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1 Информация относно безопасността

1.1 Предупреждения и обръщане на внимание

ВНИМАНИЕ!
Този продукт е медицинско изделие от Клас I. Не е разрешено да се правят
промени.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Това оборудване (система) е предназначено за употреба само от здравни
специалисти.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Осигурете
обслужване от квалифициран сервизен персонал.

Този символ предупреждава потребителя, че следва важна информация относно
монтажа и/или работата на това оборудване. Информацията, предшествана от този
символ, трябва да бъде прочетена внимателно.

Този символ уведомява потребителя, че ръководството и преведените копия са
публикувани на уеб сайта на NDS на адрес. www.ndssi.com/user-manuals/

Този символ предупреждава потребителя, че в устройството може да има
неизолирано напрежение с големина, достатъчна за предизвикване на електрически
удар. Не докосвайте която и да е част вътре в устройството. За да се намали рискът
от електрически удар, НЕ сваляйте капака или задната страна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар и токов удар
Не излагайте този продукт на дъжд и влага.

Този символ уведомява потребителя, че информацията след него трябва да бъде
прочетена внимателно, за да се избегне повреда на оборудването.

Този символ обозначава производителя.

Този символ обозначава представителя на производителя в Европейската общност.

Този символ обозначава спазване на Директивата за отпадъчно електрическо и
електронно оборудване (Директива WEEE).
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Този символ обозначава, че устройството представлява медицинско изделие. Този
продукт е предназначен за употреба само от здравни специалисти в професионалната
среда на здравните заведения.

Този продукт е одобрен от T.U.V. по отношение на опасностите от електрически удар,
пожар и на механичните опасности само в съответствие с CAN/CSA C22.2 № 60601-1
и ANSI/AAMI ES60601-1.

Този продукт спазва изискванията на EN60601-1, така че съответства на Регламента
за медицинските изделия 2017/745 на Европейския съюз.

ВНИМАНИЕ!
В случай на сериозен инцидент
Моля, докладвайте всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с
изделието, на производителя и компетентния орган на държавата, в която е
установен потребителят и/или пациентът.

Федералните закони на САЩ ограничават продажбата на това изделие, която трябва да се
извършва от или по нареждане на лекар.

1.2 Изисквания за безопасност на системата
Външното оборудване, свързано към входа/изхода на сигнала или други конектори на този
продукт за употреба в пациентска среда, трябва да съответства на изискванията на ISO и на
стандартите за безопасност ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1. Лице, което свързва такова
оборудване към този продукт, по дефиниция създава система и носи отговорност за
съответствието на тази система със стандартите за безопасност ISO и ANSI/AAMI ES/EN/IEC
60601-1.

1.3 Заземяване
Този продукт се захранва от външен източник на електрическо захранване за Регламента за
медицински изделия 2017/745 на Европейския съюз, оборудване клас I. Специалистът по
монтажа носи отговорност да тества заземяването на продукта, за да провери дали той
съответства на болничните, местните и националните изисквания за импеданса.
От задната страна на продукта се намира заземителна клема, която се използва за заземяване
на шасито на устройството. Всяко подобно заземяване трябва да бъде монтирано в
съответствие с приложимите електротехнически правила и норми.

1.4 Изисквания към захранването

1.4.1 Захранване
Този продукт съответства на изброените стандарти за безопасност само когато се използва с
предоставеното захранване от медицински клас:

Модел Radiance Ultra
Захранване BridgePower BPM150S24F06
Променливотоков вход 100 - 240 волта, 50 до 60 Hz
Постояннотоков изход 24 Vdc, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Захранващ кабел
Използвайте предоставения захранващ кабел от болничен клас с подходящия щепсел за
захранващия източник.

• Захранващият кабел е единственото признато приспособление за прекъсване на връзката
със захранването на този продукт. За да изключите продукта, изключете захранващия кабел
от променливотоковата електрозахранваща мрежа.

• Продуктът и другото медицинско оборудване трябва да бъдат позиционирани така, че
захранващият кабел и свързването с променливотоковата електрозахранваща мрежа да
бъдат лесно достъпни.

• Ако е необходим удължителен кабел или разклонител, за да се свърже този продукт към
променливотоковата електрозахранваща мрежа, уверете се, че щепселът на захранващия
кабел може да се свърже стабилно към удължителя или разклонителя.

• Този продукт трябва да се захранва от верига с централна точка, когато се използва в САЩ
при напрежения над 120 волта.

1.5 Предвидена употреба и противопоказания

1.5.1 Предвидена употреба
Забележка: Ако вашият монитор е конфигуриран с вграден ZeroWire, моля, вижте Предвидена
употреба и предупреждения [} 39] на ZeroWire.
Мониторите от серия Radiance Ultra са предназначени за употреба в медицинска среда за
показване на висококачествени видео и графични изображения.
Този продукт е предназначен за непрекъсната работа.
Този продукт е в състояние да показва рентгенови (PACS) изображения само за справочни цели
и не е предназначен за диагностична употреба.

1.5.2 Противопоказания

ВНИМАНИЕ!
Не използвайте този продукт в присъствието на запалима анестетична смес с
въздух, кислород или азотен оксид.

ВНИМАНИЕ!
Нито една част от този продукт не може да влиза в контакт с пациента. Никога
не докосвайте едновременно продукта и пациент.

ВНИМАНИЕ!
Резервно устройство
При критични приложния силно препоръчваме да имате на непосредствено
разположение резервно устройство.



10 / 60

10 | Информация относно безопасността

ВНИМАНИЕ!
Дискомфорт при гледането на 3D изображения
Известно е, че гледането на 3D изображения причинява дискомфорт при някои
хора. Симптомите може да включват напрежение в очите, гадене или умора.
Силно се препоръчва да не гледате 3D изображението за продължително
време, при нужда да си вземате почивка или да разпределите задълженията по
преглеждането с различен персонал на смени. Ако усетите някакъв
дискомфорт, трябва да спрете да гледате или преглеждате 3D изображения и да
позволите на очите си да си починат, докато дискомфортът не отмине.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Този продукт е проектиран така, че да съответства на медицинските изисквания
за безопасност за изделие в близост до пациента.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Този продукт е в състояние да показва рентгенови (PACS) изображения само за
справочни цели и не е предназначен за диагностична употреба.
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2 Потребителски интерфейс на монитора

2.1 Клавиатура на монитора
Клавиатурата на монитора е разположена централно върху долната предна повърхност на
корпуса му и предлага регулатори за регулиране на параметрите на монитора посредством
системата екранни менюта на монитора (OSD).

2.2 Меню за навигация

Бутони MENU
(МЕНЮ)

Отваряне на OSD менюта
За да отворите менюто Input (Вход) (вижте Меню Input (Вход)
[} 12]), натиснете двукратно бутона INPUT (Вход). За да
отворите менюто Display (Показване) (вижте Меню Display
(Показване) [} 14]), натиснете веднъж бутона MENU (Меню).

Бутон SCROLL
(Превъртане)

Регулатор за вертикално избиране
За да влезете в менюто и да започнете процедура за избор на
параметри, натиснете бутона SCROLL (Превъртане). С
първото натискане се избира горния ред с параметри, а при
всяко следващо натискане изборът се премества към
следващия ред отдолу.
За да излезете от дадено меню, използвайте бутона SCROLL
(Превъртане), за да преместите избора до най-долния ред на
менюто, и след това натиснете бутона SCROLL (Превъртане)
само веднъж, за да маркирате раздела на менюто, където
можете да използвате бутоните  или , за да изберете
друг раздел от менюто.

Бутон LEFT/
RIGHT (Лява
стрелка/Дясна
стрелка)

Регулатори за хоризонтално избиране
За да регулирате даден параметър, изберете реда му
посредством бутона SCROLL (Превъртане), след което
натиснете бутоните  или , за да направите корекция или
да изберете настройка.

2.3 QUICK SELECT: Избор на основен вход
За да изведете менюто за бърз избор QUICK SELECT, натиснете бутона INPUT (Вход)
(Клавиатура на монитора [} 11]).
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Меню QUICK SELECT дава възможност на потребителя
да избира всеки активен вход като Primary (Основен) с
едно натискане от клавиатурата на този бутон под
иконата в QUICK SELECT, чиито етикет отговаря на
целевия вход. Иконите в QUICK SELECT, които
обозначават активни входове, са оцветени в
светлосиньо. Опциите в QUICK SELECT са приложими
само за избиране на Primary вход. Ако вход, избран като
Primary, понастоящем се използва от Secondary
(Допълнителен) вход, който се показва като PIP, PIP
изображението ще се изчисти и ще се покаже като
основно изображение на пълен екран.

Меню QUICK SELECT се затваря 30 секунди, след като е направен последният избор.
Меню QUICK SELECT може да бъде персонализирано, за да показва входовете, които не са
включени в списъка по подразбиране чрез меню EDIT QUICK SELECT (РЕДАКТИРАНЕ НА БЪРЗ
ИЗБОР).

2.4 EDIT QUICK SELECT (РЕДАКТИРАНЕ НА БЪРЗ ИЗБОР): Промяна на
наличността на основните входове
За да изведете менюто EDIT QUICK SELECT (РЕДАКТИРАНЕ НА БЪРЗ ИЗБОР), натиснете и
задръжте бутона INPUT (ВХОД) за три секунди (Клавиатура на монитора [} 11]).

За да смените присвоената стойност на бутоните на
QUICK SELECT (БЪРЗ ИЗБОР), натиснете бутона от
клавиатурата под иконата EDIT QUICK SELECT, чийто
етикет отговаря на зададената стойност на вход, която
искате да смените.
При всяко натискане на бутона от клавиатурата се
показва следващият вход по низходящ ред според
подредбата в меню Input (Вход). Натискайте бутона,
докато се покаже желаният вход. Можете да промените
присвоената стойност на всички бутони с изключение на
бутона INPUT (ВХОД) и MENU (МЕНЮ)

2.5 Меню Input (Вход)
Primary (Основно) изображение се определя чрез избиране на Primary вход. Ако бъде избран
Secondary (Допълнителен) вход, Primary изображението ще се показва на екрана заедно със
Secondary изображение, налично в конфигурациите в диапазона от малка до голяма Картина-в-
картина (PIP) като еднакви половинки на разделен екран. Вижте Регулатори на картина-в-
картината (PIP) [} 26].
За да изберете Primary и Secondary входове от единичен екран, натиснете двукратно бутона
INPUT (ВХОД), за да получите достъп до меню Input (Вход) (вижте Клавиатура на монитора
[} 11]). Първата (лявата) колона е за обозначаване на основния вход, който е посочен с буквата
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P. Втората колона съдържа клетката за избор, която се премества до входния ред под нея чрез
натискане на бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ). В третата колона се показва S за избран
Secondary (Допълнителен) вход или X, което означава „не се предлага за вход“.

За да позиционирате избраната клетка на реда на желания вход, натиснете бутона SCROLL
(ПРЕВЪРТАНЕ) толкова пъти, колкото е необходимо. За да превърнете този вход в Primary,
натиснете бутон , а да го превърнете в Secondary, натиснете бутон . Secondary вход може да
бъде изчистен чрез позициониране на избраната клетка в реда на входа и натискане на бутон .
Входовете, отбелязани с X в колоната Secondary, не могат да бъдат посочени като Secondary
вход.
Меню Input ще се затвори автоматично 30 секунди след последното действие. То може да се
затвори и чрез натискане на бутона INPUT (ВХОД).
Следващата таблица показва кои входове могат да бъдат избрани като Secondary в зависимост
от избраните Primary входове.
Входовете, отбелязани с ✓  в колоните Secondary (Допълнителен), могат да бъдат посочени като
Secondary (Допълнителен) вход. Клетките в сиво показват входовете, които работят с общ
конектор или електроника и не могат да се използват едновременно.
DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 и SOG-1 работят с един и същи конектор. Ако един от тях е
избран като Primary вход, останалите могат да бъдат избрани като Secondary. Същото важи за
VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 и SOG-2. Възможно е някои входове да не са достъпни в някои
конфигурации.
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Основен Допълнителен

Вход

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 COMPOSI
TE

S-
VIDEO

HDBaseT-
1

HDBaseT-
2

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSIT
E ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Меню Display (Показване)

За да отворите меню Display, натиснете веднъж бутона
MENU (МЕНЮ). По подразбиране се показва меню
ZeroWire с подробности за текущите Primary (Основен) и
Secondary (Допълнителен) входове, посочени вляво и
вдясно от горната страна на менюто над разделите му.

За да изберете другите менюта, натиснете бутони  или
, за да маркирате раздела на менюто, а след това

натиснете бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да влезете
в менюто.
За да регулирате даден параметър, натиснете бутон
SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да преместите избрания
ред надолу до него, а след това натиснете бутона  или

, за да регулирате параметъра или да изберете
настройка. Регулировките на параметрите се прилагат в
реално време, веднага след промяна на стойностите или
настройките.
Меню Display ще се затвори автоматично 30 секунди
след последното действие. То може да се затвори и чрез
натискане на бутон MENU (МЕНЮ).
Забележка: Когато описанията са в сиво, това показва, че параметрите не са налични за
текущия сигнал или входна конфигурация.
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2.7 Меню ZeroWire

ЗАБЕЛЕЖКА!
Меню ZeroWire е активирано само при монитори, конфигурирани с вграден
приемник ZeroWire.

За да влезете в менюто и да започнете процедурата за свързване на ZeroWire, натиснете бутон
SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ).

Вижте Настройка на предавател ZeroWire [}  42] и се уверете, че монтираният на монитора
ZeroWire предавател е разположен срещу екрана на приемника с вграден ZeroWire на
разстояние ≤ 2,4 метра (8 фута), и че двата екрана са подравнени вертикално и хоризонтално в
рамките на ±10° на височина ≥ 1,5 метра (5 фута).

LED индикатор за свързване
На монтирания на монитора ZeroWire предавател натиснете и задръжте бутон LINK
(СВЪРЗВАНЕ), докато LED индикаторът за свързване започне да мига.
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Започнете процедурата за свързване на ZeroWire на екрана на приемника с вграден ZeroWire,
като натиснете бутон .

Екранът на приемника с вграден ZeroWire ще стане черен, а Primary (Основен) вход се
превключва автоматично към ZeroWire. Серия от съобщения за състоянието на свързването в
долния ъгъл на монитора ще показва последователните етапи от процедурата за свързване.
Когато свързването завърши, изображението от екрана на предавателя ще се покаже на екрана
на приемника.
За алтернативна процедура за свързване на ZeroWire вижте Експресно свързване на ZeroWire
[} 45].

2.8 Съобщения за състоянието на ZeroWire
Съобщения за състоянието на ZeroWire показват етапите от процедурата за свързване.

Вижте Съобщения за състоянието при безжично свързване [} 47] за пълно описание на всички
съобщения за състоянието.
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2.9 Меню Picture (Картина)
За да получите достъп до меню Picture, натиснете един път бутон , след като отворите меню
Display (Показване).

Horizontal Position (Хоризонтална позиция)
За да центрирате изображението хоризонтално, натиснете бутона  или .

Vertical Position (Вертикална позиция)
За да центрирате изображението вертикално, натиснете бутона  или .

H-Sharpness (Хоризонтална рязкост)
За да увеличите рязкостта (подчертаване на краищата) на показваното изображение в
хоризонталната равнина, натиснете бутона  или .

V-Sharpness (Вертикална рязкост)
За да увеличите рязкостта (подчертаване на краищата) на показваното изображение в
вертикалната равнина, натиснете бутона  или .

Phase (Фаза) (само VGA, RGBS, YPbPr и SOG)
За да регулирате фазата на честотата на пикселизация на монитора, натиснете бутона  или .

Frequency (Честота) (само VGA, RGBS, YPbPr и SOG)
За да регулирате честотата на пикселизация на монитора, докато изображението запълни
екрана в хоризонтална посока, първо задайте за Scaling (Мащабиране) стойност Fill (Запълване),
а след това натиснете бутона  или .

Overscan (Свръхразвивка) (видео)
Параметър, разрешен когато входът е 16:9, 480P, 576P или с презредова развивка. Натиснете
бутона  или , за да направите избор.
0: Изображението се показва с размери, които изпълват екрана, без да се губи никаква
видеоинформация. Изображението може да се показва в рамка – с черни ленти отгоре и отдолу
или отляво и отдясно.
1, 2, 3, 4, 5 или 6: Постепенно увеличава и изрязва центрираното изображение. Тъй като
изображението става по-голямо, се губи видеоинформация от всички страни.

Scaling (Мащабиране) (Графика)
Параметър, разрешен, когато входът не е 16:9, 480P, 576P или с презредова развивка.
Натиснете бутона  или , за да направите избор.
Fill (Запълване): Разширява видеоизображението така, че да запълни целия екран.
Пропорцията може да не е показана точно.
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Aspect (Пропорция): Разширява видеоизображението, докато най-големият му размер изпълни
екрана, като същевременно запазва пропорцията на размерите. Изображението може да се
показва в рамка – с черни ленти отгоре и отдолу или отляво и отдясно.
1:1: Показва видеоданните с вградения размер и пропорционалност. Изображение с пропорция
на размерите, различна от тази на екрана, се показва в рамка – с черни ленти отгоре и отдолу
или отляво и отдясно.

SmartSync™/Alternative Modes (Алтернативни режими): (само VGA, RGBS, YPbPr и
SOG)
Фирмената технология SmartSync на NDS прави преглед на входните сигнали, за да покаже
автоматично видеоизображението в собствения му формат.
Alternative Modes се използват за ръчно разграничаване на режими, чиито времеви
характеристики са много сходни.
SmartSync: За да активирате SmartSync, натиснете бутон RIGHT (Дясна стрелка).
Alternative Modes (Алтернативни режими): За да направите регулировка на Alternative Modes,
натиснете бутона . След избиране на Alternative Modes режимът се сменя последователно
при всяко натискане на бутон , докато избраният режим не стане равен на наличния максимум.
При следващото натискане на бутон  се възстановява началният режим.
Flip/Rotate (Огледално обръщане/Завъртане)
Натиснете бутона  или , за да изберете една от 5 опции:

H-Flip (Огледално
завъртане в
хоризонтална
посока)

V-Flip (Огледално
завъртане във
вертикална
посока)

90° 180° 270°

Огледално
завъртане със
смяна на ляво и
дясно

Огледално
завъртане със
смяна на горе и
долу

Завъртане по
часовниковата
стрелка

Завъртане по
часовниковата
стрелка

Завъртане по
часовниковата
стрелка

Fine Tune (Фина настройка)
Не се предлага понастоящем.

2.10 Меню Color (Цвят)
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Gamma (Гама)
За да изберете настройка за гама, натиснете бутона  или .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 или 2.6: Предварително зададени стойности за гама
Video (Видео): Линейна таблица за съответствие за гама (LUT)
PACS: DICOM гама LUT
Този продукт е в състояние да показва рентгенови (PACS) изображения само за справочни цели.

Color Temperature (Цветна температура)
За да изберете предварително зададена цветна температура, натиснете бутона  или .
5500, 6500, 8000, 9300: Предварително зададена Color Temperature (Цветна температура)
User (Потребителски): При избрана предварително зададена цветна температура, ако след
това някой друг параметър на цвета бъде променен спрямо настройката по подразбиране,
получените като резултат стойности се копират в предварително зададените потребителски
стойности за цветната температура и се избира User (Потребителски).

Red / Green / Blue (Червено/Зелено/Синьо)
За да регулирате баланса на избрания цвят в изображението, натиснете бутона  или .

Saturation (Насищане) (предлага се само за входове YUV)
За да регулирате насищането (интензивността на цвета) на изображението, натиснете бутона 
или .

Hue (Оттенък) (предлага се само за входове YUV)
За да регулирате оттенъка (цвета) на изображението, натиснете бутона  или .

Brightness (Яркост)
За да регулирате яркостта, натиснете бутона  или . Яркостта също така се контролира и чрез
бутона Brightness/Contrast (Яркост/Контраст), описан в Регулиране на изображението [} 28].

Contrast (Контраст)
За да регулирате контраста, натиснете бутона  или . Яркостта също така се контролира и
чрез бутона Brightness/Contrast (Яркост/Контраст), описан в Регулиране на изображението
[} 28].

Video Level (Видеониво)
За да регулирате обхвата на сигнала, натиснете бутона  или .
Normal (Нормален): Осигурява динамичен диапазон, еквивалентен на входящия сигнал без
промяна.
Expanded (Разширен): Разширява нивото на сигнала, така че входен сигнал с диапазон от 16
(черно) до 235 (бяло) ще бъде разширен до диапазон от 0 (черно) до 255 (бяло).

ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако даден сигнал вече е с пълен диапазон (от 0 до 255), избирането на
настройката Expanded ще доведе до „орязване“ или „насищане“ на сигнала

Color Correction (Коригиране на цветове)
За да изберете коригиране на цветове, натиснете бутона  или .
User (Потребителски): Стойностите по подразбиране са заменени от настройки, променени от
потребителя.
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NDS: Фабрично калибрирано, за да съответства на спецификациите на NDS за 2,2 гама/6500 K
цветна температура.
SMPTE-C: Фабрично калибрирано, за да съответства на стандарта SPMTE-C.
BT-709: Фабрично калибрирано, за да съответства на стандарта BT-709.

2.11 Меню Setup (Настройка)

Menu Position (Позиция на менюто):
За да направите избор от девет предварително зададени местоположения на екрана за
показване на OSD менюто, натиснете бутона  или .

Language (Език)
За да изберете един от осемте езика: English (английски), Deutsch (немски), Français
(френски), Italiano (италиански), Svenska (шведски), Español (испански), Nederlands
(холандски) или Pycckий (руски), натиснете бутона  или .

DPMS Enable (Активиране на DPMS)
За активиране или деактивиране на системата за управление на захранването на монитора
(DPMS), натиснете бутона  или .
Off (Изкл.): Настройка по подразбиране.
On (Вкл.): Ако няма входен сигнал, в продължение на 10 - 15 секунди се показва съобщение
„D.P.M.S“, преди мониторът да влезе в
енергоспестяващ режим. Мониторът се включва, когато входният сигнал се възстанови.

Auto Source Select (Автоматично избиране на източник)
За да деактивирате или активирате Auto Source Select, натиснете бутона  или .
Off (Изкл.): Ръчно се избира видеовход.
On (Вкл.): Извършва се търсене на всички възможни входни източници, докато се намери
активен видеоизточник.
Priority (Приоритет): Priority Input Select (Избор на приоритетен вход) по подразбиране е
деактивирано. Трябва да бъде избран Secondary (Допълнителен) вход, преди да може да се
активира Priority Input Select. Когато функцията Priority Input Select е активирана, PIP
изображението се поставя зад Primary (Основно) изображение, бутоните PIP + и - (  и ) са
деактивирани, а бутонът SWAP остава активиран. Ако Primary сигнал се загуби, се показва
Secondary вход. Ако Primary сигнал се възстанови, неговото изображение се показва отново и
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Secondary изображение се поставя зад Primary изображение. Ако се загубят и Primary, и
Secondary сигнали, мониторът сканира алтернативно Primary и Secondary входове, докато на
един от тях бъде открит сигнал. При откриване на сигнал на Primary или Secondary вход,
неговото изображение се показва на монитора.

Menu Lock (Заключване на менютата)
За да активирате Menu Lock, натиснете бутон .
Off (Изкл.): Настройка по подразбиране.
On (Вкл.): Деактивира достъпа до OSD менютата, за да предотврати непреднамерени промени в
настройките на монитора. OSD се затваря и за кратко се показва съобщението MENU LOCKED
(МЕНЮ ЗАКЛЮЧЕНО). За да отключите достъпа до OSD, натиснете едновременно и задръжте
бутони MENU (МЕНЮ) и SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), докато се покаже съобщението MENU
UNLOCKED (МЕНЮ ОТКЛЮЧЕНО).

Communication Port (Комуникационен порт)
За да изберете Communication Port за управление на монитора посредством обединените
серийни команди на NDS, натиснете бутон  или . За подробности относно конекторите вижте
Конектори и изводи за данни [} 32].
RS-232: Свържете кабел RJ-25 към порт RS-232.
Ethernet: Когато е избран Ethernet портът, мониторът може да се управлява чрез TCP/IP порта.
Забележка: При използване на избора на Ethernet Communication Port проверете в Network IP
Address (Мрежов IP адрес): дали настройките за Port (Порт), Subnet Mask (Подмрежова маска) и
Gateway (Шлюз) в Меню Setup (Настройка) [} 20] са правилно конфигурирани за вашата мрежа.
USB: Мини-USB кабел, използван с USB (ND-OS) порта, ще се покаже до свързващото
устройство като RS-232 порт.
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DVI-1 Output (Изход DVI-1)
За да смените настройките на Redrive (Пренасочване) или Screen (Екран), натиснете бутона,
който превключва избора между двете настройки.
Redrive (Пренасочване): Извежда входа на сигнал DVI-1 към конектора DVI-1 RE-DRIVE
(Изход).
Screen (Екран): Извежда изображението на монитора, включително PIP и OSD, към конектора
DVI-1 RE-DRIVE (Изход).

Изображение на монитора: DVI-1 + VGA

Redrive (Пренасочване): DVI-1 към DVI-1 Output
(Изход)

Screen (Екран): DVI-1 + VGA към DVI-1 Output
(Изход)

Keypad Color (Цвят на клавиатурата)
За да промените настройката Keypad Color, натиснете бутона  или .

Factory Defaults (Фабрични настройки по подразбиране)
За да върнете всички настройки до предварително зададените фабрични стойности, натиснете
бутон , за да отворите меню Factory Defaults (Фабрични настройки по подразбиране).

След това натиснете бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да изберете функцията Factory Defaults,
и натиснете бутон . По време на обработването се показва съобщението „Restoring Factory
Defaults“ (Възстановяване на настройките по подразбиране).
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User Defaults (Потребителски стойности по подразбиране)
За да запазите промените в параметрите по подразбиране в профил на потребителските
стойности по подразбиране, натиснете бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), за да изберете профил
на User Defaults, маркиран като „Empty“ (Празен), и натиснете бутон , за да запазите
профила. По време на обработката се показва съобщението „Saving User Defaults“ (Запазване
на потребителските стойности по подразбиране).

За да възстановите профил на User Defaults след промяна на други параметри, изберете
запазения профил на User Defaults и натиснете бутон . По време на обработката се показва
съобщението „Restoring User Profile“ (Възстановяване на потребителския профил). За да
изчистите профил на User Defaults, изберете запазения профил на User Defaults и натиснете
бутона (Brightness/Contrast (Яркост/Контраст)). По време на обработката се показва
съобщението „Clearing User Profile“ (Изчистване на потребителския профил).
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Network IP Address (Мрежов IP адрес): Port (Порт)
Този параметър дава възможност на потребителя да конфигурира устройството с настройки за
статичен или динамичен IP и да конфигурира Ethernet (Етернет) порта за управление на
монитора чрез обединени серийни команди.
За да конфигурирате монитора за динамичен IP адрес, натиснете бутон , за да отворите меню
Network IP Address (Мрежов IP адрес), натиснете бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ) и след това
бутон , за да влезете в менюто.

За да активирате настройката за динамичен IP, натиснете бутона SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ),
докато квадратчето за отметка DHCP (Протокол за динамично конфигуриране на хостове) се
маркира в синьо, след което натиснете един от бутоните  или , за да включите или изключите
DHCP.

При включен DHCP, Network IP address (Мрежов IP адрес), Subnet Mask (Подмрежова маска) и
Gateway (Шлюз) са деактивирани, тъй като те ще се конфигурират автоматично, когато
устройството бъде свързано към мрежа, поддържаща автоматична настройка.
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Независимо от това дали мрежата е конфигурирана с DHCP On (Вкл.) или Off (Изкл.), Port (порт)
трябва да бъде настроен така, че да съответства на порта, на който ще бъдат изпращани
команди. Можете да настроите Port като натиснете бутон , за да влезете в режим на
редактиране, след това натискайте бутон SCROLL (ПРЕВЪРТАНЕ), докато номерът на порта се
маркира в синьо.

Натискайте бутони  или  за увеличаване или намаляване на номера на порта, докато
настроите желания номер. Когато за DHCP е зададена стойност ИЗКЛ., потребителят трябва да
конфигурира Network IP address, Subnet Mask и Gateway за мрежата, от която ще бъде
управляван мониторът. За да настроите IP адреса, не забравяйте първо да деактивирате DHCP,
след което натиснете бутона, за да влезете в режим на редактиране, и натиснете бутон
SCROLL, за да маркирате първата осморка (една от четирите цифри на IP адреса). Натиснете
бутона , за да конфигурирате първата осморка, след което натиснете бутон SCROLL, за да
маркирате и зададете всяка следваща осморка, докато и четирите бъдат зададени правилно.
Ако не знаете настройките за мрежата, към която се свързвате, свържете се с ИТ
администратора.

Subnet Mask (Подмрежова маска)
Subnet Mask трябва да бъде зададена ръчно, когато DHCP е деактивиран.
За да настроите Subnet Mask, натиснете бутон , за да влезете в режим на редактиране, и
маркирайте първата осморка (една от четирите цифри на Subnet Address (Адрес на
подмаската)). Натиснете бутони  или , за да конфигурирате първата осморка, след което
натиснете бутон SCROLL, за да маркирате и зададете всяка следваща осморка, докато и
четирите бъдат зададени правилно за вашата мрежа. Когато DHCP е активиран, този параметър
се конфигурира автоматично от мрежата.

Gateway (Шлюз)
Gateway трябва да бъде зададен ръчно, когато DHCP е деактивиран.
За да настроите Gateway, натиснете бутон , за да влезете в режим на редактиране, и
маркирайте първата осморка (една от четирите цифри на Gateway Address (Адрес на шлюза)).
Натиснете бутони  или , за да конфигурирате първата осморка, след което натиснете бутон
SCROLL, за да маркирате и зададете всяка следваща осморка, докато и четирите бъдат
зададени правилно за вашата мрежа. Когато DHCP е активиран, този параметър се конфигурира
автоматично от мрежата.

PIP Adjust (Регулиране на PIP)
За да изберете предварително зададена опция за показване на PIP, натиснете бутони  или .
Опциите за показване на PIP се управляват и чрез регулаторите на PIP, описани в Регулатори на
картина-в-картината (PIP) [} 26].
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2.12 Регулатори на картина-в-картината (PIP)
PIP: Управление на размера на допълнителното изображение

Ако се започне с избран само Primary (Основен) вход, при избиране на Secondary
(Допълнителен) вход първо ще се покаже малко PIP изображение.
За да промените големината на Secondary изображение, затворете OSD
менютата и натиснете бутони  или , за да превъртите през режимите на PIP,
описани по-долу.

Малка PIP: Secondary (Допълнително) изображение се показва на
25% от пълната ширина на екрана, като Primary (Основно)
изображение се показва на целия екран.

Голяма PIP: Secondary (Допълнително) изображение се показва на
40 % от пълната ширина на екрана, като Primary (Основно)
изображение се показва на целия екран.

Разделен екран: Primary (Основно) и Secondary (Допълнително)
изображение се показват на разделен на две равни половини
екран, с рамка отгоре/отдолу.

Свръхразвивка на разделен екран: Primary (Основно) и
Secondary (Допълнително) изображение се показват на разделен
на две равни половини екран, с максимална височина на
изображението и отрязване отляво/отдясно.

Основно изображение на пълен екран: Primary (Основно)
изображение се показва на пълен екран, като Secondary
(Допълнително) изображение е скрито.
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SWAP: Размяна на Primary (Основен) и Secondary (Допълнителен) входове
За да размените Primary вход и местоположението му на екрана с тези на
Secondary вход, натиснете бутона SCROLL/SWAP. Натиснете бутона отново, за
да възстановите първоначалното състояние Primary/Secondary на входовете. Не
е необходимо да има сигнал и за двете изображения, за да се разменят Primary и
Secondary изображения.

Вход/изход с общо предназначение
Управлението на вход/изхода с общо предназначение (ВИОП) дава възможност на потребителя
да преминава последователно през размерите на Secondary (Допълнително) изображение и да
разменя Primary (Основно) и Secondary изображение, както е описано в Регулатори на картина-в-
картината (PIP) [}  27], както и да извежда индикатор Record (Запис) в горния ляв ъгъл на
монитора.

Използване на устройство за управление на ВИОП
1. Изберете Primary (Основен) и Secondary (Допълнителен) входове в меню Input (Вход).
2. Свържете подходящо кабелно устройство към конектора на ВИОП на Primary платка. Вижте

описанието на ВИОП и диаграмата на разположението на изводите в Конектори и изводи за
управление [} 34].

3. Натиснете бутона за PIP Size (Размер на PIP) на устройството, за да преминете циклично
през опциите за показване на PIP и за разделяне на екрана.

4. Натиснете бутона SWAP (Размяна) на устройството, за да размените местоположенията на
Primary и Secondary изображения.

5. Натиснете бутона Record (Запис) на устройството, за да се покаже индикаторът Record,
докато се отпуска бутонът Record.
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2.13 Регулиране на изображението

Бутон Brightness/Contrast (Яркост/Контраст)
Натиснете бутона Brightness/Contrast веднъж, за да получите достъп до
управлението на Brightness (Яркост). Натиснете бутона два пъти, за да получите
достъп до управлението на Contrast (Контраст), или три пъти за достъп до
управлението на Backlight (Фоново осветление). Натиснете бутони  или , за да
регулирате управлението.

Управление на Brightness (Яркост)
За да регулирате яркостта на Primary (Основен) вход, натиснете
бутони  или . Ако е активиран Secondary (Допълнителен) вход,
натиснете отново бутона Brightness/Contrast (Яркост/Контраст),
за да получите достъп до управлението на яркостта на Secondary.
БЕЛЕЖКА: Задаването на твърде висока или твърде ниска
стойност на яркостта намалява обхвата на подробностите на
местата в сянка и на ярко осветените места на показваното
изображение.
Управление на Contrast (Контраст)
За да регулирате контраста на Primary (Основен) вход, натиснете
бутони  или . Ако е активиран Secondary (Допълнителен) вход,
натиснете отново бутона Brightness/Contrast (Яркост/Контраст),
за да получите достъп до управлението на контраста на Secondary.
Забележка: Задаването на твърде висока или твърде ниска
стойност на контраста намалява обхвата на подробностите на
местата в сянка и на ярко осветените места на показваното
изображение, поради което наситеността на цветовете изглежда
неправилна.
Управление на Backlight (Фоново осветление)
За да регулирате нивото на фоновото осветление на монитора,
натиснете бутон  или .
Stabilization (Стабилизация) е функция, която нулира регулираното
ниво на фоновото осветление до предварително зададено
фабрично ниво. За да активирате или деактивирате Stabilization,
натиснете бутон SCROLL и след това бутони  или , за да
превключите избора.
Забележка: По-ниските нива на фоновото осветление увеличават
срока му на експлоатация.
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3 Монтиране и почистване на корпуса

3.1 Монтиране на капака за кабели
1. Свържете кабелите за захранване, управление и видеосигнал, преди да монтирате капака за

кабели
2. Подравнете капака за кабели към жлеба за кабели от задната страна на монитора.
3. Плъзнете капака за кабели напред в жлеба, така че кабелите да са позиционирани под

изрязаните релефи.
4. Плъзнете капака за кабели напред, докато езичетата на долния ръб щракнат на мястото си.
5. Използвайте двата винта с глава, ако са предоставени такива, за да закрепите капака за

кабели в горния ляв и десен ъгъл.

3.2 Инструкции за почистване

ВНИМАНИЕ!
Преди почистване устройството трябва да бъде ИЗКЛЮЧЕНО и разединено от
захранващите източници.

ВНИМАНИЕ!
Тежко повреждане на устройството
Не оставяйте течности да проникнат във вътрешността на устройството, тъй
като това може да му причини сериозна повреда.

ВНИМАНИЕ!
Повреждане на устройството
Не използвайте разтворители, като бензин или разредител, или каквито и да е
киселинни, алкални или абразивни почистващи препарати.

Избършете щателно всички повърхности на предното стъкло и на пластмасовите страни с кърпа
без власинки, навлажнена с мек препарат за почистване на стъкла като 70  % изопропилов
алкохол, дестилиран бял оцет с киселинност 5  % или препарати за почистване на стъкло на
основата на амоняк или на друга основа. Не използвайте силни разтворители, абразивни
почистващи препарати или кърпички за почистване, съдържащи химикали.
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4 Панел с конектори

4.1 Продуктови конфигурации на Radiance Ultra

Артикул Основна
платка Дигитална Аналогова HDBaseT ZeroWire Rx

Embedded

Radiance
Ultra 69 cm
(27”)

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance
Ultra 81 cm
(32”)

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 81
cm (32")

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

ЗАБЕЛЕЖКА!
Моля, вижте съответния продажбен лист за повече информация.
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4.2 Панели с конектори на Radiance Ultra

Основна платка Допълнителни платки
Стандартен вход/изход Цифров вход/изход

Аналогов вход/изход

Няма вход/изход

HDBaseT Input

ЗАБЕЛЕЖКА!
1. 3G-SDI 1 и 3G-SDI 2 приемат 3G-SDI сигнали.
2. Изходите DVI–I и DVI–D2, 3G–SDI 1 и 3G–SDI 2 RE-DRIVE са активни само когато
на монитора е подадено захранване.
3. Конекторът ND–OS е предназначен за инсталиране на надграждания на
фърмуера. Конекторът ND–OS може да се използва и за управление на
монитора. Вижте Меню Setup (Настройка) [} 21].

Типове конектори
Входове Типове конектори
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 макс.)
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 макс)
Композитен BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Изходи Типове конектори
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 Конектори и изводи за данни
Цифров и аналогов DVI-I
DVI-I IN е единична връзка DVI-D. Тази връзка поддържа цифрови и аналогови (RGBS / YPbPr)
сигнали. Аналоговите данни се показват на извод 8 и изводи C1 - C5.

Изво
д

Сигнал Изво
д

Сигнал Изво
д

Сигнал

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

SHIELD
2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Не е използвано 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SHIELD 13 Не е използвано 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 Не е използвано 14 ЗАХРАНВАНЕ +5 V 24 T.M.D.S. CLOCK-
5 Не е използвано 15 GND Само DVI-I IN

6 DDC ТАКТ 16 ОТКРИВАНЕ НА
ГОРЕЩО ВКЛЮЧВАНЕ C1 АНАЛОГОВ ЧЕРВЕН

7 DDC ДАННИ 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 АНАЛОГОВ ЗЕЛЕН

8

АНАЛОГОВ
ВЕРТИКАЛНА
СИНХРОНИЗАЦИЯ
(само DVI-I IN)

18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 АНАЛОГОВ СИН

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

АНАЛОГОВ
ХОРИЗОНТАЛНА
СИНХРОНИЗАЦИЯ

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Не е използвано C5 АНАЛОГОВ ЗЕМЯ

VGA
VGA IN поддържа RGBS 2, YPbPr и SOG 2 сигнали.

Изво
д

Описание Изво
д

Описание Изво
д

Описание

1 ЧЕРВЕН 6 ЗЕМЯ, ЧЕРВЕН 11 НЯМА ВРЪЗКА
2 ЗЕЛЕН 7 ЗЕМЯ, ЗЕЛЕН 12 DDC_SDA
3 СИН 8 ЗЕМЯ, СИН 13 ХОРИЗ. СИНХ.
4 НЯМА ВРЪЗКА 9 +5VD 14 ВЕРТ. СИНХ.
5 GND 10 СИНХ., ЗЕМЯ 15 DDC_SCL
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S-Video

Изво
д

Наименование Описание

1 GND Земя (Y)
2 GND Земя (Y)
3 Y Интензивност (Яркост)
4 C Интензивност (Наситеност на цветовете)

HDBaseT
HDBaseT използва RJ-45 конектор.

Изво
д

Описание

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 Конектори и изводи за управление
TCP-IP

Изво
д

Сигнал Описание

1 TX+ Няма връзка
2 TX- Връщане при предаване
3 RX+ Приемане
4 N/C Няма връзка
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5 N/C Няма връзка
6 RX- Връщане при приемане
7 N/C Няма връзка
8 N/C Няма връзка

USB
NDS предлага кабел за бързо надграждане, номер на част 35Z0047.

Изво
д

Наименование Описание

1 VCC Постоянно напрежение +5 V
2 D- Връщане при предаване на данни
3 D+ Връщане при предаване на данни
4 GND Земя

RJ-11 (6 извода) за управление чрез сериен порт RS-232

Изво
д

Наименование Описание

1 N/C Няма връзка
2 N/C Няма връзка
3 N/C Няма връзка
4 RXD Приемане
5 GND Земя
6 TXD Предаване

Входно/изходен конектор с общо предназначение
4-изводен конектор RJH за телефонна слушалка

Изво
д

Наименование Описание

1 Размяна Размяна на входове P и S
2 P.S. Размер на PIP
3 R.I. Индикатор за запис
4 GND Индикатор за запис
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Swap (Размяна): Затварянето на извода Swap към ЗЕМЯ разменя позицията и размера на
основното и на допълнителното изображение. Вижте Регулатори на картина-в-картината (PIP)
[} 26] за подробности.
PIP Size (Размер на PIP): Размерът на Secondary (Допълнителното) изображение се увеличава
всеки път, когато PIP Size е свързан към ЗЕМЯ. Вижте Регулатори на картина-в-картината (PIP)
[} 26] за подробности.
Индикатор Record (Запис): Индикаторът Record се показва, когато е налице затворен контакт
към ЗЕМЯ, при отваряне на контакта индикаторът изчезва. Индикаторът Record се показва в
горния ляв ъгъл на монитора.

4.5 Електрически символи

Еквипотенциалност
Този символ се показва до проводника за изравняване на потенциала
(заземителната клема) на монитора.

Затворен ключ (Вкл.)
Този символ се показва на страната за затворено или включено положение
не превключвателя Вкл./Изкл. на монитора.

Отворен ключ (Изкл.)
Този символ се показва на страната за отворено или изключено положение
не превключвателя Вкл./Изкл. на монитора.

ВНИМАНИЕ!
Влошаване на качеството на видео сигнала
Препоръчваме радиусът на огъване на металическите кабели да не бъде по-
малък от 63  mm (2,5 инча) или от 7-кратния диаметър на кабела, което е по-
голямо. Огъванията с по-малък радиус може да повредят кабела и/или да
влошат качеството на видеосигнала.
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5 Спецификации и поддържани стойности на разделителната способност

5.1 Спецификации
В спецификациите може да бъдат направени промени без предизвестие. Свържете се със
завода относно текущите спецификации.

Radiance Ultra 69 cm
(27")

Radiance Ultra 81 cm
(32")

Radiance Ultra 81 cm
(32”) TruColor

Зрителна площ
(диагонал) 685 mm (27,0 инча) 800 mm (31,5 инча) 800 mm (31,5 инча)

Типична яркостa (cd/
m2) 900 400 650

Вградена
разделителна
способност

1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Пикселна стъпка (mm) 0,311 0,364 0,364
Зрителен ъгъл
(хоризонтално и
вертикално)

178° 178° 178°

Контрастно отношение
(номинално) 1000:1 1100:1 1100:1

Цветова гама BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709
Ниво на входния
сигнал VGA при 75 ома 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Ниво на входния
сигнал HD-SDI 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Ниво на входния
сигнал S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Ниво на входния
сигнал на композитния
вход

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

Ниво на входния
сигнал на HDBaseT 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p

Синхронизация в
канала на зеленото
(SOG)

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

Ниво на входния
сигнал RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Ниво на входната
синхронизация RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Постояннотоков вход 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Потребление на
постояннотокова
енергия (Номинално)b

70 W 52 W 87 W

Потребление на
променливотокова
енергия (Номинално)b

81W 60 W 98 W
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Размери (Ш x В x Д)
26,7 x 17,5 x 3,3 инча
(678 x 445 x 84 mm)

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

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

Тегло на монитора 8,9 kg (19,5 фунта) 11 kg (24,0 фунта) 13,2 kg (29,0 фунта)
Работна температура 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Температура при
съхранение -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F)

Работна влажност (без
кондензация) 20 – 85 % 20 – 85 % 20 – 85 %

Влажност при
съхранение (без
кондензация)

5 – 85 % 10 – 90 % 10 – 90 %

Влажност при
транспорт (без
кондензация)

5 – 85 % 10 – 90 % 10 – 90 %

Работна надморска
височина (максимум) 2000 m (6600 фута) 2000 m (6600 фута) 2000 m (6600 фута)

Надморска височина
при съхранение
(максимум)

10 000 m (33 000 фута) 10 000 m (33 000 фута) 10 000 m (33 000 фута)

a. Показаната яркост е без монтиран филтър за сензорния екран или A/R филтър.
b. Отнася се за захранващия източник Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Поддържани стойности на разделителната способност
Поддържани стойности на разделителната способност при DVI
Параметър на сигнала Поддържан диапазон
Активна разделителна способност
(хоризонтална x вертикална) Мин. 640 x 480 до макс. 1920 x 1200

Честота на опресняване (вертикална честота) 23,98 Hz до 85 HZ
Честота на пикселизация (Честота на
пикселите) 25 MHz до 165 MHz

Входът DVI-D може да открие автоматично всеки валиден цифров DVI сигнал в диапазоните на
разделителната способност, вертикалното опресняване и честотата на пикселизация посочени в
таблицата по-горе. Възможно е сигналите извън който и да е от посочените диапазони да не се
поддържат.
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Поддържани разделителни способности при SDI и HDBaseT
Поддържани разделителни
способности при SDI и
HDBaseT

Вертикална разделителна
способност (редове)

Вертикална честота (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

Поддържани стойности на разделителната способност при VGA, RGBS и YPbPr
Хоризонтална разделителна
способност (пиксели)

Вертикална разделителна
способност (редове)

Вертикална честота (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 Вградена технология ZeroWire®

ЗАБЕЛЕЖКА!
Допълнителната информация и процедурите в този раздел са валидни само при
използването на монитори Radiance Ultra, конфигурирани с опционалния
предварително монтиран вграден приемник ZeroWire.

Одобрение за радиооборудване:
Това устройство отговаря на изискванията на Draft EN302 567 V2.0.24 и съответства на
директивата относно радиооборудване (RED) 2014/53/ЕС.
FCC идентификатор: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Предвидена употреба и предупреждения
Предвидена употреба
Вграденият ZeroWire и ZeroWire G2 от серията Radiance Ultra са сдвоени предавател и приемник
за безжична видеокомуникация, предназначени за предоставяне на видеосигнали от източник,
като ендоскопска камера/процесор, или друг видеоизточник по радиочестотна връзка към
приемник ZeroWire за показване на изображения по време на ендоскопски и общи хирургични
процедури. Серията Radiance Ultra и безжичната видеосистема ZeroWire G2 са нестерилно
изделие за многократна употреба, което не е предназначено за използване в стерилно поле.

Предупреждения
Не използвайте в среди с магнитен резонанс.

При критични приложения настоятелно препоръчваме да се предвиди резервна
двойка предавател и приемник ZeroWire, както и DVI кабел, които да се използват
незабавно. Освен това препоръчваме към видеоизточника да има дисплей с кабелна
връзка, готов за незабавно използване, винаги когато се извършва хирургична
процедура.
По всяко време трябва да се поддържа минимално разстояние 20 cm между
работещото устройство и потребителя или пациента.

Противопоказания
Вижте глава Противопоказания.
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6.2 Спецификации на ZeroWire
Системата ZeroWire осигурява безжично предаване на видеосигнали от DVI или 3G-SDI изход на
видеоизточници от операционната зала към DVI вход на видеомонитор. Тя работи като безжична
HD система на база 60  GHz в съответствие с правилата на FCC (част 15), валидни за
нелицензираната лента 57-64 GHz, която се намира в частта с милиметрови вълни (mmW) на
електромагнитния спектър. Предавателят е монтиран на горния заден ръб на монитора и приема
входни видеосигнали директно от ендоскопска камера/процесор или от изходите DVI или SDI re-
drive на монитора.

Тип на безжичния сигнал Безжична HD лента на 60 GHz (WiHD)
Честотна лента 57 - 64 GHz
Видеокомпресия Няма
Видеовходове (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Видеоизходи (Rx) DVI-D
Поддръжка на HIPAA 256-битово AES кодиране
Закъснение на системата < 1 кадър
Максимум сдвоявания за операционна зала 2 сдвоявания
Извеждана РЧ мощност < 28 dBm/MHz EIRP
Максимален диапазон < 9,14 m (30 фута)
Скорост на данните 50 Mbps - 3,8 Gb/s
Консумация на енергия < 8 вата

Максимална EIPR изходна мощност на тестова честота
Канали Максимална EIPR изходна

мощност на тестова честота
Средна EIRP изходна
мощност

LRP нисък канал 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP висок канал 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP нисък канал 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP висок канал 62,64 GHz 29,6 dBm

Разстояние без смущения
Устройствата, изброени в следващата таблица, са тествани, за да се демонстрират
минималните безопасни разстояния, на които да работят ZeroWire без взаимни смущения. По
всяко време, ако считате, че ZeroWire предизвиква смущения при тези устройства или те
предизвикват смущения в него, трябва само да раздалечите устройствата и да поддържате
разстояния, не по-малки от посочените в таблицата.

Тествано оборудване Разстояние до предавателя Разстояние до приемника
Електрическо обгаряне > 61 cm (2 фута) > 30 cm (1 фут)
Радиочестотна идентификация > 1 cm (0,03 футa) > 1 cm (0,03 футa)
Безжична точка за достъп 2,4
Ghz > 15 cm (6 инча) > 15 cm (6 инча)

Безжична точка за достъп 5,8
Ghz > 15 cm (6 инча) > 15 cm (6 инча)

Клетъчен телефон > 1 cm (0,03 фута) > 1 cm (0,03 фута)
Bluetooth устройство > 1 cm (0,03 фута) > 1 cm (0,03 фута)
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Избягване на смущения от съседните канали
Ако типичното разположение на ZeroWire G2 е по една система на зала, по принцип няма
ограничения. Функцията на предавателя за избор на канали избира този канал, който е по-малко
податлив на смущения, от двата налични канала на база на резултата от сканирането, което
прави при включване на захранването.
Някои от факторите, засягащи изолирането на каналите на ZeroWire G2, са изброени по-долу:
1. Дебелината и материалът на стените на залата.
2. Отварянето и затварянето на вратите на залата.
3. Конструкцията на тавана на залата и материалите, използвани при изграждането му.
Двойките предавател/приемник ZeroWire G2 трябва да бъдат монтирани в една и съща зала.
Работата им в различни зали не се поддържа. Когато двете двойки предавател/приемник са
монтирани в дадена зала, всяка двойка трябва да бъде свързана отделно,като втората двойка
трябва да се свържа след успешното свързване на първата. Не е необходимо първата свързана
двойка да се изключва, преди да се включи захранването или да се свърже втората двойка.

Използване на каналите
При определяне на подходящата настройка трябва да се използват изброените по-долу
препоръки:
1. Устройствата на предавателя и/или приемника ZeroWire G2 не могат да се използват с по-

стари версии на предавател и/или приемник ZeroWire.
2. В една зала може да се работи с максимум две системи ZeroWire. Свързаните двойки

предавател и приемник трябва да са на разстояние най-малко 1 m (3 фута) в залата.
3. Групи от две системи ZeroWire може да бъдат разположени в няколко зали, при условие, че

залите са на разстояние най-малко 7,6 m (25 фута) една от друга.
4. Предавателите и приемниците ZeroWire G2 не трябва да бъдат монтирани в метални

шкафове или да са обградени от метални предмети, тъй като това ще попречи на
комуникацията на предавателя с приемника.

Монтиране на няколко системи
Когато две сдвоени системи от предавател и приемник трябва да се монтират в дадена
операционна зала, използвайте следната процедура:
1. Ако предавателите и приемниците не са свързани, подайте захранване на първата двойка

предавател и приемник и изпълнете процедурата за свързване, описана в Експресно
свързване на ZeroWire [} 45].

2. Подайте захранване на втората двойка предавател и приемник и повторете процедурата за
свързване. Двойките предавател и приемник трябва да се свързват една по една.
Препоръчваме ви да етикетирате свързаните двойки, за да се улесни монтажът и
откриването на неизправности.

Експлоатационни характеристики
Безжичната видеосистема ZeroWire HD е предназначена и оптимизирана за използване в
хирургични зали или зали за медицински процедури. Използването й извън клинична среда не се
препоръчва.
Следните стъпки ще ви помогнат да постигнете оптимални експлоатационни характеристики на
системата ZeroWire:
1. Монтирайте двата компонента на разстояние най-малко 1,5 m (5 фута) от пода.
2. В идеалния случай предавателят и приемникът трябва да бъдат на една и съща височина.
3. За да си осигурите надеждна видеовръзка, моля, следвайте указанията на Настройка на

предавател ZeroWire [} 42].



42 / 60

42 | Вградена технология ZeroWire®

4. Предавателят и приемникът трябва да са обърнати един към друг и да имат пряка видимост
един към друг в пространството, без наличие на препятствия.

5. При приложения без пряка видимост препоръчваме предавателите и приемниците да са
разположени на ≤ 1,8 m (6 фута) или по-малко от стените.

6.3 Настройка на предавател ZeroWire
Настройка на предавател ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI видео източник
(2) DVI изход (DVI кабел)
(3) SDI изход (опционален 3G-SDI кабел)
(4) Захранване на монитора (24 VDC)
(5) Захранване на предавателя (24 VDC)
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6.4 Панел с конектори на предавател ZeroWire G2

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

(1) Превключвател Вкл./Изкл.
(2) Конектор на захранването
(3) DVI вход
(4) 3G-SDI вход
(5) USB порт: Използва се за инсталиране на актуализации на фърмуера на

предавателя, а не като В/И с общо предназначение

6.5 Адаптерни кабели „Y“ на предавател ZeroWire G2
Предавателите и приемниците ZeroWire G2, използвани с поддържани от NDS монитори с
диагонал на екрана до 81 cm (32"), могат да използват опционален адаптерен кабел „Y“ за
захранване на устройството ZeroWire. Предлагат се два типа адаптерни кабели „Y“. Когато е
приложимо, съответният кабел Y е включен в комплекта с принадлежности на монитора.
SwitchCraft адаптерен кабел „Y“ (35X0096)

XLR адаптерен кабел „Y“ (35X0097)

6.6 Подаване на захранване на предавателя ZeroWire G2
Устройствата на предавателя и приемника ZeroWire могат да се захранват директно от
включеното постояннотоково захранване 24 VDC.
При използване на захранване изберете и монтирайте щепсел, който отговаря на изискването за
захранване.
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• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Позициониране и ориентация
Поради формата на сигналното поле на антената, както предавателят, така и приемникът трябва
да се монтират така, че да са изравнени вертикално и хоризонтално в рамките на ± 10°.

Вертикално изравняване
Вертикалното изравняване трябва да е в рамките на ± 10°.

Хоризонтално изравняване
Хоризонталното изравняване трябва да е в рамките на ± 10°.

Височина
Предавателят и приемникът трябва да се позиционират на поне 1,5 метра (5 фута) над пода, на
една и съща височина, като е за предпочитане предните страни на предавателя и приемника да
са паралелни и обърнати една към друга.

Хоризонтално разстояние между предавателя и приемника
Medical Display;Radiance® Ultra работи правилно при хоризонтално разстояние между
предавателя и приемника до 9,1 метра (30 фута). Въпреки това, при повечето операционни зали
най-добри резултати се постигат при хоризонтално разстояние до 2,4 метра (8 фута).

6.8 Експресно свързване на ZeroWire
1. Свържете DVI или SDI видеоизточник към монтирания на монитора предавател ZeroWire.
2. На приемащия монитор Radiance Ultra ZeroWire натиснете три пъти бутона INPUT, за да
получите достъп до меню Input (Вход).
3. Уверете се, че ZeroWire е налице като Primary (Основен) вход.

4. Натиснете бутона INPUT, за да затворите меню Input, и след това го натиснете още веднъж, за
да получите достъп до ZeroWire Link Menu (Меню за свързване на ZeroWire).

5. Натиснете и задръжте бутон INPUT в продължение на три секунди, докато лентата за хода
изпълни полето.
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6. На монтирания на монитора ZeroWire предавател натиснете и задръжте бутон LINK
(СВЪРЗВАНЕ), докато синият LED индикатор за свързване не започне да мига. След като
предавателят и приемникът се разпознаят взаимно и започнат свързването, LED индикаторите
за свързване и за състоянието мигат бързо в продължение на няколко секунди.

7. В долния ляв ъгъл на приемащия монитор Radiance Ultra ZeroWire се появява серия от
съобщения за състоянието, които показват етапите от процеса на свързване.
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6.9 Съобщения за състоянието при безжично свързване
При стартиране на свързване типичната последователност на съобщенията за състоянието,
показвани върху екрана на приемника, започва със „Searching for Transmitter“ (Търсене на
предавател) и напомняне за активиране на предавателя.
Етап 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter
(Търсене на предавател - Активирайте ВРЪЗКА на предавателя ZeroWire, ако още не е
активиран)

Етап 2: Establishing Link (Установяване на връзка)

Етап 3: Wireless Linked (Установена безжична връзка)

При възстановяване на захранването на система, която вече е била свързана, типичната
последователност на съобщенията за състоянието, показвани върху екрана на приемника,
започва с „Searching for Transmitter“ (Търсене на предавател).
Етап 1: Searching for Transmitter (Търсене на предавател)
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Етап 2: Establishing Link (Установяване на връзка)

Етап 3: Wireless Linked (Установена безжична връзка)

Ако в рамките на 60 секунди не може да се установи връзка или наличието й не може да бъде
проверено, на екрана на приемника ще се покаже съобщение за състоянието „No Transmitter
Found“ (Не е намерен предавател). За предложения относно решаването на проблеми със
свързването вижте „Отстраняване на неизправности със ZeroWire“ на страница 36.
Етап 1: Searching for Transmitter (Търсене на предавател)

Етап 2: No Transmitter Found (Не е намерен предавател)
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7 Отстраняване на неизправности

7.1 Отстраняване на неизправности на монитора

Проблем Отстраняване на неизправности

Размерът на изображението е
голям за екрана
(само за аналогови входове
VGA, RGBS, YPbPr или SOG)

Ако изглежда, че изображението не е с правилния формат,
трябва да се стартира SmartSync. За да стартирате
SmartSync, натиснете бутона MENU (МЕНЮ). В меню Picture
(Картина) натиснете бутона SCROLL, за да маркирате
SmartSync, след което натиснете бутона .
SmartSync ще се стартира и ще оптимизира свойствата за
показване на изображения.

Остатъчни образи при знаците

Остатъчните образи при знаците обикновено се дължат на
отражения във видеокабела или източника. Използвайте
висококачествен кабел и ако е възможно, намалете
вертикалната честота на опресняване. По-ниските честоти на
сканиране могат да спомогнат за отстраняване на
отраженията. За разлика от ЕЛТ, при плоските панели няма
фликерен шум при по-ниски честоти на опресняване (60 Hz е
оптималната честота) и актуализирането на данните ще бъде
едно и също при всички честоти на опресняване.

Вибриране на знаците
(само за аналогови входове
VGA, RGBS, YPbPr, SOG)

Ако изглежда, че текстовите знаци „треперят“ или са
удебелени, може да се налага регулиране на Sharpness
(Рязкост), Frequency (Честота) и/или Phase (Фаза). Вижте
„Задаване на Frequency, Phase и Sharpness“ по-долу.

Шум на знаците и вертикално
изкривяване
(само за аналогови входове
VGA, RGBS, YPbPr или SOG)

При регулирането на Frequency (Честота) се разширява или
се свива хоризонталният размер на показваното
изображение. Показваното изображение може да бъде твърде
широко или твърде тясно и може да има вертикални ленти и
вибриране на пикселите в сиви и светли тонове. Регулирайте
Frequency, докато изображението се побере точно на екрана.
За да се провери правилната настройка на Frequency, може
да се използва регулирането на хоризонталната позиция.
Подравнете изображението към левия ръб на екрана и след
това отмествайте с едно „кликване“ надясно. Ако настройката
на Frequency е правилна, по една колона от изображението
трябва да изчезва от дясната страна на екрана.

Тестване и регулиране на
честота
(само за аналогови входове
VGA, RGBS, YPbPr или SOG)

Използвайки свързан лаптоп, отворете празен текстов файл,
центрирайте прозореца с файла на монитора и задайте
размера и стила на шрифта на 8 пункта, Regular (Обикновен).
Натиснете клавиша Enter (Въвеждане), за да преместите
курсора надолу до центъра на страницата, и след това
натиснете и задръжте клавишите Shift (Модификатор) и +, за
да създадете ред от символи +.
Непоследователните по-светли и по-тъмни вариации в
показването на символите + показват, че е необходимо
регулиране на параметъра Frequency. Натиснете бутона
MENU, за да отворите меню Display (Показване), натиснете
бутона , за да изберете меню Picture (Картина), след това
натиснете бутона SCROLL, за да изберете параметъра
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Frequency. След това натиснете бутоните  или , за да
увеличите или намалите Frequency, докато достигнете точка,
при която символите + се показват по еднакъв начин.
Забележка: Sharpness (Рязкост) и Phase (Фаза) са фини
настройки, които се задават най-добре посредством програма
за калибриране на монитора.

Черен екран

Изключете (Off) и включете (On) захранването на монитора.
Ако се покаже екранът с логото, мониторът работи добре.
Проверете дали е активирана функцията за управление на
захранването (DPMS). Съобщението „Searching“ (Търсене)
се показва в долния десен ъгъл, когато не е наличен
видеоизточник.

7.2 Отстраняване на неизправности със ZeroWire

Проблем Възможни причини Коригиращо действие

LED индикаторът не
свети

Разхлабен конектор
на захранването:

Проверете дали конекторът на захранващия
източник влиза изцяло в конектора на
захранването на устройството.

Кабел „Y“

Ако използвате кабела „Y“ за подаване на
захранване към устройството, се уверете, че
той е свързан към постояннотоково захранване
NDS 24 VDC и че на захранването е подадено
напрежение .

Самостоятелно
захранване

Ако използвате самостоятелното захранване,
уверете се, че то влиза изцяло в стенния
контакт.

Стенен контакт

Някои стенни контакти имат вградени
превключватели Вкл./Изкл.
Ако контактът, който използвате има вграден
превключвател, проверете дали той е в
положение Вкл.

Вижте раздел Позициониране и ориентация [} 45] за повече
информация.

Не е намерен
предавател

Проверете дали устройството на предавателя е
ON (Вкл.) и дали е свързан сигналът на
източника.

На монитора няма
изображение след
смяна на входната
разделителна
способност

Изключете и включете отново захранването на
предавателя и приемника ZeroWire, не
монитора.

След опит за
сдвояване не може да
се установи връзка

Изключете и включете отново захранването на
предавателя и приемника на ZeroWire.

Видео с лошо качество
или прекъсвания

Разстоянието между
предавателя и
приемника е повече
от 9,1 m (30 фута).

Намалете разстоянието между предавателя и
приемника до 9,1 m (30 фута) или по-малко.
Вижте „Максимален диапазон“ в раздел
Позициониране и ориентация [} 45].
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Проблем Възможни причини Коригиращо действие
Предавателят и
приемникът са
изравнени правилно

Следвайте препоръките за изравняване на
предвателя и приемника в Позициониране и
ориентация [} 45].

Свързване на DVI или
SDI (само за
предавателя)

Уверете се, че кабелите са свързани правилно.

Неподдържан видео
режим

Уверете се, че приложеният видео режим се
поддържа. Вижте Позициониране и ориентация
[} 45].

Кабели DVI или SDI
(само за предавателя)

Сменете кабелите един по един и проверете
видео монитора.
Ако видео сигналът се показва правилно след
смяната на даден кабел, изхвърлете току-що
сменения кабел.

Кръстосани
смущения Вижте Позициониране и ориентация [} 45].

Малка сила на
сигнала Вижте Позициониране и ориентация [} 45].

Предавателят и
приемникът са
разменени

Проверете дали видеоизточникът е свързан
към предавателя, а не към приемника.

LED индикатори за състоянието
LED състояние Описание
Син, мига бавно Устройството сканира, за да намери канал.
Син, мига бързо Устройството се опитва да се свърже.

Син, свети постоянно Устройството изпраща (Предавател) или
получава (Приемник) видеоданни.

Син, редува се ВКЛ./ИЗКЛ. за 3 секунди Няма запазена информация за свързване.
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8 Таблици за електромагнитна съвместимост
Всички медицински електронни устройства трябва да съответстват на изискванията на
IEC  60601-1-2. Необходимо е да се вземат предпазни мерки, да се спазва информацията в
указанията за електромагнитна съвместимост (EMC), предоставени в това ръководство и да се
направи проверка на всички медицински изделия при едновременната им работа, за да се
осигури електромагнитната съвместимост и съвместното използване на всички други
медицински изделия преди хирургична процедура.
Характеристиките за емисиите на това оборудване го правят подходящо за използване в
индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва в жилищна среда (за която
обикновено се изисква CISPR 11 клас B), е възможно това оборудване да не предложи
адекватна защита на радио-честотните комуникационни услуги. Потребителят може да трябва да
предприеме мерки за смекчаване на нарушенията, например чрез преместване или
преориентиране на оборудването.
Следващите таблици за EMC са предоставени за справки:

8.1 Ръководство и разяснения на производителя – електромагнитна
устойчивост на смущения
Продуктът е предназначен за употреба в среда, описана по-долу. Потребителят/операторът на
продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда - указания

РЧ емисии CISPR 11 Група 1

Продуктът използва РЧ енергия само за
вътрешните си функции. По тази причина
неговите РЧ емисии са много ниски и няма
вероятност да причинят смущения на
намиращо се наблизо електронно
оборудване.

РЧ емисии CISPR 11 Клас A

Този продукт е подходящ за използване
във всички сгради, с изключение на
обществени сгради и такива, които са
директно свързани към публичната
електрозахранваща мрежа, която захранва
сгради, използвани за обществени цели.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2 Клас A

Колебания на
напрежението/фликерни
емисии IEC 61000-3-3

Отговаря
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8.2 Указания и декларация на производителя – устойчивост на електромагнитни
смущения
Този продукт е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу.
Клиентът или потребителят на продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за устойчивост Тест за устойчивост
Електростатично разреждане (ESD) IEC
61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV разряд при контакт
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV въздушно разреждане

Излъчвано РЧ поле IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Полета за близост от безжични предаватели
IEC 61000-4-3

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

Електрически бърз преходен процес/пакет
импулси IEC 61000-4-4

±2 kV, AC основно
±1 kV, I/O портове
100 kHz PRR

Скок IEC 61000-4-5
AC основно, линия към заземяване
AC основно, линия към линия

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Изпълнено РЧ IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz - 80 MHz)
6 V ISM ленти
80 % AM 1 kHz

Захранваща честота (50/60 Hz) магнитно поле
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 или 60 Hz

Спадове, кратки прекъсвания и промени на
напрежението по входните електрозахранващи
линии IEC 61000-4-11

100% спад, 0,5 периода, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% спад, 1 период
30% спад, 25/30 периода (50/60 Hz)
Прекъсване 100% спад, 5 секунди
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ЗАБЕЛЕЖКА!
Интензитетите на полетата от фиксираните предаватели, като например базови
станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни радиа,
любителско радио, излъчване на AM и FM радиостанции, не могат да бъдат
предсказани теоретично с точност. За оценка на електромагнитната среда,
получена в резултат от фиксирани РЧ предаватели, трябва да се помисли за
извършване на електромагнитно проучване на обекта. Ако измерената
напрегнатост на полето на мястото, в което се използва продуктът, надвишава
посочените по-горе приложими нива на РЧ съвместимост, продуктът трябва да
се наблюдава, за да се провери дали работи нормално. Ако се наблюдава
отклонение от нормалния режим на работа, може да се наложи предприемането
на допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на
продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА!
В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz напрегнатостта на полето трябва да е
по-малко 
от 3 V/m.

8.3 Указания и декларация на производителя – препоръчително отстояние
Препоръчителни отстояния между портативно и подвижно оборудване за РЧ комуникации
и продукта
Продуктът е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъчваните РЧ
смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта могат да спомогнат за
предотвратяване на електромагнитните смущения чрез поддържане на минимално разстояние
между портативното и подвижното оборудване за РЧ комуникации (предаватели) и продукта в
съответствие с препоръките по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на
комуникационното оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ефектите на РЧ телекомуникационни устройства (предаватели) върху
експлоатационните характеристики
Преносимите високочестотни комуникационни устройства могат да окажат
ефект върху експлоатационните характеристики на това устройство. Поради
тази причина такива устройства трябва да бъдат на минимално отстояние от
30 cm (независимо от каквито и да било изчисления) от инсулфатора, неговите
аксесоари и кабели.

Номинална
максимална изходна
мощност на
предавателя (W)

Отстояние в метри според честотата на предавателя

150 kHz до 80 MHz 80 MHz до 800 MHz 800 MHz до 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
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За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе,
препоръчителното отстояние d в метри (m) може да бъде изчислено приблизително, като се
използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната
номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на
предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА!
При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високата честота.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Възможно е тези указания може да не са приложими във всички ситуации.
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отразяването
от сгради, предмети и хора.
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9 Общи условия

9.1 Декларации за съответствие
FCC и директиви на Съвета относно европейските стандарти
Това устройство съответства на част 15 от правилата на FCC и Директива 2017/745 на
Европейския съюз относно медицинските изделия. Работата му зависи от следните две условия:
(1) това устройство не може да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да
приема всички получени смущения, в това число и смущения, които могат да доведат до
нежелани резултати.
1. Използвайте приложените специфицирани кабели за цветния монитор, за да не се

предизвикват смущения в приемането на радиоприемниците и телевизорите. Използването
на друг кабел и адаптери може да предизвика смущения на другото електронно оборудване.

2. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията съгласно част 15
на FCC и CISPR 11. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и ако не се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини
вредни смущения в радио комуникации.

IEC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за медицински
изделия съгласно IEC 60601-1-2. Тези ограничения имат за цел да осигурят задоволителна
защита срещу вредните смущения при типичен монтаж за медицински цели. Това устройство
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се монтира и използва в
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в разположени наблизо други
устройства.
FCC, директиви на Съвета относно европейските стандарти и IEC
Няма гаранция, че няма да възникне такова смущение при конкретен монтаж. Ако това
устройство причинява вредни смущения в радиоапарат или телевизор, което може да бъде
установено чрез изключване и включване на устройството, съветваме потребителя да се опита
да коригира смущението чрез една или повече от следните мерки:

• Да преориентира или да премести приемащата антена.
• Да увеличи разстоянието между устройството и приемника.
• Да свърже устройството към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът.
• Да се консултира с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Допълнителното оборудване, включено към този продукт, трябва да бъде сертифицирано
съгласно съответните стандарти на IEC (например IEC 60950-1 или IEC 62368-1) за оборудване
за обработка на данни и IEC 60601-1 за медицинско оборудване.
В допълнение, всички конфигурации трябва да отговарят на системния стандарт IEC 60601-1-1.
Всички лица, които свързват допълнително оборудване към частите за вход или изход на
сигнали, конфигурират медицинска система и следователно носят отговорност за това
системата да отговаря на изискванията на системен стандарт IEC 60601-1-1. Лицето, което е
отговорно за фиксирането на устройството към система, трябва да гарантира, че използваното с
продукта монтажно оборудване отговаря на стандарт IEC 60601-1. Ако имате някакви съмнения,
се консултирайте с отдела по технически услуги или с местния си представител.
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FCC

ЗАБЕЛЕЖКА!
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за
цифрово устройство от Клас А съгласно част 15 на правилата на FCC. Тези
ограничения имат за цел да осигурят задоволителна защита срещу вредните
смущения, когато оборудването се експлоатира в търговска среда. Това
устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако
не се монтира и използва в съответствие с ръководството за експлоатация,
може да причини вредни смущения в радио комуникации. Работата на това
оборудване в жилищна зона е вероятно да причини вредни смущения, в който
случай потребителят ще трябва да коригира смущенията за своя сметка.

9.2 Юридическа декларация
Компанията NDS може да продава своите продукти чрез други производители на медицинско
оборудване, дистрибутори или продавачи на дребно, затова купувачите на този продукт на NDS
трябва да се консултират с предприятието, от което са купили първоначално този продукт,
относно условията на всички приложими гаранции, предоставяни от това предприятие, ако има
такива.
NDS нито поема, нито предоставя на което и да е лице пълномощия за поемането на каквито и
да са други гаранции във връзка със и/или свързани с продажбата и/или употребата на своите
продукти. С цел осигуряване на правилната употреба, боравене и грижи за продуктите на NDS,
клиентите трябва да направят справка в документите за продукта, ръководството за
експлоатация и/или етикетите, поставени на продукта или достъпни по друг начин.
Предупреждаваме клиентите, че конфигурацията на системата, софтуерът, областта на
приложение, клиентските данни и управлението на системата от оператора, както и други
фактори, оказват влияние върху работата на продукта. Макар продуктите на NDS да се считат за
съвместими с много системи, конкретните случаи на функционално използване могат да бъдат
различни за различните клиенти. По тази причина пригодността на продукта за конкретна цел
или област на приложение трябва да се определи от клиента и компанията NDS не дава
гаранции за нея.
NDS ОТРИЧА ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ,
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ И/ИЛИ ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧВАЩИ, НО БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ЗА ПРИГОДНОСТ И/ИЛИ
УМЕСТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА NDS. ВСЯКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ,
ИЗЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП, ХАРАКТЕР
ИЛИ ОБЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЗРИЧНИ И/ИЛИ
ВЪЗНИКВАЩИ В УСЛОВИЯТА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е УСТАВ, ЗАКОН,
ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА, ОБИЧАЙ, ТЪРГОВИЯ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ИЗРИЧНО
ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И НЕ СЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ПО ТЯХ.
Компанията NDS, нейните доставчици и/или дистрибутори не носят отговорност, нито пряко,
нито вследствие на освобождаване от отговорност, за каквито и да са особени, случайни,
последващи, свързани с прилагане на наказание, характерни или косвени щети, които включват
но не се ограничават до инкриминиращи щети в резултат на забавена доставка, неизвършване
на доставка, неизправност на продукта, производството или конструкцията му, невъзможност за
използване на такива продукти или услуги, загуба на бъдещи печалби или вследствие на каквато
и да е друга причина, възникнала във връзка с или в резултат на покупка, продажба, вземане
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или отдаване под наем, монтиране или използване на такива продукти на компанията NDS,
вследствие на тези общи условия или на други условия от каквото и да е споразумение, в което
влизат тези общи условия.
НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА И ОТКАЗЪТ ОТ НЯКОИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И/ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ
ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ
ЗАКОНА В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ.
Информацията, предоставена в този документ, включително информацията за конструкцията и
съответните материали, представлява ценна собственост на компанията NDS и/или на нейните
лицензианти и съответно те запазват за себе си всички патентни, авторски и други права на
собственост, включително правата върху цялата конструкция, промишленото възпроизвеждане,
употребата и продажбата, с изключение на такива права, които са изрично предоставени на
други лица.
В това ръководство на потребителя може да бъдат направени промени без предизвестие. Ако се
притеснявате относно най-новите инструкции за употреба, моля, консултирайте се с NDS.
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