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Käyttöohjeet ja niiden
käännökset julkaistaan

NDS:n verkkosivuilla
osoitteessa:

www.ndssi.com/user-
manuals/

Yleinen varoitus

Varoitus: sähkö

Valtuutettu edustaja
Euroopan yhteisössä

Lääkinnällinen laite

Vain valtuutetulle
myyntihenkilökunnalle

tai lääkärille

Varo; Huomautus

Valmistaja

Valmistuspäivä (VVVV-
KK-PP)

Tuotenumero

Sarjanumero

Eräkoodi

Ilmanpaine, rajoitus

Ilmankosteus, rajoitus

Lämpötilarajoitus

Hävittäminen

Särkyvää

Suojattava märältä

Ylhäällä – Alhaalla

Yhdenmukainen IEC
60601-1 -standardin

kanssa, mukaan lukien
Yhdysvaltoja ja Kanadaa

koskevat poikkeukset
vastaavissa

voimassaolevissa
versioissa

CSA (Canadian
Standards Association)

-merkintä edustaa
Canadian Standards

Association -järjestön
turvallisuushyväksyntää

Kanadassa ja
Yhdysvalloissa.



EAC (EurAsian
Conformity) -merkintä

edustaa seuraavien
Tulliliiton maiden

turvallisuushyväksyntää:
Valko-Venäjä, Venäjä,
Kazakstan, Armenia,

Kirgistan.

CCC (China Compulsory
Certificate) -merkintä

tietotekniikan laitteille
(Information

Technology Equipment,
ITE).

FCC (United States
Federal

Communications
Commission,
Yhdysvaltain

telehallintovirasto)
-symboli merkitsee FCC-

standardien mukaista
sähkömagneettista
yhteensopivuutta.

Yhdistyneen
kuningaskunnan

valtuutettu edustaja

Laite ei sisällä vaarallisia
aineita

Sisältää rajoitettuja
aineita. Symbolinumero

viittaa EPUP
(Environmental

Protection Use Period)
-kauden vuosiin, joiden
aikana tuotetta voidaan

käyttää turvallisesti ja
joiden jälkeen tuote

tulee kierrättää
välittömästi.

Potentiaalintasaus

Suljettu (päällä) kytkin.

Avoin (pois päältä)
kytkin.

Suojamaadoitus

Vaihtovirta

Ionisoimaton
sähkömagneettinen

säteily

Symbolit
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1 Tärkeitä huomautuksia käyttäjälle

Lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu laitteen ja lisävarusteiden toimintaan ja toimintoihin ennen käyttöä
leikkaustoimenpiteissä. Jos tässä oppaassa olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla

• potilaan hengenvaarallinen loukkaantuminen,

• vakavia vammoja leikkausryhmälle, hoito- tai huoltohenkilöstölle

• tai laitteen ja/tai lisävarusteiden vahingoittuminen tai toimintahäiriö.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkoasua, grafiikkaa ja teknisiä tietoja jatkuvan
tuotekehityksensä vuoksi.

Huomaa: VAARA-, OHJE- ja HUOMAUTUS-sanoilla merkityillä kappaleilla on erityinen merkitys. Näillä sanoilla
merkittyihin osioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

VAARA!
Potilaan, laitteen käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus on vaarassa. Ota
tämä varoitus huomioon potilaan, laitteen käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden
loukkaantumisten välttämiseksi.

HUOMAUTUS!
Nämä kohdat sisältävät tietoja käyttäjälle, jotta laitetta ja sen lisävarusteita käytetään sen
määräysten mukaiseen tarkoitukseen.

OHJE!

Nämä kohdat sisältävät tietoja, joilla tarkennetaan ohjeita tai annetaan hyödyllisiä
lisätietoja.
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2 Turvallisuustiedot

HUOMAUTUS!

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

Valmistaja ei ole vastuussa satunnaisista ja välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, voiton
menetyksestä. Kaikki vastuu ja sovellettava takuu raukeavat, jos:

• laitetta ja/tai lisälaitteita/oheislaitteita on käytetty, kuljetettu, varastoitu, valmistettu tai huollettu väärin;

• käyttöohjeissa olevia ohjeita ja sääntöjä ei noudateta;

• valtuuttomattomat henkilöt suorittavat korjauksia, säätöjä tai muutoksia laitteeseen tai lisävarusteisiin/
oheislaitteisiin;

• valtuuttomattomat henkilöt avaavat laitteen;

• määrättyjä tarkastus- ja huoltoaikatauluja ei noudateta.

Teknisten asiakirjojen luovuttaminen ei oikeuta tekemään korjauksia, säätöjä tai muutoksia laitteeseen tai
lisävarusteisiin/oheislaitteisiin.

VAARA!

Laitteen muuttaminen ei ole sallittua.

Vain valtuutettu huoltoteknikko saa tehdä korjauksia, säätöjä tai muutoksia laitteeseen tai lisävarusteisiin/
oheislaitteisiin ja käyttää huoltovalikkoa. Kaikki rikkomukset mitätöivät sovellettavan takuun. Valtuutetut
huoltoteknikot ovat vain valmistajan kouluttamia ja sertifioimia.

Jätteen käsittely

Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana, vaan se on kerättävä erikseen. Ota
yhteyttä laitteen ja sen lisävarusteiden hävittämiseen lain tai kansallisten määräysten
mukaisesti valmistajaan tai valtuutettuun jätteenhävitysyritykseen.
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3 Varoitukset ja huomautukset

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

Tämä tuote täyttää standardin EN60601-1 vaatimukset ja noudattaa siten Euroopan unionin
lääkintälaiteasetuksen 2017/745 vaatimuksia.

VAARA!

Jos monitoriin jätetään pitkäksi ajaksi kiinteä (pysyvä) kuva, se voi palaa näyttöön. Vältä
jättämästä monitoriin kiinteää kuvaa tai sammuta monitori, kun sitä ei käytetä.

VAARA!
Sähköiskun vaara

Yksikön sisällä oleva eristämätön jännite voi olla riittävän suuri aiheuttamaan sähköiskun.
Älä kosketa mitään laitteen sisäisiä osia. Sähköiskuvaaran vähentämiseksi laitteen kuorta
tai takaosaa EI saa irrottaa.

VAARA!

Tehtäväkriittisissä käyttötarkoituksissa suosittelemme, että korvaava ZeroWire 4k Display
Pair ja DVI-kaapeli ovat välittömästi saatavilla. Suosittelemme lisäksi, että aina kirurgisen
toimenpiteen ollessa käynnissä on heti käytettävissä videolähteeseen kiinteästi kytketty
näyttö.

VAARA!

Mikään tämän tuotteen osa ei saa koskea potilaaseen. Tuotetta ja potilasta ei saa koskettaa
samanaikaisesti. Käytettävän laitteen ja käyttäjän tai potilaan välillä täytyy säilyttää
vähintään 20 cm:n etäisyys.

VAARA!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara

Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle.

VAARA!

Älä käytä tämän laitteen napaisuudesta riippuvaa pistoketta jatkojohdon tai muiden
pistorasioiden kanssa, elleivät sen piikit työnny kokonaan sisään.

HUOMAUTUS!
Vakavan vaaratilanteen tapahduttua

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

Tämä tuote on luokan I laite Euroopan lääkintälaiteasetuksen mukaan. Sitä ei saa muuttaa
mitenkään.

HUOMAUTUS!

Tämä tuote on Yhdysvalloissa ja Kanadassa luokan II lääkintälaite. Sitä ei saa muuttaa
mitenkään.

HUOMAUTUS!

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

OHJE!

Tämä laite/järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten
käyttöön.

OHJE!

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

OHJE!

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

Ei saa käyttää magneettikuvausympäristössä

Täten NDS Surgical Imaging, LLC vakuuttaa, että tämä ZeroWire 4K -järjestelmä on direktiivin 2014/53/EU
olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on kokonaisuudessaan saatavilla pyynnöstä.

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

Radioliikennehyväksyntä:
Tämä laite täyttää EN302 567 luonnoksen vaatimukset ja noudattaa Radiolaitedirektiiviä (RED) 2014/53/EU.

FCC-tunniste: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 tai 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 tai 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Tämä tuote noudattaa edellä olevia turvastandardeja vain silloin, kun sen kanssa käytetään NDS:n toimittamaa
lääkintälaatuista virtalähdettä.
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4 Yleisiä tietoja

4.1 Laitevaatimukset

4.1.1 Järjestelmän turvavaatimukset

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

NDS suosittelee, että VIMA-asennuksen suorittaa pätevä henkilöstö.

4.1.2 Virtalähde

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

Malli Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Virtalähde BridgePower BPM150S24F06

Vaihtovirtatulo 100 – 240 V, 50 – 60 Hz

Tasavirtalähtö 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

4.1.3 Virtajohto

Käytä toimitettua sairaalalaatuista virtajohtoa, jossa on virtalähteeseen sopiva pistoke.

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

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

• Jos tämän tuotteen kytkentä pistorasiaan edellyttää jatkojohtoa, tulee varmistaa, että virtajohdon pistoke
voidaan kytkeä jatkojohtoon pitävästi. Virtalähteen pienjännitepuoli voidaan pidentää vain 50 jalkaan asti.

• Tämän tuotteen tulee saada virtaa keskisähköstä, kun sitä käytetään Yhdysvalloissa yli 120 V jännitteellä.

4.1.4 Maadoitus

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

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

4.2 Käyttötarkoitus

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo on langattomaan videotiedonsiirtoon tarkoitettu lähetin- ja
vastaanotinpari, jolla toimitetaan tähystyskameran tai -prosessorin kaltaisesta tai muusta videolähteestä
saatavia videosignaaleja radiotaajuisen linkin välityksellä ZeroWire-vastaanottimeen kuvien näyttämiseksi
tähystyksen ja yleiskirurgisten toimenpiteiden aikana. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-
videojärjestelmä on epästeriili kestokäyttölaite, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi steriilillä alueella.
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5 Käyttöliittymä

5.1 Näytön näppäimistö

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

5.2 Näyttövalikon yleiskatsaus

Näyttövalikossa säädöt on jaettu neljään luokkaan: Picture (Kuva)-, Color (Väri)-, Setup (Asetukset)- ja Input
(Tulo) -valikkoon.

5.3 Näppäimistöllä valikossa siirtyminen

INPUT (tulo) -painike
Voit avata Input-valikon suoraan napauttamalla
INPUT (tulo) -painiketta. Tulosignaalivaihtoehdot
näkyvät oikeassa sarakkeessa. Katso Input (tulo)
-valikko [} 19].

MENU (valikko) -painike Voit avata näyttövalikon napauttamalla MENU
(valikko) -painiketta. Aluksi näkyy Picture-valikko, ja
välilehtien yläpuolella on senhetkisen tulon tiedot.

SCROLL (vieritys) -painike:
Pystyvalintasäädin

Pääset valikkoon napauttamalla SCROLL (vieritys)
-painiketta. Parametrien ylärivi valitaan SCROLL
(vieritys) -painikkeen ensimmäisellä napautuksella, ja
seuraavat napautukset siirtävät valintaa alaspäin
seuraavalle riville.

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

LEFT (vasen) / RIGHT (oikea)
-painikkeet Vaakavalintasäätimet

Voit muuttaa parametria valitsemalla parametririvin
SCROLL (vieritys) -painikkeella. Valitse asetus tai
vaihda sitä napauttamalla - tai -painiketta.

COLOR (väri) -painike

Voit avata Color (väri) -valikon suoraan napauttamalla
COLOR (väri) -painiketta. Color-valikossa on Color
(väri)-, Brightness (kirkkaus)- ja Contrast (kontrasti)
-parametrit sekä muita parametreja, jotka on
selostettu kohdassa Color (väri) -valikko [} 15].
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5.4 Näyttövalikko

Näyttövalikkoon pääsee napauttamalla MENU (valikko) -painiketta. Näyttövalikkoon avautuu Picture (kuva)
-valikko. Valikon yläosassa välilehtien yläpuolella näkyvät tiedot tulosta. Toimintatunnit ja laiteohjelmiston
versionumero on lueteltu valikon alareunassa.

Näppäimistö siirtyy valmiustilaan, kun sitä ei ole käytetty 5 sekuntiin. Kun näppäimistö on valmiustilassa, paina
MENU-painiketta aktivoidaksesi näppäimistön. Paina MENU-painikertta uudestaan päästäksesi valikkoon.

Voit valita eri välilehtiä napauttamalla - tai -painiketta, jolloin välilehti korostuu, ja siirtyä sitten valikkoon
napauttamalla SCROLL (vieritys) -painiketta.

Voit säätää parametria napauttamalla SCROLL (vieritys) -painiketta ja siirtämällä rivinvalinnan sen kohdalle.
Säädä parametria tai valitse asetus napauttamalla - tai -painiketta. Parametrien säädöt tapahtuvat
reaaliaikaisesti arvoja tai asetuksia muutettaessa.

Näyttövalikko sulkeutuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua viime toimenpiteestä. Se voidaan myös sulkea
napauttamalla MENU (valikko) -painiketta.

OHJE!

Harmaana näkyvä teksti osoittaa parametrit, jotka eivät ole käytettävissä nykyisellä
signaali- tai tulokokoonpanolla.

5.5 Picture (kuva) -valikko

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

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

Sharpness (terävyys)
Voit säätää näyttökuvan terävyyttä (reunojen parannus) napauttamalla - tai -painiketta.
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= 50: oletusarvo näyttää kuvan sellaisena kuin se on vastaanotettu.

> 50: suurempi arvo terävöittää kuvaa.

< 50: pienempi arvo pehmentää kuvaa.

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

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

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

OHJE!

Linkki-valikko ei ehkä ole käytettävissä, kun käytät Overscania. Näytöt tulee linkittää
ennen tämän toiminnon käyttöä.

Scaling (skaalaus)
Voit valita skaalausvaihtoehdon napauttamalla - tai -painiketta.

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

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

1:1: Näyttää videodatan kooltaan ja kuvasuhteeltaan alkuperäisenä. Kuvat, joiden tarkkuus on 4K/UHD:n
natiivia 3840 x 2160 -tarkkuutta pienempi, näkyvät kuvaa ympäröivällä mustalla taustalla.

OHJE!

Scaling-vaihtoehtona on ainoastaan Aspect (Kuvasuhde), kun Overscan (Kuvakoko)
-asetuksena on > 0.

Rotation (Kääntö)
Rotation (Kääntö) -asetus kääntää näytön suuntaa valitun vaihtoehdon mukaisesti.

• Valitse näytön suunta napauttamalla - tai -painiketta.

• Off (pois): Ei muutosta näytön suunnassa.

• 180: Kääntää näyttöä 180°.

• V-Flip (Pystykääntö): Kääntää näyttöä pystysuunnassa 180°.

• H-Flip (Vaakakääntö): Kääntää näyttöä vaakasuunnassa 180°.

OHJE!

Kuvan kiertoa ei tueta lomitetuille signaaleille.

OHJE!

Linkki-valikko ei ehkä ole käytettävissä käytettäessä käännettyjä kuvia. Näytöt tulee
linkittää ennen tämän toiminnon käyttöä.
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Rotation OSD (Käännön OSD)
Käännön OSD -asetus näyttää näytön suuntailmaisimen näytöllä valituin väliajoin.

Valitse näytön käännön ilmaisuasetus: Off, On, 10 seconds, Blink (Pois, Päällä, 10 sekuntia, Vilkku).

5.6 Color (väri) -valikko

Avaa Color (väri) -valikko suoraan napauttamalla COLOR (väri) -painiketta.

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

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

Video: Lineaarinen gamman hakutaulukko

PACS: DICOMin gamman hakutaulukko

Tämä tuote pystyy näyttämään radiologiakuvia (PACS) vain viitteiksi.

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

5500, 6500, 8000, 9300: Esiasetetut värilämpötilat.

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

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

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

Hue (sävy) (käytettävissä vain YUV-tuloissa)
Voit säätää kuvan sävyä (väriä) napauttamalla - tai -painiketta.
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Brightness (kirkkaus)
Voit tummentaa tai vaalentaa kuvaa napauttamalla - tai -painiketta.

Contrast (kontrasti)
Voit säätää kuvan kontrastia napauttamalla - tai -painiketta.

Video Level (videotaso)
Voit valita videotason asetuksen napauttamalla - tai -painiketta.

Normal (normaali): Tuleva signaali näytetään muuttumattomana.

Expanded (laajennettu): Laajentaa rajoitetun 16–235-signaalin (220 mustavalkosävyä) täysilaajuiseksi 0–255-
signaaliksi (256 mustavalkosävyä).

OHJE!
Expand Setting (laajennettu asetus)

Jos Expanded (Laajennettu) -asetusta käytetään täysilaajuiseen signaaliin, kuva leikkautuu
ja tummien ja vaaleiden alueiden yksityiskohtia häviää.

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

NDS: Ohittaa värikorjaustoiminnon.

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

BT.2020: Tehdaskalibroitu BT.2020-standardin mukaiseksi.

Auto Color Correction (Automaattinen värikorjaus)

Kun Auto Color Correction (Automaattinen värikorjaus) on On-asennossa-asennossa värikorjaus valitaan
tulosignaalin perusteella:

Auto Color Correction (Automaattinen värikorjaus) asetukset tulo- ja resoluutiotyypin mukaan:

HDMI-1 HDMI-2 Näyttöportt
i 1

Näyttöportt
i 2

DVI 12G-SDI ZW-
vastaanotin

Grafiikka NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Vakiokuvau
s BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

High
Definition BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Ultra High
Definition BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

OHJE!

Katso luvusta Tuettavat tarkkuudet (Tuetut resoluutiot) kuhunkin tulosignaaliin liittyvät
resoluutiotyypit.
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5.7 Setup (Asetukset) -valikko

Menu Position (valikon sijainti)
Voit valita näyttövalikon sijainnin 4 esiasetetusta paikasta napauttamalla - tai -painiketta.

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

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

Off (pois): oletusasetus.

On (Päällä): Jos tulosignaalia ei ole, DPMS-viesti näkyy 10–15 sekunnin ajan
ennen kuin näyttö siirtyy virransäästötilaan. Näyttö tulee päälle, kun
tulosignaali palautuu.

Menu Lock (valikkolukko)
Ota Menu Lock (valikkolukko) käyttöön. Napsauta  -painiketta.

Off (pois): oletusasetus.

On (päällä): Estää pääsyn kaikkiin näyttövalikkoihin paitsi Input (tulo)
-valikkoon. Näyttövalikko sulkeutuu ja näyttöön tulee hetkeksi MENU LOCKED
(valikko lukittu) -ilmoitus. Valikkonäytön voi avata painamalla samalla MENU
(valikko) ja SCROLL (vieritys) -painikkeita, kunnes näyttöön tulee MENU
UNLOCKED (valikko avattu) -ilmoitus.

Backlight (taustavalo)
Voit säätää näytön taustavalon kirkkautta napauttamalla - tai -painiketta.
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Backlight Stabilization (taustavalon vakautus)
Voit ottaa käyttöön taustavalon vakautuksen tai poistaa sen käytöstä napauttamalla - tai -painiketta.

Off (pois): oletusasetus.

On (päällä): Hallitsee LEDien tehoa yhtenäisen taustavalaistuksen ylläpitämiseksi, millä korvataan LEDien
tehon heikentyminen näytön käyttöiän aikana.

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

Factory Defaults (tehdasasetukset)
Parametreja voidaan muokata käyttökertakohtaisesti, mutta muutoksia ei voida tallentaa. Aina kun Factory
Defaults (tehdasasetukset) valitaan, esiasetetut tehdasasetukset ladataan.

User Default (käyttäjäoletukset) 1-3
Käyttäjäoletukset Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmään eivät ole saatavilla vakioasetukselle.

Zero Wire Power
Voit aktivoida Zero Wire Power -asetuksen napauttamalla -painiketta. On (Päällä) näkyy sinisellä fontilla.
Off (Pois päältä) näkyy harmaalla fontilla.

Voit ottaa Zero Wire Power-asetuksen pois käytöstä napauttamalla -painiketta. Off (Pois päältä) näkyy
sinisellä fontilla. On (Päällä) näkyy harmaalla fontilla.

Valitse On sekä lähettävälle (ensisijaiselle) näytölle että vastaanottavalle (toissijaiselle) näytölle aloittaaksesi
videon linkityksen ja siirron.
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5.8 Input (tulo) -valikko

Avaa Input-valikko suoraan napauttamalla INPUT (tulo) -painiketta.

Input-valikon yleiskatsaus
Primary (ensisijainen) kuva määräytyy tulon valinnalla. Vain ZeroWire-yhteensopivat tulot voidaan lähettää
toissijaiselle näytölle, kun langaton linkki on muodostettu. Jos haluat näyttää ensisijaisen näytön lähettämän
videon, valitse ”ZeroWire Receiver” -tulo toissijaisesta näytöstä.

OHJE!

Lomitettuja signaaleja ei tueta SDI-tuloissa.

ZeroWire AutoLink
ZW AutoLink-ominaisuus mahdollistaa näytön linkittämisen automaattisesti toiseen näyttöön, jos

1. Toinen näyttö linkitettiin aiemmin,

2. ZeroWire-yhteensopiva tulo valitaan ja

3. ZeroWire Power on käytössä molemmissa näytöissä ja

4. Kelvollinen videosignaali on kytketty ensisijaisen näytön valittuun tuloon.

Voit aktivoida ZW AutoLink-ominaisuuden napauttamalla -painiketta. On (Päällä) näkyy sinisellä fontilla.
Off (Pois päältä) näkyy harmaalla fontilla.

Voit ottaa ZW AutoLink-ominaisuuden pois käytöstä napauttamalla -painiketta. Off (Pois päältä) näkyy
sinisellä fontilla. On (Päällä) näkyy harmaalla fontilla.

Color Domain Format (Väridomainmuoto)
Seuraavat asetukset ovat käytettävissä kaikissa tuloissa:

Auto: Valitse tämä asetus, jos signaalin väritila halutaan tunnistaa automaattisesti. Tämä vaihtoehto ei ole
käytettävissä käytettäessä SDI- ja DVI-tuloja

RGB: Valitse tämä asetus, jos tulevassa signaalissa on RGB-väritila.

YUV: Valitse tämä asetus, jos tulevassa signaalissa on YUV-väritila.
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6 Liitinpaneeli

6.1 Liitinpaneeli

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

Liitinpaneelit

Tulo/lähtö

(1) Tx HDMI ZW
Tämä tulo hyväksyy HDMI 2.0 -signaalin näytettäväksi ja pystyy lähettämään
videota ZeroWiren kautta

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Tämä tulo hyväksyy 12G-SDI-signaalin näytettäväksi ja pystyy lähettämään
videota ZeroWiren kautta

(3) 12G-SDI-OUT Tämä lähtö on aktiivinen vain, kun näyttö on päällä ja signaali on kytketty
Tx12G-SDI-IN ZW:hen

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Tämä tulo hyväksyy DisplayPort 1.2a -signaalin näyttöön ja pystyy
lähettämään videota ZeroWiren kautta

(5) SERVICE 2 Tämä liitin on tarkoitettu laiteohjelman päivitysten asentamiseen

(6) RS-232
Kuusinapaista modulaariliitintä käytetään Unified Serial Command (USC)
-tuloon

(7) SERVICE 1 Tämä liitin on tarkoitettu laiteohjelman päivitysten asentamiseen

(8) NÄYTTÖPORTTI Tämä tulo hyväksyy DisplayPort 1.2a -signaalin näytettäväksi

(9) HDMI Tämä tulo hyväksyy HDMI 1.4b -signaalin näytettäväksi

(10) DVI-IN Tämä tulo hyväksyy DVI 1.0 -signaalin näytettäväksi

(11) DVI-OUT Tämä lähtö on aktiivinen vain, kun näyttö on päällä ja signaali on kytketty
DVI-IN-tuloon

(12) TASAVIRTATULO Virtatulo

Liitintyypit

Tulot Liitintyypit
12G-SDI BNC

DVI-IN DVI-D

NÄYTTÖPORTTI & Tx
NÄYTTÖPORTTI-ZW Näyttöportti Tyyppi A

HDMI & Tx HDMI ZW HDMI Tyyppi A

SERVICE 1 USB Micro AB

SERVICE 2 USB Mini B

TASAVIRTATULO XLR, Neutrik-tyyppi
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Lähdöt Liitintyypit
12G-SDI BNC

DVI–OUT DVI-D

6.2 Dataliittimet ja napakytkennät

SDI

Napa Nimi Kuvaus
1 TXD Lähetys

2 MAA Maa

DisplayPort

Napa Nimi Kuvaus Napa Nimi Kuvaus
1 ML_Lane 0 (p) Kaista 0 (plus) 11 MAA Maa

2 MAA Maa 12 ML_Lane 3 (n) Kaista 3 (miinus)

3 ML_Lane 0 (n) Kaista 0 (miinus) 13 CONFIG1 Maa

4 ML_Lane 1 (p) Kaista 1 (plus) 14 CONFIG2 Maa

5 MAA Maa 15 AUX CH (p) Apukanava (plus)

6 ML_Lane 1 (n) Kaista 1 (miinus) 16 MAA Maa

7 ML_Lane 2 (p) Kaista 2 (plus) 17 AUX CH (n) Apukanava (miinus)

8 MAA Maa 18 Hot Plug Jännitteellisen
pistokkeen tunnistus

9 ML_Lane 2 (n) Kaista 2 (miinus) 19 Return Tehon paluu

10 ML_Lane 3 (p) Kaista 3 (plus) 20 DP_PWR Liittimen teho (3,3 V 500
mA)
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HDMI

Napa Signaali Napa Signaali
1 TMDS Data2+ 11 TMDS Kello Suoja

2 TMDS Data2 Suoja 12 TMDS Kello−

3 TMDS Data2− 13 CEC

4 TMDS Data2+ 14 Varalla (HDMI 1.0–1.3c)

5 TMDS Data1 Suoja 15 SCL (I²C-sarjakello DDC-kanavaan)

6 TMDS Data0- 16 SDA (I²C-sarjadatalinja DDC-kanavaan)

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

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

9 TMDS Data0− 19 Jännitteellisen pistokkeen tunnistus (kaikki
versiot)

10 TMDS Kello+

Digitaalinen DVI-D
DVI-D IN tukee digitaalisignaaleja.

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

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

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

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

5 Ei käytössä 15 MAA Vain DVI-I IN

6 DDC KELLO 16 JÄNNITTEELLISEN
PISTOKKEEN TUNNISTUS

C1 Ei käytössä

7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 Ei käytössä

8 Ei käytössä 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Ei käytössä

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SUOJA C4 Ei käytössä

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

6.3 Säätöliittimet ja napakytkennät

USB Mini B

Napa Nimi Kuvaus
1 VCC +5 Vdc

2 D- Datalähetyksen paluu

3 D+ Datalähetys



23 / 45

Liitinpaneeli | 23

4 Ei käytössä Ei yhteyttä

5 MAA Signaalin maa

USB Micro AB

Napa Nimi Kuvaus
1 VCC +5 Vdc

2 D- Datalähetyksen paluu

3 D+ Datalähetys

4 Ei käytössä Ei yhteyttä

5 MAA Signaalin maa

6-napainen modulaarinen RS-232-sarjasäädin
6-napainen modulaarinen sarjakomentosovittimen kaapeli

Napa Nimi Kuvaus
1 N/C Ei yhteyttä

2 N/C Ei yhteyttä

3 N/C Ei yhteyttä

4 RXD Vastaanotto

5 MAA Maa

6 TXD Lähetys

24 Vdc:n liitin

Napa Nimi Kuvaus
1 MAA Maa

2 MAA Maa

3 +24 Vdc Virtatulo
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6.4 Sähkömerkinnät

Sähkömerkinnät

Tasapotentiaalisuus

Tämä merkki näkyy näytön potentiaalintasausjohtimen (maadoitusnastan) vieressä.

Suljettu (päällä) kytkin

Tämä merkki näkyy näytön virtakytkimen suljetulla eli päällä olevalla puolella.

Avoin (pois) kytkin

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

HUOMAUTUS!
Videosignaalin heikentyminen

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

7.1 Sijoitus ja suuntaus

Antennin signaalikentän muodon vuoksi sekä ensisijainen että toissijainen näyttö tulee asentaa siten, että ne
on kohdistettu pysty- ja vaakasuunnassa ± 10°:n tarkkuudella.

Pystysuuntainen kohdistus
Pystysuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

Vaakasuuntainen kohdistus
Vaakasuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Näytön kohdistus

(1) Ensisijainen näyttö
(2) Toissijainen näyttö
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(1)

(2)

Katselukartio

(1) Ensisijainen näyttö
(2) Kentän muoto

Korkeus
Ensisijaisen ja toissijaisen näytön tulee sijaita vähintään 1,5 metrin (5 jalan) korkeudella lattiasta, olla samalla
korkeudella ja mieluiten ensisijaisen ja toissijaisen näytön etupinnan ollessa yhdensuuntainen ja vastakkain.

Vaakasuora etäisyys näyttöjen välillä
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo toimii oikein, kun näyttöjen välinen vaakasuora etäisyys on enintään
9,1 metriä (30 jalkaa). Useimmissa leikkaussaliympäristöissä parhaimmat tulokset saavutetaan, kun
vaakasuuntainen etäisyys on enintään 2,4 m (8 jalkaa). Voit välttää kuvan katoamisen tai välkkymisen
minimoimalla ensisijaisen ja toissijaisen näytön välisen esteen.
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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)

Näyttöjen sijoittaminen

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
ensisijainen näyttö

(4) Leikkauspöytä

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
toissijainen näyttö

(5) Valssituki

(3) Endoskopiakärry

7.2 Toiminta näköyhteyden puuttuessa

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmä voi ylläpitää langattoman yhteyden osittaisista esteistä
huolimatta. Paras suorituskyky saavutetaan kuitenkin selkeällä yksiköiden välisellä näköyhteydellä.

OHJE!
Kuva katoaa tai välkkyy

Näytön esteet näyttöjen välillä tulee minimoida, jotta vältetään kuvan menetys tai
välkkyvä kuva.

Leikkaussaliympäristössä kattoon asennettu puomijärjestelmä ja sen jousivarsien liitokset sekä kirurgiset
valopäät ovat suuria metallirakenteita, jotka voivat mahdollisesti estää langattomat signaalit, jos ne häiritsevät
ensisijaisen ja toissijaisen näytön välistä näköyhteyttä (katso alla olevaa kuvaa).

Kirurgiset valot tulisi mieluiten sijoittaa pois tieltä tai asettaa näköyhteyden yläpuolelle. Jos esineen on oltava
näköyhteyden tiellä, paras vaihtoehto on sijoittaa se ensisijaisen ja toissijaisen näytön puoliväliin.

Leikkaussalit, joiden seinät ja/tai katto on rakennettu metallilevyistä, voivat heikentää Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo-järjestelmän suorituskykyä. Tätä tilannetta voidaan mahdollisesti lieventää siirtämällä
ensisijaista ja toissijaista näyttöä lähemmäs toisiaan, asettamalla niiden näkökulma 0°:een (katsoSijoitus ja
suuntaus) ja varmistamalla, että ensisijaisen ja toissijaisen näytön välillä ei ole esteitä.
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Näköyhteys puuttuu

7.3 Näyttöjen asettaminen ja yhdistäminen

Lähettävän (ensisijaisen) näytön asettaminen
Ensisijainen näyttö näyttää ja lähettää videon videolähteestä linkitetylle toissijaiselle näytölle.

1. Liitä videolähde yhteen kolmesta ZeroWire-yhteensopivasta sisääntulosta: Tx 12G-SDI-IN ZW, Tx
DISPLAYPORT ZW tai Tx HDMI ZW (katso Liitinpaneeli [} 20]).
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2. Avaa INPUT-välilehti (katso Input (tulo) -valikko [} 19]) ensisijaisessa näytössä.

3. Valitse joko Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW tai Tx HDMI ZW valitsemalla yksi kolmesta Tx ZW-
vaihtoehdosta.

4. Avaa SETUP-välilehti (katso Setup (Asetukset) -valikko [} 17]).

5. Varmista, että ZeroWire Power on asetettu On-asentoon. Jos ei, aseta ZeroWire Power On-asentoon.

Toissijaisen (vastaanottavan) näytön asettaminen
Toissijainen näyttö vastaanottaa ensisijaiselta näytöltä lähetetyn videon langattomasti.

1. Avaa INPUT-välilehti (katso Input (tulo) -valikko [} 19]) toissijaisella näytöllä.

2. Valitse ZW-vastaanotin.

3. Avaa SETUP-välilehti (katso Setup (Asetukset) -valikko [} 17]).

4. Varmista, että ZeroWire Power on asetettu On-asentoon. Jos ei, aseta ZeroWire Power On-asentoon.

Ensisijaisen ja toissijaisen näytön yhdistäminen

1. Napauta INPUT-painiketta ensisijaisella näytöllä. ZeroWire Link Menu ilmestyy näytölle.

2. Paina INPUT-painiketta kolmen sekunnin ajan etsiäksesi toissijaista (vastaanottavaa) näyttöä ja aktivoi
yhdistäminen. Valkoinen palkki osoittaa yhdistämisen edistymisen.

3. Odota, kunnes valkoinen palkki on täynnä ja noudata samoja vaiheita toissijaisessa näytössä.

Langattoman linkityksen tilailmoitukset

(1) (2)(3)

(1) Tilailmaisin, joka ilmaisee yhdistämisprosessin vaiheet.
(2) Tx -ilmaisin
(3) Rx -ilmaisin

Näytön vasemmassa alakulmassa joukko tilailmoituksia ilmaisee yhdistämisprosessin vaiheita. Näytön oikeassa
alakulmassa on kaksi sinistä LED-merkkivaloa. Vasen vastaa TX-ilmaisinta ja oikea vastaa RX-ilmaisinta. Nämä
ilmaisimet syttyvät, kun näyttö on asetettu ZW-tulolle.

Vaihe 1:

Kun yhdistäminen aloitetaan, tyypillinen näytöllä näkyvä tilaviestien sarja alkaa Searching for Transmitter
(Etsitään lähetintä) -viestillä (toissijainen näyttö) tai Searching for Receiver (Etsitään vastaanotinta)
-viestillä (ensisijainen näyttö). Vastaavat Tx- ja Rx-ilmaisimet vilkkuvat hitaasti osoittaen, että jokainen näyttö
on asetettu ZW-tuloon ja etsii paria.
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Vaihe 2: Linkkiä muodostetaan

Vastaavan ilmaisimen vilkkumisnopeus kasvaa, kun yhteys muodostetaan.

Vaihe 3: Langaton linkki

Vastaava merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja syttyy sinisenä, kun yhteys on muodostettu.

Jos viestiä ei näy 10 sekunnin kuluttua, yhdistäminen on onnistunut ja yhteyden laatu on riittävä. Jos linkin
yhteyden laatu on alle 65 %, näkyviin tulee kuvake, joka ilmaisee langattoman linkin laadun.

Jos linkkiä ei voida muodostaa tai vahvistaa 60  sekunnissa, ensisijaisessa ja toissijaisessa näytössä näkyy No
Receiver Found (Vastaanottajaa ei löydy) tai No Transmitter Found (Lähetintä ei löydy) -tilaviesti.
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Jos yhdistettyjen näyttöjen yhteys katkeaa, molemmilla näytöillä näkyy Signal Lost (Signaali kadonnut)
-tilaviesti.

OHJE!

Toista yhdistämisprosessi, jos se epäonnistuu.

OHJE!
Yhdistämisen laadun osoitin

Yhdistämisen laadun osoitinta ei ehkä ole täysin synkronoitu näyttöjen välillä langattoman
yhteyden ajoittaisten ja lyhyiden häiriöiden vuoksi.
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8 Näytön spesifikaatiot

OHJE!
Spesifikaatioita saatetaan muuttaa

Spesifikaatioita saatetaan muuttaa ennakkoon varoittamatta. Kysy paikalliselta NDS:n
konttorilta voimassa olevista spesifikaatioista käyttämällä takakannen yhteystietoja.

Katseluala (lävistäjä) 32,00" (812,8 mm)

Katselukulma (vaaka- ja pystysuunta) 178°

Natiivitarkkuus 3840 x 2160

Kontrastisuhde (nimellinen) 1350:1

Tyypillinen luminanssi (cd/m2) 700

Värikirjo 149 % BT.709:stä

Pikseliväli 0,1845 mm

Tasavirtatulo 24 V/6.25 A

Tasavirrankulutus (tyypillinen)a 130 W

Monitorin paino 32,0 lb. (14,5 kg)

Monitorin mitat (L x K x S) 780 x 509 x 87 mm (30,7 x 20 x 3,4")

Lämpötila-alueetb:

Käyttö 0–40 °C (32–104 °F)

Säilytys/kuljetus –20 °C ... 50 °C (–4 °F ... 122 °F)

Kosteusvälit (tiivistymätön)b:

Käyttö 20–90 %

Säilytys/kuljetus 10–90 %

Korkeus merenpinnasta (enintään)b:

Käyttö 6 600 ft (2 000 m)

Säilytys/kuljetus 16 000 ft (4 877 m)

Ilmanpaine 549–1013 hPa

a. Koskee BridgePower BPM150S24F06 -virtalähdettä.

b. ASTM D6653/D6653M:n mukaisesti – 13
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9 ZeroWiren spesifikaatiot

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -näyttö tarjoaa videosignaalien langattoman toimituksen TAI
videolähteiden HDMI-, DP- ja 12G-SDI-lähdöistä videonäytön DVI-tuloon. Se toimii 60 Ghz:iin perustuvana
langattomana HD-järjestelmänä FCC:n (osa 15) sääntöjen mukaisesti. Nämä koskevat lisensoimatonta 57–64
GHz:n taajuuskaistaa, joka sijaitsee sähkömagneettisen spektrin millimetriaaltojen (mmW) osuudella. Se
vastaanottaa sisääntulovideosignaaleja suoraan endoskooppisesta kameraprosessorista tai mistä tahansa
muusta yhteensopivasta videolähteestä.

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

Taajuuskaista 57–64 GHz

Videotulot (Tx) HDMI, DP ja 12G-SDI

HIPAA-tuki 256-bittinen AES-salaus

Järjestelmän latenssi < 1 kehys

Suurin parimäärä / huone 2 paria

Radiotaajuisen tehon lähtö < 28 dBm/MHz EIRP

Enimmäiskantama 9,14 m (< 30 ft)

Tiedonsiirtonopeus 50 Mb/s – 3,8 Gb/s

Tehonkulutus < 8 wattia

Testitaajuuden suurin EIPR-lähtöteho

Kanavat Taajuusalueen keskiarvo EIRP -lähtöteho
LRP (Sink) 60.16 – 62.96 GHz 22,7 dBm

LRP (lähde) 60.16 – 62.96 GHz 21,9 dBm

MRP / HRP (lähde) 60.48 – 62.64 GHz 28,7 dBm

Häiriötön etäisyys
Seuraavassa taulukossa luetellut laitteet on testattu sen toteamiseksi, miten lähellä Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo-järjestelmää niitä voidaan käyttää ilman, että keskinäisiä häiriöitä esiintyy. Jos Radiance® Ultra
32" 4K ZeroWire Duo -järjestelmän epäillään joskus aiheuttavan tai saavan kyseisistä laitteista häiriöitä,
laitteet pitää siirtää kauemmaksi toisistaan ja taulukossa määritettyjä vähimmäisetäisyyksiä tulee ylläpitää.

Testatut laitteet Etäisyys lähettimestä Etäisyys vastaanottimesta
Sähköpoltto > 60 cm (2 jalkaa) > 1 foot (0,03 tuumaa)

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

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

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

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

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

Samalla kanavalla esiintyvien häiriöiden välttäminen
Jos Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmiä on tyypilliseen tapaan huoneessa vain yksi, rajoituksia
ei olennaisesti ole. Ensisijaisen näytön Channel Selection -ominaisuus valitsee virran kytkemisen yhteydessä
kahdesta käytettävissä olevasta kanavasta häiriöille vähiten herkän kanavan. Eräitä Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo -kanavien erotukseen vaikuttavia tekijöitä on lueteltu alla:

1. Huoneen seinien paksuus ja materiaali.

2. Huoneen ovien avaaminen ja sulkeminen.



34 / 45

34 | ZeroWiren spesifikaatiot

3. Huoneen katon rakenne ja rakennusmateriaalit.

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -järjestelmän ensisijainen ja toissijainen näyttö on asennettava
samaan huoneeseen. Huoneiden välistä toimintaa ei tueta. Kun tiettyyn huoneeseen asennetaan kaksi
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -järjestelmää, kukin pari täytyy linkittää kerrallaan ja erikseen niin, että
toinen pari linkitetään ensimmäisen parin onnistuneen linkityksen jälkeen. Ensin linkitettyä paria ei tarvitse
sammuttaa ennen toisen parin virran kytkemistä tai linkitystä.

Kanavien käyttö
Asianmukaiset asetukset pitää todeta seuraavien suositusten avulla:

1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -näyttöjä ei voi käyttää aikaisempien ZeroWire-lähetin- ja/tai
-vastaanotinyksiköiden kanssa.

2. Samassa huoneessa voidaan käyttää enintään kahta Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmää.
Yhdistettyjen näyttöparien tulee olla vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä huoneessa.

3. Kahden Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmän ryhmiä voidaan asettaa useisiin huoneisiin
sillä ehdolla, että huoneet ovat vähintään 7,6 m:n (25 jalan) päässä toisistaan.

4. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -näyttöjä ei saa asentaa metallikaappiin tai metalliesineiden
keskelle, sillä tällöin lähettimen ja vastaanottimen välinen tiedonsiirto estyy.

Usean järjestelmän asennus
Kun kaksi yhdistettyä Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmää asennetaan tiettyyn leikkaussaliin,
käytä seuraavaa menettelyä:

1. Jos ensisijaista ja toissijaista näyttöä ei ole linkitetty, kytke ensisijaiseen ja toisijaiseen näyttöön virta ja
noudata linkitysmenettelyä, joka on kuvailtu kohdassa Näyttöjen asettaminen ja yhdistäminen [} 28].

2. Käynnistä ensisijainen ja toissijainen näyttöpari ja toista linkitys. Näyttöparit on linkitettävä yksi pari
kerrallaan. Suosittelemme, että linkitetyt parit merkitään asennuksen ja vianmäärityksen helpottamiseksi.

Suorituskyky
1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo on -järjestelmä on tarkoitettu ja optimoitu käytettäväksi

kirurgisissa tai toimenpidehuoneissa. Kliinisen ympäristön ulkopuolinen käyttö ei ole suositeltavaa.

2. Seuraavat toimenpiteet auttavat Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-järjestelmää toimimaan
optimaalisesti:

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

4. Ihannetapauksessa sekä ensisijaisen että toissijaisen näytön tulisi olla samalla korkeudella.

5. Luotettava videoyhteys saadaan noudattamalla ohjeita osiossa Näyttöjen asettaminen ja yhdistäminen
[} 28].

6. Näyttöjen tulee olla vastakkain ja näkyä toisilleen vapaassa ilmatilassa.

7. Muissa kuin näköyhteydessä olevissa sovelluksissa suosittelemme, että näytöt sijoitetaan enintään 1,8
metrin (6 jalan) päähän seinistä.
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10 Tuettavat tarkkuudet

Resoluutiokateg
oria

Resoluutiot

Hactive x
Vactive

Päivitysnopeudet
Pikselikello
(MHz)

HD-
SDI 3G-SDI DP HDMI

H (kHz) V (Hz)

High definition 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

High definition 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

High definition 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grafiikka 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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4K ja UHD-resoluutiot

Resoluutiok
ategoria

Resoluution
nimi

HActive x
VActive

Kehystaaju
us (Hz) Väritila Värisyvyys Alaotos Videokäytt

öliittymä
Ultra-high
definition 4K DCI 4096x2160 59.94fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI

Ultra-high
definition

4K DCI 4096x2160 50fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra-high
definition

4K DCI 4096x2160
4096x2160

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

Ultra-high
definition 4K DCI 4096x2160 50fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP

Ultra-high
definition

UHD 3840x2160 60fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra-high
definition

UHD 3840x2160 59.94fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra-high
definition UHD 3840x2160 50fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra-high
definition

UHD 3840x2160 30fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra-high
definition UHD 3840x2160 60fps YCbCr 10bit 4:2:2

HDMI / DP /
12G

Ultra-high
definition

UHD 3840x2160 59.94fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G

Ultra-high
definition UHD 3840x2160 50fps YCbCr 10bit 4:2:2

HDMI / DP /
12G
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11 Asennus ja huolto

11.1 VESA-kiinnitys

Tämä monitori noudattaa VESA-kiinnitysstandardia. Siinä on 100 x 100 mm:n ja 200 x 100 mm:n
ruuvinreikämallit, jotka sopivat teline- tai puomiasennukseen.

VAARA!

Kiinnitystelineen ruuvit täytyy kiristää pitävästi. Jos kiinnitystelinettä ei kiinnitetä pitävästi
näyttöön, voi syntyä vaaratilanne.

11.2 Johtosuojuksen asennus

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

2. Kohdista johtosuojus näytön takana olevaan johtosyvennykseen.

3. Sijoita johdot aukon alle ja työnnä suojusta eteenpäin syvennykseen, kunnes alareunan kielekkeet
napsahtavat paikoilleen.

11.3 Puhdistusohjeet

Ennen puhdistusta monitori täytyy sammuttaa ja irrottaa virtalähteestä.

Puhdista etupinnan lasi ja kotelo nukkaamattomalla liinalla, joka on lievästi kostutettu tislatulla vedellä,
ammoniakkipohjaisella lasinpuhdistusaineella tai jollain seuraavista desinfiointiaineista:

etanoli (80 %) isopropanoli väkiviinaetikka (tislattu, happamuus
5 %).

VAARA!

Älä päästä monitorin sisään nesteitä, sillä siitä voi aiheutua laitteelle vakavia vaurioita. Älä
käytä liuotteita, hankaavia puhdistusaineita tai kemiallisia puhdistusliinoja.
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12 Vianmääritys

Ongelma Mahdollinen syy Korjaava toimenpide
Merkkien haamuääriviivat
tai välkkyvä kuva Väärä terävyysasetus

Tarkista terävyysasetus Kuvavalikosta (Picture Menu).
Aseta terävyys oletusarvoon 50.

Musta näyttö

Videosignaali kadonnut
näytöstä ja DPMS on
aktiivinen

Jos näyttö menetti videosignaalin tulon, näyttö aktivoi
lepotilan, kun DPMS on käytössä. Poista DPMS
käytöstä Setup (Asetukset) -valikosta.

Valitussa videotulossa ei
ole kelvollista
videosignaalia

Tarkista, oletko valinnut videotulon, jossa on
kelvollinen videosignaali.

Lähetintä ei löydy

Ensisijainen näyttö on
OFF-tilassa tai
videolähteen kaapelia ei
ole kytketty tai
videolähde on OFF-
tilassa.

Varmista, että ensijainen näyttö on päällä tai että
lähdesignaali on liitetty.

Näytössä ei näy kuvaa
tulon tarkkuuden
muuttamisen jälkeen

Ensisijainen tai
toissijainen näyttö ei voi
lukittua videosignaaliin.

Käytä Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo -näytön
virtaa.

Linkin muodostus
epäonnistuu
pariliitosyrityksen jälkeen

Ensisijainen ja
toissijainen näyttö eivät
pysty sopimaan
yhdistettävästä RF-
kanavasta.

Käytä kumpaakin Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire
Duo-näytön virtaa.

Huono tai pätkivä video

Ensisijainen ja
toissijainen näyttö ovat
yli 9,1 m:n (30 jalan)
päässä toisistaan.

Lyhennä ensisijaisen ja toissijaisen näytön välinen
etäisyys enintään 9,1 metriin (30 jalkaan).

Katso enimmäiskantama osiosta Specifications
(Tekniset tiedot).

Ensisijainen ja
toissijainen näyttö on
kohdistettu huonosti

Noudata lähettimen ja vastaanottimen kohdistuksesta
osiossa Sijoitus ja suuntaus annettuja ohjeita.

DVI- tai SDI-liitokset Vahvista, että johdot on liitetty kunnolla.

Videotilaa ei tueta Varmista, että käytettyä videotilaa tuetaan. Katso
Tuetut videotilat.

DVI- tai SDI-kaapelit
Vaihda johdot yksi kerrallaan ja tarkista videonäyttö.

Jos videosignaali on hyvä johdon vaihdon jälkeen,
hävitä juuri vaihtamasi johto.

Ylikuuluminen Katso Samalla kanavalla esiintyvien häiriöiden
välttäminen.

Heikko
signaalivoimakkuus

Katso Signaalivoimakkuus ja näyttövalikon
diagnostiikkaviestit.

Ensisijainen ja
toissijainen näyttö on
kytketty väärinpäin

Varmista, että videolähde on kytketty ensisijaiseen
näyttöön, ei toissijaiseen näyttöön.
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13 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden taulukot

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

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

Seuraavat EMC-taulukot on annettu viitteeksi:

13.1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitukset − sähkömagneettinen säteily

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

Säteilytesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuussäteily
CISPR 11 Ryhmä 1

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

Radiotaajuussäteily
CISPR 11

Luokka B

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

Harmoniset lähetteet
IEC 61000-3-2

Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Yhteensopiva
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13.2 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

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

Häiriösietotesti Häiriösietotesti

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

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

Säteilevä radiotaajuuskenttä IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Lähikentät langattomista lähettimistä IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz 3 V/m

Pistokokeet: 385 MHz arvossa 27 V/m;

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

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

Nopea sähkötransientti / purske IEC 61000-4-4

± 2 kV, vaihtoverkkovirta

± 1 kV, I/O-portit

100 kHz PRR

Jännitepiikki IEC 61000-4-5

Vaihtoverkkovirta, johtimesta maahan

Vaihtoverkkovirta, johtimesta johtimeen

± 0,5; ± 1; ± 2 kV

± 0,5; ± 1 kV

Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)

6 V ISM-kaistat

80 % AM 1 kHz

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

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

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

180°, 225°, 270°, 315°

100 %:n kuoppa, 1 jakso

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

Katko 100 %:n lasku, 5 s

OHJE!

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

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

13.3 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – suositeltavat varoetäisyydet

Radiotaajuisten kannettavien tai mobiiliviestimien ja tuotteen väliset suositeltavat keskinäiset
etäisyydet

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

VAARA!
Radiotaajuudella toimivien televiestintälaitteiden (lähettimien) vaikutus
suorituskykyominaisuuksiin

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

Lähettimen suurin
nimellinen lähtöteho (W)

Keskinäinen etäisyys metreinä lähettimen taajuuden perusteella

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

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

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

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

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

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

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

OHJE!

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

OHJE!

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

14.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FCC:n ja Eurooppa-neuvoston eurooppalaiset standardit

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

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

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

IEC

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

FCC, Eurooppa-neuvoston asetukset ja IEC

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

• Muuta vastaanottavan antennin suuntausta tai sijaintia.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

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

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

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

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

FCC

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 luokan B
digitaalisen laitteen raja-arvoja. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta
häiriöiltä asennuksissa asuinympäristöihin. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja
jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei voida
taata, etteikö häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai
televisiovastaanottoa haittaavia häiriöitä, jotka voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se takaisin
päälle, käyttäjä voi yrittää estää häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

• Muuta vastaanottavan antennin suuntausta tai sijaintia.
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• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

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

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

14.2 Oikeudellinen ilmoitus

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

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

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

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

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

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

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

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