kontakt for generelle formål
RJH 4-stikks telefonhåndsett-kontakt

Pinne Navn Beskrivelse
1 Swap Veksle P- og S-innganger

2 P.S. PIP-størrelse

3 R.I. Opptaksindikator

4 GND Opptaksindikator

Veksle: Det å lukke vekslepinnen til GND (jord) veksler posisjonen og størrelsen til primære og sekundære
bilder. Se PIP-kontroller (bilde-i-bilde-kontroller) [} 23] for flere detaljer.

PIP-størrelse: Størrelsen på det sekundære bildet øker hver gang PIP-størrelsen er koblet til GND (jord). Se PIP-
kontroller (bilde-i-bilde-kontroller) [} 23] for flere detaljer.

Opptaksindikator: Opptaksindikatoren vises når en kontaktlukning til GND (jord) er tilstede. Indikatoren
fjernes når kontakten åpnes. Opptaksindikatoren vises i monitorens øvre, venstre hjørne.
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4.5 Elektriske symboler

Ekvipotensialitet

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

Lukket krets (på)

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

Åpen krets (av)

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

OBS!
Degradering av videosignalet

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

5.1 Spesifikasjoner

Spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Kontakt fabrikken for aktuelle spesifikasjoner.

Radiance Ultra 27” Radiance Ultra 32”
Radiance Ultra 32”
TruColor

Synsfelt (diagonalt) 685 mm (27,0 tommer) 800 mm (31,5 tommer) 800 mm (31,5 tommer)

Typisk luminansa (cd/m2) 900 400 650

Maskinoppløsning 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Pikselpitch (mm) 0,311 0,364 0,364

Synsfelt (horisontalt og
vertikalt)

178° 178° 178°

Kontrastforhold (nominelt) 1000:1 1100:1 1100:1

Fargeskala BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709

VGA-inngangens
signalnivå ved 75 ohm

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI-inngangens
signalnivå 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-Video-inngangens
signalnivå

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Kombinert-inngangens
signalnivå 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT-inngangens
signalnivå 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Synk på grønn (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS-inngangens
signalnivå 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS-inngangens
synk.nivå 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

DC-inngang 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

DC-strømforbruk
(nominelt)b 70 W 52 W 87 W

AC-strømforbruk
(nominelt)b 81 W 60 W 98 W

Dimensjoner (B x H x D)
(26,7 x 17,5 x 3,3 tommer)

678 x 445 x 84 mm

(30,7 x 20,1 x 3,4 tommer)

780 x 511 x 86 mm

(30,7 x 20,1 x 3,4 tommer)

780 x 511 x 86 mm

Displayvekt 8,9 kg (19,5 lb.) 11 kg (24,0 lb.) 13,2 kg (29,0 lb.)

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

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

Driftsfuktighet (ikke-
kondenserende) 20–85 % 20–85 % 20–85 %

Lagringsfuktighet (ikke-
kondenserende) 5–85 % 10–90 % 10–90 %
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Transportfuktighet (ikke-
kondenserende)

5–85 % 10–90 % 10–90 %

Driftshøyde (h.o.h, maks.) 2000 m (6600 ft) 2000 m (6600 ft) 2000 m (6600 ft)

Lagringshøyde (h.o.h,
maks.)

10000 m (33000 ft) 10000 m (33000 ft) 10000 m (33000 ft)

a. Den viste lysstyrken er uten en berøringsskjerm eller A/R-filter installert.

b. Gjelder strømtilførsel BridgePower BPM150S24F06.

5.2 Støttede oppløsninger

DVI-støttede oppløsninger

Signalparameter Støttet område
Aktiv oppløsning (horisontal og vertikal) 640 x 480 min. til 1920 x 1200 maks.

Oppdateringsfrekvens (vertikal frekvens) 23,98 Hz opp til 85 HZ

Pikselklokke (pikselfrekvens) 25 MHz opp til 165 MHz

DVI-D-inngangen registrerer automatisk alle gyldige digitale DVI-signaler i oppløsningsområdet, vertikale
oppdateringer og pikselklokkeområder angitt i tabellen ovenfor. Signaler utenfor de spesifiserte områdene
støttes kanskje ikke.

SDI- og HDBaseT-støttede oppløsninger

SDI- og HDBaseT-støttede
oppløsninger

Vertikal oppløsning (linjer) Vertikal frekvens (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
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VGA-, RGBS- og YPbPr-støttede oppløsninger

Horisontal oppløsning (piksel) Vertikal oppløsning (linjer) Vertikal frekvens (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 Integrert ZeroWire®-teknologi

HENVISNING!

Tilleggsinformasjonen og -prosedyrene i denne delen gjelder bare for bruk av Radiance
Ultra-displayer konfigurert med den valgfrie forhåndsinstallerte, innebygde ZeroWire-
mottakeren.

Radiogodkjenning:

Denne enheten møter kravene i utkast til EN302 567 V2.0.24 og samsvarer med Radiodirektivet 2014/53/EU.

FCC-identifikasjon: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Anvendelsesområde og advarsler

Anvendelsesområde
Radiance Ultra-seriens ZeroWire Embedded og ZeroWire G2 er en paret trådløs videokommunikasjonsender
og -mottaker, beregnet for radiofrekvent overføring av videosignaler fra kilder som endoskopikameraer/-
prosessorer og andre videokilder, til en ZeroWire-mottaker for visning av bilder, under endoskopi og generell
kirurgi. Radiance Ultra-seriens ZeroWire G2 trådløst videosystem er en ikke-steril gjenbrukbar enhet som ikke
er beregnet for bruk i det sterile feltet.

Advarsler

Skal ikke brukes i MR-miljø.

For kritiske bruksomstendigheter anbefaler vi å ha en ekstra ZeroWire-sender og et ekstra
mottakerpar tilgjengelige som reserve. Vi anbefaler i tillegg at en skjerm som er kablet til
videokilden, er umiddelbart tilgjengelig når en kirurgisk prosedyre pågår.

En minimumsavstand på 20 cm må til enhver tid opprettholdes mellom operasjonsenheten og
brukeren samt pasienten.

Kontraindikasjoner
Se kapittel Kontraindikasjoner.
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6.2 ZeroWire-spesifikasjoner

ZeroWire-systemet overfører trådløse videosignaler fra videokilder i operasjonsstuen via DVI- eller 3G-SDI-
utgangen, til DVI-inngangen på et videodisplay. Det fungerer som et 60  GHz-basert, trådløst HD-system i
samsvar med FCC-reglene (del 15) for det ulisensierte 57–64  GHz-båndet, som ligger i
millimeterbølgeområdet (mmW) av det elektromagnetiske spekteret. Senderen er montert på den øvre
bakkanten av et display, og mottar videoinngangssignaler direkte fra en endoskopisk kameraprosessor eller
fra DVI- eller SDI-Redrive-utgangene på displayet.

Trådløs signaltype 60 GHz trådløst HD-bånd (WiHD)

Frekvensbånd 57–64 GHz

Videokomprimering Ingen

Videoinnganger (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Videoutganger (Rx) DVI-D

HIPAA-støtte 256-bits AES-kryptering

Systemlatens < 1 ramme

Maksimalt antall par per operasjonsstue 2 par

RF-effekt ut < 28 dBm / MHz EIRP

Maksimal rekkevidde < 9,14 m (30 fot)

Datahastighet 50 Mbps – 3,8 Gb/s

Strømforbruk < 8 watt

Testfrekvensens maksimale EIPR-utgangseffekt

Kanaler Testfrekvensens maksimale EIPR-
utgangseffekt

Gjennomsnittlig EIRP-
utgangseffekt

LRP lav kanal 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP høy kanal 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP lav kanal 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP høy kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

Ikke forstyrrende avstand
Enhetene oppført i tabellen har blitt testet for å påvise minste sikkerhetsavstand til ZeroWire under drift uten
at enhetene forstyrrer hverandre. Hvis ZeroWire antas å være årsaken til forstyrrelser eller mottar forstyrrelser
fra disse enhetene, anbefales det å øke avstanden mellom enhetene og deretter opprettholde minst de
avstandene som er angitt i tabellen.

Testet utstyr Avstand til sender Avstand til mottaker
Elektrokauterisering > 60 cm (2 fot) > 30 cm (1 fot)

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 Ghz trådløst tilgangspunkt > 15 cm (6 tommer) > 15 cm (6 tommer)

5,8 Ghz trådløst tilgangspunkt > 15 cm (6 tommer) > 15 cm (6 tommer)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhet > 1 cm > 1 cm
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Unngå samkanalinterferens
Hvis ZeroWire G2-distribusjonen typisk er ett system per rom, er det i hovedsak ingen begrensninger.
Senderens kanalvalg-funksjon velger den kanalen som er minst utsatt for forstyrrelser fra de to tilgjengelige
kanalene, basert på resultatet av selvtesten ved oppstart.

Noen av faktorene som påvirker isoleringen av ZeroWire G2-kanalene er oppgitt nedenfor:

1. Materialet i rommets vegger og veggtykkelsen.

2. Åpning og lukking av rommets dører.

3. Rommets takstruktur og materialene som brukes i konstruksjonen.

ZeroWire G2-sender/mottaker-par må være installert i samme rom. Drift fra et rom til et annet støttes ikke. Når
to sender/mottaker-par er installert i et gitt rom, må hvert par kobles sammen separat, ett par om gangen, der
du kobler det andre paret etter vellykket tilkobling av det første. Det er ikke nødvendig å slå av det først
tilkoblede paret før du starter eller kobler til det andre paret.

Kanalbruk
Anbefalingene nedenfor bør brukes til å finne den riktige innstillingen:

1. ZeroWire G2-sendere og/eller -mottakere kan ikke brukes sammen med eldre ZeroWire-sendere og/eller -
mottakere.

2. Maksimalt to ZeroWire-systemer kan drives i samme rom. De tilkoblede sender- og mottakerparene bør
skilles med minst 1 m (3 fot) i rommet.

3. Grupper på to ZeroWire-systemer kan settes opp i flere rom, forutsatt at rommene er adskilt minst 7,6 m
(25 fot) fra hverandre.

4. ZeroWire G2-sendere og -mottakere må ikke installeres i metallskap eller være omgitt av
metallgjenstander, da dette vil hindre senderens kommunikasjon med mottakeren.

Installering av multi-system
Når to sammenkoblede sender- og mottakersystemer skal installeres i samme operasjonsstue, bruker du
følgende fremgangsmåte:

1. Hvis senderne og mottakerne ikke har vært tilkoblet, slår du på det første sender- og mottakerparet og
følger tilkoblingsprosedyren beskrevet i ZeroWire-hurtigstartkobling [} 42].

2. Slå på det andre sender- og mottakerparet og gjenta tilkoblingsprosedyren. Sender- og mottakerpar må
kobles til ett par av gangen. Vi anbefaler at tilkoblede par merkes for å forenkle installasjon og feilsøking.

Ytelse
ZeroWire HD trådløst videosystem er beregnet og optimalisert for bruk i operasjons- eller prosedyrerom. Bruk
utenfor det kliniske miljøet anbefales ikke.

Følgende trinn vil hjelpe deg med å oppnå optimal ytelse av ZeroWire-systemet:

1. Monter begge komponentene minst 1,5 m (5 fot) fra gulvet.

2. Ideelt sett bør både sender og mottaker være i samme høyde.

3. For å oppnå en pålitelig videokobling må du følge oppsettveiledningen beskrevet i Oppsett av ZeroWire-
sender [} 39].

4. Senderen og mottakeren skal vende mot hverandre og være synlig for hverandre i fritt luftrom.

5. Ved drift der enhetene ikke er synlige for hverandre, anbefaler vi at sendere og mottakere plasseres ≤ 1,8
m (6 fot) eller mindre fra veggene.
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6.3 Oppsett av ZeroWire-sender

Oppsett av ZeroWire G2-sender

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videokilde
(2) DVI-utgang (DVI-kabel)
(3) SDI-utgang (valgfri 3G-SDI-kabel)
(4) Strøm til display (24 VDC)
(5) Strøm til sender (24 VDC)
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6.4 ZeroWire G2-senderens tilkoblingspanel

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

(1) På/av-bryter
(2) Strømkontakt
(3) DVI-inngang
(4) 3G-SDI-inngang
(5) USB-port: Brukes for oppdateringsinstallasjoner av senderens fastvare, ikke som I/O for

generelle formål.

6.5 ZeroWire G2-senderens 'Y'-adapterkabler

ZeroWire G2-sendere og -mottakere som brukes med NDS-støttede skjermer opp til 32", kan bruke en valgfri
'Y'-adapterkabel til strømforsyning av ZeroWire-enheten. To typer 'Y'-adapterkabler er tilgjengelige. Der det er
aktuelt, er riktig Y-kabel inkludert i displayets tilbehørssett.

SwitchCraft ‘Y'-adapterkabel (35X0096)

XLR ‘Y’-adapterkabel (35X0097)

6.6 ZeroWire G2-senderens strømforsyning

ZeroWire-sendere og -mottakere kan drives direkte med den medfølgende 24 VDC-strømforsyningen.

Når du bruker en strømforsyning, velg og installer kontaktadapteren som passer til effektbehovet:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A
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• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Posisjonering og orientering

På grunn av formen på antennens signalfelt bør både sender- og mottakerenheter installeres slik at de er stilt
vertikalt og horisontalt innenfor ± 10°.

Vertikal stilling
Vertikal stilling burde være innen ± 10 °.

Horisontal stilling
Horisontal stilling burde være innen ± 10 °.

Høyde over havet
Senderen og mottakeren skal plasseres minst 1,5 m (5 fot) over gulvet, være i samme høyde og helst med
senderens og mottakerens forkanter, parallelle og vendt mot hverandre.

Horisontal avstand mellom sender og mottaker
Medical Display;Radiance® Ultra fungerer korrekt med en horisontal avstand mellom sender og mottaker på
opptil 9,1 m (30 fot). I de fleste operasjonsstuer oppnås imidlertid de beste resultatene med en horisontal
avstand på opptil 2,4 m (8 fot).

6.8 ZeroWire-hurtigstartkobling

1. Koble en DVI- eller SDI-videokilde til den display-monterte ZeroWire-senderen.

2. På det mottakende Radiance Ultra ZeroWire-displayet, trykk på tasten INPUT (Inndata) tre ganger for å få
tilgang til inndata-menyen.

3. Bekreft at ZeroWire er tilgjengelig som primær inngang.

4. Trykk på tasten INPUT (Inndata) for å lukke inndata-menyen, og trykk deretter på den igjen for å gå inn på
ZeroWire-tilkoblingsmenyen.

5. Trykk på tasten INPUT (Inndata), og hold den inne i tre sekunder, til fremdriftslinjen fyller boksen.
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6. På den display-monterte ZeroWire-senderen, trykk på tasten LINK (Kobling), og hold den inne til den blå
koblingsindikatoren begynner å blinke. Etter at senderen og mottakeren har identifisert hverandre og
tilkoblingen har startet, vil både koblings- og statusindikatoren blinke hurtig i flere sekunder.

7. Nederst i venstre hjørne av det mottakende Radiance Ultra ZeroWire-displayet vil en rekke statusmeldinger
indikere tilkoblingsprosessens fremdrift.

6.9 Meldinger om trådløs tilkoblingsstatus

Når tilkobling iverksettes, vises en typisk sekvens med statusmeldinger på mottaker-displayet; først Searching
for Transmitter (Søker etter sender) og en påminnelse om å aktivere senderen.

Trinn 1: Søker etter sender – Hvis ikke aktivert allerede, aktiver LINK på ZeroWire-senderen

Trinn 2: Oppretter tilkobling
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Trinn 3: Trådløst tilkoblet

Når et tidligere tilkoblet system kobles til strømforsyningen, begynner den typiske sekvensen med
statusmeldinger på mottaker-displayet; først Searching for Transmitter (Søker etter sender).

Trinn 1: Søker etter sender

Trinn 2: Oppretter tilkobling

Trinn 3: Trådløst tilkoblet
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Hvis en tilkobling ikke kan opprettes eller bekreftes innen 60 sekunder, vil en statusmelding med No sender
found (Ingen sender funnet) vises på mottaker-displayet. Du finner forslag til løsning av tilkoblingsproblemer
i avsnittet «ZeroWire-feilsøking» på side 36.

Trinn 1: Søker etter sender

Trinn 2: Ingen sender funnet
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7 Feilsøking

7.1 Display-feilsøking

Feil Feilsøking

Bildestørrelsen er stor for skjermen

(kun de analoge inngangene VGA,
RGBS, YPbPr eller SOG)

Hvis bildet ikke ser ut til å være av riktig format, må du kjøre
SmartSync. For å kjøre SmartSync, trykk på MENU (Meny). I
bildemenyen, trykk på SCROLL-tasten for å markere SmartSync og
deretter på -tasten.

SmartSync vil kjøre og optimalisere bildevisningsegenskapene.

Spøkelsestegn

Spøkelsestegn er vanligvis tilskrevet refleksjoner i videokabelen eller -
kilden. Bruk en kabel av høy kvalitet og, hvis mulig, senk den vertikale
oppdateringsfrekvensen. Lavere skannehastigheter kan bidra til å
eliminere refleksjoner. I motsetning til en CRT, vil en flatskjerm ikke
flimre ved lavere oppdateringsfrekvenser (60 Hz er optimalt), og
dataoppdateringen vil være den samme ved alle
oppdateringsfrekvenser.

Flimrende tegn

(kun de analoge inngangene VGA,
RGBS, YPbPr, SOG)

Hvis teksttegn flimrer eller er fete, kan skarphet, frekvens og/eller fase
kreve justering. Se "Stille inn frekvens, fase og skarphet" nedenfor.

Tegnstøy og vertikal forvrengning

(kun de analoge inngangene VGA,
RGBS, YPbPr eller SOG)

Frekvensjustering utvider eller trekker sammen den horisontale
størrelsen på bildet som vises. Det viste bildet kan være for bredt eller
for smalt, og vertikale striper og pikselflimmer kan vises i gråtoner og
lyse farger. Juster frekvensen til bildet til det passer på skjermen.
Horisontal posisjonsjustering kan brukes til å verifisere at frekvensen er
riktig innstilt. Juster bildet til venstre kant av skjermen, og flytt det
deretter med ett "klikk" mot høyre. Bildet bør ha en kolonne utenfor
skjermen på høyre side hvis frekvensen er riktig innstilt.

Testing og justering av frekvens

(kun de analoge inngangene VGA,
RGBS, YPbPr eller SOG)

Åpne en tom tekstfil på en tilkoblet laptop. Sentrer filvinduet i
displayet, og angi skriftstørrelse og stil til vanlig, 8-punkters skrift.
Trykk på Enter-tasten for å flytte markøren ned til midten av siden.
Trykk inn og hold Shift og + for å lage en rad med plusstegn (+).

Inkonsekvente, lysere eller mørkere skjermvariasjoner av plusstegnene
er en indikasjon på at frekvensparameteren må justeres. Trykk på
MENU (Meny) for å åpne skjermmenyen. Trykk på -tasten for å
velge bildemenyen og deretter på SCROLL-tasten for å velge
frekvensparameteren. Deretter trykker du på - eller -tasten for å
øke eller redusere frekvensen til et punkt der alle plusstegnene vises
på samme måte.

Merk: Skarphet og fase er små justeringer som enklest stilles inn ved å
bruke et skjermkalibreringsprogram.

Sort skjerm

Skru strømmen av og så på igjen. Hvis logo-skjermen vises, tyder det
på at displayet fungerer som det skal. Sjekk at strømstyringsfunksjonen
(DPMS) er aktivert. Meldingen Searching (Søker) vises nederst i høyre
hjørne når en videokilde ikke er tilstede.
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7.2 ZeroWire-feilsøking

Feil Mulige årsaker Utbedringstiltak

Indikator-LED er ikke på

Løs strømkontakt
Kontroller at strømkildekontakten er satt helt inn i
enhetens strømkontakt.

Y-kabel

Hvis du bruker Y-kabelen til å levere strøm til enheten,
bekrefter du at den er koblet til en NDS 24VDC-
strømforsyning og at strømforsyningen er
strømførende.

Frittstående
strømforsyning

Hvis frittstående strømforsyning blir brukt, bekrefter
du at den er satt helt inn i stikkontakten.

Stikkontakt
Noen stikkontakter har innebygde på/av-brytere.

Hvis kontakten som brukes har en innebygd bryter,
kontrollerer du at den er slått på.

Ingen sender funnet
Kontroller at senderen står på ON eller at kildesignalet
er koblet til.

Ikke noe bilde på skjermen
etter endring av
inndataoppløsning

Slå ZeroWire-senderens og -mottakerens strømbryter
av og på (ikke displayets).

Klarer ikke å opprette
kobling etter forsøk på
paring

Slå av og på strømforsyningen til ZeroWire-senderen
og -mottakeren.

Dårlig eller blafrende
video

Sender og mottaker er
plassert mer enn 9,1 m
(30 fot) fra hverandre.

Reduser avstanden mellom senderen og mottakeren
til 9,1 m (30 fot) eller mindre.

Se Maksimal rekkevidde i avsnitt Posisjonering og
orientering [} 42].

Sender og mottaker er
ikke riktig justert i
forhold til hverandre

Følg anbefalingene for justering av sender-mottaker
under Posisjonering og orientering [} 42].

DVI- eller SDI-tilkoblinger
(kun sender)

Kontroller at kablene er riktig tilkoblet.

Videomodus støttes ikke
Kontroller at valgt videomodus støttes. Se
Posisjonering og orientering [} 42].

DVI- eller SDI-kabler (kun
sender)

Bytt ut kablene én om gangen og sjekk video-
displayet.

Hvis videosignalet vises som det skal etter at én kabel
er byttet ut, kaster du kabelen du nettopp byttet ut.

Crosstalk Se Posisjonering og orientering [} 42].

Lav signalstyrke Se Posisjonering og orientering [} 42].

Senderen og mottakeren
er feil tilkoblet

Bekreft at videokilden er koblet til senderen, ikke til
mottakeren.
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LED-statusindikatorer
LED-status Beskrivelse
Blått og blinker sakte Enheten skanner etter en kanal.

Blått og blinker hurtig Enheten forsøker å koble til.

Blått og kontinuerlig
Enheten sender (hvis det er en sender) eller mottar
(hvis det er en mottaker) videodata.

Vekslende blått PÅ/AV i tre sekunder Ingen tilkoblingsinformasjon lagret.
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8 Tabeller for elektromagnetisk kompatibilitet

Alle elektroniske medisinske apparater skal oppfylle kravene i IEC 60601-1-2. Før kirurgi skal man påse at alle
forholdsregler er fulgt, at retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som gis i denne håndboken
overholdes, og at alle medisinske apparater som brukes samtidig, fungerer som de skal med hensyn på
elektromagnetisk kompatibilitet.

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

Følgende EMC-tabeller gis som referanse:

8.1 Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetiske emisjoner

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

Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1

Produktet bruker RF-energi kun til interne
funksjoner. Derfor er RF-utstrålingen veldig lav,
og vil lite sannsynlig forårsake interferens for
elektronisk utstyr i nærheten.

RF-stråling CISPR 11 Klasse A

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

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spenningssvingninger/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer
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8.2 Veiledning og produsenterklæring – Immunitet mot elektromagnetisk interferens

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

Immunitetstest Immunitetstest

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

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

Utstrålt RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Nærhetsfelt fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m

Punkttester: 385 MHz. ved 27V/m;

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

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz ved
28 V/m

Elektrisk hurtige transienter / spenningsstøt IEC
61000-4-4

±2 kV, nettstrøm

±1 kV, I/O-porter

100 kHz PRR

Overspenning IEC 61000-4-5

Nettstrøm, linje til jord

Nettstrøm, linje til linje

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

±0,5, ±1 kV

Ledet RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80M Hz)

6 V ISM-bånd

80 % AM 1 kHz

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

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

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

180°, 225°, 270°, 315°

100 % fall, 1 periode

30 % fall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Brudd 100 % fall, 5 sek

HENVISNING!

Feltstyrker fra faste sendere, som basestasjoner for radiotelefoner (mobiler/trådløse) og
landmobile radioer, amatørradioer, AM- og FM-radiokringkasting og TV-kringkasting, kan
ikke forutses teoretisk med nøyaktighet. For å kunne vurdere det elektromagnetiske
miljøet som skyldes RF-sendere, bør man vurdere å gjennomføre en undersøkelse av
elektromagnetiske forhold på stedet. Dersom den målte feltstyrken på stedet der
produktet brukes overskrider det gjeldende RF-samsvarsnivået over, skal produktet
observeres for å sjekke om det gir normal drift. Dersom det observeres unormal ytelse, skal
man iverksette ekstra tiltak, som å snu eller flytte på produktet.
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HENVISNING!

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

8.3 Veiledning og produsents erklæring – Anbefalte separasjonsavstander

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og produktet

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

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

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

Beregnet maksimum
utgangseffekt (W) for
senderen

Separasjonsavstand i meter i henhold til senderens frekvens

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

0,01 0,12 0,12 0,23

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

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

HENVISNING!

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

HENVISNING!

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

9.1 Samsvarserklæringer

FCC og EU-direktiver for europeiske standarder

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

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

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

IEC

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

FCC, EU-direktiver og IEC

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

• Snu eller flytte på mottaksantennen.

• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.

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

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

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



53 / 56

Vilkår og betingelser | 53

FCC

HENVISNING!

Dette utstyret har blitt testet og er funnet å være i samsvar med grensene for en digital
enhet i klasse A, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er definert for å gi
rimelig beskyttelse mot skadelig interferens når utstyret betjenes i et kommersielt miljø.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til
betydelige forstyrrelser i radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i
overensstemmelse med instruksjonshåndboken. Drift av dette utstyret i et boligområde vil
sannsynligvis forårsake skadelig interferens, hvorpå brukeren må korrigere interferens på
egen bekostning.

9.2 Juridisk erklæring

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

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

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

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

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

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

Informasjonen som gis i dette dokumentet, inkludert alle design, konstruksjoner og relatert materiell, eies av
NDS og/eller dets lisensutstedere, som forbeholder seg, i den grad det er aktuelt, all patentrettighet,
opphavsrett og annen eiendomsrett til dette dokumentet, inkludert all design, reproduksjon, bruk og salgsrett
til dette, med unntak av de rettigheter som er uttrykkelig gitt til andre.
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Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dersom det foreligger spørsmål rundt de siste
bruksinstruksjoner, vennligst kontakt NDS.
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