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1 Fontos információk a felhasználó részére
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg a készülék és a kiegészítők keze-
lésével és működésével, mielőtt műtéthez használná. Az ebben a kézikönyvben felsorolt utasítások be
nem tartása

• a beteg életveszélyes sérüléséhez,
• a műtéti csapat, az ápoló- és a kiszolgáló személyzet súlyos sérüléséhez,
• valamint a készülék és/vagy a kiegészítők sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy termékei folyamatos fejlesztése révén módosítsa a termék megje-
lenését, grafikáját és műszaki adatait.
Megjegyzés: A „VESZÉLY!”, „FIGYELEM” és „MEGJEGYZÉS” kifejezésekkel megjelölt bekezdések
speciális jelentést hordoznak. Az ezekkel a kifejezésekkel megjelölt bekezdésekre különös figyelmet
kell fordítani.

VESZÉLY!
A beteg, a kezelő vagy harmadik személy biztonságának vagy egészségének veszé-
lyeztetettségére vonatkozó figyelmeztetés. Figyelmen kívül hagyása a beteg, a kezelő
vagy harmadik személy sérüléséhez vezethet.

FIGYELEM!
Ezek a részek a készülék vagy a tartozékok rendeltetésszerű használatára vonatkozó
információkat tartalmaznak.

MEGJEGYZÉS!
Ezekben a részekben az utasítások pontosításai vagy egyéb hasznos információk ol-
vashatók.
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2 Biztonsági információk

FIGYELEM!
Az USA szövetségi jogszabályai szerint az eszköz kizárólag orvos által vagy orvosi
rendelvényre értékesíthető.

A gyártó nem vállal felelősséget a közvetett, véletlen és következményes károkért, beleértve, de nem
kizárólagosan az elmaradt nyereséget. Minden felelősség és alkalmazandó garancia érvényét veszti,
ha:

• a készüléket és/vagy a tartozékokat/perifériákat helytelenül használják, szállítják, tárolják, készítik
elő, vagy végzik a karbantartását;

• nem tartják be a használati utasításban szereplő utasításokat és szabályokat;
• illetéktelen személyek javításokat, beállításokat vagy módosításokat végeznek a készüléken vagy a

tartozékokon/perifériákon;
• illetéktelen személyek felnyitják a készüléket;
• nem tartják be az előírt ellenőrzési és karbantartási ütemterveket.

A műszaki dokumentumok átadása nem jelent felhatalmazást a készülék vagy a tartozékok/perifériák
javítására, beállítására vagy módosítására.

VESZÉLY!
A készülék módosítása tilos.

A készülék vagy a tartozékok/perifériák javítását, beállítását vagy módosítását, valamint a szervizmenü
használatát csak hivatalos szerviztechnikus végezheti. Bármilyen jogsértés esetén a vonatkozó garan-
cia érvényét veszti. A felhatalmazott szerviztechnikusok kizárólag a gyártó által képzett és tanúsított
szakemberek.
Hulladékkezelés

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulla-
dékát nem szabad szelektálatlan lakossági hulladékként elhelyezni, és külön kell
gyűjteni. A készülék és tartozékainak ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon a
gyártóhoz vagy egy erre felhatalmazott hulladékkezelő vállalathoz, az országos
előírásoknak megfelelően.
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3 Figyelmeztetések és óvintézkedések

A terméket kizárólag az áramütés veszélye, a tűzveszély és a mechanikai veszély tekinteté-
ben a TÜV a CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-es és az ANSI/AAMI ES60601-1-es szabványok-
nak megfelelően hagyta jóvá.

A termék megfelel az EN60601-1-es szabvány követelményeinek és az Európai Unió orvos-
technikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletének.

VESZÉLY!
Képmegőrzés léphet fel abban az esetben, hogy ha huzamosabb ideig jelez ki egy ál-
landó képet a monitor. Ne hagyjon kimerevített képet a monitoron, vagy kapcsolja ki
a monitort, ha nem használja.

VESZÉLY!
Áramütés veszélye
Az egység belsejében lévő, nem szigetelt feszültség olyan mértékű lehet, amely
áramütést okozhat. Az egység belső alkatrészeit tilos megérinteni. Az áramütés koc-
kázatának csökkentése érdekében TILOS eltávolítani a burkolatot vagy a hátlapot.

VESZÉLY!
Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál erősen javasoljuk, hogy csere esetére
tartson kéznél egy ZeroWire 4k képernyőpárt és egy DVI-kábelt. Javasoljuk továbbá,
hogy műtét alatt álljon rendelkezésre olyan kijelző, amely vezetékkel kapcsolódik a
videoforráshoz.

VESZÉLY!
A termék egyetlen eleme sem érintkezhet a beteggel. Egyetlen esetben sem szabad
egyszerre megérinteni a terméket és a beteget. Mindig legalább 20 cm-es távolságot
kell fenntartani a műtéti eszköztől és a felhasználótól vagy betegtől.

VESZÉLY!
Tűz és áramütés veszélye
Ne tegye ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának.

VESZÉLY!
Az egység polarizált csatlakozódugóját csak akkor szabad hosszabbítókábel aljzatá-
ba vagy egyéb aljzatokba dugni, ha a villák teljesen bedughatók.

FIGYELEM!
Súlyos incidens esetén
Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos incidens történt, kérjük, jelentse azt
egyrészt a gyártónak, másrészt az illetékes hatóságnak abban az országban, ahol a
felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.
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FIGYELEM!
A termék az orvostechnikai eszközökről szóló uniós rendelet szerinti I. osztályba so-
rolt orvostechnikai eszköz. Semmilyen átalakítása nem megengedett.

FIGYELEM!
A termék az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában II. osztályba sorolt orvos-
technikai eszköz. Semmilyen átalakítása nem megengedett.

FIGYELEM!
A terméket tilos gyúlékony anesztetikumok és levegő, oxigén vagy nitrogén-oxid ke-
verékének jelenlétében használni.

MEGJEGYZÉS!
A berendezés/rendszer kizárólag egészségügyi szakemberek által használható.

MEGJEGYZÉS!
A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható belső alkatrészeket. A szer-
vizelést képesített szervizszakemberekre kell bízni.

MEGJEGYZÉS!
A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a betegek közelében alkalmazható or-
vostechnikai eszközökre vonatkozó biztonsági követelményeknek.

MR-környezetben tilos használni

Az NDS Surgical Imaging, LLC vállalat ezennel kijelenti, hogy a ZeroWire 4k rendszer megfelel a
2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU Megfe-
lelőségi Nyilatkozat teljes szövege kérésre rendelkezésre bocsátjuk.
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai szerint az eszköz kizárólag orvos által vagy or-
vosi rendelvényre értékesíthető.

Rádiótechnikai jóváhagyás:
A készülék megfelel az EN302 567 szabványnak és a rádióberendezésekről és a távközlő végberende-
zésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek.
FCC-azonosító: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 vagy 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 vagy 25001-SIISK63102, 25001-SI-
ISK63101
A termék kizárólag az NDS által mellékelt gyógyászati minőségű tápegységgel történő használat eseté-
ben akkor felel meg a fenti szabványoknak.



11 / 48

Általános információk | 11

4 Általános információk

4.1 A készülékkel kapcsolatos követelmények

4.1.1 Rendszerbiztonsági követelmények
A beteg közelében használni kívánt, a termék jelbemeneti/-kimeneti vagy egyéb csatlakozóihoz csatla-
koztatott külső berendezéseknek meg kell felelniük az ISO és az ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 jelű
biztonsági szabványok követelményeinek. Az a személy, aki ilyen berendezést csatlakoztat ehhez a
termékhez, a meghatározás szerint egy rendszert hoz létre, és felelős azért, hogy ez a rendszer megfe-
leljen ugyanezen ISO és ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1 jelű biztonsági szabványoknak.
Az NDS azt javasolja, hogy a VIMA telepítését képesített szakember végezze.

4.1.2 Tápegység
A termék kizárólag a mellékelt gyógyászati minőségű tápegységgel történő használat esetében felel
meg a felsorolt biztonságtechnikai szabványoknak:

Típus Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Tápegység BridgePower BPM150S24F06
Váltóáramú (AC) bemenet 100–240 V, 50–60 Hz
Egyenáramú (DC) kimenet 24 V egyenáram, 6,25 A, 150 W

4.1.3 Tápkábel
Áramforrásként használja a mellékelt, az áramforrásnak megfelelő dugasszal rendelkező kórházi minő-
ségű tápkábelt.

• A termék teljes mértékben csak a tápkábel kihúzásával választható le a hálózatról. A termék áram-
talanításához húzza ki a tápkábelt a váltóáramú elektromos hálózatból.

• A terméket és az egyéb orvostechnikai eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén azon-
nal hozzá lehessen férni a tápkábelhez és a váltóáramú hálózati csatlakozóhoz.

• Ha a termék váltóáramú elektromos hálózathoz való csatlakoztatásához hosszabbítóra vagy elosz-
tóra van szükség, győződjön meg arról, hogy a tápkábel dugasza szorosan illeszkedik a hosszabbí-
tóba vagy az elosztóba. A tápegység kis feszültségű oldala csak legfeljebb 50 láb (15 m) hosszú-
ságra húzható ki.

• Az Amerikai Egyesült Államok területén a 120 V-nál nagyobb feszültségforrások esetén a terméket
középleágazásos transzformátorról kell üzemeltetni.
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4.1.4 Földelés
A termék az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendelet szerinti I. osztályba
tartozó berendezéseknek megfelelő külső áramforrásról üzemel. A telepítést végző személy felelőssé-
ge, hogy a kórházi, helyi és országos impedanciakövetelményeknek való megfelelés érdekében ellen-
őrizze a termék földelését.
Az egység vázának földelésére szolgáló földelőrúd a termék hátulján található. A földelést a vonatkozó
elektromos szabályozásoknak megfelelően kell végrehajtani.

4.2 Rendeltetés
A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo párosított vezeték nélküli videokommunikációs adó- és ve-
vőegység, amelynek a rendeltetése videojelek valamilyen jelforrástól, például endoszkópkamerából,
-processzorból vagy egyéb videoforrásból a ZeroWire vevőegység felé történő, rádiófrekvenciás kap-
csolaton keresztüli átvitele, képfelvételek megjelenítése céljából endoszkópos és általános sebészeti
beavatkozások alatt. A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo nem steril újrafelhasználható eszköz,
amely a rendeltetése szerint nem használható steril területen.
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5 A kijelző felhasználói felülete

5.1 A kijelző billentyűzete
A kijelzőbillentyűzet a kijelző burkolatának alsó-elülső részén, középen található, és ennek használatá-
val állíthatóak be a megjelenítési paraméterek a kijelzőegység (OSD – On Screen Display) menürend-
szerében.

5.2 Az OSD menü áttekintése
Az OSD menü 4 kategóriában ad beállítási lehetőségeket: a Picture (Kép) menüben, a Color (Szín) me-
nüben, a Setup (Beállítás) menüben és az Input (Bemenet) menüben.

5.3 Navigáció a menük között a billentyűzettel

INPUT (BEMENET) gomb
Az Input (Bemenet) menü közvetlen megnyitásá-
hoz koppintson az INPUT (BEMENET) gombra. A
bemeneti jelre vonatkozó lehetőségek a jobb oldali
oszlopban jelennek meg. Lásd: Az Input (Beme-
net) menü [} 19].

MENU (MENÜ) gomb
Az OSD menü megnyitásához koppintson a MENU
(MENÜ) gombra. Kiinduláskor a Picture (Kép) me-
nü jelenik meg, amelyen az aktuális bemenetek
részletei a menüfülek fölött láthatók.

SCROLL (GÖRGETÉS) gomb:
függőleges léptetés és kiválasztás

Egy menübe való belépéshez koppintson a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombra. A legfelső para-
métersor a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra való
első koppintással választható ki, majd a kijelölés a
további koppintások alkalmával mindig a követke-
ző sorra ugrik.
Egy menüből való kilépéshez a SCROLL (GÖR-
GETÉS) gomb segítségével vigye a kijelölést a
legalsó menüsorra, majd egyszer koppintson a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombra a menüfül kijelölé-
séhez, ahol a  vagy a  gombot használva ki-
választhat egy másik menüfület.

BALRA/JOBBRA gomb: vízszin-
tes léptetés és kiválasztás

Egy paraméter beállításához a SCROLL (GÖRGE-
TÉS) gomb segítségével válassza ki a paraméter-
sort, majd egy beállítás kiválasztásához vagy mó-
dosításához koppintson a  vagy a  gombra.
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SZÍN gomb

A Color (Szín) menü közvetlen megnyitásához
koppintson a SZÍN gombra. A Color (Szín) menü-
ben a Color (Szín), Brightness (Fényerő), a Cont-
rast (Kontraszt) és azon egyéb paraméterek talál-
hatók, amelyek leírása itt olvasható: A Color (Szín)
menü [} 16].

5.4 Az OSD menü
A MENU (MENÜ) gombra koppintással nyissa meg az OSD menüt. Megnyitáskor az OSD menü a Pic-
ture (Kép) menüt jeleníti meg, amelyen a bemenetek részletei a menüfülek fölött húzódva láthatók. A
menü alján az Operating Hours (Üzemidő) és a vezérlőprogram verziója látható.
A billentyűzet 5 másodperc inaktivitás után készenléti üzemmódba kapcsolódik. Ha a billentyűzet ké-
szenléti üzemmódban van, az aktiválásához nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot. A menübe való be-
lépéshez nyomja meg ismét a MENU (MENÜ) gombot.
Másik menüfülek kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra, amivel kijelölhet egy menüfület,
majd a menübe való belépéshez koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra.
Egy paraméter módosításához koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra, amellyel a kijelölést a
paraméterre mozgathatja, majd a paraméter megváltoztatásához vagy egy beállítás kiválasztásához
koppintson a  vagy a  gombra. A paramétermódosítás valós időben lép érvénybe, az adott értékek
vagy beállítások megváltoztatása közben.
Az OSD menü az utolsó művelettől számított 30 másodperc múlva bezárul, illetve a MENU (MENÜ)
gombra koppintva is kiléphet belőle.

MEGJEGYZÉS!
A kiszürkített leírások azokat a paramétereket jelzik, amelyek a jelenlegi jel- vagy be-
meneti konfiguráció esetében nem érhetők el.

5.5 A Picture (Kép) menü

Horizontal Position (Vízszintes pozíció)
A kép vízszintes középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.
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Vertical Position (Függőleges pozíció)
A kép függőleges középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.

Sharpness (Élesség)
A megjelenített kép élességének (élkiemelésének) beállításához koppintson a  vagy a  gombra.
= 50: az alapértelmezett érték a fogadott minőségben jeleníti meg a képet.
> 50: az érték növelése élesíti a képet.
< 50: az érték csökkentése lágyítja a képet.

Overscan (Túlpásztázás) (Videó)
A paraméter akkor van engedélyezve, amikor a bemenet 16:9, 480P, 576P vagy váltottsoros. A kivá-
lasztáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.
0: A kép a képernyőt kitöltő méretben jelenik meg, videóadat vesztése nélkül. A kép szélesvásznúként,
az alján és a tetején, vagy a bal és a jobb oldalán fekete sávokkal is megjeleníthető.
1, 2, 3, 4, 5 vagy 6: Lépésenként nagyítja és méretre vágja a középre igazított képet. A kép méretének
növelésével minden oldalon videóadat-vesztés történik.

MEGJEGYZÉS!
Az Overscan (Nagyítás) funkció használatakor lehetséges, hogy nem elérhető a Link
(Kapcsolat) menü. A kijelzők összekapcsolását e funkció használata előtt kell elvé-
gezni.

Scaling (Méretezés)
Egy méretezési beállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
Fill (Kitöltés): Kinyújtja a képet, hogy az kitöltse a képernyőt. Ilyenkor előfordulhat, hogy a képarány
pontatlanul jelenik meg.
Aspect (Képarány): Addig nyújtja a videóképet, míg a legnagyobb mérete ki nem tölti a képernyőt, de
a képarány megmarad. Előfordulhat, hogy a kép szélesvásznúként, az alján és a tetején, vagy a bal és
a jobb oldalán fekete sávokkal jelenik meg.
1:1: A videóadatot natív méretében és natív képaránnyal jeleníti meg. A 4K/UHD natív 3840 × 2160-as
felbontásánál kisebb felbontású képek egy őket körülvevő fekete háttéren jelennek meg.

MEGJEGYZÉS!
Amikor a Scaling (Méretezés) > 0-ás értékre van állítva, a méretezési beállítások az
Aspect (Képarány) lehetőségre korlátozódnak.

Rotation (Forgatás)
A rotation (forgatás) beállítás elforgatja a képernyő orientációját a kiválasztott beállításnak megfelelően.

• A képernyő orientációjának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
• Off (Ki): Nincs orientációváltozás.
• 180: 180°-kal elforgatja a képet.
• V-Flip: Függőlegesen elforgatja a képet 180°-kal.
• H-Flip: Vízszintesen elforgatja a képet 180°-kal.

MEGJEGYZÉS!
A képforgatás nem támogatott a váltott soros jelek esetében.
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MEGJEGYZÉS!
Elforgatott kép esetén lehetséges, hogy nem elérhető a Link (Kapcsolat) menü. A ki-
jelzők összekapcsolását e funkció használata előtt kell elvégezni.

Rotation OSD (OSD elforgatása)
A forgatás OSD-beállítás a kiválasztott időköznek megfelelően megjeleníti a képernyőirány tájolásjelző-
jét.
Válassza ki a képforgatás jelzőjének beállítását: Off, On, 10 seconds, Blink (kikapcsolás, bekapcso-
lás, 10 másodperc, villogás).

5.6 A Color (Szín) menü
A COLOR (SZÍN) fülre koppintva nyissa meg közvetlenül a Color (Szín) menüt.

Gamma (Gamma)
Egy gammabeállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 vagy 2,6: Előre beállított gammaértékek
Video (Videó): Lineáris gammaszíntábla (LUT – Look Up Table)
PACS (Picture archiving communication system – Képarchiváló kommunikációs rendszer): DI-
COM gamma-LUT
A termék kizárólag referenciaként képes megjeleníteni a radiológiai (PACS) képeket.

Color Temperature (Színhőmérséklet)
Egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
5500, 6500, 8000, 9300: Előre beállított színhőmérsékletek.
User (Felhasználó): Ha egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztása után bármilyen más színpa-
raméter alapértelmezett értékét megváltoztatja, az így létrejövő értékek a Color Temperature User (Fel-
használói színhőmérséklet) előbeállításokhoz másolódnak, és a User (Felhasználói) elem kerül kivá-
lasztásra.

Red (Vörös) / Green (Zöld) / Blue (Kék)
A kiválasztott szín egyensúlyának módosításához a képen koppintson a  vagy a  gombra.
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Saturation (Telítettség) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép telítettségének (színintenzitásának) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Hue (Árnyalat) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép árnyalatának (színének) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Brightness (Fényerő)
A kép világosításához vagy sötétítéséhez koppintson a  vagy a  gombra.

Contrast (Kontraszt)
A képkontraszt beállításához koppintson a  vagy a  gombra.

Video Level (Videószint)
A videószint beállításának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
Normal (Normál): A bemenő jel módosítások nélkül jelenik meg.
Expanded (Kiterjesztett): Kiterjeszti a korlátozott tartományú 16–235 jelet (feketétől fehérig 220  ár-
nyalat) teljes tartományú 0–255 jelre (feketétől fehérig 256 árnyalat).

MEGJEGYZÉS!
Expand (Kiterjesztett) beállítás
Az Expanded (Kiterjesztett) beállítás használata teljes tartományú jel esetén levágja a
képet, és a részletek elvesztését okozza a sötét és a világos területeken.

Color Correction (Színkorrekció)
A színkorrekció beállításának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
NDS: Megkerüli a színkorrekciós funkciót.
BT.709: Gyárilag a BT.709 szabványhoz kalibrálták.
BT.2020: Gyárilag a BT.2020 szabvány emulálására kalibrálták.
Auto Color Correction (Automatikus színkorrekció)
Az Auto Color Correction (Automatikus színkorrekció) ON (Bekapcsolt) állapotában a rendszer a szín-
korrekciót a bemeneti jel alapján választja ki:
Automatikus színkorrekciós beállítások bemenet és felbontás szerint:

HDMI-1 HDMI-2 Display
Port 1

Display
Port 2

DVI 12G-SDI ZW vevő-
egység

Grafika NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Standard
felbontás BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Nagy fel-
bontás BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Ultranagy
felbontás BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

MEGJEGYZÉS!
Az egyes bemeneti jelek felbontási típusait lásd a Támogatott felbontások fejezetben.
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5.7 A Setup (Beállítás) menü

Menu Position (Menüpozíció):
Az OSD menü 4 féle, előre beállított képernyő-pozíciójából való választáshoz koppintson a  vagy a 
gombra.

Nyelv
A nyolc nyelv közül: English (angol), Deutsch (német), Français (francia), Italiano (olasz), Svenska
(svéd), Español (spanyol) Nederlands (holland) vagy Pycckий (orosz), az egyik kiválasztásához
koppintson a  vagy a  gombra.

DPMS Enable (DPMS engedélyezése)
A kijelző energiagazdálkodási rendszerének (DPMS – Display Power Management System) engedélye-
zéséhez vagy letiltásához koppintson a  vagy a  gombra.

Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): Ha nincs bemeneti jel, a kijelző energiatakarékos módba lépése
előtt a képernyőn 10–15 másodpercig a DPMS üzenet látható. A bemeneti
jel visszaállásakor a kijelző bekapcsol.

Menu Lock (Menüzár)
A menüzár bekapcsolásához. Koppintson a  gombra.

Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): Az Input (Bemenet) menü kivételével az összes OSD menü hoz-
záférését letiltja. Az OSD menü bezárul, és a képernyőn rövid időre meg-
jelenik egy MENU LOCKED (MENÜ LEZÁRVA) üzenet. Az OSD hozzáfé-
résének feloldásához egyszerre nyomja meg a MENU (MENÜ) és a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, amíg meg nem jelenik a MENU UNLOC-
KED (MENÜ FELOLDVA) üzenet.

Backlight (Háttérvilágítás)
A kijelző háttérvilágítása szintjének módosításához koppintson a  vagy a  gombra.
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Backlight Stabilization (Háttérvilágítás stabilizálása)
A háttérvilágítás stabilizálásának engedélyezéséhez vagy letiltásához koppintson a  vagy a  gomb-
ra.
Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): A háttérvilágítás folyamatos fényességének fenntartása érdekében szabályozza a LED-telje-
sítményt, amellyel kiegyenlíti a kijelző életideje során fellépő LED-teljesítmény-romlást.

Keypad Color (Billentyűzet színe)
A Keypad color (Billentyűzet színe) beállítás módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások)
A paraméterek használatonként beállíthatóak, viszont ezek a beállítások nem menthetőek. A Factory
Defaults (gyári alapértelmezett beállítások) kiválasztásakor minden esetben előre meghatározott, gyári
alapértelmezett beállítást tölt be a készülék.

User Defaults 1–3 (1–3. felhasználói alapértelmezett beállítások)
A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo felhasználói alapértelmezett beállításai nem érhetők el a
standard beállításban.

A ZeroWire bekapcsolása
A Zero Wire Power (ZeroWire bekapcsolása) aktiválásához koppintson a  gombra. Kék betűkkel
megjelenik az On (Be) lehetőség. Szürke betűkkel megjelenik az Off (Ki) lehetőség.
A Zero Wire Power (ZeroWire bekapcsolása) deaktiválásához koppintson a  gombra. Kék betűkkel
megjelenik az Off (Ki) lehetőség. Szürke betűkkel megjelenik az On (Be) lehetőség.
Az On (Be) lehetőség kiválasztása esetén mind az adó (primer) kijelző, mind a vevő (szekunder) kijelző
kapcsolódik, és kijelzi a videót.

5.8 Az Input (Bemenet) menü

Az Input (Bemenet) menü közvetlen megnyitásához koppintson az INPUT (BEMENET) gombra.
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Az Input (Bemenet) menü áttekintése
A Primary (elsődleges) képet a bemenet kiválasztásával jelöli ki. Csak ZeroWire-kompatibilis bemene-
tek továbbíthatók a másodlagos kijelzőre vezeték nélküli kapcsolaton keresztül. Az elsődleges kijelzőn
látható videó mutatásához válassza a „ZeroWire Receiver” (ZeroWire vevőkészülék) bemenetet a má-
sodlagos képernyőn.

MEGJEGYZÉS!
A váltott soros jelek nem támogatottak SDI kimeneteken.

ZeroWire AutoLink
A ZW AutoLink (ZW automatikus kapcsolódás) funkció lehetővé teszi az egyik kijelző automatikus kap-
csolódását a másik kijelzőhöz a következő feltételek teljesülése esetén:
1. a második kijelző korábban csatlakoztatva volt,
2. ZeroWire-kompatibilis bemenet van kiválasztva,
3. mindkét képernyőn be van kapcsolva a ZeroWire Power funkció, és
4. az elsődleges kijelző kiválasztott bemenetéhez érvényes videojel van csatlakoztatva.
Az ZW AutoLink (ZW automatikus kapcsolódás) aktiválásához koppintson a  gombra. Kék betűkkel
megjelenik az On (Be) lehetőség. Szürke betűkkel megjelenik az Off (Ki) lehetőség.
Az ZW AutoLink (ZW automatikus kapcsolódás) deaktiválásához koppintson a  gombra. Kék betűk-
kel megjelenik az Off (Ki) lehetőség. Szürke betűkkel megjelenik az On (Be) lehetőség.

Color Domain Format (Színtartomány-formátum)
Az alábbi beállítások minden bemenetre elérhetőek:
Auto (Automatikus): Ezt a beállítást válassza a jel színterének automatikus detektálásához. Ez az op-
ció nem érhető el SDI és DVI bemenet használata esetén.
RGB: Ezt a beállítást válassza, ha a bejövő jel RGB színterű.
YUV: Ezt a beállítást válassza, ha a bejövő jel YUV színterű.
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6 Csatlakozópanel

6.1 Csatlakozópanel

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

Csatlakozópanel

Be-/kimenet

(1) Tx HDMI ZW A bemenet HDMI 2.0 jelet tud fogadni, és a videót továbbítani tudja a
ZeroWire kapcsolaton keresztül

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW A bemenet 12G-SDI jelet tud fogadni, és a videót továbbítani tudja a
ZeroWire kapcsolaton keresztül

(3) 12G-SDI-OUT A kimenet csak bekapcsolt monitorral és a Tx12G-SDI-IN ZW-re irányí-
tott jellel aktív.

(4) Tx DISPLAYPORT ZW A bemenet DisplayPort 1.2a jelet tud fogadni, és a videót továbbítani
tudja a ZeroWire kapcsolaton keresztül

(5) SERVICE 2 A csatlakozó a firmwarefrissítések telepítésére szolgál.

(6) RS-232 6 érintkezős moduláris csatlakozó, amely az egységesített soros pa-
rancs (USC – Unified Serial Command) bemeneteként szolgál

(7) SERVICE 1 A csatlakozó a firmwarefrissítések telepítésére szolgál.
(8) DISPLAY PORT A bemenet DisplayPort 1.2a jelet tud fogadni megjelenítéshez
(9) HDMI A bemenet HDMI 1.4b jelet tud fogadni megjelenítéshez
(10) DVI-IN A bemenet DVI 1.0 jelet tud fogadni megjelenítéshez

(11) DVI-OUT A kimenet csak bekapcsolt monitorral és a DVI-IN-re irányított jellel ak-
tív.

(12)
Egyenáramú (DC) be-
menet Tápbemenet

Csatlakozótípusok
Bemenetek Csatlakozótípusok
12G-SDI BNC
DVI-IN DVI-D
DISPLAYPORT és Tx DISP-
LAYPORT-ZW DisplayPort „A” típus

HDMI és Tx HDMI ZW HDMI „A” típus
SERVICE 1 USB Micro AB
SERVICE 2 USB Mini B
Egyenáramú (DC) bemenet XLR, Neutrik-típusú

Kimenetek Csatlakozótípusok
12G-SDI BNC
DVI–OUT DVI-D
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6.2 Adatcsatlakozók és lábkiosztások
SDI

Láb Név Leírás
1 TXD Adatküldés
2 GND Föld

DisplayPort

Láb Név Leírás Láb Név Leírás
1 ML_Lane 0 (p) 0. sáv (pozitív) 11 GND Föld
2 GND Föld 12 ML_Lane 3 (n) 3. sáv (negatív)
3 ML_Lane 0 (n) 0. sáv (negatív) 13 CONFIG1 Föld
4 ML_Lane 1 (p) 1. sáv (pozitív) 14 CONFIG2 Föld

5 GND Föld 15 AUX CH (p) Segédcsatorna (pozi-
tív)

6 ML_Lane 1 (n) 1. sáv (negatív) 16 GND Föld

7 ML_Lane 2 (p) 2. sáv (pozitív) 17 AUX CH (n) Segédcsatorna (nega-
tív)

8 GND Föld 18 Hot Plug Működés közbeni csat-
lakoztatás érzékelése

9 ML_Lane 2 (n) 2. sáv (negatív) 19 Return Föld a tápellátás-csat-
lakozóhoz

10 ML_Lane 3 (p) 3. sáv (pozitív) 20 DP_PWR Tápellátás a csatlako-
zóhoz (3,3 V, 500 mA)
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HDMI

Láb Jel Láb Jel
1 TMDS Data2+ 11 TMDS Clock Shield
2 TMDS Data2 Shield 12 TMDS Clock−
3 TMDS Data2− 13 CEC
4 TMDS Data2+ 14 Reserved (Fenntartott) (HDMI 1.0–1.3c)
5 TMDS Data1 Shield 15 SCL (I²C soros átvitel órajele a DDC-hez)
6 TMDS Data0- 16 SDA (I²C soros átvitel adat a DDC-hez)
7 TMDS Data0+ 17 DDC/CEC/ARC/HEC Ground (Föld)
8 TMDS Data0 Shield 18 +5 V (min. 0,055 A)[3]

9 TMDS Data0− 19 Hot Plug detect (Működés közbeni csatla-
koztatás érzékelése, minden verzió)

10 TMDS Clock+

DVI-D Digital
A DVI-D IN digitális jeleket támogat.

Láb Jel Láb Jel Láb Jel

1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. DATA 1/3
SHIELD 21 Nincs használatban

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Nincs használatban 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SHIELD 13 Nincs használatban 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 Nincs használatban 14 +5V POWER 24 T.M.D.S. CLOCK-
5 Nincs használatban 15 GND Csak DVI-I IN esetén

6 DDC CLOCK 16

HOT PLUG DETECT
(MŰKÖDÉS KÖZBENI
CSATLAKOZTATÁS ÉR-
ZÉKELÉSE)

C1 Nincs használatban

7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 Nincs használatban
8 Nincs használatban 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Nincs használatban

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5
SHIELD C4 Nincs használatban

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Nincs használatban C5 Nincs használatban
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6.3 Vezérlőcsatlakozók és lábkiosztások
USB Mini B

Láb Név Leírás
1 VCC +5 V egyenáram
2 D– Adatátvitel, visszatérő
3 D+ Adatátvitel
4 Nincs használatban Nincs bekötve
5 GND Jelföld

USB Micro AB

Láb Név Leírás
1 VCC +5 V egyenáram
2 D– Adatátvitel, visszatérő
3 D+ Adatátvitel
4 Nincs használatban Nincs bekötve
5 GND Jelföld

6 érintkezős, moduláris RS-232 soros vezérlő
6 érintkezős, moduláris soros adapterkábel.

Láb Név Leírás
1 Nincs bekötve Nincs bekötve
2 Nincs bekötve Nincs bekötve
3 Nincs bekötve Nincs bekötve
4 RXD Adatfogadás
5 GND Föld
6 TXD Adatküldés

24 V-os egyenáramú csatlakozó

Láb Név Leírás
1 GND Föld
2 GND Föld
3 +24 V egyenáram Tápbemenet
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6.4 Elektromos szimbólumok

Elektromos szimbólumok

Ekvipotencialitás
Ez a szimbólum a kijelző potenciálkiegyenlítő vezetője (földelőrúd) mellett látható.

Zárt (Be) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának zárt oldalán (azaz bekap-
csolt állásában) látható.

Nyílt (Ki) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának nyitott oldalán (azaz kikap-
csolt állásában) látható.

FIGYELEM!
A videójel romlása
A fémkábelek görbületének sugara nem ajánlott, hogy 63 mm-nél (2,5 colnál) vagy a
kábel átmérőjének a 7-szeresénél (amelyik érték nagyobb) kisebb legyen. A nagyobb
mértékű hajlítás a kábel károsodásához és/vagy a videójel romlásához vezethet.
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7 Telepítés és üzembe helyezés

7.1 Elhelyezés és orientáció
Az antennajel alakja miatt az elsődleges és a másodlagos kijelzőt úgy kell elhelyezni, hogy mindkettő
függőleges és vízszintes dőlésszöge legfeljebb ± 10° legyen.

Függőleges dőlésszög
A függőleges dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

Vízszintes dőlésszög
A vízszintes dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Kijelzők elhelyezése

(1) Elsődleges kijelző
(2) Másodlagos kijelző
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(1)

(2)

Rálátási kúp

(1) Elsődleges kijelző
(2) Mező alakja

Padló fölötti magasság
Az elsődleges és a másodlagos kijelzőt legalább 1,5 m-rel (5 láb) a padló fölött, egyforma magasság-
ban kell elhelyezni, és lehetőség szerint az elsődleges és a másodlagos kijelző elülső felületének pár-
huzamosnak kell lennie, és a kijelzőket egymás felé kell fordítani.

A kijelzők közötti vízszintes távolság
A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszer akkor működik megfelelően, ha a kijelzők közötti
vízszintes irányú távolság legfeljebb 9,1 m (30 láb). A legtöbb műtői környezetben azonban a legjobb
eredmény legfeljebb 2,4 m (8  láb) vízszintes távolság esetében érhető el. A képvesztés vagy a villó-
dzás elkerülése érdekében az elsődleges és a másodlagos kijelző közötti vonalban lehetőleg ne legyen
akadály.
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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)

A kijelzők elhelyezése

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
elsődleges kijelző

(4) Műtőasztal

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
másodlagos kijelző

(5) Guruló állvány

(3) Endoszkópiás kocsi
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7.2 Rálátás nélküli üzemeltetés
Az Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszer részleges akadályok ellenére is fenn tudja tartani
a vezeték nélküli kapcsolatot. Azonban a legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha az egységek akadály-
talanul rálátnak egymásra.

MEGJEGYZÉS!
Képvesztés vagy villódzás
A képvesztés vagy a villódzás elkerülése érdekében a kijelzők közötti vonalban lehe-
tőleg ne legyen akadály.

A műtőben a mennyezetre szerelt rudazat és annak rugós karjai, valamint a műtőlámpák olyan nagy-
méretű fémszerkezetek, amelyek akadályozhatják a vezeték nélküli jelek terjedését, ha az elsődleges
és a másodlagos kijelző közötti rálátás vonalában vannak (lásd az alábbi ábrát).
A műtőlámpákat lehetőség szerint kell távolítani a két egység közötti rálátás vonalából, vagy e fölé kell
emelni. Ha elkerülhetetlen, hogy valamilyen tárgy a rálátás vonalába essen, a legjobb megoldás, ha az
elsődleges és a másodlagos kijelző között félúton helyezkedik el.
A műtő fémlemezekből kivitelezett falai és/vagy mennyezete csökkenthetik az Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo rendszer teljesítményét. Ez a hatás az elsődleges és a másodlagos kijelző egymáshoz
közelebb helyezésével, az egymásra látás szögének 0°-ra állításával (lásd: Elhelyezés és orientáció),
és annak biztosításával csökkenhető, hogy az elsődleges és a másodlagos kijelző között ne legyenek
akadályok.

Rálátás nélkül
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7.3 A kijelzők beállítása és összekapcsolása

Az adó (elsődleges) kijelző beállítása
Az elsődleges kijelző megjeleníti a videót, és továbbítja egy videóforrásból a kapcsolódó másodlagos
kijelzőre.
1. Csatlakoztassa a videóforrást a következő három ZeroWire-kompatibilis bemenet egyikéhez: Tx

12G-SDI-IN ZW, Tx DISPLAYPORT ZW vagy Tx HDMI ZW (lásd: Csatlakozópanel [} 21]).
2. Nyissa meg az INPUT (BEMENET) lapot (lásd: Az Input (Bemenet) menü [} 19]) az elsődleges kijel-

zőn.
3. A három lehetőség közül válassza a Tx 12G-SDI ZW, a Tx DisplayPort ZW vagy a Tx HDMI ZW le-

hetőséget.
4. Nyissa meg a SETUP (BEÁLLÍTÁS) lapot (lásd: A Setup (Beállítás) menü [} 18]).
5. Ellenőrizze, hogy a ZeroWire Power (ZeroWire bekapcsolás) az On (Be) állásba van-e kapcsolva.

Ha nem, kapcsolja a ZeroWire Power (ZeroWire bekapcsolás) funkciót az On (Be) állásba.

A vevő (másodlagos) kijelző beállítása
A másodlagos kijelző vezeték nélkül fogadja az elsődleges kijelzőről továbbított videót.
1. Nyissa meg az INPUT (BEMENET) lapot (lásd: Az Input (Bemenet) menü [} 19]) a másodlagos ki-

jelzőn.
2. Válassza a ZW Receiver (ZW vevőegység) lehetőséget.
3. Nyissa meg a SETUP (BEÁLLÍTÁS) lapot (lásd: A Setup (Beállítás) menü [} 18]).
4. Ellenőrizze, hogy a ZeroWire Power (ZeroWire bekapcsolás) az On (Be) állásba van-e kapcsolva.

Ha nem, kapcsolja a ZeroWire Power (ZeroWire bekapcsolás) funkciót az On (Be) állásba.

Az elsődleges és a másodlagos kijelző összekapcsolása

1. Nyissa meg az INPUT (BEMENET) lapot az elsődleges kijelzőn. A képernyőn megjelenik a ZeroWi-
re Link Menu (ZeroWire kapcsolódási menü).
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2. Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig az INPUT (BEMENET) gombot a másodlagos
(vevő) kijelző kereséséhez és a kapcsolat aktiválásához. A fehér sáv mutatja a kapcsolódási folya-
matot.

3. Várjon, amíg a fehér sáv megtelik, majd kövesse ugyanazokat a lépéseket a másodlagos kijelzőn.

A vezeték nélküli csatlakoztatás állapotüzenetei

(1) (2)(3)

(1) A csatlakoztatási folyamat szakaszait jelző állapotüzenet.
(2) Tx kijelző
(3) Rx kijelző

A kijelző bal alsó sarkában megjelennek az állapotüzenetek, amelyek a kapcsolódási folyamat szaka-
szait mutatják. A kijelző jobb alsó sarkában két kék LED-kijelző található. A bal oldali a TX kijelző, a
jobb oldali az RX kijelző. Ezek a kijelzők akkor gyulladnak ki, ha a kijelző ZW bemenetre van állítva.
1. szakasz:
Csatlakoztatás kezdeményezésekor a kijelzőn jellemző állapotüzenet-sor a Searching for Transmitter
(Adó keresése) (a másodlagos kijelzőn) vagy a Searching for Receiver (Vevő keresése) (az elsődle-
ges kijelzőn) üzenettel kezdődik. A megfelelő Tx és Rx jelző lassan villog, jelezve, hogy mindegyik kijel-
ző ZW bemenetre van állítva, és párt keres.

2. szakasz: Establishing Link (Kapcsolat létrehozása)
A kapcsolat létrehozásakor a megfelelő kijelző gyorsabban kezd villogni.
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3. szakasz: Wireless Linked (Vezeték nélküli kapcsolat létrehozva)
A megfelelő jelzőfény megszűnik villogni, és kék színnel világít, ha a kapcsolat létrejött.

Ha 10 másodperc elteltével nem jelenik meg üzenet, a kapcsolat sikeres és megfelelő minőségű. Ha a
kapcsolat minősége nem éri el a 65%-ot, egy ikon jelenik meg, amely a vezeték nélküli kapcsolat minő-
ségét jelzi.
Ha a kapcsolat nem jön létre 60 másodpercen belül, a No Receiver Found (Nem található vevő), illet-
ve a No Transmitter Found (Nem található adó) állapotüzenet jelenik meg az elsődleges, illetve a má-
sodlagos kijelzőn.

Ha az összekapcsolt kijelzők elveszítik a kapcsolatot, mindkét kijelzőn a Signal Lost (Jel elveszett)
üzenet jelenik meg.

MEGJEGYZÉS!
Ha a kapcsolódási folyamat sikertelen, ismételje meg a kapcsolódást.

MEGJEGYZÉS!
Kapcsolatminőség kijelzője
A vezetékmentes kapcsolat szakaszos vagy rövid zavarai esetén a kapcsolatminőség
kijelzője a két kijelzőn nem mindig van teljesen szinkronizálva.
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8 A kijelző műszaki jellemzői

MEGJEGYZÉS!
A műszaki jellemzők változhatnak
A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Az aktuális műszaki
jellemzőkért a hátsó borítón található kapcsolattartási adatok segítségével vegye fel
a kapcsolatot a regionális NDS központtal.

Látható terület (átlós) 812,8 mm (32,00 hüvelyk)
Betekintési szög (vízszintes és függőleges) 178°
Natív felbontás 3840 x 2160
Kontrasztarány (névleges) 1350:1
Jellemző fényerősség (cd/m2) 700
Színskála A BT.709 149 %-a
Képponttávolság 0,1845 mm
Egyenáramú (DC) bemenet 24 V/6,25 A
DC energiafogyasztás (jellemzően)a 130 W
Monitor tömege 14,5 kg (32,0 lb.)
Monitor méretei (sz × ma × mé) 780 x 509 x 87 mm (30,7 x 20 x 3,4")
Hőmérséklet-tartományokb:

Működési 40°–0°C (104°–32°F)
Tárolási/Szállítási 50°– -20°C (122°– -4°F)

Páratartalom-tartomány (nem kicsapódó)b:
Működési 20 % – 90 %
Tárolási/Szállítási 10 % – 90 %

Tengerszint feletti magasság (maximális)b:
Működési 2000 m (6600 ft)
Tárolási/Szállítási 4 877 m (16 000 ft)

Légnyomás 549 hPa – 1013 hPa

a. A BridgePower BPM150S24F06 tápegységre vonatkozik.
b. Az ASTM D6653/D6653M-13 szabvány szerint
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9 A ZeroWire műszaki jellemzői
A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo kijelző vezeték nélkül továbbít videojeleket a műtő videofor-
rásainak HDMI, DP és 12G-SDI kimenetéből egy videomegjelenítő DVI bemenetére. 60 GHz-es alapon
működő vezeték nélküli HD rendszerként működik, és megfelel az FCC (15. rész) előírásainak a 57–
64 GHz-es sáv nem engedélyköteles használatában; a sáv az elektromágneses spektrum milliméteres
hullámtartományába (mmW, millimeter-wave) tartozik. Bemeneti videojeleket fogad közvetlenül egy en-
doszkópos kameraprocesszortól vagy bármely más kompatibilis videoforrásból.

Vezeték nélküli jel típusa 60 GHz-es vezeték nélküli HD-sáv (WiHD)
Frekvenciasáv 57–64 GHz
Videobemenetek (Tx) HDMI, DP és 12G-SDI
HIPAA-támogatás 256 bites AES titkosítás
Rendszerkésleltetés < 1 képkocka
Párok maximális száma műtőnként 2 pár
RF kimenő teljesítmény < 28 dBm/MHz EIPR
Maximális hatósugár < 9,14 m (30 láb)
Adatátviteli sebesség 50 Mb/s – 3,8 Gb/s
Energiafogyasztás < 8 W

A tesztfrekvencia maximális EIPR-kimeneti teljesítménye
Csatornák Átlagos frekvenciatartomány EIPR-kimeneti teljesítmény
LRP (fogadó) 60,16–62,96 GHz 22,7 dBm
LRP (forrás) 60,16–62,96 GHz 21,9 dBm
MRP / HRP (forrás) 60,48–62,64 GHz 28,7 dBm

Interferenciamentes távolság
Az alábbi táblázatban felsorolt eszközök bevizsgáltak a Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo esz-
köztől mért legkisebb biztonságos távolság meghatározása tekintetében, amely a működés során nem
okoz interferenciát az eszközök között. Ha bármikor gyanítható, hogy a Radiance® Ultra 32" 4K Zero-
Wire Duo egység interferenciát okoz ezekben az eszközökben vagy azok miatt interferencia alakul ki
az egységben, egyszerűen helyezze messzebbre egymástól az eszközöket, ezt követően pedig tartsa
be a táblázatban meghatározott minimális elkülönítési távolságokat.

Vizsgált berendezés Távolság az adóegységtől Távolság a vevőegységtől
Elektrokauter > 61 cm (2 láb) > 30,48 cm (1 láb)
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont (AP) > 15,24 cm (6 hüvelyk) > 15,24 cm (6 hüvelyk)

5,8 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont (AP) > 15,24 cm (6 hüvelyk) > 15,24 cm (6 hüvelyk)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm
Bluetooth eszköz > 1 cm > 1 cm

A közös csatorna által okozott interferencia elkerülése
Ha az Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo eszköz a jellemző, egyrendszeres műtőbe kerül, akkor
lényegében nincsenek teljesítménybeli korlátozások. Az elsődleges kijelző csatornaválasztási funkció-
jával, a bekapcsoláskor lefutó szkennelés eredménye alapján a két elérhető csatornából kiválasztható
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az a csatorna, amelynél kevésbé várható interferencia. A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
rendszer csatornáinak egymástól történt elkülönülését befolyásoló egyes tényezőket az alábbiakban
soroljuk fel:
1. A helyiség falainak vastagsága és anyaga.
2. A helyiség ajtóinak nyitott vagy csukott állapota.
3. A helyiség mennyezetének szerkezete és az építéséhez használt anyagok.
Az elsődleges és a másodlagos Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo kijelzőt ugyanabban a helyi-
ségben kell felszerelni. A két egység nem használható két különböző helyiségben. Amikor két Radian-
ce® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszert telepítenek ugyanabba a helyiségbe, a párokat külön kell
csatlakoztatni, egyszerre csak egyet, és a másodikat csak az első pár sikeres csatlakoztatása után. Az
elsőként csatlakoztatott párt nem szükséges kikapcsolni a második pár csatlakoztatása előtt.

Csatornahasználat
Az alábbi javallatok segítségével kell megállapítani a megfelelő beállítást:
1. A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo kijelzők nem használhatók korábbi ZeroWire adó- és/

vagy vevőegységekkel.
2. Legfeljebb két Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszer működtethető egyszerre ugyanab-

ban a helyiségben. Az egy helyiségben használt két pár részét képező csatlakoztatott kijelzőket
egymástól legalább 1 m (3 láb) távolságra kell elhelyezni.

3. Két Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszerből álló csoportokat el lehet több helyiségben
is helyezni, amennyiben a helyiségek legalább 7,6 m (25 láb) távolságra vannak egymástól.

4. A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo kijelzőket nem szabad fémszekrényekbe telepíteni vagy
fémtárgyakkal körbevenni, mivel az megakadályozza a kijelzők kommunikációját.

Több rendszer telepítése
Ha egy műtőbe két pár Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszer telepítését tervezik, az alábbi
eljárást kell követni:
1. Ha a kijelzők még nincsenek egymáshoz csatlakoztatva, kapcsolja be az első párt alkotó elsődleges

és másodlagos kijelzőt, és kövesse a csatlakoztatási eljárást, lásd: A kijelzők beállítása és össze-
kapcsolása [} 30].

2. Kapcsolja be a második párt alkotó elsődleges és másodlagos kijelzőt, és ismételje meg a csatla-
koztatási eljárást. A kijelző párokat egyesével kell egymáshoz csatlakoztatni. A csatlakoztatott páro-
kat ajánlott felcímkézni, ami megkönnyíti a telepítést és a hibaelhárítást.

Teljesítmény
1. A Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszert műtőkben és kezelőhelyiségekben javallott

használni, és erre van optimalizálva. A klinikai környezeten kívüli használat nem javallott.
2. Az alábbi lépések segítenek abban, hogy az Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo rendszert op-

timális teljesítményen tudja üzemeltetni:
3. Mindkét részegységet a padlótól számított legalább 1,5 m (5 láb) magasságban kell felszerelni.
4. Ideális esetben az elsődleges és a másodlagos kijelző azonos magasságba kell, hogy kerüljön.
5. A megbízható videokapcsolat érdekében, kérjük, kövesse a beállítási útmutatót, lásd: A kijelzők be-

állítása és összekapcsolása [} 30].
6. A kijelzőket egymással szembe kell fordítani, és akadálymentesen egymásra kell látniuk.
7. Ha nincs rálátás, akkor javasoljuk, hogy a két kijelző legfeljebb 1,8 m (6 láb) távolságra legyen a fa-

laktól.
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10 Támogatott felbontások

Felbontási ka-
tegória

Felbontások
Vízszintes x
függőleges
(aktív)

Frissítési gyakoriság
Képpont-
órajel
(MHz)

HD-
SDI

3G-
SDI DP HDMIVízszin-

tes (kHz)
Függőle-
ges (Hz)

Nagy felbontás 1280 × 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1280 × 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1280 × 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1280 × 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1280 × 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1280 × 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Nagy felbontás 1920 × 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grafika 1280 × 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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4K és UHD felbontás

Felbontási
kategória

Felbontás
elnevezése

Vízszintes
x függőle-
ges (aktív)

Képfrissí-
tési frek-
vencia (Hz)

Színtér Színmély-
ség

Részminta-
vétel

Videokap-
csolat

Ultranagy
felbontás 4K DCI 4096 x

2160 59,94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI

Ultranagy
felbontás 4K DCI 4096 x

2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás 4K DCI

4096 x
2160
4096 x
2160

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

Ultranagy
felbontás 4K DCI 4096 x

2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 60 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 59,94 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 50 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 30 fps RGB 8 bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 60 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 59,94 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G

Ultranagy
felbontás UHD 3840 x

2160 50 fps YCbCr 10 bit 4:2:2 HDMI / DP /
12G
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11 Telepítés és karbantartás

11.1 VESA rögzítés
Az állványos és fali konzolos rögzítésre alkalmas 100 × 100 mm-es és 200 × 100 mm-es MIS-rögzítőfu-
rat-mintázatokkal a monitor megfelel a VESA rögzítőfelület-szabványoknak (MIS – Mounting Interface
Standard).

VESZÉLY!
A rögzítő konzolcsavarokat biztonságosan meg kell szorítani. A konzol megfelelő
rögzítésének elmulasztása esetén a kijelző veszélyt jelenthet.

11.2 A kábeltakaró felhelyezése
1. A kábeltakaró felhelyezése előtt csatlakoztassa a táp-, vezérlő- és videókábeleket.
2. Igazítsa a kábeltakarót a kábelek kilépési helyéhez a kijelző hátoldalán.
3. Helyezze el a kábeleket a kivágott rész alatt, és csúsztassa a takarót felfelé a mélyedésbe, amíg az

alsó élen található fülek a helyükre nem ugranak.

11.3 Tisztítási előírások
Tisztítás előtt a monitort KI kell kapcsolnia, és ki kell húznia a hálózati áramforrásból.
Az elülső üveget és a burkolatot egy desztillált vízzel, ammónia alapú üvegtisztítóval vagy a következő
fertőtlenítőszerek valamelyikével enyhén megnedvesített, nem szöszölődő kendővel tisztítsa meg:

Etanol (80%) Izopropil-alkohol Fehér ecet (desztillált, 5%-os sa-
vasság)

VESZÉLY!
Ne engedje folyadékok behatolását a monitor belsejébe, mert az az egység súlyos ká-
rosodásához vezethet. Ne használjon oldószereket, dörzshatású detergenseket vagy
vegyi anyagokat tartalmazó tisztítókendőket.



39 / 48

Hibaelhárítás | 39

12 Hibaelhárítás

Probléma Lehetséges okok Elhárítás

Szellemképes karakte-
rek vagy homályos kép

Helytelen élességi be-
állítás

Ellenőrizze a Picture (Kép) menüben az élesség
beállítását. Állítsa az élességet az alapértelmezett
50-es értékre.

Fekete képernyő

A kijelző elvesztette a
jelet, és a DPMS aktív

Ha a kijelző elvesztette a bemenő videojelet, a ki-
jelző alvó üzemmódba lép, ha a DPMS engedé-
lyezve van. A DPMS letiltható a Setup (Beállítás)
menüben.

Nincs érvényes video-
jel a kiválasztott vide-
obemeneten

Ellenőrizze, hogy érvényes videojelet fogadó vide-
obemenetet választott-e ki.

Nem található adóegy-
ség

Az elsődleges kijelző ki
van kapcsolva, vagy a
videoforrás kábele
nincs csatlakoztatva,
vagy a videoforrás ki
van kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy az elsődleges kijelző BE van-e
kapcsolva, illetve van-e csatlakoztatva forrásjel.

A bemenet felbontásá-
nak megváltoztatása
után nincs kép a kijelzőn

Az elsődleges vagy a
másodlagos kijelző
nem tudja bemérni a
videojelet.

Kapcsolja ki a Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire
Duo kijelzőt, majd ismét kapcsolja be.

Nem sikerül kapcsolatot
létesíteni a párosítási kí-
sérlet után

Az elsődleges és a má-
sodlagos kijelző nem
tudja összehangolni a
használandó RF-csa-
tornát.

Kapcsolja ki mindkét Radiance® Ultra 32" 4K Ze-
roWire Duo kijelzőt, majd ismét kapcsolja be.

Rossz minőségű vagy
szakadozó videó

Az elsődleges és a má-
sodlagos kijelző több,
mint 9,1 m (30 láb) tá-
volságra van egymás-
tól.

Csökkentse az elsődleges és a másodlagos kijelző
közötti távolságot legfeljebb 9,1 m-re (30 láb).
Lásd: Maximális hatósugár a Műszaki jellemzők fe-
jezetben.

Az elsődleges és a má-
sodlagos kijelző nincs
megfelelő irányba állít-
va

Kövesse az adó- és a vevőegység elhelyezésére
vonatkozó ajánlásokat az Elhelyezés és orientáció
pontban.

DVI vagy SDI csatlako-
zások

Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.

Nem támogatott video-
üzemmód

Ellenőrizze, hogy a használt videoüzemmód támo-
gatott-e. Lásd: Támogatott videoüzemmódok.

DVI vagy SDI kábelek

Cserélje ki egyenként a kábeleket, és ellenőrizze a
megjelenített videót.
Ha a kábelcsere után a videojel megfelelően jele-
nik meg, selejtezze a lecserélt kábelt.

Induktív áthallás Lásd: A közös csatorna által okozott interferencia
elkerülése.

Alacsony jelerősség Lásd: Jelerősség és a képernyőn megjelenő
(OSD) diagnosztikai üzenetek.
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Probléma Lehetséges okok Elhárítás
Az elsődleges és a má-
sodlagos kijelző fel
van cserélve

Ellenőrizze, hogy a videoforrás az elsődleges, nem
pedig a másodlagos kijelzőhöz van-e csatlakoztat-
va.
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13 Elektromágneses kompatibilitási táblázatok
Az összes elektronikus orvostechnikai eszköznek meg kell felelnie az IEC  60601-1-2 szabványban
megfogalmazott követelményeknek. A sebészi beavatkozás előtt az elektromágneses kompatibilitás és
az összes többi orvostechnikai eszköz együttes alkalmazásának biztosítása érdekében óvintézkedése-
ket kell tenni, ragaszkodni kell a jelen kézikönyvben ismertetett elektromágneses kompatibilitási (EMC
– Electromagnetic Compatibility) irányelvekhez, valamint ellenőrizni kell az összes orvostechnikai esz-
köz egyidejűleg történő működtetését.
A kibocsátási jellemzők alapján a berendezés alkalmas az ipari területeken és kórházakban (CISPR 11,
A-osztály) történő használatra. Ha otthoni körülmények között használja (ahol rendszerint CISPR 11, B-
osztály az elvárás), lehetséges, hogy a berendezés nem lesz megfelelően védve a rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközökkel szemben. Lehetséges, hogy a felhasználónak lépéseket kell tennie ennek
elhárítására, például az eszköz irányának vagy helyének módosításával.
A következő EMC-táblázatok kizárólag tájékoztató jellegűek:

13.1 Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás
A terméket kizárólag az alábbiakban ismertetett környezetben történő használatra tervezték. A termék
felhasználójának/kezelőjének kell biztosítania, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutatás

RF kibocsátás, CISPR 11 1. csoport

A termék RF energiát kizárólag saját, belső
működéséhez használ. Ezért RF kibocsátása
igen csekély, és várhatóan nem okoz interfe-
renciát a közelben található elektronikus be-
rendezésekkel.

RF kibocsátás, CISPR 11 B. osztály

A termék minden létesítményben alkalmazha-
tó, kivéve a lakáscélú létesítményeket és azo-
kat a létesítményeket, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a nyilvános célú épületek ellátá-
sát szolgáló energiahálózathoz.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozás/flikk-
erkibocsátás
IEC 61000-3-3

Megfelel
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13.2 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses interferenciával szembeni
immunitás
A jelen terméket kizárólag az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő hasz-
nálatra tervezték. A termék vásárlója vagy felhasználója felelős azért, hogy a terméket ilyen környezet-
ben használják.

Immunitásteszt Immunitásteszt

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV érintkezési kisülés
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV levegőkisülés

Sugárzott RF mező IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Elválasztási távolság a vezeték nélküli transzmitte-
rektől IEC 61000-4-3

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

Elektromos gyors tranziens / burst IEC 61000-4-4
± 2 kV, hálózati feszültség
± 1 kV, I/O portok
100 kHz PRR

Túlfeszültség IEC 61000-4-5
Hálózati feszültség, vezeték–föld
Hálózati feszültség, vezeték–vezeték

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Vezetett RF IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V, ISM-sávok
80 % AM 1 kHz

Tápfrekvenciás (50/60 Hz) mágneses mező
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 vagy 60 Hz

Feszültségesések, rövid kimaradások és feszült-
ségváltozások a bemeneti hálózati vezetékeken
IEC 61000-4-11

100% esés, 0,5 periódus, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% esés, 1 periódus
30 % esés, 25/30 periódus (50/60 Hz)
Megszakítás 100% veszteség, 5 másodperc

MEGJEGYZÉS!
A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/vezeték nélküli),
valamint a földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádió-műsorszórás és a TV-
műsorszórás elektromágneses térerőssége elméleti úton pontosan nem határozható
meg. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt az elektromágneses környezet
becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha
a termék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelősé-
gi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a termék képes-e a normál működésre. Ha
rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre, például a termék elforga-
tására vagy áthelyezésére lehet szükség.
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MEGJEGYZÉS!
A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban az elektromágneses 
térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

13.3 Útmutató és gyártói nyilatkozat – ajánlott elkülönítési távolságok
Ajánlott elkülönítési távolságok hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a ter-
mék között
A terméket olyan elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, ahol az RF-zavarsugár-
zás szabályozott. A termék vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interfe-
renciát, hogy betartja a termék, valamint a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések
(adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális teljesítményének megfelelő) minimális
távolságot.

VESZÉLY!
Az RF kommunikációs berendezések (adók) hatása a teljesítményjellemzőkre
A hordozható nagyfrekvenciájú (HF) kommunikációs berendezések hatással lehetnek
a készülék teljesítményjellemzőire. Ezért az ilyen berendezéseket az inszufflátortól,
beleértve a tartozékait és a vezetékeit, legalább 30 cm távolságra (a számítások ered-
ményétől függetlenül) kell tartani.

Az adó névleges maxi-
mális kimeneti teljesít-
ménye (W)

Az elkülönítési távolság (méterben) a jeladó frekvenciájának függvényében

150 kHz–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

A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d jelű ajánlott elkülönítési távol-
ság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel számítható ki, ahol P az adóberendezés
– gyártó által megadott – kimeneti teljesítményének legnagyobb értéke wattban (W).

MEGJEGYZÉS!
80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elkülönítési
távolság mérvadó.

MEGJEGYZÉS!
Előfordulhat, hogy a fenti útmutatások nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és embe-
rek elnyelő és visszaverő hatása.
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14 Felhasználási feltételek

14.1 Megfelelőségi nyilatkozatok
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC – Federal Communications Commission) és az Európai
Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei
Ez a termék megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglaltaknak, valamint az Európai Unió orvos-
technikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendeletének. Az üzemeltetés feltétele az alábbi két feltétel
teljesülése: (1) A szóban forgó eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, valamint (2) az eszköznek
be kell fogadnia az összes beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos eredmé-
nyekhez vezethetnek.
1. A színes monitort a mellékelt, speciális kábelekkel használja, így az nem zavarja a rádió- és a tele-

víziókészülékek vételét. A más kábelekkel és adapterekkel történő használat a többi elektromos be-
rendezés zavarását okozhatja.

2. Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az FCC szabályozás 15. részében és a CISPR 11-
ben előírt határértékeknek. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes
kisugározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a
rádiókommunikációban.

IEC
Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az IEC 60601-1-2 által előírt határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen egy tipi-
kus orvosi létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisu-
gározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a közel-
ben lévő készülékekben.
Az FCC és az Európai Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei, valamint az IEC
Nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a beren-
dezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a berendezés be- és
kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több intézkedéssel meg-
próbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

A termékhez csatlakoztatott kiegészítő berendezéseknek rendelkezniük kell az adatfeldolgozó berende-
zésekre vonatkozó IEC szabványoknak (vagyis az IEC  60950-1-es vagy IEC  62368-1-es szabvány-
nak), valamint az orvostechnikai eszközökre vonatkozó IEC 60601-1-es szabványnak való megfelelő-
séget bizonyító tanúsítványokkal.
Továbbá minden konfigurációnak meg kell felelnie a rendszer szabványának, az IEC 60601-1-1-nek.
Bárki, aki további eszközöket csatlakoztat a jelbemeneti részhez vagy a jelkimeneti részhez, egy orvos-
technikai rendszert konfigurál, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfelel a szükséges rendszer-
szabványnak, az IEC 60601-1-1-nek. Bárki, aki felelős az egység egy rendszerhez történő rögzítéséért,
biztosítania kell, hogy a termék rögzítéséhez használt eszközök megfelelnek az IEC 60601-1-es szab-
ványnak. Kétség esetén konzultáljon a műszaki szolgálati osztályunkkal, vagy egy helyi képviselőnkkel.
FCC
Megjegyzés: A készülék tesztelése során megállapították, hogy az megfelel a B. osztályú digitális esz-
közökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági
létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisugározni.
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Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a rádiókommuniká-
cióban. Azonban, nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interfe-
rencia. Ha a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a
berendezés be- és kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több
intézkedéssel megpróbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

14.2 Jogi nyilatkozat
Az NDS a termékeit más orvostechnikai eszköz gyártóján, forgalmazóján és viszonteladóján keresztül
is értékesítheti, ezért az ilyen NDS termékek vásárlóinak a cég által biztosított, vonatkozó jótállások te-
kintetében – ha vannak ilyenek – ahhoz a céghez kell fordulnia, amelytől a terméket eredetileg vásárol-
ta.
Az NDS nem fogadja el és nem is engedélyezi, hogy bárki más felelősséget vállaljon a termékei értéke-
sítésével és/vagy felhasználásával kapcsolatban és/vagy azzal összefüggésben. Az NDS termékeinek
megfelelő felhasználása, kezelése és ápolása érdekében a vásárlóknak el kell olvasniuk a termékkel
kapcsolatos specifikus szakirodalmat, a felhasználói kézikönyvet és/vagy a termékhez mellékelt vagy
bármilyen más módon elérhető címkéket.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy többek között a rendszer konfigurációja, a szoftver, az alkalmazás,
a felhasználói adatok, valamint a rendszer kezelői vezérlése befolyásolják a termék teljesítményét. No-
ha az NDS termékei számos rendszerrel kompatibilisnek minősülnek, a vásárlók általi specifikus műkö-
dési megvalósítás változó lehet. Ezért a termék egy specifikus célra vagy alkalmazásra való alkalmas-
ságát a fogyasztónak kell meghatároznia, és az NDS ezt nem szavatolja.
AZ NDS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁST – LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLEL-
MEZETT ÉS/VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS –, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLA-
GOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY HASZ-
NÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ, VALAMINT AZ NDS TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK JOG-
TISZTASÁGÁT ILLETŐ GARANCIÁT. AZ ÖSSZES, BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ, TERMÉSZETŰ
VAGY TERJEDELMŰ, LEGYEN AZ VÉLELMEZETT, KIFEJEZETT ÉS/VAGY BÁRMILYEN, TÖRVÉ-
NYI RENDELET, JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS, EGYÉNI, FORGALMAZÁS ÉR-
TELMÉBEN VAGY AZ ELŐBBIEK EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐÁLLÓ JÓTÁLLÁST, KINYILATKOZTA-
TÁST ÉS/VAGY GARANCIÁT A VÁLLALAT EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR ÉS ELUTASÍT.
Az NDS, beszállítói és/vagy forgalmazói nem vonhatók felelősségre, sem közvetlenül, sem kártérítési
eljárás keretében semmilyen speciális, véletlenszerű, következményes, büntető, elrettentő vagy indirekt
kárért, többek között ideértve, de nem kizárólagosan a késleltetett szállításból, a kiszállítás elmaradá-
sából, a termék meghibásodásából, a termék kivitelezéséből vagy gyártásából fakadó állítólagos káro-
kért, az ilyen termékek vagy szolgáltatások használhatatlanságáért, a jövőbeli üzleti károkért (elmaradt
haszon), vagy bármilyen más okból fakadó, az ilyen NDS termékek vásárlásával, eladásával, lízingelé-
sével, bérlésével, telepítésével vagy használatával, illetve a jelen felhasználási feltételekkel vagy a je-
len felhasználási feltételeket tartalmazó megállapodások bármely pontjával kapcsolatban felmerülő
vagy az előzőek eredményeképpen előálló károkért.
NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉ-
GEK KIZÁRÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN IS-
MERTETETT KORLÁTOZÁSOK ÉS/VAGY KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK. ILYEN ESETBEN A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA AZ ILLETŐ JOGHATÓSÁG ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG TÖRTÉNIK.
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A jelen dokumentumban szolgáltatott információk – beleértve az összes formatervet és kapcsolódó
anyagot – az NDS és/vagy licencadói értékes tulajdonát képezik, és adott esetben az NDS és/vagy li-
cencadói fenntartják a dokumentumhoz fűződő összes szabadalmi, szerzői és egyéb szellemi tulajdoni
jogot, ideértve a formatervezésre, gyártásra, felhasználásra és értékesítésre vonatkozó jogokat, kivéve,
ha a szóban forgó jogok kifejezetten mások tulajdonát képezik.
A jelen felhasználói kézikönyv minden előzetes értesítés nélkül módosítható. Ha bármilyen aggálya me-
rül fel a használati útmutató legújabb verziójával kapcsolatban, kérjük, forduljon az NDS vállalathoz.
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