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1 Note importante pentru utilizator
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și familiarizați-vă cu utilizarea și funcționarea dispozitivului și a
accesoriilor înainte de utilizare în timpul procedurilor chirurgicale. Nerespectarea instrucțiunilor
enumerate în acest manual poate duce

• la leziuni care pun în pericol viața pacientului,
• la vătămarea gravă a echipei chirurgicale, a personalului medical sau a personalului de serviciu
• sau la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului și/sau accesoriilor.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aspectul, grafica și datele tehnice ale produsului prin
dezvoltarea continuă a produselor sale.
Vă rugăm să rețineți: Paragrafele marcate cu cuvintele PERICOL, ATENȚIE și INDICAŢIE poartă
semnificații speciale. Trebuie să se acorde o atenție specială secțiunilor marcate cu aceste cuvinte.

PERICOL!
Siguranța și/sau sănătatea pacientului, utilizatorului sau a unei terțe persoane este
pusă în pericol. Respectați această avertizare, pentru a evita rănirea pacientului,
utilizatorului sau a unei terțe persoane.

ATENŢIE!
Aceste paragrafe conțin informații care servesc operatorului în vederea utilizării
adecvate a dispozitivului sau accesoriilor, conform scopului pentru care au fost
destinate.

INDICAŢIE!
Aceste paragrafe conțin informații pentru clarificarea instrucțiunilor sau oferă
informații utile suplimentare.
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2 Informații privind siguranța

ATENŢIE!
Potrivit legislației federale, acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către
medici sau pe bază de prescripție medicală.

Producătorul nu răspunde pentru daune indirecte, incidentale și secundare, inclusiv, fără a se limita la,
pierderile de profit. Orice răspundere și garanție aplicabilă devine nulă și neavenită dacă:

• dispozitivul și/sau accesoriile/echipamentele periferice sunt folosite, transportate, depozitate,
pregătite sau întreținute necorespunzător;

• instrucțiunile și regulile din instrucțiunile de utilizare nu sunt respectate;
• dispozitivul sau accesoriile/echipamentele periferice sunt reparate, reglate sau modificate de

persoane neautorizate;
• dispozitivul este deschis de persoane neautorizate;
• programele indicate pentru inspecție și întreținere nu sunt respectate.

Predarea documentelor tehnice nu reprezintă o autorizație pentru efectuarea de reparații, reglaje sau
modificări asupra dispozitivului sau accesoriilor/echipamentelor periferice.

PERICOL!
Nu se permite modificarea dispozitivului.

Numai un tehnician de service autorizat poate efectua reparații, reglaje sau modificări asupra
dispozitivului sau accesoriilor/echipamentelor periferice și folosi meniul de service. Orice încălcare va
anula orice garanție aplicabilă. Tehnicienii de service autorizați sunt instruiți și autorizați exclusiv de
producător.
Gestionarea deșeurilor

Acest simbol indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu
trebuie eliminate ca deșeuri municipale nesortate și trebuie colectate separat.
Pentru eliminarea dispozitivului și a accesoriilor sale, consultați producătorul sau o
companie autorizată de eliminare a deșeurilor, în conformitate cu reglementările
juridice sau naționale.
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3 Avertismente și precauții

Acest produs este aprobat de T.U.V. cu privire la pericolele de electrocutare, de incendiu și
mecanice exclusiv în conformitate cu CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 și ANSI/AAMI
ES60601-1.

Acest produs îndeplinește cerințele EN60601-1, astfel încât să se conformeze
Regulamentului 2017/745 al Uniunii Europene privind dispozitivele medicale.

PERICOL!
Menținerea unei imagini statice (constante) pe monitor pentru o perioadă lungă de
timp poate avea drept rezultat retenția imaginii. Evitați menținerea unei imagini
statice pe monitor, sau închideți monitorul atunci când acesta nu este utilizat.

PERICOL!
Risc de electrocutare
Piesele sub tensiune neizolate din cadrul unității pot atinge o valoare suficientă
pentru a provoca electrocutarea. Nu atingeți nicio piesă din interiorul unității. Pentru
a reduce riscul de electrocutare, NU scoateți capacul sau panoul din spate.

PERICOL!
Pentru aplicațiile de o importanță critică, recomandăm cu insistență asigurarea
disponibilității imediate a unei perechi de monitoare ZeroWire 4k și a unui cablu DVI,
de schimb. În plus, recomandăm asigurarea disponibilității imediate a unui monitor
conectat fizic la sursa video de fiecare dată când se desfășoară o procedură
chirurgicală.

PERICOL!
Nici o parte a acestui produs nu poate intra în contact cu un pacient. Nu atingeți
niciodată produsul și un pacient în același timp. Trebuie menținută în permanență o
distanță minimă de separare de 20 cm între dispozitivul de operare și utilizator sau
pacient.

PERICOL!
Pericol de incendiu și electrocutare
Nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.

PERICOL!
Nu utilizați ștecherul polarizat al acestei unități cu priza unui cablu prelungitor sau
alte prize cu excepția cazului în care pinii pot fi introduși complet.
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ATENŢIE!
În cazul unui incident grav
Raportați orice incident grav survenit în legătură cu aparatul către producător și către
autoritatea competentă a statului de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.

ATENŢIE!
Acest produs este un dispozitiv medical din Clasa I conform MDR din Europa. Nu
sunt permise modificări.

ATENŢIE!
Acest produs este un dispozitiv medical din Clasa II în Statele Unite și Canada. Nu
sunt permise modificări.

ATENŢIE!
Nu utilizați acest produs în prezența amestecului de anestezice inflamabile cu aer,
oxigen sau oxid de azot.

INDICAŢIE!
Acest echipament/sistem este destinat exclusiv utilizării de către profesioniștii din
domeniul sănătății.

INDICAŢIE!
Nu există în interior componente care să poată fi reparate de către utilizator. Pentru
reparații consultați personal calificat de service.

INDICAŢIE!
Acest produs este conceput pentru a îndeplini cerințele de siguranță medicală pentru
un dispozitiv situat în apropierea pacientului.

A nu se utiliza în medii RM

Prin prezentul, NDS Surgical Imaging, LLC, declară că acest sistem ZeroWire 4K este conform cu
cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la cerere.
Potrivit legislației federale (SUA), acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către medici sau pe
bază de prescripție medicală.

Autorizare privind echipamentele radio:
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele EN302 567 și este conform cu Directiva 2014/53/UE privind
echipamentele radio (RED).
Identificare FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 sau 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 sau 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
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Acest produs respectă standardele de mai sus numai atunci când este utilizat împreună cu o sursă de
alimentare de uz medical furnizată de NDS.



12 / 48

12 | Informații generale

4 Informații generale

4.1 Cerințe privind dispozitivul

4.1.1 Cerințe de siguranță a sistemului
Echipamentele externe conectate la intrarea/ieșirea semnalului sau la alți conectori ai acestui produs
pentru utilizarea într-un mediu al pacientului trebuie să respecte cerințele standardelor de siguranță ISO
și ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1. O persoană care conectează un astfel de echipament la acest
produs a format, prin definiție, un sistem și este responsabilă pentru conformitatea sistemului respectiv
cu standardele de siguranță ISO și ANSI/AAMI ES/EN/IEC 60601-1.
NDS recomandă ca instalarea VIMA să fie efectuată de personal calificat.

4.1.2 Sursa de alimentare
Acest produs respectă standardele de siguranță enumerate numai atunci când este utilizat cu sursa de
alimentare medicală furnizată:

Model Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Sursa de alimentare BridgePower BPM150S24F06
Intrare c.a. 100 –240 V, 50 – 60 Hz
Ieșire c.c. 24 V C.C., 6,25 A, 150 W

4.1.3 Cablu de alimentare
Utilizați cablul de alimentare pentru spitale furnizat, cu ștecherul adecvat sursei de alimentare.

• Cablul de alimentare este singurul dispozitiv de deconectare recunoscut pentru acest produs.
Pentru oprirea produsului, deconectați cablul de alimentare de la rețeaua de curent alternativ.

• Produsul și alte echipamente medicale trebuie poziționate astfel încât cablul de alimentare și
conexiunea la rețeaua de curent alternativ să fie ușor accesibile.

• Dacă este necesar un cablu prelungitor pentru conectarea acestui produs la sursa de alimentare în
c.a., asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare poate fi conectat în siguranță la cablul
prelungitor. Partea de joasă tensiune a sursei de alimentare poate fi prelungită cu maximum 15
metri (50 ft.).

• Acest produs trebuie să fie alimentat de la un circuit conectat la centru, atunci când este utilizat în
SUA la tensiuni de peste 120 V.

4.1.4 Împământare
Acest produs este alimentat de la o sursă externă de alimentare electrică pentru echipamente de clasa
I conform Regulamentului 2017/745 al din Uniunii Europene privind dispozitivele medicale. Este
responsabilitatea instalatorului să testeze împământarea produsului pentru a verifica dacă respectă
cerințele spitalului, cerințele locale și naționale privind impedanța.
În partea din spate a produsului se află un post de împământare, care se utilizează pentru a împământa
carcasa unității. Orice astfel de post de împământare trebuie instalat în conformitate cu codurile
electrice aplicabile.
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4.2 Utilizarea preconizată
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo este un sistem de comunicare video fără fir format dintr-un
transmițător și un receptor, conceput pentru transmiterea semnalelor video de la o sursă, cum ar fi o
cameră video de endoscopie/procesor sau o altă sursă video, printr-o legătură de radiofrecvență către
un receptor ZeroWire în scopul afișării imaginilor în timpul procedurilor chirurgicale endoscopice și
generale. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo este un dispozitiv nesteril reutilizabil, care nu este
destinat utilizării în câmp steril.
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5 Interfața cu utilizatorul a monitorului

5.1 Tastatura monitorului
Tastatura monitorului este situată în zona din față jos a carcasei monitorului, asigurând comenzi pentru
reglarea parametrilor monitorului cu ajutorul sistemului de Meniu al Afișajului pe ecran (OSD – On
Screen Display).

5.2 Prezentare generală a meniului OSD
Meniul OSD oferă comenzi împărțite în 4 categorii: Meniul Picture (Imagine), meniul Color (Culoare),
meniul Setup (Configurare) și meniul Input (Intrare).

5.3 Navigarea în meniu cu ajutorul tastaturii

Buton INPUT (Intrare)
Pentru a deschide direct meniul Input (Intrare),
atingeți butonul INPUT (Intrare). Opțiunile pentru
semnalul de intrare sunt afișate în coloana din
dreapta. Consultați Meniul Input (Intrare) [} 21].

Butonul MENU (Meniu)
Pentru a deschide meniul OSD, atingeți butonul
MENU (Meniu). Inițial se afișează Meniul Picture
(Imagine), cu detalii privind actuala intrare
prezentată deasupra filelor de meniu.

Butonul SCROLL (Derulare):
Elemente de control al selecției pe
verticală

Pentru a introduce un meniu, atingeți butonul
SCROLL (Derulare). Cu prima atingere a
butonului SCROLL (Derulare) este selectat rândul
parametrilor de sus, iar selecția se deplasează în
jos până la următorul rând cu fiecare atingere
succesivă.
Pentru a ieși dintr-un meniu, utilizați butonul
SCROLL (Derulare) pentru a deplasa selecția în
rândul de meniu inferior, iar apoi atingeți butonul
SCROLL (Derulare) doar o singură dată pentru a
evidenția fila Menu (Meniu), unde puteți utiliza
butoanele  sau  pentru a selecta o altă filă de
meniu.

Butoanele LEFT/RIGHT (stânga/
dreapta): Elemente de control al
selecției pe orizontală

Pentru a ajusta un parametru, selectați rândul
parametrului folosind butonul SCROLL (Derulare),
apoi atingeți butoanele  sau  pentru a selecta
sau pentru a modifica o setare.
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Butonul COLOR (Culoare)

Pentru a deschide direct meniul Color
(Culoare), atingeți butonul COLOR (Culoare).
Meniul Color (Culoare) conține culoarea,
luminozitatea, contrastul și alți parametri descriși în
Meniul Color (Culoare) [} 17].

5.4 Meniul OSD
Accesați meniul OSD atingând butonul MENU (Meniu). Meniul OSD se deschide prin afișarea
Meniului Picture (Imagine), cu detalii privind intrările prezentate în partea de sus a meniului, deasupra
filelor de meniu. Orele de funcționare și numărul versiunii firmware sunt prezentate în partea inferioară
a meniului.
Tastatura intră în starea de veghe după 5 secunde de inactivitate. Când tastatura este în starea de
veghe, apăsați butonul MENU (Meniu) ca să o activați. Apăsați din nou butonul MENU (Meniu) pentru a
intra în meniu.
Pentru a selecta alte file de meniu, atingeți butonul  sau  pentru a evidenția o filă de meniu, apoi
atingeți butonul SCROLL (Derulare) pentru a intra în meniu.
Pentru a ajusta un parametru, atingeți butonul SCROLL (Derulare) pentru a deplasa selecția de rând în
jos la acesta, apoi atingeți  sau  pentru a regla parametrul sau pentru a selecta o setare. Reglajele
parametrilor sunt aplicate în timp real în timpul modificării valorilor sau setărilor.
Meniul OSD se închide automat la 30 de secunde după ultima acțiune sau poate fi închis prin apăsarea
butonului MENU (Meniu).

INDICAŢIE!
Descrierile de culoare gri indică parametri care nu sunt disponibili pentru actuala
configurație de semnal sau intrare.

5.5 Meniul Picture (Imagine)

Horizontal Position (Poziție orizontală)
Pentru centrarea imaginii pe orizontală, atingeți butonul  sau .
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Vertical Position (Poziție verticală)
Pentru centrarea imaginii pe verticală, atingeți butonul  sau .

Sharpness (Claritate)
Pentru a regla claritatea (accentuarea marginii) imaginii afișate, atingeți butonul  sau .
= 50: valoarea implicită afișează imaginea așa cum a fost recepționată.
> 50: valorile crescânde accentuează imaginea.
< 50: valorile descrescătoare atenuează imaginea.

Suprascanare (video)
Parametru activat atunci când intrarea este 16:9, 480P, 576P sau întrețesută. Apăsați tasta  sau 
pentru a selecta.
0: Imaginea este afișată la în format ecran complet, fără a pierde nicio informație video. Imaginea ar
putea fi afișată în format letterbox, cu bandă neagră în partea superioară și inferioară sau în stânga și
în dreapta.
1, 2, 3, 4, 5 sau 6: Mărește gradat și decupează imaginea centrată. Pe măsură ce imaginea devine mai
mare, informațiile video sunt pierdute pe toate laturile.

INDICAŢIE!
Este posibil ca meniul Link (Cuplare) să nu poată fi accesat când folosiți Overscan.
Monitoarele trebuie cuplate înainte de a folosi această funcție.

Scaling (Scalare)
Pentru a selecta o opțiune de scalare, atingeți  sau  butonul.
Fill (Umplere): Extinde imaginea video pentru a umple întregul ecran. Este posibil ca raportul
dimensional să nu fie afișat cu precizie.
Aspect (Aspect): Extinde imaginea video până când cea mai mare dimensiune a sa umple ecranul,
păstrând în același timp raportul dimensional. Imaginea poate fi afișată în format letterbox, cu bandă
neagră în partea superioară și inferioară sau în stânga și în dreapta.
1:1: Afișează datele video la dimensiunea și raportul dimensional originale. Imaginile cu rezoluție mai
mică decât rezoluția nativă 4K/UHD 3840 x 2160 sunt afișate cu un fundal negru în jurul imaginii.

INDICAŢIE!
Opțiunile de scalare sunt limitate la Aspect atunci când setările de suprascanare sunt
> 0.

Rotație
Opțiunea de rotație modifică orientarea ecranului conform opțiunii selectate.

• Pentru a selecta orientarea ecranului, atingeți butonul  sau .
• Off (Oprit): Nicio modificare a orientării ecranului.
• 180: Rotește ecranul 180°.
• V-Flip (Răsturnare-V): Rotește ecranul vertical 180°.
• H-Flip (Răsturnare-H): Rotește ecranul orizontal 180°.

INDICAŢIE!
Rotirea imaginii nu este acceptată pentru semnalele intercalate.
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INDICAŢIE!
Este posibil ca meniul Link (Cuplare) să nu poate fi accesat când folosiți imagini
rotite. Monitoarele trebuie cuplate înainte de a folosi această funcție.

Rotație OSD
Opțiunea Rotație OSD afișează pe ecran indicatorul de orientare a ecranului la intervalul de timp
selectat.
Selectați opțiunea de indicare a rotației ecranului: Off (Oprit), On (Pornit), 10 seconds (10 secunde),
Blink (Intermitent).

5.6 Meniul Color (Culoare)
Deschideți meniul Color (Culoare) în mod direct, atingând fila COLOR (Culoare).

Gamma (Gama)
Pentru selectarea setării gama, atingeți butonul  sau .
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 sau 2.6: Valori gama presetate
Video: Tabel de căutare gama liniar (LUT – Look Up Table)
PACS: LUT gama DICOM
Acest produs are capacitatea de a afișa imaginile radiologice (PACS) exclusiv în scop consultativ.

Color Temperature (Temperatura de culoare)
Pentru a selecta o temperatură de culoare presetată, atingeți butonul  sau .
5500, 6500, 8000, 9300: Temperaturi color presetate.
User (Utilizator): Atunci când este selectată o temperatură de culoare presetată și dacă este reglat
ulterior orice alt parametru de culoare, valorile rezultate sunt copiate în presetările Color Temperature
User (Temperatură culoare utilizator) și este selectat User (Utilizator).

Red/Green/Blue (Roșu/verde/albastru)
Pentru reglarea balansului culorii selectate din imagine, atingeți butonul  sau .
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Saturation (Saturație) (valabil doar pentru intrările YUV)
Pentru reglarea saturației imaginii (intensitatea culorilor), atingeți butonul  sau .

Hue (Tonalitate cromatică) (valabil doar pentru intrările YUV)
Pentru reglarea tonalității cromatice (culorii) imaginii, atingeți butonul  sau .

Brightness (Luminozitate)
Pentru a întuneca sau a ilumina imaginea, atingeți butonul  sau .

Contrast (Contrast)
Pentru a regla contrastul imaginii, atingeți butonul  sau .

Video Level (Nivel video)
Pentru a selecta o setare a nivelului video, butonul  sau .
Normal: Semnalul de intrare este afișat fără modificare.
Extins: Extinde un semnal de interval limitat 16–235 (220 nuanțe de la negru la alb) la un semnal de
interval complet 0–255 (256 nuanțe de la negru la alb).

INDICAŢIE!
Setare Expanded (Extins)
Aplicarea setării Expanded (Extins) la un semnal de interval complet va face
imaginea să fie limitată, cu pierderi de detaliu în zonele întunecate și luminoase.

Color Correction (Corecție de culoare)
Pentru selectarea unei setări de corecție a culorii, atingeți butonul  sau .
NDS: Ocolește funcția de corecție a culorilor.
BT.709: Calibrate din fabrică pentru a respecta standardul BT.709.
BT.2020: Calibrat din fabrică pentru a emula standardul BT.2020.
Auto Color Correction (Corecție automată a culorilor)
Când Auto Color Correction (Corecție automată a culorilor) este ON (Pornită), corecția culorilor va fi
selectată în funcție de semnalul de intrare:
Setările de corecție automată a culorilor în funcție tipul de intrare și de rezoluție:

HDMI-1 HDMI-2 Port
monitor 1

Port
monitor 2

DVI 12G-SDI Receptor
ZW

Grafică NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Definiție
standard BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Definiție
înaltă BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Definiție
ultra-înaltă BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

INDICAŢIE!
Consultați capitolul Rezoluții acceptate pentru tipurile de rezoluții asociate cu fiecare
semnal de intrare.
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5.7 Meniul Setup (Configurare)

Menu Position (Poziția meniului)
Pentru a selecta din 4 localizări pe ecran presetate pentru afișarea meniului OSD, atingeți butonul 
sau .

Limbă
Pentru a selecta una dintre cele opt limbi: English (Engleză), Deutsch (Germană), Français
(Franceză), Italiano (Italiană), Svenska (Suedeză), Español (Spaniolă), Nederlands (Olandeză) sau
Pycckий (Rusă), atingeți butonul,  sau .

DPMS Enable (Activare DPMS)
Pentru a activa sau dezactiva Sistemul de gestionare a alimentării monitorului (DPMS – Display Power
Management System), atingeți butonul  sau .

Off (Oprit): Setarea implicită.
On (Pornit): Dacă nu există un semnal de intrare, este afișat mesajul
DPMS timp de 10 – 15 secunde înainte ca monitorul să intre în modul de
economisire a energiei. Monitorul pornește atunci când este restabilit
semnalul de intrare.

Menu Lock (Blocarea meniului)
Pentru a activa blocarea meniului, atingeți butonul .

Off (Oprit): Setarea implicită.
On (Pornit): Dezactivează accesul la toate meniurile OSD, cu excepția
meniului Input (Intrare). Meniul OSD se închide și este afișat un mesaj
MENU LOCKED (Meniu blocat) pentru o scurtă perioadă. Pentru a
debloca accesul la OSD, apăsați simultan butoanele MENU (Meniu) și
SCROLL (Derulare) până când este afișat mesajul MENU UNLOCKED
(Meniu deblocat).
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Backlight (Lumină de fundal)
Pentru a regla nivelul iluminării de fundal a afișajului, atingeți butonul  sau .

Backlight Stabilization (Stabilizarea luminii de fundal)
Pentru a activa sau dezactiva stabilizarea luminii de fundal, atingeți butonul  sau .
Off (Oprit): Setarea implicită.
On (Pornit): Controlează puterea de ieșire a ledurilor pentru a menține o luminanță constantă a luminii
de fundal pentru a compensa degradarea puterii de ieșire a ledurilor de-a lungul perioadei de viață.

Keypad Color (Culoarea tastaturii)
Pentru modificarea setării Keypad color (Culoarea tastaturii), atingeți butonul  sau .

Factory Defaults (Setări din fabrică)
Parametrii pot fi ajustați în funcție de fiecare utilizare; cu toate acestea, ajustările nu pot fi salvate. De
fiecare dată când este selectată opțiunea Factory Defaults (Setări din fabrică), se vor încărca
setările implicite predefinite din fabrică.

User Default 1-3 (Setări implicite utilizator 1-3)
Setările implicite de utilizator pentru Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo nu sunt disponibile pentru
setarea standard.

Zero Wire Power (Alimentare Zero Wire)
Pentru activarea Zero Wire Power (Alimentare Zero Wire), atingeți butonul . Se afișează On (Pornit)
cu font albastru. Se afișează Off (Oprit) cu font gri.
Pentru dezactivarea Zero Wire Power (Alimentare Zero Wire), atingeți butonul . Se afișează Off
(Oprit) cu font albastru. Se afișează On (Pornit) cu font gri.
Selectați On (Pornit) atât pentru monitorul transmițător (primar), cât și pentru monitorul receptor
(secundar) pentru a iniția cuplarea și transmiterea video.
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5.8 Meniul Input (Intrare)

Deschideți meniul Input (Intrare) direct prin atingerea butonului INPUT (Intrare).

Prezentare generală a meniului Input (Intrare)
Imaginea Primary (Primară) este alocată prin selectarea unei intrări. Odată ce este stabilită o cuplare
fără fir, numai intrările compatibile cu ZeroWire pot fi transmise către un monitor secundar. Pentru a
afișa conținutul video transmis de monitorul primar, selectați intrarea „ZeroWire Receiver” (Receptor
ZeroWire) pe monitorul secundar.

INDICAŢIE!
Semnalele intercalate nu sunt acceptate pentru intrările SDI.

ZeroWire AutoLink
Funcția ZW AutoLink permite unui monitor să se cupleze automat cu alt monitor dacă
1. Al doilea monitor a fost cuplat anterior,
2. Este selectată o intrare compatibilă cu ZeroWire și
3. ZeroWire Power este activat pentru ambele monitoare și
4. Un semnal video valid este conectat la intrarea selectată a monitorului primar.
Pentru a activa funcția ZW AutoLink, atingeți butonul . Se afișează On (Pornit) cu font albastru. Se
afișează Off (Oprit) cu font gri.
Pentru a dezactiva funcția ZW AutoLink, atingeți butonul . Se afișează Off (Oprit) cu font albastru.
Se afișează On (Pornit) cu font gri.

Color Domain Format (Format domeniu culoare)
Următoarele setări sunt disponibile pentru toate intrările:
Auto (Automat): Selectați această opțiune pentru a detecta automat spațiul de culoare al semnalului.
Această opțiune nu este disponibilă când se folosesc intrările SDI și DVI
RGB: Selectați această opțiune dacă semnalul receptat are un spațiu de culoare RGB.
YUV: Selectați această opțiune dacă semnalul receptat are un spațiu de culoare YUV.
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6 Panou de conectori

6.1 Panou de conectori

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

Panou de conectori

Intrare/ieșire

(1) Tx HDMI ZW Intrarea acceptă un semnal HDMI 2.0 pentru afișare și cu capacitatea
de a transmite video utilizând ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Intrarea acceptă un semnal 12G-SDI pentru afișare și cu capacitatea de
a transmite video utilizând ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT Ieșirea este activă numai cu monitorul pornit și semnalul aplicat la
Tx12G-SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Intrarea acceptă un semnal DisplayPort 1.2a pentru afișare și cu
capacitatea de a transmite video utilizând ZeroWire

(5) SERVICE 2 Conector desemnat pentru instalarea actualizărilor de firmware

(6) RS-232 Conector modular cu 6 pini utilizat pentru intrarea unificată a comenzii
seriale (USC)

(7) SERVICE 1 Conector desemnat pentru instalarea actualizărilor de firmware
(8) DISPLAY PORT Intrarea acceptă un semnal DisplayPort 1.2a pentru afișare
(9) HDMI Intrarea acceptă un semnal HDMI 1.4b pentru afișare
(10) DVI-IN Intrarea acceptă un semnal DVI 1.0 pentru afișare

(11) DVI-OUT Ieșirea este activă numai cu monitorul pornit și semnalul aplicat la DVI-
IN

(12) INTRARE C.C. Intrare alimentare

Tipuri de conectori
Intrări Tipuri de conectori
12G-SDI BNC
DVI-IN DVI-D
DISPLAYPORT și Tx
DISPLAYPORT-ZW DisplayPort Tip A

HDMI și Tx HDMI ZW HDMI Tip A
SERVICE 1 USB Micro AB
SERVICE 2 USB Mini B
INTRARE C.C. XLR, tip Neutrik

Ieșiri Tipuri de conectori
12G-SDI BNC
DVI–OUT DVI-D
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6.2 Conectori de date și pinout-uri
SDI

Pin Denumire Descriere
1 TXD Transmitere
2 ÎMP. Împământare

DisplayPort

Pin Denumire Descriere Pin Denumire Descriere
1 ML_Lane 0 (p) Culoar 0 (pozitiv) 11 ÎMP. Împământare
2 ÎMP. Împământare 12 ML_Lane 3 (p) Culoar 3 (negativ)
3 ML_Lane 0 (n) Culoar 0 (negativ) 13 CONFIG1 Împământare
4 ML_Lane 1 (p) Culoar 1 (pozitiv) 14 CONFIG2 Împământare
5 ÎMP. Împământare 15 AUX CH (p) Canal auxiliar (pozitiv)
6 ML_Lane 1 (n) Culoar 1 (negativ) 16 ÎMP. Împământare
7 ML_Lane 2 (p) Culoar 2 (pozitiv) 17 AUX CH (n) Canal auxiliar (negativ)

8 ÎMP. Împământare 18 Hot Plug (conectare
„la cald”)

Detectare conectare
„la cald”

9 ML_Lane 2 (n) Culoar 2 (negativ) 19 Retur Retur pentru tensiune

10 ML_Lane 3 (p) Culoar 3 (pozitiv) 20 DP_PWR Tensiune la conector
(3,3 V 500 mA)

HDMI

Pin Semnal Pin Semnal
1 Date TMDS 2+ 11 Ecranare sincronizator TMDS
2 Ecranare Date TMDS 2 12 Sincronizator TMDS −
3 Date TMDS 2- 13 CEC
4 Date TMDS 2+ 14 Rezervat (HDMI 1.0–1.3c)
5 Ecranare date TMDS 1 15 SCL (sincronizator serial I²C pentru DDC)
6 DTM Data0- 16 SDA (linie date seriale I²C pentru DDC)
7 Date TMDS 0+ 17 Împământare DDC/CEC/ARC/HEC
8 Ecranare date TMDS 0 18 +5 V (min. 0,055 A)[3]

9 Date TMDS 0− 19 Detectare conectare „la cald” (toate
versiunile)

10 Sincronizator TMDS +
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DVI-D Digital
INTRAREA DVI-D acceptă semnale digitale.

Pin Semnal Pin Semnal Pin Semnal

1 T.M.D.S. DATE 2- 11 T.M.D.S. DATE CU
ECRANARE 1/3 21 Neutilizat

2 T.M.D.S. DATE 2+ 12 Neutilizat 22 T.M.D.S. ECRANARE
SINCRONIZATOR

3 T.M.D.S. DATE CU
ECRANARE 2/4 13 Neutilizat 23 T.M.D.S.

SINCRONIZATOR+

4 Neutilizat 14 ALIMENTARE +5 V 24 T.M.D.S.
SINCRONIZATOR-

5 Neutilizat 15 ÎMP. Doar DVI-I IN

6
SINCRONIZATOR DDC
(canal de date pentru
afișaj)

16 DETECTARE
CONECTARE „LA CALD” C1 Neutilizat

7 DATE DDC 17 T.M.D.S. DATE 0- C2 Neutilizat
8 Neutilizat 18 T.M.D.S. DATE 0+ C3 Neutilizat

9 T.M.D.S. DATE 1- 19 T.M.D.S. DATE CU
ECRANARE 0/5 C4 Neutilizat

10 T.M.D.S. DATE 1+ 20 Neutilizat C5 Neutilizat

6.3 Conectori de control și pinout-uri
USB Mini B

Pin Denumire Descriere
1 VCC +5 V C.C.
2 D- Retur transmitere date
3 D+ Transmitere date
4 Neutilizat Nu există conexiune
5 ÎMP. Împământare semnal

USB Micro AB

Pin Denumire Descriere
1 VCC +5 V C.C.
2 D- Retur transmitere date
3 D+ Transmitere date
4 Neutilizat Nu există conexiune
5 ÎMP. Împământare semnal
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Control serial RS-232 modular 6 pini
Cablu adaptor de comandă serial modular cu 6 pini.

Pin Denumire Descriere
1 N/C Nu există conexiune
2 N/C Nu există conexiune
3 N/C Nu există conexiune
4 RXD Recepție
5 ÎMP. Împământare
6 TXD Transmitere

Conector 24 V C.C.

Pin Denumire Descriere
1 ÎMP. Împământare
2 ÎMP. Împământare
3 +24 V C.C. Intrare alimentare
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6.4 Simboluri electrice

Simboluri electrice

Echipotențialitate
Acest simbol apare lângă afișajul Potential Equalization Conductor (Conductor
egalizare potențial) (post de împământare).

Comutator închis (pornit)
Acest simbol apare pe partea închisă, sau pe partea laterală a comutatorului On/
Off (Pornit/Oprit) al monitorului.

Comutator Deschis (oprit)
Acest simbol apare pe partea deschisă, sau pe partea laterală a comutatorului
On/Off (Pornit/Oprit) al monitorului.

ATENŢIE!
Degradarea semnalului video
Vă recomandăm ca raza de îndoire a cablurilor metalice să fie de cel puțin 63  mm
(2,5 inchi) sau de 7 ori mai mare decât diametrul cablului, oricare dintre aceste valori
este mai mare. Îndoiturile mai pronunțate pot deteriora cablul și/sau degrada
semnalul video.
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7 Configurare și instalare

7.1 Poziționare și orientare
Având în vedere forma câmpului de semnal al antenei, atât monitorul primar, cât și cel secundar trebuie
instalate astfel încât să fie aliniate vertical și orizontal în limitele a ± 10°.

Aliniere verticală
Alinierea verticală trebuie să fie în limitele a ± 10°.

Aliniere orizontală
Alinierea orizontală trebuie să fie în limitele a ± 10°.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Alinierea monitoarelor

(1) Monitor primar
(2) Monitor secundar
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(1)

(2)

Con de vizualizare

(1) Monitor primar
(2) Forma câmpului

Distanța față de sol
Monitorul primar și cel secundar trebuie poziționate la cel puțin 1,5  m (5  picioare) deasupra solului,
trebuie să se afle la aceeași înălțime și, de preferință, muchiile frontale ale monitorului primar și celui
secundar trebuie să fie paralele și față în față.

Distanța pe orizontală între monitoare
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo funcționează corect cu o distanță pe orizontală între
monitoare de până la 9,1 m (30 de picioare). Cu toate acestea, în majoritatea blocurilor operatorii, cele
mai bune rezultate se obțin cu o distanță maximă pe orizontală de 2,4 m (8 picioare). Pentru a preveni
pierderea imaginii sau pâlpâirea, reduceți la minimum obstrucționarea liniei de vizibilitate dintre
monitorul primar și cel secundar.
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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)

Poziționarea monitoarelor

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
monitor primar

(4) Masă chirurgicală

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
monitor secundar

(5) Suport cu role

(3) Cărucior de endoscopie
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7.2 Operarea în afara liniei de vizibilitate
Sistemul Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo poate menține o conexiune fără fir cu obstrucții
parțiale. Cu toate acestea, cele mai bune performanțe sunt obținute atunci când există o linie de
vizibilitate clară între unități.

INDICAŢIE!
Pierdere a imaginii sau imagine care pâlpâie
Obstrucțiile liniei de vizibilitate dintre monitoare trebuie reduse la minimum pentru a
preveni pierderea imaginii sau pâlpâirea acesteia.

În mediile operatorii, sistemele cu brațe montate pe tavan și joncțiunile brațelor acestora cu arc,
împreună cu corpurile de iluminat chirurgicale, reprezintă structuri metalice de mari dimensiuni care pot
bloca semnalele fără fir în cazul în care acestea obstrucționează linia de vizibilitate dintre monitorul
primar și cel secundar (a se vedea ilustrația de mai jos).
Este de preferat ca luminile chirurgicale să fie poziționate la distanță sau ridicate deasupra liniei de
vizibilitate. Dacă un obiect obstrucționează linia de vizibilitate, cea mai bună opțiune este să-l
poziționați la jumătatea distanței dintre monitorul primar și cel secundar.
Sălile de operații ai căror pereți și/sau tavane sunt construite cu plăci de metal pot reduce performanța
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo. Această problemă poate fi redusă prin mutarea monitoarelor
primar și secundar mai aproape unul de celălalt, setându-le linia de vizibilitate la 0° (a se vedea
Poziționare și orientare), și asigurându-vă că nu există obstrucții între monitorul primar și secundar.

În afara liniei de vizibilitate
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7.3 Configurarea și cuplarea monitoarelor

Configurarea monitorului transmițător (primar)
Monitorul primar va afișa și transmite conținutul video de la o sursă video către un monitor secundar
cuplat.
1. Conectați o sursă video la una dintre cele trei intrări compatibile cu ZeroWire: Tx 12G-SDI-IN ZW,

Tx DISPLAYPORT ZW sau Tx HDMI ZW (a se vedea Panou de conectori [} 22]).
2. Deschideți fila INPUT (Intrare) (a se vedea Meniul Input (Intrare) [} 21]) pe monitorul primar.
3. Selectați fie Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW, fie Tx HDMI ZW selectând una dintre cele trei

opțiuni Tx ZW.
4. Deschideți fila SETUP (Configurare) (a se vedea Meniul Setup (Configurare) [} 19]).
5. Asigurați-vă că ZeroWire Power este setat la On (Pornit). Dacă nu, setați ZeroWire Power la On

(Pornit).

Configurarea monitorului secundar (receptor)
Monitorul secundar va primi fără fir conținutul video transmis de la monitorul primar.
1. Deschideți fila INPUT (Intrare) (a se vedea Meniul Input (Intrare) [} 21]) pe monitorul secundar.
2. Selectați ZW Receiver (Receptor ZW).
3. Deschideți fila SETUP (Configurare) (a se vedea Meniul Setup (Configurare) [} 19]).
4. Asigurați-vă că ZeroWire Power este setat la On (Pornit). Dacă nu, setați ZeroWire Power la On

(Pornit).

Cuplarea monitorului primar și a celui secundar

1. Atingeți butonul INPUT (Intrare) pe monitorul primar. Va apărea ZeroWire Link Menu (Meniu
Corelare ZeroWire) pe ecran.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul INPUT (Intrare) timp de trei secunde pentru a căuta un monitor
secundar (receptor) și a activa cuplarea. Bara albă indică progresul cuplării.
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3. Așteptați până când bara albă este plină, apoi parcurgeți aceiași pași pentru monitorul secundar.

Mesaje de stare ale cuplării fără fir

(1) (2)(3)

(1) Mesaj de stare care indică etapele procesului de cuplare.
(2) Indicator Tx
(3) Indicator Rx

În colțul din stânga jos al monitorului, o serie de mesaje de stare vor indica etapele procesului de
cuplare. În colțul din dreapta jos al monitorului se află două indicatoare LED de culoare albastră. Cel
din stânga corespunde indicatorului TX, iar cel din dreapta corespunde indicatorului RX. Aceste
indicatoare se aprind când monitorul este setat la o intrare ZW.
Etapa 1:
În momentul inițierii unei cuplări, secvența tipică de mesaje de stare prezentate pe monitor începe cu
Searching for Transmitter (Căutare transmițător) (monitorul secundar) sau Searching for Receiver
(Căutare receptor) (monitor primar). Indicatorul Tx și Rx aferent se va aprinde intermitent lent indicând
faptul că fiecare monitor este setat la o intrare ZW și se caută o pereche.

Etapa 2: Establishing Link (Stabilire cuplare)
Viteza de aprindere intermitentă a indicatorului respectiv va crește când se va stabili o cuplare.
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Etapa 3: Wireless Linked (Cuplate fără fir)
Indicatorul respectiv nu se va mai aprinde intermitent și va avea culoarea albastră odată ce a fost
stabilită o cuplare.

Dacă nu se afișează niciun mesaj după 10  secunde, cuplarea a reușit și calitatea conexiunii este
suficientă. În eventualitatea în care calitatea conexiunii pentru cuplare este de sub 65 %, va apărea o
pictogramă care indică calitatea cuplării fără fir.
Dacă nu poate fi stabilită sau verificată o cuplare în decurs de 60 de secunde, pe monitorul primar și pe
cel secundar va apărea mesajul No Receiver Found (Niciun receptor detectat) sau No Transmitter
Found (Niciun transmițător detectat).

Dacă se pierde conexiunea pentru monitoarele cuplate, se va afișa Signal Lost (Semnal pierdut) pe
ambele monitoare.

INDICAŢIE!
Dacă procesul de cuplare a eșuat, repetați-l.

INDICAŢIE!
Indicarea calității cuplării
Este posibil ca indicarea calității de cuplare să nu fie sincronizată complet între
monitoare în ceea ce privește perturbările intermitente și de scurtă durată ale
conexiunii fără fir.
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8 Specificații privind monitoarele

INDICAŢIE!
Specificațiile pot fi modificate
Specificațiile pot fi modificate fără notificare. Contactați sediul regional al NDS pentru
specificațiile actuale, utilizând informațiile de contact de pe coperta din spate.

Zonă de vizualizare (diagonală) 812,8 mm (32,00”)
Unghiul de vizualizare (orizontal și vertical) 178°
Rezoluție nativă 3840 x 2160
Raport de contrast (nominal) 1350:1
Luminozitate tipică (cd/m2) 700
Spectru cromatic 149 % BT.709
Distanță între pixeli 0,1845 mm
Intrare C.C. 24 V/6,25 A
Consum de energie C.C. (tipic)a 130 W
Greutatea monitorului 14,5 Kg (32,0 lb)
Dimensiunile monitorului (L x Î x l) 780 x 509 x 87 mm (30,7 x 20 x 3,4”)
Intervale de temperaturăb:

Funcționare 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Depozitare/Transport -20 – 50 °C (-4 – 122 °F)

Intervale de umiditate (fără condensare)b:
Funcționare 20 % – 90 %
Depozitare/Transport 10 % – 90 %

Altitudine (maximă)b:
Funcționare 2.000 m (6.600 picioare)
Depozitare/Transport 4.877 m (16.000 ft)

Presiune atmosferică 549 hPa – 1013 hPa

a. Se aplică sursei de alimentare BridgePower BPM150S24F06.
b. Conform ASTM D6653/D6653M – 13
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9 Specificații ZeroWire
Monitorul Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo asigură transmiterea fără fir a semnalelor video de
la ieșirile HDMI, DP și 12G-SDI ale surselor video din blocul operator către intrarea DVI a unui monitor
video. Acesta funcționează ca un sistem HD fără fir cu bază de 60 GHz în conformitate cu regulamentul
FCC (Partea 15) care guvernează banda 57-64 GHz fără licență care este situată în secțiunea de unde
milimetrice (mmW) a spectrului electromagnetic. Primește semnale video direct de la un procesor de
cameră endoscopică sau de la orice altă sursă video compatibilă.

Tipul semnalului fără fir Bandă HD de 60 GHz fără fir (WiHD)
Bandă de frecvență 57 – 64 GHz
Intrări video (Tx) HDMI, DP și 12G-SDI
Suport HIPAA Criptare AES 256 biți
Latența sistemului < 1 cadru
Perechi maxime per bloc operator 2 perechi
Putere RF de ieșire < 28 dBm/MHz EIRP
Domeniu maxim < 9,14 m (30 picioare)
Rată de transfer date 50 Mbps – 3,8 Gb/s
Consum de energie < 8 wați

Putere maximă EIPR de ieșire la frecvența de testare
Canale Medie interval de frecvențe Putere EIRP de ieșire
LRP (consumator) 60,16 – 62,96 GHz 22,7 dBm
LRP (sursă) 60,16 – 62,96 GHz 21,9 dBm
MRP/HRP (sursă) 60,48 – 62,64 GHz 28,7 dBm

Distanță de non-interferență
Dispozitivele enumerate în tabelul următor au fost testate pentru a demonstra distanțele minime de
siguranță pentru ca Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo să funcționeze fără interferențe reciproce.
În cazul în care se consideră, în orice moment, că Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo provoacă
sau este afectat de interferențe de la aceste dispozitive, pur și simplu mutați dispozitivele departe unul
de celălalt și apoi mențineți cel puțin distanțele specificate în tabel.

Echipament testat Distanța față de transmițător Distanța față de receptor
Electrocauter > 61 cm (2 picioare) > 30 cm (1 picior)
RFID > 1 cm > 1 cm
Punct de acces de 2,4 GHz fără
fir > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Punct de acces de 5,8 GHz fără
fir > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Telefon celular > 1 cm > 1 cm
Dispozitiv Bluetooth > 1 cm > 1 cm

Evitarea interferențelor la funcționarea pe același canal
În cazul în care configurația sistemului Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo este una tipică de un
sistem pentru fiecare încăpere, nu există restricții. Funcția monitorului primar de selectare a canalului
alege canalul care este cel mai puțin susceptibil la interferențe dintre cele două canale disponibile, în
baza rezultatelor scanării acestuia din momentul pornirii. Mai jos sunt enumerați câțiva dintre factorii
care afectează izolarea canalelor Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo:
1. Grosimea și materialul pereților încăperii.
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2. Deschiderea și închiderea ușilor încăperii.
3. Structura tavanului încăperii și materialele utilizate la construcția acestuia.
Monitoarele primar și secundarRadiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo trebuie instalate în aceeași
încăpere. Funcționarea între încăperi diferite nu este acceptată. Atunci când într-o anumită încăpere
sunt instalate două sisteme Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo, fiecare pereche trebuie să fie
cuplată separat, câte o pereche pe rând, cuplând a doua pereche după ce prima pereche a fost cuplată
cu succes. Nu este necesară oprirea primei perechi cuplate înaintea pornirii sau cuplării celei de-a doua
perechi.

Utilizarea canalelor
Recomandările prezentate mai jos trebuie utilizate pentru a stabili setarea corespunzătoare:
1. Monitoarele Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo nu pot fi utilizate în asociere cu versiuni

anterioare de transmițătoare și/sau receptoare ZeroWire.
2. În aceeași încăpere pot fi operate maximum două sisteme Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Perechile de monitoare cuplate trebuie să fie situate la o distanță de cel puțin 1 m (3 picioare) în
cadrul aceleiași încăperi.

3. Grupurile de două sisteme Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo pot fi instalate în mai multe
încăperi, cu condiția ca aceste încăperi să se afle la o distanță de cel puțin 7,6 m (25 de picioare)
una de alta.

4. Monitoarele Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo nu trebuie instalate în dulapuri metalice sau
înconjurate de obiecte metalice, deoarece acest lucru va împiedica monitoarele să comunice.

Instalarea sistemelor multiple
În momentul în care trebuie instalate într-un anumit bloc operator două sisteme Radiance® Ultra 32"
4K ZeroWire Duo pereche, aplicați procedura următoare:
1. Dacă monitoarele nu au fost cuplate deja, porniți perechea formată din monitorul primar și cel

secundar și urmați procedura de cuplare descrisă la Configurarea și cuplarea monitoarelor [} 31].
2. Porniți perechea formată din monitorul primar și cel secundar și repetați procedura de cuplare.

Perechile de monitoare trebuie cuplate pe rând. Recomandăm ca perechile cuplate să fie etichetate,
pentru a facilita instalarea și depanarea.

Performanța
1. Sistemul Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo este conceput și optimizat pentru a fi utilizat în

săli de operație sau de intervenție chirurgicală. Utilizarea în afara unui mediu clinic nu este
recomandată.

2. Următorii pași vă vor ajuta să obțineți performanța optimă a sistemului Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo:

3. Montați ambele componente la o distanță de cel puțin 1,5 m (5 picioare) de la podea.
4. În mod ideal, atât monitorul primar, cât și cel secundar trebuie să se afle la aceeași înălțime.
5. Pentru o cuplare video fiabilă, urmați ghidul de instalare de la Configurarea și cuplarea monitoarelor

[} 31].
6. Monitoarele trebuie să fie orientate unul spre celălalt și să fie vizibile unul pentru celălalt în spațiul

aerian liber.
7. Pentru aplicațiile care nu sunt la vedere, recomandăm amplasarea monitoarelor la ≤ 1,8  m

(6 picioare) sau o distanță mai mică față de pereți.



37 / 48

Rezoluții acceptate | 37

10 Rezoluții acceptate

Categorie de
rezoluție

Rezoluții
Hactive x
Vactive

Rate de
reîmprospătare

Viteza de
transmiter
e a
pixelilor
(MHz)

HD-
SDI

3G-
SDI DP HDMI

H (kHz) V (Hz)

Definiție înaltă 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Definiție înaltă 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grafică 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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Rezoluții 4K și UHD
Categorie
de
rezoluție

Denumire
rezoluție

HActive x
VActive

Frecvență 
cadre (Hz)

Spațiu de
culori

Profunzim
e culori

Eșantionar
e
secundară

Interfață
video

Definiție
ultra-înaltă 4K DCI 4096x2160 59,94 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI

Definiție
ultra-înaltă 4K DCI 4096x2160 50 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă 4K DCI 4096x2160

4096x2160 30 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă 4K DCI 4096x2160 50 fps YCbCr 10 biți 4:2:2 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 60 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 59,94 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 50 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 30 fps RGB 8 biți 4:4:4 HDMI/DP

Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 60 fps YCbCr 10 biți 4:2:2 HDMI/DP/

12G
Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 59,94 fps YCbCr 10 biți 4:2:2 HDMI/DP/

12G
Definiție
ultra-înaltă UHD 3840x2160 50 fps YCbCr 10 biți 4:2:2 HDMI/DP/

12G



39 / 48

Instalare și întreținere | 39

11 Instalare și întreținere

11.1 Montaj VESA
Acest monitor este conform standardului privind interfața de montaj VESA, cu model de montaj al
găurilor de 100 x 100 mm și 200 x 100 mm MIS, adecvat pentru montajul stativelor și brațelor
extensibile.

PERICOL!
Șuruburile consolei de montaj trebuie strânse în siguranță. Fixarea neadecvată a
consolei de montaj la monitor poate fi periculoasă.

11.2 Instalarea capacului pentru cablu
1. Conectați cablurile de alimentare, de control și video înainte de a instala capacul pentru cablu.
2. Aliniați capacul pentru cablu la compartimentul cablului din spatele monitorului.
3. Poziționați cablurile sub decupaj și glisați capacul în față până când urechile de pe marginea

inferioară se fixează în poziție cu un clic.

11.3 Instrucțiuni de curățare
Înainte de curățare, monitorul trebuie OPRIT și deconectat de la sursa de alimentare.
Curățați geamul frontal și incinta cu o lavetă fără scame, umezită ușor cu apă distilată sau cu un agent
de curățare din sticlă pe bază de amoniac sau cu oricare dintre următoarele substanțe dezinfectante:

Etanol (80%) Alcool izopropilic Oțet alb (distilat, aciditate 5%)

PERICOL!
Nu permiteți pătrunderea lichidelor în interiorul monitorului, deoarece pot rezulta
deteriorări grave ale unității. Nu utilizați solvenți, detergenți abrazivi sau lavete de
curățare chimice.
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12 Depanare

Problemă Cauze posibile Acțiune corectivă
Imagini remanente ale
caracterelor sau
estompate

Setare incorectă a
clarității

Verificați setarea pentru claritate în meniul Picture
(Imagine). Setați claritatea la valoarea implicită 50.

Ecran negru

Monitorul a pierdut
semnalul video și
DPMS este activ

Dacă monitorul a pierdut intrarea semnalului video,
acesta activează modul de inactivitate când DPMS
este activat. Dezactivați DPMS în meniul Setup
(Configurare).

Nu există semnal video
valid pentru intrarea
video selectată

Verificați dacă ați selectat o intrare video cu un
semnal video valid.

Niciun transmițător
detectat

Monitorul primar este
OPRIT sau cablul
sursei video nu este
conectat ori sursa
video este OPRITĂ.

Verificați dacă monitorul primar este în poziția ON
(PORNIT) sau semnalul sursă este conectat.

Nu se afișează nicio
imagine după
modificarea rezoluției de
intrare

Monitorul primar sau
secundar nu se poate
conecta la semnalul
video.

Opriți și porniți alimentarea cu curent a monitorului
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo.

Nu se reușește stabilirea
cuplării după încercarea
de cuplare

Monitoarele primar și
secundar nu pot găsi
un canal RF la care să
se conecteze.

Opriți și porniți alimentarea cu curent pentru
ambele monitoare Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo.

Imagine video slabă sau
intermitentă

Monitorul primar și
secundar se află la o
distanță mai mare de
9,1 m (30 de picioare)
unul față de celălalt.

Reduceți distanța dintre monitoare la maximum
9,1 m (30 de picioare).
Consultați intervalul maxim în secțiunea
Specificații.

Monitorul primar și
secundar nu sunt
aliniate corect

Urmați recomandările de aliniere a transmițătorului
și receptorului din Poziționare și orientare.

Conexiuni DVI sau SDI Verificați dacă cablurile sunt conectate
corespunzător.

Mod video
necompatibil

Asigurați-vă că modul video aplicat este
compatibil. Consultați Moduri video compatibile.

Cabluri DVI sau SDI

Înlocuiți cablurile unul câte unul și verificați afișajul
video.
Dacă semnalul video este afișat corect după
înlocuirea unui cablu, eliminați cablul pe care
tocmai l-ați înlocuit.

Diafonie Consultați Evitarea interferențelor la funcționarea
pe același canal.

Nivel scăzut al
semnalului

Consultați Intensitatea semnalului și mesajele de
diagnosticare OSD.

Monitorul primar și cel
secundar sunt
inversate

Asigurați-vă că sursa video este conectată la
monitorul primar, nu la cel secundar.
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13 Tabele de compatibilitate electromagnetică
Toate dispozitivele medicale electronice trebuie să respecte cerințele EC 60601-1-2. Sunt necesare
măsuri de precauție, respectarea informațiilor din ghidul de compatibilitate electromagnetică (EMC)
furnizate în acest manual și verificarea tuturor dispozitivelor medicale în condiții de funcționare
simultană pentru a asigura compatibilitatea electromagnetică și coexistența tuturor celorlalte dispozitive
medicale înainte de a efectua o intervenție chirurgicală.
Caracteristicile emisiilor acestui echipament fac ca acesta să fie adecvat utilizării în zone industriale și
spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial (pentru care, în mod normal,
este necesară CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament să nu asigure o protecție adecvată
față de serviciile de comunicație prin radiofrecvență. Ar putea fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri de
reducere, cum ar fi repoziționarea sau reorientarea echipamentului.
Următoarele tabele EMC sunt furnizate pentru referință:

13.1 Linii directoare şi declaraţia producătorului – emisii electromagnetice
Produsul este destinat utilizării într-un mediu ca cel descris mai jos. Utilizatorul/operatorul produsului
trebuie să se asigure că dispozitivul este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF CISPR 11 Grup 1

Produsul utilizează emisii RF doar pentru
funcționarea sa internă. Așadar, emisiile sale
RF sunt foarte scăzute și nu sunt susceptibile
de a provoca interferențe echipamentelor
electronice din apropiere.

Emisii RF CISPR 11 Clasa B

Produsul este adecvat pentru utilizarea în
toate tipurile de clădiri, cu excepția celor
publice și a celor conectate direct la rețeaua
publică de alimentare care alimentează
clădirile utilizate în scopuri publice.

Emisii armonice
IEC 61000-3-2 Clasa A

Fluctuații de tensiune/
emisii flicker
IEC 61000-3-3

Conform
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13.2 Ghid și declarația producătorului – Imunitatea la interferențele electromagnetice
Acest produs este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
produsului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Test de imunitate

Descărcare electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV descărcări prin contact
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV descărcări în aer

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

Câmpuri de proximitate de la transmițătoarele fără
fir IEC 61000-4-3

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

Trenuri de impulsuri rapide de tensiune
IEC 61000-4-4

± 2 kV, rețea C.A.
± 1 kV, porturi intrare/ieșire
100 kHz PRR

Supratensiune IEC 61000-4-5
Rețea C.A., linie la pământ
Rețea C.A., linie la linie

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

Câmpuri magnetice la frecvență industrială
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 sau 60 Hz

Căderi de tensiune, scurte întreruperi și variații de
tensiune pe liniile de alimentare de intrare
IEC 61000-4-11

cădere de 100 %, 0,5 cicluri, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
cădere de 100 %, 1 ciclu
cădere de 30 %, 25/30 de cicluri (50/60 Hz)
Întrerupere cădere 100 %, 5 s

INDICAŢIE!
Intensitatea câmpurilor transmițătoarelor fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru
telefoanele radio (mobile/fără fir) și radiourile mobile terestre, radiourile de amatori,
transmisia radio AM și FM și transmisia TV, nu poate fi prevăzută teoretic cu
exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic al emițătoarelor RF fixe, ar trebui
avută în vedere o analiză electromagnetică a amplasamentului. Dacă intensitatea
câmpului, măsurată în amplasamentul în care este utilizat produsul, depășește
nivelul de conformitate RF corespunzător de mai sus, produsul trebuie observat
pentru a verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă perturbări de
funcționare, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea
produsului.
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INDICAŢIE!
În intervalul de frecvențe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie
mai mică de 3 V/m.

13.3 Ghid și declarația producătorului - Distanțe de separare recomandate
Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile
și produs
Produsul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt
controlate. Clientul sau utilizatorul produsului pot contribui la prevenirea interferențelor
electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile
și mobile (emițătoare) și produs, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea de ieșire
maximă a echipamentului de comunicații.

PERICOL!
Efectele dispozitivelor de telecomunicații RF (transmițătoare) asupra caracteristicilor
de performanță
Dispozitivele de comunicații portabile de înaltă frecvență pot avea un efect asupra
caracteristicilor de performanță ale dispozitivului. Prin urmare, aceste dispozitive
trebuie păstrate la o distanță minimă de 30  cm (indiferent de orice calcule) față de
insuflator, accesoriile și cablurile sale.

Putere de ieșire maximă
nominală (W) a
transmițătorului

Distanța de separare, exprimată în metri, în funcție de frecvența emițătorului

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

Pentru transmițătoarele a căror putere de ieșire maximă nu este menționată mai sus, distanța de
separare recomandată d exprimată în metri (m) se poate estima folosind ecuația aplicabilă frecvenței
transmițătorului, unde P este puterea maximă de ieșire a transmițătorului, exprimată în wați (W),
conform producătorului transmițătorului.

INDICAŢIE!
La 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvențe
mai ridicat.

INDICAŢIE!
Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din structuri, obiecte și
persoane.
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14 Termeni și condiții

14.1 Declarație de conformitate
FCC și directivele Consiliului privind standardele europene
Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC și Regulamentul 2017/745 al
Uniunii Europene privind dispozitivele medicale. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Este interzis ca acest dispozitiv să provoace interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie
să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca rezultate nedorite.
1. Utilizați cablurile specificate atașate la monitorul color, pentru a nu interfera cu recepția semnalelor

radio și TV. Utilizarea altor cabluri și adaptoare poate cauza interferențe cu alte echipamente
electronice.

2. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitările impuse de FCC partea 15 și
CISPR  11. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și,
dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe
dăunătoare comunicațiilor radio.

IEC (Comisia Electrotehnică Internațională)
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitările impuse pentru dispozitivele
medicale conform IEC 60601-1-2. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă
împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație medicală tipică. Acest echipament generează,
utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu
instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare altor dispozitive din apropiere.
Directivele FCC și ale Consiliului din standardele europene, și Comisia Electrotehnică
Internațională
Nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest
echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția semnalului radio sau de televiziune, ceea
ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau mutați antena receptoare.
• Măriți distanța dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Echipamentele accesorii conectate la acest produs trebuie să fie certificate în conformitate cu
standardele IEC respective (adică IEC 60950-1 sau IEC 62368-1) pentru echipamentele de prelucrare
a datelor și IEC 60601-1 pentru echipamente medicale.
În plus, toate configurațiile trebuie să respecte standardul de sistem IEC 60601-1-1. Orice persoană
care conectează echipamente suplimentare la componenta de intrare a semnalului sau la componenta
de ieșire a semnalului configurează un sistem medical și, prin urmare, este responsabilă ca sistemul să
respecte toate cerințele standardului IEC 60601-1-1 privind sistemele. Unitatea este responsabilă
pentru fixarea unității la un sistem trebuie să se asigure că echipamentul de montare utilizat cu acest
produs respectă standardul IEC 60601-1. Dacă aveți neclarități, consultați departamentul de servicii
tehnice sau reprezentantul local.
FCC
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital de
clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să
ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest
echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și
utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu
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toate acestea, nu se poate garanta absența interferențelor dintr-o anumită instalație. În cazul în care
acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția semnalului radio sau de
televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau mutați antena receptoare.
• Măriți distanța dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

14.2 Aviz juridic
NDS își poate vinde produsele prin intermediul altor producători, distribuitori și revânzători de
dispozitive medicale și, prin urmare, cumpărătorii acestui produs NDS ar trebui să se consulte cu
entitatea prin care produsul a fost achiziționat inițial cu privire la termenii oricărei garanții aplicabile
furnizate de entitatea respectivă, dacă există.
NDS nu își asumă și nici nu autorizează nici o persoană să își asume în numele ei alte obligații pentru
și/sau legate de vânzarea și/sau utilizarea produselor sale. Pentru a asigura utilizarea, manevrarea și
îngrijirea adecvată a produselor NDS, clienții trebuie să consulte literatura de specialitate a produsului,
manualul de instrucțiuni, și/sau eticheta inclusă împreună cu produsul sau disponibile în alt mod.
Clienților li se atrage atenția că configurația sistemului, software-ul, aplicația, datele despre clienți și
controlul operatorului asupra sistemului, printre alți factori, afectează performanța produsului. Deși
produsele NDS sunt considerate compatibile cu multe sisteme, implementarea funcțională specifică de
către clienți poate varia. Prin urmare, adecvarea unui produs pentru un anumit scop sau aplicație
trebuie să fie determinată de către consumator și nu este garantată de NDS.
NDS DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, FIE EXPRESE, IMPLICITE
ȘI/SAU LEGALE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE COMERCIALIZARE,
COMPATIBILITATE ȘI/SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI NEÎNCĂLCARE CU
PRIVIRE LA TOATE PRODUSELE SAU SERVICIILE NDS. ORICARE ȘI TOATE CELELALTE
GARANȚII ȘI DECLARAȚII DE ORICE TIP, NATURĂ SAU AMPLOARE, FIE IMPLICITE, EXPRESE
ȘI/SAU CARE DECURG DIN SAU REZULTĂ DIN ORICE STATUT, LEGE, UTILIZARE COMERCIALĂ,
VAMALĂ, SCHIMB COMERCIAL SAU ÎN ALT MOD, SUNT EXCLUSE ȘI DECLINATE ÎN MOD
EXPRES PRIN PREZENTUL DOCUMENT.
NDS, furnizorii și/sau distribuitorii săi nu sunt răspunzători, în mod direct sau cu titlu de despăgubiri,
pentru daune speciale, incidentale, subsidiare, punitive, exemplare sau indirecte, inclusiv dar fără a se
limita la presupuse daune pentru expedierea cu întârziere, neefectuarea livrării, defecte ale produsului,
proiectarea sau fabricarea produsului, incapacitatea de a utiliza astfel de produse sau servicii,
pierderea unor activități viitoare (profituri pierdute), sau din orice altă cauză, legată de sau care decurge
din cumpărarea, vânzarea, închirierea, instalarea sau utilizarea unor astfel de produse NDS, acești
termeni și condiții, sau în ceea ce privește dispozițiile oricărui contract care încorporează acești termeni
și condiții.
UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDERILE SAU DECLINĂRILE DE RESPONSABILITATE ALE
ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE, DECI ESTE POSIBIL CA
LIMITĂRILE ȘI/SAU EXCLUDERILE STIPULATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SĂ NU SE APLICE. ÎN
ACEST CAZ, RESPONSABILITATEA VA FI LIMITATĂ LA MĂSURA PERMISĂ DE LEGE ÎN
JURISDICȚIA ÎN CAUZĂ.
Informațiile furnizate în acest document, inclusiv toate schițele și materialele conexe, sunt proprietatea
valoroasă a NDS și/sau a licențiatorilor săi și, după caz, aceștia își rezervă toate drepturile de brevet,
drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra acestui document, inclusiv toate drepturile de
proiectare, fabricare, reproducere, utilizare sau vânzare asupra acestora, cu excepția cazului în care
drepturile menționate sunt acordate în mod expres altora.
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Acest manual de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă. Dacă aveți orice nelămuriri privind
cele mai recente instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să vă consultați cu NDS.
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