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Vekselstrøm

Ikke-ioniserende elek-
tromagnetisk stråling
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1 Vigtige bemærkninger til brugeren

Læs brugervejledningen grundigt igennem og gør dig bekendt med betjeningen af enheden og tilbehøret
samt enhedens og tilbehørets funktioner før brug under kirurgiske indgreb. Manglende overholdelse af an-
visningerne i denne vejledning kan

• føre til livstruende personskade på patienten,

• alvorlige personskade på det kirurgiske personale, sygepleje- eller servicepersonale

• eller skader eller funktionsfejl på udstyr og/eller tilbehør.

Producenten forbeholder sig retten til at ændre produktets udseende, grafik og tekniske data gennem fortsat
produktudvikling.

Bemærk: Afsnit markeret med ordene FARE, PAS PÅ og BEMÆRK har særlige betydninger. Der skal lægges
særlig vægt på afsnit markeret med disse ord.

FARE!
Patientens, brugerens eller tredjemands sikkerhed er i fare. Overhold denne advarsel, så
patient, bruger eller tredjemand ikke udsættes for kvæstelser.

PAS PÅ!
Disse afsnit giver brugeren oplysninger om, hvad apparatet eller tilbehøret må benyttes til.

BEMÆRK!

Disse afsnit indeholder informationer med henblik på præcisering af anvisningerne eller gi-
ver ekstra nyttige informationer.
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2 Sikkerhedsoplysninger

PAS PÅ!

Ifølge amerikansk lovgivning må dette produkt kun sælges eller ordineres af en læge.

Producenten er ikke ansvarlig for indirekte, tilfældige skader og følgeskader, herunder, men ikke begrænset til,
tabt fortjeneste. Ethvert ansvar og enhver gældende garanti bortfalder, hvis:

• produktet og/eller tilbehør/ydre enheder anvendes, transporteres, opbevares, klargøres eller vedligehol-
des forkert.

• anvisningerne og reglerne i brugsanvisningen ikke overholdes.

• uautoriserede personer udfører reparationer, justeringer eller ændringer på produktet eller tilbehør/ydre
enheder.

• uautoriserede personer åbner produktet

• de foreskrevne inspektions- og vedligeholdelsesplaner ikke overholdes.

Udlevering af tekniske dokumenter udgør ikke en tilladelse til at foretage reparationer, justeringer eller æn-
dringer på produktet eller tilbehør/ydre enheder.

FARE!

Ændring af produktet er ikke tilladt.

Kun en autoriseret servicetekniker må udføre reparationer, justeringer eller ændringer på produktet eller tilbe-
hør/ydre enheder og bruge servicemenuen. Enhver overtrædelse vil medføre, at enhver gældende garanti
bortfalder. Autoriserede serviceteknikere er kun uddannet og certificeret af producenten.

Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes
som usorteret kommunalt affald og skal indsamles separat. Ved bortskaffelse af
produktet og dets tilbehør skal du kontakte producenten eller en autoriseret bortskaf-
felsesvirksomhed i overensstemmelse med de juridiske eller nationale bestemmelser.
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3 Advarsler og forholdsregler

Dette produkt er kun T.U.V.-godkendt med hensyn til elektrisk stød, brand og mekaniske farer i
overensstemmelse med CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.

Dette produkt opfylder kravene i EN60601-1 og er således i overensstemmelse med EU-forordnin-
gen om medicinsk udstyr (2017/745).

FARE!

Hvis et fast (konstant) billede får lov at stå på skærmen i længere tid, kan det resultere i, at
billedet bibeholdes på skærmen. Undgå at lade et fast billede stå på skærmen, eller sluk for
skærmen, når den ikke er i brug.

FARE!
Risiko for elektrisk stød

Uisoleret spænding i produktet kan have tilstrækkelig størrelse til at forårsage elektrisk
stød. Rør ikke ved nogen af produktets indvendige dele. For at reducere risikoen for elek-
trisk stød må dækslet eller bagsiden IKKE fjernes.

FARE!

Vi anbefaler på det kraftigste, at have et ZeroWire 4K-skærmpar og et DVI-kabel i reserve
og er umiddelbart tilgængelige til missionskritiske anvendelsesformål. Derudover anbefa-
ler vi adgang til en skærm, som er forbundet med videokilden via et kabel, i umiddelbar
nærhed under udførelsen af ethvert kirurgisk indgreb.

FARE!

Ingen dele af dette produkt må komme i kontakt med en patient. Berør aldrig produktet og
en patient på samme tid. Der skal altid være en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm mellem
styringsenheden og brugeren eller patienten.

FARE!
Fare for brand og elektrisk stød

Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt.

FARE!

Produktets polariserede stik må ikke anvendes sammen med en forlængerledning eller an-
dre stikdåser, medmindre stikbenene kan sættes helt ind.
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PAS PÅ!
I tilfælde af en alvorlig hændelse

Meld alle alvorlige hændelser, som er opstået i forbindelse med apparatet til producenten
og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehø-
rende.

PAS PÅ!

Dette produkt er klasse I medicinsk udstyr i henhold til MDR i Europa. Det er ikke tilladt at
foretage ændringer på produktet.

PAS PÅ!

Dette produkt er klasse II medicinsk udstyr i USA og Canada. Det er ikke tilladt at foretage
ændringer på produktet.

PAS PÅ!

Brug ikke dette produkt i nærheden af brandfarlige anæstesimidler blandet med luft, oxy-
gen eller lattergas.

BEMÆRK!

Dette udstyr/system er udelukkende beregnet til blive benyttet af fagfolk i sundhedssekto-
ren.

BEMÆRK!

Produktet indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren. Service skal udføres af
kvalificeret servicepersonale.

BEMÆRK!

Dette produkt er designet til at leve op til de medicinske sikkerhedskrav til en enhed i nær-
heden af patienten.

Må ikke bruges i MR-miljøer

NDS Surgical Imaging, LLC, erklærer hermed, at dette ZeroWire 4K-system er i overensstemmelse med de væ-
sentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens
fulde ordlyd kan rekvireres.

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges eller ordineres af en læge.

Radiogodkendelse:
Dette produkt opfylder kravene i EN302 567 og er i overensstemmelse med radio- og udstyrsdirektivet (RED)
2014/53/EU.

FCC-identifikation: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 eller 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
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Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 eller 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Dette produkt overholder kun ovenstående standarder, når det anvendes sammen med den medfølgende
NDS-strømforsyning, der er beregnet til medicinsk udstyr.
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4 Generelle oplysninger

4.1 Krav til produktet

4.1.1 Systemsikkerhedskrav

Eksternt udstyr, der er tilsluttet signalindgangen/-udgangen eller andre stik på dette produkt til brug i et pa-
tientmiljø, skal opfylde kravene i ISO- og ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1-sikkerhedsstandarderne. En person,
der tilslutter sådant udstyr til dette produkt, har pr. definition dannet et system og er ansvarlig for, at dette sy-
stem overholder de samme ISO- og ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1-sikkerhedsstandarder.

NDS anbefaler, at VIMA-installationen udføres af kvalificeret personale.

4.1.2 Strømforsyning

Dette produkt overholder kun de anførte sikkerhedsstandarder, når det anvendes sammen med den medføl-
gende strømforsyning beregnet til medicinsk udstyr:

Model Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Strømforsyning BridgePower BPM150S24F06

AC-indgang 100 - 240 V, 50 til 60 Hz

DC-udgang 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

4.1.3 Netledning

Brug den medfølgende netledning, som er beregnet til hospitalsudstyr, med det korrekte stik til din strømkil-
de.

• Netledningen er den eneste godkendte afbrydelsesanordning til dette produkt. Netledningen skal frakob-
les AC-strømkilden for at slukke for produktet.

• Produktet og andet medicinsk udstyr skal anbringes således, at netledningen og tilslutningen til AC-strøm-
kilden er frit tilgængelige.

• Hvis det er nødvendigt at benytte en forlængerledning eller stikdåse til tilslutningen af dette produkt til
AC-strømkilden, skal det kontrolleres, at netledningens stik kan tilsluttes sikkert til ledningen eller stikdå-
sen. Strømforsyningens lavspændingsside kan kun forlænges med op til 50 fod.

• Dette produkt skal forsynes med strøm via et CT-kredsløb, når det benyttes i USA ved spændinger over
120 V.
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4.1.4 Jording

Dette produkt forsynes fra en ekstern elektrisk strømkilde til klasse I-udstyr i henhold til EU-forordningen om
medicinsk udstyr (2017/745). Det er installatørens ansvar at teste produktets jordforbindelse for at bekræfte, at
denne opfylder hospitalets samt lokale og nationale impedanskrav.

Der findes en jordingsforbindelse bag på produktet, som kan anvendes til jording af enhedens stel. Enhver så-
dan jording skal installeres i overensstemmelse med de gældende elektricitetsbestemmelser.

4.2 Tilsigtet anvendelse

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo er en parret trådløs videokommunikationssender og -modtager, be-
regnet til levering af videosignaler fra en kilde såsom et/en endoskopikamera/-processor eller en anden vi-
deokilde over en radiofrekvensforbindelse til en ZeroWire-modtager til visning af billeder under endoskopiske
og almindelige kirurgiske indgreb. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo er et ikke-sterilt, genanvendeligt
produkt, der ikke er beregnet til brug i det sterile felt.
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5 Skærmens brugergrænseflade

5.1 Skærmens tastatur

Skærmens tastatur er centreret på den nedre del af forsiden af skærmrammen og indeholder kontrolelemen-
ter til justering af skærmparametre vha. OSD-menusystemet (On Screen Display).

5.2 Oversigt over OSD-menu

OSD-menuen indeholder kontrolelementer, der er opdelt i 4 kategorier: menuen Picture (Billede), menuen
Color (Farve), menuen Setup (Konfiguration) og menuen Input (Indgang).

5.3 Menunavigation på tastatur

Knappen INPUT (Indgang)
Menuen Input (Indgang) åbnes direkte ved at trykke
på knappen INPUT (Indgang). Indstillingerne for ind-
gangssignal vises i højre kolonne. Se Menuen Input
(Indgang) [} 21].

Knappen MENU
OSD-menuen åbnes direkte ved at trykke på knappen
MENU. Menuen Picture (Billede) vises først med op-
lysninger om den aktuelle indgang angivet over me-
nufanerne.

Knappen SCROLL (Rul): Kontrolele-
ment til lodret valg

En menu åbnes ved at trykke på knappen SCROLL
(Rul). Den øverste parameterrække vælges ved først at
trykke på knappen SCROLL (Rul), hvorefter markerin-
gen flytter nedad til den næste række for hvert efter-
følgende tryk.

En menu lukkes ved at bruge knappen SCROLL (Rul)
til at flytte markeringen til den nederste menurække
og derefter trykke på knappen SCROLL (Rul) én gang
for at fremhæve menufanen, hvor knapperne  eller

 kan bruges til at vælge en anden menufane.

Knapperne LEFT/RIGHT (Venstre/
Højre): Kontrolelementer til vandret
valg

For at justere en parameter skal du vælge parameter-
rækken ved hjælp af knappen SCROLL og derefter
trykke på knapperne  eller  for at vælge eller æn-
dre en indstilling.
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Knappen COLOR (Farve)

Menuen Color (Farve) åbnes direkte ved at trykke på
knappen COLOR (Farve). Menuen Color (Farve) inde-
holder Color (Farve), Brightness (Lysstyrke), Contrast
(Kontrast) og andre parametre, som er beskrevet i Me-
nuen Color (Farve) [} 17].

5.4 OSD-menu

OSD-menuen åbnes ved at trykke på knappen MENU. OSD-menuen åbnes og viser menuen Picture (Billede)
med oplysninger om indgangen angivet tværs henover menuen over menufanerne. Driftstimer og firmware-
versionsnummer er anført nederst i menuen.

Tastaturet skifter til standby-tilstand efter 5 sekunders inaktivitet. Når tastaturet er i standby-tilstand, skal du
trykke på MENU-knappen for at aktivere tastaturet. Tryk på MENU-knappen igen for at gå ind i menuen.

Hvis du vil vælge andre menufaner, skal du trykke på  eller -knappen for at fremhæve en menufane og
derefter trykke på SCROLL-knappen for at åbne menuen.

Hvis du vil justere en parameter, skal du trykke på SCROLL-knappen for at flytte rækkevalget ned til den, og
derefter trykke på knappen  eller  for at justere parameteren eller vælge en indstilling. Parameterjusterin-
ger anvendes i realtid, mens værdierne eller indstillingerne ændres.

OSD-menuen lukkes automatisk 30 sekunder efter den sidste handling eller kan lukkes ved at trykke på ME-
NU-knappen.

BEMÆRK!

Nedtonede beskrivelser angiver, at parametrene ikke er tilgængelige for den aktuelle sig-
nal- eller indgangskonfiguration.

5.5 Menuen Picture (Billede)

Vandret position
Tryk på knappen  eller  for at centrere billedet vandret.
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Lodret position
Tryk på knappen  eller  for at centrere billedet lodret.

Sharpness (Skarphed)
Tryk på knappen  eller  for at justere skarpheden (kantskarpheden) af det viste billede.

= 50: standardværdi, der viser billedet, som det er modtaget.

> 50: øgede værdier gør billedet skarpere.

< 50: mindskede værdier bløder billedet op.

Overscan (Video)
Parameteren er aktiveret, når indgangen er 16:9, 480P, 576P eller interlaced. Tryk på knappen  eller  for at
vælge.

0: Billedet vises i en størrelse, der udfylder skærmen, uden at der mistes nogen videooplysninger. Billedet kan
vises i letterbox-format med sorte bjælker i top og bund eller i siderne.

1, 2, 3, 4, 5 eller 6: Forstørrer og beskærer trinvist det centrerede billede. I takt med at billedet bliver større,
mistes videooplysninger på alle sider.

BEMÆRK!

Menuen Link er muligvis ikke tilgængelig, når Overscan anvendes. Skærmene bør sammen-
kobles, før du bruger denne funktion.

Scaling (Skalering)
Tryk på knappen  eller  for at vælge en skaleringsindstilling.

Fill (Udfyld): Udvider videobilledet, så det fylder hele skærmen. Billedformatet vises muligvis ikke nøjagtigt.

Aspect (Format): Udvider videobilledet, indtil dets største dimension udfylder skærmen, mens billedformatet
bevares. Billedet vises muligvis i letterbox-format med sorte bjælker i top og bund eller i siderne.

1:1: Viser videodataene i deres oprindelige størrelse og billedformat. Billeder med en opløsning, som er min-
dre end på 4K/UHD med en opløsning på 3840 x 2160, vises med en sort baggrund rundt om billedet.

BEMÆRK!

Skaleringsindstillingerne er begrænset til Aspect (Format), når overscan-indstillinger er > 0.

Rotation
Rotationsindstillingen roterer skærmretningen efter den valgte indstilling.

• Tryk på knappen  eller  for at vælge skærmretning.

• Off (Fra): Ingen ændring i skærmretning.

• 180: Roterer skærmen 180°.

• V-Flip (Spejlvend lodret): Roterer skærmen lodret 180°.

• H-Flip (Spejlvend vandret): Roterer skærmen vandret 180°.

BEMÆRK!

Billedrotation understøttes ikke for interlaced-signaler.
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BEMÆRK!

Menuen Link er muligvis ikke tilgængelig, når der anvendes roterede billeder. Skærmene
bør sammenkobles, før du bruger denne funktion.

Rotation OSD (OSD-rotation)
Indstillingen ODS-rotation viser skærmretningsindikatoren på skærmen ved det valgte interval.

Tryk på indstillingen for skærmretningsindikatoren: Off (Fra), On (Til), 10 seconds (10 sekunder), Blink.

5.6 Menuen Color (Farve)

Åbn menuen Color (Farve) direkte ved at trykke på fanen COLOR (Farve).

Gamma
Tryk på knappen  eller  for at vælge gamma-indstillingen.

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 eller 2.6: Forudindstillede gammaværdier

Video: Linear gamma Look Up Table (LUT)

PACS: DICOM gamma LUT

Dette produkt kan kun vise radiologiske billeder (PACS) til referenceformål.

Color Temperature (Farvetemperatur)
Tryk på knappen  eller  for at vælge en forudindstillet farvetemperatur.

5500, 6500, 8000, 9300: Forudindstillede farvetemperaturer.

User (Bruger): Med en forudindstillet farvetemperatur valgt, hvis en anden farveparameter efterfølgende ju-
steres fra standardindstillingen, kopieres de resulterende værdier til farvetemperaturen Brugerforudindstil-
linger, og Bruger vælges.

Red / Green / Blue (Rød/Grøn/Blå)
Tryk på knappen  eller  for at justere balancen for den valgte farve i billedet.

Saturation (Mætning) (kun tilgængelig for YUV-indgang)
Tryk på knappen  eller  for at justere balancen for den valgte farve i billedet.
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Hue (Farvetone) (kun tilgængelig for YUV-indgang)
Tryk på knappen  eller  for at justere billedets farvetone.

Brightness (Lysstyrke)
Tryk på knappen  eller  for at gøre billedet mørkere eller lysere.

Contrast (Kontrast)
Tryk på knappen  eller  for at justere billedets kontrast.

Video Level (Videoniveau)
Tryk på knappen  eller  for at vælge en videoniveauindstilling.

Normal: Det indgående signal vises uden ændringer.

Expanded (Udvidet): Udvider et 16–235-intervalsignal (220 nuancer fra sort til hvid) til et fuldt 0–255-signal
(256 nuancer fra sort til hvid).

BEMÆRK!
Indstillingen Expanded (Udvidet)

Anvendelse af indstillingen Expanded (Udvidet) til et fuldt signal klipper billedet, og der vil
gå detaljer tabt i mørke og lyse områder.

Color Correction (Farvekorrektion)
Tryk på knappen  eller  for at vælge en farvekorrektionsindstilling.

NDS: Tilsidesætter funktionen Color Correction (Farvekorrektion).

BT.709: Fra fabrikken kalibreret til at opfylde standarden BT.709.

BT.2020: Fra fabrikken kalibreret til at emulere standarden BT.2020.

Automatisk farvekorrektion

Når Auto Color Correction (Automatisk farvekorrektion) er ON (Til), vælges farvekorrektion på baggrund af ind-
gangssignalet:

Indstillinger for automatisk farvekorrektion efter indgang og opløsningstype:

HDMI-1 HDMI-2 Display Po-
rt 1

Display Po-
rt 2

DVI 12G-SDI ZW-mod-
tager

Grafisk NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Stan-
dardop-
løsning

BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Høj op-
løsning BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Ultra-høj
opløsning BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

BEMÆRK!

Se kapitel Understøttede opløsninger for opløsningstyper, der er forbundet med hvert ind-
gangssignal.
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5.7 Menuen Setup (Konfiguration)

Menuen Position
Tryk på knappen  eller  for at vælge mellem 4 forudindstillede skærmplaceringer til visning af OSD-menu-
en.

Sprog
Vælg et af de otte sprog: English (Engelsk), Deutsch (Tysk), Français (Fransk), Italiano (Italiensk), Svenska
(Svensk), Español (Spansk), Nederlands (Hollandsk) eller Pycckий (Russisk) ved at trykke på knappen 
eller .

DPMS Enable (DPMS-aktivering)
Tryk på knappen  eller  for at aktivere eller deaktivere strømstyring (DPMS – Display Power Management
System).

Off (Fra): Standardindstilling.

On (Til): Hvis der ikke er noget indgangssignal, vises en DPMS-meddelelse i 10
- 15 sekunder, før skærmen går i strømsparetilstand. Skærmen tændes, når ind-
gangssignalet er genoprettet.

Menu Lock (Menulås)
Sådan aktiveres Menu Lock (Menulås). Tryk på knappen .

Off (Fra): Standardindstilling.

On (Til): Deaktiverer adgang til alle OSD-menuer undtagen menuen Input (Ind-
gang). OSD-menuen lukkes, og en MENU LOCKED meddelelse vises kortvarigt.
For at låse OSD-adgangen op, skal du trykke samtidigt på knapperne MENU og
SCROLL, indtil meddelelsen MENU UNLOCKED vises.
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Backlight (Baggrundslys)
Tryk på knappen  eller  for at justere skærmens baggrundsbelysning.

Backlight Stabilization (Stabilisering af baggrundslys)
Tryk på knappen  eller  for at aktivere eller deaktivere stabilisering af baggrundslys.

Off (Fra): Standardindstilling.

On (Til): Styrer LED-output for at bevare en ensartet baggrundslysstyrke for at kompensere for forringelse af
LED-output i løbet af skærmens levetid.

Keypad Color (Tastaturfarve)
Tryk på knappen  eller  for at ændre farveindstillingen for tastaturet.

Factory Defaults (Fabriksindstillinger)
Parametrene kan justeres efter behov, men justeringerne kan ikke gemmes. Hver gang Factory Defaults (Fa-
briksindstillinger) vælges, indlæses de foruddefinerede fabriksindstillinger.

User Default (Brugerstandardindstilling) 1-3
Brugerstandardindstillingerne for Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo er ikke tilgængelige for standar-
dindstillingen.

Zero Wire Power
For at aktivere Zero Wire Power skal du trykke på knappen . On (Til) vises med blå skrifttype. Off (Fra) vises
med grå skrifttype.

Hvis du vil deaktivere Zero Wire Power, skal du trykke på knappen . Off (Fra) vises med blå skrifttype. On
(Til) vises med grå skrifttype.

Vælg On (Til) for både den transmitterende (primære) skærm og den modtagende (sekundære) skærm for at
starte sammenkobling og transmission af video.
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5.8 Menuen Input (Indgang)

Åbn menuen Input (Indgang) direkte ved at trykke på knappen INPUT (Indgang).

Oversigt over menuen Input (Indgang)
Billedet Primary (Primært) er beregnet til at vælge en indgang. Kun ZeroWire-kompatible indgange kan trans-
mitteres til en sekundær skærm, når der er etableret en trådløs forbindelse. For at vise video, der transmitteres
af den primære skærm, skal du vælge indgangen "ZeroWire Receiver" på den sekundære skærm.

BEMÆRK!

Interlaced-signaler understøttes ikke på SDI-indgange.

ZeroWire AutoLink
Funktionen ZW AutoLink gør det muligt for en skærm at oprette automatisk forbindelse med en anden
skærm, hvis

1. Den anden skærm blev forbundet tidligere,

2. En ZeroWire-kompatibel indgang er valgt og

3. ZeroWire Power er aktiveret på begge skærme og

4. Et gyldigt videosignal er forbundet med den valgte indgang på den primære skærm.

Tryk på knappen  for at aktivere ZW AutoLink. On (Til) vises med blå skrifttype. Off (Fra) vises med grå skrift-
type.

Tryk på knappen  for at deaktivere ZW AutoLink. Off (Fra) vises med blå skrifttype. On (Til) vises med grå
skrifttype.

Formatet Color Domain (Farvedomæne)
Følgende indstillinger er tilgængelige på alle indgange:

Auto: Klik på denne indstilling for automatisk registrering af signalets farverum. Denne indstilling er ikke til-
gængelig, når SDI- og DVI-indgangene anvendes

RGB: Klik på denne indstilling, hvis det indgående signal har et RGB-farverum.

YUV: Klik på denne indstilling, hvis det indgående signal har et YUV-farverum.
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6 Stikpanel

6.1 Stikpanel

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

Stikpanel

Indgang/udgang

(1) Tx HDMI ZW
Indgangen accepterer et HDMI 2.0-signal til visning og er i stand til at trans-
mittere video over ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Indgangen accepterer et 12G-SDI-signal til visning og kan transmittere video
via ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT Udgang er kun aktiv, når skærmen er tændt og signalet er indstillet til
Tx12G-SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Indgangen accepterer et DisplayPort 1.2a-signal til visning og er i stand til at
transmittere video over ZeroWire

(5) SERVICE 2 Stik beregnet til installation af firmwareopgraderinger

(6) RS-232 6-stifts modulstik, der anvendes til indgang til Unified Serial Command (USC)

(7) SERVICE 1 Stik beregnet til installation af firmwareopgraderinger

(8) DISPLAYPORT Indgangen accepterer et DisplayPort 1.2a-signal til visning af

(9) HDMI Indgangen accepterer et HDMI 1.4b-signal til visning af

(10) DVI-IN Indgangen accepterer et DVI 1.0-signal til visning

(11) DVI-OUT
Udgangen er kun aktiv, når skærmen er tændt og signalet er indstillet til DVI-
IN

(12) DC-INPUT Strømindgang

Stiktyper

Indgange Stiktyper
12G-SDI BNC

DVI-IN DVI-D

DISPLAYPORT & Tx DIS-
PLAYPORT-ZW DisplayPort type A

HDMI & Tx HDMI ZW HDMI type A

SERVICE 1 USB Micro AB

SERVICE 2 USB Mini B

DC-INPUT XLR, Neutrik-type

Udgange Stiktyper
12G-SDI BNC

DVI-OUT DVI-D
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6.2 Datastik og ben

SDI

Pin Navn Beskrivelse
1 TXD Transmittér

2 GND Jordforbindelse

DisplayPort

Pin Navn Beskrivelse Pin Navn Beskrivelse
1 ML_Lane 0 (p) Lane 0 (positiv) 11 GND Jordforbindelse

2 GND Jordforbindelse 12 ML_Lane 3 (n) Lane 3 (negativ)

3 ML_Lane 0 (n) Lane 0 (negativ) 13 CONFIG1 Jordforbindelse

4 ML_Lane 1 (p) Lane 1 (positiv) 14 CONFIG2 Jordforbindelse

5 GND Jordforbindelse 15 AUX CH (p) Hjælpekanal (positiv)

6 ML_Lane 1 (n) Lane 1 (negativ) 16 GND Jordforbindelse

7 ML_Lane 2 (p) Lane 2 (positiv) 17 AUX CH (n) Hjælpekanal (negativ)

8 GND Jordforbindelse 18 Strømførende stik
Registrering af strømfør-
ende stik

9 ML_Lane 2 (n) Lane 2 (negativ) 19 Retur Retur for strøm

10 ML_Lane 3 (p) Lane 3 (positiv) 20 DP_PWR Strøm til stik (3,3 V 500
mA)

HDMI

Pin Signal Pin Signal
1 TMDS Data2+ 11 TMDS Clock-afskærmning

2 TMDS Data2-afskærmning 12 TMDS Clock−

3 TMDS Data2− 13 CEC

4 TMDS Data2+ 14 Reserveret (HDMI 1.0-1.3c)

5 TMDS Data1-afskærmning 15 SCL (I²C Serial Clock til DDC)

6 TMDS Data0- 16 SDA (I²C serielt datakabel til DDC)

7 TMDS Data0+ 17 DDC/CEC/ARC/HEC-jordforbindelse

8 TMDS Data0-afskærmning 18 +5 V (min. 0,055 A)[3]

9 TMDS Data0− 19 Registrering af strømførende stik (alle versio-
ner)

10 TMDS Clock+
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DVI-D Digital
DVI-D IN understøtter digitale signaler.

Pin Signal Pin Signal Pin Signal

1 T.M.D.S. DATA 2- 11
T.M.D.S. DATA 1/3-
AFSKÆRMNING 21 Ikke anvendt

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Ikke anvendt 22 T.M.D.S. CLOCK-AFSKÆRM-
NING

3 T.M.D.S. DATA 2/4-
AFSKÆRMNING

13 Ikke anvendt 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 Ikke anvendt 14 +5V POWER 24 T.M.D.S. CLOCK-

5 Ikke anvendt 15 GND Kun DVI-I IN
6 DDC CLOCK 16 HOT PLUG DETECT C1 Ikke anvendt

7 DDC-DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 Ikke anvendt

8 Ikke anvendt 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Ikke anvendt

9 T.M.D.S. DATA 1- 19
T.M.D.S. DATA 0/5-
AFSKÆRMNING C4 Ikke anvendt

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Ikke anvendt C5 Ikke anvendt

6.3 Kontrolstik og -ben

USB Mini B

Ben Navn Beskrivelse
1 VCC +5 VDC

2 D- Retur for dataafsendelse

3 D+ Dataafsendelse

4 Bruges ikke Ingen forbindelse

5 GND Jordforbindelse for signal

USB Micro AB

Ben Navn Beskrivelse
1 VCC +5 VDC

2 D- Retur for dataafsendelse

3 D+ Dataafsendelse

4 Bruges ikke Ingen forbindelse

5 GND Jordforbindelse for signal
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6-bens modulstik, RS-232 Serial Control
6-bens modulstik til serielt kommandoadapterkabel.

Ben Navn Beskrivelse
1 Ingen forbindelse Ingen forbindelse

2 Ingen forbindelse Ingen forbindelse

3 Ingen forbindelse Ingen forbindelse

4 RXD Modtag

5 GND Jordforbindelse

6 TXD Send

24 VDC-stik

Ben Navn Beskrivelse
1 GND Jordforbindelse

2 GND Jordforbindelse

3 +24 VDC Strømindgang
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6.4 Elektriske symboler

Elektriske symboler

Ækvipotential

Dette symbol vises ud for skærmens neutralleder (jordingsforbindelse).

Lukket (tændt) kontakt

Dette symbol vises på den lukkede side af skærmens On/Off-kontakt.

Åben (slukket) kontakt

Dette symbol vises på den åbne side af skærmens On/Off-kontakt.

PAS PÅ!
Forringelse af videosignalet

Vi anbefaler, at bøjningsradiussen for metalkabler ikke er mindre end 2,5 in (63 mm) eller 7
gange kablets diameter, alt efter hvad der er størst. Skarpere bøjninger kan beskadige kab-
let og/eller forringe videosignalet.
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7 Opsætning og installation

7.1 Placering og orientering

På grund af formen af antennens signalfelt skal både den primære og den sekundære skærm installeres, så de
er justeret lodret og vandret inden for ± 10 °.

Lodret justering
Den lodrette justering skal være inden for ± 10 °.

Vandret justering
Den vandrette justering skal være inden for ± 10 °.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Justering af skærmen

(1) Primær skærm
(2) Sekundær skærm
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(1)

(2)

Visningskegle

(1) Primær skærm
(2) Feltform

Højde
Den primære og sekundære skærm skal placeres mindst 1,5 m (5 fod) over gulvet, være i samme højde og
helst med den primære og sekundære skærmfront parallelt og med front mod hinanden.

Vandret afstand mellem skærmene
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo fungerer korrekt med en vandret afstand mellem skærmene på op til
9,1 m (30 fod). I de fleste operationsstuemiljøer opnås de bedste resultater dog med en vandret afstand på op
til 2,4 m (8 fod). For at undgå tab af billede eller flimmer skal du minimere hindringerne i sigtelinjen mellem
den primære og sekundære skærm.
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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)

Placering af skærme

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo, pri-
mær skærm

(4) Operationsbord

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo, se-
kundær skærm

(5) Rullestativ

(3) Endoskopivogn

7.2 Funktion uden for sigtelinje

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemet kan opretholde en trådløs forbindelse med delvise forhin-
dringer. Den bedste ydeevne opnås dog med en uhindret sigtelinje mellem enhederne.

BEMÆRK!
Tab af billede eller flimrende billede

Hinder i sigtelinjen mellem skærmene bør minimeres for at undgå tab af billede eller et
flimrende billede.

I et operationsstue-miljø er det loftsmonterede bomsystem og dets fjederarmforbindelser sammen med de
kirurgiske lygtehoveder store metalkonstruktioner, som potentielt kan blokere de trådløse signaler, hvis de
hindrer sigtelinjen mellem den primære og sekundære skærm (se illustrationen nedenfor).

Operationslamper bør fortrinsvis placeres i god afstand af enhederne eller hæves over sigtelinjen. Hvis en gen-
stand skal blokere sigtelinjen, er det bedst at placere den halvvejs mellem den primære og sekundære skærm.

Operationsstuer med væg- og/eller loftskonstruktioner, der indeholder metalplader, kan reducere Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemets ydeevne. Denne situation kan muligvis afhjælpes ved at flytte den pri-
mære og sekundære skærm tættere på hinanden, indstille deres sigtelinje til 0 ° (se Placering og orientering),
og sikre, at der ikke er nogen hindringer mellem den primære og sekundære skærm.
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Uden for sigtelinje

7.3 Opsætning og sammenkobling af skærmene

Opsætning af det transmitterende (primære) skærm
Den primære skærm viser og transmitterer video fra en videokilde til en sekundær skærm, der er forbundet.

1. Tilslut en videokilde til en af de tre ZeroWire-kompatible indgange: Tx 12G-SDI-IN ZW, Tx DISPLAYPORT
ZW or Tx HDMI ZW (se Stikpanel [} 22]).

2. Åbn fanen INPUT (Indgang) (se Menuen Input (Indgang) [} 21]) på den primære skærm.
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3. Vælg enten Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW eller Tx HDMI ZW ved at vælge en af de tre Tx ZW-mulighe-
der.

4. Åbn fanen SETUP (Konfiguration) (se Menuen Setup (Konfiguration) [} 19]).

5. Sørg for, at ZeroWire Power er indstillet til On. Hvis ikke, skal du indstille ZeroWire Power til On.

Opsætning af den sekundære (modtagende) skærm
Den sekundære skærm modtager video, der transmitteres trådløst fra den primære skærm.

1. Åbn fanen INPUT (Indgang) (se Menuen Input (Indgang) [} 21]) på den sekundære skærm.

2. Vælg ZW Receiver (ZW-modtager).

3. Åbn fanen SETUP (Konfiguration) (se Menuen Setup (Konfiguration) [} 19]).

4. Sørg for, at ZeroWire Power er indstillet til On. Hvis ikke, skal du indstille ZeroWire Power til On.

Sammenkobling af den primære og sekundære skærm

1. Tryk på knappen INPUT (Indgang) på den primære skærm. Menuen ZeroWire Link vises på skærmen.

2. Tryk på og hold INPUT-knappen nede i tre sekunder for at søge efter en sekundær (modtagende) skærm
og aktivere linket. Den hvide bjælke angiver forbindelsesforløbet.

3. Vent, indtil den hvide bjælke er fuld, og følg derefter de samme trin på den sekundære skærm.

Statusmeddelelser om den trådløse forbindelse

(1) (2)(3)

(1) Statusmeddelelse, der angiver stadierne i forbindelse med forbindelsesprocessen.
(2) Tx-indikator
(3) Rx-indikator

I det nederste venstre hjørne af skærmen vises en række statusmeddelelser, der angiver stadierne i sammen-
koblingsprocessen. I det nederste højre hjørne af skærmen er der to blå LED-indikatorer. Den venstre svarer til
TX-indikatoren og den højre svarer til RX-indikatoren. Disse indikatorer lyser, når skærmen er indstillet til en
ZW-indgang.

Trin 1:

Når der initieres en forbindelse, begynder den typiske sekvens af statusmeddelelser, der vises på skærmen,
med Searching for Transmitter (sekundær skærm) eller Searching for Receiver (primær skærm). Den tilsva-
rende Tx- og Rx-indikator blinker langsomt for at angive, at hver skærm er indstillet til en ZW-indgang og sø-
ger efter et par.



32 / 47

32 | Opsætning og installation

Trin 2: Oprettelse af forbindelse

Blinkehastigheden for den respektive indikator øges, når der etableres en forbindelse.

Trin 3: Trådløs forbindelse

Den respektive indikator holder op med at blinke og lyser blåt, når der er etableret en forbindelse.

Hvis der efter 10 sekunder ikke vises nogen meddelelse, er forbindelsen vellykket og har tilstrækkelig forbin-
delseskvalitet. Hvis forbindelsen har mindre end 65 % forbindelseskvalitet, vises et ikon, der angiver kvaliteten
af den trådløse forbindelse.

Hvis der ikke kan etableres eller verificeres en forbindelse inden for 60 sekunder, vises statusmeddelelsen No
Receiver Found eller No Transmitter Found på henholdsvis den primære og sekundære skærm.
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Hvis de forbundne skærme mister forbindelsen, vises Signal Lost på begge skærme.

BEMÆRK!

Hvis forbindelsesprocessen mislykkedes, gentages forbindelsesprocessen.

BEMÆRK!
Angivelse af forbindelseskvalitet

Angivelse af forbindelseskvalitet er muligvis ikke fuldt synkroniseret mellem skærmene i
tilfælde af intermitterende og korte forstyrrelser af den trådløse forbindelse.
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8 Specifikationer for skærm

BEMÆRK!
Specifikationerne kan ændres

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt dit regionale NDS-hovedkvarter via
kontaktoplysningerne på bagsiden for at få aktuelle specifikationer.

Betragtningsområde (diagonalt) 32,00" (812,8 mm)

Betragtningsvinkel (vandret og lodret) 178 °

Fabriksopløsning 3840 x 2160

Kontrastforhold (nominelt) 1350:1

Typisk luminans (cd/m2) 700

Farveområde 149 % af BT.709

Punkttæthed 0,1845 mm

DC-indgang 24 V/6,25 A

DC-strømforbrug (typisk)a 130 W

Skærmvægt 14,5 kg (32,0 lb.)

Skærmdimensioner (B x H x D) 30,7 x 20 x 3,4" (780 x 509 x 87 mm)

Temperaturområderb:

Drift 32 ° - 104 °F (0 ° - 40 °C)

Opbevaring/transport -4 ° - 122 °F (-20 ° - 50 °C)

Fugtighedsområder (ikke-kondenserende)b:

Drift 20 % - 90 %

Opbevaring/transport 10 % - 90 %

Højde (maksimum)b:

Drift 2.000 m (6.600 fod)

Opbevaring/transport 4.877 m (16.000 fod)

Lufttryk 549 hPa – 1013 hPa

a. Gælder kun for BridgePower BPM150S24F06-strømforsyningen.

b. I henhold til ASTM D6653/D6653M - 13
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9 ZeroWire-specifikationer

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skærmen transmitterer trådløse videosignaler fra HDMI-, DP- og 12G-
SDI-udgangen fra operationsstuevideokilder til DVI-indgangen på en videoskærm. Den fungerer som et
60  GHz-baseret trådløst HD-system i overensstemmelse med FCC-reglerne (del 15) for det licensfrie
57-64 GHz-bånd, som ligger i millimeterbølgedelen (mmW) af det elektromagnetiske spektrum. Det modtager
indgangsvideosignaler direkte fra en endoskopisk kameraprocessor eller fra enhver anden kompatibel vi-
deokilde.

Trådløs signaltype 60 GHz trådløst HD-bånd (WiHD)

Frekvensbånd 57 - 64 GHz

Videoindgange (Tx) HDMI, DP og 12G-SDI

HIPAA-understøttelse 256 bit AES-kryptering

Systemets latenstid < 1 billede

Maksimum par pr. OR 2 par

RF-strømudgang < 28 dBm/MHz EIRP

Maksimalt område < 9,14 m (30 fod)

Datahastighed 50 Mbps - 3,8 Gb/s

Strømforbrug < 8 Watt

Testfrekvensen maksimale EIPR-udgangseffekt

Kanaler Gennemsnitligt frekvensområde EIRP-udgangseffekt
LRP (Sink) 60,16 - 62,96 GHz 22,7 dBm

LRP (kilde) 60,16 - 62,96 GHz 21,9 dBm

MRP / HRP (kilde) 60,48 - 62,64 GHz 28,7 dBm

Separationsafstand
Enhederne, der er anført i nedenstående tabel, er blevet testet med henblik på at påvise de minimale sik-
kerhedsafstande for brug af Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo uden gensidig interferens. Hvis til enhver
tid Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo menes at forårsage eller få interferens fra disse enheder, skal du
blot flytte enhederne væk fra hinanden og derefter opretholde mindst de i tabellen angivne afstande.

Testet udstyr Afstand til senderen Afstand til modtageren
Elektrokaustik > 2 fod > 1 fod

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådløst adgangspunkt > 6 tommer > 6 tommer

5,8 GHz trådløst adgangspunkt > 6 tommer > 6 tommer

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhed > 1 cm > 1 cm

Forebyggelse af kanalinterferens
Hvis der typisk anvendes ét Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-system pr. rum, er der ikke nogen grund-
læggende begrænsninger. Den primære skærms kanalvalgsfunktion vælger den kanal, der er mindst mod-
tagelig for interferens fra de to tilgængelige kanaler, baseret på resultatet af scanningen ved tændingen. Nog-
le af de faktorer, der påvirker isoleringen af Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-kanalerne, er anført ne-
denfor:

1. Tykkelsen og materialet af rummets vægge.
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2. Åbning og lukning af rummets døre.

3. Rummets loftskonstruktion og de materialer, den er lavet af.

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo primære og sekundære -skærme skal være installeret i samme rum.
Brug på tværs af rum understøttes ikke. Når to Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -systemer er installeret i
et givet rum, skal hvert par forbindes separat, et par ad gangen, idet det andet par forbindes, efter at det første
par er blevet forbundet. Det er ikke nødvendigt at slukke for det første forbundne par, inden det andet par
tændes eller forbindes.

Kanalbrug
De anbefalinger, der er anført nedenfor, bør anvendes til at fastslå den passende indstilling:

1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo kan ikke anvendes med tidligere ZeroWire-sender og/eller -mod-
tagerenheder.

2. Der må maksimalt anvendes to Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemer i det samme rum. De
sammenkoblede skærmpar skal være adskilt med mindst 1 m (3 fod) i rummet.

3. Grupper af to Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -systemer kan indstilles i flere rum, forudsat at rum-
mene har en afstand på mindst 7,6 m (25 fod) fra hinanden.

4. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skærme bør ikke installeres i metalskabe eller omgivet af metal-
genstande, da dette vil forhindre kommunikationen mellem skærmene.

Installation af flere systemer
Når to parrede Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemer skal installeres i en given operationsstue, skal
du anvende følgende fremgangsmåde:

1. Hvis skærmene ikke er blevet forbundet, skal du tænde for det primære og sekundære skærmpar og følge
forbindelsesproceduren, der er beskrevet i Opsætning og sammenkobling af skærmene [} 30].

2. Sæt den primære skærm og det sekundære skærmpar i gang, og gentag sammenkoblingsproceduren.
Skærmpar skal sammenkobles et par ad gangen. Vi anbefaler, at de sammenkoblede par mærkes for at let-
te installation og fejlfinding.

Ydelse
1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-ystemet er beregnet og optimeret til brug i kirurgiske rum eller

procedurerum. Brug uden for kliniske omgivelser anbefales ikke.

2. Følgende trin vil hjælpe dig med at få Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemet til at fungere opti-
malt:

3. Monter begge komponenter mindst 1,5 m (5 fod) fra gulvet.

4. Ideelt set skal både den primære og sekundære skærm være i samme højde.

5. Følg konfigurationsvejledningen i Opsætning og sammenkobling af skærmene [} 30] for at opnå en påli-
delig videoforbindelse.

6. Skærmene skal stå over for hinanden og være synlige for hinanden i det frie luftrum.

7. Ved anvendelser uden synsfelt anbefaler vi, at skærmene er placeret ≤ 1,8 m (6 fod) eller mindre fra væg-
gene.
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10 Understøttede opløsninger

Opløsningskate-
gori

Opløsninger

Hactive x Vacti-
ve

Opdateringshastighe-
der Pixel Clock

(MHz)
HD-
SDI 3G-SDI DP HDMI

H (kHz) V (Hz)

Høj opløsning 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Høj opløsning 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Grafisk 640 x 480 31,500 60,000 25,200 ✓ ✓

Grafisk 640 x 480 37,861 72,809 31,500 ✓ ✓

Grafisk 640 x 480 37,500 75,000 31,500 ✓ ✓

Grafisk 1024 x 768 48,363 60,004 65,000 ✓ ✓

Grafisk 1024 x 768 56,476 70,069 75,000 ✓ ✓

Grafisk 1024 x 768 60,023 75,029 78,750 ✓ ✓

Grafisk 1152 x 864 67,500 75,000 108,000 ✓ ✓

Grafisk 1280 x 800 49,306 59,910 71,001 ✓ ✓

Grafisk 1280 x 1024 63,981 60,020 108,000 ✓ ✓

Grafisk 1280 x 1024 79,976 75,025 135,000 ✓ ✓

Grafisk 1280 x 1024 91,146 85,024 157,500 ✓ ✓

Grafisk 1024 x 768 41,250 50,000 56,183 ✓ ✓

Grafisk 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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4K- og UHD-opløsninger

Opløsnings-
kategori

Opløsnin-
gens navn

HActive x
VActive

Billedfre-
kvens (Hz) Farverum Farvedybde Underaf-

prøvning
Videointer-
face

Ultra-høj op-
løsning 4K DCI 4096 x 2160 59.94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI

Ultra-høj op-
løsning

4K DCI 4096 x 2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning

4K DCI 4096 x 2160
4096 x 2160

30 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning 4K DCI 4096 x 2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning

UHD 3840 x 2160 60 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning

UHD 3840 x 2160 59.94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning UHD 3840 x 2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning

UHD 3840 x 2160 30 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI/DP

Ultra-høj op-
løsning UHD 3840 x 2160 60 fps YCbCr 10 bit 4:2:2

HDMI/DP/12
G

Ultra-høj op-
løsning

UHD 3840 x 2160 59.94 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI/DP/12
G

Ultra-høj op-
løsning UHD 3840 x 2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2

HDMI/DP/12
G
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11 Installation og vedligeholdelse

11.1 VESA-montering

Denne skærm overholder VESA MIS-standarden (VESA Mounting Interface Standard) med 100 x 100 mm og
200 x 100 mm MIS-monteringshulmønstre, som egner sig til montering på stativ eller stang.

FARE!

Skruerne på monteringsbeslaget skal strammes godt til. Utilstrækkelig fastgørelse af mon-
teringsbeslaget til skærmen kan være farligt.

11.2 Montering af kabelafdækning

1. Tilslut strøm-, kontrol- og videokabler, før kabelafdækningen monteres.

2. Juster kabelafdækningen i forhold til kabelbakken på skærmens bagside.

3. Anbring kablerne under udskæringen, og skub afdækningen fremad til fordybningen, indtil hægterne på
kanten klikker på plads.

11.3 Rengøringsvejledning

Før rengøring skal skærmen slås fra (OFF) og frakobles strømkilden.

Rengør forsidens glas og ramme med en fnugfri klud, som er fugtet let med destilleret vand, et ammoniakba-
seret glasrensemiddel eller et af følgende desinfektionsmidler:

Ethanol (80 %) Isopropylalkohol Hvidvinseddike (destilleret, 5 % sur-
hedsgrad)

FARE!

Lad ikke væske trænge ind i skærmens indre, da det kan forårsage alvorlig skade på enhe-
den. Brug ikke opløsningsmidler, slibemidler eller kemiske renseklude.
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12 Fejlfinding

Problem Mulige årsager Afhjælpning
Spøgelse i tegn eller sløret
billede

Forkert indstilling af
skarphed

Kontroller skarphedsindstillingen i billedmenuen.
Indstil skarpheden til standardværdien 50.

Sort skærm

Skærmen har mistet vi-
deosignal, og DPMS er
aktivt

Hvis skærmen har mistet indgangen til videosignalet,
aktiverer skærmen dvaletilstand, når DPMS er akti-
veret. Deaktiver DPMS i menuen Opsætning.

Intet gyldigt videosignal
på den valgte videoind-
gang

Kontroller, om du har valgt en videoindgang med et
gyldigt videosignal.

Ingen sender fundet

Den primære skærm er
slukket, eller kablet fra
videokilden er ikke til-
sluttet, eller videokilden
er slukket.

Kontroller, at den primære skærm er tændt, eller at kil-
designalet er tilsluttet.

Intet billede på skærmen
efter ændring af indgangs-
opløsningen

Den primære eller se-
kundære skærm kan ik-
ke låse sig til videosigna-
let.

Genforbind strømkilden til Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo.

Kan ikke oprette forbin-
delse efter forsøg på par-
ring

Den primære og sekun-
dære skærm kan ikke be-
stemme, hvilken RF-
kanal der skal oprettes
forbindelse på.

Genforbind begge strømkilder til Radiance® Ultra 32"
4K ZeroWire Duo.

Dårligt eller intermitteren-
de videosignal

Den primære og sekun-
dære skærm er placeret
mere end 9,1 m (30 fod)
fra hinanden.

Reducer afstanden mellem skærmene til 9,1 m (30
fod) eller mindre.

Se Maksimal rækkevidde i afsnittet Specifikationer.

Den primære og sekun-
dære skærm er ikke ju-
steret korrekt

Følg anbefalingerne for sender-modtagerjustering un-
der Placering og orientering.

DVI- eller SDI-forbindel-
ser

Bekræft, at kablerne er korrekt tilsluttet.

Ikke-understøttet video-
tilstand

Kontrollér, at den anvendte videotilstand er under-
støttet. Se Understøttede videotilstande.

DVI- eller SDI-kabler

Udskift kablerne et ad gangen, og kontrollér video-
visningen.

Hvis videosignalet vises korrekt efter udskiftning af et
kabel, skal du kassere det kabel, du lige har udskiftet.

Krydstaleforstyrrelser Se Forebyggelse af kanalinterferens.

Lav signalstyrke Se Signalstyrke og diagnostiske meddelelser på skær-
men.

Den primære og sekun-
dære skærm er skiftet

Kontroller, at videokilden er tilsluttet til den primære
skærm og ikke til den sekundære skærm.
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13 Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet

Alt elektromedicinsk udstyr skal overholde kravene i IEC 60601-1-2. Forholdsregler, efterlevelse af EMC-ret-
ningslinjerne (elektromagnetisk kompatibilitet) i denne manual samt verificering af alt medicinsk udstyr i sam-
tidig brug er påkrævet for at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet og forenelighed med alt andet medi-
cinsk udstyr forud for et kirurgisk indgreb.

Dette udstyrs emissionskarakteristika gør det egnet til brug i erhvervsområder og på hospitaler (CISPR 11 klas-
se A). Hvis det bruges i et beboelsesområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan dette udstyr
muligvis ikke give tilstrækkelig beskyttelse for RF-kommunikationstjenester. Brugeren skal træffe afhjælpende
foranstaltninger, som for eksempel at flytte eller vende udstyret.

Følgende EMC-tabeller stilles til rådighed som reference:

13.1 Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Produktet er beregnet til brug i det miljø, som er beskrevet nedenfor. Brugeren/operatøren af produktet skal
sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1

Produktet anvender kun RF-energi til den interne
funktion. Derfor er dets RF-emissioner meget lave
og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens
med elektronisk udstyr i umiddelbar nærhed.

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B

Produktet er egnet til brug i alle virksomheder,
bortset fra offentlige virksomheder og dem, der
er direkte forbundet med det offentlige net, der
forsyner bygninger, der bruges til offentlige for-
mål.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spændingsudsving/flim-
mer-emissioner
IEC 61000-3-3

Overholder
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13.2 Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Dette produkt er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller bruge-
ren af produktet skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktudladning

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV luftudladning

Udstrålet RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m

Spottests: 385 MHz. ved 27 V/m,

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

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

Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000-4-4

±2 kV, strømforsyning

±1 kV, indgangs-/udgangsporte

100 kHz PRR

Overspænding IEC 61000-4-5

Strømforsyning, ledning til jord

Strømforsyning, ledning til ledning

±0,5, ±1, ±2 kV

±0,5, ±1 kV

Ledningsbåret RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)

6 V ISM-bånd

80 % AM 1 kHz

Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 eller 60 Hz

Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvaria-
tioner på strømforsyningsledninger (indgang) IEC
61000-4-11

100 % dyk, 0,5 periode, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % dyk, 1 periode

30 % dyk, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Afbrydelse 100 % fald, 5 sek.

BEMÆRK!

Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner (mobil/trådløs) og fast-
netmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse samt TV-udsendelse kan ikke
med nøjagtighed forudsiges teoretisk. For at vurdere det elektromagnetiske miljø forår-
saget af faste RF-sendere skal det overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse på
stedet. Hvis den målte feltstyrke på placeringen, hvor produktet bruges, overstiger den
gældende RF-overholdelsesniveau, som er anført ovenfor, skal produktet observeres for at
bekræfte, at det fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan yderligere
forholdsregler være nødvendige, f.eks. at vende eller flytte produktet.
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BEMÆRK!

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre 
end 3 V/m.

13.3 Vejledning og producentens erklæring – anbefalede sikkerhedsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og produktet

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede.
Kunden eller brugeren af produktet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at oprethol-
de en minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og produktet,
jf. nedenstående anbefalinger, i forhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

FARE!
Virkningerne af RF-telekommunikationsudstyr (sendere) på ydelseskarakteristika

Bærbare HF-kommunikationsenheder kan have indflydelse på enhedens ydelseskarakteri-
stika. Derfor skal sådanne enheder holdes mindst 30 cm (uafhængigt af enhver beregning)
fra insufflatoren, dens tilbehør og kabler.

Senderens maksimale no-
minelle udgangseffekt (W)

Sikkerhedsafstand i meter i forhold til senderens frekvens

150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 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

For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sik-
kerhedsafstand d i meter (m) estimeres med den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er sen-
derens maksimale nominelle udgangseffekt i watts (W) i henhold til senderens producent.

BEMÆRK!

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder afstanden for det høje frekvensområde.

BEMÆRK!

Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk
spredning påvirkes af strukturers, objekters og menneskers absorption og refleksion.
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14 Vilkår og betingelser

14.1 Overensstemmelseserklæringer

FCC-bestemmelser og Rådets direktiver om europæiske standarder

Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne samt EU-forordningen om medicinsk udstyr (2017/745). Betje-
ning er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) den-
ne enhed skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder de interferenser, der kan forårsage uøn-
skede resultater.

1. Brug de medfølgende specificerede kabler sammen med farveskærmen for ikke at skabe interferens med
radio og tv-modtagelse. Brugen af andre kabler og adaptere kan skabe interferens med andet elektronisk
udstyr.

2. Udstyret er blevet testet og er i overensstemmelse med grænserne i henhold til FCC del 15 og CISPR 11.
Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr.

IEC

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for medicinske anordninger
IEC 60601-1-2. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens i en
typisk medicinsk installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis
det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for andre an-
ordninger i nærheden.

FCC, Rådets direktiver for europæiske standarder og IEC

Der er ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forår-
sager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen vha. en eller flere af følgende foranstalt-
ninger:

• Vend eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren af signalet.

• Forbind udstyret med en kontakt på et andet kredsløb end det, som modtagerapparatet er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Ekstraudstyr, der tilsluttes dette produkt, skal være certificeret i henhold til de respektive IEC-standarder (dvs.
IEC 60950-1 eller IEC 62368-1) for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for medicinsk udstyr.

Desuden skal alle konfigurationer overholde systemstandarden IEC 60601-1-1. Enhver person, der slutter ek-
straudstyr til signaludgangsporten eller andre signaludgangsdele, konfigurerer et medicinsk system og er der-
for ansvarlig for, at systemet er i overensstemmelse med kravene i systemstandarden IEC 60601-1-1. Enhver
person, der er ansvarlig for at slutte enheden til et system, skal kontrollere, at det monteringsudstyr, der
anvendes sammen med dette produkt, overholder systemstandarden IEC 60601-1. I tvivlstilfælde kontaktes
den tekniske serviceafdeling eller den lokale repræsentant.

FCC

Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til del
15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved instal-
lation i et boligområde. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ik-
ke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommuni-
kationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en given installation. Hvis dette
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udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og
slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen vha. en eller flere af følgende
foranstaltninger:

• Vend eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren af signalet.

• Forbind udstyret med en kontakt på et andet kredsløb end det, som modtagerapparatet er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

14.2 Juridisk erklæring

NDS kan sælge sine produkter via andre producenter, distributører og forhandlere af medicinsk udstyr, og der-
for skal køberen af dette NDS-produkt rådføre sig med den virksomhed, som produktet oprindeligt blev købt
igennem, vedrørende vilkårene for eventuelle produktgarantier, der leveres af den pågældende virksomhed.

NDS hverken påtager sig eller autoriserer nogen person til på sine vegne at påtage sig noget andet ansvar i
forbindelse med og/eller relateret til salg og/eller brug af sine produkter. For at sikre korrekt brug, håndtering
og vedligeholdelse af NDS-produkter henvises kunderne til den produktspecifikke litteratur, betjeningsvejled-
ning og/eller mærkning, der følger med til produktet eller som på anden vis er tilgængelig.

Kunderne advares om, at systemkonfiguration, software, anvendelsesformål, kundedata og brugerens betje-
ning af systemet samt andre faktorer har betydning for produktets ydeevne. Selvom NDS-produkter betragtes
som værende kompatible med mange systemer, kan den specifikke funktionelle implementering hos den en-
kelte kunde variere. Derfor skal et produkts egnethed til et bestemt formål eller anvendelsesområde fastslås af
forbrugeren selv, og denne garanteres ikke af NDS.

NDS FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE
OG/ELLER LOVFÆSTEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE, HVAD ANGÅR ALLE NDS-PRODUKTER ELLER -TJENESTER. ENHVER
OG ALLE ANDRE GARANTIER, FREMSTILLINGER OG/ELLER GARANTIERKLÆRINGER AF ENHVER TYPE, ART ELLER
ETHVERT OMFANG, DET VÆRE SIG UNDERFORSTÅEDE, UDTRYKKELIGE OG/ELLER HVAD ENTEN DE OPSTÅR I
KRAFT AF ELLER SOM RESULTAT AF NOGEN BESTEMMELSE, LOV, KOMMERCIEL BRUG, SKIK, HANDEL ELLER PÅ
ANDEN VIS, ER HERMED UDTRYKKELIGT UDELUKKET OG AFVIST.

NDS, dennes leverandører og/eller distributører er ikke ansvarlige, hverken direkte eller i medfør af skadesløs-
holdelse, for nogen særlige, hændelige, følgemæssige, strafbare, mønstergyldige eller indirekte skader, herun-
der, men ikke begrænset til, påståede skader som følge af forsinket forsendelse, manglende levering,
produktets fejlfunktion, produktdesign eller -fremstilling, manglende evne til at bruge produkter eller tjene-
ster, mistet potentiel forretning (tabt fortjeneste) eller af nogen som helst anden årsag i forbindelse med eller
som følge af køb, salg, leasing, leje, installation eller brug af sådanne NDS-produkter, disse vilkår og betingel-
ser eller med hensyn til nogen af vilkårene i nogen aftale, som omfatter disse vilkår og betingelser.

VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE UNDTAGELSER OG FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBE-
GRÆNSNINGER, SÅ BEGRÆNSNINGERNE OG/ELLER UNDTAGELSERNE, DER FREMSÆTTES HERI, ER MULIGVIS IK-
KE GÆLDENDE. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL ANSVARET VÆRE BEGRÆNSET I DET STØRST MULIGE OMFANG, DET-
TE TILLADES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE RETSKREDS.

Oplysningerne i dette dokument, herunder alle designs og relaterede materialer, er værdifuld ejendom tilhø-
rende NDS og/eller denne licensgivere, og i passende omfang forbeholder denne sig alle patenter, copyright
og anden ophavsret til dette dokument, herunder al design, reproduktion, brug og salgsrettigheder dertil,
undtagen i det omfang disse rettigheder udtrykkeligt tildeles til andre.

Denne betjeningsvejledning kan ændres uden varsel. Kontakt NDS i tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende de
seneste brugsanvisninger.
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