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1 Turvallisuustiedot

1.1 Varoitukset ja huomautukset

HUOMAUTUS!

Tämä tuote on luokan I lääkinnällinen laite. Sitä ei saa muuttaa mitenkään.

OHJE!

Tämä laite/järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten
käyttöön.

OHJE!

Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna huolto pätevän
huoltohenkilöstön tehtäväksi.

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että seuraavassa on tärkeitä tämän laitteiston asennusta ja/tai
käyttöä koskevia tietoja. Tämän merkin jälkeen tulevat tiedot on luettava huolellisesti.

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että käyttöohje ja sen käännökset on julkaistu NDS:n
verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: www.ndssi.com/user-manuals/

Tämä merkki varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisäinen, eristämätön jännite saattaa olla riittävä
aiheuttamaan sähköiskun. Älä kosketa mitään osia laitteen sisällä. Sähköiskuvaaran vähentämiseksi
laitteen kuorta tai taustaa EI saa irrottaa.

VAARA!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara

Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle.

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että jälkeen tulevat tiedot on luettava huolellisesti, jotta
vältytään vaurioittamasta laitteistoa.

Tämä merkki ilmoittaa valmistajan.

Tämä merkki ilmoittaa valmistajan edustajan Euroopan yhteisössä.

Tämä merkki ilmaisee sähkö- ja elektroniikkaromudirektiivin (WEEE-direktiivin) vaatimusten
noudattamista.
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Tämä merkki ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ammatillisessa terveydenhuoltoympäristössä.

TÜV on hyväksynyt tämän tuotteen vain standardien CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 ja ANSI/AAMI
ES60601-1 mukaisten sähköisku-, tulipalo- ja mekaanisten vaarojen osalta.

Tämä tuote saa käyttöenergiansa ulkoisesta virtalähteestä Euroopan unionion Lääkinnällisiä
laitteita koskevan asetuksen 2017/745 mukaisesti.

HUOMAUTUS!
Vakavan vaaratilanteen tapahduttua

Ilmoita laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja sen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

1.2 Järjestelmän turvavaatimukset

Tämän tuotteen tulo-/lähtösignaaliliittimiin tai muihin liittimiin kytkettyjen, potilasympäristössä käytettävien
ulkoisten laitteiden on täytettävä ISO- ja ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 -turvastandardien vaatimukset.
Kyseisiä laitteita tähän tuotteeseen kytkenyt henkilö on määritelmän mukaisesti muodostanut järjestelmän ja
on vastuussa siitä, että kyseinen järjestelmä täyttää samojen ISO- ja ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 -
turvastandardien vaatimukset.

1.3 Maadoitus

Tämä tuote saa käyttöenergiansa ulkoisesta virtalähteestä Euroopan unionin Lääkinnällisiä laitteita koskevan
asetuksen 2017/745 luokan I mukaisesti. Asentajan vastuulla on testata tuotteen maadoitus ja varmistaa, että
se täyttää sairaalan, paikalliset ja kansalliset impedanssivaatimukset.

Tuotteen takana on maadoitusliitin, jolla laitteen runko voidaan maadoittaa. Maadoitus on tehtävä
sovellettavien sähköasennusmääräysten mukaisesti.

1.4 Tehovaatimukset

1.4.1 Virtalähde

Tämä tuote noudattaa ilmoitettuja turvastandardeja vain silloin, kun sen kanssa käytetään toimitettua
lääkintälaatuista virtalähdettä:

Malli Radiance Ultra

Virtalähde BridgePower BPM150S24F06

Vaihtovirtatulo 100–240 V, 50–60 Hz

Tasavirtalähtö 24 Vdc, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Virtajohto

Käytä toimitettua sairaalalaatuista virtajohtoa, jossa on virtalähteeseen sopiva pistoke.

• Virtajohto on tämän tuotteen ainoa varsinainen irtikytkentälaite. Tuotteen virta katkaistaan irrottamalla
virtajohto pistorasiasta.

• Tuote ja muut lääkintälaitteet tulee sijoittaa niin, että virtajohtoon ja pistorasiaan pääsee helposti käsiksi.

• Jos tämän tuotteen kytkentä pistorasiaan edellyttää jatkojohtoa, tulee varmistaa, että virtajohdon pistoke
voidaan kytkeä jatkojohtoon pitävästi.

• Kun tuotetta käytetään Yhdysvalloissa jännitteeltään yli 120 voltin sähköverkossa, se tulee kytkeä
välimuuntajapiiriin.

1.5 Käyttötarkoitus ja vasta-aiheet

1.5.1 Käyttötarkoitus

Huomautus: Jos näytön kokoonpanoon on upotettu ZeroWire, lue ZeroWiren Käyttötarkoitus ja varoitukset
[} 38].

Radiance Ultra -sarjan monitorit on tarkoitettu käytettäväksi lääketieteellisessä ympäristössä näyttämään
korkealaatuisia video- ja grafiikkakuvia.

Tämä tuote on tarkoitettu toimimaan jatkuvasti.

Tämä tuote pystyy näyttämään vain viitteellisiä radiologiakuvia (PACS) eikä sitä ole tarkoitettu diagnostiseen
käyttöön.

1.5.2 Vasta-aiheet

HUOMAUTUS!

Tätä tuotetta ei saa käyttää ilmaa, happea tai typpioksidia sisältävien tulenarkojen
anestesiakaasuseosten lähellä.

HUOMAUTUS!

Mikään tämän tuotteen osa ei saa koskea potilaaseen. Tuotetta ja potilasta ei saa koskettaa
samanaikaisesti.

HUOMAUTUS!
Vaihtolaite

Tehtäväkriittisiin käyttötarkoituksiin suosittelemme vahvasti, että vaihtolaite on
käytettävissä välittömästi.
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HUOMAUTUS!
Epämukava tunne katseltaessa 3D-kuvia

3D-kuvien katselun tiedetään voivan aiheuttaa epämukavuutta osalle ihmisistä. Oireita
voivat olla silmien rasittuminen, pahoinvointi tai väsymys. On erittäin suositeltavaa olla
katsomatta 3D-kuvaa pitkään, pitää tarpeen mukaan taukoja tai vaihdella katseluvastuita
henkilöiden kesken. Jos tunnet epämukavuutta, lopeta 3D-kuvien katselu tai tarkastelu ja
anna silmiesi levätä, kunnes epämukava tunne on hävinnyt.

OHJE!

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään potilaan läheisyydessä olevan laitteen
lääketieteelliset turvavaatimukset.

OHJE!

Tämä tuote pystyy näyttämään vain viitteellisiä radiologiakuvia (PACS), eikä sitä ole
tarkoitettu diagnostiseen käyttöön.
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2 Käyttöliittymä

2.1 Näytön näppäimistö

Näytön näppäimistö on keskitetty näyttökotelon etupinnan alareunaan. Sen säätimillä voidaan säätää
näyttöparametreja käyttäen näyttövalikkojärjestelmää.

2.2 Valikossa siirtyminen

VALIKKOPAINIKKEE
T

Näyttövalikkojen avaaminen

Voit avata Input (tulo) -valikon (ks. Input (tulo) -valikko [} 12])
napauttamalla INPUT-painiketta kahdesti. Voit avata Display (näyttö) -
valikon (ks. Display (näyttö) -valikko [} 13]) napauttamalla MENU
(valikko) -painiketta kerran.

SCROLL (vieritys) -
painike

Pystyvalintasäädin

Pääset valikkoon aloittamaan parametrin valintaprosessin
napauttamalla SCROLL (vieritys) -painiketta. Parametrien ylärivi
valitaan ensimmäisellä napautuksella, ja kukin peräkkäinen napautus
siirtää valintaa alaspäin seuraavalle riville.

Voit poistua valikosta valitsemalla viimeisen valikkorivin SCROLL
(vieritys) -painikkeella ja korostamalla sitten valikon välilehdet
napauttamalla kerran SCROLL (vieritys) -painiketta. Valitse tämän
jälkeen eri välilehti käyttämällä - tai -painikkeita.

LEFT (vasen) / RIGHT
(oikea) -painikkeet

Vaakavalintasäätimet

Voit säätää parametria valitsemalla parametririvin SCROLL (vieritys) -
painikkeella ja napauttaa sitten - tai -painiketta suorittaaksesi
säädön tai valitaksesi asetuksen.

2.3 QUICK SELECT (PIKAVALINTA): Ensisijaisen tulon valinta

Saat QUICK SELECT (pikavalinta) -valikon esiin napauttamalla INPUT (tulo) -painiketta (Näytön näppäimistö
[} 11]).

QUICK SELECT (pikavalinta) -valikon avulla käyttäjä voi valita
minkä tahansa aktiivisen tulon ensisijaiseksi napauttamalla kerran
kohteena olevalla tulolla merkittyä, QUICK SELECT (pikavalinta) -
kuvakkeen alla olevaa näppäintä. Aktiivisia tuloja osoittavat
QUICK SELECT (pikavalinta) -kuvakkeet ovat väriltään
vaaleansinisiä. QUICK SELECT (pikavalinta) -vaihtoehdot koskevat
vain ensisijaisen tulon valintaa. Jos ensisijaiseksi valittu tulo on
toissijaisen tulon käytössä kuvansisäisenä kuvana, kuvansisäinen
kuva häviää ja näkyy koko näytön peittävänä ensisijaisena
kuvana.
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QUICK SELECT (pikavalinta) -valikko sulkeutuu 30 sekunnin kuluttua viimeisestä valinnasta.

QUICK SELECT (pikavalinta) -valikko voidaan mukauttaa EDIT QUICK SELECT (pikavalintojen muokkaus) -
valikolla näyttämään tuloja, jotka eivät sisälly oletusluetteloon.

2.4 EDIT QUICK SELECT (pikavalintojen muokkaus): ensisijaisten tulojen käytettävyyden
muuttaminen

Saat EDIT QUICK SELECT (pikavalintojen muokkaus) -valikon esiin painamalla ja pitämällä INPUT (tulo) -
painiketta pohjassa kolmen sekunnin ajan (Näytön näppäimistö [} 11]).

Voit muuttaa QUICK SELECT (pikavalinta) -painikkeen asetusta
napauttamalla vastaavaa EDIT QUICK SELECT (pikavalinnan
muokkaus) -kuvakkeen alla olevaa näppäintä.

Kukin näppäimen napautus näyttää seuraavan Input (tulo) -
valikossa luetellun tulon laskevassa järjestyksessä. Napauttele
näppäintä, kunnes haluamasi tulo tulee esiin. Kaikkien paitsi
INPUT (tulo) ja MENU (valikko) -painikkeiden asetuksia voidaan
muuttaa.

2.5 Input (tulo) -valikko

Ensisijainen kuva määräytyy ensisijaisen tulon valinnalla. Jos valitaan toissijainen tulo, ensisijaisen kuvan lisäksi
näytöllä näkyy myös toissijainen kuva, joka esitetään kooltaan vaihtelevana kuvansisäisenä kuvana (PIP) tai
yhtä suurena näytön puoliskona. Katso Kuvansisäisen kuvan säätimet [} 24].

Voit valita ensi- ja toissijaiset tulot yhdestä näytöstä napauttamalla kahdesti INPUT (tulo) -painiketta
päästäksesi Input (tulo) -valikkoon (ks. Näytön näppäimistö [} 11]). Ensimmäinen (vasen) sarake on tarkoitettu
P-kirjaimella ilmaistun ensisijaisen tulon määrittämiseen. Toinen sarake sisältää valintakennon, joka siirretään
sen alla olevalle tuloriville kullakin SCROLL (vieritys) -painikkeen napautuksella. Kolmannessa sarakkeessa
näkyy joko S, joka merkitsee toissijaista tuloa, tai X, joka merkitsee, ettei tulo ole käytettävissä.

Siirrä valintakenno haluamasi tulon riville napauttamalla SCROLL (vieritys) -painiketta niin monesti kuin on
tarpeen. Voit tehdä valitun tulon ensisijaiseksi napauttamalla -painiketta tai toissijaiseksi napauttamalla -
painiketta. Toissijaisen tulon valinta voidaan poistaa sijoittamalla valintakenno tulon riville ja napauttamalla 
-painiketta. Tuloja, joiden Toissijainen-sarakkeessa on X, ei voi valita toissijaisiksi tuloiksi.

Input (tulo) -valikko sulkeutuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua viimeisestä toimenpiteestä. Se voidaan
sulkea myös napauttamalla INPUT (tulo) -painiketta.
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Seuraava taulukko näyttää, mitkä tulot voidaan valita toissijaisiksi ensisijaisiksi valittuihin nähden.

Tulot, joiden Toissijainen-sarakkeessa on ✓-merkki, voidaan valita toissijaisiksi tuloiksi. Harmailla kennoilla on
merkitty tulot, joilla on yhteinen liitin tai elektroniikkapiiri ja joita ei voi käyttää samanaikaisesti.

DVI-1:llä, VGA-1:llä, RGBS-1:llä, YPbPr-1:llä ja SOG-1:llä on yhteinen liitin. Jos jokin niistä on valittu ensisijaiseksi
tuloksi, niin muita ei voi valita toissijaisiksi. Sama pätee VGA-2:een, RGBS-2:een, YPbPr-2:een ja SOG-2:een.
Jotkin asetukset eivät ole käytettävissä joissakin tuloissa.

Ensisijainen Toissijainen

Tulo

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 COMPOSITE 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 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSITE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Display (näyttö) -valikko

Voit avata Display (näyttö) -valikon napauttamalla MENU
(valikko) -painiketta. Esiin tulee oletusarvoisesti ZeroWire-valikko,
ja välilehtien yläpuolella vasemmalla näkyy nykyinen ensisijainen
tulo ja oikealla puolella toissijainen tulo.

Voit valita muita valikkoja napauttamalla - tai -painiketta,
jolloin välilehti korostuu, ja napauttaa sitten SCROLL (vieritys) -
painiketta valikkoon pääsemiseksi.

Voit säätää parametria painalla SCROLL (vieritys) -painiketta ja
siirtämällä rivivalinnan sen kohdalle. Sitten napauta - tai -
painiketta säätääksesi parametria tai valitaksesi asetuksen.
Parametrien säädöt tapahtuvat reaaliaikaisesti arvoja tai
asetuksia muutettaessa.

Display (näyttö) -valikko sulkeutuu automaattisesti 30 sekunnin
kuluttua viimeisestä toimenpiteestä. Se voidaan sulkea myös
painamalla MENU (valikko) -näppäintä.
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Huomautus: Harmaana näkyvä teksti osoittaa parametrit, jotka eivät ole käytettävissä nykyisellä signaali- tai
tulokokoonpanolla.

2.7 ZeroWire-valikko

OHJE!

ZeroWire-valikko on käytössä vain näytöissä, joiden kokoonpanoon on upotettu ZeroWire-
vastaanotin.

Pääset valikkoon aktivoimaan ZeroWire-linkitysprosessin napauttamalla SCROLL (vieritys) -painiketta.

Lue ZeroWire-lähettimen käyttöönotto [}  41] ja vahvista, että näyttöön asennettu ZeroWire-lähetin osoittaa
näyttöön, johon on upotettu ZeroWire-vastaanotin, etäisyydellä 2,4 metriä (≤ 8 jalkaa), ja että molemmat
näytöt ovat pysty- ja vaakasuunnassa kohdakkain ± 10 ° kulmassa ja ≥ 1,5 metrin (5 jalan) korkeudessa.

Linkitysvalo

Paina näyttöön asennetun ZeroWire-lähettimen LINK (linkitys) -painiketta, kunnes linkitysvalo
alkaa vilkkua.
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Aloita ZeroWire-vastaanottimen sisältävässä näytössä ZeroWiren linkitysprosessi napauttamalla -painiketta.

ZeroWire-vastaanottimen sisältävän laitteen näyttö muuttuu mustaksi, kun ensisijaiseksi tuloksi vaihtuu
automaattisesti ZeroWire. Näytön alakulmaan tulee linkitystilailmoituksia, jotka kertovat linkitysprosessin
etenemisestä. Kun linkitys on valmis, lähetinnäytön kuva näkyy vastaanotinnäytössä.

Vaihtoehtoinen ZeroWire-linkitysmenettely on esitetty kohdassa ZeroWiren pikalinkitys [} 43].
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2.8 ZeroWiren tilailmoitukset

ZeroWiren tilailmoitukset osoittavat linkitysprosessin vaiheet.

Lue kaikkien tilailmoitusten täydelliset kuvaukset täältä Langattoman linkityksen tilailmoitukset [} 45].

2.9 Picture (kuva) -valikko

Picture (kuva) -valikkoon pääsee napauttamalla  -painiketta kerran Display (näyttö) -valikon avaamisen
jälkeen.

Horizontal Position (vaaka-asento)
Voit keskittää kuvan vaakasuunnassa napauttamalla -tai -painiketta.

Vertical Position (pystyasento)
Voit keskittää kuvan pystysuunnassa napauttamalla - tai -painiketta.

H-Sharpness (vaakatason terävyys)
Voit lisätä näyttökuvan terävyyttä (reunojen parannus) vaakatasossa napauttamalla - tai  -painiketta.
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V-Sharpness (pystytason terävyys)
Voit lisätä näyttökuvan terävyyttä (reunojen parannus) pystytasossa napauttamalla - tai  -painiketta.

Phase (vaihe) (vain VGA, RGBS, YPbPr ja SOG)
Voit säätää näytön pikselikellon vaihetta napauttamalla - tai  -painiketta.

Frequency (taajuus) (vain VGA, RGBS, YPbPr ja SOG)
Voit säätää näytön pikselikellon taajuutta, kunnes kuva täyttää vaakasuunnassa näytön, asettamalla ensin
Scaling (skaalaus) -asetukseksi Fill (täyttö) ja napauttamalla sitten - tai -painiketta.

Overscan (ylisuuri kuva) (video)
Parametri on käytössä, kun tulo on 16:9, 480P, 576P tai interlaced (lomittainen). Valitse napauttamalla - tai 
-painiketta.

0: Kuva näytetään koko näytön kokoisena ilman, että videoinformaatiota häviää. Kuva voi näkyä näyttöä
pienempänä, jolloin ylhäällä ja alhaalla tai vasemmalla ja oikealla näkyy musta palkki.

1, 2, 3, 4, 5 tai 6: Suurentaa ja rajaa portaittain keskitettyä kuvaa. Kuvan suurentuessa videoinformaatiota
häviää joka puolelta.

Scaling (skaalaus) (grafiikka)
Parametri on käytössä, kun tulo ei ole 16:9, 480P, 576P tai interlaced (lomittainen). Valitse napauttamalla - tai

 -painiketta.

Fill (täyttö): Laajentaa videokuvan täyttämään koko näytön. Kuvasuhde ei näy välttämättä tarkasti.

Aspect (kuvasuhde): Laajentaa videokuvaa, kunnes sen pisin laita on näytön mittainen, säilyttäen samalla
kuvasuhteen. Kuva saattaa näkyä näyttöä pienempänä, jolloin ylhäällä ja alhaalla tai vasemmalla ja oikealla
näkyy musta palkki.

1:1: Näyttää videodatan kooltaan ja kuvasuhteeltaan alkuperäisenä. Näytön kuvasuhteesta poikkeava kuva
näkyy näyttöä pienempänä, jolloin ylhäällä ja alhaalla tai vasemmalla ja oikealla näkyy musta palkki.

SmartSync™ / Alternative Modes (vaihtoehtoiset tilat): (Vain VGA, RGBS, YPbPr ja SOG)
NDS:n oma SmartSync-teknologia tarkastaa saapuvat signaalit ja näyttää automaattisesti videokuvan
oikeanmuotoisena.

Alternative Modes (vaihtoehtoiset tilat) -asetuksella erotetaan manuaalisesti tilat, joiden ajoitusominaisuudet
ovat lähellä toisiaan.

SmartSync: Voit ottaa SmartSyncin käyttöön napauttamalla RIGHT (oikea) -painiketta.

Alternative Modes (vaihtoehtoiset tilat): Voit säätää Alternative Modes (vaihtoehtoiset tilat) -asetusta
napauttamalla -painiketta. Alternative Modes (vaihtoehtoiset tilat) -asetuksen valinnan jälkeen tila vaihtuu
joka kerta, kun -painiketta napautetaan, kunnes valittu tila on käytettävissä olevista viimeinen. Seuraava -
painikkeen napautus palauttaa alkutilan.

Flip/Rotate (kiepautus/kierto)

Napauta - tai -painiketta valitaksesi jonkin viidestä vaihtoehdosta:

H-Flip
(vaakakääntö)

V-Flip (pystykääntö) 90° 180° 270°

Kiepautus
vasemmalta oikealle

Kiepautus ylhäältä
alas

Kierto myötäpäivään Kierto myötäpäivään Kierto myötäpäivään

Fine Tune (hienoviritys)
Ei tällä hetkellä käytettävissä.



18 / 56

18 | Käyttöliittymä

2.10 Color (väri) -valikko

Gamma
Voit valita gamma-asetuksen napauttamalla - tai -painiketta.

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 tai 2.6: Esiasetetut gamma-arvot

Video: Lineaarinen gamman hakutaulukko

PACS: DICOMin gamman hakutaulukko

Tämä tuote pystyy näyttämään radiologiakuvia (PACS) vain viitteiksi.

Color Temperature (värilämpötila)
Voit valita esivalitun värilämpötilan napauttamalla - tai -painiketta.

5500, 6500, 8000, 9300: Esiasetetut värilämpötilat.

User (Käyttäjä): Kun esiasetettu värilämpötila on valittu ja jotain muuta väriparametria säädetään
oletusasetuksesta, tuloksena olevat arvot kopioidaan Color Temperature User (värilämpötilakäyttäjä) -
esiasetuksiin ja User (käyttäjä) valitaan.

Red (punainen) / Green (vihreä) / Blue (sininen)
Voit säätää kuvasta valitun värin tasapainoa napauttamalla - tai -painiketta.

Saturation (kylläisyys) (käytettävissä vain YUV-tuloissa)
Voit säätää kuvan kylläisyyttä (värin voimakkuutta) napauttamalla - tai -painiketta.

Hue (sävy) (käytettävissä vain YUV-tuloissa)
Voit säätää kuvan sävyä (väriä) napauttamalla - tai -painiketta.

Brightness (kirkkaus)
Voit säätää kirkkautta napauttamalla - tai -painiketta. Kirkkautta hallitaan myös Brightness/Contrast
(kirkkaus/kontrasti) -painikkeilla, joita kuvataan osiossa Kuvan säätö [} 26].

Contrast (kontrasti)
Voit säätää kontrastia napauttamalla - tai -painiketta. Kirkkautta hallitaan myös Brightness/Contrast
(kirkkaus/kontrasti) -painikkeilla, joita kuvataan osiossa Kuvan säätö [} 26].

Video Level (videotaso)
Voit säätää signaalialuetta napauttamalla - tai -painiketta.
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Normal (Normaali): Antaa saapuvaa signaalia vastaavan dynaamisen alueen muutoksitta.

Expanded (Laajennettu): Laajentaa signaalitasoa niin, että alueella 16 (musta) – 235 (valkoinen) oleva signaali
laajennetaan alueelle 0 (musta) – 255 (valkoinen).

OHJE!

Jos signaali on jo täydellä alueella (0–255), Expanded (laajennettu) -asetuksen valinta
”leikkaa” tai ”kyllästää” signaalia.

Color Correction (Värikorjaus)
Voit valita värikorjausasetuksen napauttamalla - tai -painiketta.

User (käyttäjä): Oletusarvot korvataan käyttäjän muuttamilla asetuksilla.

NDS: Tehdaskalibrointi vastaa NDS:n määritystä 2,2 gammaa/6500K:n värilämpötila.

SMPTE-C: Tehdaskalibrointi täyttää SPMTE-C-standardin.

BT-709: Tehdaskalibrointi täyttää BT-709-standardin.

2.11 Setup (Asetukset) -valikko

Menu Position (valikon sijainti)
Voit valita näyttövalikkojen sijainnin yhdeksästä esiasetetusta paikasta napauttamalla - tai -painiketta.

Language (kieli)
Voit valita kahdeksasta kielestä: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands tai Pycckий.
Kielen voi valita napauttamalla - tai -painiketta.

DPMS Enable (näytön virranhallinta)
Voit ottaa näytön virranhallinnan (Display Power Management System, DPMS) käyttöön tai poistaa sen
käytöstä napauttamalla - tai -painiketta.

Off (pois): Oletusasetus.

On (päällä): Jos tulosignaalia ei ole, näyttöön ilmestyy 10–15 sekunniksi DPMS-ilmoitus, ennen kuin näyttö
siirtyy

näytönsäästötilaan. Näyttö tulee päälle, kun tulosignaali palautuu.
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Auto Source Select (automaattinen lähteen valinta)
Voit ottaa Auto Source Select (automaattinen lähteen valinta) -asetuksen käyttöön tai pois käytöstä
napauttamalla - tai -painiketta.

Off (pois): Videotulo valitaan manuaalisesti.

On (päällä): Hakee kaikista mahdollisista tulolähteistä, kunnes aktiivinen videolähde löytyy.

Priority (etusija): Priority Input Select (etusijatulon valinta) on oletusarvoisesti pois käytöstä. Ennen kuin
Priority Input Select (etusijatulon valinta) voidaan valita, täytyy valita toissijainen tulo. Kun Priority Input Select
(ensisijaisen tulon valinta) -toiminto on käytössä, kuvansisäinen kuva sijoittuu ensisijaisen kuvan taakse, PIP +
ja - (  ja ) -painikkeet ovat pois käytöstä ja SWAP (vaihto) -painike pysyy käytössä. Jos ensisijainen signaali
häviää, näyttöön tulee toissijainen tulo. Jos ensisijainen signaali palautuu, sen kuva tulee taas näyttöön ja
toissijainen kuva sijoittuu ensisijaisen kuvan taakse. Jos sekä ensisijainen että toissijainen signaali häviävät,
monitori hakee vuorotellen ensisijaisesta ja toissijaisesta tulosta, kunnes se löytää jommastakummasta
signaalin. Kun ensisijaisessa tai toissijaisessa tulossa havaitaan signaali, sen kuva näkyy monitorissa.

Menu Lock (valikkolukko)
Voit ottaa valikkolukon käyttöön painamalla -painiketta.

Off (pois): Oletusasetus.

On (päällä): Estää näyttövalikkoihin pääsyn, jotta vältytään tahattomilta näyttöasetusten muutoksilta.
Näyttövalikko sulkeutuu ja näyttöön tulee hetkeksi MENU LOCKED (valikko lukittu) -ilmoitus. Valikkonäytön voi
avata painamalla samalla MENU (valikko) ja SCROLL (vieritys) -painikkeita, kunnes näyttöön tulee MENU
UNLOCKED (valikko avattu) -ilmoitus.

Communication Port (tiedonsiirtoportti)
Voit valita tiedonsiirtoportin näytön hallitsemiseksi NDS:n yhtenäisten sarjakomentojen avulla napauttamalla

- tai -painikkeita. Lisätietoja liittimistä on osiossa Dataliittimet ja napakytkennät [} 30].

RS-232: Liittää RJ-25-johdon RS-232-porttiin.

Ethernet: Kun Ethernet-portti on valittu, näyttöä voi hallita TCP/IP-portin kautta.

Huomautus: Kun Communication Port (tiedonsiirtoportti) -valintana on Ethernet, varmista, että Network IP
Address: Port- (verkon IP-osoite: portti), Subnet Mask- (aliverkon peite) ja Gateway (yhdyskäytävä) -asetukset,
jotka on kuvailtu osiossa Setup (Asetukset) -valikko [} 19], on konfiguroitu verkon kannalta oikein.

USB: Mini-USB-johto, jota käytetään USB (ND-OS) portissa, ilmestyy liittyvään laitteeseen RS-232-portiksi.
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DVI-1-lähtö
Voit vuorotella Redrive (jälleenreititys) tai Screen (näyttö) -valintaa napauttamalla painiketta, jolloin valinta
vaihtuu toiseksi.

Redrive (jälleenreititys): Vie DVI-1-signaalitulon DVI-1 RE-DRIVE (lähtö) -liittimeen.

Screen (näyttö): Vie näyttökuvan, mukaan lukien kuvansisäisen kuvan ja näyttövalikon, DVI-1 RE-DRIVE (lähtö)
-liittimeen.

Näyttökuva: DVI-1 + VGA

Redrive (jälleenreititys): DVI-1 DVI-1-lähtöön Screen (näyttö): DVI-1 + VGA DVI-1-lähtöön

Keypad Color (näppäimistön väri)
Voit muuttaa näppäimistön väriasetusta napauttamalla - tai -painiketta.

Factory Defaults (tehdasasetukset)
Voit palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiksi napauttamalla -painiketta, jolloin Factory Defaults
(tehdasasetukset) -valikko avautuu.

Valitse seuraavaksi SCROLL (vieritys) -painikkeella Factory Defaults (tehdasasetukset) -toiminto ja napauta -
painiketta. Näyttöön tulee käsittelyn ajaksi Restoring Factory Defaults (Tehdasasetuksia palautetaan) -
ilmoitus.
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User Defaults (käyttäjäoletukset)
Oletusparametrien tallentamiseksi User Defaul (käyttäjäoletus) -profiiliin napauta SCROLL (vieritys) -painiketta
valitaksesi Empty (tyhjä) -merkinnällä varustetun User Default (käyttäjäoletus) -profiilin ja napauta -
painiketta tallentaaksesi profiilin. Näyttöön tulee käsittelyn ajaksi Saving User Defaults (Käyttäjäoletuksia
tallennetaan) -ilmoitus.

Palauta User Defaults (käyttäjäoletukset) -profiili muiden parametrien muuttamisen jälkeen valitsemalla User
Defaults (käyttäjäoletukset) -profiili ja napauttamalla -painiketta. Näyttöön tulee käsittelyn ajaksi Restoring
User Profile (Käyttäjäprofiilia palautetaan) -ilmoitus. Poista User Defaults (käyttäjäoletukset) -profiili
valitsemalla tallennettu User Defaults (käyttäjäoletukset) -profiili ja napauttamalla Brightness/Contrast
(kirkkaus/kontrasti) -painiketta. Näyttöön tulee käsittelyn ajaksi Clearing User Profile (Käyttäjäprofiilia
poistetaan) -ilmoitus.
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Network IP Address: Port (verkon IP-osoite: portti)
Tämän parametrin avulla käyttäjä voi konfiguroida laitteeseen staattiset tai dynaamiset IP-asetukset ja
konfiguroida Ethernet-portin ohjaamaan näyttöä Unified Serial Command -komentojen avulla.

Napauta dynaamisen IP-osoitteen näyttöön konfiguroimiseksi -painiketta, jolloin Network IP Address
(verkon IP-osoite) -valikko avautuu, napauta SCROLL (vieritys) -painiketta ja sitten -painiketta valikkoon
pääsemiseksi.

Napauta dynaamisen IP-asetuksen käyttöönottamiseksi SCROLL (vieritys) -painiketta, kunnes DHCP (Dynamic
Host Configuration Protocol) -valintaruutu korostuu sinisenä, ja napauta sitten - tai -painiketta DHCP:n
saamiseksi päälle tai pois.

Kun DHCP on päällä, Network IP address (verkon IP-osoite), Subnet Mask (aliverkon peite) ja Gateway
(yhdyskäytävä) ovat pois käytöstä, koska ne konfiguroituvat automaattisesti, kun laite liitetään automaattista
käyttöönottoa tukevaan verkkoon.

Riippumatta siitä, onko verkon DHCP konfiguroitu päälle vai pois, Port (portti) -asetuksen täytyy vastata
porttia, johon komennot lähetetään. Port (portti) voidaan asettaa napauttamalla -painiketta, jotta päästään
muokkaustilaan, ja sitten SCROLL (vieritys) -painiketta, kunnes portin numero korostuu sinisenä.

Lisää tai vähennä - tai -painikkeella portin numeroa, kunnes asetuksena on haluamasi portin numero. Kun
DHCP:n asetuksena on OFF (pois päältä), käyttäjän täytyy konfiguroida sen verkon Network IP address (verkon
IP-osoite), Subnet Mask (aliverkon peite) ja Gateway (yhdyskäytävä), josta näyttöä ohjataan. IP-osoitteen
asettamiseksi täytyy varmistaa ensin, että DHCP on pois käytöstä, napauttaa sitten painiketta muokkaustilaan
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pääsemiseksi ja SCROLL (vieritys) -painiketta ensimmäisen oktetin (yhden neljästä IP-osoitteen luvusta)
korostamiseksi. Napauta -painiketta ensimmäisen oktetin konfiguroimiseksi, napauta sitten SCROLL (vieritys)
-painiketta korostaaksesi ja asettaaksesi jokaisen oktetin, kunnes kaikki neljä on asetettu oikein.

Kysy neuvoa IT-järjestelmänvalvojalta, jos et tiedä liityttävän verkon asetuksia.

Subnet Mask (aliverkon peite)
Subnet Mask (aliverkon peite) täytyy asettaa käsin, kun DHCP ei ole käytössä.

Aliverkon peitteen asettamiseksi napauta -painiketta muokkaustilaan pääsemiseksi ja ensimmäisen oktetin
(yhden neljästä aliverkon peitteen osoitteen luvusta) korostamiseksi. Napauta - tai -painiketta
ensimmäisen oktetin konfiguroimiseksi, napauta sitten SCROLL (vieritys) -painiketta korostaaksesi ja
asettaaksesi jokaisen oktetin, kunnes kaikki neljä on asetettu oikein. Kun DHCP on käytössä, verkko konfiguroi
automaattisesti tämän parametrin.

Gateway (yhdyskäytävä)
Gateway (yhdyskäytävä) täytyy asettaa käsin, kun DHCP ei ole käytössä.

Yhdyskäytävän asettamiseksi napauta -painiketta muokkaustilaan pääsemiseksi ja ensimmäisen oktetin
(yhden neljästä yhdyskäytävän osoitteen luvusta) korostamiseksi. Napauta - tai -painiketta ensimmäisen
oktetin konfiguroimiseksi, napauta sitten SCROLL (vieritys) -painiketta korostaaksesi ja asettaaksesi jokaisen
oktetin, kunnes kaikki neljä on asetettu oikein. Kun DHCP on käytössä, verkko konfiguroi automaattisesti
tämän parametrin.

PIP Adjust (kuvansisäisen kuvan säätö)
Voit valita esivalitun kuvansisäisen kuvan asetuksen napauttamalla - tai -painiketta. Kuvansisäisen kuvan
näyttöasetuksia ohjataan myös näppäimistön PIP-säätimillä, jotka on kuvailtu osiossa Kuvansisäisen kuvan
säätimet [} 24].

2.12 Kuvansisäisen kuvan säätimet

PIP (kuvansisäinen kuva): toissijaisen kuvan koonsäätö

Kun alussa on valittu vain ensisijainen tulo, toissijaisen tulon näytön valintana on ensin Small
PIP (pieni kuvansisäinen kuva).

Toissijaisen kuvan koon muuttamiseksi sulje näyttövalikot ja napauta - tai -painiketta
PIP-tilojen selaamiseksi seuraavalla tavalla.

Small PIP (pieni kuvansisäinen kuva): toissijaisen kuvan leveys on 25 %
näytön kokonaisleveydestä ja ensisijainen kuva näkyy koko näytöllä.

Large PIP (suuri kuvansisäinen kuva): toissijaisen kuvan leveys on 40 %
näytön kokonaisleveydestä ja ensisijainen kuva näkyy koko näytöllä.
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Split-Screen (puolitettu näyttö): ensi- ja toissijainen kuva näkyvät yhtä
suurilla näytön puoliskoilla, joiden ylä-/alapuolella on musta palkki.

Split-Screen Overscan (puolitetun näytön ylisuuri kuva): ensi- ja
toissijainen kuva näkyvät yhtä suurilla näytön puoliskoilla, joiden korkeus on
maksimoitu ja vasenta/oikeaa reunaa leikattu.

Full Screen Primary (kokonäytön ensisijainen kuva): ensisijainen kuva
näkyy koko näytöllä ja toissijainen kuva on piilossa.

SWAP (vaihto): ensi- ja toissijaisen tulon keskinäinen vaihto

Voit vaihtaa ensisijaisen tulon ja näytön sijaintia toissijaisen tulon kanssa napauttamalla
SCROLL/SWAP (vieritys/vaihto) -painiketta. Napauttamalla painiketta uudestaan tulot
palautuvat alkuperäistilaansa ensi-/toissijaiseksi. Molemmat kuvat eivät välttämättä tarvitse
signaalia ensi- ja toissijaisen kuvan vaihtamiseksi.

General Purpose Input/Output (yleiskäyttötulo/-lähtö)
General Purpose Input/Output (yleiskäyttötulo/-lähtö) (GPIO) -säätimellä käyttäjä voi käydä läpi toissijaiset
kuvakoot ja vaihtaa ensi- ja toissijaista kuvaa keskenään, kuten Kuvansisäisen kuvan säätimet [} 25] -osiossa
on kuvailtu, ja tuoda näytön vasempaan yläkulmaan Record (taltiointi) -osoittimen.

GPIO-ohjauslaitteen käyttö
1. Valitse Input (tulo) -valikosta ensisijainen ja toissijainen tulo.

2. Liitä asianmukaisesti kytketty laite ensisijaisella kortilla olevaan GPIO-liittimeen. Katso GPIO:n kuvaus ja
liittimen kytkentäkaavio osiosta Säätöliittimet ja napakytkennät [} 33].

3. Paina laitteen PIP Size (kuvansisäisen kuvan koko) -painiketta näyttövaihtoehtojen selaamiseksi.

4. Paina laitteen SWAP (vaihto) -painiketta ensi- ja toissijaisen kuvan paikan vaihtamiseksi.

5. Paina laitteen Record (taltiointi) -painiketta, jolloin Record (taltiointi) -osoitin näkyy, kunnes Record
(taltiointi) -painike vapautetaan.
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2.13 Kuvan säätö

Kirkkaus-/kontrastipainike

Napauta Brightness/Contrast (kirkkaus/kontrasti) -painiketta kerran Brightness (kirkkaus) -
säätimen käyttämiseksi. Napauta painiketta kahdesti Contrast (kontrasti) -säätimen käyttämiseksi
tai napauta sitä kolmesti Backlight (taustavalo) -säätimen käyttämiseksi. Napauta - tai -
painiketta säätimien säätämiseksi.

Brightness (kirkkaus) -säädin

Säädä ensisijaisen tulon kirkkautta napauttamalla - tai -painiketta. Jos
toissijainen tulo on käytössä, napauta Brightness/Contrast (kirkkaus/
kontrasti) -painiketta uudestaan Secondary (toissijainen) -kirkkauden
säätämiseksi.

HUOMAUTUS: Jos kirkkaus asetetaan liian suureksi tai pieneksi, näkyvän
kuvan varjo- ja korostuspiirteet vähenevät.
Contrast (kontrasti) -säädin

Säädä ensisijaisen tulon kontrastia napauttamalla - tai -painiketta. Jos
toissijainen tulo on käytössä, napauta Brightness/Contrast (kirkkaus/
kontrasti) -painiketta uudestaan Secondary (toissijainen) -kontrastin
säätämiseksi.

Huomautus: Jos kontrasti asetetaan liian suureksi tai pieneksi, näkyvän
kuvan varjo- ja korostuspiirteet vähenevät, jolloin värikylläisyys näyttää
virheelliseltä.
Backlight (taustavalo) -säädin

Voit säätää monitorin taustavalon kirkkautta napauttamalla - tai -
painiketta.

Stabilization (stabilointi) on ominaisuus, jolla säädetty taustavalon kirkkaus
palautetaan tehdasasetukseen. Voit ottaa Stabilization (stabilointi) -
toiminnon käyttöön tai pois käytöstä napauttamalla SCROLL (vieritys)-
painiketta ja - tai -painiketta valinnan vuorottelemiseksi.

Huomautus: Taustavalon vähäisempi kirkkaus lisää taustavalon elinikää.
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3 Kotelon kokoonpano ja puhdistus

3.1 Johtosuojuksen asennus

1. Kytke virta-, ohjaus- ja videojohdot ennen johtosuojuksen asentamista.

2. Kohdista johtosuojus näytön takana olevaan johtosyvennykseen.

3. Työnnä johtosuojus eteenpäin syvennykseen niin, että johdot tulevat leikkausten alle.

4. Työnnä johtosuojusta eteenpäin, kunnes alareunan kielekkeet napsahtavat paikoilleen.

5. Jos johtosuojukseen kuuluu siipiruuvit, kiinnitä niiden avulla johtosuojus vasemmasta ja oikeasta
yläkulmasta.

3.2 Puhdistusohjeet

HUOMAUTUS!

Ennen puhdistusta laitteet täytyy SAMMUTTAA ja irrottaa virtalähteestään.

HUOMAUTUS!
Yksikön vakava vaurio

Älä päästä laitteen sisään nesteitä, sillä siitä voi aiheutua laitteelle vakavia vaurioita.

HUOMAUTUS!
Yksikön vaurio

Älä käytä bentseenin tai ohenteen kaltaisia liuotteita tai happamia, emäksisiä tai hankaavia
pesuaineita.

Pyyhi lasi- ja muovipinnat perusteellisesti nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu miedolla
lasinpesuaineella, esim. 70-prosenttisella isopropanolilla, happamuudeltaan viisiprosenttisella väkiviinaetikalla
tai ammoniakkia sisältävällä tai muulla lasinpesuaineella. Älä käytä väkeviä liuotteita, hankaavia
puhdistusaineita tai kemiallisia puhdistusliinoja.
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4 Liitinpaneelit

4.1 Radiance Ultran tuotekokoonpanot

Yksikkö Ensisijainen
kortti

Digitaalinen Analoginen HDBaseT ZeroWire Rx
Embedded

Radiance Ultra
65 cm (27
tuumaa)

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
81 cm (32
tuumaa)

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 81
cm (32
tuumaa)

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

OHJE!

Lue lisää sovellettavasta myyntiesitteestä.
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4.2 Radiance Ultran liitinpaneelit

Ensisijainen kortti Toissijaiset kortit

Vakiotulo/-lähtö Digitaalitulo/-lähtö

Analogitulo/-lähtö

Ei tuloa/lähtöä

HDBaseT-tulo

OHJE!

1. 3G-SDI 1 ja 3G-SDI 2 ottavat vastaan 3G-SDI-signaaleja.

2. DVI–I- ja DVI–D2-, 3G–SDI 1- ja 3G–SDI 2 RE-DRIVE -lähdöt ovat aktiivisia vain silloin, kun
näyttöön on kytketty virta.

3. ND–OS-liitin on tarkoitettu laiteohjelman päivitysten asentamiseen. ND–OS-liittimellä
voidaan myös säätää näyttöä. Katso Setup (Asetukset) -valikko [} 20].

Liitintyypit

Tulot Liitintyypit
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 maks.)

SDI–1, SDI–2 BNC

RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I

RGBS–2/YPbPr–2/VGA–2/SOG–2 HD–15

DVI–2 DVI–D (1920 x 1200 maks.)

Composite BNC

S–Video DIN-4

HDBaseT RJ45
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Lähdöt Liitintyypit
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 Dataliittimet ja napakytkennät

DVI-I Digital ja Analog
DVI-I IN on yksisuuntainen DVI-D. Tämä liitin tukee digitaali- ja analogisignaaleja (RGBS/YPbPr). Analogidata
tulee napaan 8 ja napoihin C1–C5.

Napa Signaali Napa Signaali Napa Signaali
1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. DATA 1/3 SUOJA 21 T.M.D.S. DATA 0/5 SUOJA

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Ei käytössä 22 T.M.D.S. KELLO SUOJA

3 T.M.D.S. DATA 2/4 SUOJA 13 Ei käytössä 23 T.M.D.S. KELLO+

4 Ei käytössä 14 +5 V TEHO 24 T.M.D.S. KELLO-

5 Ei käytössä 15 MAA Vain DVI-I IN

6 DDC KELLO 16 JÄNNITTEELLISEN
PISTOKKEEN TUNNISTUS

C1 ANALOGINEN PUNA

7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOGINEN VIHREÄ

8
ANALOGINEN PYSTYSYNKR.
(vain DVI-I IN) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOGINEN SINI

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SUOJA C4
ANALOGINEN
VAAKASYNKR.

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Ei käytössä C5 ANALOGINEN MAA

VGA
VGA IN tukee RGBS 2-, YPbPr- ja SOG 2-signaaleja.

Napa Kuvaus Napa Kuvaus Napa Kuvaus
1 PUNA 6 MAA PUNA 11 N. C.

2 VIHREÄ 7 MAA VIHREÄ 12 DDC_SDA

3 SINI 8 MAA SINI 13 VAAKASYNKR.

4 N.C. 9 +5VD 14 PYSTYSYNKR.

5 MAA 10 SYNKR. MAA 15 DDC_SCL
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S-Video

Napa Nimi Kuvaus
1 MAA Maa (Y)

2 MAA Maa (Y)

3 Y Voimakkuus (luminanssi)

4 C Voimakkuus (krominanssi)

HDBaseT
HDBaseT käyttää RJ-45-liitintä.

Napa Kuvaus
1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2

6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3
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4.4 Säätöliittimet ja napakytkennät

TCP-IP

Napa Signaali Kuvaus
1 TX+ Ei yhteyttä

2 TX- Lähetyksen paluu

3 RX+ Vastaanotto

4 N/C Ei yhteyttä

5 N/C Ei yhteyttä

6 RX- Vastaanoton paluu

7 N/C Ei yhteyttä

8 N/C Ei yhteyttä

USB
Pikapäivitysjohdon, osanumero 35Z0047, saa NDS:ltä.

Napa Nimi Kuvaus
1 VCC +5 VDC

2 D- Datalähetyksen paluu

3 D+ Datalähetyksen paluu

4 MAA Maa
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RJ-11 (6 napainen) RS-232-sarjasäädin

Napa Nimi Kuvaus
1 N/C Ei yhteyttä

2 N/C Ei yhteyttä

3 N/C Ei yhteyttä

4 RXD Vastaanotto

5 MAA Maa

6 TXD Lähetys

Yleiskäyttöinen tulo-/lähtöliitin
4-napainen RJH-puhelinliitin

Napa Nimi Kuvaus
1 Swap Ensi- ja toissijaisten tulojen vaihto

2 P.S. Kuvansisäisen kuvan koko

3 R.I. Taltioinnin osoitin

4 MAA Taltioinnin osoitin

Swap: Swap-navan kytkeminen maahan vaihtaa ensi- ja toissijaisen kuvan sijainnin ja koon keskenään. Katso
lisätietoja kohdasta Kuvansisäisen kuvan säätimet [} 24].

Kuvansisäisen kuvan koko: Toissijaisen kuvan koko kasvaa joka kerta, kun PIP Size (kuvansisäisen kuvan koko)
kytketään maahan. Katso lisätietoja kohdasta Kuvansisäisen kuvan säätimet [} 24].

Taltioinnin osoitin: Taltioinnin osoitin näkyy, kun napa on kytketty maahan, ja osoitin häviää, kun kosketus
katkeaa. Taltioinnin osoitin näkyy monitorin vasemmassa yläkulmassa.
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4.5 Sähkömerkinnät

Tasapotentiaalisuus

Tämä merkki näkyy näytön potentiaalintasausjohtimen (maadoitusnastan) vieressä.

Suljettu (päällä) kytkin

Tämä merkki näkyy näytön virtakytkimen suljetulla eli päällä olevalla puolella.

Avoin (pois) kytkin

Tämä merkki näkyy näytön virtakytkimen avoimella eli pois päältä olevalla puolella.

HUOMAUTUS!
Videosignaalin heikentyminen

Suosittelemme, ettei metallijohtojen taivutussäde ole pienempi kuin 2,5 tuumaa (63 mm)
tai seitsemän kertaa johdon halkaisija sen mukaan, kumpi on suurempi. Jyrkemmät mutkat
voivat vahingoittaa kaapelia ja/tai heikentää videosignaalia.
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5 Spesifikaatiot ja tuettavat tarkkuudet

5.1 Spesifikaatiot

Spesifikaatioita saatetaan muuttaa ennakkoon varoittamatta. Kysy tehtaalta voimassa olevat tiedot.

Radiance Ultra 65 cm (27
tuumaa)

Radiance Ultra 81 cm (32
tuumaa)

Radiance Ultra 81 cm (32
tuumaa) TruColor

Katseluala (lävistäjä) 685 mm (27,0 tuumaa) 800 mm (31,5 tuumaa) 800 mm (31,5 tuumaa)

Tyypillinen luminanssia

(cd/m2)
900 400 650

Natiivitarkkuus 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Pikseliväli (mm) 0,311 0,364 0,364

Katselukulma (vaaka- ja
pystysuuntainen) 178° 178° 178°

Kontrastisuhde
(nimellinen)

1000:1 1100:1 1100:1

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

VGA-tulon signaalitaso 75
ohmilla 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI-tulon signaalitaso 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-Video-tulon signaalitaso 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Composite-tulon
signaalitaso 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT-tulon
signaalitaso 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

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

RGBS-tulon signaalitaso 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS-tulon
synkronointitaso 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Tasavirtatulo 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

Tasavirrankulutus
(nimellinen)b 70 W 52 W 87 W

Vaihtovirrankulutus
(nimellinen)b 81 W 60 W 98 W

Mitat (L x K x S)

678 x 445 x 84 mm (26,7 x
17,5 x 3,3 tuumaa)

678 x 445 x 84 mm (26,7 x
17,5 x 3,3 tuumaa)

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

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

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

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

Näytön paino 8,9 kg (19,5 lb) 11 kg (24,0 lb) 13,2 kg (29,0 lb)

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

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

Käyttötilan kosteus
(tiivistymätön) 20–85 % 20–85 % 20–85 %
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Säilytystilan kosteus
(tiivistymätön)

5–85 % 10–90 % 10–90 %

Kuljetustilan kosteus
(tiivistymätön)

5–85 % 10–90 % 10–90 %

Käyttökorkeus
merenpinnasta (enintään) 2 000 m (6 600 ft) 2 000 m (6 600 ft) 2 000 m (6 600 ft)

Säilytyskorkeus
merenpinnasta (enintään)

10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft)

a. Kirkkaus ilmoitettu ilman asennettua kosketusnäyttöä tai AR-suodatinta.

b. Koskee Bridge Power BPM150S24F06 -virtalähdettä.

5.2 Tuettavat tarkkuudet

DVI:n tukemat tarkkuudet

Signaaliparametri Tuettava alue
Aktiivinen tarkkuus (vaakasuunta x pystysuunta) 640 x 480 min. – 1920 x 1200 maks.

Virkistystaajuus (pystytaajuus) 23,98 Hz – 85 Hz

Pikselikello (pikselitaajuus) 25 MHz – 165 MHz

DVI-D-tulo voi havaita automaattisesti kaikki pätevät digitaaliset DVI-signaalit, joiden tarkkuus,
pystyvirkistystaajuus ja pikselikello ovat edeltävän taulukon vaihtelualueilla. Vaihtelualueiden ulkopuolisia
signaaleja ei välttämättä tueta.
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SDI:n ja HDBaseT:n tukemat tarkkuudet

SDI:n ja HDBaseT:n tukemat
tarkkuudet

Pystytarkkuus (juovaa) Pystytaajuus (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

VGA:n, RGBS:n ja YPbPr:n tukemat tarkkuudet

Vaakatarkkuus (pikseliä) Pystytarkkuus (juovaa) Pystytaajuus (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 Upotettu ZeroWire®-teknologia

OHJE!

Tämän osion tiedot ja menettelyt pätevät vain Radiance Ultra -näyttöihin, jotka on
konfiguroitu upotetulla, valinnaisella, esiasennetulla ZeroWire-vastaanottimella.

Radioliikennehyväksyntä:

Tämä laite täyttää EN302 567 V2.0.24 -luonnoksen vaatimukset ja noudattaa Radio- ja laitedirektiiviä (RED)
2014/53/EU.

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

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

6.1 Käyttötarkoitus ja varoitukset

Käyttötarkoitus
Radiance Ultra -sarjan ZeroWire Embedded ja ZeroWire G2 on langattomaan videotiedonsiirtoon tarkoitettu
lähetin- ja vastaanotinpari, jolla toimitetaan tähystyskameran tai prosessorin kaltaisesta tai muusta
videolähteestä saatavia videosignaaleja radiotaajuisen linkin välityksellä ZeroWire-vastaanottimeen kuvien
näyttämiseksi tähystyksen ja yleiskirurgisten toimenpiteiden aikana. Radiance Ultra -sarja ja langaton ZeroWire
G2 -videojärjestelmä on epästeriili kestokäyttölaite, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi steriilillä alueella.

Varoitukset

Ei saa käyttää magneettikuvausympäristössä.

Tehtäväkriittisiin käyttötarkoituksiin suosittelemme vahvasti, että korvaava ZeroWire-lähetin- ja
vastaanotinpari ja DVI-johto ovat käytettävissä välittömästi. Suosittelemme lisäksi, että aina
kirurgisen toimenpiteen ollessa käynnissä on heti käytettävissä videolähteeseen kiinteästi kytketty
näyttö.

Käytettävän laitteen ja käyttäjän tai potilaan välillä täytyy säilyttää vähintään 20 cm:n etäisyys.

Vasta-aiheet
Katso kappale Vasta-aiheet.
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6.2 ZeroWiren spesifikaatiot

ZeroWire-järjestelmä toimittaa langattomasti leikkaussalin videolähteiden DVI- TAI 3G-SDI-lähdöstä
videonäytön DVI-tuloon saapuvia videosignaaleja. Se toimii 60 Ghz:iin perustuvana langattomana HD-
järjestelmänä FCC:n (osa 15) sääntöjen mukaisesti. Nämä koskevat lisensoimatonta 57–64 GHz:n
taajuuskaistaa, joka sijaitsee sähkömagneettisen spektrin millimetriaaltojen (mmW) osuudella. Lähetin
asennetaan näytön yläpuolen takareunalle, ja se saa videosignaalinsa suoraan tähystyskameran prosessorista
tai näytön DVI- tai SDI-jälleenreitityslähdöistä.

Langattoman signaalin tyyppi 60 GHz:n langaton HD-kaista (WiHD)

Taajuuskaista 57–64 GHz

Videopakkaus Ei ole

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

Videolähdöt (Rx) DVI-D

HIPAA-tuki 256-bittinen AES-salaus

Järjestelmän latenssi < 1 kehys

Suurin parimäärä / huone 2 paria

Radiotaajuisen tehon lähtö < 28 dBm/MHz EIRP

Enimmäiskantama 9,14 m (< 30 ft)

Tiedonsiirtonopeus 50 Mb/s – 3,8 Gb/s

Tehonkulutus < 8 wattia

Testitaajuuden suurin EIPR-lähtöteho

Kanavat Testitaajuuden suurin EIPR-
lähtöteho

Keskiarvoinen EIRP-lähtöteho

LRP:n matala kanava 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP:n korkea kanava 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP:n matala kanava 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP:n korkea kanava 62,64 GHz 29,6 dBm

Häiriötön etäisyys
Seuraavassa taulukossa luetellut laitteet on testattu sen toteamiseksi, miten lähellä ZeroWirea niitä voidaan
käyttää ilman keskinäisiä häiriöitä. Jos ZeroWiren epäillään joskus aiheuttavan tai saavan sellaisista laitteista
häiriöitä, laitteet pitää siirtää kauemmaksi toisistaan ja ylläpitää taulukossa määritetyt vähimmäisetäisyydet.

Testatut laitteet Etäisyys lähettimestä Etäisyys vastaanottimesta
Sähköpoltto > 60 cm (2 jalkaa) > 30 cm (1 jalka)

RFID > 1 cm (0,03 tuumaa) > 1 cm (0,03 tuumaa)

2,4 GHz:n langaton tukiasema > 15 cm (6 tuumaa) > 15 cm (6 tuumaa)

5,8 GHz:n langaton tukiasema > 15 cm (6 tuumaa) > 15 cm (6 tuumaa)

Matkapuhelin > 1 cm (0,03 tuumaa) > 1 cm (0,03 tuumaa)

Bluetooth-laite > 1 cm (0,03 tuumaa) > 1 cm (0,03 tuumaa)

Samalla kanavalla esiintyvien häiriöiden välttäminen
Jos ZeroWire G2 -järjestelmiä on tyypilliseen tapaan huoneessa vain yksi, rajoituksia ei olennaisesti ole.
Lähettimen Channel Selection -ominaisuus valitsee virran kytkemisen yhteydessä kahdesta käytettävissä
olevasta kanavasta häiriöille vähiten herkän kanavan.
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Eräitä ZeroWire G2 -kanavien erotukseen vaikuttavia tekijöitä on lueteltu seuraavassa:

1. Huoneen seinien paksuus ja materiaali.

2. Huoneen ovien avaaminen ja sulkeminen.

3. Huoneen katon rakenne ja sen rakennusmateriaalit.

ZeroWire G2 -lähetin-/vastaanotinparit täytyy asentaa samaan huoneeseen. Huoneiden välistä toimintaa ei
tueta. Kun tiettyyn huoneeseen asennetaan kaksi lähetin-/vastaanotinparia, kukin pari täytyy linkittää
kerrallaan ja erikseen niin, että toinen pari linkitetään ensimmäisen parin onnistuneen linkityksen jälkeen.
Ensin linkitettyä paria ei tarvitse sammuttaa ennen toisen parin virran kytkemistä tai linkitystä.

Kanavien käyttö
Asianmukaiset asetukset pitää todeta seuraavien suositusten avulla:

1. ZeroWire G2 -lähetin- ja/tai -vastaanotinyksikköjä ei voi käyttää aiempien ZeroWire-lähetin- ja/tai -
vastaanotinyksikköjen kanssa.

2. Samassa huoneessa voidaan käyttää enintään kahta ZeroWire-järjestelmää. Linkitettyjen lähetin- ja
vastaanotinparien keskinäisen etäisyyden pitää olla huoneessa vähintään 1 m (3 jalkaa).

3. Kahden ZeroWire-järjestelmän ryhmiä voidaan asettaa useisiin huoneisiin sillä ehdolla, että huoneet ovat
vähintään 7,6 m:n (25 jalan) päässä toisistaan.

4. ZeroWire G2 -lähettimiä ja -vastaanottimia ei saa asentaa metallikaappeihin tai metalliesineiden keskelle,
sillä tällöin lähettimen ja vastaanottimen välinen tiedonsiirto estyy.

Usean järjestelmän asennus
Kun leikkaussaliin asennetaan kaksi lähetin- ja vastaanotinjärjestelmää, tulee noudattaa seuraavaa menettelyä:

1. Jos lähettimiä ja vastaanottimia ei ole linkitetty, kytke ensimmäiseen lähetin- ja vastaanotinpariin virta ja
noudata linkitysmenettelyä, joka on kuvailtu kohdassa ZeroWiren pikalinkitys [} 43].

2. Kytke toiseen lähetin- ja vastaanotinpariin virta ja toista linkitysmenettely. Lähetin- ja vastaanotinparit
tulee linkittää yksi pari kerrallaan. Suosittelemme parien merkintää tarroilla asennuksen ja vianetsinnän
helpottamiseksi.

Suorituskyky
Langaton ZeroWire-HD-videojärjestelmä on tarkoitettu ja optimoitu käyttöön leikkaussaleissa tai
toimenpidehuoneissa. Kliinisen ympäristön ulkopuolinen käyttö ei ole suositeltavaa.

Seuraavat toimenpiteet auttavat ZeroWire-järjestelmää toimimaan optimaalisesti:

1. Asenna molemmat komponentit vähintään 5 jalan (1,5 m) korkeudelle lattiasta.

2. Sekä lähettimen että vastaanottimen pitäisi ihanteellisesti olla samalla korkeudella.

3. Luotettava videoyhteys saadaan noudattamalla ohjeita osiossa ZeroWire-lähettimen käyttöönotto [} 41].

4. Lähettimen ja vastaanottimen pitää olla vastakkain ja niiden välisen ilmatilan pitää olla esteetön.

5. Jos lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole suoraa näköyhteyttä, ne pitää sijoittaa ≤ 1,8 m:n (6 jalan)
päähän seinistä.
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6.3 ZeroWire-lähettimen käyttöönotto

ZeroWire G2 -lähettimen käyttöönotto

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videolähde
(2) DVI-lähtö (DVI-kaapeli)
(3) SDI-lähtö (vaihtoehtoinen 3G-SDI-kaapeli)
(4) Näytön tehonsyöttö (24 VDC)
(5) Lähettimen tehonsyöttö (24 VDC)

6.4 ZeroWire G2 -lähettimen liitinpaneeli

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

(1) Virtakytkin
(2) Virtaliitin
(3) DVI-tulo
(4) 3G-SDI-tulo
(5) USB-portti: Käytetään lähettimen laiteohjelman päivitykseen, ei yleiskäyttöiseksi I/O-portiksi.
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6.5 ZeroWire G2 -lähettimen Y-sovitinjohdot

ZeroWire G2 -lähettimiin ja -vastaanottimiin, joita käytetään enintään 81 cm:n (32 tuuman) NDS-näyttöjen
kanssa, voidaan kytkeä virta valinnaisella Y-sovitinjohdolla. Käytettävissä on kahdenlaisia Y-sovitinjohtoja.
Soveltuva Y-johto sisältyy näytön lisävarustepakettiin.

SwitchCraft-Y-sovitinjohto (35X0096)

XLR-Y-sovitinjohto (35X0097)

6.6 ZeroWire G2 -lähettimen virtalähteet

ZeroWire-lähetin- ja -vastaanotinyksiköt voidaan kytkeä suoraan mukana tulevaan 24 VDC:n virtalähteeseen.

Valitse ja asenna virtalähdettä käytettäessä pistokeadapteri, joka vastaa tehontarvetta:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Sijoitus ja suuntaus

Antennin signaalikentän muodon vuoksi niin lähetin- kuin vastaanotinyksiköt tulee asentaa siten, että ne ovat
kohdakkain pysty- ja vaakasuuntaisesti ± 10 ° kulmassa.

Pystysuuntainen kohdistus
Pystysuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

Vaakasuuntainen kohdistus
Vaakasuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

Korkeus
Lähettimen ja vastaanottimen tulee olla vähintään 1,5 m:n (5 jalan) korkeudella lattianpinnasta, samalla
korkeudella, ja on suositeltavaa, että lähettimen ja vastaanottimen etureunat ovat samansuuntaisesti kohti
toisiaan.

Vaakasuuntainen etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä
Medical Display;Radiance® Ultra toimii oikein, kun vaakasuuntainen etäisyys lähettimen ja vastaanottimen
välillä on enintään 9,1 m (30 jalkaa). Useimmissa leikkaussaliympäristöissä parhaimmat tulokset saavutetaan,
kun vaakasuuntainen etäisyys on enintään 2,4 m (8 jalkaa).

6.8 ZeroWiren pikalinkitys

1. Kytke DVI- tai SDI-videolähde näyttöön asennettuun ZeroWire-lähettimeen.

2. Napauta vastaanottavan Radiance Ultra ZeroWire -näytön INPUT (tulo) -painiketta kolmesti, niin pääset
Input (tulo) -valikkoon.

3. Vahvista, että ZeroWire on saatavana ensisijaiseksi tuloksi.

4. Napauta INPUT (tulo) -painiketta Input (tulo) -valikon sulkemiseksi ja napauta sitä vielä kerran päästäksesi
ZeroWire Link -valikkoon.

5. Paina INPUT (tulo) -painiketta kolme sekuntia, kunnes edistymispalkki täyttyy.
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6. Paina näyttöön asennetun ZeroWire-lähettimen LINK (linkitys) -painiketta, kunnes sininen linkitysvalo alkaa
vilkkua. Lähetin- ja vastaanotinyksikön tunnistettua toisensa ja aloitettua linkityksen sekä linkitys- että tilavalo
vilkkuvat nopeasti usean sekunnin ajan.

7. Vastaanottavan Radiance Ultra ZeroWire -näytön vasemmassa alakulmassa näkyy tilailmoituksia, jotka
kertovat linkitysprosessin etenemisestä.
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6.9 Langattoman linkityksen tilailmoitukset

Linkkiä käynnistettäessä alkaa vastaanottimen näytössä esitettävien tilailmoitusten sarja yleensä sanoilla
”Searching for Transmitter” (Lähetintä haetaan) ja muistutuksella aktivoida lähetin.

Vaihe 1: Lähetintä haetaan – jos ZeroWire-lähettimen LINK (linkitys) -painiketta ei ole aktivoitu, aktivoi se

Vaihe 2: Linkkiä muodostetaan

Vaihe 3: Langaton linkki

Kytkettäessä virtaa aiemmin linkitettyyn järjestelmään alkaa vastaanottimen näytössä esitettävien
tilailmoitusten sarja yleensä sanoilla ”Searching for Transmitter” (Lähetintä haetaan).

Vaihe 1: Lähetintä haetaan

Vaihe 2: Linkkiä muodostetaan
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Vaihe 3: Langaton linkki

Jos linkkiä ei voida muodostaa tai varmistaa 60 sekunnin kuluessa, vastaanottimen näyttöön tulee tilailmoitus
”No Transmitter Found” (Lähetintä ei löydy). Linkitysongelmien ratkaisuehdotuksia löytyy osiosta ”ZeroWiren
vianmääritys” sivulla 36.

Vaihe 1: Lähetintä haetaan

Vaihe 2: Lähetintä ei löydy
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7 Vianmääritys

7.1 Näytön vianmääritys

Ongelma Vianmääritys

Kuvakoko on näytölle liian suuri

(Vain VGA-, RGBS-, YPbPr- tai SOG-
analogitulot)

Jos kuva ei näytä olevan oikeanmuotoinen, niin SmartSync täytyy
suorittaa. Voit suorittaa SmartSyncin painamalla MENU (valikko) -
painiketta. Napauta SCROLL (vieritys) -painiketta Picture (kuva) -
valikossa korostaaksesi SmartSyncin ja napauta -painiketta.

SmartSync käynnistyy ja optimoi kuvan näyttöominaisuudet.

Merkkien haamuääriviivat

Merkkien haamuääriviivat johtuvat yleensä videojohdossa tai -
lähteessä esiintyvistä heijastuksista. Käytä korkealaatuista johtoa ja, jos
mahdollista, vähennä pystyvirkistystaajuutta. Pienempi virkistystaajuus
voi auttaa poistamaan heijastuksia. Toisin kuin kuvaputkinäyttö, litteä
paneeli ei välky pienemmillä virkistystaajuuksilla (60 Hz on
optimaalinen), ja datan päivitys on sama kaikilla virkistystaajuuksilla.

Merkit tärisevät

(Vain VGA-, RGBS-, YPbPr, SOG-
analogitulot)

Jos tekstin merkit näyttävät ”tärähtäneiltä” tai paksuilta, niin Sharpness
(terävyys), Frequency (taajuus) ja/tai Phase (vaihe) tarvitsevat ehkä
säätöä. Katso jäljempää taajuuden, vaiheen ja terävyyden asetuksista.

Merkkien kohina tai pystysuora
vääristymä

(Vain VGA-, RGBS-, YPbPr- tai SOG-
analogitulot)

Frequency (taajuus) -säätö laajentaa tai kutistaa näkyvän kuvan
vaakasuuntaista kokoa. Näkyvä kuva saattaa olla liian leveä tai kapea, ja
harmaasävyissä ja vaaleissa väreissä saattaa näkyä pystyraitoja ja
pikselien tärinää. Säädä Frequency (taajuus) -asetusta, kunnes kuva
mahtuu juuri ja juuri näyttöön. Vaaka-asennon säädöllä voidaan
varmistaa, että taajuus on asetettu oikein. Kohdista kuva näytön
vasempaan reunaan ja siirrä sitä yksi ”napsautus” oikealle. Jos taajuus
on asetettu oikein, kuvan yhden pystyviivan pitäisi jäädä näytön
oikeasta reunasta pois.

Testaus- ja säätötaajuus

(Vain VGA-, RGBS-, YPbPr- tai SOG-
analogitulot)

Avaa näyttöön liitetyllä sylitietokoneella tyhjä tekstitiedosto, keskitä
tiedostoikkuna näyttöön ja aseta fontin kooksi ja tyyliksi 8 pistettä
normaali. Napauta Enter-näppäintä kohdistimen siirtämiseksi sivun
keskelle ja paina sitten pitkään vaihto- ja +-näppäimiä +-symbolien
rivin aikaansaamiseksi.

+-symbolien näytön vaaleuden tai tummuuden vaihtelu osoittaa, että
Frequency (taajuus) -parametria on säädettävä. Napauta MENU

(valikko) -painiketta Display (näyttö) -valikon avaamiseksi, napauta -
painiketta Picture (kuva) -valikon valitsemiseksi ja napauta sitten
SCROLL (vieritys) -painiketta Frequency (taajuus) -parametrin
valitsemiseksi. Napauta seuraavaksi - tai -painiketta taajuuden
kasvattamiseksi tai pienentämiseksi, kunnes kaikki +-symbolit näkyvät
samanlaisina.

Huomautus: Sharpness (terävyys) ja Phase (vaihe) ovat hienovaraisia
säätöjä, jotka on parasta asettaa näytön kalibrointiohjelmalla.

Musta näyttö

Katkaise ja kytke takaisin näytön virta. Jos logo tulee esiin, näyttö
toimii oikein. Tarkista, onko virranhallinta (DPMS) käytössä. Oikeaan
alakulmaan ilmestyy ”Searching” (Etsitään) -ilmoitus, kun
videolähdettä ei ole kytketty.
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7.2 ZeroWiren vianmääritys

Ongelma Mahdollinen syy Korjaava toimenpide

Ilmaisinvalo ei pala

Löysällä oleva virtaliitin
Varmista, että virtalähteen liitin on kytketty kunnolla
laitteen virtaliittimeen.

Y-johto
Jos syötät Y-johdolla virtaa yksikköön, varmista, että
se on liitetty NDS:n 24 VDC:n virtalähteeseen ja että
virtalähde on jännitteinen.

Erillinen virtalähde
Jos käytetään erillistä virtalähdettä, varmista, että se
on kytketty kunnolla pistorasiaan.

Pistorasia

Joissain pistorasioissa on sisäänrakennetut
virtakatkaisimet.

Jos käytettävässä pistorasiassa on virtakatkaisin,
tarkista, että se on ON-asennossa (päällä).

Lähetintä ei löydy Varmista, että lähetinyksikkö on päällä tai että
lähdesignaali on liitetty.

Näytössä ei näy kuvaa
tulon tarkkuuden
muuttamisen jälkeen

Katkaise ja kytke takaisin sekä ZeroWire-lähettimen
että -vastaanottimen virta, älä näytön virtaa.

Linkin muodostus
epäonnistuu
paritusyrityksen jälkeen

Katkaise ja kytke takaisin sekä ZeroWire-lähettimen
että -vastaanottimen virta.

Huono tai pätkivä video

Lähetin ja vastaanotin
ovat yli 30 jalan (9,1 m)
päässä toisistaan.

Pienennä lähettimen ja vastaanottimen välistä
etäisyyttä vähintään 30 jalkaan (9,1 m).

Katso enimmäiskantama osiosta Sijoitus ja suuntaus
[} 43].

Lähetin ja vastaanotin
ovat huonosti
kohdistettuja

Noudata lähettimen ja vastaanottimen kohdistuksesta
osiossa Sijoitus ja suuntaus [} 43] annettuja ohjeita.

DVI- tai SDI (vain lähetin)
-liitännät

Vahvista, että johdot on liitetty kunnolla.

Videotilaa ei tueta
Varmista, että käytettyä videotilaa tuetaan. Katso
Sijoitus ja suuntaus [} 43].

DVI tai SDI (vain lähetin) -
liitännät

Vaihda liitännät yksi kerrallaan ja tarkista videonäyttö.

Jos videosignaali on hyvä liitännän vaihdon jälkeen,
hävitä juuri vaihtamasi liitäntä.

Ylikuuluminen Katso Sijoitus ja suuntaus [} 43].

Vähäinen
signaalivoimakkuus

Katso Sijoitus ja suuntaus [} 43].

Lähetin ja vastaanotin on
kytketty väärin

Varmista, että videolähde on liitetty lähettimeen eikä
vastaanottimeen.
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Tilan merkkivalot
Valon tila Kuvaus
Sininen, hitaasti vilkkuva Laite hakee kanavaa.

Sininen, nopeasti vilkkuva Laite yrittää linkittyä.

Sininen, tasaisesti palava
Laite lähettää (lähetin) tai vastaanottaa (vastaanotin)
videodataa.

Sininen, kolmen sekunnin välein syttyvä ja sammuva Linkitystietoja ei ole tallennettu.
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8 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden taulukot

Kaikkien lääkinnällisten sähkölaitteiden on täytettävä standardin IEC 60601-1-2 vaatimukset. Ennen kirurgista
toimenpidettä on tarpeen ryhtyä varotoimiin, noudattaa tässä oppaassa annettuja ohjeita
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) ja varmentaa kaikkien lääkinnällisten laitteiden
samanaikainen toimivuus sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja kaikkien muiden lääkinnällisten laitteiden
yhteistoiminnan varmistamiseksi.

Tämä laite sopii päästöjensä osalta käyttöön teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 -standardi, luokka A).
Jos laitetta käytetään asuinympäristössä (mihin vaaditaan yleensä CISPR 11, luokka B), se ei välttämättä suojaa
asianmukaisesti radiotaajuisia viestintäpalveluita. Lieventävät toimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten laitteen
sijoittaminen tai suuntaaminen uudelleen.

Seuraavat EMC-taulukot on annettu viitteeksi:

8.1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitukset − sähkömagneettinen säteily

Tuote on tarkoitettu käyttöön seuraavanlaisessa ympäristössä. Tuotteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta
käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuussäteily CISPR
11 Ryhmä 1

Tuote käyttää radiotaajuista energiaa vain
sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset
päästöt ovat hyvin vähäiset eivätkä
todennäköisesti aiheuta läheisille sähkölaitteille
häiriöitä.

Radiotaajuussäteily CISPR
11

Luokka A

Tuote sopii käyttöön kaikissa laitoksissa, paitsi
julkisissa laitoksissa ja niissä laitoksissa, jotka on
yhdistetty suoraan julkiseen verkkoon, joka
toimittaa virtaa julkiseen käyttöön tarkoitettuihin
rakennuksiin.

Harmoniset lähetteet
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Yhteensopiva
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8.2 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön seuraavanlaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai
tuotteen käyttäjän tulee varmistaa, että sitä käytetään sellaisessa ympäristössä.

Häiriönsietotesti Häiriönsietotesti

Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000- 4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktipurkaus

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

Säteilevä radiotaajuuskenttä IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Lähikentät langattomista lähettimistä IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz 3 V/m

Pistokokeet: 385 MHz arvossa 27 V/m;

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

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

Nopea sähkötransientti / purske IEC 61000-4-4

± 2 kV, vaihtoverkkovirta

± 1 kV, I/O-portit

100 kHz PRR

Jännitepiikki IEC 61000-4-5

Vaihtoverkkovirta, johtimesta maahan

Vaihtoverkkovirta, johtimesta johtimeen

± 0,5; ± 1; ± 2 kV

± 0,5; ± 1 kV

Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz–80M Hz)

6 V ISM-kaistat

80 % AM 1 kHz

Sähkötaajuinen (50/60 Hz) magneettikenttä IEC
61000-4-8 30 A/m – 50 tai 60 Hz

Virransyötön tulojohtimien jännitekuopat, lyhyet
katkot ja jännitevaihtelut IEC 61000-4-11

100 %:n kuoppa, 0,5 jaksoa, 0 °, 45 °, 90 °, 135 °,

180°, 225°, 270°, 315°

100 %:n kuoppa, 1 jakso

30 %:n kuoppa, 25/30 jaksoa (50/60 Hz)

Katko 100 %:n lasku, 5 s

OHJE!

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matkapuhelimien/langattomien) ja
maaradioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten
teoreettisia kenttävoimakkuuksia ei voi ennustaa tarkasti. Kiinteistä radiotaajuisista
lähettimistä johtuvan sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi tulee harkita
sähkömagneettista kartoitusta. Jos tuotteen käyttöpaikasta mitattu kenttävoimakkuus
ylittää soveltuvan edellä olevan radiotaajuuden yhdenmukaisuustason, tuotetta tulee
tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa,
lisätoimenpiteet, kuten tuotteen suuntauksen tai sijainnin muuttaminen, saattavat olla
tarpeen.



52 / 56

52 | Sähkömagneettisen yhteensopivuuden taulukot

OHJE!

Taajuusalueella 150 kHz–80 MHz tulee kenttävoimakkuuksien olla alle 
3 V/m.

8.3 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – suositeltavat keskinäiset etäisyydet

Radiotaajuisten kannettavien tai mobiiliviestimien ja tuotteen väliset suositeltavat keskinäiset etäisyydet

Tuote on tarkoitettu käyttöön sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuiset häiriöt ovat
hallinnassa. Asiakas tai tuotteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettiset häiriöt ylläpitämällä
radiotaajuisten kannettavien ja mobiiliviestimien (lähettimien) sekä tuotteen välisen vähimmäisetäisyyden,
kuten jäljempänä on suositeltu viestimen suurimman lähtötehon perusteella.

VAARA!
Radiotaajuudella toimivien televiestintälaitteiden (lähettimien) vaikutus
suorituskykyominaisuuksiin

Kannettavilla suurtaajuusviestintälaitteilla voi olla vaikutusta laitteen
suorituskykyominaisuuksiin. Siksi tällaisia laitteita tulee pitää vähintään 30 cm:n
(riippumatta muista laskelmista) etäisyydellä insuflaattoreista, sen lisätarvikkeista ja
johdoista.

Lähettimen suurin
nimellinen lähtöteho (W)

Keskinäinen etäisyys metreinä lähettimen taajuuden perusteella

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

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

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

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

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

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

Jos lähettimen ilmoitettua enimmäislähtötehoa ei ole mainittu yllä, suositeltu keskinäinen etäisyys d metreissä
(m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen
valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).

OHJE!

80 ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan korkeamman taajuusalueen keskinäistä etäisyyttä.

OHJE!

Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttamat vaimentumat ja
heijastukset.
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9 Ehdot

9.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FCC:n ja Euroopan neuvoston eurooppalaiset standardit

Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 ja Euroopan unionin Lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen
2017/745 vaatimuksia. Käyttö on seuraavan kahden ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy sietää vastaanotettuja häiriöitä, myös mahdollisesti ei-toivottavia tuloksia
aiheuttavia häiriöitä.

1. Värimonitorissa on käytettävä määritettyjä kiinteitä kaapeleita, jotta ne eivät häiritse radio- ja
televisiovastaanottoa. Muiden kaapeleiden ja sovittimien käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muille
sähkölaitteille.

2. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n säännösten osan 15 ja CISPR 11:n mukaisia
raja-arvoja. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja
käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

IEC

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan lääkinnällisiä laitteita koskevia IEC 60601-1-2 -standardin
mukaisia raja-arvoja. Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä,
kun laitetta käytetään tyypillisessä terveydenhuollon ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa ja, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, voi aiheuttaa muille lähellä
oleville laitteille haitallisia häiriöitä.

FCC, Euroopan neuvoston asetukset ja IEC

Ei ole takuuta, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai
televisiovastaanottoa haittaavia häiriöitä, jotka voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se takaisin
päälle, käyttäjä voi yrittää estää häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

• Muuta vastaanottavan antennin suuntausta tai sijaintia.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Tähän tuotteeseen kytketyillä lisävarusteilla täytyy olla vastaavien IEC-standardien mukainen sertifiointi (eli IEC
60950-1 tai IEC 62368-1 tietotietojenkäsittelylaitteiden osalta ja IEC 60601-1 lääkinnällisten laitteiden osalta).

Lisäksi kaikkien konfiguraatioiden tulee olla IEC 60601-1-1 -järjestelmästandardin mukaisia. Henkilö, joka
kytkee lisälaitteita signaalitulo-osaan tai signaalilähtöosaan, konfiguroi lääkinnällisen järjestelmän ja on siten
vastuussa siitä, että järjestelmä on IEC 60601-1-1 -järjestelmästandardin vaatimusten mukainen. Henkilön, joka
vastaa laitteen kiinnittämisestä järjestelmään, tulee varmistaa, että tämän tuotteen kanssa käytetyt
kiinnitysvälineet ovat IEC-standardin 60601-1 mukaisia. Jos asiasta on epäselvyyttä, käänny teknisen tuen tai
paikallisen edustajan puoleen.
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FCC

OHJE!

Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 luokan A
digitaalisen laitteen raja-arvoja. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullisen
suojan haitallisilta häiriöiltä, kun laitetta käytetään kaupallisessa ympäristössä. Tämä laite
tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä
ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Tämän laitteen
käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallisia häiriöitä, jolloin käyttäjän on
korjattava häiriö omalla kustannuksellaan.

9.2 Oikeudellinen ilmoitus

NDS saattaa myydä tuotteitaan muiden lääkintälaitteiden valmistajien, jakeluyritysten ja jälleenmyyjien kautta.
Siksi tämän NDS-tuotteen ostajien tulee tiedustella tuotteen myymältä yritykseltä sen mahdollisesti
tarjoamien tuotekohtaisten takuiden ehdoista.

NDS ei ota eikä valtuuta ketään sen puolesta ottamaan mitään muita sen tuotteiden myyntiin ja/tai käyttöön
liittyviä ja/tai niitä koskevia korvausvelvollisuuksia. NDS-tuotteiden kunnollisen käytön, käsittelyn ja hoidon
varmistamiseksi tulee asiakkaiden tutustua toimitukseen sisältyvään tai muuten saatavaan tuotekohtaiseen
kirjallisuuteen, ohjekirjaan ja/tai tuotemerkintöihin.

Asiakkaille huomautetaan, että muun muassa järjestelmän kokoonpano, ohjelmisto, sovellus, asiakastiedot ja
käyttäjän toimet vaikuttavat tuotteen suorituskykyyn. Vaikka NDS-tuotteita pidetään monien järjestelmien
kanssa yhteensopivina, asiakkaiden toteuttamat erityistoiminnot saattavat vaihdella. Siksi asiakkaan täytyy
todeta tuotteen sopivuus erityiseen tarkoitukseen tai sovellukseen, eikä NDS anna siitä takuuta.

NDS VAPAUTUU ERITYISESTI KAIKENLAISISTA ILMAISTUISTA, HILJAISISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA,
JOIHIN KUULUVAT – NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA – MYYNTIKELPOISUUTTA, KELVOLLISUUTTA JA/TAI
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA MUIDEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT
TAKUUT KAIKKIEN NDS:N TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN OSALTA. KAIKKI MUUT TAKUUT, VÄITTEET JA/TAI
VAKUUDET RIIPPUMATTA TYYPISTÄ, LUONTEESTA TAI LAAJUUDESTA JA SIITÄ, OVATKO NE HILJAISIA,
ILMAISTUJA JA/TAI ASETUKSESTA, LAISTA, KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ, TAVASTA, KAUPASTA TAI MUUSTA
JOHTUVIA, SULJETAAN NIMENOMAAN POIS JA NIISTÄ VAPAUDUTAAN.

NDS, sen toimittajat ja/tai jakeluliikkeet eivät ole vastuussa suoraan tai korvausvelvollisuuden perusteella
mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, rankaisevista, esimerkillisistä tai epäsuorista vahingoista, joihin
kuuluvat – niihin kuitenkaan rajoittumatta – myöhästyneestä tai toteutumattomasta toimituksesta,
tuoterikosta, tuotteen rakenteesta tai valmistuksesta, sellaisten tuotteiden tai palvelujen
käyttökyvyttömyydestä, tulevan myynnin (liikevoiton) menetyksestä tai jostain muusta syystä johtuvat väitetyt
vahingot, jotka liittyvät sellaisten NDS-tuotteiden ostoon, myyntiin, liisaukseen, vuokraukseen, asennukseen
tai käyttöön, näihin ehtoihin tai nämä ehdot käsittävän sopimuksen ehtoihin tai edeltävistä johtuen.

ERÄILLÄ ALUEILLA TIETTYJEN TAKUIDEN TAI VASTUURAJOITUSTEN POIS SULKEMISTA JA NIISTÄ
VAPAUTUMISTA EI SALLITA, JOLLOIN TÄSSÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA/TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ
PÄDE. SELLAISESSA TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU NIIN PALJON, KUIN ASIANOMAISEN
ALUEEN LAKI ENINTÄÄN SALLII.

Kaikki tässä asiakirjassa annetut tiedot, joihin sisältyvät kaikki suunnittelu- ja oheismateriaalit, ovat NDS:n ja/tai
sen lisenssinantajien arvo-omaisuutta ja ne pidättävät asiaankuuluvasti kaikki tämän asiakirjan patentti-,
teollis- ja muut omistusoikeudet, muun muassa kaikki suunnittelu-, valmistus-, jäljennös-, käyttö- ja
myyntioikeudet, paitsi sikäli kuin kyseiset oikeudet on muille nimenomaan myönnetty.

Tätä käyttäjän opasta saatetaan muuttaa ennakkoon varoittamatta. Jos viimeisimmät käyttöohjeet aiheuttavat
kysymyksiä, pyydä NDS:ltä neuvoa.
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