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1 Σημαντικές επισημάνσεις για τον χρήστη
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και εξοικειωθείτε με τον χειρισμό και τη λειτουργία της συσκευ-
ής και των παρελκομένων πριν από τη χρήση κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων. Η μη τήρη-
ση των οδηγιών που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει

• σε απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς του ασθενούς,
• σοβαρούς τραυματισμούς του προσωπικού της χειρουργικής ομάδας, του νοσηλευτικού προσωπι-

κού ή του προσωπικού σέρβις
• ή να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργία της συσκευής ή/και των παρελκομένων.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της εμφάνισης, των γραφικών και των τεχνικών
στοιχείων του προϊόντος μέσω της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων του.
Επισήμανση: Οι παράγραφοι που επισημαίνονται με τις λέξεις ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΣΟΧΗ και ΥΠΟΔΕΙ-
ΞΗ περιέχουν κείμενο ειδικής σημασίας. Πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ενότητες που επιση-
μαίνονται με αυτές τις λέξεις.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Η ασφάλεια ή/και η υγεία του ασθενή, του χρήστη ή ενός τρίτου ατόμου βρίσκεται σε
κίνδυνο. Συμμορφωθείτε με αυτήν την προειδοποίηση, για να αποφύγετε τραυματι-
σμό του ασθενή, του χρήστη ή ενός τρίτου ατόμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτές οι παράγραφοι περιέχουν πληροφορίες που παρέχονται στον χειριστή σχετι-
κά με την ενδεδειγμένη και ορθή χρήση της συσκευής ή των παρελκομένων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτές οι παράγραφοι περιέχουν πληροφορίες που αποσαφηνίζουν τις οδηγίες ή πα-
ρέχουν χρήσιμες πρόσθετες πληροφορίες.
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2 Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από
ιατρό ή κατόπιν εντολής ιατρού.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για έμμεσες, τυχαίες και επακόλουθες ζημίες, συμπεριλαμβανο-
μένης, ενδεικτικά, της απώλειας κέρδους. Οποιαδήποτε ευθύνη και ισχύουσα εγγύηση καθίσταται άκυ-
ρη σε περίπτωση που:

• η συσκευή ή/και τα παρελκόμενα/περιφερειακά χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται, αποθηκεύονται,
προετοιμάζονται ή συντηρούνται ακατάλληλα,

• δεν τηρούνται οι οδηγίες και οι κανόνες στις οδηγίες χρήσης,
• οι επισκευές, ρυθμίσεις ή μετατροπές στη συσκευή ή στα παρελκόμενα/περιφερειακά πραγματο-

ποιούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
• ανοίξουν τη συσκευή μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
• δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα προγράμματα επιθεώρησης και συντήρησης.

Η παράδοση τεχνικών εγγράφων δεν συνιστά εξουσιοδότηση για επισκευές, ρυθμίσεις ή μετατροπές
στη συσκευή ή στα παρελκόμενα/περιφερειακά.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση της συσκευής.

Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές, ρυθμίσεις ή μετα-
τροπές στη συσκευή ή στα παρελκόμενα/περιφερειακά και να χρησιμοποιήσει το μενού σέρβις. Οποια-
δήποτε παραβίαση θα ακυρώσει κάθε ισχύουσα εγγύηση. Οι εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί σέρβις είναι εκ-
παιδευμένοι και πιστοποιημένοι μόνο από τον κατασκευαστή.
Διαχείριση αποβλήτων

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με αδιαχώριστα αστικά απόβλητα και
πρέπει να συλλέγονται χωριστά. Για την απόρριψη της συσκευής και των παρελ-
κόμενών της, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή ή μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία
απόρριψης, σύμφωνα με τους νομικούς ή εθνικούς κανονισμούς.
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3 Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής

Αυτό το προϊόν φέρει έγκριση T.U.V. αναφορικά με ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και μηχανικούς
κινδύνους μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα CAN/CSA C22.2 Αρ. 60601‑1 και ANSI/
AAMI ES60601‑1.

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου EN60601‑1 έτσι ώστε να συμμορφώνε-
ται με τον Κανονισμό περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Εάν μια διαρκής (σταθερή) εικόνα αφεθεί να εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί διατήρηση εικόνας. Αποφεύγετε να αφήνετε μια
σταθερή εικόνα στην οθόνη, ή απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν βρίσκεται σε
χρήση.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Η μη μονωμένη πηγή τάσης στο εσωτερικό της μονάδας ενδέχεται να έχει μέγεθος
ικανό να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε κανένα εξάρτημα στο εσωτερικό
της μονάδας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα
ή το πίσω μέρος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, συνιστούμε θερμά να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο
ένα εφεδρικό ζεύγος οθονών ZeroWire 4k, καθώς και ένα καλώδιο DVI. Επιπλέον, συ-
νιστούμε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μια ενσύρματη οθόνη συνδεδεμένη στην πηγή
βίντεο όποτε βρίσκεται σε εξέλιξη μια χειρουργική διαδικασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κανένα μέρος αυτού του προϊόντος δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με ασθενή.
Ποτέ μην αγγίζετε το προϊόν και έναν ασθενή ταυτόχρονα. Πρέπει να διατηρείται ανά
πάσα στιγμή ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού 20 cm από τη συσκευή που βρίσκε-
ται σε λειτουργία και τον χρήστη ή τον ασθενή.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας
Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή την υγρασία.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Μην χρησιμοποιείτε το πολωμένο βύσμα αυτής της μονάδας με μια υποδοχή καλω-
δίου προέκτασης ή άλλες εξόδους εκτός εάν οι ακίδες μπορούν να εισαχθούν πλή-
ρως.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού
Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό έχει συμβεί σε σχέση
με τη συσκευή στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο εί-
ναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης I σύμφωνα με τον Κανονισμό
περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων (MDR) στην Ευρώπη. Δεν επιτρέπονται τροπο-
ποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης II στις Ηνωμένες Πολιτείες και
τον Καναδά. Δεν επιτρέπονται τροποποιήσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν υπό την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού
μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτός ο εξοπλισμός/σύστημα προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγεί-
ας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στο εσωτερικό της μονάδας δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από
τον χρήστη. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για να πληροί τις απαιτήσεις ιατρικής ασφάλειας
για μια συσκευή σε γειτνίαση με τον ασθενή.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας

Δια του παρόντος, η NDS Surgical Imaging, LLC δηλώνει ότι αυτό το σύστημα ZeroWire 4K συμμορ-
φώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες
κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται κατόπιν αιτήματος.
Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή κα-
τόπιν εντολής ιατρού.

Έγκριση ραδιοεξοπλισμού:
Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του EN302 567 και συμμορφώνεται με την Οδηγία περί ραδιοε-
ξοπλισμού (RED) 2014/53/EΕ.
Αναγνώριση FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 ή 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 ή 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
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Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα παραπάνω πρότυπα μόνο όταν χρησιμοποιείται με ένα παρε-
χόμενο από την NDS τροφοδοτικό ιατρικής κατηγορίας.
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4 Γενικές πληροφορίες

4.1 Απαιτήσεις συσκευής

4.1.1 Απαιτήσεις ασφάλειας συστήματος
Ο εξωτερικός εξοπλισμός που συνδέεται στην είσοδο/έξοδο σήματος ή σε άλλους συνδέσμους αυτού
του προϊόντος για χρήση σε περιβάλλον ασθενούς πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
προτύπων ασφάλειας ISO και ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1. Το άτομο που συνδέει τέτοιον εξοπλι-
σμό σε αυτό το προϊόν έχει εξ ορισμού διαμορφώσει ένα σύστημα και φέρει την ευθύνη για τη συμμόρ-
φωση αυτού του συστήματος με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας ISO και ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1.
Η NDS συνιστά η εγκατάσταση του VIMA να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό.

4.1.2 Τροφοδοτικό
Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα παρατιθέμενα πρότυπα ασφάλειας μόνο όταν χρησιμοποιείται με
το παρεχόμενο τροφοδοτικό ιατρικής κατηγορίας:

Μοντέλο Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Τροφοδοτικό BridgePower BPM150S24F06
Είσοδος AC 100 - 240 V, 50 έως 60 Hz
Έξοδος DC 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

4.1.3 Καλώδιο τροφοδοσίας
Χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας νοσοκομειακής κατηγορίας με το σωστό φις για
την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας που διαθέτετε.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη διάταξη αποσύνδεσης για αυτό το προϊόν.
Για να απενεργοποιήσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο εναλλασ-
σόμενου ρεύματος (AC).

• Το προϊόν και άλλος ιατρικός εξοπλισμός πρέπει να τοποθετείται με τέτοιον τρόπο ώστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και η σύνδεση στο δίκτυο AC να είναι άμεσα προσβάσιμα.

• Εάν χρειάζεται καλώδιο προέκτασης ή πολύπριζο για τη σύνδεση αυτού του προϊόντος στο δίκτυο
AC, επιβεβαιώστε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας μπορεί να συνδεθεί με ασφάλεια στο κα-
λώδιο ή στο πολύπριζο. Η πλευρά χαμηλής τάσης του τροφοδοτικού μπορεί να επεκταθεί μόνο έως
και 50 πόδια.

• Αυτό το προϊόν πρέπει να τροφοδοτείται από κύκλωμα κεντρικής λήψης όταν χρησιμοποιείται στις
ΗΠΑ σε τάσεις άνω των 120 V.

4.1.4 Γείωση
Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ισχύος που προορίζεται για εξοπλισμό
κατηγορίας I σύμφωνα με τον Κανονισμό περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να ελέγξει τη γείωση του προϊόντος για να επαλη-
θεύσει ότι συμμορφώνεται με τις νοσοκομειακές, τοπικές και εθνικές απαιτήσεις σύνθετης αντίστασης.
Ένα σημείο γείωσης βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος, προς χρήση για τη γείωση του πλαι-
σίου της μονάδας. Οποιαδήποτε τέτοια γείωση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες
ηλεκτρικούς κώδικες.
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4.2 Προοριζόμενη χρήση
Το Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo είναι ένας συζευγμένος ασύρματος πομπός και δέκτης επι-
κοινωνίας βίντεο, ο οποίος προορίζεται για την παροχή σημάτων βίντεο από μια πηγή, όπως η ενδο-
σκοπική κάμερα/επεξεργαστής ή άλλη πηγή βίντεο μέσω σύνδεσης ραδιοσυχνοτήτων με έναν δέκτη
ZeroWire για προβολή εικόνων κατά τη διάρκεια ενδοσκοπικών και γενικών χειρουργικών επεμβάσεων.
Το Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo είναι μια μη αποστειρωμένη επαναχρησιμοποιήσιμη συ-
σκευή που δεν προορίζεται για χρήση στο στείρο πεδίο.
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5 Περιβάλλον εργασίας χρήστη στην οθόνη

5.1 Πληκτρολόγιο οθόνης
Το πληκτρολόγιο οθόνης είναι κεντραρισμένο στην κατώτερη εμπρόσθια επιφάνεια του περιβλήματος
της οθόνης, παρέχοντας στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση των παραμέτρων της οθόνης με χρήση του
συστήματος μενού On Screen Display (OSD - εμφάνιση επί της οθόνης).

5.2 Επισκόπηση του μενού OSD
Το μενού OSD παρέχει στοιχεία χειρισμού που χωρίζονται σε 4 κατηγορίες: το μενού Picture (Εικόνα),
το μενού Color (Χρώμα), το μενού Setup (Ρύθμιση) και το μενού Input (Είσοδος).

5.3 Πλοήγηση στο μενού πληκτρολογίου

Κουμπί INPUT (Είσοδος)
Για να ανοίξετε απευθείας το μενού Input (Είσο-
δος), πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος). Οι επι-
λογές σήματος εισόδου εμφανίζονται στη δεξιά
στήλη. Βλ. Μενού Input (Είσοδος) [} 21].

Κουμπί MENU (Μενού)
Για να ανοίξετε το μενού OSD, πατήστε το κουμπί
MENU (Μενού). Εμφανίζεται αρχικά το μενού
Picture (Εικόνα), με λεπτομέρειες της τρέχουσας
εισόδου, που παρατίθεται πάνω από τις καρτέλες
μενού.

Κουμπί SCROLL (Κύλιση): Στοι-
χείο ελέγχου κάθετης επιλογής

Για να εισαγάγετε ένα μενού, πατήστε το κουμπί
SCROLL (Κύλιση). Η επάνω γραμμή παραμέτρων
επιλέγεται με το πρώτο πάτημα του κουμπιού
SCROLL (Κύλιση) και η επιλογή μετακινείται προς
τα κάτω στην επόμενη γραμμή με κάθε διαδοχικό
πάτημα.
Για έξοδο από ένα μενού, χρησιμοποιήστε το κου-
μπί SCROLL (Κύλιση) για να μετακινήσετε την επι-
λογή στην κάτω γραμμή μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) μόνο μία φο-
ρά για να επισημάνετε την καρτέλα μενού, όπου
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  ή το
κουμπί  για να επιλέξετε μια άλλη καρτέλα με-
νού.
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Κουμπιά LEFT / RIGHT (Αριστερά/
Δεξιά): Στοιχεία ελέγχου οριζόντιας
επιλογής

Για να προσαρμόσετε μια παράμετρο, επιλέξτε τη
γραμμή παραμέτρου χρησιμοποιώντας το κουμπί
SCROLL (Κύλιση) και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί  για να επιλέξετε ή να αλ-
λάξετε μια ρύθμιση.

Κουμπί COLOR (Χρώμα)

Για να ανοίξετε απευθείας το μενού Color (Χρώμα),
πατήστε το κουμπί COLOR (Χρώμα). Το μενού
Color (Χρώμα) περιέχει τις παραμέτρους Color
(Χρώμα), Brightness (Φωτεινότητα), Contrast
(Αντίθεση) και άλλες παραμέτρους που περι-
γράφονται στο Μενού Color (Χρώμα) [} 18].

5.4 Μενού OSD
Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού OSD πατώντας το κουμπί MENU (Μενού). Το μενού OSD ανοίγει εμ-
φανίζοντας το μενού Picture (Εικόνα), με λεπτομέρειες της τρέχουσας εισόδου που παρατίθεται στο
επάνω μέρος του μενού, πάνω από τις καρτέλες μενού. Η ένδειξη Operating Hours (Ώρες λειτουργίας)
και ο αριθμός έκδοσης υλικολογισμικού παρατίθενται στο κάτω μέρος του μενού.
Το πληκτρολόγιο τίθεται σε αναμονή μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας. Όταν το πληκτρολόγιο είναι
σε αναμονή, πατήστε το κουμπί MENU (Μενού) για να ενεργοποιήσετε το πληκτρολόγιο. Πατήστε ξανά
το κουμπί MENU (Μενού) για να μπείτε στο μενού.
Για να επιλέξετε άλλες καρτέλες μενού, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να επισημάνετε μια
καρτέλα μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για είσοδο στο μενού.
Για να προσαρμόσετε μια παράμετρο, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να μετακινήσετε την
επιλογή γραμμής προς τα κάτω σε αυτήν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να
προσαρμόσετε την παράμετρο ή να επιλέξετε μια ρύθμιση. Οι προσαρμογές των παραμέτρων εφαρ-
μόζονται σε πραγματικό χρόνο ενόσω αλλάζουν οι τιμές ή οι ρυθμίσεις.
Το μενού OSD κλείνει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ενέργεια ή μπορεί να κλείσει εάν
πατήσετε το κουμπί MENU (Μενού).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Οι γκρι (απενεργοποιημένες) περιγραφές υποδεικνύουν παραμέτρους που δεν είναι
διαθέσιμες για την τρέχουσα διαμόρφωση σήματος ή εισόδου.
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5.5 Μενού Picture (Εικόνα)

Horizontal Position (Οριζόντια θέση)
Για να κεντράρετε οριζόντια την εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Vertical Position (Κάθετη θέση)
Για να κεντράρετε κάθετα την εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Sharpness (Ευκρίνεια)
Για να προσαρμόσετε την ευκρίνεια (βελτίωση ακμών) της εμφανιζόμενης εικόνας, πατήστε το κουμπί

 ή το κουμπί .
= 50: η προεπιλεγμένη τιμή εμφανίζει την εικόνα όπως λαμβάνεται.
> 50: οι αυξανόμενες τιμές αυξάνουν την ευκρίνεια της εικόνας.
< 50: οι μειούμενες τιμές μειώνουν την ευκρίνεια της εικόνας.

Overscan (Υπερσάρωση) (Video) (Βίντεο)
Παράμετρος που ενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι 16:9, 480P, 576P ή πεπλεγμένη. Πιέστε το κουμπί

 ή το κουμπί  για επιλογή.
0: Η εικόνα εμφανίζεται σε μέγεθος που γεμίζει την οθόνη χωρίς απώλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών
βίντεο. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται σε μορφή letterbox, με μαύρες ράβδους στο επάνω και κάτω
μέρος ή αριστερά και δεξιά.
1, 2, 3, 4, 5 ή 6: Μεγεθύνει και περικόπτει βηματικά την κεντραρισμένη εικόνα. Καθώς η εικόνα μεγα-
λώνει, πληροφορίες βίντεο χάνονται σε όλες τις πλευρές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το Μενού Link (Σύζευξη) ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμο κατά τη χρήση
Overscan. Οι οθόνες θα πρέπει να πραγματοποιούν σύζευξη πριν από τη χρήση αυ-
τής της λειτουργίας.

Scaling (Προσαρμογή κλίμακας)
Για να επιλέξετε μια επιλογή προσαρμογής κλίμακας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
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Fill (Γέμισμα): Αναπτύσσει την εικόνα βίντεο ώστε να γεμίσει ολόκληρη την οθόνη. Η αναλογία εικόνας
ενδέχεται να μην εμφανίζεται με ακρίβεια.
Aspect (Αναλογία εικόνας): Αναπτύσσει την εικόνα βίντεο μέχρι η μεγαλύτερη διάστασή της να γεμί-
σει την οθόνη ενώ διατηρείται η αναλογία εικόνας. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται σε μορφή letterbox,
με μαύρες ράβδους στο επάνω και κάτω μέρος ή αριστερά και δεξιά.
1:1: Εμφανίζει τα δεδομένα βίντεο στο εγγενές μέγεθος και αναλογία εικόνας. Εικόνες με ανάλυση μι-
κρότερη από την εγγενή ανάλυση 3840 x 2160 του 4K/UHD εμφανίζονται με μαύρο φόντο που περιβάλ-
λει την εικόνα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Οι επιλογές Scaling (Προσαρμογή κλίμακας) περιορίζονται σε Aspect (Αναλογία ει-
κόνας) όταν οι ρυθμίσεις υπερσάρωσης είναι > 0.

Rotation (Περιστροφή)
Η επιλογή περιστροφής περιστρέφει τον προσανατολισμό της οθόνης σύμφωνα με την επιλεγμένη δυ-
νατότητα.

• Για να επιλέξετε τον προσανατολισμό της οθόνης, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
• Off (Απενεργοποίηση): Καμία αλλαγή του προσανατολισμού της οθόνης.
• 180: Περιστρέφει την οθόνη κατά 180°.
• V-Flip (Αναστροφή κατακόρυφα): Περιστρέφει την οθόνη κατακόρυφα κατά 180°.
• H-Flip (Αναστροφή οριζόντια): Περιστρέφει την οθόνη οριζόντια κατά 180°.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Η περιστροφή εικόνας δεν υποστηρίζεται για πεπλεγμένα σήματα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το Μενού Link (Σύζευξη) ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμο κατά τη χρήση περι-
στρεφόμενων εικόνων. Οι οθόνες θα πρέπει να πραγματοποιούν σύζευξη πριν από
τη χρήση αυτής της λειτουργίας.

Rotation OSD (Περιστροφή OSD)
Η επιλογή περιστροφής OSD εμφανίζει στην οθόνη τον δείκτη προσανατολισμού οθόνης στο επιλεγ-
μένο χρονικό διάστημα.
Επιλέξτε την επιλογή ένδειξης περιστροφής οθόνης: Off (Απενεργοποίηση), On (Ενεργοποίηση),
10 seconds (10 δευτερόλεπτα), Blink (Εναλλαγή φωτεινότητας).
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5.6 Μενού Color (Χρώμα)
Ανοίξτε το μενού Color (Χρώμα) απευθείας πατώντας την καρτέλα COLOR (Χρώμα).

Gamma (Γάμμα)
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση γάμμα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 ή 2.6: Προκαθορισμένες τιμές γάμμα
Video (Βίντεο): Πίνακας αναζήτησης (LUT) γραμμικού γάμμα
PACS: LUT γάμμα DICOM
Αυτό το προϊόν είναι ικανό να εμφανίζει ακτινολογικές (PACS) εικόνες μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)
Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία χρώματος, πατήστε τo κουμπί  ή το κουμπί .
5500, 6500, 8000, 9300: Προκαθορισμένες θερμοκρασίες χρώματος.
User (Χρήστης): Με επιλεγμένη μια προκαθορισμένη θερμοκρασία χρώματος, εάν οποιαδήποτε πα-
ράμετρος Color (Χρώμα) προσαρμοστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την προεπιλεγμένη ρύθμιση, οι
τιμές που προκύπτουν αντιγράφονται στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις User (Χρήστης) του Color
Temperature (Θερμοκρασία χρώματος) και επιλέγεται το στοιχείο User (Χρήστης).

Red (Κόκκινο) / Green (Πράσινο) / Blue (Μπλε)
Για να προσαρμόσετε την ισορροπία του επιλεγμένου χρώματος στην εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή
το κουμπί .

Saturation (Κορεσμός) (διαθέσιμο μόνο για εισόδους YUV)
Για να προσαρμόσετε τον κορεσμό (ένταση χρώματος) της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί

.

Hue (Απόχρωση) (διαθέσιμο μόνο για εισόδους YUV)
Για να προσαρμόσετε την απόχρωση (χρώμα) της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Brightness (Φωτεινότητα)
Για να μειώσετε ή να αυξήσετε τη φωτεινότητα της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Contrast (Αντίθεση)
Για να προσαρμόσετε την αντίθεση της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
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Video Level (Επίπεδο βίντεο)
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση επιπέδου βίντεο, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
Normal (Κανονικό): Το εισερχόμενο σήμα εμφανίζεται χωρίς τροποποίηση.
Expanded (Ανεπτυγμένο): Αναπτύσσει ένα σήμα 16–235 Limited Range (Περιορισμένου εύρους,
220 αποχρώσεις από μαύρο σε άσπρο) σε ένα σήμα 0–255 Full Range (Πλήρους εύρους, 256 απο-
χρώσεις από μαύρο σε άσπρο).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Ρύθμιση ανάπτυξης
Η εφαρμογή της ρύθμισης Expanded (Ανεπτυγμένο) σε ένα σήμα Full Range (Πλή-
ρους εύρους) θα περικόψει την εικόνα, με απώλεια λεπτομέρειας σε σκοτεινές και
φωτεινές περιοχές.

Color Correction (Διόρθωση χρώματος)
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση διόρθωσης χρώματος, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
NDS: Παρακάμπτει το χαρακτηριστικό διόρθωσης χρώματος.
BT.709: Βαθμονομημένο από το εργοστάσιο ώστε να πληροί το πρότυπο BT.709.
BT.2020: Βαθμονομημένο από το εργοστάσιο ώστε να προσομοιώνει το πρότυπο BT.2020.
Auto Color Correction (Αυτόματη διόρθωση χρώματος)
Όταν η Αυτόματη Διόρθωση χρώματος είναι ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, η διόρθωση χρώματος θα επιλεγεί
με βάση το σήμα εισόδου:
Ρυθμίσεις αυτόματης διόρθωσης χρώματος κατά τύπο εισόδου και ανάλυσης:

HDMI-1 HDMI-2 Θύρα
οθόνης 1

Θύρα
οθόνης 2

DVI 12G-SDI Δέκτης ZW

Γραφικά NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Τυπική ευ-
κρίνεια BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Υψηλή ευ-
κρίνεια BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Υποστηριζόμενες αναλύσεις για τους τύπους ανάλυσης που
σχετίζονται με κάθε σήμα εισόδου.
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5.7 Μενού Setup (Ρύθμιση)

Menu Position (Θέση μενού)
Για να επιλέξετε από 4 προκαθορισμένες θέσεις οθόνης για την εμφάνιση του μενού OSD, πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί .

Γλώσσα
Για να επιλέξετε μία από οκτώ γλώσσες: English (Αγγλικά), Deutsch (Γερμανικά), Français (Γαλλι-
κά), Italiano (Ιταλικά), Svenska (Σουηδικά), Español (Ισπανικά), Nederlands (Ολλανδικά) ή
Pycckий (Ρωσικά), πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Ενεργοποίηση DPMS (DPMS Enable)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Display Power Management System (DPMS - Σύστη-
μα διαχείρισης ισχύος οθόνης), πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Off (Απενεργοποίηση): Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
On (Ενεργοποίηση): Εάν δεν υπάρχει σήμα εισόδου, εμφανίζεται ένα μή-
νυμα DPMS για 10 - 15 δευτερόλεπτα πριν η οθόνη τεθεί σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Η οθόνη ενεργοποιείται όταν επανέλθει το σήμα
εισόδου.

Menu Lock (Κλείδωμα μενού)
Για να ενεργοποιήσετε το μενού Lock (Κλείδωμα). Πατήστε το κουμπί .

Off (Απενεργοποίηση): Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
On (Ενεργοποίηση): Απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού OSD
εκτός από το μενού Input (Είσοδος). Το μενού OSD κλείνει και ένα μήνυμα
MENU LOCKED (Κλειδωμένο μενού) εμφανίζεται για σύντομο χρονικό
διάστημα. Για να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση στο OSD, πιέστε ταυτόχρο-
να τα κουμπιά MENU (Μενού) και SCROLL (Κύλιση) μέχρι να εμφανιστεί
το μήνυμα MENU UNLOCKED (Ξεκλειδωμένο μενού).

Backlight (Οπίσθιος φωτισμός)
Για να προσαρμόσετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
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Backlight Stabilization (Σταθεροποίηση οπίσθιου φωτισμού)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σταθεροποίηση οπίσθιου φωτισμού, πατήστε το κου-
μπί  ή το κουμπί .
Off (Απενεργοποίηση): Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
On (Ενεργοποίηση): Ελέγχει την έξοδο LED για τη διατήρηση σταθερής λαμπρότητας του οπίσθιου
φωτισμού ώστε να αντισταθμίζεται η υποβάθμιση της εξόδου LED με την πάροδο της διάρκειας ζωής
της οθόνης.

Keypad Color (Χρώμα πληκτρολογίου)
Για την τροποποίηση της ρύθμισης του χρώματος του πληκτρολογίου, πατήστε τo κουμπί  ή το κου-
μπί .

Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές)
Οι παράμετροι μπορούν να προσαρμοστούν σε μια βάση ανά χρήση, ωστόσο οι προσαρμογές δεν
μπορούν να αποθηκευτούν. Κάθε φορά που επιλέγεται το Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλο-
γές), θα φορτώνονται οι προκαθορισμένες ρυθμίσεις των εργοστασιακών προεπιλογών.

User Defaults (Προεπιλογές χρήστη) 1-3
Οι προεπιλογές χρήστη για το Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo δεν είναι διαθέσιμες για την τυ-
πική ρύθμιση.

Zero Wire Power (Ισχύς Zero Wire)
Για να ανοίξετε ενεργοποιήσετε το Zero Wire Power (ισχύς Zero Wire), πατήστε το κουμπί . To On
(Ενεργοποίηση) εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά. To Off (Απενεργοποίηση) εμφανίζεται με γκρι
γραμματοσειρά.
Για να απενεργοποιήσετε το Zero Wire Power (ισχύς Zero Wire), πατήστε το κουμπί . To Off (Απε-
νεργοποίηση) εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά. To On (Ενεργοποίηση) εμφανίζεται με γκρι γραμμα-
τοσειρά.
Επιλέξτε το On (Ενεργοποίηση) τόσο για την οθόνη εκπομπής (κύρια) όσο και για την οθόνη λήψης
(δευτερεύουσα) για να ξεκινήσετε τη σύζευξη και τη μετάδοση βίντεο.

5.8 Μενού Input (Είσοδος)

Ανοίξτε το μενού Input (Είσοδος) απευθείας πατώντας το κουμπί INPUT (Είσοδος).
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Επισκόπηση του μενού Input (Είσοδος)
Η Primary (Κύρια) εικόνα ορίζεται από την επιλογή μιας εισόδου. Μόνο οι είσοδοι με δυνατότητα
ZeroWire μπορούν να μεταδοθούν σε μια δευτερεύουσα οθόνη όταν δημιουργηθεί μια ασύρματη σύζευ-
ξη. Για να εμφανίσετε το βίντεο που μεταδίδεται από την Κύρια Οθόνη, επιλέξτε την είσοδο «ZeroWire
Receiver» (Δέκτης ZeroWire) στη Δευτερεύουσα οθόνη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Τα πεπλεγμένα σήματα δεν υποστηρίζονται σε εισόδους SDI.

ZeroWire AutoLink (Αυτόματη σύζευξη ZeroWire)
Το χαρακτηριστικό ZW AutoLink (Αυτόματη σύζευξη ZW) επιτρέπει σε μια οθόνη να πραγματοποιεί
αυτόματα σύζευξη με μια άλλη οθόνη εάν:
1. h δεύτερη οθόνη είχε συζευχθεί προηγουμένως,
2. έχει επιλεγεί μια είσοδος με δυνατότητα ZeroWire και
3. το ZeroWire Power (Ισχύς ZeroWire) είναι ενεργοποιημένο και στις δύο οθόνες και
4. έχει συνδεθεί έγκυρο σήμα βίντεο στην επιλεγμένη είσοδο της κύριας οθόνης.
Για να ενεργοποιήσετε το ZW AutoLink (Αυτόματη σύζευξη ZW), πατήστε το κουμπί . To On (Ενερ-
γοποίηση) εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά. To Off (Απενεργοποίηση) εμφανίζεται με γκρι γραμμα-
τοσειρά.
Για να απενεργοποιήσετε το ZW AutoLink (Αυτόματη σύζευξη ZW), πατήστε το κουμπί . To Off
(Απενεργοποίηση) εμφανίζεται με μπλε γραμματοσειρά. To On (Ενεργοποίηση) εμφανίζεται με γκρι
γραμματοσειρά.

Color Domain Format (Μορφή τομέα χρώματος)
Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες σε όλες τις εισόδους:
Auto (Αυτόματο): Επιλέξτε αυτήν την επιλογή για αυτόματη ανίχνευση του χώρου χρωμάτων σήματος.
Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε τις εισόδους SDI και DVI
RGB: Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν το εισερχόμενο σήμα έχει χώρο χρωμάτων RGB.
YUV: Επιλέξτε αυτήν την επιλογή εάν το εισερχόμενο σήμα έχει χώρο χρωμάτων YUV.
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6 Πίνακας συνδέσμων

6.1 Πίνακας συνδέσμων

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

Πίνακας συνδέσμων

Είσοδος/Έξοδος

(1) Tx HDMI ZW Η είσοδος δέχεται ένα σήμα HDMI 2,0 για εμφάνιση και δυνατότητα με-
τάδοσης βίντεο μέσω ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Η είσοδος δέχεται ένα σήμα 12G-SDI για εμφάνιση και δυνατότητα με-
τάδοσης βίντεο μέσω ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT Η έξοδος είναι ενεργή μόνο με την οθόνη ενεργοποιημένη και το σήμα
να εφαρμόζεται στην Tx12G-SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Η είσοδος δέχεται ένα σήμα DisplayPort 1,2α για εμφάνιση και δυνα-
τότητα μετάδοσης βίντεο μέσω ZeroWire

(5) SERVICE 2 Σύνδεσμος που προορίζεται για την εγκατάσταση αναβαθμίσεων υλικο-
λογισμικού

(6) RS-232 Αρθρωτός σύνδεσμος 6 ακίδων που χρησιμοποιείται για είσοδο Unified
Serial Command (USC)

(7) SERVICE 1 Σύνδεσμος που προορίζεται για την εγκατάσταση αναβαθμίσεων υλικο-
λογισμικού

(8) DISPLAY PORT Η είσοδος δέχεται ένα σήμα DisplayPort 1,2a προς εμφάνιση
(9) HDMI Η είσοδος δέχεται ένα σήμα HDMI 1.4b προς εμφάνιση
(10) DVI-IN Η είσοδος δέχεται ένα σήμα DVI 1.0 προς εμφάνιση

(11) DVI-OUT Η έξοδος είναι ενεργή μόνο με την οθόνη ενεργοποιημένη και το σήμα
να εφαρμόζεται στην DVI-IN

(12) ΕΙΣΟΔΟΣ DC Είσοδος ισχύος

Τύποι συνδέσμων
Είσοδοι Τύποι συνδέσμων
12G-SDI BNC
DVI-IN DVI-D
DISPLAYPORT & Tx
DISPLAYPORT-ZW DisplayPort (θύρα οθόνης) Τύπου Α

HDMI & Tx HDMI ZW HDMI Τύπου A
SERVICE 1 USB Micro AB
SERVICE 2 USB Mini B
ΕΙΣΟΔΟΣ DC XLR, τύπος Neutrik
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Έξοδοι Τύποι συνδέσμων
12G-SDI BNC
DVI–OUT DVI-D

6.2 Σύνδεσμοι δεδομένων και εκχωρήσεις ακίδων
SDI

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 TXD Μετάδοση
2 GND Γείωση

DisplayPort

Ακίδα Όνομα Περιγραφή Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 ML_Lane 0 (p) Λωρίδα 0 (θετικό) 11 GND Γείωση
2 GND Γείωση 12 ML_Lane 3 (n) Λωρίδα 3 (αρνητικό)
3 ML_Lane 0 (n) Λωρίδα 0 (αρνητικό) 13 CONFIG1 Γείωση
4 ML_Lane 1 (p) Λωρίδα 1 (θετικό) 14 CONFIG2 Γείωση

5 GND Γείωση 15 AUX CH (p) Βοηθητικό κανάλι (θετι-
κό)

6 ML_Lane 1 (n) Λωρίδα 1 (αρνητικό) 16 GND Γείωση

7 ML_Lane 2 (p) Λωρίδα 2 (θετικό) 17 AUX CH (n) Βοηθητικό κανάλι (αρ-
νητικό)

8 GND Γείωση 18 Hot Plug Ανίχνευση σύνδεσης
εν θερμώ

9 ML_Lane 2 (n) Λωρίδα 2 (αρνητικό) 19 Επιστροφή Επιστροφή για ισχύ

10 ML_Lane 3 (p) Λωρίδα 3 (θετικό) 20 DP_PWR Ισχύς για σύνδεσμο
(3,3 V 500 mA)
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HDMI

Ακίδα Σήμα Ακίδα Σήμα
1 Δεδομένα TMDS 2+ 11 Θωράκιση ρολογιού TMDS
2 Θωράκιση δεδομένων TMDS 2 12 Ρολόι TMDS−
3 Δεδομένα TMDS 2− 13 CEC
4 Δεδομένα TMDS 2+ 14 Δεσμευμένο (HDMI 1.0–1.3c)
5 Θωράκιση δεδομένων TMDS 1 15 SCL (I²C σειριακό ρολόι για DDC)

6 Δεδομένα TMDS 0− 16 SDA (I²C γραμμή σειριακών δεδομένων για
DDC)

7 Δεδομένα TMDS 0+ 17 DDC/CEC/ARC/HEC γείωση
8 Θωράκιση δεδομένων TMDS 0 18 +5 V (ελάχ. 0,055 A)[3]

9 Δεδομένα TMDS 0− 19 Ανίχνευση σύνδεσης εν θερμώ (όλες οι εκ-
δόσεις)

10 Ρολόι TMDS+

Ψηφιακή DVI-D
Η είσοδος DVI-D IN υποστηρίζει ψηφιακά σήματα.

Ακίδα Σήμα Ακίδα Σήμα Ακίδα Σήμα

1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ 1/3 21 Δεν χρησιμοποιείται

2 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2+ 12 Δεν χρησιμοποιείται 22 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΡΟ-
ΛΟΓΙΟΥ

3 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ 2/4 13 Δεν χρησιμοποιείται 23 T.M.D.S. ΡΟΛΟΪ+

4 Δεν χρησιμοποιείται 14 +5V ΙΣΧΥΣ 24 T.M.D.S. ΡΟΛΟΪ-
5 Δεν χρησιμοποιείται 15 GND DVI-I IN μόνο

6 ΡΟΛΟΪ DDC 16 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΝ ΘΕΡΜΩ C1 Δεν χρησιμοποιείται

7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ DDC 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 Δεν χρησιμοποιείται
8 Δεν χρησιμοποιείται 18 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 0+ C3 Δεν χρησιμοποιείται

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΔΕ-
ΔΟΜΕΝΩΝ 0/5 C4 Δεν χρησιμοποιείται

10 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1+ 20 Δεν χρησιμοποιείται C5 Δεν χρησιμοποιείται
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6.3 Σύνδεσμοι ελέγχου και εκχωρήσεις ακίδων
USB Mini B

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 VCC +5 Vdc
2 D- Επιστροφή μετάδοσης δεδομένων
3 D+ Μετάδοση δεδομένων
4 Δεν χρησιμοποιείται Χωρίς σύνδεση
5 GND Γείωση σήματος

USB Micro AB

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 VCC +5 Vdc
2 D- Επιστροφή μετάδοσης δεδομένων
3 D+ Μετάδοση δεδομένων
4 Δεν χρησιμοποιείται Χωρίς σύνδεση
5 GND Γείωση σήματος

Σειριακός έλεγχος αρθρωτού RS-232 6 ακίδων
Αρθρωτό καλώδιο προσαρμογέα σειριακών εντολών 6 ακίδων.

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 N/C Χωρίς σύνδεση
2 N/C Χωρίς σύνδεση
3 N/C Χωρίς σύνδεση
4 RXD Λήψη
5 GND Γείωση
6 TXD Μετάδοση

Σύνδεσμος 24 Vdc

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 GND Γείωση
2 GND Γείωση
3 +24 Vdc Είσοδος ισχύος
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6.4 Ηλεκτρολογικά σύμβολα

Ηλεκτρολογικά σύμβολα

Ισοδυναμικότητα
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται δίπλα στον αγωγό εξίσωσης δυναμικού (σημείο γεί-
ωσης) της οθόνης.

Κλειστός διακόπτης (Ενεργοποίηση)
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην κλειστή πλευρά, ή πλευρά ενεργοποίησης του
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

Ανοιχτός διακόπτης (Απενεργοποίηση)
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην ανοιχτή πλευρά, ή πλευρά απενεργοποίησης
του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποβάθμιση του σήματος βίντεο
Συνιστούμε η ακτίνα κάμψης των μεταλλικών καλωδίων να μην είναι μικρότερη από
63 mm (2,5 ίντσες) ή 7 φορές τη διάμετρο του καλωδίου, οποιοδήποτε είναι μεγαλύ-
τερο. Πιο απότομες κάμψεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο καλώδιο ή/και να
υποβαθμίσουν το σήμα βίντεο.
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7 Ρύθμιση και εγκατάσταση

7.1 Τοποθέτηση και προσανατολισμός
Λόγω του σχήματος του πεδίου σήματος της κεραίας, τόσο η κύρια όσο και η δευτερεύουσα οθόνη
πρέπει να εγκατασταθούν έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένες κάθετα και οριζόντια εντός ± 10°.

Κάθετη ευθυγράμμιση
Η κάθετη ευθυγράμμιση πρέπει να είναι εντός ± 10°.

Οριζόντια ευθυγράμμιση
Η οριζόντια ευθυγράμμιση πρέπει να είναι εντός ± 10°.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Ευθυγράμμιση οθονών

(1) Κύρια οθόνη
(2) Δευτερεύουσα οθόνη
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(1)

(2)

Κώνος προβολής

(1) Κύρια οθόνη
(2) Σχήμα πεδίου

Ύψος τοποθέτησης
Η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη πρέπει να τοποθετούνται τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) πάνω από το
δάπεδο, να είναι στο ίδιο ύψος και, κατά προτίμηση, με τις προσόψεις της κύριας και της δευτερεύου-
σας οθόνης παράλληλες και στραμμένες η μία προς την άλλη.

Οριζόντια απόσταση μεταξύ των οθονών
Το σύστημα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo λειτουργεί σωστά με οριζόντια απόσταση μεταξύ
των οθονών μέχρι 9,1 m (30 πόδια). Ωστόσο, στην περίπτωση των περισσότερων χειρουργικών αιθου-
σών, τα βέλτιστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με οριζόντια απόσταση μέχρι 8 πόδια (2,4 m). Για να
αποφύγετε την απώλεια εικόνας ή το τρεμόπαιγμα, ελαχιστοποιήστε την παρεμπόδιση του οπτικού πε-
δίου μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης.
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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)

Τοποθέτηση οθονών

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
κύρια οθόνη

(4) Χειρουργική τράπεζα

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
δευτερεύουσα οθόνη

(5) Κυλιόμενη βάση στήριξης

(3) Τρόλεϊ ενδοσκόπησης
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7.2 Λειτουργία εκτός οπτικού πεδίου
Το σύστημα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo μπορεί να διατηρήσει μια ασύρματη ζεύξη παρά
την ύπαρξη εμποδίων. Ωστόσο, η καλύτερη απόδοση επιτυγχάνεται με σαφή οπτική επαφή μεταξύ των
μονάδων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Απώλεια εικόνας ή εικόνα που τρεμοπαίζει
Θα πρέπει να ελαχιστοποιείται η παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου μεταξύ των οθο-
νών για την αποφυγή της απώλειας εικόνας ή του τρεμοπαίγματος της εικόνας.

Σε ένα περιβάλλον χειρουργικής αίθουσας, το αναρτημένο σύστημα μπούμας και οι συνδέσεις των ελα-
τηριωτών βραχιόνων του, μαζί με τις χειρουργικές κεφαλές φωτισμού, είναι μεγάλες μεταλλικές κατα-
σκευές που ενδέχεται να μπλοκάρουν τα ασύρματα σήματα, εάν εμποδίζουν την οπτική επαφή μεταξύ
της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης (βλ. παρακάτω εικόνα).
Κατά προτίμηση, οι χειρουργικοί προβολείς πρέπει να τοποθετούνται εκτός πεδίου ή να υψώνονται
πάνω από το οπτικό πεδίο. Εάν ένα αντικείμενο είναι απαραίτητο να παρεμποδίζει την οπτική επαφή, η
καλύτερη επιλογή είναι να το τοποθετήσετε στη μέση της απόστασης μεταξύ της κύριας και της δευτε-
ρεύουσας οθόνης.
Αίθουσες χειρουργείου των οποίων οι τοίχοι ή/και η οροφή είναι κατασκευασμένοι με μεταλλικά φύλλα
μπορεί να μειώσουν την απόδοση του Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo. Αυτή η κατάσταση
μπορεί ενδεχομένως να μετριαστεί εάν μετακινήσετε την κύρια και τη δευτερεύουσα οθόνη πιο κοντά
μεταξύ τους, ρυθμίζοντας το οπτικό πεδίο τους σε 0° (βλ. Τοποθέτηση και προσανατολισμός) και δια-
σφαλίσετε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης.

Εκτός οπτικού πεδίου
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7.3 Ρύθμιση και σύζευξη των οθονών

Ρύθμιση της οθόνης μετάδοσης (κύρια οθόνη)
Η κύρια οθόνη θα εμφανίσει και θα μεταδώσει το βίντεο από μια πηγή βίντεο σε μια συζευγμένη δευτε-
ρεύουσα οθόνη.
1. Συνδέστε μια πηγή βίντεο σε μία από τις τρεις εισόδους με δυνατότητα ZeroWire: Tx 12G-SDI-IN

ZW, Tx DISPLAYPORT ZW ή Tx HDMI ZW (βλ, Πίνακας συνδέσμων [} 23]).
2. Ανοίξτε την καρτέλα INPUT (Είσοδος) (βλ. Μενού Input (Είσοδος) [} 21]) στην κύρια οθόνη.
3. Επιλέξτε είτε Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW είτε Tx HDMI ZW επιλέγοντας μία από τις τρεις

επιλογές Tx ZW.
4. Ανοίξτε την καρτέλα SETUP (Ρύθμιση) (βλ. Μενού Setup (Ρύθμιση) [} 20]).
5. Βεβαιωθείτε ότι το ZeroWire Power (Ισχύς ZeroWire) έχει οριστεί στο On (Ενεργοποίηση). Εάν όχι,

ορίστε το ZeroWire Power (Ισχύς ZeroWire) στο On (Ενεργοποίηση).

Ρύθμιση της δευτερεύουσας οθόνης (οθόνη λήψης)
Η δευτερεύουσα οθόνη θα λάβει ασύρματα το βίντεο που μεταδίδεται από την κύρια οθόνη.
1. Ανοίξτε την καρτέλα INPUT (Είσοδος) (βλ. Μενού Input (Είσοδος) [} 21]) στη δευτερεύουσα οθόνη.
2. Επιλέξτε το ZW Receiver (Δέκτης ZW).
3. Ανοίξτε την καρτέλα SETUP (Ρύθμιση) (βλ. Μενού Setup (Ρύθμιση) [} 20]).
4. Βεβαιωθείτε ότι το ZeroWire Power (Ισχύς ZeroWire) έχει οριστεί στο On (Ενεργοποίηση). Εάν όχι,

ορίστε το ZeroWire Power (Ισχύς ZeroWire) στο On (Ενεργοποίηση).

Σύζευξη κύριας και δευτερεύουσας οθόνης

1. Πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος) στην κύρια οθόνη. Το μενού ZeroWire Link (Σύζευξη ZeroWire)
θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί INPUT (Είσοδος) για τρία δευτερόλεπτα για να αναζητή-
σετε μια δευτερεύουσα οθόνη (λήψης) και να ενεργοποιήσετε τη σύζευξη. Η λευκή μπάρα υποδει-
κνύει την πρόοδο της σύζευξης.
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3. Περιμένετε μέχρι να γεμίσει η λευκή μπάρα και ακολουθήστε τα ίδια βήματα στη δευτερεύουσα
οθόνη.

Μηνύματα κατάστασης ασύρματης σύζευξης

(1) (2)(3)

(1) Τα μηνύματα κατάστασης υποδεικνύουν τα στάδια της διαδικασίας σύζευξης.
(2) Ένδειξη Tx
(3) Ένδειξη Rx

Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης, μια σειρά μηνυμάτων κατάστασης υποδεικνύουν τα στάδια της
διαδικασίας σύζευξης. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, υπάρχουν δύο μπλε ενδείξεις LED. Η αριστε-
ρή αντιστοιχεί στην ένδειξη TX και η δεξιά αντιστοιχεί στην ένδειξη RX. Αυτές οι ενδείξεις ανάβουν όταν
η οθόνη έχει ρυθμιστεί σε είσοδο ZW.
Στάδιο 1:
Κατά την έναρξη σύζευξης, η τυπική ακολουθία μηνυμάτων κατάστασης που παρουσιάζονται στην
οθόνη αρχίζει με το μήνυμα Searching for Transmitter (Αναζήτηση για πομπό) (δευτερεύουσα οθόνη)
ή Searching for Receiver (Αναζήτηση για δέκτη) (κύρια οθόνη). Η αντίστοιχη ένδειξη Tx και Rx θα
αναβοσβήνει αργά υποδεικνύοντας ότι κάθε οθόνη έχει ρυθμιστεί σε είσοδο ZW και αναζητά ένα ζεύ-
γος.

Στάδιο 2: Establishing Link (Δημιουργείται σύζευξη)
Η ταχύτητα που αναβοσβήνει η αντίστοιχη ένδειξη θα αυξηθεί κατά τη δημιουργία σύζευξης.
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Στάδιο 3: Wireless Linked (Δημιουργήθηκε ασύρματη σύζευξη)
Η αντίστοιχη ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει και θα ανάψει μπλε όταν δημιουργηθεί σύζευξη.

Εάν μετά από 10 δευτερόλεπτα δεν εμφανιστεί κανένα μήνυμα, η σύζευξη είναι επιτυχής και έχει επαρ-
κή ποιότητα σύνδεσης. Εάν η σύζευξη έχει λιγότερο από 65 % ποιότητα σύνδεσης, θα εμφανιστεί ένα
εικονίδιο που υποδεικνύει την ποιότητα της ασύρματης σύζευξης.
Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ή η επαλήθευση σύζευξης εντός 60 δευτερολέπτων, το μήνυμα κα-
τάστασης No Transmitter Found (Δεν βρέθηκε πομπός) θα εμφανιστεί στην κύρια και στη δευτερεύου-
σα οθόνη αντίστοιχα.

Εάν οι συζευγμένες οθόνες χάνουν τη σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα Signal Lost (Χάθηκε το σήμα)
και στις δύο οθόνες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Εάν η διαδικασία σύζευξης απέτυχε, επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Ένδειξη ποιότητας σύζευξης
Η ένδειξη ποιότητας σύζευξης ενδέχεται να μην συγχρονίζεται πλήρως μεταξύ των
οθονών για διαλείπουσες και σύντομες διαταραχές της ασύρματης σύνδεσης.
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8 Προδιαγραφές οθόνης

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με
τα κεντρικά γραφεία της NDS στην περιφέρειά σας για τις τρέχουσες προδιαγραφές,
χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες επικοινωνίας στο οπισθόφυλλο.

Περιοχή θέασης (διαγώνια) 812,8 mm (32,00")
Γωνία θέασης (οριζόντια και κάθετα) 178°
Εγγενής ανάλυση 3840 x 2160
Λόγος αντίθεσης (ονομαστικός) 1350:1
Τυπική λαμπρότητα (cd/m2) 700
Γκάμα χρωμάτων 149 % του BT.709
Βήμα εικονοστοιχείων 0,1845 mm
Είσοδος DC 24 V/6.25 A
Κατανάλωση ισχύος DC (τυπική)α 130 W
Βάρος οθόνης 14,5 kg (32,0 lb.)
Διαστάσεις οθόνης (Π x Υ x Β) 780 x 509 x 87 mm (30,7 x 20 x 3,4")
Εύρη θερμοκρασίαςβ:

Λειτουργίας 0 – 40 °C (32° – 104 °F)
Φύλαξης/Μεταφοράς -20 – 50 °C (-4 – 122 °F)

Εύρη υγρασίας (χωρίς συμπύκνωση)β:
Λειτουργίας 20 % – 90 %
Φύλαξης/Μεταφοράς 10 % – 90 %

Υψόμετρο (μέγιστο)β:
Λειτουργίας 6.600 ft (2.000 m)
Φύλαξης/Μεταφοράς 16.000 ft (4.877 m)

Ατμοσφαιρική πίεση 549 hPa – 1013 hPa

α. Ισχύει για το τροφοδοτικό BridgePower BPM150S24F06.
β. Σύμφωνα με ASTM D6653/D6653M – 13
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9 Προδιαγραφές ZeroWire
Η οθόνη Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo παρέχει ασύρματη χορήγηση σημάτων βίντεο από
την έξοδο HDMI, DP και 12G-SDI χειρουργικών πηγών βίντεο στην είσοδο DVI μια οθόνης βίντεο. Λει-
τουργεί ως ένα ασύρματο σύστημα HD με βάση 60 Ghz σε συμμόρφωση με τους κανόνες FCC (Μέρος
15) που διέπουν τη ζώνη 57-64 GHz όπου δεν απαιτείται άδεια, η οποία βρίσκεται στην περιοχή με μή-
κος κύματος της τάξης χιλιοστού (mmW) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Λαμβάνει σήματα εισόδου
βίντεο απευθείας από έναν επεξεργαστή ενδοσκοπικής κάμερας ή από οποιαδήποτε άλλη συμβατή πη-
γή βίντεο.

Τύπος ασύρματου σήματος Ζώνη 60 GHz Wireless HD (WiHD)
Ζώνη συχνοτήτων 57 - 64 GHz
Είσοδοι βίντεο (Tx) HDMI, DP και 12G-SDI
Υποστήριξη HIPAA Κρυπτογράφηση AES 256 bit
Καθυστέρηση συστήματος < 1 πλαίσιο
Μέγιστος αρ. ζευγών ανά χειρουργείο 2 ζεύγη
Έξοδος ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (RF) < 28 dBm/MHz EIRP
Μέγιστο εύρος < 30 ft (9,14 m)
Ρυθμός δεδομένων 50 Mbps - 3,8 Gb/s
Κατανάλωση ρεύματος < 8 Watt

Μέγιστη ισχύς εξόδου EIPR συχνότητας ελέγχου
Κανάλια Μέσο εύρος συχνότητας Ισχύς εξόδου EIRP
LRP (Αποδέκτης) 60,16 – 62,96 GHz 22,7 dBm
LRP (Πηγή) 60,16 – 62,96 GHz 21,9 dBm
MRP / HRP (Πηγή) 60,48 – 62,64 GHz 28,7 dBm

Απόσταση μη παρεμβολής
Οι συσκευές που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα έχουν δοκιμαστεί για να καταδείξουν τις ελάχι-
στες ασφαλείς αποστάσεις ώστε το σύστημα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo να λειτουργεί
χωρίς καμία παρεμβολή μεταξύ τους. Οποιαδήποτε στιγμή, εάν το σύστημα Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo πιστεύεται ότι προκαλεί ή δέχεται παρεμβολές από αυτές τις συσκευές, απλά μετακινή-
στε τις συσκευές μακριά τη μία από την άλλη και, στη συνέχεια, διατηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις
διαχωρισμού, όπως καθορίζεται στον πίνακα.

Εξοπλισμός που ελέγχθηκε Απόσταση από τον πομπό Απόσταση από τον δέκτη
Ηλεκτροκαυτηρίαση > 2 πόδια > 1 foot
RFID > 1 cm > 1 cm
Ασύρματο σημείο πρόσβασης 2,4
Ghz > 6 in > 6 in

Ασύρματο σημείο πρόσβασης 5,8
Ghz > 6 in > 6 in

Κινητό τηλέφωνο > 1 cm > 1 cm
Συσκευή Bluetooth > 1 cm > 1 cm

Αποφυγή παρεμβολής από κανάλι της ίδιας συχνότητας
Εάν η εγκατάσταση του συστήματος Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo είναι μια τυπική εγκα-
τάσταση ενός συστήματος ανά δωμάτιο, ουσιαστικά δεν υπάρχουν περιορισμοί. Το χαρακτηριστικό επι-
λογής καναλιού της κύριας οθόνης επιλέγει το κανάλι που είναι λιγότερο επιρρεπές σε παρεμβολή από
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τα δύο διαθέσιμα κανάλια με βάση το αποτέλεσμα της σάρωσής του κατά την ενεργοποίηση. Μερικοί
από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απομόνωση των καναλιών του Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo παρατίθενται παρακάτω:
1. Το πάχος και το υλικό των τοίχων της αίθουσας.
2. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των θυρών της αίθουσας.
3. Η δομή της οροφής της αίθουσας και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της.
Η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo πρέπει να εγκαθίστανται
στην ίδια αίθουσα. Η λειτουργία μεταξύ διαφορετικών χώρων δεν υποστηρίζεται. Όταν δύο συστήματα
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo εγκαθίστανται σε μια αίθουσα, η σύζευξη του κάθε ζεύγους
πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, ένα ζεύγος κάθε φορά, με τη σύζευξη του δεύτερου ζεύγους να διενεργεί-
ται μετά την επιτυχή σύζευξη του πρώτου. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιηθεί το πρώτο συζευγμένο
ζεύγος πριν από την ενεργοποίηση ή σύζευξη του δεύτερου ζεύγους.

Χρήση των καναλιών
Για τον καθορισμό του κατάλληλου περιβάλλοντος, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συστάσεις που πα-
ρατίθενται παρακάτω:
1. Οι οθόνες Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προγε-

νέστερες μονάδες πομπού ή/και δέκτη ZeroWire.
2. Κατά μέγιστο, δύο συστήματα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo μπορούν να λειτουργήσουν

στην ίδια αίθουσα. Πρέπει να υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 1 m (3  ft) μεταξύ των
συζευγμένων ζευγών οθονών.

3. Σύνολα δύο συστημάτωνRadiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo μπορούν να τοποθετηθούν σε
πολλές αίθουσες, με την προϋπόθεση ότι οι αίθουσες απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 25 πόδια
(7,6 m).

4. Οι οθόνες Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo δεν πρέπει να εγκαθίστανται μέσα σε μεταλλικά
ερμάρια ή να περιβάλλονται από μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό θα εμποδίσει την επικοινωνία
μεταξύ των οθονών.

Εγκατάσταση πολλαπλών συστημάτων
Όταν δύο συζευγμένα συστήματα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo πρόκειται να εγκαταστα-
θούν σε μία χειρουργική αίθουσα, χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Εάν οι οθόνες δεν έχουν συζευχθεί, ενεργοποιήστε το ζεύγος της κύριας και της δευτερεύουσας

οθόνης και ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης που περιγράφεται στην ενότητα Ρύθμιση και σύ-
ζευξη των οθονών [} 32].

2. Ενεργοποιήστε το ζεύγος της κύριας και της δευτερεύουσας οθόνης και επαναλάβετε τη διαδικασία
σύζευξης. Η σύζευξη των οθονών πρέπει να πραγματοποιείται για ένα ζεύγος κάθε φορά. Συνιστού-
με τα συζευγμένα ζεύγη να επισημαίνονται προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση και η αντι-
μετώπιση προβλημάτων.

Απόδοση
1. Το σύστημα Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo προορίζεται και είναι βελτιστοποιημένο για

χρήση σε χειρουργικές αίθουσες ή αίθουσες ιατρικών διαδικασιών. Η χρήση εκτός κλινικού περιβάλ-
λοντος δεν συνιστάται.

2. Τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo:

3. Τοποθετήστε και τα δύο στοιχεία σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 ft) από το δάπεδο.
4. Ιδανικά, η κύρια και η δευτερεύουσα οθόνη πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
5. Για μια αξιόπιστη σύζευξη βίντεο, παρακαλούμε ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες ρύθμισης

που περιγράφονται στην ενότητα Ρύθμιση και σύζευξη των οθονών [} 32].
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6. Οι οθόνες πρέπει να κοιτάζουν η μία την άλλη και να είναι ορατές η μία στην άλλη σε ελεύθερο
χώρο.

7. Για εφαρμογές εκτός οπτικού πεδίου, συνιστούμε οι οθόνες τοποθετούνται σε απόσταση ≤1,8  m
(6 ft) ή λιγότερο από τους τοίχους.
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10 Υποστηριζόμενες αναλύσεις

Κατηγορία
ανάλυσης

Αναλύσεις
Hactive x
Vactive

Ρυθμοί ανανέωσης Ρολόι εικο-
νοστοιχεί-
ων (MHz)

HD-
SDI

3G-
SDI DP HDMI

H (kHz) V (Hz)

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Υψηλή ευκρίνεια 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Γραφικά 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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Αναλύσεις 4K και UHD
Κατηγορία
ανάλυσης

Ονομασία
ανάλυσης

HActive x
VActive

Ρυθμός κα-
ρέ (Hz)

Χρωματι-
κός χώρος

Βάθος
χρώματος

Υποδειγ-
ματοληψία

Διεπαφή
βίντεο

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

4K DCI 4096x2160 59,94fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

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

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

4K DCI 4096x2160
4096x2160 30fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

4K DCI 4096x2160 50fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

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

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

UHD 3840x2160 59,94fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

UHD 3840x2160 50fps RGB 8bit 4:4:4 HDMI / DP

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

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

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

UHD 3840x2160 60fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

UHD 3840x2160 59,94fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G

Εξαιρετικά
υψηλή ευ-
κρίνεια

UHD 3840x2160 50fps YCbCr 10bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G
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11 Εγκατάσταση και συντήρηση

11.1 Στερέωση VESA
Αυτή η οθόνη συμμορφώνεται με το πρότυπο διεπαφής στερέωσης VESA, με μοτίβα οπών στερέωσης
MIS 100 x 100 mm και 200 x 100 mm, κατάλληλα για στερέωση σε βάση ή βραχίονα στήριξης.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Οι βίδες του στηρίγματος πρέπει να σφίγγονται με ασφάλεια. Η μη ασφαλής στερέω-
ση του μπρακέτου στερέωσης στην οθόνη μπορεί να είναι επικίνδυνη.

11.2 Εγκατάσταση του καλύμματος καλωδίων
1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, ελέγχου και βίντεο πριν από την εγκατάσταση του καλύμματος

καλωδίων.
2. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα καλωδίων με την εσοχή καλωδίων στην πίσω πλευρά της οθόνης.
3. Τοποθετήστε τα καλώδια κάτω από την εγκοπή και ολισθήστε το κάλυμμα προς τα εμπρός μέσα

στην εσοχή μέχρι οι προεξοχές στην κάτω άκρη να μπουν στη θέση τους με ένα κλικ.

11.3 Οδηγίες καθαρισμού
Πριν τον καθαρισμό, η οθόνη πρέπει να απενεργοποιηθεί και να αποσυνδεθεί από την πηγή ισχύος.
Καθαρίστε τη γυάλινη επιφάνεια της πρόσοψης και το περίβλημα με ένα πανί που δεν αφήνει χνούδι
υγραμένο ελαφρά με αποσταγμένο νερό, ή ένα καθαριστικό τζαμιών με βάση την αμμωνία, ή οποιοδή-
ποτε από τα ακόλουθα απολυμαντικά:

Αιθανόλη (80%) Ισοπροπυλική αλκοόλη Λευκό ξίδι (αποσταγμένο, 5%
οξύτητα)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Μην επιτρέπετε να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της οθόνης, καθώς μπορεί να
προκληθεί σοβαρή ζημιά στη μονάδα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά απορ-
ρυπαντικά ή πανιά καθαρισμού με χημικά.
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12 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Διορθωτική ενέργεια

Είδωλα στους χαρακτή-
ρες ή θολή εικόνα

Λάθος ρύθμιση ευκρί-
νειας

Ελέγξτε τη ρύθμιση ευκρίνειας στο Μενού Picture
(Εικόνα). Ορίστε την ευκρίνεια στην προεπιλεγμένη
τιμή 50.

Μαύρη οθόνη

Η οθόνη έχασε το σήμα
βίντεο και το DPMS εί-
ναι ενεργό

Εάν η οθόνη χάσει την είσοδο του σήματος βίντεο,
η οθόνη ενεργοποιεί τη λειτουργία αδράνειας όταν
είναι ενεργοποιημένο το DPMS. Απενεργοποιήστε
το DPMS στο μενού Setup (Ρύθμιση).

Δεν υπάρχει έγκυρο
σήμα βίντεο στην επι-
λεγμένη είσοδο βίντεο

Ελέγξτε εάν έχετε επιλέξει είσοδο βίντεο με έγκυρο
σήμα βίντεο.

Δεν βρέθηκε πομπός

Η κύρια οθόνη ΑΠΕ-
ΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή το
καλώδιο από την πηγή
βίντεο δεν είναι συνδε-
δεμένο ή η πηγή βίντεο
είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ-
ΜΕΝΗ.

Επαληθεύστε ότι η κύρια οθόνη είναι ΕΝΕΡΓΟ-
ΠΟΙΗΜΕΝΗ ή ότι το σήμα πηγής είναι συνδεδε-
μένο.

Δεν εμφανίζεται εικόνα
μετά την αλλαγή της
ανάλυσης εισόδου

Η κύρια ή η δευτερεύ-
ουσα οθόνη δεν μπο-
ρούν να κλειδώσουν
το σήμα βίντεο.

Διακόψτε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά
την ηλεκτρική τροφοδοσία στην οθόνη Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Μη επίτευξη σύζευξης
μετά από προσπάθεια
δημιουργίας ζεύξης

Η κύρια και η δευτερεύ-
ουσα οθόνη δεν μπο-
ρούν να διαπραγμα-
τευτούν το κανάλι ρα-
διοσυχνοτήτων (RF)
στο οποίο θα συνδε-
θούν.

Διακόψτε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά
την ηλεκτρική τροφοδοσία στην οθόνη Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Κακής ποιότητας ή δια-
κοπτόμενο βίντεο

Η κύρια και η δευτερεύ-
ουσα οθόνη βρίσκο-
νται σε απόσταση με-
γαλύτερη από 9,1 m
(30 feet) μεταξύ τους.

Μειώστε την απόσταση μεταξύ της κύριας και της
δευτερεύουσας οθόνης σε 9,1 m (30 πόδια) ή λι-
γότερο.
Βλ. Μέγιστη εμβέλεια στην ενότητα Προδιαγραφές.

Η κύρια και η δευτερεύ-
ουσα οθόνη δεν είναι
σωστά ευθυγραμμι-
σμένες

Ακολουθήστε τις συστάσεις για την ευθυγράμμιση
πομπού-δέκτη που αναφέρονται στην ενότητα Το-
ποθέτηση και προσανατολισμός.

Συνδέσεις DVI ή SDI Επιβεβαιώστε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί σω-
στά.

Μη υποστηριζόμενος
τρόπος λειτουργίας βί-
ντεο

Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργί-
ας βίντεο που χρησιμοποιείται. Βλ. Υποστηριζόμε-
νοι τρόποι λειτουργίας βίντεο.

Καλώδια DVI ή SDI

Αντικαταστήστε τα καλώδια ένα-ένα και ελέγξτε την
εμφάνιση του βίντεο.
Εάν το σήμα βίντεο εμφανιστεί σωστά μετά την
αντικατάσταση ενός καλωδίου, απορρίψτε το κα-
λώδιο που μόλις αντικαταστήσατε.
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Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Διορθωτική ενέργεια
Διασταυρούμενη πα-
ρεμβολή

Βλ. Αποφυγή παρεμβολής από κανάλι της ίδιας
συχνότητας.

Χαμηλή ισχύς σήματος Βλ. Ισχύς σήματος και διαγνωστικά μηνύματα
OSD.

Ανταλλαγή κύριας και
δευτερεύουσας οθόνης

Επαληθεύστε ότι η πηγή βίντεο είναι συνδεδεμένη
στην κύρια οθόνη, όχι στη δευτερεύουσα οθόνη.
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13 Πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
Όλα τα ιατροτεχνολογικά ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προ-
τύπου IEC 60601-1-2. Για να διασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η συνύπαρξη όλων
των άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων πριν από μια χειρουργική επέμβαση, απαιτούνται προφυ-
λάξεις, τήρηση των πληροφοριών των κατευθυντήριων οδηγιών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
(EMC) που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και επαλήθευση όλων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων
που βρίσκονται σε ταυτόχρονη λειτουργία.
Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε βιομηχανι-
κές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR 11 κατηγορία A). Εάν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον κατοικιών
(για το οποίο απαιτείται κανονικά CISPR 11 κατηγορία Β), ο εξοπλισμός αυτός ενδέχεται να μην προ-
σφέρει επαρκή προστασία στις υπηρεσίες επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης μπορεί να
χρειαστεί να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των παρεμβολών, όπως αλλαγή της θέσης ή του προσα-
νατολισμού του εξοπλισμού.
Οι ακόλουθοι πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) παρέχονται για αναφορά:

13.1 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το προϊόν προορίζεται για χρήση στο περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης/χειριστής του
προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε αυτό το περιβάλλον.

Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες

Εκπομπές ραδιοσυχνοτή-
των CISPR 11 Ομάδα 1

Το προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια ραδιοσυχνο-
τήτων (RF) μόνο για την εσωτερική του λει-
τουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές RF από αυτό
είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να
προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτή-
των CISPR 11 Κατηγορία B

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες
τις εγκαταστάσεις, εκτός των δημόσιων εγκα-
ταστάσεων και εκείνων που είναι απευθείας
συνδεδεμένες στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο
που τροφοδοτεί κτίρια που χρησιμοποιούνται
για δημόσιους σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2 Κατηγορία Α

Εκπομπές από διακυμάν-
σεις τάσης/τρεμόσβημα
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται
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13.2 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε
ανάλογο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Δοκιμή ατρωσίας

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV εκφόρτιση μέσω επαφής
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV εκφόρτιση μέσω του
αέρα

Πεδίο ακτινοβολούμενων ραδιοσυχνοτήτων (RF)
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Πεδία εγγύτητας από ασύρματους πομπούς
IEC 61000-4-3

80 MHz έως 2,7 GHz. 3 V/m
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι: 385 MHz στα 27 V/m,
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz στα 9 V/m,
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
στα 28 V/m

Ηλεκτρικό ταχύ μετάβασμα / ριπή IEC 61000-4-4

± 2 kV, ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύμα-
τος
± 1 kV, θύρες I/O
100 kHz PRR

Υπέρταση IEC 61000-4-5
Δίκτυο AC, γραμμή προς γείωση
Δίκτυο AC, γραμμή προς γραμμή

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Αγώγιμες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V σε ζώνες ISM
80% AM 1 kHz

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 ή 60 Hz

Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές και διακυμάν-
σεις τάσης στις γραμμές εισόδου ηλεκτρικής τρο-
φοδοσίας IEC 61000-4-11

100% βύθιση, 0,5 περίοδος, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% βύθιση, 1 περίοδος
30% βύθιση, 25/30 περίοδοι (50/60 Hz)
Διακοπή 100% πτώση, 5 δευτερόλεπτα
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Η ισχύς πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα
(κυψελοειδή/ασύρματα) και επίγειας κινητής ραδιοεπικοινωνίας, ερασιτεχνικοί σταθ-
μοί, ραδιοφωνική μετάδοση AM και FM καθώς και τηλεοπτική μετάδοση, δεν μπορεί
να προβλεφθεί θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το ηλεκτρομαγνητικό περι-
βάλλον λόγω των σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να εξετάζεται η ανάγκη διεξαγω-
γής μιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του χώρου. Εάν η μετρούμενη ένταση πεδίου
στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται το προϊόν υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμ-
μόρφωσης RF που αναφέρεται παραπάνω, το προϊόν θα πρέπει να παρακολουθείται
για να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του. Εάν παρατηρηθεί μη κανονική λειτουρ-
γία, πιθανόν να χρειαστεί να ληφθούν επιπλέον μέτρα, όπως η αλλαγή προσανατολι-
σμού ή θέσης του προϊόντος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στο εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, τιμές έντασης πεδίου θα πρέπει να είναι
μικρότερες 
των 3 V/m.

13.3 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού
Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF) και του προϊόντος
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές από εκπο-
μπές RF είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του προϊόντος μπορεί να αποτρέψει τις ηλεκτρομα-
γνητικές παρεμβολές διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού εξοπλισμού
επικοινωνίας μέσω RF (πομποί) και του προϊόντος όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγι-
στη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Επιδράσεις των τηλεπικοινωνιακών συσκευών RF (πομπών) στα χαρακτηριστικά
απόδοσης
Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών υψηλής συχνότητας (HF) μπορεί να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής. Συνεπώς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει
να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε υπολο-
γισμού) από τον εμφυσητήρα, τα παρελκόμενα και τα καλώδιά του.

Ονομαστική τιμή μέγι-
στης ισχύος εξόδου (W)
του πομπού

Απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού

150 kHz έως 80 MHz 80 MHz έως 800 MHz 800 MHz έως 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

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της εξίσωσης που εφαρμόζε-
ται στη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του πομπού σε
watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος
συχνοτήτων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση των ηλε-
κτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση
από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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14 Όροι και προϋποθέσεις

14.1 Δηλώσεις συμμόρφωσης
Κανόνες FCC και Οδηγίες του Συμβουλίου για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των κανόνων της FCC και τον Κανονισμό περί ιατρο-
τεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία υπόκειται στις ακόλουθες
δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή και (2) αυτή η
συσκευή πρέπει να μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των
παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
1. Χρησιμοποιείτε τα συνοδευτικά καθορισμένα καλώδια με την έγχρωμη οθόνη έτσι ώστε να μην προ-

καλείται παρεμβολή στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη. Η χρήση άλλου καλωδίου και προσαρ-
μογέων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή σε άλλον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

2. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια σύμφωνα με το
Μέρος 15 των κανόνων της FCC και το CISPR 11. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί
και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

IEC
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ιατροτεχνολογικά προϊ-
όντα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή εύλογης
προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια τυπική ιατρική εγκατάσταση. Ο παρών εξοπλισμός πα-
ράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και
δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές σε άλλες
συσκευές στην περιοχή.
FCC, Οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Προτύπων και IEC
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυ-
τός ο εξοπλισμός προκαλέσει πράγματι επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γε-
γονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης πα-
ροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
• Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Σύνδεση του εξοπλισμού σε ρευματοδότη που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο

οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Ο παρελκόμενος εξοπλισμός που συνδέεται σε αυτό το προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένος σύμφω-
να με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC (δηλ. IEC 60950-1 ή IEC 62368-1) για εξοπλισμό επεξεργασίας δεδο-
μένων και IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισμό.
Επιπλέον, όλες οι διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο συστημάτων,
IEC 60601-1-1. Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό στο μέρος εισόδου σήματος ή στο μέρος
εξόδου σήματος διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και επομένως είναι υπεύθυνος ότι το σύστημα συμ-
μορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου συστημάτων IEC 60601-1-1. Οποιοσδήποτε είναι υπεύθυ-
νος για τη στερέωση της μονάδας σε ένα σύστημα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός τοποθέτη-
σης που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1. Σε περίπτω-
ση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
FCC
Σημείωση: Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ψη-
φιακή συσκευή Κατηγορίας B, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά έχουν
σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιακές εγκατα-
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στάσεις. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνο-
τήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει
επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύ-
ψουν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει πράγματι
επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενερ-
γοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει
την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα:

• Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
• Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Σύνδεση του εξοπλισμού σε ρευματοδότη που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο

οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

14.2 Νομική δήλωση
Η NDS μπορεί να πωλεί τα προϊόντα της μέσω άλλων κατασκευαστών, διανομέων και μεταπωλητών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ως εκ τούτου, οι αγοραστές αυτού του προϊόντος NDS πρέπει να
συμβουλεύονται τον φορέα μέσω του οποίου αυτό το προϊόν αγοράστηκε αρχικά όσον αφορά τους
όρους οποιωνδήποτε εφαρμοζόμενων εγγυήσεων του προϊόντος που παρέχονται από έναν τέτοιο φο-
ρέα, εάν υπάρχουν.
Η NDS δεν αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να αναλάβει εκ μέρους της οποιεσ-
δήποτε άλλες υποχρεώσεις σε συνδυασμό ή/και σε σχέση με την πώληση ή/και τη χρήση των προϊ-
όντων της. Για να διασφαλίζεται η σωστή χρήση, χειρισμός και φροντίδα των προϊόντων NDS, οι πε-
λάτες πρέπει να συμβουλεύονται την ειδική βιβλιογραφία του προϊόντος, το εγχειρίδιο οδηγιών ή/και την
επισήμανση που συνοδεύουν το προϊόν ή που είναι διαθέσιμα με άλλον τρόπο.
Εφιστάται η προσοχή των πελατών στο ότι η διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, η εφαρμογή,
τα δεδομένα πελατών και ο έλεγχος του συστήματος από τον χειριστή, μεταξύ άλλων παραγόντων,
επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος. Παρ' ότι τα προϊόντα NDS θεωρούνται συμβατά με πολλά συ-
στήματα, η ειδική λειτουργική εφαρμογή από τους πελάτες ενδέχεται να ποικίλλει. Συνεπώς, η καταλλη-
λότητα ενός προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή εφαρμογή πρέπει να προσδιορίζεται από τον πε-
λάτη και δεν είναι εγγυημένη από την NDS.
Η NDS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗ-
ΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗ-
ΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-
ΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ NDS.
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΦΥΣΗΣ Ή ΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΑΝ ΠΡΟΚΥ-
ΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΟΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ, ΕΘΙΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ
ΡΗΤΑ.
Η NDS, οι προμηθευτές ή/και διανομείς της δεν ευθύνονται, άμεσα ή μέσω αποζημίωσης για οποιεσδή-
ποτε ειδικές, θετικές, αποθετικές, κυρωτικές, παραδειγματικές ή έμμεσες ζημίες, συμπεριλαμβανο-
μένων, ενδεικτικά, των φερόμενων ζημιών για καθυστερημένη αποστολή, μη  παράδοση, βλάβη του
προϊόντος, σχεδιασμό ή παραγωγή του προϊόντος, αδυναμία χρήσης τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών,
απώλεια μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (διαφυγόντα κέρδη), ή από οποιαδήποτε άλλη
αιτία, οποιασδήποτε μορφής, σε σχέση με ή που προκύπτει από την αγορά, πώληση, μίσθωση, ενοικί-
αση, εγκατάσταση ή χρήση τέτοιων προϊόντων NDS, αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, ή σε
σχέση με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας, η οποία ενσωματώνει αυτούς τους όρους και τις προ-
ϋποθέσεις.
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ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓ-
ΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΠΟΥ
ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η ΕΥ-
ΘΥΝΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων και
των σχετικών υλικών, αποτελούν πολύτιμη ιδιοκτησία της NDS ή/και των δικαιοπαρόχων της και, κατά
περίπτωση, διατηρούν όλα τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και
άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων
σχεδιασμού, αναπαραγωγής κατασκευής, χρήσης και πωλήσεων σε αυτό, εκτός εάν και στον βαθμό
που τα εν λόγω δικαιώματα χορηγούνται ρητώς σε άλλους.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφι-
βολία σχετικά με τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην NDS.
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