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1 Bezpečnostné informácie

1.1 Výstrahy a varovania

UPOZORNENIE!
Tento výrobok je zdravotníckou pomôckou triedy I. Nepovoľujú sa žiadne úpravy.

POZNÁMKA!
Toto zariadenie/systém je určené len na používanie zdravotníckymi pracovníkmi.

POZNÁMKA!
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by používateľ mohol opraviť. Servis zverte
kvalifikovanému servisnému technikovi.

Tento symbol upozorňuje používateľa, že nasledujú dôležité informácie, ktoré sa týkajú in-
štalácie a/alebo prevádzky tohto zariadenia. Informácie uvedené za týmto symbolom je nut-
né si dôkladne prečítať.

Tento symbol upozorňuje používateľa, že používateľská príručka a preložené kópie sú
zverejnené na webovej stránke spoločnosti NDS na adrese: www.ndssi.com/user-manu-
als/
Tento symbol varuje používateľa, že neizolované napätie v zariadení môže mať dostatočný
rozsah, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa žiadnej časti vnútri jednotky.
Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, NEODSTRAŇUJTE kryt ani zadnú časť.

VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom
Nevystavujte tento produkt dažďu alebo vlhkosti.

Tento symbol upozorňuje používateľa, že informácie uvedené za týmto symbolom je nutné
si dôkladne prečítať, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia.

Tento symbol označuje výrobcu.

Tento symbol označuje zástupcu výrobcu v Európskom spoločenstve.

Tento symbol označuje súlad so smernicou o odpade z elektrických a elektronických za-
riadení (smernica OEEZ).
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Tento symbol označuje, že ide o zdravotnícke zariadenie. Tento výrobok je určený len na
používanie zdravotníckymi pracovníkmi v profesionálnych zdravotníckych prostrediach.

Tento výrobok bol schválený T. U. V. z hľadiska úrazu elektrickým prúdom, požiarnych a
mechanických rizík len v súlade s normami CAN/CSA C22.2 č. 60601-1 a ANSI/AAMI
ES60601-1.

Tento výrobok spĺňa požiadavky normy EN60601-1 tak, aby bol v súlade so smernicou o
zdravotníckych pomôckach Európskej únie 2017/745.

UPOZORNENIE!
V prípade závažnej nehody
Nahláste akúkoľvek závažnú udalosť, ktorá sa vyskytla vzhľadom na zariadenie, vý-
robcovi a kompetentnému úradu štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.

Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia lekárom alebo na predpis lekára.

1.2 Bezpečnostné požiadavky na systém
Externé zariadenia pripojené k vstupu/výstupu signálu alebo iným konektorom tohto výrobku na použi-
tie v prostredí pacienta musia byť v súlade s požiadavkami bezpečnostných noriem ISO a ANSI/AAMI
ES/EN/IEC 60601-1. Osoba, ktorá pripája takéto zariadenia k tomuto výrobku, vytvorila podľa definície
systém a je zodpovedná za zhodu tohto systému s rovnakými bezpečnostnými normami ISO a ANSI/
AAMI ES/EN/IEC 60601-1.

1.3 Uzemnenie
Tento výrobok sa napája z externého zdroja elektrickej energie pre zariadenia triedy I podľa nariadenia
Európskej únie 2017/745 o zdravotníckych pomôckach. Osoba, ktorá inštaluje výrobok, je zodpovedná
za overenie skutočnosti, či je uzemnenie výrobku v súlade s nemocničnými, miestnymi a národnými
požiadavkami na celkový odpor.
Na zadnej strane výrobku sa nachádza uzemňujúca svorka, ktorá sa používa na uzemnenie rámu za-
riadenia. Každé takéto uzemnenie je potrebné inštalovať v súlade s platnými predpismi pre elektrickú
inštaláciu.

1.4 Požiadavky na napájanie

1.4.1 Zdroj napájania
Tento výrobok je v súlade s uvedenými bezpečnostnými normami len v prípade, ak sa používa s dodá-
vaným zdrojom napájania na použitie v zdravotníctve:

Model Radiance Ultra
Zdroj napájania BridgePower BPM150S24F06
Vstup AC 100 – 240 V, 50 až 60 Hz
Výstup DC 24 V dc, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Napájací kábel
S napájacím zdrojom používajte dodávaný napájací kábel pre použitie v zdravotníctve so správnou zá-
strčkou.

• Napájací kábel predstavuje jediné uznané odpojovacie zariadenie pre tento výrobok. Ak chcete vý-
robok vypnúť, odpojte napájací kábel zo zásuvky striedavého prúdu.

• Výrobok a ostatné zdravotnícke zariadenia musia byť umiestnené tak, aby boli napájací kábel a pri-
pojenie k elektrickej sieti ľahko prístupné.

• Ak je na pripojenie tohto výrobku do elektrickej siete potrebný predlžovací kábel alebo predlžovacia
zásuvka, skontrolujte, či sa zástrčka napájacieho kábla môže bezpečne pripojiť k predlžovaciemu
káblu alebo zásuvke.

• Ak sa tento výrobok používa v USA pri napätiach vyšších ako 120 V, musí sa napájať z obvodu so
stredovým kontaktom.

1.5 Určené použitie a kontraindikácie

1.5.1 Určené použitie
Poznámka: Ak je váš displej nakonfigurovaný so zabudovanou technológiou ZeroWire, pozrite si časť
Určené použitie a varovania [} 37] systému ZeroWire.
Monitory radu Radiance Ultra sú určené na použitie v zdravotníckom prostredí na zobrazenie videa a
obrazu vo vysokej kvalite.
Tento výrobok je určený na nepretržitú prevádzku.
Tento výrobok môže zobrazovať rádiologické obrazy (PACS) len na informatívne účely a nie je určený
na diagnostické použitie.

1.5.2 Kontraindikácie

UPOZORNENIE!
Tento výrobok nepoužívajte v prítomnosti zmesi horľavých anestetík so vzduchom,
kyslíkom alebo oxidom dusným.

UPOZORNENIE!
Žiadna časť tohto výrobku nesmie prísť do kontaktu s pacientom. Nikdy sa nedotý-
kajte súčasne výrobku aj pacienta.

UPOZORNENIE!
Náhradná jednotka
V prípade kritických aplikácií dôrazne odporúčame, aby bolo okamžite k dispozícii
náhradné zariadenie.
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UPOZORNENIE!
Nepríjemné pocity pri prehliadaní 3D obrazov
Je známe, že prehliadanie 3D obrazov spôsobuje niektorým ľuďom nepríjemné poci-
ty. Symptómy môžu zahŕňať namáhanie očí, nevoľnosť alebo únavu. Dôrazne sa od-
porúča neprehliadať 3D obrazy dlhší čas, podľa potreby robiť prestávky alebo
striedať zodpovednosť za ich prehliadanie s  inými pracovníkmi. Ak pociťujete aké-
koľvek nepríjemné pocity, musíte 3D obrazy prestať pozerať či prehliadať a umožniť
očiam odpočinok dovtedy, kým symptómy neustúpia.

POZNÁMKA!
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby spĺňal zdravotnícke požiadavky na bezpečnosť
pre zariadenie, ktoré sa používa v blízkosti pacienta.

POZNÁMKA!
Tento výrobok môže zobrazovať rádiologické obrazy (PACS) len na informatívne
účely a nie je určený na diagnostické použitie.
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2 Používateľské rozhranie displeja

2.1 Klávesnica displeja
Klávesnica displeja sa nachádza na spodnej prednej ploche krytu displeja a poskytuje ovládacie prvky
na nastavenie parametrov displeja pomocou systému zobrazenia ponuky na obrazovke (OSD).

2.2 Navigácia v ponuke

Tlačidlo MENU
(PONUKA)

Otvorenie ponuky OSD
Ak chcete otvoriť ponuku Input (Vstup) (pozrite si Ponuka Input
(Vstup) [} 12]), dvakrát kliknite na tlačidlo INPUT (VSTUP). Ak
chcete otvoriť ponuku Display (Displej) (pozrite si Ponuka Display
(Displej) [} 14]), jedenkrát kliknite na tlačidlo MENU (PONUKA).

Tlačidlo SCROLL
(ROLOVAŤ)

Ovládanie výberu vo vertikálnom smere
Ak chcete vstúpiť do ponuky a začať proces výberu parametra,
kliknite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ). Prvým kliknutím vybe-
riete horný riadok parametra a každým následným kliknutím sa vý-
ber posunie smerom nadol na ďalší riadok.
Ak chcete opustiť ponuku, pomocou tlačidla SCROLL (ROLOVAŤ)
posuňte výber na spodný riadok ponuky a následne jedenkrát klik-
nite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ), čím zvýrazníte záložku
ponuky, kde môžete použiť tlačidlo  alebo , a vybrať inú
záložku ponuky.

Tlačidlá DOĽAVA/
DOPRAVA

Ovládanie výberu v horizontálnom smere
Ak chcete nastaviť parameter, vyberte riadok parametra pomocou
tlačidla SCROLL (ROLOVAŤ) a následne kliknutím na tlačidlo 
alebo  vykonáte úpravu alebo vyberiete nastavenie.

2.3 RÝCHLY VÝBER: výber primárneho vstupu
Ak chcete zobraziť ponuku QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER), kliknite na tlačidlo INPUT (Vstup)
(Klávesnica displeja [} 11]).

Ponuka QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER) umožňuje po-
užívateľovi vybrať akýkoľvek aktívny vstup ako primárny, a to
jednoduchým kliknutím na tlačidlo klávesnice pod ikonou QU-
ICK SELECT (RÝCHLY VÝBER) označenou cieľovým
vstupom. Ikony QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER), ktoré
označujú aktívne vstupy, sú označené svetlo modrou farbou.
Možnosti QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER) sa týkajú len
výberu primárneho vstupu. Ak sa vstup, ktorý sa zvolil ako
primárny, v súčasnosti používa sekundárnym vstupom zo-
brazeným ako PIP, obraz v obraze zmizne a zobrazí sa ako
hlavný obraz na celú obrazovku.
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Ponuka QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER) sa zatvorí 30 sekúnd od vykonania posledného výberu.
Ponuku QUICK SELECT (RÝCHLY VÝBER) je možné prispôsobiť tak, aby zobrazovala vstupy, ktoré
nie sú uvedené v predvolenom zozname pomocou ponuky EDIT QUICK SELECT (ÚPRAVA RÝCH-
LEHO VÝBERU).

2.4 ÚPRAVA RÝCHLEHO VÝBERU: úprava dostupnosti primárnych vstupov
Ak chcete zobraziť ponuku EDIT QUICK SELECT (ÚPRAVA RÝCHLEHO VÝBERU), stlačte a na tri
sekundy podržte stlačené tlačidlo INPUT (VSTUP) (Klávesnica displeja [} 11]).

Ak chcete zmeniť priradenie tlačidiel RÝCHLEHO VÝBERU,
kliknite na tlačidlo klávesnice pod ikonou EDIT QUICK
SELECT (ÚPRAVA RÝCHLEHO VÝBERU), ktoré je
označené priradeným vstupom, ktorý chcete zmeniť.
Každé kliknutie na tlačidlo klávesnice zobrazí v zostupnom
poradí ďalší vstup tak, ako je uvedený v ponuke Input
(Vstup). Klikajte na tlačidlo, až kým sa neobjaví požadovaný
vstup. K dispozícii na preradenie sú všetky tlačidlá s výnim-
kou tlačidla INPUT (Vstup) a MENU (Ponuka).

2.5 Ponuka Input (Vstup)
Primárny obraz sa určí výberom primárneho vstupu. Ak sa vyberie sekundárny vstup, primárny obraz
bude zdieľať displej obrazovky so sekundárnym obrazom, ktorý sa zobrazí v konfiguráciách od malých
cez veľké obrazy v obraze (PIP), až po rozdelenie obrazovky na dve rovnaké polovice. Pozrite si časť
Ovládacie prvky obrazu v obraze [} 24].
Ak chcete vybrať primárne a sekundárne vstupy z jedného displeja, dvakrát kliknite na tlačidlo INPUT
(VSTUP) (Klávesnica displeja [}  11]), čím sa dostanete do ponuky Input (Vstup). Prvý (ľavý) stĺpec
označuje primárny vstup označený písmenom P. Druhý stĺpec obsahuje bunku výberu, ktorá sa každým
kliknutím na tlačidlo (ROLOVAŤ) presunie do vstupného riadku pod ním. Tretí stĺpec zobrazuje buď S
pre vybraný sekundárny vstup, alebo X, čo znamená, že „nie je k dispozícii pre vstup“.

Ak chcete umiestniť bunku výberu na riadok požadovaného vstupu, kliknite na tlačidlo SCROLL
(ROLOVAŤ) toľkokrát, koľkokrát potrebujete. Ak chcete nastaviť daný vstup ako primárny, kliknite na
tlačidlo , ak daný vstup chcete nastaviť ako sekundárny, kliknite na tlačidlo . Sekundárny vstup je
možné vymazať umiestnením bunky výberu na riadok vstupu a kliknutím na tlačidlo . Vstupy
označené X v stĺpci Sekundárny nie je možné označiť ako sekundárne.
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Ponuka Input (Vstup) sa automaticky zatvorí 30 sekúnd od vykonania posledného výberu. Môžete ju
tiež zatvoriť kliknutím na tlačidlo INPUT (VSTUP).
Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ktoré vstupy je možné vybrať ako sekundárne, a to vo vzťahu k
vstupom, ktoré sú zvolené ako primárne.
Vstupy označené ✓  v stĺpcoch Sekundárny je možné označiť ako sekundárny vstup. Šedé bunky
označujú vstupy, ktoré zdieľajú spoločný konektor alebo elektroniku a nemôžu byť použité súčasne.
DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 a SOG-1 zdieľajú rovnaký konektor. Ak sa jeden z nich vyberie ako
primárny vstup, ostatné sa nemôžu vybrať ako sekundárny vstup. To isté platí pre VGA-2, RGBS-2,
YPbPr-2 a SOG-2. Niektoré vstupy nie sú v niektorých konfiguráciách k dispozícii.

Primárny Sekundárny

Vstup

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

HDBa-
seT-1

HDBa-
seT-2

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSI-
TE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Ponuka Display (Displej)

Ak chcete otvoriť ponuku Display (Displej), kliknite na tlačidlo
MENU (Ponuka). Ponuka ZeroWire zobrazuje v predvolenom
nastavení aktuálne primárne a sekundárne vstupy s podrob-
nými informáciami, ktoré sú uvedené vľavo a vpravo v hornej
časti ponuky nad záložkami ponuky.

Ak chcete vybrať iné ponuky, kliknite na tlačidlo  alebo ,
čím zvýrazníte záložku ponuky, a následne kliknutím na
tlačidlo SCROLL (Rolovať) vstúpite do ponuky.
Ak chcete upraviť parameter, kliknite na tlačidlo SCROLL
(ROLOVAŤ) a presuňte sa na riadok s parametrom, potom
kliknite na tlačidlá  alebo , čím upravíte parameter alebo
vyberiete nastavenie. Úpravy parametra sa aplikujú v reál-
nom čase počas zmeny hodnoty alebo nastavení.
Ponuka Display (Displej) sa automaticky zatvorí 30 sekúnd
od vykonania posledného výberu. Môžete ju tiež zatvoriť
stlačením tlačidla MENU (Ponuka).

Poznámka: Opisy uvedené sivou farbou označujú parametre, ktoré nie sú k dispozícii pre aktuálnu
konfiguráciu signálu alebo vstupu.

2.7 Ponuka ZeroWire

POZNÁMKA!
Ponuka ZeroWire je k dispozícii iba na displejoch nakonfigurovaných so zabudova-
ným prijímačom ZeroWire.

Ak chcete vstúpiť do ponuky a  aktivovať proces spojenia ZeroWire, kliknite na tlačidlo SCROLL
(ROLOVAŤ).

Pozrite si časť Nastavenie vysielača Zero Wire [} 40] a uistite sa, že je vysielač ZeroWire namontova-
ný na displeji, nasmerovaný na displej so zabudovaným prijímačom ZeroWire vo vzdialenosti ≤ 2,4 met-
ra (8 stôp) a že sú obidva displeje vyrovnané vertikálne a horizontálne v rámci ±10° vo výške ≥ 1,5 met-
ra (5 stôp).
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LED indikátor spojenia
Na vysielači ZeroWire, ktorý je namontovaný na displeji, stlačte a podržte stlačené tlačidlo
LINK (PRIPOJIŤ), až kým nezačne blikať LED indikátor spojenia.

Na displeji so zabudovaným prijímačom ZeroWire začnite proces spájania ZeroWire tak, že kliknete na
tlačidlo .

Keď sa primárny vstup automaticky prepne na možnosť ZeroWire, displej zabudovaného zariadenia
prijímača ZeroWire stmavne. Séria správ označujúca stav spájania v ľavom dolnom rohu displeja bude
zobrazovať fázy postupu procesu spájania. Po dokončení spájania sa obraz na displeji vysielača zo-
brazí na displeji prijímača.
Alternatívny postup spojenia ZeroWire nájdete v časti Rýchle spustenie spojenia ZeroWire [} 43].
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2.8 Správy o stave ZeroWire
Správy o stave ZeroWire označujú fázy procesu spájania.

Úplné opisy všetkých správ o stave nájdete v časti Správy o stave bezdrôtového spájania [} 44].

2.9 Ponuka Picture (Obraz)
Ak chcete získať prístup do ponuky Picture (Obraz), po otvorení ponuky Display (Displej) kliknite na
tlačidlo .

Horizontal Position (Horizontálna pozícia)
Ak chcete nastaviť horizontálnu pozíciu obrazu, kliknite na tlačidlo  alebo .

Vertical Position (Vertikálna pozícia)
Ak chcete nastaviť vertikálnu pozíciu obrazu, kliknite na tlačidlo  alebo .

H-Sharpness (Ostrosť H)
Ak chcete zvýšiť ostrosť (zvýraznenie hrán) zobrazeného obrazu v horizontálnej rovine, kliknite na
tlačidlo  alebo .
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V-Sharpness (Ostrosť V)
Ak chcete zvýšiť ostrosť (zvýraznenie hrán) zobrazeného obrazu vo vertikálnej rovine, kliknite na tlačid-
lo  alebo .

Phase (Fáza) (len VGA, RGBS, YPbPr a SOG)
Ak chcete upraviť fázu časovania pixelov displeja, kliknite na tlačidlo  alebo .

Frequency (Frekvencia) (len VGA, RGBS, YPbPr a SOG)
Ak chcete nastaviť frekvenciu časovania pixelov displeja, kým obraz nevyplní celú obrazovku, nastavte
najprv hodnotu Scaling (Úprava mierky) na možnosť Fill (Vyplniť) a kliknite na tlačidlo  alebo .

Overscan (Video) (Presnímanie) (Obraz)
Parameter je k dispozícii, ak je vstup 16:9, 480p, 576p alebo prekladaný. Výber uskutočníte kliknutím
na tlačidlá  alebo .
0: obraz sa zobrazí vo veľkosti na celú obrazovku bez straty akýchkoľvek obrazových údajov. Obraz sa
môže zobraziť vo formáte s čiernymi pruhmi na hornej a spodnej alebo ľavej a pravej strane.
1, 2, 3, 4, 5 alebo 6: Postupne zväčšuje a orezáva obraz zameraný na stred. S postupným zväčšova-
ním obrazu sa strácajú obrazové údaje na každej strane.

Scaling (Graphics) (Úprava mierky (Grafika))
Parameter je k dispozícii, ak vstupný signál nie je 16:9, 480p, 576p alebo prekladaný. Výber uskutoční-
te kliknutím na tlačidlá  alebo .
Fill (Vyplniť): Rozšíri obraz videa tak, aby vyplnil celú obrazovku. Pomer strán sa nemusí presne zo-
braziť.
Aspect (Pomer strán): Rozšíri obraz videa, až kým jeho najväčší rozmer nevyplní obrazovku pri za-
chovaní pomeru strán. Obraz sa môže zobraziť vo formáte s čiernymi pruhmi na hornej a spodnej alebo
ľavej a pravej strane.
1 : 1: zobrazí obrazové údaje v pôvodnej veľkosti a pomere strán. Obraz s pomerom strán odlišným od
pomeru strán displeja sa zobrazí s čiernymi pruhmi na hornej a spodnej alebo ľavej a pravej strane.

SmartSync™/Alternative Modes (SmartSync™/alternatívne režimy): (len VGA, RGBS,
YPbPr a SOG)
Patentovaná technológia SmartSync spoločnosti NDS skúma prichádzajúce signály, aby sa obraz videa
automaticky zobrazil v správnom formáte.
Alternatívne režimy sa používajú na manuálne rozlišovanie medzi režimami s veľmi podobnými vlast-
nosťami časovania.
Funkcia SmartSync: Ak chcete povoliť funkciu SmartSync, kliknite na tlačidlo RIGHT (DOPRAVA).
Alternatívne režimy: Ak chcete vykonať úpravu alternatívnych režimov, kliknite na tlačidlo . Po výbe-
re možnosti Alternatívne režimy sa režim postupne mení vždy, keď kliknete na tlačidlo , až kým sa
zvolený režim nerovná maximálnemu možnému. Ďalšie kliknutie na tlačidlo  obnoví počiatočný režim.
Flip/Rotate (Prevrátiť/otočiť)
Kliknutím na tlačidlo  alebo  si môžete vybrať z 5 možností:

H-Flip (H-prevráte-
nie)

V-Flip (V-prevráte-
nie)

90° 180° 270°

Prevrátenie zľava
doprava

Prevrátenie zhora
nadol

Otočenie v smere
pohybu hodinových
ručičiek

Otočenie v smere
pohybu hodinových
ručičiek

Otočenie v smere
pohybu hodinových
ručičiek

Fine Tune (Jemné ladenie)
Momentálne nedostupné.
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2.10 Ponuka Color (Farba)

Gamma (Gama)
Ak chcete vybrať nastavenie gama, kliknite na tlačidlo  alebo .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 alebo 2,6: prednastavené hodnoty gama
Video: vyhľadávacia tabuľka (LUT) lineárnej korekcie gama
PACS: vyhľadávacia tabuľka gama DICOM
Tento výrobok môže zobrazovať rádiologické obrazy (PACS) len na informatívne účely.

Color Temperature (Teplota farieb)
Ak chcete vybrať prednastavenú teplotu farieb, kliknite na tlačidlo  alebo .
5500, 6500, 8000, 9300: prednastavené teploty farieb
User (Používateľ): Ak vyberiete prednastavenú teplotu farieb a potom sa upraví ďalší ľubovoľný para-
meter farby z predvoleného nastavenia, výsledné hodnoty sa skopírujú do prednastavených používateľ-
ských hodnôt teploty farieb a zvolí sa možnosť User (Používateľ).

Red/Green/Blue (Červená/zelená/modrá)
Ak chcete upraviť vyváženie vybranej farby v obraze, kliknite na tlačidlá  alebo .

Saturation (Sýtosť farieb) (k dispozícii len pre vstupy YUV)
Ak chcete nastaviť sýtosť farieb (intenzitu farieb) obrazu, kliknite na tlačidlá  alebo .

Hue (Odtieň) (k dispozícii len pre vstupy YUV)
Ak chcete nastaviť odtieň (farbu) obrazu, kliknite na tlačidlo  alebo .

Brightness (Jas)
Ak chcete upraviť jas, kliknite na tlačidlo  alebo . Jas sa tiež ovláda tlačidlom Bightness/Contrast
(Jas/kontrast) opísaným v časti Úprava obrazu [} 26].

Contrast (Kontrast)
Ak chcete upraviť kontrast, kliknite na tlačidlo  alebo . Jas sa tiež ovláda tlačidlom Bightness/Con-
trast (Jas/kontrast) opísaným v časti Úprava obrazu [} 26].

Video Level (Úroveň obrazu)
Ak chcete upraviť rozsah signálu, stlačte tlačidlo  alebo .
Normal (Normálna): Poskytuje dynamický rozsah rovnajúci sa prichádzajúcemu signálu bez zmeny.
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Expanded (Rozšírená): Rozšíri úroveň signálu tak, že sa vstupný signál s rozsahom od 16 (čierna) do
235 (biela) rozšíri na rozsah od 0 (čierna) do 255 (biela).

POZNÁMKA!
Ak sa signál už nachádza v plnom rozsahu (0 až 255), výber rozšíreného nastavenia
spôsobí „orezanie“ a „presýtenie“ signálu.

Color Correction (Korekcia farieb)
Ak chcete vybrať nastavenie korekcie farieb, kliknite na tlačidlo  alebo .
User (Používateľ): Predvolené hodnoty nahradené nastaveniami upravenými používateľom.
NDS: Kalibrované vo výrobe tak, aby zodpovedali špecifikáciám 2,2 gama/teplote farieb 6500K.
SMPTE-C: Kalibrované vo výrobe tak, aby zodpovedali norme SPMTE-C.
BT-709: Kalibrované vo výrobe tak, aby zodpovedali norme BT-709.

2.11 Ponuka Setup (Nastavenie)

Menu Position (Umiestnenie ponuky)
Ak chcete vybrať z 9 predvolených umiestnení obrazovky pre zobrazenie ponúk OSD, kliknite na tlačid-
lo  alebo .

Language (Jazyk)
Ak chcete vybrať jeden z ôsmich jazykov: English (anglický), Deutsch (nemecký), Français (francúz-
sky), Italiano (taliansky), Svenska (švédsky), Español (španielsky), Nederlands (holandský) alebo
Pycckий (ruský), kliknite na tlačidlo  alebo .

DPMS Enable (Aktivácia DPMS)
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať Display Power Management System (Systém správy napájania
displeja, DPMS), kliknite na tlačidlo  alebo .
Off (Vypnutý): Predvolené nastavenie
On (Zapnutý): Ak nie je žiadny vstupný signál, zobrazí sa správa „D. P. M. S“ 10 až 15 sekúnd pred
prechodom displeja do
úsporného režimu. Po obnovení vstupného signálu sa displej zapne.

Auto Source Select (Automatický výber zdroja)
Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať automatický výber zdroja, kliknite na tlačidlo  alebo .
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Off (Vypnutý): Vstup obrazu sa vyberá manuálne.
On (Zapnutý): Vyhľadávanie všetkých možných zdrojov vstupu dovtedy, kým sa nenájde aktívny zdroj
obrazu.
Priority (Priorita): Priorita výberu vstupu je v predvolenom nastavení deaktivovaná. Pred povolením
možnosti priority výberu vstupu je nutné vybrať sekundárny vstup. Keď je aktivovaná funkcia priority vý-
beru vstupu, obraz v obraze sa umiestni za primárny obraz, tlačidlá obrazu v obraze + a - (  a ) sú
deaktivované a tlačidlo SWAP (VÝMENA) ostane aktivované. Ak sa primárny signál stratí, zobrazí sa
sekundárny vstup. Ak sa primárny signál obnoví, jeho obraz sa znovu zobrazí a sekundárny obraz sa
umiestni za primárny obraz. Ak dôjde k strate primárneho aj sekundárneho signálu, monitor striedavo
sníma primárne a sekundárne vstupy, až kým na niektorom z nich nezistí signál. Keď sa na primárnom
alebo sekundárnom vstupe zistí signál, jeho obraz sa zobrazí na monitore.

Menu Lock (Uzamknutie ponuky)
Ak chcete aktivovať uzamknutie ponuky, stlačte tlačidlo .
Off (Vypnutý): Predvolené nastavenie
On (Zapnutý): Deaktivuje prístup do ponúk OSD, aby sa zabránilo neúmyselným zmenám nastavení
displeja. OSD sa zatvorí a na krátky čas sa zobrazí správa MENU LOCKED (PONUKA UZAMKNUTÁ).
Ak chcete odomknúť prístup k OSD, súčasne stlačte a podržte stlačené tlačidlá MENU (PONUKA) a
SCROLL (ROLOVAŤ), až kým sa nezobrazí správa MENU UNLOCKED (PONUKA ODOMKNUTÁ).

Communication Port (Komunikačný port)
Ak chcete vybrať komunikačný port na ovládanie displeja pomocou normalizovaného sériového
riadenia spoločnosti NDS, stlačte tlačidlo  alebo . Podrobné informácie o konektore nájdete v časti
Dátové konektory a výstupné kolíky [} 30].
RS-232: Pripojte kábel RJ-25 k portu RS-232.
Ethernet: Ak je zvolený ethernetový port, displej možno ovládať cez port TCP/IP.
Poznámka: Pri použití voľby ethernetového komunikačného portu overte IP adresu siete: nastavenia
portu, masky podsiete a brány opísané v časti Ponuka Setup (Nastavenie) [} 19] sú správne nakonfigu-
rované pre vašu sieť.
USB: Kábel mini USB, ktorý sa používa s portom USB (ND-OS), sa zobrazí spojovaciemu zariadeniu
ako port RS-232.



21 / 57

Používateľské rozhranie displeja | 21

Výstup DVI-1
Ak chcete zmeniť nastavenia presmerovania alebo obrazovky, kliknite na tlačidlo, ktoré zapína výber
medzi týmito dvomi nastaveniami.
Redrive (Presmerovanie): Realizuje výstup vstupu signálu DVI-1 na konektor DVI-1 RE-DRIVE (vý-
stup).
Screen (Obrazovka): Realizuje výstup obrazu displeja vrátane obrazu v  obraze a OSD na konektor
DVI-1 RE-DRIVE (výstup).

Zobrazenie obrazu: DVI-1 + VGA

Redrive (Presmerovanie): DVI-1 na výstup DVI-1 Screen (Obrazovka): DVI-1 + VGA na výstup
DVI-1

Keypad Color (Farba klávesnice)
Ak chcete upraviť nastavenie farby klávesnice, kliknite na tlačidlo  alebo .

Factory Defaults (Továrenské nastavenia)
Ak chcete vrátiť všetky nastavenia na prednastavené továrenské hodnoty, kliknite na tlačidlo , čím ot-
voríte ponuku Factory Defaults (Továrenské nastavenia).

Následne kliknite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ), čím vyberiete funkciu prednastavených továren-
ských hodnôt a kliknite na tlačidlo . Počas spracovania sa zobrazí správa Restoring Factory Defaul-
ts (Obnovujú sa továrenské nastavenia).
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User Defaults (Používateľské nastavenia)
Ak chcete uložiť zmeny prednastavených parametrov v profile používateľských nastavení, kliknite na
tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ), čím vyberiete profil používateľských nastavení označený ako Empty
(Prázdny) a kliknutím na tlačidlo  uložte profil. Počas spracovania sa zobrazí správa Saving User
Defaults (Uloženie používateľských nastavení).

Ak chcete obnoviť profil používateľských nastavení po zmene iných parametrov, vyberte uložený profil
používateľských nastavení a kliknite na tlačidlo . Počas spracovania sa zobrazí správa Restoring
User Profile (Obnovuje sa používateľský profil). Ak chcete obnoviť profil používateľských nastavení,
vyberte uložený profil používateľských nastavení a kliknite na tlačidlo Brightness/Contrast (Jas/kon-
trast). Počas spracovania sa zobrazí správa Clearing User Profile (Vymazáva sa používateľský profil).
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Network IP Address (IP adresa siete): Port (IP adresa siete: port)
Tento parameter umožňuje používateľovi nakonfigurovať zariadenie pomocou nastavenia statickej
alebo dynamickej IP adresy a nakonfigurovať ethernetový port na ovládanie displeja pomocou normali-
zovaného sériového riadenia.
Ak chcete nakonfigurovať displej na dynamickú IP adresu, kliknite na tlačidlo , čím otvoríte ponuku
Network IP Address (IP adresa siete), kliknite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ) a následne kliknutím na
tlačidlo  vstúpite do ponuky.

Ak chcete povoliť dynamické nastavenie IP adresy, kliknite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ), až kým
sa pole DHCP (systém dynamického prideľovania adries) nevyznačí modrou farbou, a kliknite buď na
tlačidlo , alebo , čím zapnete alebo vypnete DHCP.

Ak je zapnutá možnosť DHCP, možnosti IP adresy siete, masky podsiete a brány sú deaktivované, pre-
tože sa nakonfigurujú automaticky, keď sa zariadenie pripojí k sieti, ktorá umožňuje automatické na-
stavenie.

Či je sieť nakonfigurovaná so zapnutou alebo vypnutou možnosťou DHCP, možnosť Port sa musí na-
staviť tak, aby sa zhodovala s portom, na ktorý sa budú odosielať príkazy. Možnosť Port môžete na-
staviť kliknutím na tlačidlo , čím sa dostanete do režimu úprav, a následne klikajte na tlačidlo SC-
ROLL (ROLOVAŤ), až kým sa číslo portu nezvýrazní modrou farbou.

Kliknutím na tlačidlo  alebo  zvýšite alebo znížite číslo portu, až kým nenastavíte požadované číslo
portu. Ak je možnosť DHCP OFF (Vypnutý), používateľ musí nakonfigurovať IP adresu siete, masku
podsiete a bránu pre sieť, pomocou ktorej sa bude ovládať displej. Ak chcete nastaviť IP adresu, najprv
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sa uistite, či je deaktivovaná možnosť DHCP, a následne vstúpte do režimu úprav kliknutím na tlačidlo
SCROLL (ROLOVAŤ) a kliknite na tlačidlo, čím zvýrazníte prvý oktet (jedno zo štyroch čísiel IP adre-
sy). Kliknutím na tlačidlo  nakonfigurujte prvý oktet a následne kliknutím na tlačidlo SCROLL (ROLO-
VAŤ) zvýraznite a nastavte každý ďalší oktet, kým správne nenastavíte všetky štyri.
Ak nepoznáte nastavenia siete, ku ktorej sa pripájate, obráťte sa na správcu IT.

Subnet Mask (Maska podsiete)
Ak je deaktivovaná možnosť DHCP, maska podsiete sa musí nastaviť manuálne.
Ak chcete nastaviť masku podsiete, vstúpte do režimu úprav kliknutím na tlačidlo  a zvýraznite prvý
oktet (jedno zo štyroch čísiel adresy podsiete). Kliknutím na tlačidlo  alebo  nakonfigurujte prvý ok-
tet a následne kliknutím na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ) zvýraznite a nastavte každý ďalší oktet, kým
správne nenastavíte všetky štyri pre vašu sieť. Ak je aktivovaná možnosť DHCP, tento parameter sa
nakonfiguruje automaticky pomocou siete.

Gateway (Brána)
Ak je deaktivovaná možnosť DHCP, brána sa musí nastaviť manuálne.
Ak chcete nastaviť bránu, vstúpte do režimu úprav kliknutím na tlačidlo  a zvýraznite prvý oktet (jedno
zo štyroch čísiel adresy brány). Kliknutím na tlačidlo  alebo  nakonfigurujte prvý oktet a následne
kliknutím na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ) zvýraznite a nastavte každý ďalší oktet, kým správne nena-
stavíte všetky štyri pre vašu sieť. Ak je aktivovaná možnosť DHCP, tento parameter sa nakonfiguruje
automaticky pomocou siete.

PIP Adjust (Úprava obrazu v obraze)
Ak chcete vybrať prednastavenú možnosť zobrazenia obrazu v obraze, kliknite na tlačidlo  alebo .
Možnosti zobrazenia obrazu v obraze je tiež možné ovládať pomocou ovládačov obrazu v obraze na
klávesnici opísaných v časti Ovládacie prvky obrazu v obraze [} 24].

2.12 Ovládacie prvky obrazu v obraze
PIP: Secondary Image Size Control (Obraz v obraze: ovládanie veľkosti sekundárneho
obrazu)

Pri spustení len s vybraným primárnym vstupom sa voľba sekundárneho vstupu najprv
zobrazí ako malý obraz v obraze.
Ak chcete zmeniť veľkosť sekundárneho obrazu, zatvorte ponuky OSD a kliknite na
tlačidlo  alebo , čím môžete prechádzať nižšie opísané režimy obrazu v obraze.

Malý obraz v obraze: Sekundárny obraz sa zobrazí na 25 % celkovej
šírky obrazovky. Primárny obraz sa zobrazí na celú obrazovku.

Veľký obraz v obraze: Sekundárny obraz sa zobrazí na 40 % celkovej
šírky obrazovky. Primárny obraz sa zobrazí na celú obrazovku.
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Rozdelenie obrazovky: Primárny a sekundárny obraz sa zobrazia na
rovnakých poloviciach obrazovky s čiernymi pruhmi na hornej a spodnej
strane.

Rozdelenie obrazovky s presnímaním: Primárny a sekundárny obraz
sa zobrazia na rovnakých poloviciach obrazovky s maximalizovanou
výškou obrazovky a orezaním obrazovky na ľavej a pravej strane.

Zobrazenie primárneho obrazu na celú obrazovku: Primárny obraz
sa zobrazí na celú obrazovku. Sekundárny obraz je skrytý.

SWAP: Exchange Primary and Secondary Inputs (VÝMENA: výmena primárnych a
sekundárnych vstupov)

Ak chcete vymeniť primárny vstup a umiestnenie na obrazovke so sekundárnym
vstupom, kliknite na tlačidlo SCROLL/SWAP (ROLOVAŤ/VÝMENA). Opätovným klik-
nutím na tlačidlo obnovíte vstupy do pôvodného primárneho/sekundárneho stavu. Ak
chcete vymeniť primárny a sekundárny obraz, nie je nutné, aby mali signál obidva ob-
razy.

Vstup/výstup na všeobecné použitie
Ovládací prvok vstupu/výstupu na všeobecné použitie (GPIO) umožňuje používateľovi prejsť na veľ-
kosti sekundárneho obrazu a vymeniť primárne a sekundárne obrazy tak, ako je to opísané v časti
Ovládacie prvky obrazu v obraze [} 25], a zobraziť indikátor záznamu v ľavom hornom rohu displeja.

Použitie ovládacieho zariadenia GPIO
1. V ponuke Input (Vstup) vyberte primárny a sekundárny vstup.
2. Pripojte zariadenie s vhodnými káblami ku konektoru GPIO na základnej doske. Pozrite si charakte-

ristiku GPIO a schému výstupných kolíkov v časti Riadiace konektory a výstupné kolíky [} 32].
3. Stlačením tlačidla veľkosti obrazu v obraze zariadenia môžete prechádzať cez možnosti zobrazenia

obrazu v obraze a rozdelenia obrazovky.
4. Stlačením tlačidla SWAP (VÝMENA) zariadenia vymeníte umiestnenie primárneho a sekundárneho

obrazu.
5. Stlačením tlačidla Record (Záznam) zariadenia zobrazíte indikátor záznamu dovtedy, kým neuvoľní-

te tlačidlo Record (Záznam).
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2.13 Úprava obrazu

Tlačidlo Jas/kontrast
Jedným kliknutím na tlačidlo Brightness/Contrast (Jas/kontrast) získate prístup k ovládaniu
jasu. Dvojitým kliknutím na tlačidlo získate prístup k ovládaniu kontrastu. Trojnásobným klik-
nutím získate prístup k ovládaniu podsvietenia. Kliknutím na tlačidlo  alebo  upravte
ovládacie prvky.

Ovládanie jasu

Ak chcete upraviť jas primárneho obrazu, kliknite na tlačidlo  alebo
. Ak je povolený sekundárny vstup, opätovne kliknite na tlačidlo

Brightness/Contrast (Jas/kontrast), čím získate prístup k ovládaniu
jasu sekundárneho obrazu.
POZNÁMKA: Príliš vysoké alebo príliš nízke nastavenie jasu znižuje
rozsah tieňa a zvýrazní detail zobrazeného obrazu.
Ovládanie kontrastu

Ak chcete upraviť kontrast primárneho obrazu, kliknite na tlačidlo 
alebo . Ak je povolený sekundárny vstup, opätovne kliknite na tlačidlo
Brightness/Contrast (Jas/kontrast), čím získate prístup k ovládaniu
kontrastu sekundárneho obrazu.
Poznámka: Príliš vysoké alebo príliš nízke nastavenie kontrastu znižuje
rozsah tieňa a zvýrazní detail zobrazeného obrazu, čo spôsobí ne-
správne zobrazenie intenzity farieb.
Ovládanie podsvietenia
Ak chcete upraviť úroveň nastavenia podsvietenia monitora, kliknite na
tlačidlo  alebo .
Stabilizácia je funkcia, ktorá vynuluje upravenú úroveň podsvietenia na
prednastavené továrenské nastavenia. Ak chcete aktivovať alebo deak-
tivovať stabilizáciu, kliknite na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ) a kliknutím
na tlačidlo  alebo  zapnete voľbu.
Poznámka: Nižšie úrovne podsvietenia zvyšujú životnosť podsvietenia.
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3 Zostava krytu a čistenie

3.1 Montáž krytu káblov
1. Pred montážou krytu káblov pripojte kábel napájania, ovládania a video kábel.
2. Zarovnajte kryt káblov s výklenkom úchytky káblov na zadnej strane displeja.
3. Posuňte kryt káblov smerom dopredu do výklenku tak, aby sa káble nachádzali pod výrezmi.
4. Kryt kábla posúvajte smerom dopredu, až kým jazýčky na spodnej strane nezapadnú na svoje

miesto.
5. Ak sú k dispozícii, na upevnenie krytu káblov v ľavom a pravom hornom rohu použite dve skrutky s

krídlovou hlavou.

3.2 Pokyny na čistenie

UPOZORNENIE!
Pred čistením musia byť zariadenia VYPNUTÉ a odpojené od príslušných zdrojov na-
pájania.

UPOZORNENIE!
Závažné poškodenie jednotky
Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek tekutín do vnútra jednotky, pretože to môže spôso-
biť vážne poškodenie zariadenia.

UPOZORNENIE!
Poškodenie jednotky
Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je napríklad benzén, riedidlo alebo akúkoľvek kyseli-
nu, alkalické alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Dôkladne očistite všetky sklené a plastové povrchy pomocou handričky nepúšťajúcej vlákna namočenej
v jemnom čistiacom prostriedku, ako napríklad 70 % izopropylalkohole, destilovanom bielom octe s 5 %
kyslosťou, prípadne čistiacimi prostriedkami na sklo, ktoré nie sú založené na báze amoniaku. Ne-
používajte agresívne rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani chemické čistiace handričky.
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4 Konektorové panely

4.1 Konfigurácie výrobkov Radiance Ultra

Položka Základná do-
ska Digitálna Analógová HDBaseT ZeroWire Rx

integrovaný

Radiance Ul-
tra 27”

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ul-
tra 32”

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

POZNÁMKA!
Podrobné informácie nájdete v príslušnom liste o predaji.
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4.2 Konektorové panely Radiance Ultra

Základná doska Sekundárne dosky
Štandardné vstupy/výstupy Digitálny vstup/výstup

Analógový vstup/výstup

Žiadny vstup/výstup

Vstup HDBaseT

POZNÁMKA!
1. 3G-SDI 1 a 3G-SDI 2 prijímajú signály 3G-SDI.
2. Výstupy pre RE-DRIVE DVI-I a DVI-D2, 3G-SDI 1 a 3G-SDI 2 sú aktívne len so zapnu-
tým displejom.
3. Konektor ND-OS je určený na inštaláciu aktualizácií firmvéru. Konektor ND-OS sa
môže tiež použiť na ovládanie displeja. Pozrite si časť Ponuka Setup (Nastavenie)
[} 20].

Typy konektorov
Vstupy Typy konektorov
DVI-1 DVI-I (max. 1920 x 1200)
SDI–1, SDI–2 BNC
RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I
RGBS-2/YPbPr-2/VGA-2/SOG-2 HD–15
DVI-2 DVI-D (max. 1920 x 1200)
Composite BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45

Výstupy Typy konektorov
DVI-1 DVI–I
RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I
DVI-2 DVI–D
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SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Dátové konektory a výstupné kolíky
Digitálne a analógové DVI-I
DVI-I IN je DVI-D s jednoduchým spojením. Toto spojenie podporuje digitálne a analógové signály
(RGBS / YPbPr). Analógové údaje sa zobrazia na kolíku 8 a kolíkoch C1 – C5.

Kolík Signál Kolík Signál Kolík Signál

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

ŠTÍT
2 T. M. D. S. DATA 2+ 12 Nepoužíva sa 22 T. M. D. S. HODINY, ŠTÍT

3 T. M. D. S. DATA 2/4
ŠTÍT 13 Nepoužíva sa 23 T. M. D. S. HODINY+

4 Nepoužíva sa 14 +5 V NAPÁJANIE 24 T. M. D. S. HODINY-
5 Nepoužíva sa 15 GND Len DVI-I IN

6 DDC HODINY 16
PRIPOJENIE/ODPO-
JENIE ZARIADENIA PO-
ČAS PREVÁDZKY

C1 ANALÓGOVÁ ČERVENÁ

7 DDC DATA 17 T. M. D. S. DATA 0- C2 ANALÓGOVÁ ZELENÁ

8
ANALÓGOVÁ VERTIKÁL-
NA SYNCHRONIZÁCIA
(iba DVI-I IN)

18 T. M. D. S. DATA 0+ C3 ANALÓGOVÁ MODRÁ

9 T. M. D. S. DATA 1- 19 T. M. D. S. DATA 0/5
ŠTÍT C4

ANALÓGOVÁ HORIZON-
TÁLNA SYNCHRONIZÁ-
CIA

10 T. M. D. S. DATA 1+ 20 Nepoužíva sa C5 ANALÓGOVÉ UZEMNE-
NIE

VGA
VGA IN podporuje signály RGBS 2, YPbPr a SOG 2.

Kolík Opis Kolík Opis Kolík Opis

1 ČERVENÁ 6 UZEMŇUJÚCA
ČERVENÁ 11 N. C.

2 ZELENÁ 7 UZEMŇUJÚCA ZELENÁ 12 DDC_SDA
3 MODRÁ 8 UZEMŇUJÚCA MODRÁ 13 HORIZ. SYNCH.
4 N. C. 9 +5VD 14 VERT. SYNCH.
5 GND 10 UZEMNENIE SYNCH. 15 DDC_SCL
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S-Video

Kolík Názov Opis
1 GND Uzemnenie (Y)
2 GND Uzemnenie (Y)
3 Y Intenzita (svietivosť)
4 C Intenzita (chrominancia)

HDBaseT
HDBaseT používa konektor RJ-45.

Kolík Opis
1 HDBT_P0
2 HDBT_N0
3 HDBT_P1
4 HDBT_P2
5 HDBT_N2
6 HDBT_N1
7 HDBT_P3
8 HDBT_N3

4.4 Riadiace konektory a výstupné kolíky
TCP-IP

Kolík Signál Opis
1 TX+ Žiadne spojenie
2 TX- Návrat prenosu
3 RX+ Príjem
4 N/C Žiadne spojenie
5 N/C Žiadne spojenie
6 RX- Návrat príjmu
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7 N/C Žiadne spojenie
8 N/C Žiadne spojenie

USB
Kábel pre flash aktualizáciu, číslo dielu 35Z0047, je k dispozícii od spoločnosti NDS.

Kolík Názov Opis
1 VCC +5 V DC
2 D- Návrat prenosu dát
3 D+ Návrat prenosu dát
4 GND Uzemnenie

Sériový ovládač RJ-11 (6 kolíkov) RS-232

Kolík Názov Opis
1 N/C Žiadne spojenie
2 N/C Žiadne spojenie
3 N/C Žiadne spojenie
4 RXD Príjem
5 GND Uzemnenie
6 TXD Prenos

Vstupný/výstupný konektor na všeobecné použitie
4-kolíkový konektor RJH mobilného telefónu

Kolík Názov Opis
1 Výmena Výmena vstupov P a S
2 P. S. Veľkosť PIP
3 R. I. Indikátor záznamu
4 GND Indikátor záznamu

Výmena: Zatvorenie kolíka výmeny na GND vymení pozíciu a veľkosť primárneho a sekundárneho ob-
razu. Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ovládacie prvky obrazu v obraze [} 24].
Veľkosť PIP: Veľkosť sekundárneho obrazu sa zvyšuje vždy, keď sa ku GND pripojí veľkosť PIP.
Podrobnejšie informácie nájdete v časti Ovládacie prvky obrazu v obraze [} 24].
Indikátor záznamu: Indikátor záznamu sa zobrazí, ak je prítomný kontakt uzáveru s GND. Indikátor sa
odstráni pri otvorení kontaktu. Indikátor záznamu sa zobrazuje v ľavom hornom rohu monitora.
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4.5 Elektrické symboly

Ekvipotencialita
Tento symbol je zobrazený vedľa vodiča vyrovnania potenciálov displeja (uzem-
ňujúca svorka).

Zatvorený (zapnutý) spínač
Tento symbol je zobrazený na zatvorenej alebo zapnutej strane spínača zap./vyp.
displeja.

Otvorený (vypnutý) spínač
Tento symbol je zobrazený na otvorenej alebo vypnutej strane spínača zap./vyp.
displeja.

UPOZORNENIE!
Degradácia video-signálu
Odporúčame, aby polomer ohybu kovových káblov nebol menší ako 63 mm (2,5 pal-
ca) alebo 7-násobok priemeru kábla podľa toho, čo je väčšie. Ostrejšie ohyby môžu
poškodiť kábel a/alebo znížiť kvalitu signálu obrazu.
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5 Technické údaje a podporované rozlíšenia

5.1 Technické údaje
Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne technické údaje
vám poskytne výrobná prevádzka.

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

Zobrazovacia plocha
(uhlopriečka) 685 mm (27,0 palcov) 800 mm (31,5 palcov) 800 mm (31,5 palcov)

Typická svietivosťa (cd/
m2) 900 400 650

Základné rozlíšenie 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Rozstup pixelov (mm) 0,311 0,364 0,364
Zobrazovací uhol (hori-
zontálny a vertikálny) 178° 178° 178°

Kontrastný pomer (nomi-
nálny) 1000 : 1 1100 : 1 1100 : 1

Farebný rozsah BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709
Úroveň vstupného sig-
nálu VGA pri 75 ohmoch 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Úroveň vstupného sig-
nálu HD-SDI 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Úroveň vstupného sig-
nálu S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Úroveň kompozitného
vstupného signálu 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Úroveň vstupného sig-
nálu HDBaseT 0,85 – 2,75 V p-p 0,85 – 2,75 V p-p 0,85 – 2,75 V p-p

Funkcia Sync On Green
(SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Úroveň vstupného sig-
nálu RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Úroveň synchronizácie
vstupu RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Vstup DC 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A
Spotreba elektrickej
energie jednosmerného
prúdu (nominálna)b

70 W 52 W 87 W

Spotreba elektrickej
energie striedavého prú-
du (nominálna)b

81 W 60 W 98 W

Rozmery (Š x V x H)
678 x 445 x 84 mm
(26,7 x 17,5 x 3,3“)

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

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

Hmotnosť displeja 8,9 kg (19,5 lb) 11 kg (24,0 lb) 13,2 kg (29,0 lb)
Prevádzková teplota 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Skladovacia teplota -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F)
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Prevádzková vlhkosť
(bez kondenzácie) 20 – 85 % 20 – 85 % 20 – 85 %

Vlhkosť počas skladova-
nia (bez kondenzácie) 5 – 85 % 10 – 90 % 10 – 90 %

Vlhkosť počas prepravy
(bez kondenzácie) 5 – 85 % 10 – 90 % 10 – 90 %

Prevádzková nadmorská
výška (maximálna) 2000 m (6600 stôp) 2000 m (6600 stôp) 2000 m (6600 stôp)

Nadmorská výška pre
skladovanie (maximálna) 10 000 m (33 000 stôp) 10 000 m (33 000 stôp) 10 000 m (33 000 stôp)

a. Uvedený jas je bez dotykovej obrazovky alebo bez nainštalovaného filtra A/R.
b. Platí pre zdroj napájania Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Podporované rozlíšenia
Podporované rozlíšenia DVI
Parameter signálu Podporovaný rozsah
Aktívne rozlíšenie (horizontálne x vertikálne) min. 640 x 480 až max. 1920 x 1200
Obnovovacia frekvencia (vertikálna frekvencia) 23,98 Hz až 85 HZ
Časovanie pixelov (frekvencia pixelov) 25 MHz až 165 MHz

Vstup DVI-D dokáže automaticky detegovať akýkoľvek platný digitálny signál DVI v rámci rozsahov roz-
líšenia, vertikálneho obnovovania a časovania pixelov, ktoré sú uvedené v tabuľke vyššie. Signály
mimo ktorýchkoľvek uvedených rozsahov nemusia byť podporované.

Podporované rozlíšenia SDI a HDBaseT
Podporované rozlíšenia SDI a
HDBaseT

Vertikálne rozlíšenie (riadky) Vertikálna frekvencia (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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Podporované rozlíšenia VGA, RGBS a YPbPr
Horizontálne rozlíšenie (pixely) Vertikálne rozlíšenie (riadky) Vertikálna frekvencia (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 Zabudovaná technológia ZeroWire®

POZNÁMKA!
Ďalšie informácie a postupy v tejto časti sa týkajú len použitia displejov Radiance Ul-
tra nakonfigurovaných s voliteľným predinštalovaným zabudovaným prijímačom Ze-
roWire.

Rádiové schválenie:
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy EN 302 567 V2.0.24 a smernice o rádiových zariadeniach a
vybavení (RED) 2014/53/EÚ.
Identifikácia FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Určené použitie a varovania
Určené použitie
Zabudované zariadenie ZeroWire a ZeroWire G2 radu Radiance Ultra je spárovaný vysielač a prijímač
obrazovej komunikácie, ktorý je určený na dodávanie obrazových signálov zo zdroja, akým je napríklad
endoskopická kamera/procesor, alebo iný zdroj obrazu, a to prostredníctvom rádiofrekvenčného
spojenia s prijímačom ZeroWire, na zobrazenie snímok počas endoskopických zákrokov a všeobec-
ných chirurgických zákrokov. Video systém radu Radiance Ultra a bezdrôtový video systém ZeroWire
G2 je nesterilné, opakovane použiteľné zariadenie, ktoré nie je určené na použitie v sterilnom poli.

Výstrahy
Nepoužívajte v prostrediach MR.

V prípade kritických aplikácií dôrazne odporúčame, aby bol okamžite k dispozícii náhradný
pár vysielača a prijímača ZeroWire a kábel DVI. Okrem toho odporúčame, aby vždy, keď
prebieha chirurgický zákrok, bol okamžite k dispozícii displej, ktorý je káblom pripojený
k zdroju obrazu.
Za každých okolností je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 20 cm od operačného za-
riadenia, používateľa alebo pacienta.

Kontraindikácie
Pozrite si časť Kontraindikácie.
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6.2 Technické údaje ZeroWire
Systém ZeroWire poskytuje bezdrôtové obrazové signály z výstupu DVI ALEBO 3G-SDI zo zdrojov ob-
razu operačnej sály do vstupu DVI na obrazovom displeji. Pracuje ako bezdrôtový systém HD na báze
60 GHz v súlade s pravidlami FCC (časť 15), ktoré upravujú nelicencované pásmo 57 – 64 GHz nachá-
dzajúce sa v časti milimetrových vĺn (mmW) elektromagnetického spektra. Vysielač je namontovaný na
hornom zadnom okraji displeja a prijíma vstupné obrazové signály priamo z procesora endoskopickej
kamery alebo z výstupov displeja pre presmerovanie DVI alebo SDI.

Typ bezdrôtového signálu Bezdrôtové 60 GHz pásmo HD (WiHD)
Frekvenčné pásmo 57 – 64 GHz
Kompresia obrazu Žiadna
Vstupy obrazu (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Výstupy obrazu (Rx) DVI-D
Podpora HIPAA Šifrovanie 256 bit AES
Latencia systému < 1 snímka
Maximálny počet párov pre operačnú sálu 2 páry
Vypnutie VF < 28 dBm/MHz EIRP
Maximálny dosah < 9,14 m (30 stôp)
Rýchlosť prenosu dát 50 Mb/s – 3,8 Gb/s
Spotreba energie < 8 W

Maximálny výstupný výkon EIPR testovacej frekvencie
Kanály Maximálny výstupný výkon

EIPR testovacej frekvencie
Priemerný výstupný výkon
EIRP

Dolný kanál LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Horný kanál LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Dolný kanál HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Horný kanál HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Vzdialenosť, pri ktorej nedochádza k rušeniu
Zariadenia uvedené v nasledujúcej tabuľke boli testované tak, aby sa určila minimálna bezpečná
vzdialenosť na prevádzku zariadenia ZeroWire, pri ktorej nedochádza k žiadnemu vzájomnému ru-
šeniu. V prípade, keď sa predpokladá, že zariadenie pôsobí rušenie alebo je rušené takýmito za-
riadeniami, kedykoľvek jednoducho presuňte zariadenia do dostatočnej vzdialenosti od seba a násled-
ne udržujte vzdialenosti aspoň tak, ako sú uvedené v tabuľke.

Testované zariadenie Vzdialenosť k vysielaču Vzdialenosť k prijímaču (Recei-
ver)

Elektrokauter > 2 stopy > 1 stopa
RFID > 1 cm > 1 cm
Bezdrôtový prístupový bod
2,4 GHz > 6“ > 6“

Bezdrôtový prístupový bod
5,8 GHz > 6“ > 6“

Mobilný telefón > 1 cm > 1 cm
Zariadenie Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Zabránenie súbežnému rušeniu kanálov
V prípade, ak sa zariadenie ZeroWire G2 umiestni bežným spôsobom ako jeden systém na miestnosť,
v podstate neexistujú žiadne obmedzenia. Funkcia výberu kanála vysielača vyberie kanál, ktorý je naj-
menej náchylný na rušenie z dvoch dostupných kanálov, a to podľa výsledku vyhľadávania pri zapnutí.
Nižšie sú uvedené niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú izoláciu kanálov zariadenia ZeroWire G2:
1. Hrúbka a materiál stien miestnosti.
2. Otváranie a zatváranie dverí miestnosti.
3. Štruktúra stropu miestnosti a materiály použité na jeho stavbu.
Páry vysielača/prijímača zariadenia ZeroWire G2 sa musia nainštalovať v rovnakej miestnosti. Prevádz-
ka vo viacerých miestnostiach nie je podporovaná. Ak sú v danej miestnosti nainštalované dva páry vy-
sielača/prijímača, každý pár sa musí spojiť samostatne a postupne. Druhý pár spojte až po úspešnom
spojení prvého páru. Pred zapnutím alebo spojením druhého páru nie je nutné vypnúť prvý pár.

Používanie kanálov
Na určenie vhodného nastavenia použite nižšie uvedené odporúčania:
1. Zariadenia vysielača a/alebo prijímača ZeroWire G2 nie je možné použiť s predchádzajúcimi ver-

ziami zariadení vysielača a/alebo prijímača ZeroWire.
2. V jednej miestnosti je možné prevádzkovať maximálne dva systémy ZeroWire. Spojené páry vy-

sielača a prijímača by sa mali nachádzať v rámci miestnosti vo vzdialenosti najmenej 3 stopy (1 m).
3. Skupiny dvoch systémov ZeroWire je možné nastaviť vo viacerých miestnostiach za predpokladu,

že sú izby od seba vzdialené najmenej 25 stôp (7,6 m).
4. Vysielače a prijímače ZeroWire G2 sa nesmú inštalovať do kovových skríň, ani sa nesmú obklopiť

kovovými predmetmi, pretože sa tak zabráni komunikácii vysielača s prijímačom.

Inštalácia viacerých systémov
Ak sa v danej operačnej sále majú inštalovať dva systémy spárovaného vysielača a prijímača, použite
nasledujúci postup:
1. V prípade, že vysielače a prijímače neboli spojené, zapnite prvý pár vysielača a prijímača a po-

stupujte podľa pokynov na spojenie opísaných v časti Rýchle spustenie spojenia ZeroWire [} 43].
2. Zapnite druhý pár vysielača a prijímača a zopakujte postup pre spojenie. Naraz musíte spájať len

jeden pár vysielača a prijímača. Odporúčame, aby ste spojené páry označili, čím uľahčíte inštaláciu
a riešenie problémov.

Výkon
Bezdrôtový obrazový systém ZeroWire HD je určený a optimalizovaný na použitie v operačných sálach
alebo miestnostiach určených na zákroky. Použitie mimo klinického prostredia sa neodporúča.
Nasledujúce kroky vám pomôžu dosiahnuť optimálny výkon systému ZeroWire:
1. Namontujte obidva komponenty najmenej 1,5 m (5 stôp) od podlahy.
2. V ideálnom prípade sa vysielač a prijímač nachádzajú v rovnakej výške.
3. Ak chcete vytvoriť spoľahlivé spojenie obrazu, postupujte podľa pokynov pre nastavenie opísaných

v časti Nastavenie vysielača Zero Wire [} 40].
4. Vysielač a prijímač musia byť umiestnené proti sebe a musia byť navzájom viditeľné vo voľnom

priestore.
5. V prípade použitia bez priamej viditeľnosti odporúčame vysielače a prijímače umiestniť ≤ 1,8 m (6

stôp) alebo menej od stien.
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6.3 Nastavenie vysielača Zero Wire
Nastavenie vysielača ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Zdroj obrazu DVI
(2) Výstup DVI (kábel DVI)
(3) Výstup SDI (voliteľný kábel 3G-SDI)
(4) Napájanie displeja (24 VDC)
(5) Napájanie vysielača (24 VDC)
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6.4 Konektorový panel vysielača ZeroWire G2

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

(1) Spínač zap./vyp.
(2) Napájací konektor
(3) Vstup DVI
(4) Vstup 3G-SDI
(5) Port USB: Používa sa na inštalácie aktualizácie firmvéru vysielača, nie ako univerzálny

vstupný/výstupný port.

6.5 Kábel „Y“ adaptéra vysielača ZeroWire G2
Vysielače a prijímače ZeroWire G2 používané s displejmi podporujúcimi NDS až do 32" môžu použiť na
napájanie zariadenia ZeroWire voliteľný kábel „Y“ adaptéra. K dispozícii sú dva typy kábla „Y“ adaptéra.
Tam, kde je to vhodné, je vhodný kábel Y súčasťou súpravy príslušenstva pre displeje.
Kábel adaptéra SwitchCraft „Y“ (35X0096)

Kábel adaptéra XLR „Y“ (35X0097)

6.6 Napájacie zdroje vysielača ZeroWire G2
Zariadenia vysielača a prijímača ZeroWire je možné napájať priamo pomocou priloženého napájacieho
zdroja 24 V DC.
Ak používate napájací zdroj, zvoľte si a nainštalujte zástrčkový adaptér, ktorý zodpovedá požiadavke
na výkon:
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• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Umiestnenie a orientácia
Vzhľadom na tvar poľa signálu antény by jednotky vysielača a prijímača mali byť nainštalované tak, aby
boli vo vodorovnom aj zvislom smere zarovnané v rozmedzí ±10°.

Zvislé zarovnanie
Zvislé zarovnanie by malo byť v rozmedzí ±10°.

Vodorovné zarovnanie
Vodorovné zarovnanie by malo byť v rozmedzí ±10°.

Výška
Vysielač a prijímač by mali byť umiestnené aspoň 1,5 m (5 stôp) nad podlahou, byť v rovnakej výške
a podľa možnosti by ich predné hrany mali byť navzájom rovnobežné a otočené oproti sebe.

Vodorovná vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom
Systém Medical Display;Radiance® Ultra funguje správne pri vodorovnej vzdialenosti medzi vysiela-
čom a prijímačom do 9,1 m (30 stôp). Vo väčšine operačných sál však dosiahnete najlepšie výsledky
pri vodorovnej vzdialenosti do 2,4 m (8 stôp).

6.8 Rýchle spustenie spojenia ZeroWire
1. K vysielaču ZeroWire, ktorý je namontovaný na displej, pripojte zdroj obrazu DVI alebo SDI.
2. Na displeji Radiance Ultra ZeroWire, ktorý prijíma signály, trikrát kliknite na tlačidlo INPUT (VSTUP),
čím získate prístup do ponuky vstupov.
3. Uistite sa, že je možnosť ZeroWire k dispozícii ako primárny vstup.

4. Kliknutím na tlačidlo zatvoríte ponuku INPUT (VSTUP) a následne znovu kliknite na toto tlačidlo, čím
získate prístup do ponuky ZeroWire Link (Spojenie ZeroWire).

5. Stlačte a na tri sekundy podržte stlačené tlačidlo INPUT (VSTUP), až kým ukazovateľ priebehu nevy-
plní pole.
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6. Na vysielači ZeroWire, ktorý je namontovaný na displeji, stlačte a podržte stlačené tlačidlo LINK
(SPOJENIE), až kým nezačne blikať modrý LED indikátor spojenia. Keď sa zariadenia vysielača a prijí-
mača navzájom identifikujú a začnú sa spájať, LED indikátory spojenia a stavu budú rýchlo blikať po
dobu niekoľkých sekúnd.

7. V ľavom hornom rohu displeja Radiance Ultra ZeroWire, ktorý prijíma signály, bude séria správ
označovať fázy procesu spájania.

6.9 Správy o stave bezdrôtového spájania
Po spustení spojenia začína typická séria správ o stave, ktoré sa zobrazia na displeji prijímača,
správou Searching for Transmitter (Vyhľadávanie vysielača).
Fáza 1: Vyhľadávanie vysielača – ak ešte nie je aktivovaný, aktivujte možnosť LINK (SPOJENIE) na
vysielači ZeroWire
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Fáza 2: Establishing Link (Vytváranie spojenia)

Fáza 3: Wireless Linked (Bezdrôtové pripojenie úspešné)

Pri obnove napájania predtým spojeného systému začína typická séria správ o stave, ktoré sa zobrazia
na displeji prijímača, správou Searching for Transmitter (Vyhľadávanie vysielača).
Fáza 1: Vyhľadávanie vysielača

Fáza 2: Establishing Link (Vytváranie spojenia)

Fáza 3: Wireless Linked (Bezdrôtové pripojenie úspešné)
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Ak sa spojenie nedá nadviazať alebo overiť počas 60 sekúnd, na displeji prijímača sa zobrazí správa o
stave No Transmitter Found (Nenašiel sa žiadny vysielač). Návrhy na vyriešenie problémov so
spojením nájdete v časti „Riešenie problémov týkajúcich sa funkcie ZeroWire“ na strane 36.
Fáza 1: Vyhľadávanie vysielača

Fáza 2: No transmitter found (Nenašiel sa žiadny vysielač)
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7 Riešenie problémov

7.1 Riešenie problémov týkajúcich sa displeja

Problém Riešenie problémov

Veľkosť obrazu je príliš veľká pre
obrazovku
(len analógové vstupy VGA,
RGBS, YPbPr alebo SOG)

Ak sa obraz nezobrazí v správnom formáte, musíte spustiť funkciu
SmartSync. Ak chcete spustiť funkciu SmartSync, stlačte tlačidlo
MENU (PONUKA). V ponuke Picture (Obraz) kliknite na tlačidlo
SCROLL (ROLOVAŤ), čím zvýrazníte funkciu SmartSync a klikni-
te na tlačidlo .
Funkcia SmartSync sa spustí a optimalizuje vlastnosti zobrazenia
obrazu.

Rozostrenie znakov

Rozostrenie znakov sa zvyčajne spája s odrazmi v kábli obrazu
alebo zdroji. Použite kábel vysokej kvality a ak je to možné, znížte
vertikálnu obnovovaciu frekvenciu. Nižšie frekvencie snímania mô-
žu pomôcť eliminovať odrazy. Na rozdiel od monitora typu CRT
plochá obrazovka pri nižších obnovovacích frekvenciách (60 Hz je
optimálne) nebliká a aktualizácia údajov je rovnaká pri všetkých
obnovovacích frekvenciách.

Chvenie znakov
(len analógové vstupy VGA,
RGBS, YPbPr, SOG)

Ak sa zdá, že sa textové znaky „trasú“ alebo sú zvýraznené, môže
byť nutná úprava ostrosti, frekvencie a/alebo fázy. Pozrite si nižšie
uvedenú časť „Nastavenie frekvencie, fázy a ostrosti“.

Rušenie znakov a vertikálne skres-
lenie
(len analógové vstupy VGA,
RGBS, YPbPr alebo SOG)

Úprava frekvencie rozširuje alebo zmenšuje horizontálnu veľkosť
zobrazeného obrazu. Zobrazený obraz môže byť príliš široký
alebo príliš úzky a môžu sa zobraziť vertikálne pásy a chvenie pi-
xelov v sivých a svetlých farbách. Upravte frekvenciu tak, aby sa
obraz presne zmestil na obrazovku. Pomocou horizontálnej úpra-
vy polohy môžete overiť, či je frekvencia správne nastavená. Za-
rovnajte obraz na ľavom okraji obrazovky a následne ho posúvajte
o jeden „klik“ smerom doprava. Ak je frekvencia nastavená
správne, jeden stĺpec obrazu na pravej strane by sa mal nachá-
dzať mimo obrazovku.

Testovanie a úprava frekvencie
(len analógové vstupy VGA,
RGBS, YPbPr alebo SOG)

Pomocou pripojeného notebooku otvorte prázdny textový súbor,
okno súboru umiestnite do stredu displeja a nastavte veľkosť pís-
ma na 8 bodov a štýl na pravidelný (regular). Kliknutím na tlačidlo
Enter posuňte kurzor smerom nadol do stredu strany a následne
stlačte a podržte klávesy Shift a +, čím vytvoríte rad symbolov +.
Nekonzistentné zobrazenie svetlejších alebo tmavších variantov
symbolov + znamená, že parameter frekvencie vyžaduje úpravu.
Kliknite na tlačidlo MENU (PONUKA), čím otvoríte ponuku Display
(Displej), kliknite na tlačidlo , čím vyberiete ponuku (Picture) a
následne kliknutím na tlačidlo SCROLL (ROLOVAŤ) vyberte para-
meter frekvencie. Následne stlačením tlačidla  alebo  zvýšte
alebo znížte frekvenciu, až kým sa všetky symboly + nebudú zo-
brazovať rovnako.
Poznámka: Ostrosť a fáza sú jemné úpravy, ktoré sa najlepšie
nastavujú pomocou kalibračného programu displeja.
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Čierna obrazovka

Vypnite displej a následne ho opäť zapnite. Ak sa zobrazí ob-
razovka s logom, znamená to správne fungovanie displeja. Skon-
trolujte, či je povolená funkcia riadenia spotreby (DPMS). Ak sa
nezistí zdroj obrazu, zobrazí sa v pravom dolnom rohu správa
Searching (Vyhľadávanie).

7.2 Riešenie problémov týkajúcich sa funkcie ZeroWire

Problém Možné príčiny Nápravný úkon

LED indikátor nesvieti

Uvoľnený napájací
konektor

Skontrolujte, či je konektor napájacieho zdroja úpl-
ne zasunutý do napájacieho konektora zariadenia.

Kábel Y
Ak používate na napájanie jednotky Y kábel, uisti-
te sa, že je pripojený k zdroju napájania NDS
24VDC a že je zdroj napájania zapnutý.

Samostatný zdroj na-
pájania

Ak sa používa samostatný zdroj napájania, uistite
sa, že je úplne zasunutý do zásuvky.

Zásuvka
Niektoré zásuvky majú zabudované VYPÍNAČE.
Ak má používaná zásuvka zabudovaný spínač,
uistite sa, že je v polohe ON (ZAP.).

No transmitter found
(Nenašiel sa žiadny vy-
sielač)

Skontrolujte, či je zariadenie vysielača ZAPNUTÉ
alebo či je pripojený zdroj signálu.

Po zmene vstupného
rozlíšenia sa na displeji
nezobrazuje žiadny ob-
raz

Vypnite a zapnite napájanie vysielača a prijímača
ZeroWire, nie displej.

Po pokuse o spárovanie
sa nepodarí nadviazať
spojenie

Vypnite a zapnite napájanie vysielača a prijímača
ZeroWire.

Obraz v zlej kvalite alebo
prerušovaný obraz

Vysielač a prijímač sú
od seba vzdialené viac
ako 9,1 m (30 stôp)

Zmenšite vzdialenosť medzi vysielačom a prijí-
mačom na 9,1 m (30 stôp) alebo menej.
Maximálny dosah uvádza časť Umiestnenie
a orientácia [} 43].

Vysielač a prijímač nie
sú nastavené
v správnom smere

Dodržujte odporúčania týkajúce sa zarovnania vy-
sielača-prijímača uvádzané v časti Umiestnenie
a orientácia [} 43].

Pripojenia DVI alebo
SDI (len vysielač) Uistite sa, že sú káble správne pripojené.

Nepodporovaný režim
obrazu

Overte, či režim obrazu, ktorý chcete použiť, je
podporovaný. Pozrite si časť Umiestnenie a orien-
tácia [} 43].

Káble DVI alebo SDI
(len vysielač)

Po jednom vymeňte káble a kontrolujte obraz.
Ak sa po výmene kábla obrazový signál zobrazí
správne, kábel, ktorý ste vymenili, zlikvidujte.

Presluch Pozrite si časť Umiestnenie a orientácia [} 43].
Slabá intenzita signálu Pozrite si časť Umiestnenie a orientácia [} 43].
Vysielač a prijímač sú
vymenené

Skontrolujte, či je zdroj obrazu pripojený k vysiela-
ču a nie k prijímaču.
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Stavové LED indikátory
Stav LED indikátora Opis
Modrá farba, pomaly bliká Jednotka hľadá kanál.
Modrá farba, rýchlo bliká Jednotka sa pokúša pripojiť.

Modrá farba, svieti neprerušovane Zariadenie posiela obrazové údaje vysielača alebo
prijímača.

Modrá farba, striedavo v polohe ON/OFF (ZAP./
VYP.) na 3 sekundy Žiadne uložené informácie o pripojení.
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8 Tabuľky elektromagnetickej kompatibility
Všetky zdravotnícke elektrické prístroje musia byť v súlade s IEC 60601-1-2. Pred chirurgickým zákro-
kom sa musia prijať bezpečnostné opatrenia a dodržiavať sa pokyny o elektromagnetickej kompatibilite
(EMC) uvedené v tejto príručke a musia sa overiť všetky zdravotnícke prístroje v súbežnej prevádzke,
aby sa zabezpečila elektromagnetická kompatibilita a spoločná prevádzka všetkých ďalších zdravotníc-
kych prístrojov.
Toto zariadenie je vďaka charakteristike emisií vhodné na použitie v priemyselných oblastiach a ne-
mocniciach (CISPR 11, trieda A). Ak sa používa v obytnom prostredí (keď sa zvyčajne vyžaduje CIS-
PR 11, trieda B), toto zariadenie nemusí poskytovať dostatočnú ochranu pre rádiofrekvenčné komuni-
kačné služby. Používateľ môže byť donútený vykonať opatrenia na zmiernenie rizika, ako je premiest-
nenie alebo otočenie zariadenia.
Nasledujúce tabuľky EMC sú uvedené ako referencia:

8.1 Usmernenia a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie
Produkt je určený na použitie v nižšie popísanom prostredí. Používateľ/obsluha produktu sa musia uis-
tiť, že je zariadenie prevádzkované v takom prostredí.

Test odolnosti Zhoda Elektromagnetické prostredie – usmerne-
nie

RF odolnosť CISPR 11 Skupina 1

Výrobok používa VF energiu len na svoje in-
terné fungovanie. Jeho VF emisie sú preto veľ-
mi nízke a je nepravdepodobné, že by spôso-
bili nejaké rušenie v blízkych elektronických
zariadeniach.

RF odolnosť CISPR 11 Trieda A

Výrobok je vhodný na používanie vo všetkých
budovách, mimo verejných budov a budov
priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej
sieti používaných k obytným účelom.

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2 Trieda A

Kolísanie napätia/emisie
flikru IEC 61000-3-3 Spĺňa
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8.2 Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
Tento výrobok je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákaz-
ník alebo používateľ výrobku musí zabezpečiť, aby sa výrobok používal v takomto prostredí.

Test odolnosti Test odolnosti

Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2
Kontaktný výboj ±2, ±4, ±6, ±8 kV
Vzduchový výboj ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV

Vyžarované VF pole IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Polia v tesnej blízkosti bezdrôtových vysielačov
IEC 61000-4-3

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

Elektrický prechodné javy/skupiny impulzov IEC
61000-4-4

±2 kV, napájacia sieť AC
±1 kV, I/O porty
100 kHz PRR

Prepätie IEC 61000-4-5
napájacia sieť AC, vedenie k uzemneniu
napájacia sieť AC, vedenie k vedeniu

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Vedená VF IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V pásma ISM
80 % AM 1 kHz

Magnetické pole (50/60 Hz) na sieťovom kmitočte
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 alebo 60 Hz

Krátkodobé poklesy, krátke prerušenia a kolísanie
napätia na vstupoch sieťového napájania
IEC 61000-4-11

100% pokles, 0,5 cyklu, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% pokles, 1 cyklus
30 % pokles, 25/30 cyklov (50/60 Hz)
Prerušenie 100% pokles, 5 sekúnd

POZNÁMKA!
Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napríklad základné stanice pre rádiote-
lefóny (mobilné/bezdrôtové) a vysielačky, rádioamatérov, rozhlasové vysielanie na vl-
nách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na
zhodnotenie elektromagnetického prostredia z dôvodu pevných VF vysielačov by sa
mal zvážiť elektromagnetický prieskum pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa
v mieste používania výrobku prekračuje príslušnú vyššie uvedenú VF úroveň zhody,
výrobok je potrebné pozorovať a  overiť jeho normálnu prevádzku. Pri spozorovaní
neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena
orientácie výrobku alebo jeho premiestnenie.
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POZNÁMKA!
V rámci kmitočtového rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mali byť intenzity polí nižšie ako 
3 V/m.

8.3 Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odporúčané separačné vzdialenosti
Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými za-
riadeniami a výrobkom
Tento výrobok je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa vyžarované VF ru-
šenia kontrolujú. Zákazník alebo používateľ výrobku môže predchádzať elektromagnetickému rušeniu
dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami
(vysielačmi) a výrobkom tak, ako je odporúčané nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom
komunikačného zariadenia.

VAROVANIE!
Vplyv RF telekomunikačných zariadení (vysielačov) na výkonnostné charakteristiky.
Prenosné RF komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na výkonnostné charakteristi-
ky zariadenia. Z toho dôvodu je nutné takéto zariadenia udržovať v minimálnej
vzdialenosti 30 cm (bez ohľadu na všetky výpočty) od insuflátora, jeho príslušenstva
a káblov.

Maximálny menovitý vý-
stupný výkon (W) vy-
sielača

Odstupová vzdialenosť v metroch podľa frekvencie vysielača

150kHz až 80 MHz 80 až 800 MHz 800 MHz až 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

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa odporúča-
ná odstupová vzdialenosť d v metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu vysielača,
kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

POZNÁMKA!
Pri 80 MHz a 800 MHz platí odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA!
Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na všetky situácie. Elektromagnetický prenos je
ovplyvnený pohlcovaním a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.
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9 Zmluvné podmienky

9.1 Vyhlásenia o zhode
Smernice FCC a smernice Rady Európskej únie
Toto zariadenie je v  súlade s  časťou 15 smerníc FCC a  s nariadením Európskej únie 2017/745 o
zdravotníckych pomôckach. Jeho prevádzka podlieha splneniu nasledujúcich dvoch podmienok: (1) To-
to zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté
rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce výsledky.
1. S farebným monitorom používajte priložené uvedené káble tak, aby nedochádzalo k rušeniu rádi-

ového a televízneho príjmu. Použitie iných káblov a adaptérov môže spôsobiť rušenie iných elektro-
nických zariadení.

2. Toto zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia podľa predpisov FCC, časť 15 a CISPR 11. To-
to zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje a ne-
používa podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.

IEC
Toto zariadenie bolo testované a  spĺňa obmedzenia pre zdravotnícke pomôcky podľa normy IEC
60601-1-2. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému ru-
šeniu v bežnej inštalácii v zdravotníckom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať
rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé ru-
šenie iných zariadení v blízkosti.
Smernice FCC, smernice Rady Európskej únie a IEC
Nedá sa zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé
rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, po-
užívateľ sa môže pokúsiť napraviť tento stav pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opa-
trení:

• presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu,
• zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom,
• zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, v ktorom je zapojený prijímač,
• poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.

Pomocné zariadenia pripojené k tomuto výrobku musia byť certifikované v súlade s príslušnými nor-
mami IEC (t.  j.  IEC 60950-1 alebo IEC 62368-1) pre zariadenia na spracovanie dát a normou IEC
60601-1 pre zdravotnícke zariadenia.
Okrem toho musia všetky konfigurácie vyhovovať norme IEC 60601-1-1, ktorá sa vzťahuje na systémy.
Každá osoba, ktorá pripája ďalšie zariadenie k vstupu alebo výstupu signálu, tým konfiguruje zdravot-
nícky systém. Z  tohto dôvodu je zodpovedná za to, aby tento systém spĺňal požiadavky normy IEC
60601-1-1, ktorá sa vzťahuje na systémy. Každá osoba zodpovedná za spojenie tejto jednotky so sys-
témom je povinná zabezpečiť, aby spojovací prvok použitý s  týmto produktom vyhovoval norme IEC
60601-1. V prípade pochybností sa obráťte na oddelenie technických služieb alebo vášho miestneho
zástupcu.
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FCC

POZNÁMKA!
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenie triedy A
podľa časti15 smerníc FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali pri-
meranú ochranu proti škodlivému rušeniu, keď sa zariadenie používa v komerčnom
prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú ener-
giu. Ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa návodu, môže spôsobiť škodlivé rušenie
rádiovej komunikácie. Prevádzka tohto zariadenia v obytnom prostredí môže spôso-
biť škodlivé rušenie. V takomto prípade musí používateľ napraviť rušenie na vlastné
náklady.

9.2 Právne vyhlásenie
Spoločnosť NDS môže predávať svoje výrobky prostredníctvom ďalších výrobcov, distribútorov
a  predajcov zdravotníckych pomôcok. Kupujúci tohto produktu NDS sa preto musia ohľadom pod-
mienok akýchkoľvek platných záruk obrátiť na subjekt, prostredníctvom ktorého bol tento výrobok pô-
vodne zakúpený a ktorý poskytuje takéto platné záruky na výrobok (ak nejaké poskytuje).
Spoločnosť NDS neoprávňuje žiadnu osobu na prevzatie akýchkoľvek ďalších záväzkov v  súvislosti
alebo v spojení s predajom alebo použitím svojich výrobkov a takéto záväzky neakceptuje. Aby sa za-
bezpečilo správne používanie výrobkov spoločnosti NDS, manipulácia s nimi a starostlivosť o ne, zá-
kazníci sa musia oboznámiť s dokumentáciou ku konkrétnemu výrobku, s návodom na použitie a so
štítkami, ktoré sú súčasťou výrobku alebo sú dostupné iným spôsobom.
Zákazníkov upozorňujeme, že konfigurácia systému, softvér, používanie, údaje o  zákazníkoch
a  riadenie systému obsluhou, majú spolu s  inými faktormi vplyv na výkon výrobku. Hoci sú výrobky
spoločnosti NDS považované za kompatibilné s veľkým množstvom systémov, špecifická funkčná im-
plementácia zákazníkmi sa môže líšiť. Vhodnosť výrobku na konkrétny účel alebo použitie musí preto
určiť zákazník a spoločnosť NDS túto vhodnosť negarantuje.
SPOLOČNOSŤ NDS VÝSLOVNE ZAMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝ-
SLOVNÉ, IMPLICITNÉ ALEBO ZÁKONNÉ, A TO VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔ-
SOBILOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA ZMLUVY, A  TO VO
VZŤAHU K VŠETKÝM VÝROBKOM A SLUŽBÁM SPOLOČNOSTI NDS. VŠETKY OSTATNÉ ZÁRU-
KY, VYHLÁSENIA ALEBO GARANCIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, POVAHY ALEBO ROZSAHU, ČI UŽ
IMPLICITNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE PRIAMO ČI NEPRIAMO Z  AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA, ZÁKONA, KOMERČNÝCH ČI OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ A  NORIEM ALEBO
Z INÝCH PREDPOKLADOV, SA VÝSLOVNE VYLUČUJÚ A ZAMIETAJÚ.
Spoločnosť NDS a jej distribútori nenesú žiadnu zodpovednosť, priamo ani prostredníctvom odškodne-
nia, za akékoľvek osobitné, náhodné, následné, exemplárne či nepriame škody ani za žiadne odškod-
né, a to vrátane údajnej škody spôsobenej oneskoreným dodaním, nedodaním, poruchou výrobku, jeho
návrhom alebo výrobou, nemožnosťou používania výrobkov alebo služieb, stratou budúcich obchodov
(ušlého zisku), alebo z ľubovoľného iného dôvodu akéhokoľvek druhu, a to v súvislosti alebo v dôsled-
ku nákupu, predaja, lízingu, prenájmu, inštalácie alebo používania týchto výrobkov spoločnosti NDS,
týchto zmluvných podmienok alebo s ohľadom na akékoľvek podmienky ľubovoľnej dohody, ktorej sú
tieto podmienky súčasťou.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE A OBMEDZENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO
OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI, TAKŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ ALEBO
VYLÚČENÍ SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE JE ZODPOVEDNOSŤ OBME-
DZENÁ V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM V PRÍSLUŠNEJ JURISDIK-
CII.
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Informácie uvedené v tomto dokumente vrátane všetkých návrhov a súvisiacich materiálov sú hodnot-
ným majetkom spoločnosti NDS alebo používateľov licencií. Tieto subjekty si podľa potreby vyhradzujú
všetky patentové, autorské a ďalšie vlastnícke práva k tomuto dokumentu, a to vrátane akejkoľvek re-
produkcie návrhov a výrobnej reprodukcie, používania a predajných práv s výnimkou prípadov, ak sú
uvedené práva výslovne udelené iným subjektom.
Táto používateľská príručka podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte akékoľvek
pochybnosti, či používate najnovší návod na použitie, obráťte sa na spoločnosť NDS.





Issued: 2022-04
60A1233 Rev. L

Global Headquarters
www.ndssi.com
NDS Surgical Imaging, LLC
100 Paramount Drive, Suite 101
Sarasota, FL 34232
USA 
+1 (888) 982-4469
info@ndssi.com

Europe
Novanta Europe GmbH
Werk 4
92442 Wackersdorf 
Germany 
Tel: +49 9431 7984-0
info.novanta-europe@novanta.com

Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.com

Oriental Media Center
Suite 1510, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com

NDS Quality System
ISO 13485
FDA Registration #2954921


	Title Page
	Displej pre lekárske vyšetrenia
	 Symboly
	 Obsah
	1 Bezpečnostné informácie
	1.1 Výstrahy a varovania
	1.2 Bezpečnostné požiadavky na systém
	1.3 Uzemnenie
	1.4 Požiadavky na napájanie
	1.4.1 Zdroj napájania
	1.4.2 Napájací kábel

	1.5 Určené použitie a kontraindikácie
	1.5.1 Určené použitie
	1.5.2 Kontraindikácie


	2 Používateľské rozhranie displeja
	2.1 Klávesnica displeja
	2.2 Navigácia v ponuke
	2.3 RÝCHLY VÝBER: výber primárneho vstupu
	2.4 ÚPRAVA RÝCHLEHO VÝBERU: úprava dostupnosti primárnych vstupov
	2.5 Ponuka Input (Vstup)
	2.6 Ponuka Display (Displej)
	2.7 Ponuka ZeroWire
	2.8 Správy o stave ZeroWire
	2.9 Ponuka Picture (Obraz)
	2.10 Ponuka Color (Farba)
	2.11 Ponuka Setup (Nastavenie)
	2.12 Ovládacie prvky obrazu v obraze
	2.13 Úprava obrazu

	3 Zostava krytu a čistenie
	3.1 Montáž krytu káblov
	3.2 Pokyny na čistenie

	4 Konektorové panely
	4.1 Konfigurácie výrobkov Radiance Ultra
	4.2 Konektorové panely Radiance Ultra
	4.3 Dátové konektory a výstupné kolíky
	4.4 Riadiace konektory a výstupné kolíky
	4.5 Elektrické symboly

	5 Technické údaje a podporované rozlíšenia
	5.1 Technické údaje
	5.2 Podporované rozlíšenia

	6 Zabudovaná technológia ZeroWire®
	6.1 Určené použitie a varovania
	6.2 Technické údaje ZeroWire
	6.3 Nastavenie vysielača Zero Wire
	6.4 Konektorový panel vysielača ZeroWire G2
	6.5 Kábel „Y“ adaptéra vysielača ZeroWire G2
	6.6 Napájacie zdroje vysielača ZeroWire G2
	6.7 Umiestnenie a orientácia
	6.8 Rýchle spustenie spojenia ZeroWire
	6.9 Správy o stave bezdrôtového spájania

	7 Riešenie problémov
	7.1 Riešenie problémov týkajúcich sa displeja
	7.2 Riešenie problémov týkajúcich sa funkcie ZeroWire

	8 Tabuľky elektromagnetickej kompatibility
	8.1 Usmernenia a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie
	8.2 Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu
	8.3 Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odporúčané separačné vzdialenosti

	9 Zmluvné podmienky
	9.1 Vyhlásenia o zhode
	9.2 Právne vyhlásenie



