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1 Informacije o varnosti

1.1 Opozorila in svarila

OPOZORILO!
Ta izdelek je medicinski pripomoček razreda I. Prepovedane so vse spremembe.

OPOMBA!
To opremo/sistem sme uporabljati samo zdravstveno osebje.

OPOMBA!
V notranjosti pripomočka ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam.
Servisiranje sme opravljati samo usposobljeno servisno osebje.

Ta simbol opozarja uporabnika, da so v nadaljevanju pomembne informacije o namestitvi in/
ali upravljanju te opreme. Informacije, ki so pred tem simbolom, morate pozorno prebrati.

Ta simbol opozarja uporabnika, da so uporabniški priročnik in prevedene kopije objavljene
na spletnem mestu NDS: www.ndssi.com/user-manuals/

Ta simbol opozarja uporabnika, da je neizolirana napetost v enoti morda dovolj močna, da
povzroči električni udar. Ne dotikajte se nobenega dela znotraj enote. Za zmanjšanje
nevarnosti električnega udara NE odstranite pokrova ali hrbtne plošče.

NEVARNOST!
Nevarnost požara in električnega udara
Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.

Simbol uporabnika opozarja, da mora informacije, ki sledijo temu simbolu, pozorno prebrati,
da prepreči poškodbe opreme.

Ta simbol označuje proizvajalca.

Ta simbol označuje proizvajalčevega zastopnika v Evropski skupnosti.

Ta simbol označuje skladnost z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi (Direktiva
OEEO).
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Ta simbol označuje, da je pripomoček medicinski pripomoček. Ta izdelek je predviden le za
uporabo s strani zdravstvenih delavcev v strokovnem zdravstvenem okolju.

Ta izdelek je odobren s strani T.U.V. glede nevarnosti električnega udara, požara in
mehanskih nevarnosti skladno s standardi CAN/CSA C22.2 št. 60601-1 in ANSI/AAMI
ES60601-1.

Ta izdelek izpolnjuje zahteve EN60601-1, tako da je skladen z uredbo o medicinskih
pripomočkih 2017/745 Evropske unije.

OPOZORILO!
V primeru resnega dogodka
O vsakršnem resnem dogodku, ki se zgodi v povezavi s pripomočkom, je treba
poročati proizvajalcu ali pristojnemu organu v državi, kjer se uporabnik in/ali pacient
nahaja.

V skladu z zvezno zakonodajo ZDA je prodaja tega pripomočka dovoljena samo zdravnikom ali po
naročilu zdravnikov.

1.2 Zahteve v zvezi z varnostjo sistema
Zunanja oprema, priključena na vhodni/izhodni signal ali druge priključke tega izdelka za uporabo v
bolnikovem okolju, mora biti v skladu z zahtevami varnostnih standardov ISO in ANSI/AAMI ES/EN/
IEC  60601-1. Oseba, ki to opremo poveže s tem izdelkom, je po definiciji oblikovala sistem in je
odgovorna za skladnost tega sistema z istimi varnostnimi standardi ISO in ANSI/AAMI ES/EN/
IEC 60601-1.

1.3 Ozemljitev
Ta izdelek je oprema razreda I pod napetostjo iz zunanjega vira električnega toka po uredbi
EU 2017/745. Za testiranje ozemljitve izdelka glede doseganja skladnosti z bolnišničnimi, lokalnimi in
nacionalnimi zahtevami za impedanco je odgovorna oseba, ki izdelek namešča.
Na hrbtni strani izdelka je ozemljitveni priključek, ki se uporablja za ozemljitev ohišja enote. Vsakršna
takšna ozemljitev mora biti nameščena v skladu z veljavnimi predpisi o električni opremi.

1.4 Zahteve v zvezi z napajanjem

1.4.1 Napajalnik
Ta izdelek je skladen z navedenimi varnostnimi standardi le, če se uporablja z dobavljenim
napajalnikom medicinske kakovosti:

Model Radiance Ultra
Napajalnik BridgePower BPM150S24F06
Vhod AC 100–240 voltov, od 50 do 60 Hz
Izhod DC 24 V (enosmerni tok), 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Napajalni kabel
Za svoj vir napajanja uporabljajte priloženi napajalni kabel bolnišnične kakovosti s pravilnim vtičem.

• Napajalni kabel je edini priznani pripomoček za ta izdelek, predviden za odklop. Za izklop napajanja
izdelka odklopite napajalni kabel iz omrežja z izmeničnim tokom.

• Položaj izdelka in druge medicinske opreme je treba določiti tako, da je dostop do napajalnega
kabla in priključka na omrežje z izmeničnim tokom preprost.

• Če za priključitev tega izdelka v omrežje z izmeničnim tokom potrebujete kabelski podaljšek ali
razdelilnik, se prepričajte, da je mogoče vtič napajalnega kabla varno priključiti na podaljšek ali
razdelilnik.

• Ta izdelek je treba napajati s tokokrogom s srednjim odcepom, kadar ga uporabljate v ZDA pri
napetostih nad 120 V.

1.5 Predvidena uporaba in kontraindikacije

1.5.1 Predvidena uporaba
Opomba: Če je vaš zaslon konfiguriran z vgrajeno tehnologijo ZeroWire, glejte Predvidena uporaba in
opozorila [} 37] za ZeroWire.
Monitorji serije Radiance Ultra so namenjeni uporabi v medicinskem okolju za prikaz
visokokakovostnega video posnetkov in grafičnih slik.
Ta izdelek je namenjen za neprekinjeno delovanje.
Ta izdelek lahko prikazuje radiološke (PACS) slike samo kot referenco in ni predviden za diagnostično
uporabo.

1.5.2 Kontraindikacije

OPOZORILO!
Tega izdelka ne uporabljajte v prisotnosti vnetljivih mešanic anestetikov z zrakom,
kisikom ali dušikovim oksidom.

OPOZORILO!
Noben del tega izdelka ne sme priti v stik z bolnikom. Nikoli se hkrati ne dotikajte
izdelka in bolnika.

OPOZORILO!
Nadomestna enota
Pri aplikacijah, ki so bistvenega pomena, močno priporočamo, da je nemudoma na
voljo nadomestna enota.
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OPOZORILO!
Nelagodje pri ogledu 3D-slik
Ogled 3D-slik nekaterim ljudem povzroča nelagodje. Simptomi lahko vključujejo
naprezanje oči, slabost ali utrujenost. Zelo priporočljivo je, da 3D-slik ne gledate dalj
časa, po potrebi naredite predah ali pa ogled prepustite drugim osebam. Če zaznate
kakršno koli nelagodje, morate prenehati z gledanjem 3D-slike in počakati, da se oči
spočijejo in nelagodje izgine.

OPOMBA!
Ta izdelek je zasnovan tako, da izpolnjuje medicinske varnostne zahteve za
pripomočke, ki delujejo v bližini bolnikov.

OPOMBA!
Ta izdelek lahko prikazuje radiološke (PACS) slike samo kot referenco in ni predviden
za diagnostično uporabo.
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2 Zaslon uporabniškega vmesnika

2.1 Tipkovnica zaslona
Tipkovnica zaslona je centrirana na spodnji sprednji strani ohišja zaslona in zagotavlja krmilnike za
nastavitev parametrov zaslona s sistemom menija prikaza na zaslonu (OSD).

2.2 Navigacija po meniju

Gumbi MENU
(MENI)

Odpiranje zaslonskega menija
Če želite odpreti meni Input (Vhod) (glejte Meni Input (Vhod)
[} 12]), dvakrat tapnite gumb INPUT (VHOD). Če želite odpreti
meni Display (Prikaz) (glejte Meni Display (Prikaz) [} 14]), enkrat
tapnite gumb MENU (MENI).

Gumb SCROLL
(PREMIKANJE)

Nadzor izbire v navpični smeri
Če želite vstopiti v meni in začeti postopek izbire parametrov,
tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE). Vrhnja vrstica s
parametri se izbere ob prvem dotiku, z vsakim naslednjim dotikom
pa se izbira premika navzdol v naslednjo vrstico.
Za izhod iz menija uporabite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da
premaknete izbiro v spodnjo menijsko vrstico, nato pa pritisnite
gumb SCROLL (PREMIKANJE) samo enkrat, kjer lahko uporabite
gumba  ali  za izbiro drugega zavihka menija.

Gumb LEFT/
RIGHT (LEVO/
DESNO)

Nadzor izbire v vodoravni smeri
Če želite prilagoditi parameter, z gumbom SCROLL
(PREMIKANJE) izberite vrstico s parametri, nato pa tapnite gumb

 ali , da opravite prilagoditev ali izberete nastavitev.

2.3 QUICK SELECT (HITRI IZBOR): Izbira primarnega vhoda
Če želite prikazati meni QUICK SELECT (HITRI IZBOR), tapnite gumb INPUT (VHOD) (Tipkovnica
zaslona [} 11]).

Meni QUICK SELECT (HITRI IZBOR) omogoča uporabniku,
da nastavi kateri koli aktivni vhod za Primary (Primarni) z
enim dotikom gumba na tipkovnici pod ikono QUICK
SELECT (HITRI IZBOR), ki jo označuje izbrani vhod. Ikone
QUICK SELECT (HITRI IZBOR), ki označujejo aktivne
vhode, so obarvane svetlo modro. Možnosti QUICK SELECT
(HITRI IZBOR) se nanašajo samo na izbiro vhoda Primary
(Primarni). Če se vhod, ki je izbran kot primarni, trenutno
uporablja z vhodom Secondary (Sekundarni), ki je prikazan
kot PIP, se bo slika PIP izbrisala in prikazala kot primarna
celozaslonska slika.

Meni QUICK SELECT (HITRI IZBOR) se zapre 30 sekund po zadnji izbiri.
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Z uporabo menija EDIT QUICK SELECT (UREDI HITRI IZBOR) lahko prilagodite meni QUICK SELECT
(HITRI IZBOR), tako da prikazuje vhode, ki niso vključeni na privzeti seznam.

2.4 EDIT QUICK SELECT (UREDI HITRI IZBOR): Sprememba razpoložljivosti primarnih
vhodov
Če želite prikazati meni EDIT QUICK SELECT (UREDI HITRI IZBOR), za tri sekunde pridržite
gumb INPUT (VHOD) (Tipkovnica zaslona [} 11]).

Če želite spremeniti dodelitev gumbov QUICK SELECT
(HITRI IZBOR), tapnite gumb na tipkovnici pod ikono EDIT
QUICK SELECT (UREDI HITRI IZBOR), ki je označena z
vhodom, ki ga želite spremeniti.
Vsak dotik gumba na tipkovnici prikaže v padajočem vrstnem
redu naslednji vhod, kot je naveden v meniju Input (Vhod).
Gumb pritiskajte, dokler se ne prikaže želeni vhod. Za
ponovno dodelitev so na voljo vsi gumbi razen gumbov
INPUT (VHOD) in MENU (MENI).

2.5 Meni Input (Vhod)
Slika Primary (Primarna) se določi z izbiro vhoda Primary. Če je izbran vhod Secondary (Sekundarni),
si bo slika Primary (Primarni) delila zaslonski prikaz s sliko Secondary (Sekundarni), ki je predstavljena
v konfiguracijah od majhne do velike slike v sliki (PIP) na enakih polovicah razdeljenega zaslona. Glejte
Slika in kontrolniki slike [} 24].
Če želite izbrati vhoda Primary (Primarni) in Secondary (Sekundarni) na enem zaslonu, dvakrat tapnite
gumb INPUT (VHOD), da odprete meni Input (Vhod) (glejte Tipkovnica zaslona [}  11]). Prvi (levi)
stolpec je namenjen primarnemu vhodu in je označen s črko P. Drugi stolpec vsebuje izbirno celico, ki
se premakne v vnosno vrstico pod njo ob vsakem dotiku gumba SCROLL (PREMIKANJE). V tretjem
stolpcu je prikazana črka S za izbrani sekundarni vhod ali X, ki označuje »ni na voljo za vhod«.

Če želite postaviti izbirno celico v vrstico želenega vhoda, tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE)
tolikokrat, kot je treba. Če želite ta vhod nastaviti za primarni vhod, tapnite gumb , če pa ga želite
nastaviti za sekundarni vhod, tapnite gumb . Vhod Secondary (Sekundarni) lahko počistite tako, da
postavite izbirno celico v vrstico vhoda in tapnete gumb . Vhodi, ki jih označuje X, v stolpcu
Secondary (Sekundarni), niso na voljo za nastavitev za sekundarni vhod.
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Meni Input (Vhod) se samodejno zapre 30 sekund po zadnjem dejanju. Zaprete ga lahko tudi tako, da
tapnete gumb INPUT (VHOD).
Naslednja preglednica prikazuje, katere vhode lahko izberete za Secondary (Sekundarni) glede na
vhode, ki so izbrani za Primary (Primarni).
Vhodi, ki so v stolpcih Secondary (Sekundarni) označeni z znakom ✓ , se lahko nastavijo za sekundarne
vhode. Sive celice označujejo vhode, ki si delijo skupni priključek ali elektroniko, ki jih ni mogoče
uporabljati sočasno.
Isti priključek si delijo DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 in SOG-1. Če je eden izbran kot Primary
(Primarni) vhod, drugih ni mogoče izbrati kot Secondary (Sekundarni). Enako velja za VGA-2, RGBS-2,
YPbPr-2 in SOG-2. Nekateri vhodi niso na voljo v nekaterih konfiguracijah.

Primary
(Primarni) Secondary (Sekundarni)

Vhod

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 ✓ ✓ ✓
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2.6 Meni Display (Prikaz)

Če želite odpreti meni Display (Prikaz), dvakrat tapnite gumb
MENU (MENI). Privzeto se prikaže meni ZeroWire, kjer so
podrobnosti o trenutnih vhodih Primary (Primarni) in
Secondary (Sekundarni) navedene levo in desno na vrhu
menija nad menijskimi zavihki.

Če želite izbrati druge menije, tapnite gumb  ali , da
označite menijski zavihek, nato pa tapnite SCROLL
(PREMIKANJE) za vstop v meni.
Če želite prilagoditi parameter, pritisnite gumb SCROLL
(PREMIKANJE), da premaknete izbiro vrstice nanj, nato pa
tapnite gumb  ali , da opravite prilagoditev ali izberete
nastavitev. Prilagoditve parametrov se uveljavljajo sproti,
medtem ko spreminjate vrednosti ali nastavitve.
Meni Display (Prikaz) se samodejno zapre 30 sekund po
zadnjem dejanju. Zaprete ga lahko tudi tako, da tapnete
gumb MENU (MENI).
Opomba: Sivi opisi označujejo, da parametri niso na voljo za trenutno konfiguracijo signala ali vhoda.

2.7 Meni ZeroWire

OPOMBA!
Meni ZeroWire je omogočen samo na zaslonih, ki so konfigurirani z vgrajenim
sprejemnikom ZeroWire.

Če želite vstopiti v meni in začeti postopek povezovanja za tehnologijo ZeroWire, tapnite gumb
SCROLL (PREMIKANJE).

Glejte Nastavitev oddajnika ZeroWire [} 40] in se prepričajte, da je oddajnik ZeroWire, ki je nameščen
na zaslonu, obrnjen proti sprejemnemu zaslonu z vgrajeno tehnologijo ZeroWire na razdalji ≤ 2,4 metra
(8  čevljev) ter da sta oba zaslona poravnana navpično in vodoravno v območju ± 10° na višini
≥ 1,5 metra (5 čevljev).
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Lučka LED za povezovanje
Na oddajniku ZeroWire, ki je nameščen na zaslonu, pridržite gumb LINK (POVEZAVA),
dokler ne začne utripati lučka LED za povezovanje.

Na zaslonu vgrajenega sprejemnika ZeroWire začnite postopek povezovanja ZeroWire tako, da tapnete
gumb .

Zaslon vgrajene sprejemne enote ZeroWire bo počrnel, ko se bo vhod Primary (Primarni) samodejno
preklopil na ZeroWire. Vrsta sporočil o stanju povezovanja v spodnjem kotu zaslona bo prikazovala
posamezne faze postopka povezovanja. Ko je povezovanje končano, se na zaslonu sprejemnika
prikaže prikazna slika oddajnika.
Za alternativni postopek povezovanja za tehnologijo ZeroWire glejte Hitra vzpostavitev povezave
ZeroWire [} 43].
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2.8 Sporočila o stanju ZeroWire
Sporočila o stanju ZeroWire obveščajo o fazah procesa povezovanja.

Celoviti opisi vseh sporočil o stanju so na voljo v razdelku Sporočila o stanju brezžičnega povezovanja
[} 44].

2.9 Meni Picture (Slika)
Meni Picture (Slika) odprete tako, da enkrat tapnete gumb   po odprtju menija Display (Prikaz).

Horizontal Position (Vodoravni položaj)
Če želite sliko usrediščiti vodoravno, tapnite gumb  ali .

Vertical Position (Navpični položaj)
Če želite sliko usrediščiti navpično, tapnite gumb  ali .

H-Sharpness (Ostrina vodoravno)
Če želite povečati ostrino (poudariti robove) prikazane slike v vodoravni ravnini, tapnite gumb  ali .
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V-Sharpness (Ostrina navpično)
Če želite povečati ostrino (poudariti robove) prikazane slike v navpični ravnini, tapnite gumb  ali .

Phase (Faza) (samo VGA, RGBS, YPbPr in SOG)
Če želite prilagoditi fazo frekvence slikovnih pik zaslona, tapnite gumb  ali .

Frequency (Frekvenca) (samo VGA, RGBS, YPbPr in SOG)
Če želite prilagoditi frekvenco slikovnih pik zaslona, tako da slika zapolni zaslon v vodoravni smeri,
najprej nastavite Scaling (Prilagajanje velikosti) na Fill (Zapolni) in nato tapnite gumb  ali .

Overscan (Čezmerna povečava) (Video)
Parameter je omogočen, ko je vhod 16:9, 480P, 576P ali prepleten. Nastavitev izberete tako, da
tapnete gumb  ali .
0: Slika je prikazana v velikosti, ki zapolni zaslon, ne da bi bila izgubljena katera koli informacija o
videu. Slika je lahko prikazana v filmskem razmerju, s črnimi črtami zgoraj in spodaj ali levo in desno.
1, 2, 3, 4, 5 ali 6: Postopno poveča in obreže usrediščeno sliko. Ob večanju slike se izgubijo video
podatki na vseh straneh.

Scaling (Prilagajanje velikosti) (grafika)
Parameter je omogočen, ko je vhodni signal 16:9, 480P, 576P ali prepleten. Nastavitev izberete tako,
da tapnete gumb  ali .
Fill (Zapolni): razširi video sliko tako, da zapolni celoten zaslon. Razmerje prikaza morda ne bo
pravilno prikazano.
Aspect (Razmerje): razširi video sliko tako, da njegova največja stranica zapolni zaslon, pri tem pa
ohrani razmerje stranic. Slika je lahko prikazana v filmskem razmerju, s črnimi črtami zgoraj in spodaj
ali levo in desno.
1:1: Prikaže podatke videa v prvotni velikosti in razmerju stranic. Slika z razmerji, ki se razlikujejo od
razmerja zaslona, je prikazana v filmskem razmerju, s črnimi črtami zgoraj in spodaj ali levo in desno.

SmartSync™/Alternative Modes (Alternativni načini): (samo VGA, RGBS, YPbPr in SOG)
Lastniška tehnologija SmartSync družbe NDS preveri dohodne signale in samodejno prikaže sliko v
ustreznem formatu.
Alternative Modes (Alternativni načini) se uporabljajo za ročno razlikovanje med načini, ki imajo zelo
podobno časovno usklajevanje.
SmartSync: Če želite omogočiti SmartSync, tapnite gumb RIGHT (DESNO).
Alternative Modes (Alternativni načini): Če želite prilagoditi možnost Alternative Modes (Alternativni
načini), tapnite gumb . Potem ko izberete možnost Alternative Modes (Alternativni načini), se
način postopoma spremeni vsakokrat, ko tapnete gumb , dokler izbrani način ni enak največjemu
razpoložljivemu načinu Z naslednjim dotikom gumba  obnovite začetni način.
Flip/Rotate (Zrcali/zasukaj)
Tapnite gumb  ali , da izberete eno od 5 možnosti:

H-Flip (Zrcali
vodoravno)

V-Flip (Zrcali
navpično)

90° 180° 270°

Zrcaljenje z leve
proti desni

Zrcaljenje od zgoraj
navzdol

Zasuk v smeri
urnega kazalca

Zasuk v smeri
urnega kazalca

Zasuk v smeri
urnega kazalca

Fine Tune (Natančna nastavitev)
Trenutno ni na voljo.
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2.10 Meni Color (Barva)

Gamma (Gama)
Če želite izbrati nastavitev gama, tapnite gumb  ali .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 ali 2,6: Prednastavljene vrednosti gama
Video (Video): Tabela linearne preslikave gama (LUT)
PACS: DICOM gama LUT
Ta izdelek lahko prikazuje slike radiologije (PACS) samo za referenčne namene.

Color Temperature (Temperatura barve)
Če želite izbrati vnaprej nastavljeno temperaturo barve, tapnite gumb  ali .
5500, 6500, 8000, 9300: Prednastavljene temperature barve.
User (Uporabnik): Če je izbrana prednastavljena barvna temperatura in je kateri koli drugi barvni
parameter naknadno prilagojen tako, da ni več izbrana privzeta nastavitev, so posledične vrednosti
kopirane v uporabniško prednastavljene vrednosti Color Temperature (Temperatura barve) in izbrana je
možnost User (Uporabnik).

Red / Green / Blue (Rdeča/zelena/modra)
Za prilagajanje ravnovesja izbrane barve na sliki tapnite gumb  ali .

Saturation (Nasičenost) (na voljo le za vhode YUV)
Za prilagajanje nasičenosti (barvne intenzivnosti) slike tapnite gumb  ali .

Hue (Odtenek) (na voljo le za vhode YUV)
Za prilagajanje odtenka (barve) tapnite gumb  ali .

Brightness (Svetlost)
Če želite nastaviti svetlost, tapnite gumb  ali . Nastavitev Brightness (Svetlost) se lahko nadzira tudi
z gumbom Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast), ki je opisan pri Prilagoditev slike [} 26].

Contrast (Kontrast)
Če želite prilagoditi kontrast, tapnite gumb  ali . Nastavitev Brightness (Svetlost) se lahko nadzira
tudi z gumbom Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast), ki je opisan pri Prilagoditev slike [} 26].

Video Level (Raven video signala)
Če želite prilagoditi območje signala, tapnite gumb  ali .
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Normal (Normalno): Zagotavlja dinamično območje, ki je enakovredno dohodnemu signalu, brez
sprememb.
Expanded (Razširjeno): Razširi raven signala, tako da je vhodni signal z območjem od 16 (črna) do
235 (bela) razširjen na območje od 0 (črna) do 255 (bela).

OPOMBA!
Če je signal že v polnem območju (od 0 do 255), bo izbira nastavitve Expanded
(Razširjeno) povzročila »obrezanje« ali »nasičenje« signala.

Color Correction (Barvna korekcija)
Če želite izbrati nastavitev barvne korekcije, tapnite gumb  ali .
User (Uporabnik): Privzete vrednosti se zamenjajo z uporabniško spremenjenimi nastavitvami.
NDS: Tovarniško umerjena nastavitev, ki ustreza specifikacijam družbe NDS: gama 2,2/barvna
temperatura 6500 K.
SMPTE-C: Tovarniško umerjena nastavitev, ki ustreza standardu SMPTE-C.
BT-709: Tovarniško umerjena nastavitev, ki ustreza standardu BT-709.

2.11 Meni Setup (Nastavitev)

Menu Position (Položaj menija)
Če želite izbrati med devetimi vnaprej nastavljenimi lokacijami na zaslonu za prikaz zaslonskih menijev,
tapnite gumb  ali .

Language (Jezik)
Če želite izbrati enega od osmih jezikov: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands ali Pycckий, tapnite gumb   ali .

DPMS Enable (Omogoči DPMS)
Če želite omogočiti ali onemogočiti sistem za upravljanje porabe zaslona (DPMS), tapnite gumb  ali

.
Off (Izklop): Privzeta nastavitev.
On (Vklop): Če vhodni signal ni na voljo, se za 10–15 sekund prikaže sporočilo D.P.M.S, preden
zaslon preide v način
varčevanja z energijo. Ob povrnitvi signala se zaslon ponovno vklopi.
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Auto Source Select (Samodejna izbira vira)
Če želite onemogočiti ali omogočiti samodejno izbiro vira, tapnite gumb  ali .
Off (Izklop): Video vhod se izbere ročno.
On (Vklop): Išče po vseh možnih vhodnih virih, dokler ne najde aktivnega video vira.
Priority (Prioriteta): Možnost Priority Input Select (Izbira prednostnega vhoda) je privzeto
onemogočena. Preden lahko omogočite možnost Priority Input Select, morate izbrati vhod Secondary
(Sekundarni). Ko je funkcija Priority Input Select (Izbira prednostnega vhoda) omogočena, je slika PIP
postavljena za sliko Primary (Primarna), gumba PIP + in – (  in ) sta onemogočena in gumb SWAP
(PREKLOP) ostane omogočen. Če se signal Primary izgubi, se prikaže vhod Secondary. Če se signal
Primary povrne, se njegova slika ponovno prikaže in slika Secondary se postavi za sliko Primary. Če se
izgubita oba signala, Primary in Secondary, monitor izmenično preiskuje vhoda Primary in Secondary,
dokler na enem od njih ne zazna signala. Ko zazna signal na vhodu Primary ali Secondary, se njegova
slika prikaže na monitorju.

Menu Lock (Zaklepanje menija)
Če želite omogočiti Menu Lock, pritisnite gumb .
Off (Izklop): Privzeta nastavitev.
On (Vklop): Onemogoči dostop do zaslonskih menijev, da prepreči nenamerne spremembe nastavitev
prikaza. Zaslonski meni se zapre in na kratko se prikaže sporočilo MENU LOCKED (Meni zaklenjen).
Če želite odkleniti dostop do zaslonskega menija, hkrati pridržite gumba MENU (MENI) in SCROLL
(PREMIKANJE), dokler se ne prikaže sporočilo MENU UNLOCKED (MENI ODKLENJEN).

Communication Port (Komunikacijska vrata)
Če želite izbrati možnost Communication Port (Komunikacijska vrata) za nadzor zaslona z uporabo
enotnih serijskih ukazov družbe NDS, tapnite gumb  ali . Za podrobnosti o priključkih glejte
Podatkovni priključki in diagrami polov [} 30].
RS-232: Priključite kabel RJ-25 na vrata RS-232.
Ethernet: Ko izberete vrata Ethernet, lahko zaslon upravljate prek vrat TCP/IP.
Opomba: Če uporabite izbiro Ethernet Communication Port (Komunikacijska vrata Ethernet), preverite
Network IP Address (Naslov IP omrežja): Nastavitve Port (Vrata), Subnet Mask (Maska podomrežja) in
Gateway (Prehod), opisane v razdelku Meni Setup (Nastavitev) [}  19], so pravilno konfigurirane za
vaše omrežje.
USB: Kabel mini-USB, ki se uporablja z vrati USB (ND-OS), se bo v povezani napravi prikazal kot vrata
RS-232.
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DVI-1 Output (Izhod DVI-1)
Če želite spremeniti nastavitvi Redrive (Regeneracija signala) ali Screen (Zaslon), tapnite gumb, ki
preklaplja izbiro med tema nastavitvama.
Redrive (Regeneracija signala): Pošlje vhod signala DVI-1 v (izhodni) priključek DVI-1 za regeneracijo
signala.
Screen (Zaslon): Pošlje zaslonsko sliko, vključno s PIP in OSD, v (izhodni) priključek DVI-1 za
regeneracijo signala.

Zaslonska slika: DVI-1 + VGA

Redrive (Regeneracija signala): Izhod z DVI-1 na
DVI-1

Screen (Zaslon): Izhod z DVI-1 + VGA na DVI-1

Keypad Color (Barva tipkovnice)
Če želite spremeniti nastavitev barve tipkovnice, tapnite gumb  ali .

Factory Defaults (Tovarniške nastavitve)
Če želite povrniti vse nastavitve na tovarniško nastavljene vrednosti, tapnite gumb , da odprete meni
Factory Defaults (Tovarniške nastavitve).

Nato tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da izberete funkcijo Factory Defaults (Tovarniške
nastavitve) in tapnite  gumb . Med obdelavo se prikaže sporočilo Restoring Factory Defaults
(Obnovitev tovarniških privzetih nastavitev).
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User Defaults (Privzete nastavitve uporabnika)
Če želite shraniti spremembe privzetih parametrov v uporabniško privzeti profil, tapnite gumb SCROLL
(PREMIKANJE), da izberete profil s privzetimi nastavitvami uporabnika z oznako Empty (Prazno) in
tapnite , da profil shranite. Med obdelavo se prikaže sporočilo Saving User Defaults (Shranjevanje
privzetih nastavitev uporabnika).

Če želite obnoviti profil User Defaults (Privzete nastavitve uporabnika), potem ko ste spremenili druge
parametre, izberite shranjeni profil User Defaults in tapnite gumb . Med obdelavo se prikaže sporočilo
Restoring User Profile (Obnavljanje uporabniškega profila). Če želite počistiti profil User Defaults
(Privzete nastavitve uporabnika), izberite shranjeni uporabniško privzeti profil in tapnite gumb
Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast). Med obdelavo se prikaže sporočilo Clearing User Profile
(Brisanje uporabniškega profila).
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Network IP Address (Naslov IP omrežja): Port (Vrata)
Ta parameter omogoča uporabniku, da konfigurira napravo s statičnimi ali dinamičnimi nastavitvami IP
in da konfigurira vrata Ethernet za nadzor zaslona z uporabo enotnih serijskih ukazov.
Če želite konfigurirati zaslon za dinamični naslov IP, tapnite gumb , da odprete meni Network IP
Address (Naslov IP omrežja), tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE) in nato tapnite gumb  za vstop
v meni.

Če želite omogočiti nastavitev dinamičnega IP, pritiskajte gumb SCROLL (PREMIKANJE), dokler se
polje DHCP (protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja) ne obarva modro, nato pa tapnite gumb 
ali  za vklop ali izklop DHCP.

Ko je funkcija DHCP vklopljena, so Network IP address (Naslov IP omrežja), Subnet Mask (Maska
podomrežja) in Gateway (Prehod) onemogočeni, ker se bodo samodejno konfigurirali ob povezavi
enote z omrežjem, ki podpira samodejno nastavitev.

Ne glede na to, ali je omrežje konfigurirano z nastavitvijo DHCP On (Vklopljeno) ali Off (Izklopljeno),
mora biti nastavitev Port (Vrata) nastavljena tako, da se ujema z vrati, ki jim bodo poslani ukazi.
Nastavitev Port (Vrata) lahko nastavite tako, da tapnete gumb  za vstop v način urejanja, nato pa
pritiskajte gumb SCROLL (PREMIKANJE), dokler številka vrat ni označena modro.

Pritiskajte gumb  ali  za povečanje ali zmanjšanje številke vrat, dokler ni nastavljena želena številka
vrat. Ko je možnost DHCP nastavljena na OFF (Izklopljeno), mora uporabnik konfigurirati nastavitve
Network IP address (Naslov IP omrežja), Subnet Mask (Maska podomrežja) in Gateway (Prehod) za
omrežje, iz katerega bo nadzoroval zaslon. Če želite nastaviti naslov IP, najprej onemogočite DHCP,
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nato pa tapnite gumb za vstop v način urejanja in nato tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE) za
označitev prvega okteta (eno od štirih števk v naslovu IP). Tapnite gumb  za konfiguracijo prvega
okteta, nato pa tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da označite in nastavite vsak naslednji oktet,
dokler niso pravilno nastavljeni vsi štirje.
Če ne poznate nastavitev omrežja, s katerim se povezujete, se posvetujte s skrbnikom sistema.

Subnet Mask (Maska podomrežja)
Če je DHCP onemogočen, je treba masko podomrežja nastaviti ročno.
Če želite nastaviti Subnet Mask (Maska podomrežja), tapnite gumb  za vstop v način urejanja in
označite prvi oktet (eno od štirih števk v nastavitvi Subnet Address (Naslov podomrežja)). Tapnite gumb

 ali  za konfiguracijo prvega okteta, nato pa tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da označite in
nastavite vsak naslednji oktet, dokler niso pravilno nastavljeni vsi štirje okteti za omrežje. Če je DHCP
omogočen, omrežje ta parameter samodejno konfigurira.

Gateway (Prehod)
Če je DHCP onemogočen, je treba nastavitev prehoda nastaviti ročno.
Če želite nastaviti Gateway (Prehod), tapnite gumb  za vstop v način urejanja in označite prvi oktet
(eno od štirih števk v nastavitvi Gateway Address (Naslov prehoda)). Tapnite gumb  ali  za
konfiguracijo prvega okteta, nato pa tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da označite in nastavite
vsak naslednji oktet, dokler niso pravilno nastavljeni vsi štirje okteti za omrežje. Če je DHCP omogočen,
omrežje ta parameter samodejno konfigurira.

PIP Adjust (Prilagoditev PIP)
Če želite izbrati vnaprej nastavljeno možnost prikaza PIP, tapnite gumb  ali . Možnosti prikaza PIP
se nadzirajo tudi s kontrolniki PIP na tipkovnici, ki so opisani v Slika in kontrolniki slike [} 24].

2.12 Slika in kontrolniki slike
PIP: Nadzor velikosti sekundarne slike

Če začnete samo z izbranim vhodom Primary (Primarni), se bo izbira vhoda Secondary
(Sekundarni) najprej prikazala kot majhna slika PIP.
Če želite spremeniti velikost slike Secondary, zaprite zaslonske menije in se s
pritiskanjem gumbov  ali  pomikajte med načini PIP, ki so opisani spodaj.

Small PIP (Majhna slika PIP): Sekundarna slika je prikazana na 25 %
celotne širine zaslona, pri čemer je primarna slika prikazana v
celozaslonskem načinu.

Large PIP (Velika slika PIP): Sekundarna slika je prikazana na 40 %
celotne širine zaslona, pri čemer je primarna slika prikazana v
celozaslonskem načinu.
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Split-Screen (Razdeljeni zaslon): Sliki Primary (Primarna) in
Secondary (Sekundarna) sta prikazani na enakih polovicah zaslona,
druga pod drugo v filmskem razmerju prikaza.

Split-Screen Overscan (Razdeljeni zaslon s čezmerno povečavo):
Sliki Primary (Primarna) in Secondary (Sekundarna) sta prikazani na
enakih polovicah zaslona s povečano višino slike in obrezovanjem levo/
desno.

Full Screen Primary (Celozaslonska primarna slika): Primarna slika
je prikazana na celem zaslonu, sekundarna slika pa je skrita.

SWAP (PREKLOP): Zamenjava vhodov Primary (Primarni) in Secondary (Sekundarni)
Če želite zamenjati vhod Primary (Primarni) in njegovo lokacijo na zaslonu z vhodom
Secondary (Sekundarni), tapnite SCROLL/SWAP (PREMIKANJE/PREKLOP).
Ponovno tapnite gumb, če želite vhodoma povrniti prvotno stanje Primary/Secondary.
Za preklop med slikama Primary in Secondary ni potrebno, da imata obe sliki signal.

Vhod/izhod za splošne namene
Kontrolnik za vhod/izhod za splošne namene (GPIO) omogoča uporabniku preklapljanje med velikostmi
slike Secondary (Sekundarna) ter med slikama Primary (Primarna) in Secondary (Sekundarna), kot je
opisano v Slika in kontrolniki slike [}  25], in prikaz kazalnika Record (Snemanje) v zgornjem levem
kotu zaslona.

Uporaba nadzorne naprave GPIO
1. V meniju Input (Vhod) izberite vhoda Primary (Primarni) in Secondary (Sekundarni).
2. Priključite ustrezno ožičeno napravo na priključek GPIO na plošči Primary. Glejte opis GPIO in

diagrame polov v Kontrolni priključki in diagrami polov [} 32].
3. Pritisnite gumb PIP Size (Velikost PIP) na napravi, da preklopite med možnostma prikaza PIP in

razdeljenega zaslona.
4. Pritisnite gumb SWAP (Preklop) na napravi, da preklopite lokaciji slik Primary in Secondary.
5. Pritisnite gumb Record (Snemanje) na napravi, da se prikaže kazalnik Record, dokler gumba

Record ne spustite.
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2.13 Prilagoditev slike

Gumb Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast)
Enkrat tapnite gumb Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast) za dostop do kontrolnika za
Brightness (Svetlost). Tapnite gumb dvakrat, da odprete kontrolnik Contrast (Kontrast), ali pa
trikrat, da dostopate do kontrolnika za Backlight (Osvetlitev ozadja). Kontrolnika prilagodite s
pritiskanjem gumba  ali .

Kontrolnik Brightness (Svetlost)
Če želite prilagoditi svetlost za vhod Primary (Primarni), tapnite gumb

 ali . Če je vhod Secondary (Sekundarni) omogočen, ponovno
tapnite gumb Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast) za dostop do
kontrolnika za svetlost Secondary.
OPOMBA: Nastavitev prevelike ali premajhne svetlosti zmanjša senčno
območje in osvetli podrobnosti prikazane slike.
Kontrolnik Contrast (Kontrast)
Če želite prilagoditi kontrast za vhod Primary (Primarni), tapnite gumb

 ali . Če je vhod Secondary (Sekundarni) omogočen, ponovno
tapnite gumb Brightness/Contrast (Svetlost/kontrast) za dostop do
kontrolnika za kontrast Secondary.
Opomba: Nastavitev prevelikega ali premajhnega kontrasta zmanjša
senčno območje in osvetli podrobnosti prikazane slike, zaradi česar je
barvna nasičenost videti napačna.
Kontrolnik Backlight (Osvetlitev ozadja)

Če želite prilagoditi raven osvetlitve ozadja monitorja, tapnite gumb 
ali .
Stabilization (Stabilizacija) je funkcija, ki ponastavi prilagojeno raven
osvetlitve na tovarniško nastavljeno raven. Če želite omogočiti ali
onemogočiti funkcijo Stabilization (Stabilizacija), tapnite gumb SCROLL
(PREMIKANJE), nato pa z gumboma  in  preklapljajte med izbiro.
Opomba: Nižje ravni osvetlitve ozadja podaljšajo življenjsko dobo
osvetlitve ozadja.
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3 Montaža in čiščenje ohišja

3.1 Namestitev pokrova za kabel
1. Pred namestitvijo pokrova za kabel priključite napajalne, krmilne in video kable.
2. Pokrov za kabel poravnajte z vdolbino za kabel na hrbtni strani zaslona.
3. Pokrov za kabel potisnite naprej v vdolbino, pri čemer morajo biti kabli nameščeni pod izrezi.
4. Pokrov za kabel potiskajte naprej, dokler se jezički na spodnjem robu ne zaskočijo.
5. Po možnosti z dvema krilatima vijakoma pritrdite pokrov za kabel v zgornjem levem in desnem kotu.

3.2 Navodila za čiščenje

OPOZORILO!
Pred čiščenjem je treba enote IZKLOPITI in odklopiti od virov napajanja.

OPOZORILO!
Hude poškodbe enote
V notranjost enote ne sme priti tekočina; to bi lahko povzročilo resne poškodbe
enote.

OPOZORILO!
Poškodbe enote
Ne uporabljajte topil, npr. benzena, razredčil ali kakršnih koli kislinskih, alkalnih ali
abrazivnih detergentov.

Vse sprednje steklene in plastične površine ohišja temeljito obrišite s krpo, ki ne pušča vlaken, in je
navlažena z blagim čistilom za steklo, kot so 70-% izopropilni alkohol, destiliran 5-% beli kis ali čistila za
steklo z amoniakom ali brez njega. Ne uporabljajte močnih topil, abrazivnih detergentov ali čistilnih krp
s kemikalijami.
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4 Priključne plošče

4.1 Konfiguracije izdelka Radiance Ultra

Element Glavna
plošča Digitalni Analogni HDBaseT Vključen

ZeroWire Rx

Radiance
Ultra 69 cm
(27”)

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance
Ultra 81 cm
(32”)

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

OPOMBA!
Za podrobnejše informacije glejte ustrezno brošuro.
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4.2 Priključne plošče Radiance Ultra

Glavna plošča Pomožne plošče
Standardni vhod/izhod Digitalni vhod/izhod

Analogni vhod/izhod

Brez vhoda/izhoda

Vhod HDBaseT

OPOMBA!
1. 3G-SDI 1 in 3G-SDI 2 sprejemata signale 3G-SDI.
2. Izhodi DVI–I in DVI–D2 ter 3G–SDI 1 in 3G–SDI 2 RE-DRIVE so aktivni samo, kadar
je zaslon vklopljen.
3. Priključek ND–OS je namenjen nameščanju posodobitev vdelane programske
opreme. Priključek ND–OS se lahko uporablja tudi za nadzor zaslona. Glejte Meni
Setup (Nastavitev) [} 20].

Vrste priključkov
Vhodi Vrste priključkov
DVI–1 DVI–I (najv. 1920 x 1200)
SDI–1, SDI–2 BNC
RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I
RGBS–2/YPbPr-2/VGA–2/SOG–2 HD–15
DVI–2 DVI–D (najv. 1920 x 1200)
Composite BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Izhodi Vrste priključkov
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 Podatkovni priključki in diagrami polov
Digitalni in analogni DVI-I
DVI-I IN je DVI-D z enojno povezavo. Ta povezava podpira digitalne in analogne signale (RGBS/
YPbPr). Analogni podatki se prikažejo na polu 8 in polih C1–C5.

Pol Signal Pol Signal Pol Signal

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 Ni uporabljen 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SHIELD 13 Ni uporabljen 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 Ni uporabljen 14 +5V POWER 24 T.M.D.S. CLOCK-
5 Ni uporabljen 15 GND Samo DVI-I IN

6 DDC CLOCK 16 ZAZNAVANJE VTIČA ZA
HITRI PRIKLOP C1 ANALOGNI RDEČI

7 PODATKI DDC 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOGNI ZELENI

8 ANALOG. VERTIKAL.
SINH. (samo DVI-I) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOGNI MODRI

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

VODORAVNO

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Ni uporabljen C5 ANALOGNI,
OZEMLJITEV

VGA
VGA IN podpira signale RGBS 2, YPbPr in SOG 2.

Pol Opis Pol Opis Pol Opis
1 RDEČI 6 RDEČI GND 11 N. o.
2 ZELENI 7 ZELENI GND 12 DDC_SDA
3 MODRI 8 MODRI GND 13 HORIZ. SINH.
4 N. o. 9 +5 VD 14 NAVP. SINHR.
5 GND 10 SINHR. GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Pol Ime Opis
1 GND Ozemljitev (Y)
2 GND Ozemljitev (Y)
3 Y Intenzivnost (svetilnost)
4 C Intenzivnost (krominanca)

HDBaseT
HDBaseT uporablja priključek RJ-45.

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

4.4 Kontrolni priključki in diagrami polov
TCP-IP

Pol Signal Opis
1 TX+ Ni povezave
2 TX- Prenos povratnega signala
3 RX+ Sprejem
4 N/C Ni povezave
5 N/C Ni povezave
6 RX- Sprejem povratnega signala
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7 N/C Ni povezave
8 N/C Ni povezave

USB
Kabel za brezprekinitveno nadgradnjo, kataloška številka 35Z0047, lahko dobite pri družbi NDS.

Pol Ime Opis
1 VCC +5 V (enosmerni tok)
2 D- Povratni signal za prenos podatkov
3 D+ Povratni signal za prenos podatkov
4 GND Ozemljitev

Serijski krmilnik RJ-11 (6-polni) RS-232

Pol Ime Opis
1 N/C Ni povezave
2 N/C Ni povezave
3 N/C Ni povezave
4 RXD Sprejem
5 GND Ozemljitev
6 TXD Prenos

Vhodni/izhodni priključek za splošne namene
RJH 4-polni priključek za telefonsko slušalko

Pol Ime Opis
1 Preklop Preklop med vhodoma P in S
2 P.S. Velikost PIP
3 R.I. Kazalnik Record (Snemanje)
4 GND Kazalnik Record (Snemanje)

Swap (Preklop): Zaprtje pola Swap na GND preklopi med položajem in velikostjo slik Primary
(Primarna) in Secondary (Sekundarna). Za podrobnosti glejte Slika in kontrolniki slike [} 24].
PIP Size (Velikost PIP): Velikost slike Secondary (Sekundarna) se poveča vsakič, ko se PIP Size
(velikost PIP) priključi na GND. Za podrobnosti glejte Slika in kontrolniki slike [} 24].
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Kazalnik Record (Snemanje): Kazalnik Record (Snemanje) se prikaže, ko je prisotna zapora za stik z
GND, ob odprtju stika pa izgine. Kazalnik Record (Snemanje) je prikazan v zgornjem levem kotu
monitorja.

4.5 Električni simboli

Izenačitev potencialov
Ta simbol se pojavi poleg prevodnika za izenačitev potenciala na zaslonu
(ozemljitvena točka).

Stikalo za zaprt položaj (vklop)
Ta simbol je prikazan na zaprti strani ali strani za vklop stikala prikazovalnika za
vklop in izklop.

Stikalo za odprt položaj (izklop)
Ta simbol je prikazan na odprti strani ali strani za izklop stikala prikazovalnika za
vklop in izklop.

OPOZORILO!
Degradacija video signala
Priporočamo, da radij ukrivljenosti kovinskih kablov ni manjši od 63 mm (2,5 palca)
ali 7-kratnega premera kabla, kar je večje. Velja ukrivljenost lahko kabel poškoduje in/
ali degradira video signal.
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5 Specifikacije in podprte ločljivosti

5.1 Specifikacije
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za trenutne specifikacije se obrnite na
tovarno.

Radiance Ultra 69 cm
(27”)

Radiance Ultra 81 cm
(32”)

Radiance Ultra 81 cm
(32”) TruColor

Območje prikaza
(diagonalno) 685 mm (27,0 in) 800 mm (31,5 in) 800 mm (31,5 in)

Tipična svetilnosta (cd/
m2) 900 400 650

Nativna ločljivost 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Razdalja med slikovnimi
pikami (mm) 0,311 0,364 0,364

Vidni kot (vodoravno in
navpično) 178° 178° 178°

Kontrastno razmerje
(nominalno) 1000 : 1 1100 : 1 1100 : 1

Barvni obseg BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709
Raven vhodnega signala
VGA pri 75 ohmih 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Raven vhodnega signala
HD-SDI 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

Raven vhodnega signala
S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Raven kompozitnega
vhodnega signala 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Raven vhodnega signala
HDBaseT 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Sinhronizacija na zeleno
(SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Raven vhodnega signala
RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Raven sinhronizacije
vhodnega signala RGBS 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Vhod za enosmerni tok 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A
Poraba enosmernega
toka (nazivna)b 70 W 52 W 87 W

Poraba izmeničnega
toka (nazivna)b 81W 60 W 98 W

Mere (Š x V x D)
678 x 445 x 84 mm
26,7 x 17,5 x 3,3 in

780 x 511 x 86 mm
30,7 x 20,1 x 3,4 in

780 x 511 x 86 mm
30,7 x 20,1 x 3,4 in

Masa zaslona 8,9 kg (19,5 funta) 11 kg (24,0 funta) 13,2 kg (29,0 funta)
Delovna temperatura 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)
Temperatura za
shranjevanje –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F)
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Delovna vlažnost (brez
kondenzacije) 20–85 % 20–85 % 20–85 %

Vlažnost za shranjevanje
(brez kondenzacije) 5–85 % 10–90 % 10–90 %

Vlažnost za prevoz (brez
kondenzacije) 5–85 % 10–90 % 10–90 %

Delovna nadmorska
višina (največja) 2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft)

Nadmorska višina za
shranjevanje (največja) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft)

a. Prikazana svetlost je izmerjena brez nameščenega zaslona na dotik ali filtra A/R.
b. Velja za napajalnik Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Podprte ločljivosti
Podprte ločljivosti DVI
Parameter signala Podprto območje
Aktivna ločljivost (vodoravno x navpično) Od najm. 640 x 480 do najv. 1920 x 1200
Hitrost osveževanja (navpična frekvenca) Od 23,98 Hz do 85 HZ
Frekvenca slikovnih pik Od 25 MHz do 165 MHz

Vhod DVI-D lahko samodejno zazna vse veljavne digitalne signale DVI v območjih ločljivosti,
navpičnega osveževanja in frekvence slikovnih pik, ki so navedena v zgornji preglednici. Signali zunaj
navedenih območij morda niso podprti.
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Podprte ločljivosti SDI in HDBaseT
Podprte ločljivosti SDI in
HDBaseT

Navpična ločljivost (vrstice) Navpična frekvenca (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

Podprte ločljivosti VGA, RGBS in YPbPr
Vodoravna ločljivost (slikovne
pike)

Navpična ločljivost (vrstice) Navpična frekvenca (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 Vgrajena tehnologija ZeroWire®

OPOMBA!
Dodatne informacije in postopki v tem razdelku veljajo samo za uporabo zaslonov
Radiance Ultra, ki so konfigurirani z izbirnim vnaprej nameščenim sprejemnikom
ZeroWire.

Odobritev za radijske frekvence:
Ta pripomoček ustreza zahtevam standarda EN302 567 V2.0.24 in Direktive 2014/53/ES o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi (RED).
Identifikacijska oznaka Zvezne komisije za komunikacije (FCC): UK2-SII-SK63102, UK2-SII-
SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Predvidena uporaba in opozorila
Predvidena uporaba
Serija Radiance Ultra z vgrajeno tehnologijo ZeroWire in ZeroWire G2 je brezžična kombinacija
oddajnika in sprejemnika za video komunikacijo, zasnovana za prenašanje video signalov iz virov, kot
so endoskopske kamere/procesorji ali drugi video viri, prek radijske frekvence v sprejemnik ZeroWire
za prikaz slik med endoskopskimi in splošnimi kirurškimi posegi. Serija Radiance Ultra in brezžični
video sistem ZeroWire G2 je nesterilna naprava za večkratno uporabo, ki ni namenjena uporabi v
sterilnem polju.

Opozorila
Ne uporabljajte v magnetnoresonančnih okoljih.

Za najpomembnejše aplikacije priporočamo, da sta vedno na voljo nadomestni par
oddajnika in sprejemnika ZeroWire ter kabel DVI. Poleg tega priporočamo, da je zaslon, ki je
žično povezan z video virom, vedno pri roki, kadar poteka kirurški poseg.

Vedno je treba vzdrževati najmanj 20 cm razdalje med delujočo napravo in uporabnikom ali
bolnikom.

Kontraindikacije
Glejte poglavje Kontraindikacije.
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6.2 Specifikacije tehnologije ZeroWire
Sistem ZeroWire zagotavlja brezžično prenašanje video signalov iz izhoda DVI ali 3G-SDI ali iz video
virov v operacijski dvorani v vhod DVI video prikazovalnika. Deluje kot brezžični visokoločljivostni (HD)
sistem na podlagi frekvence 60 GHz, skladno s pravilnikom FCC (15. del), ki ureja nelicenciran pas 57–
64 GHz v predelu elektromagnetnega spektra z milimetrskimi valovi (mmW). Oddajnik je nameščen na
zgornjem hrbtnem robu zaslona in sprejema vhodne video signale neposredno iz procesorja
endoskopske kamere ali iz izhodnih priključkov DVI ali SDI zaslona.

Vrsta brezžičnega signala 60 GHz brezžični pas HD (WiHD)
Frekvenčni pas 57–64 GHz
Stiskanje videa Brez
Video vhodi (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Video izhodi (Rx) DVI-D
Podpora HIPAA 256-bitno šifriranje AES
Zakasnitev sistema < 1 slika
Najv. št. parov na oper. dvor. 2 para
Izsevana RF energija < 28 dBm/MHz EIRP
Največje območje < 9,14 m (30 ft)
Hitrost prenosa podatkov 50 Mb/s–3,8 Gb/s
Poraba energije < 8 W

Največja izhodna moč EIPR preskusne frekvence
Kanali Največja izhodna moč EIPR

preskusne frekvence
Povprečna izhodna moč EIRP

Nizek kanal LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Visok kanal LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Nizek kanal HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Visok kanal HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Razdalja, pri kateri ni motenj
Naprave, naštete v naslednji preglednici, so bile preskušene glede minimalnih varnih razdalj, pri katerih
mora tehnologija ZeroWire delovati brez kakršnih koli motenj med napravami. Ob vsakem sumu, da
ZeroWire povzroča ali prejema motnje iz teh naprav, preprosto povečajte razdaljo med napravami in
nato vzdržujte vsaj ločevalne razdalje, ki so navedene v preglednici.

Preskušena oprema Razdalja od oddajnika Razdalja od sprejemnika
Elektrokavterizacija > 60 cm (2 čevlja) > 30 cm (1 čevelj)
RFID > 1 cm > 1 cm
Brezžična dostopna točka
2,4 Ghz > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Brezžična dostopna točka
5,8 Ghz > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Mobilni telefon > 1 cm > 1 cm
Naprava z vmesnikom Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Preprečevanje motenj med kanali
Če se tehnologija ZeroWire G2 uporablja kot običajno – en sistem na prostor, omejitev praktično ni.
Funkcija izbire kanala, ki je na voljo v oddajniku, na podlagi rezultatov pregleda ob vklopu izmed dveh
razpoložljivih kanalov izbere tistega, ki je najmanj občutljiv na motnje.
Spodaj so našteti nekateri dejavniki, ki vplivajo na izolacijo kanalov ZeroWire G2:
1. Debelina in material sten prostora.
2. Odpiranje in zapiranje vrat prostora.
3. Struktura stropa v prostoru in materiali, ki so bili uporabljeni pri njegovi izgradnji.
Pari oddajnikov/sprejemnikov ZeroWire G2 morajo biti nameščeni v istem prostoru. Delovanje med
različnimi prostori ni podprto. Če se v istem prostoru namestita dva para oddajnikov/sprejemnikov, je
treba vsak par povezati ločeno, po enega naenkrat, pri čemer se drugi par poveže šele po uspešni
povezavi prvega. Pred vklopom ali povezovanjem drugega para ni treba izklopiti prvega povezanega
para.

Uporaba kanalov
Za določitev primerne nastavitve je treba uporabiti spodnja priporočila:
1. Oddajna in/ali sprejemna enota ZeroWire G2 se ne moreta uporabljati s prejšnjimi tipi oddajnih in/ali

sprejemnih enot ZeroWire.
2. V istem prostoru se lahko uporabljata največ dva sistema ZeroWire. Med povezanima paroma

oddajnika in sprejemnika v istem prostoru mora biti vsaj 1 meter (3 čevlje) razdalje.
3. Skupine dveh sistemov ZeroWire se lahko namestijo v več prostorih, če so prostori oddaljeni za vsaj

7,6 m (25 čevljev).
4. Oddajniki in sprejemniki ZeroWire G2 ne smejo biti nameščeni v kovinskih omarah ali obdani s

kovinskimi predmeti, ker bi to preprečilo komunikacijo oddajnika s sprejemnikom.

Namestitev več sistemov
Če sta v isti operacijski dvorani nameščena dva para oddajnikov in sprejemnikov, uporabite naslednji
postopek:
1. Če oddajnika in sprejemnika nista povezana, vklopite prvi par oddajnika in sprejemnika ter izvedite

postopek povezovanja, ki je opisan v Hitra vzpostavitev povezave ZeroWire [} 43].
2. Vklopite drugi par oddajnika in sprejemnika ter ponovite postopek povezovanja. Pri povezovanju

parov oddajnikov in sprejemnikov je treba povezati po en par naenkrat. Priporočamo vam, da
povezane pare označite, da olajšate namestitev in odpravljanje težav.

Učinkovitost
ZeroWire HD brezžični video sistem je namenjen in optimiziran za uporabo v kirurških dvoranah ali
prostorih za medicinske posege. Uporaba zunaj kliničnega okolja ni priporočljiva.
Naslednji koraki vam bodo pomagali doseči optimalno delovanje sistema ZeroWire:
1. Obe komponenti pritrdite vsaj 1,5 m (5 čevljev) od tal.
2. Najbolje je, če sta oddajnik in sprejemnik na isti višini.
3. Za vzpostavitev zanesljive video povezave upoštevajte navodila za namestitev, ki so opisana v

Nastavitev oddajnika ZeroWire [} 40].
4. Oddajnik in sprejemnik morata biti obrnjena drug proti drugemu in vidno polje med njima mora biti

prosto.
5. Pri aplikacijah, kjer vidno polje ni pomembno, vam priporočamo, da so oddajniki in sprejemniki

nameščeni 1,8 m (6 čevljev) ali manj od sten.
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6.3 Nastavitev oddajnika ZeroWire
Nastavitev oddajnika ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Video vir DVI
(2) Izhod DVI (kabel DVI)
(3) Izhod SDI (izbirni kabel 3G-SDI)
(4) Napajanje zaslona (24 V (enosmerni tok))
(5) Napajanje oddajnika (24 V (enosmerni tok))
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6.4 Priključna plošča oddajnika ZeroWire G2

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

(1) Stikalo za vklop/izklop
(2) Priključek za napajanje
(3) Vhod DVI
(4) Vhod 3G-SDI
(5) Vrata USB: Uporabljajo se za nameščanje posodobitev vdelane programske opreme

oddajnika in ne kot vhodno/izhodna vrata za splošni namen.

6.5 Adapterski kabli »Y« oddajnika ZeroWire G2
Oddajniki in sprejemniki ZeroWire G2, ki se uporabljajo z zasloni s podporo NDS do velikosti 81 cm
(32"), lahko uporabljajo izbirni kabel »Y« za napajanje enote ZeroWire. Na voljo sta dve vrsti kablov
»Y«. Kjer je to primerno, je ustrezen kabel Y vključen v komplet dodatne opreme za zaslon.
Adapterski kabel »Y« SwitchCraft (35X0096)

Adapterski kabel »Y« XLR (35X0097)

6.6 Napajalniki za oddajnik ZeroWire G2
Oddajniške in sprejemniške enote ZeroWire se lahko napajajo neposredno z vključenim napajalnikom
24 V (enosmerni tok).
Pri uporabi napajalnika izberite in namestite vtični adapter, ki ustreza zahtevam za napajanje:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A
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• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Namestitev in orientacija
Zaradi oblike polja signala antene je treba enoti sprejemnika in oddajnika namestiti tako, da sta
poravnani navpično in vodoravno v razponu ± 10°.

Navpična poravnava
Navpična poravnava mora biti v razponu ± 10°.

Vodoravna poravnava
Vodoravna poravnava mora biti v razponu ± 10°.

Dvig
Oddajnik in sprejemnik je treba namestiti vsaj 1,5 m (5 čevljev) nad tlemi, na isti višini in po možnosti
tako, da bodo sprednji robovi oddajnika in sprejemnika vzporedni in obrnjeni drug proti drugemu.

Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom v vodoravni smeri
Medical Display;Radiance® Ultra deluje pravilno z vodoravno razdaljo med oddajnikom in
sprejemnikom do 9,1 m (30 čevljev). Vendar pa so v večini operacijskih okolij najboljši rezultati
doseženi, če razdalja v vodoravni smeri znaša do 2,4 m (8 čevljev).

6.8 Hitra vzpostavitev povezave ZeroWire
1. Priključite video vir DVI ali SDI na oddajnik ZeroWire, ki je nameščen na zaslonu.
2. Na sprejemnem zaslonu Radiance Ultra ZeroWire trikrat tapnite gumb INPUT (VHOD), da odprete
meni Input (Vhod).
3. Prepričajte se, da je ZeroWire na voljo kot vhod Primary (Primarni).

4. Tapnite gumb INPUT (VHOD), da zaprete meni Input (Vhod), in ga nato tapnite še enkrat, da odprete
meni ZeroWire Link (Povezava ZeroWire).

5. Za tri sekunde pridržite gumb INPUT (VHOD), da vrstica napredka zapolni polje.
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6. Na oddajniku ZeroWire, ki je nameščen na zaslonu, pridržite gumb LINK (POVEZAVA), dokler ne
začne utripati modra lučka LED za povezovanje. Ko se oddajnik in sprejemnik prepoznata in začneta
povezovati, lučki LED za povezovanje in stanje nekaj sekund hitro utripata.

7. V spodnjem levem kotu sprejemnega zaslona Radiance Ultra ZeroWire vrsta sporočil o stanju
prikazuje faze postopka povezovanja.

6.9 Sporočila o stanju brezžičnega povezovanja
Ko sprožite povezovanje, se tipično zaporedje sporočil o stanju, ki se prikazujejo na zaslonu
sprejemnika, začne s sporočilom Searching for Transmitter (Iskanje oddajnika) in opomnikom, da je
treba aktivirati oddajnik.
1. faza: Searching for Transmitter (Iskanje oddajnika) – če ni že aktivirana, aktivirajte možnost LINK
(POVEZAVA) na oddajniku ZeroWire
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2. faza: Establishing Link (Vzpostavljanje povezave)

3. faza: Wireless Linked (Brezžična povezava vzpostavljena)

Pri obnavljanju napajanja predhodno povezanega sistema se tipično zaporedje sporočil o stanju, ki se
prikazujejo na zaslonu sprejemnika, začne s sporočilom Searching for Transmitter (Iskanje
oddajnika).
1. faza: Searching for Transmitter (Iskanje oddajnika)

2. faza: Establishing Link (Vzpostavljanje povezave)

3. faza: Wireless Linked (Brezžična povezava vzpostavljena)
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Če povezave ni mogoče vzpostaviti ali preveriti v 60  sekundah, se na zaslonu sprejemnika prikaže
sporočilo o stanju No Transmitter Found (Oddajnika ni mogoče najti). Za predloge, kako odpraviti
težave s povezovanjem, glejte »Odpravljanje težav s tehnologijo ZeroWire« na strani 36.
1. faza: Searching for Transmitter (Iskanje oddajnika)

2. faza: Oddajnika ni mogoče najti.
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7 Odpravljanje težav

7.1 Odpravljanje težav s prikazom

Težava Odpravljanje težav

Velikost slike je prevelika za zaslon
(samo analogni vhodi VGA, RGBS,
YPbPr ali SOG)

Če format slike ni videti pravilen, morate zagnati SmartSync. Če
želite zagnati SmartSync, pritisnite gumb MENU (MENI). V meniju
Picture (Slika) tapnite gumb SCROLL (PREMIKANJE), da
označite SmartSync, nato pa tapnite gumb .
Programska oprema SmartSync se bo zagnala in optimizirala
lastnosti prikaza slik.

Zamaknjenost znakov

Zamaknjenost znakov se običajno pripisuje odsevom v video
kablu ali video viru. Uporabljajte visokokakovosten kabel in, če je
mogoče, znižajte frekvenco navpičnega osveževanja. Tudi nižje
frekvence vodoravnega osveževanja lahko pomagajo odpraviti
odseve. Za razliko od monitorjev CRT ploski zaslon pri nižjih
frekvencah osveževanja ne bo utripal (optimalna frekvenca je 60
Hz), posodabljanje podatkov pa bo enako pri vseh frekvencah
osveževanja.

Trepetanje znakov
(samo analogni vhodi VGA, RGBS,
YPbPr, SOG)

Če so besedilni znaki videti, kot da se »tresejo« ali so izpisani
krepko, je morda treba prilagoditi nastavitve Sharpness (Ostrina),
Frequency (Frekvenca) in/ali Phase (Faza). Glejte »Nastavitev
Frequency (Frekvenca), Phase (Faza) in Sharpness (Ostrina)«
spodaj.

Šum znakov in vertikalno
popačenje
(samo analogni vhodi VGA, RGBS,
YPbPr ali SOG)

Nastavitev Frequency omogoča razširitev ali zožitev vodoravne
velikosti prikazane slike. Prikazana slika je lahko preširoka ali
preozka, v sivih in svetlih barvah pa se lahko pojavijo navpični
pasovi in trepetanje slikovnih pik. Prilagodite nastavitev
Frequency, tako da se slika popolnoma prilega zaslonu. Za
preverjanje, ali je nastavitev Frequency pravilno nastavljena, lahko
uporabite nastavitev vodoravnega položaja. Sliko poravnajte z
levim robom zaslona in jo nato premaknite za en »klik« na desno.
Če je nastavitev Frequency pravilno nastavljena, en stolpec slike
na desni strani zaslona ni več viden.

Testiranje in prilagajanje frekvence
(samo analogni vhodi VGA, RGBS,
YPbPr ali SOG)

V priključenem prenosnem računalniku odprite prazno besedilno
datoteko, usrediščite okno datoteke na zaslonu ter nastavite
velikost pisave na 8 in slog pisave na Regular (Navaden). Tapnite
tipko Enter, da premaknete kazalec navzdol na sredino strani,
nato pa pridržite tipki Shift in +, da ustvarite vrstico znakov +.
Neskladen – svetlejši ali temnejši – prikaz posameznih znakov +
označuje, da je treba prilagoditi parameter Frequency. Tapnite
gumb MENU (MENI), da odprete meni Display (Prikaz), tapnite
gumb , da izberete meni Picture (Slika) in nato tapnite gumb
SCROLL (PREMIKANJE), da izberete parameter Frequency
(Frekvenca). Nato s pritiskanjem gumba  ali  povečujte ali
zmanjšujte frekvenco, dokler ne dosežete točke, kjer so vsi znaki
+ prikazani enako.
Opomba: Sharpness (Ostrina) in Phase (Faza) omogočata
subtilne prilagoditve, ki jih je najbolje izvesti s programom za
umerjanje zaslona.
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Črn zaslon

Zaslon izklopite in ponovno vklopite. Če se prikaže zaslon z
logotipom, to pomeni, da zaslon deluje pravilno. Preverite, ali je
funkcija upravljanja napajanja (DPMS) omogočena. Če video vir ni
prisoten, se v spodnjem desnem kotu prikaže sporočilo Searching
(Iskanje).

7.2 Odpravljanje težav s tehnologijo ZeroWire

Težava Možni vzroki Popravni ukrep

Indikatorska lučka LED
ne sveti

Razrahljan priključek
za napajanje

Preverite, ali je priključek vira napajanja
popolnoma vstavljen v priključek za napajanje
enote.

Kabel Y
Če za napajanje enote uporabljate kabel Y, se
prepričajte, da je priključen na napajalnik NDS
24 V (enosmerni tok) in da napajanje poteka.

Samostojni napajalnik
Če uporabljate samostojni napajalnik, se
prepričajte, da je v celoti vstavljen v stensko
vtičnico.

Stenska vtičnica

Nekatere stenske vtičnice imajo vgrajena stikala za
VKLOP/IZKLOP.
Če ima vtičnica, ki jo uporabljate, vgrajeno stikalo,
preverite, ali je VKLOPLJENA.

Oddajnika ni mogoče
najti.

Preverite, ali je oddajnik nastavljen na ON
(Vklopljeno) in priključen na vir signala.

Po spremembi vhodne
ločljivosti se slika ne
prikaže

Preklopite med napajanjem oddajnika in
sprejemnika ZeroWire, ne zaslona.

Vzpostavitev povezave
po poskusu seznanjanja
ni mogoča

Preklopite med napajanjem oddajnika in
sprejemnika ZeroWire.

Slab ali prekinjajoč
prikaz videa

Oddajnik in sprejemnik
sta oddaljena drug od
drugega za več kot
9,1 metra (30 čevljev).

Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in
sprejemnikom na 9,1 m (30 čevljev) ali manj
Glejte »Največje območje« v poglavju Namestitev
in orientacija [} 43].

Oddajnik in sprejemnik
nista pravilno
poravnana

Upoštevajte priporočila glede poravnave oddajnika
in sprejemnika v poglavju Namestitev in orientacija
[} 43].

Priključki DVI ali SDI
(samo za oddajnik) Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.

Nepodprt video način Preverite, ali je uporabljeni video način podprt.
Glejte Namestitev in orientacija [} 43].

Kabli DVI ali SDI (samo
oddajnik)

Zamenjajte kable enega po enega in preverite
video prikazovalnik.
Če se po zamenjavi kabla video signal ustrezno
prikazuje, zavrzite kabel, ki ste ga ravnokar
zamenjali.

Presluh Glejte Namestitev in orientacija [} 43].
Šibek signal Glejte Namestitev in orientacija [} 43].
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Težava Možni vzroki Popravni ukrep
Slab ali prekinjajoč
prikaz videa

Oddajnik in sprejemnik
sta zamenjana

Prepričajte se, da je video vir priključen na
oddajnik in ne na sprejemnik.

Lučke stanja LED
Stanje lučke LED Opis
Počasi utripa modro Enota išče kanal.
Hitro utripa modro Enota se skuša povezati.

Neprekinjeno sveti modro Enota pošilja (oddajnik) ali sprejema (sprejemnik)
video podatke.

Izmenično SVETI/NE SVETI modro s
preklapljanjem na 3 sekunde Ni shranjenih podatkov o povezovanju.
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8 Tabele s podatki o elektromagnetni združljivosti
Vsi medicinski elektronski pripomočki morajo izpolnjevati zahteve standarda IEC 60601-1-2. Za
zagotavljanje elektromagnetne združljivosti in soobstoja vseh drugih medicinskih pripomočkov je treba
pred kirurškim posegom poskrbeti za previdnostne ukrepe, upoštevati informacije iz smernic glede
elektromagnetne združljivosti (EMZ) iz tega priročnika in preveriti vse medicinske pripomočke, če se
uporabljajo sočasno.
Zaradi značilnosti emisij je ta oprema primerna za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah
(CISPR 11, razred A). Če se uporablja v stanovanjskih območjih (kjer je običajno zahtevana oprema
CISPR 11, razred B), ta oprema morda ne bo zagotavljala zadostne zaščite za radiofrekvenčne
komunikacijske storitve. Uporabnik bo morda moral opremo prestaviti ali obrniti.
Za referenco so vam na voljo naslednje tabele elektromagnetne združljivosti:

8.1 Smernice in izjava proizvajalca – odpornost na elektromagnetne motnje
Izdelek je predviden za uporabo v spodaj opisanem okolju. Uporabnik/upravljavec izdelka mora
zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.

Preskus emisij Skladnost Smernice za elektromagnetno okolje

RF-emisije CISPR 11 Skupina 1

Izdelek uporablja RF-energijo samo za svoje
notranje delovanje. Zato so njegove
radiofrekvenčne emisije zelo nizke in
najverjetneje ne bodo povzročale motenj v
delovanju bližnje elektronske opreme.

RF-emisije CISPR 11 Razred A

Izdelek je primeren za uporabo v vseh
ustanovah, ki niso javne ustanove in ustanove,
neposredno povezane z javnim napajalnim
omrežjem, ki oskrbuje stavbe, ki se uporabljajo
za javne namene.

Harmonske emisije
IEC 61000-3-2 Razred A

Nihanja napetosti/emisije
flikerja IEC 61000-3-3 Je skladen
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8.2 Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost na motnje
Ta izdelek je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik
izdelka mora zagotoviti, da se izdelek uporablja v takšnem okolju.

Preskus odpornosti Preskus odpornosti

Elektrostatična razelektritev (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV razelektritev s stikom
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV zračna razelektritev

Sevano radiofrekvenčno polje IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Bližinska polja brezžičnih oddajnikov
IEC 61000-4-3

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

Hitri prehodni sunki napetosti IEC 61000-4-4
± 2 kV, električno omrežje z izmeničnim tokom
± 1 kV, vhodno-izhodna vrata
100 kHz PRR

Sunek IEC 61000-4-5
Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–
ozemljitev
Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–vod

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Prevajana radiofrekvenčna energija IEC 61000-4-6
3 V (od 0,15 Mhz do 80 MHz)
Pasovi ISM 6 V
80 % AM 1 kHz

Magnetno polje frekvence toka (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8 30 A/m–50 ali 60 Hz

Padci napetosti, kratke prekinitve in spremembe
napetosti na vhodnih napajalnih vodih
IEC 61000-4-11

100-% padec, 0,5 cikla, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100-% padec, 1 cikel
30-% padec, 25/30 ciklov (50/60 Hz)
Prekinitev 100-% padec, 5 s

OPOMBA!
Jakosti polj fiksnih oddajnikov, kakršne so bazne postaje za mobilne in brezžične
telefone ter terenske radijske postaje, amaterske radijske postaje, AM- in FM-
oddajniki ter TV-oddajniki, teoretično ni mogoče natančno predvideti. Za ocenitev
elektromagnetnega okolja, ki ga ustvarijo fiksni radiofrekvenčni oddajniki, je treba
izvesti pregled elektromagnetnih vplivov v zadevnem okolju. Če izmerjena poljska
jakost na mestu uporabe izdelka presega zgoraj navedeno primerno stopnjo RF-
združljivosti, je potrebno na podlagi opazovanja preveriti, ali izdelek pravilno deluje.
Če je opaženo nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je
preusmeritev ali prestavitev izdelka.
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OPOMBA!
V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polj 
nižje od 3 V/m.

8.3 Smernice in izjava proizvajalca – priporočene ločilne razdalje
Priporočene ločilne razdalje med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo
ter izdelkom
Izdelek je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so izsevane radiofrekvenčne motnje pod
nadzorom. Kupec ali uporabnik izdelka lahko prepreči elektromagnetne motnje tako, da ohranja
najmanjšo razdaljo med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo (oddajniki) in
izdelkom, kot je priporočeno spodaj, skladno z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.

NEVARNOST!
Vpliv radiofrekvenčnih komunikacijskih naprav (oddajnikov) na značilnosti delovanja
Prenosne visokofrekvenčne komunikacijske naprave lahko vplivajo na značilnosti
delovanja naprave. Zato mora biti razdalja med takimi napravami in insuflatorjem,
njegovimi dodatki in kabli najmanj 30 cm (neodvisno od vsakršnega izračuna).

Ocenjena največja
izhodna moč oddajnika
(W)

Ločilna razdalja skladno s frekvenco oddajnika (v metrih)

od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 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

Za oddajnike z največjo nazivno izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno
razdaljo d v metrih (m) ocenimo s pomočjo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja
nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) skladno z zahtevami proizvajalca oddajnika.

OPOMBA!
Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.

OPOMBA!
Te smernice morda ne veljajo v vseh primerih. Na elektromagnetno širjenje vplivata
absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.
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9 Pogoji in določila

9.1 Izjave o skladnosti
Pravila FCC in direktive Sveta glede evropskih standardov
Ta pripomoček je skladen s 15. delom pravil FCC in Uredbe 2017/745 o medicinskih pripomočkih
Evropske unije. Za delovanje veljata ta dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj
in (2) ta naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, tudi takšno, ki lahko povzroči neželene rezultate.
1. Z barvnim monitorjem uporabljajte priložene priporočene kable, ki ne ovirajo sprejema radijskih in

televizijskih signalov. Uporaba drugačnih kablov in adapterjev lahko povzroči motnje pri drugi
elektronski opremi.

2. Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami v skladu z delom 15 FCC in CISPR 11. Ta
oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive
motnje v radijskih komunikacijah, če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili.

IEC
Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za medicinske pripomočke po IEC 60601-1-2.
Te omejitve so bile zasnovane za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v tipičnem medicinskem
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in
uporabljate v skladu z navodili, lahko pri drugih napravah v bližini povzroči škodljive motnje.
Pravilnik FCC, direktive Sveta v zvezi z evropskimi standardi in standard IEC
Ne dajemo nobenih jamstev, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar se lahko ugotovi z izklopom in
ponovnim vklopom opreme, uporabniku priporočamo, da skuša zmanjšati motnje z enim ali več od teh
ukrepov:

• preusmerite ali prestavite sprejemno anteno;
• povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom;
• priključite opremo v vtičnico tokokroga, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Dodatna oprema, priključena na ta izdelek, mora biti certificirana v skladu s posameznimi standardi IEC
(tj. IEC 60950-1 ali IEC 62368-1) za opremo za obdelavo podatkov in IEC 60601-1 za medicinsko
opremo.
Poleg tega morajo biti vse konfiguracije skladne s standardom sistema IEC 60601-1-1. Kdor priključi
dodatno opremo na del za vhodni signal ali del za izhodni signal, konfigurira medicinski sistem in je
zato odgovoren, da je sistem skladen z določbami standarda sistema IEC 60601-1-1. Kdor je
odgovoren za pritrditev enote na sistem, mora zagotoviti, da je oprema za pritrditev, uporabljena s tem
izdelkom, skladna s standardom IEC 60601-1. Če ste v dvomih, se posvetujte z oddelkom za tehnične
storitve ali lokalnim predstavnikom družbe.
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FCC

OPOMBA!
Ta oprema je bila preizkušena in opredeljena kot skladna z omejitvami za digitalni
pripomoček razreda  A v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane
tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami, ko se oprema
uporablja v komercialnem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja
radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje za radijske
komunikacije, če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili. Delovanje te
opreme na stanovanjskem območju lahko povzroči škodljive motnje, pri čemer bo
uporabnik moral odpraviti motnje na svoje stroške.

9.2 Pravna izjava
NDS lahko svoje izdelke prodaja prek drugih proizvajalcev medicinskih pripomočkov, distributerjev in
preprodajalcev, zato se morajo kupci tega izdelka družbe NDS posvetovati s subjektom, pri katerem so
ta izdelek izvorno kupili, glede pogojev katere koli upoštevne garancije za izdelek, ki jih takšen subjekt
navede (če sploh obstajajo).
Družba NDS ne prevzema zanj in ne pooblašča nobene osebe, da zanj prevzame katero koli drugo
odškodninsko odgovornost skupaj in/ali v zvezi s prodajo in/ali uporabo njenih izdelkov. Za zagotovitev
pravilne uporabe in nege izdelkov NDS ter ravnanja z njimi morajo stranke prebrati literaturo, specifično
za izdelek, priročnik z navodili za uporabo in/ali oznake, ki so priložene izdelku ali na voljo kakor koli
drugače.
Stranke se opozarja, da konfiguracija sistema, programska oprema, aplikacija, podatki stranke in
upravljavčev nadzor nad sistemom med drugimi dejavniki vplivajo na delovanje izdelka. Čeprav so
izdelki družbe NDS obravnavani kot združljivi s številnim sistemi, se lahko specifične funkcionalne
implementacije s strani strank razlikujejo. Zato mora potrošnik ugotoviti, ali je izdelek primeren za
določene namene ali aplikacije; družba NDS tega ne zagotavlja.
NDS ZLASTI ZAVRAČA VSE GARANCIJE NE GLEDE NA VRSTO, TJ. IZRECNO, NAZNAČENO IN/
ALI Z ZAKONI DOLOČENO GARANCIJO, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA
PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST IN/ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, IN
UGOTOVITEV NEKRŠITVE OB UPOŠTEVANJU VSEH IZDELKOV ALI STORITEV DRUŽBE NDS.
VSE DRUGE GARANCIJE, DOGOVORI IN/ALI JAMSTVA KATERE KOLI VRSTE, NARAVE ALI
OBSEGA, NE GLEDE NA TO, ALI SO NAZNAČENE, IZRECNE IN/ALI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA
KOLI STATUTA, ZAKONA, KOMERCIALNE UPORABE, OBIČAJA, TRGOVANJA ALI ČESAR KOLI
DRUGEGA ALI SO POSLEDICA TEGA, SO S TEM IZKLJUČENI IN ZAVRNJENI.
Družba NDS, njeni dobavitelji in/ali distributerji niso odgovorni, neposredno ali na podlagi nadomestila,
za nobeno posebno, naključno, posledično, kazensko, odvračilno ali posredno odškodnino, med drugim
vključno z domnevno škodo za zamudo pri pošiljanju, neizvedbo dostave, okvaro izdelka, zasnovo ali
proizvodnjo izdelka, nezmožnostjo uporabe takšnih izdelkov ali storitev, izgubo prihodnjih poslov
(izgubo dobička), ali na podlagi katerega koli drugega razloga, ne glede na vrsto, v povezavi z
nakupom, prodajo, zakupom, najemom, namestitvijo ali uporabo takšnih izdelkov družbe NDS ali ki
izhajajo iz tega, v povezavi s temi pogoji ali ob upoštevanju katerih koli pogojev katere koli pogodbe, ki
vključuje te pogoje.
V NEKATERIH JURISDIKCIJAH IZKLJUČITVE IN ZAVRNITVE DOLOČENIH GARANCIJ ALI
OMEJITEV ODGOVORNOSTI NISO DOVOLJENE, ZATO OMEJITVE IN/ALI IZKLJUČITVE,
DOLOČENE V TEM DOKUMENTU, MORDA NISO VELJAVNE. V TAKŠNEM PRIMERU BO
ODGOVORNOST OMEJENA NA NAJVEČJI MOŽNI OBSEG, KI GA DOVOLJUJE ZAKON V
JURISDIKCIJI SUBJEKTA.
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Informacije, zagotovljene v tem dokumentu, vključno z vsemi zasnovami in povezanimi materiali, so
dragocena last družbe NDS in/ali njenih dajalcev licenc, ki si, če je primerno, pridržujejo pravico do
vseh patentnih pravic, avtorskih pravic in drugih lastninskih pravic do tega dokumenta, vključno z vsemi
zasnovami, proizvodno reprodukcijo, uporabo in prodajnimi pravicami v zvezi s tem, razen če so
navedene pravice izrecno dodeljene drugim osebam.
Do sprememb tega uporabniškega priročnika lahko pride brez vnaprejšnjega obvestila. Če obstajajo
kakršna koli vprašanja v zvezi z najnovejšimi navodili za uporabo, se obrnite na družbo NDS.
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