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1 Důležité poznámky pro uživatele
Před použitím při chirurgických zákrocích si pečlivě přečtěte návod k použití a seznamte se s provozem
a funkcí zařízení a příslušenství. Nedodržení pokynů uvedených v této příručce může vést:

• k poraněním pacienta ohrožujícím jeho život,
• k závažným poraněním chirurgického týmu nebo ošetřovatelského personálu či personálu servisu,
• k poškozením nebo nesprávnému fungování zařízení a/nebo příslušenství.

V  rámci dalšího vývoje svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo upravit vzhled, grafiku a  technické
údaje výrobku.
Vezměte na vědomí: Odstavce označené slovy NEBEZPEČÍ, POZOR a UPOZORNĚNÍ mají zvláštní
význam. Sekcím označeným těmito slovy je nutné věnovat zvláštní pozornost.

NEBEZPEČÍ!
Je ohrožena bezpečnost pacienta, uživatele nebo třetićh osob. Řiďte se tiḿto
varovániḿ, abyste zabránili přiṕadnému zraněni ́ pacienta, uživatele nebo třetićh
osob.

POZOR!
Tyto odstavce obsahuji ́ informace, které slouži ́ uživateli k  tomu, aby mohl přiśtroj
nebo jeho přiślušenstvi ́použiv́at v souladu s účelem, k němuž je určen.

UPOZORNĚNÍ!
Tyto odstavce obsahuji ́ informace, které upřesňuji ́ pokyny, nebo dalši ́ užitečné
informace.
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2 Bezpečnostní pokyny

POZOR!
Federální zákon USA omezuje prodej tohoto zařízení výhradně na předpis lékaře.

Výrobce neodpovídá za nepřímé, náhodné ani následné škody, mj. včetně ušlého zisku. Jakákoli
odpovědnost i případná záruka přestávají platit, pokud:

• zařízení a/nebo příslušenství  / periferní zařízení jsou nesprávně používána, přepravována,
skladována, připravována nebo udržována;

• nejsou dodržovány pokyny a pravidla uvedené v návodu k použití;
• neoprávněné osoby provedly opravy, úpravy nebo změny na zařízení nebo příslušenstvích  /

periferních zařízeních;
• je zařízení otevřeno neoprávněnými osobami;
• nejsou dodržovány předepsané plány kontrol a údržby.

Předání technické dokumentace nepředstavuje oprávnění k  provádění oprav, úprav nebo změn na
zařízení či příslušenstvích /periferních zařízeních.

NEBEZPEČÍ!
Úpravy zařízení nejsou povoleny.

Pouze autorizovaný servisní technik smí provádět opravy, úpravy nebo změny na zařízení nebo
příslušenstvích  / periferních zařízeních a  používat servisní nabídku. Jakékoli porušení bude mít za
následek ztrátu platné záruky. Autorizovaní servisní technici jsou pouze ti, kteří byli vyškoleni
a certifikováni výrobcem.
Nakládání s odpadem

Tento symbol značí, že odpad z elektrických a elektronických zařízení nesmí být
likvidován jako netříděný komunální odpad a musí být ukládán odděleně. Likvidaci
zařízení a jeho příslušenství konzultujte s výrobcem nebo autorizovanou likvidační
firmou v souladu s právními nebo vnitrostátními předpisy.
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3 Varování a výstrahy

Tento výrobek nese schválení T.U.V. s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem, riziko
požáru a další mechanická rizika pouze v souladu s normami CAN/CSA C22.2 č. 60601-1
a ANSI/AAMI ES60601-1.

Tento výrobek splňuje požadavky normy EN60601-1 a je v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích.

NEBEZPEČÍ!
Stálé (nepřetržité) zobrazení téhož obrazu na monitoru po dlouhou dobu může vést
k  jeho „vypálení“. Nenechávejte na monitoru zobrazený stálý obraz, popř. monitor
vypněte, když se nepoužívá.

NEBEZPEČÍ!
Riziko úrazu elektrickým proudem
Neizolované napětí v  jednotce může být natolik silné, že může způsobit úraz
elektrickým proudem. Nedotýkejte se žádné části uvnitř jednotky. Aby se snížilo
nebezpečí zásahu elektrickým proudem, NEODSTRAŇUJTE kryt ani zadní panel.

NEBEZPEČÍ!
Pro kriticky důležité použití důrazně doporučujeme, aby byl zajištěn náhradní pár
displejů ZeroWire 4k a kabel DVI pro okamžitou výměnu. Kromě toho doporučujeme,
aby byl okamžitě dostupný displej připojený kabely ke zdroji videosignálu, pokud
provádíte chirurgický zákrok.

NEBEZPEČÍ!
Žádná část tohoto výrobku se nesmí dostat do kontaktu s  pacientem. Nikdy se
nedotýkejte výrobku a pacienta zároveň. Vždy musí být zachován odstup 20 cm mezi
aktivním zařízením a uživatelem nebo pacientem.

NEBEZPEČÍ!
Riziko požáru a úrazu elektrickým proudem
Nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkosti.

NEBEZPEČÍ!
Nepoužívejte napájecí kabel s  orientovanou zástrčkou jednotky se zásuvkou
prodlužovacích kabelů nebo jinou zásuvkou, pokud vidlici není možné zcela
zasunout.
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POZOR!
V případě závažné nežádoucí příhody
Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v  souvislosti s  dotčeným
prostředkem, musí být hlášena výrobci a  příslušnému orgánu členského státu,
v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.

POZOR!
Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy  I podle evropské směrnice MDR.
Jakékoli úpravy zařízení jsou zakázány.

POZOR!
Tento výrobek je zdravotnickým prostředkem třídy  II v  USA a  Kanadě. Jakékoli
úpravy zařízení jsou zakázány.

POZOR!
Tento výrobek nepoužívejte v  přítomnosti hořlavých směsí anestetik a  vzduchu,
kyslíku či oxidu dusného.

UPOZORNĚNÍ!
Toto zařízení/systém smí používat výhradně zdravotničtí odborníci.

UPOZORNĚNÍ!
Uvnitř zařízení nejsou žádné součásti, které by uživatel mohl opravit. Potřebujete-li
opravu, kontaktujte kvalifikovaný personál servisu.

UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je navržen tak, aby splňoval požadavky zdravotní bezpečnosti na
zařízení v blízkosti pacienta.

Nepoužívejte v prostředí magnetické rezonance.

Společnost NDS Surgical Imaging, LLC, tímto prohlašuje, že systém ZeroWire 4K splňuje podstatné
požadavky a  další relevantní ustanovení směrnice 2014/53/EU. Celý text EU prohlášení o  shodě je
k dispozici na vyžádání.
Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto zařízení výhradně na předpis lékaře.

Schválení rádiového zařízení:
Toto zařízení splňuje požadavky normy EN  302  567 a  směrnice o  rádiových zařízeních a  vybavení
(RED) 2014/53/EU.
Identifikace FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 nebo 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-
SK63101
Předpisy kanadského ministerstva průmyslu: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 nebo 25001-
SIISK63102, 25001-SIISK63101
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Tento výrobek je v  souladu s  uvedenými bezpečnostními standardy pouze tehdy, je-li používán
s napájecími prostředky zdravotnické úrovně dodanými společností NDS.
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4 Obecné informace

4.1 Požadavky na zařízení

4.1.1 Systémové požadavky na bezpečnost
Externí příslušenství připojené ke vstupu/výstupu signálu nebo k  jiným konektorům na tomto výrobku,
které se používá u pacientů, musí vyhovovat požadavkům bezpečnostních norem ISO a ANSI/AAMI
ES/EN/IEC 60601-1. Osoba, která takové zařízení připojuje k  tomuto výrobku, vytvořila systém podle
definice a  je zodpovědná za soulad tohoto systému s  těmito bezpečnostními normami ISO a  ANSI/
AAMI ES/EN/IEC 60601-1.
Společnost NDS doporučuje, aby instalaci zařízení VIMA prováděl kvalifikovaný personál.

4.1.2 Napájení
Tento výrobek je v  souladu s  uvedenými bezpečnostními standardy pouze tehdy, když se používá
s dodaným zdrojem napájení zdravotnické úrovně:

Model Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Napájení BridgePower BPM150S24F06
Vstupní střídavé napětí 100–240 V, 50–60 Hz
Výstupní stejnosměrné napětí 24 VDC; 6,25 A; 150 W

4.1.3 Napájecí kabel
Používejte dodaný napájecí kabel nemocniční úrovně se správnou zástrčkou pro svůj zdroj napájení.

• Napájecí kabel je u tohoto výrobku jediným uznaným zařízením pro odpojení. Chcete-li přístroj
vypnout, odpojte napájecí kabel z elektrické sítě.

• Tento výrobek a  jiné zdravotnické vybavení mají být umístěny tak, aby napájecí kabel a připojení
k elektrické síti byly snadno přístupné.

• Je-li pro připojení tohoto výrobku k elektrické síti nezbytné použít prodlužovací kabel či rozdvojku,
zkontrolujte, že zástrčku napájecího kabelu lze do nich bezpečně zapojit. Nízkonapěťovou stranu
napájecího zdroje lze natáhnout pouze do vzdálenosti 15,2 m (50 stop).

• Tento výrobek musí být při použití v  USA s  napětím nad 120  V napájen z  obvodu se středovou
odbočkou.

4.1.4 Uzemnění
Tento výrobek je napájen externím zdrojem elektrického napětí pro zařízení třídy  I dle nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích. Za kontrolu uzemnění
výrobku a ověření, zda je v  souladu s  místními a  národními požadavky na impedanci a  také
s požadavky dané nemocnice, odpovídá osoba provádějící montáž.
Zemnicí sloupek se nachází na zadní straně výrobku a  slouží k  uzemnění kostry jednotky. Jakékoli
takové uzemnění musí být nainstalováno v souladu s platnými předpisy pro elektrická zařízení.

4.2 Zamýšlené použití
Systém Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo představuje bezdrátový párový vysílač a  přijímač
videosignálu určený pro přenos videosignálu ze zdroje, jako je například endoskopická kamera/
procesor nebo jiný zdroj videa, prostřednictvím radiofrekvenčního spojení do přijímače ZeroWire
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a zobrazení obrazu během endoskopických vyšetření nebo chirurgických zákroků. Systém Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo je nesterilní zařízení pro opakované použití, které není určeno pro použití
ve sterilním poli.
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5 Uživatelské rozhraní displeje

5.1 Klávesnice displeje
Klávesnice displeje se nachází uprostřed přední spodní plochy rámu displeje a obsahuje ovládací prvky
pro úpravu parametrů displeje pomocí systému obrazovkové nabídky (OSD).

5.2 Přehled nabídky OSD
Nabídka OSD obsahuje ovládací prvky rozdělené do 4  kategorií nabídek: Picture (Obraz), Color
(Barvy), Setup (Nastavení) a Input (Vstup).

5.3 Navigace v nabídce pomocí klávesnice

Tlačítko INPUT (Vstup)
Pokud chcete otevřít nabídku Input (Vstup) přímo,
klepněte na tlačítko INPUT (Vstup). V pravém
sloupci se zobrazí možnosti vstupního signálu. Viz
Nabídka Input (Vstup) [} 20].

Tlačítko MENU (Nabídka)
Pokud chcete otevřít nabídku OSD, klepněte na
tlačítko MENU (Nabídka). Nejprve se zobrazí
nabídka Picture (Obraz) s podrobnostmi
o aktuálním vstupu, které jsou uvedeny nad
kartami nabídky.

Tlačítko SCROLL (Rolovat):
Ovladač pro vertikální výběr

Pokud chcete přejít do nabídky, klepněte na
tlačítko SCROLL (Rolovat). Prvním stisknutím
tlačítka SCROLL (Rolovat) se provede výběr
parametru v horní řadě a poté výběr přeskočí na
následující odpovídající kartu v další řadě.
Chcete-li nabídku opustit, přesuňte se pomocí
tlačítka SCROLL (Rolovat) na spodní řádek
nabídky a poté jednou klepněte na tlačítko
SCROLL (Rolovat), aby se karta nabídky
zvýraznila. Poté můžete pomocí tlačítek  nebo

 vybrat jinou kartu nabídky.
Tlačítka LEFT / RIGHT (Doleva/
Doprava): Ovladače pro
horizontální výběr

Úpravu parametru provedete tak, že vyberete řadu
s daným parametrem pomocí tlačítka SCROLL
(Rolovat) a poté klepnutím na tlačítka  nebo 
vyberete či změníte nastavení.

Tlačítko COLOR (Barvy)
Chcete-li přímo otevřít nabídku Color (Barvy),
klepněte na tlačítko COLOR (Barvy). Nabídka
Color (Barvy) obsahuje položky Color (Barvy),
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Brightness (Jas), Contrast (Kontrast) a jiné
parametry popsané v nabídce Nabídka Color
(Barvy) [} 17] (Nastavení).

5.4 Nabídka OSD
Nabídku OSD otevřete klepnutím na tlačítko MENU (Nabídka). Po otevření nabídky OSD se zobrazí
nabídka Picture (Obraz) s podrobnostmi o vstupu, které jsou uvedeny v horní části nabídky nad kartami
nabídky. Údaj Operating Hours (Provozní hodiny) a číslo verze firmwaru jsou uvedeny ve spodní části
nabídky.
Po 5  sekundách nečinnosti přejde klávesnice do pohotovostního režimu. Klávesnici v pohotovostním
režimu aktivujete stisknutím tlačítka MENU (Nabídka). Dalším stisknutím tlačítka MENU (Nabídka)
přejdete do nabídky.
Chcete-li vybrat jiné karty nabídky, zvýrazněte danou kartu nabídky klepnutím na tlačítko  nebo 
a pak přejděte do nabídky klepnutím na tlačítko SCROLL (Rolovat).
Chcete-li upravit některý parametr, klepněte na tlačítko SCROLL (Rolovat), čímž přesunete výběr řady
níže k  tomuto parametru, a  poté klepnutím na tlačítko  nebo  daný parametr upravte či vyberte
příslušné nastavení. K úpravám parametrů dochází při změně hodnot či nastavení v reálném čase.
Nabídka OSD se automaticky zavře po uplynutí 30  sekund od poslední činnosti nebo ji lze zavřít
klepnutím na tlačítko MENU (Nabídka).

UPOZORNĚNÍ!
Šedě podbarvené popisy označují parametry, které nejsou pro současné nastavení
signálu či vstupu k dispozici.

5.5 Nabídka Picture (Obraz)

Horizontal Position (Horizontální poloha)
Chcete-li obraz vycentrovat v horizontální rovině, použijte tlačítko  nebo .

Vertical Position (Vertikální poloha)
Chcete-li obraz vycentrovat ve vertikální rovině, použijte tlačítko  nebo .
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Sharpness (Ostrost)
Úpravu ostrosti (zvýraznění hran) vyobrazeného obrazu provedete stisknutím tlačítka  nebo .
= 50: Výchozí hodnota poskytuje obraz tak, jak je přijímaný.
> 50: Zvyšování hodnoty obraz doostří.
< 50: Snižování hodnoty obraz zjemní.

Overscan (Roztažení obrazu) (Video)
Parametr je povolen v případě, že vstupní signál je 16:9, 480P, 576P nebo prokládaný. Výběr proveďte
stisknutím tlačítka  nebo .
0: Obraz je vyobrazen ve velikosti, která vyplní obrazovku tak, aby nebyly ztraceny žádné obrazové
informace. Obraz může být ve formátu letterbox s černými pruhy nahoře a dole či vlevo a vpravo.
1, 2, 3, 4, 5 nebo 6: Postupně zvětšuje a ořezává vystředěný obraz. Čím je obraz větší, tím více
obrazových informací se na každé straně ztrácí.

UPOZORNĚNÍ!
Nabídka Link (Spojení) nemusí být při používání funkce Overscan dostupná. Displeje
by měly být spojeny před použitím této funkce.

Škálování
Možnost škálování vyberete klepnutím na tlačítko  nebo .
Fill (Vyplnit): Rozšíří obraz videa tak, aby vyplnil celou obrazovku. Poměr stran se nemusí zobrazit
přesně.
Aspect (Poměr stran): Rozšíří obraz videa do té míry, kdy jeho největší rozměr vyplní obrazovku,
přičemž poměr stran zůstane zachován. Obraz se může zobrazit ve formátu letterbox s černými pruhy
nahoře a dole či vlevo a vpravo.
1:1: Zobrazí video data v původní velikosti a s původním poměrem stran. Obrazy s rozlišením nižším,
než je nativní rozlišením 3 840 x 2 160 monitoru 4K/UHD, se zobrazí s černým pozadím okolo obrazu.

UPOZORNĚNÍ!
Je-li roztažení obrazu nastaveno na hodnotu > 0, možnosti škálování jsou omezeny
pouze na položku Aspect (Poměr stran).

Rotation (Otočení)
Možnost otočení změní orientaci obrazovky podle zvoleného nastavení.

• Chcete-li vybrat orientaci obrazovky, stiskněte tlačítko  nebo .
• Off (Vypnuto): Žádná změna orientace obrazovky.
• 180: Otočí obrazovku o 180°.
• V-Flip (Vertikální převrácení): Otočí obrazovku vertikálně o 180°.
• H-Flip (Vodorovné převrácení): Otočí obrazovku vodorovně o 180°.

UPOZORNĚNÍ!
Funkce Image Rotation (Otáčení obrazu) není podporována u prokládaných signálů.
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UPOZORNĚNÍ!
Nabídka Link (Spojení) nemusí být při používání otočených obrazů dostupná.
Displeje by měly být spojeny před použitím této funkce.

Rotation OSD (Nabídka OSD Otočení)
Možnost nabídky OSD pro otočení zobrazuje indikátor orientace obrazovky ve zvoleném intervalu.
Vyberte možnost indikace otočení obrazovky: Off (Vypnuto), On (Zapnuto), 10 seconds (10 sekund),
Blink (Blikání).

5.6 Nabídka Color (Barvy)
Nabídku Color (Barvy) otevřete přímo klepnutím na kartu COLOR (Barvy).

Gamma (Koeficient gama)
Chcete-li vybrat nastavení gama, použijte tlačítka  nebo .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 nebo 2,6: Přednastavené hodnoty koeficientu gama
Video: Vyhledávací tabulka (LUT) lineárních hodnot gama
PACS: Vyhledávací tabulka (LUT) hodnot gama DICOM
Tento výrobek dokáže zobrazit radiologické (PACS) snímky pouze pro referenční účely.

Color Temperature (Teplota barev)
Chcete-li vybrat přednastavenou teplotu barev, použijte tlačítko  nebo .
5500, 6500, 8000, 9300: Přednastavené teploty barev.
User (Uživatel): Pokud je po zvolení přednastavené teploty barev jakýkoli výchozí parametr barev
následně upraven, výsledné hodnoty se zkopírují do předvoleb uživatele pro teplotu barev a  bude
vybrána možnost User (Uživatel).

Red (Červená) / Green (Zelená) / Blue (Modrá)
Chcete-li v obrazu upravit vyvážení vybrané barvy, použijte tlačítka  nebo .

Saturation (Saturace) (dostupná pouze pro vstupy YUV)
Chcete-li upravit saturaci (intenzitu barev) obrazu, použijte tlačítka  nebo .
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Hue (Odstín) (dostupný pouze pro vstupy YUV)
Chcete-li upravit odstín (barevnost) obrazu, použijte tlačítka  nebo .

Brightness (Jas)
Ztmavení či zesvětlení obrazu provedete klepnutím na tlačítko  nebo .

Contrast (Kontrast)
Úpravu kontrastu obrazu provedete klepnutím na tlačítko  nebo .

Video Level (Úroveň obrazu)
Výběr nastavení úrovně obrazu provedete klepnutím na tlačítko  nebo .
Normal (Normální): Příchozí signál je zobrazen bez úprav.
Expanded (Rozšířený): Rozšíří omezený rozsah signálu 16–235 (220 odstínů od černé k bílé) na plný
rozsah signálu 0–255 (256 odstínů od černé k bílé).

UPOZORNĚNÍ!
Rozšířené nastavení
Použití nastavení Expanded (Rozšířený) na plný rozsah signálu zapříčiní oříznutí
obrazu se ztrátou detailů v tmavých a světlých oblastech.

Color Correction (Korekce barev)
Chcete-li vybrat nastavení korekce barev, použijte tlačítka  nebo .
NDS: Funkce korekce barev se nepoužije.
BT.709: Továrně kalibrovaná hodnota odpovídající normě BT.709.
BT.2020: Továrně kalibrovaná hodnota pro emulaci normy BT.2020.
Auto Color Correction (Automatická korekce barev)
Je-li zapnuta funkce Auto Color Correction (Automatická korekce barev), bude korekce barev vybrána
na základě vstupního signálu:
Nastavení automatické korekce barev podle vstupu a typu rozlišení:

HDMI-1 HDMI-2 Port
displeje 1

Port
displeje 2

DVI 12G-SDI Přijímač
ZW

Grafika NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Standardní
rozlišení BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Vysoké
rozlišení BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Ultra
vysoké
rozlišení

BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

UPOZORNĚNÍ!
Typy rozlišení přiřazené jednotlivým vstupním signálům uvádí kapitola Podporovaná
rozlišení.
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5.7 Nabídka Setup (Nastavení)

Menu Position (Poloha nabídky)
Jedno ze 4 přednastavených umístění nabídky OSD na obrazovce vyberete klepnutím na tlačítko 
nebo .

Language (Jazyk)
Výběr jednoho z osmi jazyků: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands
nebo Pycckий, použijte tlačítka  nebo .

DPMS Enable (Povolení DPMS)
Chcete-li povolit nebo zakázat systém správy napájení displeje (DPMS), použijte tlačítko  nebo .

Off (Vypnuto): Výchozí nastavení.
On (Zapnuto): Pokud nepřichází žádný vstupní signál, zobrazí se hlášení
DPMS a po 10–15 sekundách přejde displej do úsporného režimu. Po
obnovení vstupního signálu se displej znovu zapne.

Menu Lock (Uzamčení nabídky)
Chcete-li povolit funkci Menu Lock (Uzamčení nabídky). Klepněte na tlačítko .

Off (Vypnuto): Výchozí nastavení.
On (Zapnuto): Znemožní přístup do všech nabídek OSD s výjimkou
nabídky Input (Vstup). Nabídka OSD se zavře a na okamžik se zobrazí
hlášení MENU LOCKED (Nabídka uzamčena). Chcete-li nabídku OSD
odemknout, stiskněte současně tlačítka MENU (Nabídka) a SCROLL
(Rolovat), dokud se nezobrazí zpráva MENU UNLOCKED (Nabídka
odemčena).

Backlight (Podsvícení)
Úpravu úrovně podsvícení displeje provedete klepnutím na tlačítko  nebo .

Backlight Stabilization (Stabilizace podsvícení)
Aktivaci či deaktivaci stabilizace podsvícení provedete klepnutím na tlačítko  nebo .
Off (Vypnuto): Výchozí nastavení.
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On (Zapnuto): Ovládá výstup LED za účelem zachování konzistentního jasu podsvícení, což slouží
jako kompenzace zhoršování výstupu LED během životnosti displeje.

Keypad Color (Barva klávesnice)
Chcete-li upravit nastavení barvy klávesnice, použijte tlačítka  nebo .

Factory Defaults (Tovární nastavení)
Parametry lze při každém použití upravit, úpravy se však neuloží. Při každém zvolení možnosti Factory
Defaults (Tovární nastavení) se načtou předdefinovaná výchozí tovární nastavení.

User Default (Výchozí nastavení uživatele) 1–3
Výchozí nastavení uživatele u displeje Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo není k dispozici v rámci
standardního nastavení.

Funkce Zero Wire Power
Chcete-li aktivovat funkci Zero Wire Power, klepněte na tlačítko . On (Zapnuto) bude zobrazeno
modrým písmem. Off (Vypnuto) bude zobrazeno šedým písmem.
Chcete-li deaktivovat funkci Zero Wire Power, klepněte na tlačítko . Off (Vypnuto) bude zobrazeno
modrým písmem. On (Zapnuto) bude zobrazeno šedým písmem.
Výběrem možnosti On (Zapnuto) u  vysílacího (primárního) i  přijímacího (sekundárního) displeje
navážete spojení a zahájíte přenos videa.

5.8 Nabídka Input (Vstup)

Chcete-li otevřít nabídku Input (Vstup) přímo, klepněte na tlačítko INPUT (Vstup).

Přehled nabídky Input (Vstup)
Primární obraz je určen zvolením vstupu. Pouze vstupy podporující technologii ZeroWire mohou být
přenášeny na sekundární displej, je-li navázáno bezdrátové spojení. Chcete-li zobrazit video přenášené
primárním displejem, vyberte vstup „ZeroWire Receiver“ (Přijímač ZeroWire) na sekundárním displeji.

UPOZORNĚNÍ!
Prokládané signály nejsou na vstupech SDI podporovány.
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Funkce ZeroWire AutoLink
Funkce ZW AutoLink umožňuje automatické spojení displeje s jiným displejem, pokud
1. byl již dříve s druhým displejem spojen,
2. je vybrán vstup podporující technologii ZeroWire a
3. je na obou displejích povolena funkce ZeroWire Power a
4. je k vybranému vstupu primárního displeje připojen platný videosignál.
Chcete-li aktivovat funkci ZW AutoLink, klepněte na tlačítko . On (Zapnuto) bude zobrazeno modrým
písmem. Off (Vypnuto) bude zobrazeno šedým písmem.
Chcete-li deaktivovat funkci ZW AutoLink, klepněte na tlačítko . Off (Vypnuto) bude zobrazeno
modrým písmem. On (Zapnuto) bude zobrazeno šedým písmem.

Color Domain Format (Barevný model)
Pro všechny vstupy jsou k dispozici tato nastavení:
Auto: Tuto možnost vyberte, chcete-li zjišťovat barevný prostor signálu automaticky. Tato možnost
není k dispozici, pokud používáte vstupy SDI a DVI.
RGB: Tuto možnost vyberte, pokud je příchozí signál v barevném prostoru RGB.
YUV: Tuto možnost vyberte, pokud je příchozí signál v barevném prostoru YUV.
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6 Panel s konektory

6.1 Panel s konektory

(1) (2) (3) (4) (5) (6)(7)(8) (9) (10) (11) (12)

Panel s konektory

Vstup/výstup

(1) Tx HDMI ZW Vstup přijímá signál HDMI 2.0 do displeje a dokáže přenášet video
prostřednictvím technologie ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Vstup přijímá signál 12G-SDI do displeje a dokáže přenášet video
prostřednictvím technologie ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT Výstup je aktivní pouze na zapnutém monitoru a se signálem použitým
na Tx12G-SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Vstup přijímá signál DisplayPort 1.2a do displeje a dokáže přenášet
video prostřednictvím technologie ZeroWire

(5) SERVIS 2 Konektor slouží k instalaci upgradů firmwaru

(6) RS-232 Modulární konektor se 6 kolíky se používá pro vstup USC (Unified
Serial Command)

(7) SERVIS 1 Konektor slouží k instalaci upgradů firmwaru
(8) PORT DISPLEJE Vstup přijímá signál DisplayPort 1.2a do displeje
(9) HDMI Vstup přijímá signál HDMI 1.4b do displeje
(10) DVI-IN Vstup přijímá signál DVI 1.0 do displeje

(11) DVI-OUT Výstup je aktivní pouze na zapnutém monitoru a se signálem použitým
na DVI-IN

(12) VSTUP DC Vstup napájení

Typy konektorů
Vstupy Typy konektorů
12G-SDI BNC
DVI-IN DVI-D
DISPLAYPORT a Tx
DISPLAYPORT-ZW Port displeje typu A

HDMI a Tx HDMI ZW HDMI typu A
SERVIS 1 USB Micro AB
SERVIS 2 USB mini B
VSTUP DC XLR, typ Neutrik

Výstupy Typy konektorů
12G-SDI BNC
DVI-OUT DVI-D
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6.2 Datové konektory a rozložení kolíků
SDI

Kolík Název Popis
1 TXD Přenos
2 GND Uzemnění

DisplayPort

Kolík Název Popis Kolík Název Popis
1 ML_Dráha 0 (p) Dráha 0 (pozitivní) 11 GND Uzemnění
2 GND Uzemnění 12 ML_Dráha 3 (n) Dráha 3 (negativní)
3 ML_Dráha 0 (n) Dráha 0 (negativní) 13 CONFIG1 Uzemnění
4 ML_Dráha 1 (p) Dráha 1 (pozitivní) 14 CONFIG2 Uzemnění

5 GND Uzemnění 15 AUX CH (p) Pomocný kanál
(pozitivní)

6 ML_Dráha 1 (n) Dráha 1 (negativní) 16 GND Uzemnění

7 ML_Dráha 2 (p) Dráha 2 (pozitivní) 17 AUX CH (n) Pomocný kanál
(negativní)

8 GND Uzemnění 18 Hot Plug Detekce Hot Plug
9 ML_Dráha 2 (n) Dráha 2 (negativní) 19 Návrat Návrat pro napájení

10 ML_Dráha 3 (p) Dráha 3 (pozitivní) 20 DP_PWR Napájení konektoru
(3,3 V 500 mA)

HDMI

Kolík Signál Kolík Signál
1 TMDS data2+ 11 TMDS hodiny, štít
2 TMDS data2, štít 12 TMDS hodiny−
3 TMDS data2− 13 CEC
4 TMDS data2+ 14 Vyhrazen (HDMI 1.0–1.3c)
5 TMDS data1, štít 15 SCL (I²C sériové hodiny pro DDC)
6 TMDS data0− 16 SDA (I²C sériová datová linka pro DDC)
7 TMDS data0+ 17 DDC/CEC/ARC/HEC uzemnění
8 TMDS data0, štít 18 +5 V (min. 0,055 A)[3]
9 TMDS data0− 19 Detekce Hot Plug (všechny verze)
10 TMDS hodiny+
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DVI-D digitální
DVI-D vstup podporuje digitální signály

Kolík Signál Kolík Signál Kolík Signál
1 T.M.D.S. DATA 2− 11 T.M.D.S. DATA 1/3 ŠTÍT 21 Není používán
2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Není používán 22 T.M.D.S. HODINY, ŠTÍT
3 T.M.D.S. DATA 2/4 ŠTÍT 13 Není používán 23 T.M.D.S. HODINY+
4 Není používán 14 NAPÁJENÍ +5 V 24 T.M.D.S. HODINY−
5 Není používán 15 GND Jen DVI-I IN
6 DDC HODINY 16 DETEKCE HOT PLUG C1 Není používán
7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0− C2 Není používán
8 Není používán 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Není používán
9 T.M.D.S. DATA 1− 19 T.M.D.S. DATA 0/5 ŠTÍT C4 Není používán
10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Není používán C5 Není používán

6.3 Řídicí konektory a rozložení kolíků
USB mini B

Kolík Název Popis
1 VCC +5 VDC
2 D− Vrácení přenosu dat
3 D+ Přenos dat
4 Není používán Žádné připojení
5 GND Signál uzemnění

USB Micro AB

Kolík Název Popis
1 VCC +5 VDC
2 D− Vrácení přenosu dat
3 D+ Přenos dat
4 Není používán Žádné připojení
5 GND Signál uzemnění
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Modulární sériové řízení se 6 kolíky RS-232
Kabel adaptéru pro modulární sériové příkazy se 6 kolíky

Kolík Název Popis
1 N/C Žádné připojení
2 N/C Žádné připojení
3 N/C Žádné připojení
4 RXD Příjem
5 GND Uzemnění
6 TXD Přenos

Konektor 24 VDC

Kolík Název Popis
1 GND Uzemnění
2 GND Uzemnění
3 +24 VDC Vstup napájení
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6.4 Elektrické symboly

Elektrické symboly

Ekvipotencialita
Tento symbol se objevuje vedle obrazovky Potential Equalization Conductor
(Vodič potenciálového vyrovnání) (zemnicí sloupek).

Zavřený (zapnutý) spínač
Tento symbol se objevuje na zavřené či zapnuté straně obrazovky spínače pro
zapnutí/vypnutí.

Otevřený (vypnutý) spínač
Tento symbol se objevuje na otevřené či vypnuté straně obrazovky spínače pro
zapnutí/vypnutí.

POZOR!
Ztráta kvality signálu videa
Doporučujeme, aby poloměr ohybu kovových kabelů byl alespoň 63 mm (2,5 palce)
nebo byl roven alespoň 7násobku průměru kabelu, podle toho, která hodnota je
vyšší. Ostřejší ohyby mohou poškodit kabel a/nebo zhoršit kvalitu videosignálu.
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7 Nastavení a instalace

7.1 Umístění a orientace
Vzhledem ke tvaru signálního pole antény musí být primární i  sekundární displeje nainstalovány tak,
aby byly vertikálně a horizontálně vyrovnány v rozmezí ± 10°.

Vertikální vyrovnání
Vertikální vyrovnání musí být v rozmezí nejvýše ± 10°.

Horizontální vyrovnání
Horizontální vyrovnání musí být v rozmezí nejvýše ± 10°.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Vyrovnání displeje

(1) Primární displej
(2) Sekundární displej
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(1)

(2)

Pozorovací kužel

(1) Primární displej
(2) Tvar pole

Výška
Primární i sekundární displej musí být umístěn nejméně 1,5 m (5 stop) nad podlahou, ve stejné výšce
a čelní panely primárního i sekundárního displeje musí být pokud možno rovnoběžně a směrem proti
sobě.

Horizontální vzdálenost mezi displeji
Systém Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo pracuje správně, pokud je horizontální vzdálenost
mezi displeji do 9,1  m (30  stop). V  prostředí většiny operačních sálů je však nejlepších výsledků
dosaženo při horizontální vzdálenosti mezi jednotkami do 2,4  m (8  stop). Chcete-li zabránit ztrátě
obrazu či problikávání, minimalizujte překážky ve výhledu mezi primárním a sekundárním displejem.
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1) (2)

(5)(4)(3)

Umístění displejů

(1) Systém Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo, primární displej

(4) Chirurgický stůl

(2) Systém Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo, sekundární displej

(5) Pojízdný stojan

(3) Endoskopický vozík
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7.2 Provoz bez přímé viditelnosti
Systém Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo může udržovat bezdrátové spojení i  přes určité
překážky. Nejlepších výsledků je však dosaženo při spojení za vzájemné přímé viditelnosti mezi
jednotkami.

UPOZORNĚNÍ!
Ztráta obrazu či problikávání obrazu
Aby nedocházelo ke ztrátě obrazu nebo jeho problikávání, je třeba odstranit překážky
ve vzájemné viditelnosti mezi displeji.

V  prostředí operačních sálů se používají velké kovové konstrukce, jako jsou ve stropě ukotvená
ramena s kloubovými spoji osazená chirurgickými světly, které mohou potenciálně blokovat bezdrátový
přenos signálu, pokud omezují přímou viditelnost mezi primárním a  sekundárním displejem (viz
obrázek níže).
Chirurgická světla by měla být pokud možno umístěna mimo linii přímé viditelnosti, případně nad ní.
Pokud se omezení přímé viditelnosti nelze vyhnout, nejlepší volbou je umístění překážky do poloviny
vzdálenosti mezi primárním a sekundárním displejem.
Operační sály se stěnami a/nebo stropy obsahujícími kovové desky mohou snižovat výkon systému
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo. Tento stav může být zmírněn posunutím primárního
a sekundárního displeje blíže k sobě, přesným nastavením jejich vzájemné viditelnosti na rozdíl 0° (viz
část Umístění a orientace) a odstraněním všech překážek mezi primárním a sekundárním displejem.

Bez přímé viditelnosti
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7.3 Nastavení a spojení displejů

Nastavení vysílacího (primárního) displeje
Primární displej zobrazí a přenese video ze zdroje videa na spárovaný sekundární displej.
1. Připojte zdroj videa k jednomu ze tří vstupů podporujících technologii ZeroWire: Tx 12G-SDI-IN ZW,

Tx DISPLAYPORT ZW nebo Tx HDMI ZW (viz část Panel s konektory [} 22]).
2. Na primárním displeji otevřete kartu INPUT (Vstup) (viz část Nabídka Input (Vstup) [} 20]).
3. Vyberte jednu ze tří možností vstupů Tx ZW: Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW nebo Tx HDMI

ZW.
4. Otevřete kartu SETUP (Nastavení) (viz část Nabídka Setup (Nastavení) [} 19]).
5. Zkontrolujte, zda je funkce ZeroWire Power nastavena na On (Zapnuto). Pokud ne, nastavte funkci

ZeroWire Power na On (Zapnuto).

Nastavení sekundárního (přijímacího) displeje
Sekundární displej bude bezdrátově přijímat obraz přenášený z primárního displeje.
1. Na sekundárním displeji otevřete kartu INPUT (Vstup) (viz část Nabídka Input (Vstup) [} 20]).
2. Vyberte možnost ZW Receiver (Přijímač ZW).
3. Otevřete kartu SETUP (Nastavení) (viz část Nabídka Setup (Nastavení) [} 19]).
4. Zkontrolujte, zda je funkce ZeroWire Power nastavena na On (Zapnuto). Pokud ne, nastavte funkci

ZeroWire Power na On (Zapnuto).

Spojení primárního a sekundárního displeje

1. Na primárním displeji klepněte na tlačítko INPUT (Vstup). Na obrazovce se zobrazí nabídka
ZeroWire Link.

2. Stiskněte a  podržte tlačítko INPUT (Vstup) po dobu tří sekund, čímž zahájíte vyhledávání
sekundárního (přijímacího) displeje a aktivaci spojení. Bílý pás ukazuje průběh spojování.

3. Vyčkejte, než se bílý pás zaplní, a poté proveďte stejné kroky na sekundárním displeji.
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Stavové zprávy bezdrátového spojení

(1) (2)(3)

(1) Stavová zpráva informující o jednotlivých fázích procesu spojování
(2) Ukazatel Tx
(3) Ukazatel Rx

V  levém dolním rohu displeje se zobrazí řada stavových zpráv informujících o  jednotlivých fázích
procesu spojování. V  pravém dolním rohu displeje se nacházejí dva modré LED indikátory. Levý
odpovídá indikátoru TX a pravý indikátoru RX. Tyto indikátory se rozsvítí, je-li na displeji nastaven vstup
ZW.
Fáze 1:
Při inicializování spojení se na displeji zobrazuje typická sekvence stavových zpráv začínající zprávou
Searching for Transmitter (Vyhledávání vysílače) (sekundární displej) nebo Searching for Receiver
(Vyhledávání přijímače) (primární displej). Odpovídající indikátor Tx a  Rx začne pozvolna blikat, což
značí, že jsou jednotlivé displeje nastaveny na vstup ZW a vyhledávají vhodný pár.

Fáze 2: Establishing Link (Navazování propojení)
Při navazování spojení se rychlost blikání příslušného indikátoru zvýší.
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Fáze 3: Wireless Linked (Propojení navázáno)
Po navázání spojení přestane příslušný indikátor blikat a rozsvítí se modře.

Pokud se po 10 sekundách nezobrazí žádná zpráva, spojení bylo úspěšně navázáno a má dostatečnou
kvalitu. Je-li kvalita spojení nižší než 65 %, zobrazí se ikona označující kvalitu bezdrátového spojení.
Pokud spojení není možné navázat nebo ověřit do 60 sekund, na primárním displeji se zobrazí zpráva
No Receiver Found (Nebyl nalezen žádný přijímač) a na sekundárním displeji se zobrazí zpráva No
Transmitter Found (Nebyl nalezen žádný vysílač).

Ztratí-li spárované displeje spojení, zobrazí se na obou displejích zpráva Signal Lost (Ztráta signálu).

UPOZORNĚNÍ!
Jestliže se nezdařilo navázat spojení, zopakujte proces spojování.

UPOZORNĚNÍ!
Indikace kvality spojení
Indikace kvality spojení nemusí být mezi displeji v  případě přerušovaných
a krátkodobých poruch bezdrátového spojení plně synchronizována.



34 / 48

34 | Technické údaje displeje

8 Technické údaje displeje

UPOZORNĚNÍ!
Technické údaje podléhají změnám
Technické údaje mohou být bez upozornění změněny. S  žádostí o  aktuální
specifikace kontaktujte regionální ústředí společnosti NDS prostřednictvím
kontaktních informací uvedených na zadní straně.

Oblast zobrazení (diagonální) 812,8 mm (32,00")
Úhel zobrazení (horizontální a vertikální) 178°
Nativní rozlišení 3840 × 2160
Kontrastní poměr (nominální) 1350 : 1
Typická svítivost (cd/m2) 700
Barevná škála 149 % (BT.709)
Rozteč bodů 0,1845 mm
Vstup DC 24 V / 6,25 A
Příkon DC (typický)a 130 W
Hmotnost monitoru 14,5 kg (32,0 lb.)
Rozměry monitoru (Š × V × H) 780 × 509 × 87 mm (30,7 × 20 × 3,4 palce)
Teplotní rozsahy:b

Při provozu 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Skladování/přeprava -20 °C – 50 °C (-4 °F – 122 °F)

Rozsahy vlhkosti (nekondenzující):b

Při provozu 20 % – 90 %
Skladování/přeprava 10 % – 90 %

Nadmořská výška (maximální):b

Při provozu 2000 m (6600 stop)
Skladování/přeprava 4877 m (16 000 stop)

Tlak vzduchu 549 hPa – 1013 hPa

a. Platí pro napájení BridgePower BPM150S24F06.
b. Dle normy ASTM D6653/D6653M – 13
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9 Technické údaje technologie ZeroWire
Displej Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo poskytuje bezdrátový přenos videosignálů z výstupu
HDMI, DP a 12G-SDI zdrojů na operačním sále do vstupu DVI video displeje. Bezdrátový HD systém
pracuje na frekvenci 60 GHz ve shodě s předpisy FCC (část 15), které regulují nelicencované pásmo
57–64 GHz, jež se nachází v milimetrové části (mmW) elektromagnetického spektra. Přijímá vstupní
videosignály přímo z  procesoru endoskopické kamery či z  jakéhokoli jiného kompatibilního zdroje
videa.

Typ bezdrátového signálu Bezdrátové HD pásmo, 60 GHz (WiHD)
Frekvenční pásmo 57–64 GHz
Vstupy videa (Tx) HDMI, DP a 12G-SDI
Podpora HIPAA Šifrování 256bitové AES
Latence systému < 1 snímek
Maximální počet párů na operační sál 2 páry
Rádiový výkon < 28 dBm/MHz EIRP
Maximální dosah < 9,14 m (30 stop)
Přenosová rychlost 50 Mb/s – 3,8 Gb/s
Spotřeba < 8 wattů

Maximální výstupní výkon EIPR na testovací frekvenci
Kanály Průměrný frekvenční rozsah Výkon EIRP
LRP (vývod) 60,16–62,96 GHz 22,7 dBm
LRP (zdroj) 60,16–62,96 GHz 21,9 dBm
MRP/HRP (zdroj) 60,48–62,64 GHz 28,7 dBm

Vzdálenost zamezující rušení
Zařízení uvedená v následující tabulce byla testována za účelem prokázání jejich minimální bezpečné
vzdálenosti pro provoz displeje Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo bez jakéhokoli vzájemného
rušení. Kdykoli se budete domnívat, že displej Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo způsobuje
rušení těchto zařízení nebo je jimi sám rušen, jednoduše od sebe tato zařízení odsuňte a poté udržujte
minimální vzdálenosti uvedené v tabulce.

Testované zařízení Vzdálenost k vysílači Vzdálenost k přijímači
Elektrokauter > 2 stopy > 1 stopa
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4GHz bezdrátový přístupový
bod > 6 palců > 6 palců

5,8GHz bezdrátový přístupový
bod > 6 palců > 6 palců

Mobilní telefon > 1 cm > 1 cm
Zařízení Bluetooth > 1 cm > 1 cm

Eliminace rušení kanálů
Je-li systém Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo použit typicky jako jeden systém na místnost,
nejsou stanovena prakticky žádná omezení. Funkce výběru kanálů primárního displeje vybere kanál,
který je nejméně náchylný na rušení, a to ze dvou dostupných kanálů na základě výsledků kontroly při
zapnutém napájení. Některé z faktorů ovlivňujících izolování kanálů displejů Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo jsou uvedeny níže:
1. Tloušťka a materiál stěn místnosti.
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2. Otevírání a zavírání dveří místnosti.
3. Konstrukce stropu místnosti a materiálů používaných v konstrukci.
Primární a  sekundární displej Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo musí být nainstalovány ve
stejné místnosti. Jejich provoz v  různých místnostech není podporován. Pokud jsou v dané místnosti
nainstalovány dva systémy Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo, musí být každý pár spojen
samostatně, vždy postupně, přičemž druhý pár musí být spojen až po úspěšném spojení prvního páru.
Před zapnutím nebo spojením druhého páru není nutné první spojený pár vypnout.

Použití kanálů
Doporučení uvedená níže by měla být použita ke stanovení vhodného nastavení:
1. Displeje Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo nelze používat s  dřívějšími verzemi vysílačů či

přijímačů technologie ZeroWire.
2. Ve stejné místnosti mohou pracovat maximálně dva systémy Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire

Duo. Spojené páry displejů v jedné místnosti by od sebe měly být vzdáleny alespoň 1 m (3 stopy).
3. Skupiny dvou systémů Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo mohou být umístěny v  několika

místnostech za předpokladu, že tyto místnosti jsou od sebe vzdálené alespoň 7,6 m (25 stop).
4. Displeje Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo by neměly být instalovány do kovových skříní

nebo obklopeny kovovými předměty, protože to narušuje komunikaci mezi displeji.

Instalace více systémů
Mají-li být na daném operačním sále nainstalovány dva páry systémů Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo, postupujte následovně:
1. Pokud displeje dosud nejsou spojené, zapněte primární i  sekundární displej a  postupujte podle

instrukcí pro navázání spojení uvedených v části Nastavení a spojení displejů [} 31].
2. Zapněte druhý pár primárního a  sekundárního displeje a  postup spojení opakujte. Páry displejů

musejí být spojovány postupně. Doporučujeme spojené páry označit, abyste si usnadnili instalaci
a případné odstraňování problémů.

Výkon
1. Systém Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo je určen a optimalizován pro použití v operačních

sálech nebo vyšetřovnách. Použití mimo klinické prostředí se nedoporučuje.
2. Následující kroky vám pomohou dosáhnout optimální výkonnosti systému Radiance® Ultra 32" 4K

ZeroWire Duo:
3. Namontujte obě součásti alespoň 1,5 m (5 stop) od podlahy.
4. V ideálním případě by měl být primární i sekundární displej ve stejné výšce.
5. K  zajištění spolehlivého přenosu videa postupujte podle pokynů popsaných v  části Nastavení

a spojení displejů [} 31].
6. Displeje by měly směřovat k sobě a být vzájemně v přímé viditelnosti a ve volném prostoru.
7. V případě, že mezi displeji není přímá viditelnost, by měly být umístěny ≤ 1,8 m (6 stop) nebo méně

od stěn.
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10 Podporovaná rozlišení

Kategorie
rozlišení

Rozlišení
HActive ×
VActive

Obnovovací
frekvence

Taktovací
frekvence
obrazovýc
h bodů
(MHz)

HD-
SDI

3G-
SDI DP HDMI

H (kHz) V (Hz)

Vysoké rozlišení 1280 × 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1280 × 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1280 × 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1280 × 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1280 × 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1280 × 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Vysoké rozlišení 1920 × 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Grafika 640 × 480 31,500 60,000 25,200 ✓ ✓

Grafika 640 × 480 37,861 72,809 31,500 ✓ ✓

Grafika 640 × 480 37,500 75,000 31,500 ✓ ✓

Grafika 1024 × 768 48,363 60,004 65,000 ✓ ✓

Grafika 1024 × 768 56,476 70,069 75,000 ✓ ✓

Grafika 1024 × 768 60,023 75,029 78,750 ✓ ✓

Grafika 1152 × 864 67,500 75,000 108,000 ✓ ✓

Grafika 1280 × 800 49,306 59,910 71,001 ✓ ✓

Grafika 1280 × 1024 63,981 60,020 108,000 ✓ ✓

Grafika 1280 × 1024 79,976 75,025 135,000 ✓ ✓

Grafika 1280 × 1024 91,146 85,024 157,500 ✓ ✓

Grafika 1024 × 768 41,250 50,000 56,183 ✓ ✓

Grafika 1280 × 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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Rozlišení 4K a UHD

Kategorie
rozlišení

Název
rozlišení

HActive ×
VActive

Snímková
frekvence
(Hz)

Barevný
prostor

Hloubka
barev

Podvzorko
vání
barvonosn
ých složek

Rozhraní
videa

Ultra
vysoké
rozlišení

4K DCI 4096 × 216
0 59,94 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI

Ultra
vysoké
rozlišení

4K DCI 4096 × 216
0 50 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

4K DCI

4096 × 216
0
4096 × 216
0

30 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

4K DCI 4096 × 216
0 50 fps YCbCr 10bitové 4 : 2 : 2 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 60 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 59,94 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 50 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 30 fps RGB 8bitové 4 : 4 : 4 HDMI/DP

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 60 fps YCbCr 10bitové 4 : 2 : 2 HDMI/DP/

12G

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 59,94 fps YCbCr 10bitové 4 : 2 : 2 HDMI/DP/

12G

Ultra
vysoké
rozlišení

UHD 3840 × 216
0 50 fps YCbCr 10bitové 4 : 2 : 2 HDMI/DP/

12G
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11 Instalace a údržba

11.1 Montáž VESA
Tento monitor splňuje standard montážního rozhraní VESA s možnostmi montáže pomocí otvoru MIS
100 x 100 mm a 200 x 100 mm, přičemž jej lze namontovat tak, aby stál, nebo ho upevnit na držák.

NEBEZPEČÍ!
Šrouby montážního držáku musí být pevně utaženy. Není-li montážní rameno řádně
připevněno k displeji, může dojít k nehodě.

11.2 Instalace krytu kabelů
1. Před instalací krytu kabelů zapojte kabely pro napájení, ovládání a video.
2. Srovnejte kryt kabelů s prohlubní na kabely na zadní straně displeje.
3. Kabely umístěte pod drážku a kryt zasouvejte do prohlubně, dokud klapky na spodní hraně

nezapadnou na své místo.

11.3 Instrukce k čištění
Před zahájením čištění musí být monitor VYPNUT a odpojen od zdroje napájení.
Očistěte přední sklo a  rám hadříkem, který nepouští vlákna a  je lehce navlhčen v  destilované vodě
nebo čističi skel na bázi amoniaku, případně v některém z následujících dezinfekčních prostředků:

Etanol (80 %) Isopropylalkohol Bílý ocet (destilovaný, 5%
kyselost)

NEBEZPEČÍ!
Dbejte na to, aby se kapaliny nedostaly do vnitřní části monitoru, jinak by mohlo dojít
k  vážnému poškození jednotky. Nepoužívejte rozpouštědla, abrazivní čisticí
prostředky nebo čisticí hadříky s chemickými látkami.
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12 Odstraňování problémů

Problém Možné příčiny Nápravné opatření
Rozmazání znaků na
obrazovce nebo
rozostřený obraz

Chybné nastavení
ostrosti

Zkontrolujte nastavení ostrosti v nabídce Picture
(Obraz). Nastavte ostrost na výchozí hodnotu 50.

Černá obrazovka

Displej ztratil
videosignál a DPMS je
aktivní

Ztratil-li displej vstup videosignálu a DPMS je
aktivní, aktivuje se režim spánku. Deaktivujte
DPMS v nabídce Setup (Nastavení).

Na vybraném vstupu
není přítomen platný
videosignál

Zkontrolujte, zda jste vybrali vstup s platným
videosignálem.

Nebyl nalezen žádný
vysílač

Primární displej je
vypnutý nebo není
připojen kabel ke zdroji
videa nebo je zdroj
videa vypnutý

Ověřte, zdali je primární displej zapnutý a zda je
připojen zdroj signálu.

Po změně rozlišení
vstupu se nezobrazuje
žádný obraz

Primární nebo
sekundární displej se
nemohou uzamknout
na videosignál

Vypněte a znovu zapněte napájení displeje
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Po pokusu o spárování
se nepodařilo navázat
spojení

Mezi primárním
a sekundárním
displejem neexistuje
shoda ohledně RF
kanálu pro připojení

Vypněte a znovu zapněte napájení obou displejů
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Špatná kvalita videa
nebo přerušované video

Primární a sekundární
displej jsou od sebe
vzdáleny více než
9,1 m (30 stop)

Zkraťte vzdálenost mezi displeji na 9,1 m (30 stop)
nebo méně.
Viz maximální vzdálenost v části Technické údaje.

Primární a sekundární
displej nejsou
navzájem správně
vyrovnané

Postupujte podle doporučení pro vyrovnání
vysílače a přijímače v části Umístění a orientace.

Připojení DVI nebo SDI Zkontrolujte, zda jsou kabely řádně připojeny.
Nepodporovaný režim
videa

Ověřte, zda je podporován použitý režim videa. Viz
Podporované režimy videa.

Kabely DVI nebo SDI

Kabely vyměňujte po jednom a zkontrolujte
monitor.
Pokud se videosignál po výměně kabelu zobrazí
správně, vyměněný kabel vyřaďte.

Rušení Viz Eliminace rušení kanálů.
Nízká síla signálu Viz Zprávy o síle signálu a diagnostice na displeji.
Primární a sekundární
displej jsou navzájem
zaměněné

Ověřte, zdali je zdroj videa připojen k primárnímu
displeji, nikoli k sekundárnímu displeji.
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13 Tabulky s elektromagnetickou kompatibilitou
Všechny zdravotnické elektronické přístroje musí splňovat požadavky normy IEC  60601-1-2. Před
prováděním chirurgického zákroku je vyžadován soulad s  bezpečnostními opatřeními a  směrnicí
o elektromagnetické kompatibilitě (EMC) uvedenými v této příručce a ověření veškerých zdravotnických
prostředků v  souběžném provozu k  zajištění elektromagnetické kompatibility a  vzájemné možnosti
použití všech ostatních zdravotnických prostředků.
Emisní charakteristiky tohoto zařízení jej činí vhodným pro použití v  průmyslovém prostředí
a  nemocnicích (CISPR  11, třída  A). Při použití v  obytném prostředí (pro něž je běžně vyžadována
norma CISPR  11, třída  B) nemusí toto zařízení nabízet dostatečnou ochranu pro VF komunikační
služby. Uživatel možná bude muset provést zmírňující opatření, například zařízení přemístit nebo
změnit jeho orientaci.
Následující tabulky s EMC slouží pro informaci:

13.1 Pokyny a prohlášení výrobce k elektromagnetickým emisím
Výrobek je určen k použití v níže popsaném prostředí. Zákazník či uživatel výrobku musí zajistit, aby se
výrobek v takovém prostředí používal.

Test emisí Soulad Pokyny pro elektromagnetické prostředí

VF emise podle CISPR 11 Skupina 1

Výrobek používá VF energii pouze pro své
interní funkce. Z toho důvodu jsou jeho VF
emise velmi nízké a neměly by způsobovat
žádné rušení blízkých elektronických zařízení.

VF emise podle CISPR 11 Třída B

Výrobek je vhodný pro použití ve všech
prostředích, vyjma veřejných prostranství
a míst přímo připojených k veřejné
nízkonapěťové elektrické síti, která napájí
budovy používané pro veřejné účely.

Harmonické emise
IEC 61000-3-2 Třída A

Fluktuace napětí / emise
flikru IEC 61000-3-3 Vyhovuje
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13.2 Pokyny a prohlášení výrobce – odolnost proti elektromagnetickému rušení
Tento výrobek je určen k použití v níže popsaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník či uživatel
musí zajistit, aby se výrobek v takovém prostředí používal.

Test odolnosti Test odolnosti

Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2
Kontaktní výboj ± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV
Výboj vzduchem ± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV

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

Pole proximity od bezdrátových vysílačů
IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7 GHz 3 V/m
Bodové testy: 385 MHz při 27 V/m;
(710, 745, 780, 5 240, 5 500, 5 785) MHz při 9 V/
m;
(450, 810, 870, 930, 1 720, 1 845, 1 970,
2 450) MHz při 28 V/m

Elektrický rychlý přechod / rázový impuls
IEC 61000-4-4

± 2 kV, střídavé síťové napětí
± 1 kV, porty I/O
100 kHz PRR

Výboj IEC 61000-4-5
Síť, vodič–zem
Síť, vodič–vodič

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

Napájecí frekvence (50/60 Hz), magnetické pole
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 Hz nebo 60 Hz

Poklesy napětí, krátká přerušení a odchylky napětí
na napájecích vstupech IEC 61000-4-11

Pokles o 100 %, 0,5 periody, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
Pokles o 100 %, 1 perioda
Pokles o 30 %, 25/30 časových úseků (50/60 Hz)
Přerušený pokles o 100 %, 5 s

UPOZORNĚNÍ!
Síly pole z  pevných vysílačů, jako jsou základny pro rádiové (mobilní/bezdrátové)
telefony a rádiové stanice pro pevné linky, amatérské vysílačky, rozhlasové vysílání
na frekvencích AM a  FM a  televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předvídat. Za
účelem vyhodnocení elektromagnetického s ohledem na VF vysílače by se měl zvážit
elektromagnetický průzkum daných prostor. Pokud naměřená síla pole na místě, na
němž se výrobek používá, překračuje výše uvedenou platnou úroveň shody pro VF
prostředí, měl by být výrobek za účelem ověření svého normálního provozu
monitorován. Zpozoruje-li se v provozu abnormalita, mohou být nezbytná dodatečná
opatření, např. změna orientace nebo přemístění výrobku.
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UPOZORNĚNÍ!
V rozmezí frekvencí 150 kHz až 80 MHz musí být síla pole nižší než 
3 V/m.

13.3 Pokyny a prohlášení výrobce – doporučené separační vzdálenosti
Doporučené separační vzdálenosti mezi přenosným a  mobilním VF komunikačním zařízením
a výrobkem
Tento výrobek je určen k  použití v  elektromagnetickém prostředí, v  němž je vyzařované VF rušení
řízeno. Zákazník či uživatel výrobku může napomoci prevenci elektromagnetického rušení udržováním
minimálního odstupu mezi přenosnými a mobilními VF komunikačními zařízeními (vysílači) a výrobkem
tak, jak je doporučeno níže, dle maximálního výstupního výkonu komunikačních zařízení.

NEBEZPEČÍ!
Vliv telekomunikačních VF zařízení (vysílačů) na výkonnostní charakteristiky
Přenosná VF komunikační zařízení mohou mít vliv na výkonnostní charakteristiky
tohoto zařízení. Proto musí být taková zařízení udržována ve vzdálenosti alespoň
30  cm (nezávisle na jakémkoli výpočtu) od insuflátoru, jeho příslušenství i  jeho
kabelů.

Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysílače
(W)

Separační vzdálenost v metrech dle frekvence vysílače

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

0,01 0,12 0,12 0,23
0,10 0,38 0,38 0,73
1,00 1,20 1,20 2,30
10,00 3,80 3,80 7,30
100,00 12,00 12,00 23,00

U vysílačů se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučený
odstup d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P značí jmenovitý
maximální výstupní výkon vysílače ve wattech (W) podle údajů jeho výrobce.

UPOZORNĚNÍ!
Při 80 MHz a 800 MHz se uplatňuje separační vzdálenost pro vyšší kmitočtový rozsah.

UPOZORNĚNÍ!
Tyto pokyny nemusí být platné za všech situací. Na šíření elektromagnetických vln
má vliv absorpce konstrukcemi, předměty a osobami a odrazy od nich.
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14 Všeobecné obchodní podmínky

14.1 Prohlášení o shodě
Směrnice FCC a Rady o evropských normách
Toto zařízení je v souladu s oddílem 15 předpisů FCC a s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/745 o  zdravotnických prostředcích. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám: (1)
Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí vstřebávat veškeré přijaté
rušení, včetně takového rušení, které by mohlo zapříčinit nežádoucí výsledky.
1. S  barevným monitorem použijte přiložené předepsané kabely, aby nebyl rušen příjem rádia

a  televize. Použití jiného kabelu či jiných adaptérů může vyvolat rušení s  jinými elektrickými
zařízeními.

2. Toto zařízení bylo testováno a vyhovělo limitům v souladu s oddílem 15 směrnice FCC a CISPR 11.
Toto zařízení vytváří, používá a  může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a  pokud  není
nainstalováno a  používáno v  souladu s  pokyny, může způsobovat škodlivé rušení rádiové
komunikace.

Norma IEC
Toto zařízení bylo otestováno a bylo zjištěno, že splňuje limity pro zdravotnické prostředky dle normy
IEC 60601-1-2. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly přiměřenou ochranu před škodlivým
rušením v  typickém zdravotnickém zařízení. Toto zařízení vytváří, používá a  může vyzařovat
vysokofrekvenční energii, přičemž, není-li nainstalováno a  používáno v  souladu s  pokyny, může
způsobovat škodlivé rušení jiným zařízením ve své blízkosti.
Směrnice FCC, Rady o evropských normách a IEC
Nelze zaručit, že k  rušení u  konkrétního zařízení nedojde. V  případě, že toto zařízení skutečně
způsobuje příjmu rádia či televize škodlivé rušení, které lze zjistit vypnutím a  zapnutím zařízení,
doporučujeme, aby uživatel zkusil napravit rušení prostřednictvím jednoho či více následujících
opatření:

• Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přesuňte na jiné místo.
• Zvětšete rozestup mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do zásuvky na jiném obvodě, než do kterého je zapojen přijímač.
• Poraďte se se svým prodejcem nebo se zkušeným technikem v oblasti rádiové/televizní techniky.

Doplňková zařízení připojená k tomuto výrobku musejí být certifikovaná dle příslušných norem IEC (tj.
IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1) pro zařízení zpracovávající data podle normy IEC 60601-1 pro
zdravotnická zařízení.
Rovněž všechny konfigurace musí být v souladu se systémovou normou IEC 60601-1-1. Každý, kdo
k  části přijímající nebo vysílající signál připojuje další zařízení, konfiguruje zdravotnický systém, a  je
proto zodpovědný za to, že systém splňuje požadavky normy IEC  60601-1-1. Osoba odpovědná za
upevnění jednotky k  systému musí zajistit, aby montážní příslušenství používané s  tímto výrobkem
odpovídalo normě IEC 60601-1. V případě pochybností kontaktujte oddělení technických služeb nebo
místního zástupce.
FCC
Poznámka: Toto zařízení bylo otestováno a bylo u něj shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení
třídy B dle oddílu 15 předpisů FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby zabezpečovaly přiměřenou
ochranu před škodlivým rušením v  obytné oblasti. Toto zařízení vytváří, používá a  může vyzařovat
vysokofrekvenční energii, a  pokud  není nainstalováno a  používáno v  souladu s  pokyny, může
způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nelze však zaručit, že k rušení u konkrétního zařízení
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nedojde. V případě, že toto zařízení skutečně způsobuje příjmu rádia či televize škodlivé rušení, které
lze zjistit vypnutím a  zapnutím zařízení, doporučujeme, aby uživatel zkusil napravit rušení
prostřednictvím jednoho či více následujících opatření:

• Změňte orientaci přijímací antény nebo ji přesuňte na jiné místo.
• Zvětšete rozestup mezi zařízením a přijímačem.
• Zapojte zařízení do zásuvky na jiném obvodě, než do kterého je zapojen přijímač.
• Poraďte se s prodejcem nebo se zkušeným technikem v oblasti rádiové/televizní techniky.

14.2 Právní prohlášení
Společnost NDS smí své výrobky prodávat prostřednictvím jiných výrobců zdravotnických prostředků,
distributorů a  odběratelů. Nákupčí tohoto výrobku společnosti NDS by se proto ohledně podmínek
platných záruk na výrobek, pokud jsou nějaké poskytovány, měl poradit se subjektem, jehož
prostřednictvím byl výrobek původně zakoupen.
Společnost NDS nepověřuje ani neautorizuje žádnou osobu za převzetí jiných závazků v  souvislosti
s  prodejem a/nebo použitím svých výrobků a/nebo ve vztahu k  nim. Pro zajištění správného použití
výrobků společnosti NDS, správného zacházení s těmito výrobky a řádné péče o ně by se zákazník měl
obrátit na specifickou literaturu zaměřenou na výrobek, příručku s  instrukcemi a/nebo značení na
nálepkách na zařízení či dostupné jiným způsobem.
Upozorňujeme zákazníky, že systémová konfigurace, software, použití, zákaznické údaje a  ovládání
systému obsluhou mohou spolu s  dalšími faktory ovlivnit výkon výrobku. Přestože jsou výrobky
společnosti NDS považovány za kompatibilní s  mnoha systémy, specifická funkční provedení
zákazníky se mohou lišit. Z  toho důvodu musí být vhodnost výrobku ke specifickému účelu či použití
stanovena spotřebitelem a není zaručena společností NDS.
SPOLEČNOST NDS VÝHRADNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ
VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÍ, A/NEBO STATUTÁRNÍ, ZAHRNUJÍCÍ MIMO JINÉ ZÁRUKY
PRODEJNOSTI, ZPŮSOBILOSTI A/NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A NEPORUŠENÍ
S OHLEDEM NA VŠECHNY VÝROBKY A SLUŽBY SPOLEČNOSTI NDS. SPOLEČNOST NDS TÍMTO
VÝSLOVNĚ VYLUČUJE A ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY, POŽADAVKY A/NEBO
GARANCE JAKÉHOKOLI DRUHU, ROZSAHU ČI JAKÉKOLI POVAHY, AŤ UŽ IMPLICITNÍ,
VÝSLOVNÉ, A/NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z  NEBO NÁSLEDKEM JAKÉHOKOLI ZÁKONA, PRÁVA, CLA,
OBCHODU, JAKÉKOLI OBCHODNÍ ZVYKLOSTI ČI JINAK.
Společnost NDS, její dodavatelé a/nebo distributoři nejsou absolutně odpovědní, přímo ani způsobem
odškodnění, za žádné zvláštní, náhodné, následné, represivní, exemplární či nepřímé škody, zahrnující
mimo jiné údajné škody za opožděnou dodávku, neuskutečnění dodávky, selhání výrobku, designování
či výrobu výrobku, neschopnost použití takových výrobků nebo služeb, ztrátu budoucího obchodu (ušlý
zisk), nebo vzniklé z jakékoli jiné příčiny, v souvislosti s nákupem, prodejem, pronájmem, zapůjčením,
instalací či použitím takových výrobků společnosti NDS, s těmito všeobecnými obchodními podmínkami
nebo s  ohledem na jakékoli podmínky jakékoli smlouvy, která obsahuje tyto všeobecné obchodní
podmínky, nebo z nich vyplývající.
NĚKTERÉ SOUDNÍ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ URČITÝCH ZÁRUK ČI
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, A OMEZENÍ A/NEBO VYLOUČENÍ UVEDENÁ V TOMTO DOKUMENTU
TUDÍŽ NEMUSÍ BÝT PLATNÁ. V  TAKOVÉM PŘÍPADĚ BUDE ODPOVĚDNOST OMEZENA NA
NEJVĚTŠÍ ROZSAH POVOLENÝ ZÁKONEM V DANÉ SOUDNÍ JURISDIKCI.
Informace uvedené v tomto dokumentu, včetně všech designů a souvisejících materiálů, jsou cenným
majetkem společnosti NDS a/nebo jejích poskytovatelů licence, a ti si tak dle potřeby vyhrazují veškeré
patenty a veškerá autorská a jiná vlastnická práva na tento dokument, včetně jeho designu, reprodukce
vyhotovení, použití, a navíc také prodejních práv, mimo případy, kdy jsou tato práva výslovně udělena
jiným osobám.
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V této uživatelské příručce mohou být bez upozornění provedeny změny. V případě jakýchkoli
záležitostí týkajících se aktuálních pokynů k použití se obraťte na společnost NDS.
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