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1 Viktiga användaranmärkningar

Läs igenom bruksanvisningen noga och bekanta dig med enhetens drift och funktion samt tillbehören före
användning vid kirurgiska ingrepp. Om anvisningarna som finns angivna i denna handbok inte följs kan det
leda

• till livshotande skador för patienten,

• allvarliga skador för kirurgteamet, sjuksköterske- eller servicepersonalen

• eller skador på eller fel på enheten och/eller tillbehören.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produktens utseende, grafik och tekniska data genom fortsatt
utveckling av dess produkter.

OBS! Stycken som är märkta med orden FARA, OBSERVA och ANVISNING är av särskild betydelse. Avsnitt som
är markerade med dessa ord måste ägnas särskild uppmärksamhet.

FARA!
Fara föreligger för patientens, användarens eller tredje persons säkerhet. Beakta denna
varning för att undvika att patienten, användaren eller tredje person skadas.

OBSERVERA!
Dessa stycken innehåller information som hjälper användaren att använda apparaten eller
tillbehören på föreskrivet sätt.

ANVISNING!

Dessa stycken innehåller information som ger närmare information om anvisningarna eller
kompletterande nyttig information.
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2 Säkerhetsinformation

OBSERVERA!

Enligt federal lag får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Tillverkaren ansvarar inte för indirekta, oförutsedda skador och följdskador, inklusive men inte begränsat till,
utebliven vinst. Allt ansvar och tillämplig garanti upphävs om

• enheten och/eller tillbehören/kringutrustningen används, transporteras, lagras, förbereds eller underhålls
på felaktigt sätt

• instruktionerna och reglerna i bruksanvisningen inte följs

• obehöriga personer utför reparationer, justeringar eller ändringar på enheten eller tillbehör/
kringutrustning

• obehöriga personer öppnar enheten

• föreskrivna inspektions- och underhållsscheman inte följs.

Att tekniska dokument överlämnas, ger inte behörighet att utföra reparationer, justeringar eller ändringar på
enheten eller tillbehör/kringutrustning.

FARA!

Det är inte tillåtet att modifiera enheten.

Endast en behörig servicetekniker får utföra reparationer, justeringar eller ändringar på enheten eller tillbehör/
kringutrustning och använda servicemenyn. Alla överträdelser gör att alla tillämpliga garantier upphör att
gälla. Auktoriserade servicetekniker utbildas och certifieras endast av tillverkaren.

Avfallshantering

Den här symbolen anger att avfall från elektrisk och elektronisk utrustning inte får
kasseras som osorterat kommunalt avfall utan måste samlas in separat. För kassering av
enheten och dess tillbehör ber vi dig kontakta tillverkaren eller ett auktoriserat
avfallshanteringsföretag i enlighet med lagstadgade eller nationella bestämmelser.
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3 Varningar och försiktighetsåtgärder

Denna produkt är godkänd enligt TUV endast för elektrisk stöt, brand och mekaniska risker i
enlighet med CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 och ANSI/AAMI ES60601-1.

Denna enhet uppfyller kraven i SS-EN 60601-1 och överensstämmer därmed med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

FARA!

Om en fast (konstant) bild lämnas på skärmen under en längre tid kan detta leda till den
bränns in i skärmen. Undvik att lämna en fast bild på monitorn, eller stäng av monitorn när
den inte används.

FARA!
Risk för elektriska stötar

Oisolerad spänning inuti enheten kan vara tillräckligt kraftig för att orsaka elektriska
stötar. Vidrör inte någon del inuti enheten. Minska risken för elstötar genom att INTE ta av
höljet eller baksidan.

FARA!

För uppdragskritiska tillämpningar rekommenderar vi starkt att ett extra ZeroWire 4k-
displaypar och en DVI-kabel finns omedelbart tillgängligt. Dessutom rekommenderar vi att
en skärm som är ledningsansluten till videokällan är omedelbart tillgänglig när ett
kirurgiskt ingrepp pågår.

FARA!

Ingen del av denna produkt får komma i kontakt med patienten. Vidrör aldrig produkten
och en patient samtidigt. Ett minsta avstånd på 20 cm måste alltid hållas från enheten som
används och användaren eller patienten.

FARA!
Risk för brand och stötar

Utsätt inte produkten för regn eller fukt.

FARA!

Använd inte denna enhets polariserade kontakt med ett förlängningssladduttag eller andra
uttag, om stiften inte kan föras in helt.
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OBSERVERA!
Vid allvarliga tillbud

Rapportera eventuella allvarliga tillbud i samband med användning av produkten till
tillverkaren och behörig(a) myndighet(er).

OBSERVERA!

Denna produkt är medicinsk utrustning av klass I enligt MDD i Europa. Inga ändringar är
tillåtna.

OBSERVERA!

Denna produkt är medicinsk utrustning av klass II i USA och Kanada. Inga ändringar är
tillåtna.

OBSERVERA!

Denna produkt får inte användas i närheten av lättantändliga anestesiblandningar med
luft, syrgas eller kväveoxid.

ANVISNING!

Utrustningen/systemet är endast tänkt att användas av vårdpersonal.

ANVISNING!

Det finns inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Service ska utföras av
behörig servicepersonal.

ANVISNING!

Denna produkt är utformad för att uppfylla medicinska säkerhetskrav för enheter i
patientnära miljö.

Använd inte i MR-miljöer

Härmed försäkrar NDS Surgical Imaging, LLC att detta ZeroWire 4K-system överensstämmer med
grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-
försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Enligt amerikansk federal lag får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Radiogodkännande:
Denna enhet uppfyller kraven i EN 302 567 och överensstämmer med radio- och utrustningsdirektivet (RED)
2014/53/EU.

FCC-identifiering: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 eller 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 eller 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
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Denna produkt uppfyller endast de ovannämnda standarderna när den används med en medföljande NDS-
adapter av medicinsk kvalitet.
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4 Allmän information

4.1 Enhetskrav

4.1.1 Systemsäkerhetskrav

Extern utrustning som är ansluten till signalin-/utgången eller andra kopplingar av denna produkt för
användning i en patientmiljö måste uppfylla kraven i ISO- och ANSI/AAMI ES/SS-EN/IEC 60601-1-
säkerhetsstandarder. En person som ansluter sådan utrustning till denna produkt har per definition bildat ett
system och är ansvarig för att det överensstämmer med samma ISO- och ANSI/AAMI ES/SS-EN/IEC 60601-1-
säkerhetsstandarder.

NDS rekommenderar att installationen av VIMA utförs av behörig personal.

4.1.2 Nätaggregat

Denna produkt uppfyller endast de angivna säkerhetsstandarderna när den används med medföljande
nätadapter av medicinsk kvalitet:

Modell Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo
Nätadapter BridgePower BPM150S24F06

Inspänning (AC) 100 - 240 V, 50 till 60 Hz

Likströmsuteffekt 24 VDC, 6,25 A, 150 W

4.1.3 Nätsladd

Använd den medföljande nätsladden för sjukhusbruk med rätt kontakt för den strömkälla som används.

• Nätsladden är den enda erkända frånkopplingsenheten för denna produkt. Stäng av strömmen till
produkten genom att dra ut nätsladden ur vägguttaget.

• Produkten och annan medicinsk utrustning ska placeras så att nätsladden och anslutningen till
vägguttaget är lätt åtkomliga.

• Om du använder förlängningssladd eller grenuttag för att ansluta denna produkt till vägguttaget ska du
kontrollera att nätsladdens kontakt kan anslutas ordentligt till sladden eller grenuttaget.
Lågspänningssidan av strömförsörjningen kan endast utökas till högst 50 ft.

• Denna produkt ska drivas från ett mittuttag när den används i USA vid spänningar över 120 V.

4.1.4 Jordning

Denna produkt drivs från en extern strömkälla för 2017/745, Europeiska unionens förordning om
medicintekniska produkter, Klass I-utrustning. Det är installatörens ansvar att testa produktens jordning för att
verifiera att den uppfyller sjukhusets samt lokala och nationella impedanskrav.

Ett jordningsstift finns på baksidan av produkten och ska användas för att jorda enhetens chassi. All sådan
jordning måste installeras i enlighet med gällande elektriska föreskrifter.
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4.2 Avsedd användning

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo är en parad trådlös videokommunikationssändare och mottagare,
avsedd för tillförsel av videosignaler från en källa som en endoskopikamera/-processor eller annan videokälla
över en radiofrekvenslänk till en ZeroWire-mottagare för visning av bilder under endoskopiska och allmänna
kirurgiska ingrepp. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo är en osteril återanvändbar enhet som inte är
avsedd att användas i det sterila fältet.
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5 Skärmens användargränssnitt

5.1 Skärmens knappsats

Skärmens knappsats är centrerad nederst på skärmhöljets framsida, och har reglage för justering av
skärmparametrar med hjälp av menysystemet på skärmen (OSD).

5.2 Översikt av OSD-meny

OSD-menyn har reglage uppdelade i fyra menykategorier: Picture (bild), Color (färg), Setup (inställningar) och
Input (ingång).

5.3 Knappsatsens meny – Navigering

Knappen INPUT (Ingång)
Om du vill öppna menyn för indata direkt trycker du
på Input (Ingång). Alternativen för ingångssignal visas
i den högra kolumnen. Se Menyn Input (ingång)
[} 20].

Knappen MENU (Meny) Tryck på MENU (Meny) för att öppna OSD-menyn.
Menyn Picture (Bild) visas först, med uppgifter om den
aktuella ingången angivna ovanför menyflikarna.

Knappen SCROLL (Rulla): Vertikalt
valreglage

För att gå in i en meny trycker du på SCROLL
(Bläddra). Den översta parameterraden väljs med
första tryckningen på SCROLL (Rulla), varefter
markeringen flyttas en rad nedåt rad med varje därpå
följande tryckning.

För att avsluta en menyflik, använd SCROLL (Rulla) för
att flytta markeringen till den nedersta menyraden
och tryck sedan på SCROLL (Rulla) en gång för att
markera menyfliken där du kan använda  eller 
för att välja en annan menyflik.

VÄNSTER/HÖGER pilknapp:
Horisontella valreglage

Om du vill justera en parameter väljer du
parameterraden med hjälp av SCROLL (Rulla) och
trycker sedan på  eller  för att välja eller för att
ändra en inställning.
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FÄRGKNAPPEN

Tryck på FÄRGKNAPPEN för att öppna menyn Color
(Färg) direkt. Menyn Color (Färg) innehåller
inställningar för färg, ljusstyrka, kontrast och andra
parametrar som beskrivs i Menyn ”Color” (Färg)
[} 17].

5.4 Menyn OSD

Öppna OSD-menyn genom att trycka på MENU (Meny). OSD-menyn öppnas och visar menyn Picture (Bild)
med uppgifter om de ingångarna som anges överst på menyn, ovanför menyflikarna. Driftimmar och det fasta
programmets versionsnummer visas längst ned i menyn.

Knappsatsen går in i standbyläge efter 5 sekunders inaktivitet. När knappsatsen är i standbyläge trycker du på
MENU-knappen om du vill aktivera knappsatsen. Tryck på MENU-knappen igen för att öppna menyn.

Om du vill välja andra menyflikar trycker du på knappen  eller  för att markera en menyflik. Tryck sedan på
SCROLL (Rulla) för att öppna den.

Om du vill justera en parameter trycker du på SCROLL (Rulla) för att flytta radmarkeringen nedåt till den och
trycker sedan på  eller  för att justera parametern eller välja en inställning. Parameterjusteringar tillämpas i
realtid medan du ändrar värdena eller inställningarna.

OSD-menyn stängs automatiskt 30 sekunder efter den senaste åtgärden eller kan stängas genom att trycka på
MENU (Meny).

ANVISNING!

Nedtonade beskrivningar anger parametrar som inte är tillgängliga för den aktuella
signalen eller indatakonfigurationen.

5.5 Menyn Picture (Bild)

Horisontellt läge
Centrera bilden horisontellt genom att trycka på - eller -knappen.

Vertikalt läge
Centrera bilden vertikalt genom att trycka på - eller -knappen.
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Sharpness (Skärpa)
Om du vill justera skärpan (kantförstärkning) på den visade bilden trycker du på  eller .

= 50: Standardvärde visar bilden i mottaget skick.

> 50: Högre värden ökar skärpan.

< 50: Lägre värden minskar skärpan i bilden.

Överskanning (video)
Parametern aktiveras när insignalen är 16:9, 480P, 576P eller sammanflätad. Tryck på  eller -knappen för
att välja.

0: Bilden visas i en storlek som fyller hela skärmen utan att förlora någon videoinformation. Bilden kan visas i
brevlådeformat, med svarta fält upp- och nedtill eller till vänster och höger.

1, 2, 3, 4, 5 eller 6: Förstoras stegvis och beskär den centrerade bilden. Då bilden blir större, går
videoinformation förlorad på alla sidor.

ANVISNING!

Länkmenyn är kanske inte tillgängligt när du använder Overscan. Skärmar ska länkas innan
denna funktion används.

Scaling (Skalning)
Om du vill välja ett skalningsalternativ trycker du på  eller -knappen.

Fill (Fyllning): Expanderar videobilden för att fylla hela skärmen. Bildformatet visas eventuellt inte korrekt.

Aspect (Format): Expanderar videobilden tills dess största dimension fyller skärmen, samtidigt som man
behåller bildformatet. Bilden kan visas som brevlåda, med svarta fält upp- och nedtill eller till vänster och
höger.

1:1: Visar videodata i dess ursprungliga storlek och bildformat. Bilder med en upplösning som är lägre än den
ursprungliga 4K/UHD-upplösningen på 3840 x 2160 visas med en svart bakgrund som omger bilden.

ANVISNING!

Skalningsalternativ är begränsade till ”Aspect” (Format) när överskanningsinställningarna
är > 0.

Rotation
Rotationsalternativet vrider skärmens riktning enligt det valda alternativet.

• För att välja skärmriktning trycker du på  eller .

• Off (Av): Ingen ändring av skärmriktning.

• 180: Roterar skärmen 180°.

• V-Flip (Vänd vertikalt): Roterar skärmen vertikalt 180°.

• H-Flip (Vänd horisontellt): Roterar skärmen horisontellt 180°.

ANVISNING!

Bildrotation stöds inte för sammanflätade signaler.
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ANVISNING!

Länkmenyn är kanske inte tillgänglig när du använder roterade bilder. Skärmar ska länkas
innan denna funktion används.

Rotation OSD
Alternativet Rotation OSD visar indikatorn för skärmriktning på skärmen vid det valda intervallet.

Välj alternativet för indikator för skärmriktning: Off (av), On (på), 10 seconds (sekunder), Blink (blinka).

5.6 Menyn ”Color” (Färg)

Öppna färgmenyn direkt genom att trycka på fliken COLOR (färg).

Gamma
Välj en gammainställning genom att trycka på - eller -knappen.

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 eller 2.6: Förinställda gammavärden

Video: Linjär gamma söktabell (Look Up Table, LUT)

PACS: DICOM gamma LUT

Denna produkt kan endast visa radiologibilder (PACS) som referens.

Färgtemperatur
Tryck på knappen  eller  för att välj en förinställd färgtemperatur.

5500, 6500, 8000, 9300: Förinställda färgtemperaturer.

User (Användare): Om en förinställd färgtemperatur är vald och en annan färgparameter därefter justeras i
standardinställningen, kopieras de erhållna värdena till förinställningarna i Color Temperature User
(färgtemperaturanvändare) och User (användare) väljs.

Red / Green / Blue (Röd/grön/blå)
Justera balansen för den valda färgen på bilden genom att trycka på - eller -knappen.

Saturation (Mättnad) (endast tillgänglig för YUV-indata)
Justera mättnaden (färgintensiteten) på bilden genom att trycka på - eller -knappen.
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Hue (Färgton) (endast tillgänglig för YUV-indata)
Justera färgtonen (färgen) på bilden genom att trycka på - eller -knappen.

Brightness (Ljusstyrka)
Om du vill göra bilden mörkare eller ljusare trycker du på  eller -knappen.

Contrast (Kontrast)
Om du vill justera bildens kontrast trycker du på  eller -knappen.

Video Level (Videonivå)
Om du vill välja en inställning för videonivå trycker du på  eller .

Normal: Den inkommande signalen visas utan modifiering.

Expanded (Expanderad): Expanderar en begränsad intervallsignal 16–235 (220 nyanser från svart till vitt) till
en fullständig intervallsignal 0–255 (256 nyanser från svart till vitt).

ANVISNING!
Inställning Expanded (Expanderad)

Tillämpning av inställningen Expanded (Expanderad) på en fullständig intervallsignal
klipper av bilden med förlust av detaljer i mörka och ljusa områden.

Color Correction (Färgkorrigering)
Välj en färgkorrigeringsinställning genom att trycka på  eller .

NDS: Kringgår runt färgkorrigeringsfunktionen.

BT.709: Fabrikskalibrerad för att uppfylla BT.709-standarden.

BT.2020: Fabrikskalibrerad för att uppfylla BT.2020-standarden.

Auto Color Correction (automatisk färgkorrigering)

När automatisk färgkorrigering är ON (på) väljs färgkorrigering baserat på ingångssignalen:

Inställningar för automatisk färgkorrigering efter inmatning och upplösningstyp:

HDMI-1 HDMI-2 Displayport
1

Displayport
2

DVI 12G-SDI ZW-
mottagare

Grafik NDS NDS NDS NDS NDS NDS NDS
Standardup
plösning BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Hög
upplösning BT.709 BT.709 BT.709 BT.709 NDS NDS BT.709

Ultrahög
upplösning BT.2020 BT.2020 BT.2020 BT.2020 NDS NDS BT.2020

ANVISNING!

Se kapitel Upplösningar som stöds för information om de upplösningstyper som tillhör
varje insignal.
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5.7 Menyn Setup (inställningar)

Menu Position (Menyposition)
Om du vill välja mellan fyra förinställningar på skärmen för visning av OSD-menyn trycker du på  eller .

Språk
Gör så här för att välja ett av åtta språk: English (Engelska), Deutsch (Tyska), Français (Franska), Italiano
(Italienska), Svenska, Español (Spanska), Nederlands (Holländska) eller Pycckий (Ryska), tryck på - eller

-knappen.

DPMS Enable (Aktivera energisparfunktion för skärm)
Aktivera eller avaktivera skärmens strömhanteringssystem (DPMS) genom att trycka på - eller -knappen.

Off (av): Standardinställning.

On (På): Om det inte finns någon ingångssignal visas meddelandet DPMS
(Energisparfunktion för skärm) i 10–15 sekunder innan skärmen övergår i
energisparläge. Skärmen tänds när ingångssignalen återställs.

Menu Lock (Menylås)
Aktivera Menu Lock (menylås). Tryck på -knappen.

Off (av): Standardinställning.

På: Avaktiverar tillgång till alla OSD-menyer förutom Input-menyn. OSD-menyn
stängs och meddelandet MENU LOCKED (meny låst) visas kortvarigt. Lås upp
OSD-tillgång genom att samtidigt trycka på och hålla ned MENU (meny) och
SCROLL (rulla) tills meddelandet MENU UNLOCKED (meny upplåst) visas.

Backlight (Bakgrundsbelysning)
För att justera bakgrundsbelysningens nivå på skärmen trycker du på  eller .

Backlight Stabilization (Stabilisering av bakgrundsbelysning)
Om du vill aktivera eller avaktivera stabilisering av bakgrundsbelysning trycker du på  eller .
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Off (Av): Standardinställning.

På: Styr lysdiodens ljusstyrka för att bibehålla en konsekvent bakgrundsbelysning och kompensera för
försämring av lysdiodens ljusstyrka över skärmens livslängd.

Keypad Color (Knappsatsens färg)
Ändra knappsatsens färginställning genom att trycka på  eller .

Factory Defaults (fabriksinställningar)
Parametrarna kan justeras vid varje användning, men dessa justeringar kan dock inte sparas. Varje gång
Factory Defaults (fabriksinställningar) väljs laddas de fördefinierade fabriksinställningarna.

Användarinställning 1-3
Användarinställningarna för Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo är inte tillgängliga för
standardinställningen.

Zero Wire Power
Tryck på -knappen för att aktivera Zero Wire Power. On (på) visas med blått teckensnitt. Off (av) visas med
grått teckensnitt.

Tryck på -knappen för att inaktivera Zero Wire Power. Off (av) visas med blått teckensnitt. On (på) visas
med grått teckensnitt.

Välj On (på) för både den sändande (primära) skärmen och den mottagande (sekundära) skärmen för att
initiera länkning och överföring av video.

5.8 Menyn Input (ingång)

Öppna menyn Input (ingång) direkt genom att trycka på knappen INPUT (ingång).

Översikt av menyn Input (ingång)
Den primära bilden utses genom val av ingång. Endast ZeroWire-kompatibla ingångar kan överföras till en
sekundär skärm när en trådlös länk upprättas. Visa videon som sänds av den primära skärmen genom att välja
”ZeroWire Receiver”-ingången (ZeroWire-mottagare) på den sekundära skärmen.
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ANVISNING!

Sammanflätade signaler stöds inte för SDI-ingångar.

ZeroWire AutoLink
Med ZW AutoLink-funktionen kan en skärm automatiskt länka till en annan skärm om

1. Den sekundära skärmen har länkats tidigare,

2. en ZeroWire-kompatibel ingång har valts och

3. ZeroWire Power är aktiverat på båda skärmarna och

4. en giltig videosignal är ansluten till den valda ingången på den primära skärmen.

Tryck på -knappen för att aktivera ZW AutoLink. On (på) visas med blått teckensnitt. Off (av) visas med grått
teckensnitt.

Tryck på -knappen för att inaktivera ZW AutoLink. Off (av) visas med blått teckensnitt. On (på) visas med
grått teckensnitt.

Color Domain Format (format för färgdomän)
Följande inställningar finns tillgängliga för alla insignaler:

Auto: Välj detta alternativ för att automatiskt identifiera signalfärgrymden. Det här alternativet är inte
tillgängligt när SDI- och DVI-ingångar används

RGB: Välj detta alternativ om insignalen har en RGB-färgrymd.

YUV: Välj detta alternativ om insignalen har en YUV-färgrymd.
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6 Anslutningspanel

6.1 Anslutningspanel

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

Anslutningspanel

Ingång/utgång

(1) Tx HDMI ZW
Ingången accepterar att en HDMI 2.0-signal visas och kan överföra video via
ZeroWire

(2) Tx 12G-SDI-IN ZW Ingången accepterar att en 12G-SDI-signal visas och kan överföra video via
ZeroWire

(3) 12G-SDI-OUT Denna utgång är endast aktiv när monitorn är påslagen och signalen
ansluten till Tx12G-SDI-IN ZW

(4) Tx DISPLAYPORT ZW Ingången accepterar att en DisplayPort 1.2a-signal visas och kan överföra
video via ZeroWire

(5) SERVICE 2 Anslutning avsedd för installation av firmwareuppgraderingar

(6) RS-232
Sexstifts modulär anslutning som används för Unified Serial Command
(USC)-insignaler

(7) SERVICE 1 Anslutning avsedd för installation av firmwareuppgraderingar

(8) DISPLAYPORT Ingången tar emot en DisplayPort 1.2a-signal som ska visas som

(9) HDMI Ingången tar emot en HDMI 1.4b-signal som ska visas som

(10) DVI-IN Ingången tar emot en DVI 1.0-signal som ska visas som

(11) DVI-UT Denna utgång är endast aktiv när monitorn är påslagen och signalen
ansluten till DVI-IN

(12) Inspänning (DC) Inspänning

Typ av anslutning

Ingångar Typ av anslutning
12G-SDI BNC

DVI-IN DVI-D

DISPLAYPORT & Tx
DISPLAYPORT-ZW DisplayPort typ A

HDMI & Tx HDMI ZW HDMI typ A

SERVICE 1 USB-micro AB

SERVICE 2 USB-mini B

Inspänning (DC) XLR, Neutrik-typ
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Utgångar Typ av anslutning
12G-SDI BNC

DVI–OUT DVI-D

6.2 Dataanslutningar och stiftkonfigurationer

SDI

Stift Namn Beskrivning
1 TXD Överföring

2 GND Jord

DisplayPort

Stift Namn Beskrivning Stift Namn Beskrivning
1 ML_Lane 0 (p) Fält 0 (positivt) 11 GND Jord

2 GND Jord 12 ML_Lane 3 (n) Fält 3 (negativt)

3 ML_Lane 0 (n) Fält 0 (negativt) 13 CONFIG1 Jord

4 ML_Lane 1 (p) Fält 1 (positivt) 14 CONFIG2 Jord

5 GND Jord 15 AUX CH (p) Extra kanal (positiv)

6 ML_Lane 1 (n) Fält 1 (negativt) 16 GND Jord

7 ML_Lane 2 (p) Fält 2 (positivt) 17 AUX CH (n) Extra kanal (negativ)

8 GND Jord 18 Hot Plug Identifiering av
anslutning under drift

9 ML_Lane 2 (n) Fält 2 (negativt) 19 Return Retur för ström

10 ML_Lane 3 (p) Fält 3 (positivt) 20 DP_PWR Ström för kontakt (3,3 V,
500 mA)
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HDMI

Stift Signal Stift Signal
1 TMDS data2+ 11 TMDS-klockskydd

2 TMDS data2-skydd 12 TMDS klocka−

3 TMDS data2− 13 CEC

4 TMDS data2+ 14 Reserverad (HDMI 1.0–1.3c)

5 TMDS data1-skydd 15 SCL (I²C-serieklocka för DDC)

6 TPDS Data0– 16 SDA (I²C-seriedataledning för DDC)

7 TMDS data0+ 17 DDC/CEC/ARC/HEC-jord

8 TMDS data0-skydd 18 +5 V (min. 0,055 A)[3]

9 TMDS data0− 19 Identifiering av anslutning under drift (alla
versioner)

10 TMDS klocka+

DVI-D digital
DVI-D IN har stöd för digitala signaler

Stift Signal Stift Signal Stift Signal
1 T.M.D.S. DATA 2– 11 T.M.D.S. DATA 1/3-SKYDD 21 Används ej

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Används ej 22 T.M.D.S. KLOCKSKYDD

3 T.M.D.S. DATA 2/4-SKYDD 13 Används ej 23 T.M.D.S. KLOCKA+

4 Används ej 14 +5 V-MATNING 24 T.M.D.S. KLOCKA–

5 Används ej 15 GND Endast DVI-I IN

6 DDC-KLOCKA 16 IDENTIFIERING AV
ANSLUTNING UNDER DRIFT

C1 Används ej

7 DDC-DATA 17 T.M.D.S. DATA 0– C2 Används ej

8 Används ej 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 Används ej

9 T.M.D.S. DATA 1– 19 T.M.D.S. DATA 0/5-SKYDD C4 Används ej

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Används ej C5 Används ej
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6.3 Kontrollanslutningar och stift

USB-mini B

Stift Namn Beskrivning
1 VCC +5 VDC

2 D– Dataöverföringsretur

3 D+ Dataöverföring

4 Används ej Ingen anslutning

5 GND Signaljord

USB-micro AB

Stift Namn Beskrivning
1 VCC +5 VDC

2 D– Dataöverföringsretur

3 D+ Dataöverföring

4 Används ej Ingen anslutning

5 GND Signaljord

Sexstifts modulär RS-232-seriestyrning
Sexstifts modulär adapterkabel för seriekommando

Stift Namn Beskrivning
1 N/C Ingen anslutning

2 N/C Ingen anslutning

3 N/C Ingen anslutning

4 RXD Mottagning

5 GND Jord

6 TXD Överföring
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24 VDC-anslutning

Stift Namn Beskrivning
1 GND Jord

2 GND Jord

3 +24 VDC Inspänning

6.4 Elektriska symboler

Elektriska symboler

Jordutjämning

Denna symbol visas bredvid skärmen för utjämning av jordpotential (jordstift).

Stängd (På) brytare

Denna symbol visas på den stängda, eller påslagna sidan av skärmens På/Av-
omkopplare.

Öppen (Av) brytare

Denna symbol visas på den öppna, eller stängda sidan av skärmens På/Av-omkopplare.

OBSERVERA!
Försämring av videosignalen

Vi rekommenderar att böjningsradien av metallkablar inte är mindre än 63 mm (2,5 tum)
eller 7 gånger kabelns diameter, beroende på vilket som är störst. Skarpare böjningar kan
skada kabeln och/eller försämra videosignalen.
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7 Installation och konfiguration

7.1 Placering och inriktning

På grund av formen på antennens signalfält bör både den primära och sekundära skärmen installeras så att de
är inriktade vertikalt och horisontellt inom ± 10°.

Vertikal justering
Vertikal justering bör vara inom ± 10°.

Horisontell justering
Horisontell justering bör vara inom ± 10°.

+10°
0°

-10°(1) (2)

Inriktning av skärmen

(1) Primär skärm
(2) Sekundär skärm
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(1)

(2)

Visningskon

(1) Primär skärm
(2) Fältform

Höjd
Den primära och sekundära skärmen ska placeras minst 1,5 m (5 fot) över golvet, vara på samma höjd och
helst med den primära och sekundära skärmens framsida parallella och vända mot varandra.

Horisontellt avstånd mellan skärmarna
Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo fungerar korrekt med ett horisontellt avstånd mellan skärmarna på
upp till 9,1 m (30 fot). Men i de flesta OR-miljöer uppnås bästa resultat med ett horisontellt avstånd på upp till
2,4 m (8 fot). För att undvika bildförlust eller flimmer kan hinder som minskar sikten mellan den primära och
sekundära skärmen minimeras.
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1) (2)

(5)(4)(3)

Placering av skärmarna

(1) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
primär skärm

(4) Operationsbrits

(2) Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo,
sekundär skärm

(5) Rullstativ

(3) Endoskopivagn
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7.2 Användning utan fri sikt

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemet kan upprätthålla en trådlös länk med partiella hinder. Bästa
prestanda åstadkoms dock när det råder fri sikt mellan enheterna.

ANVISNING!
Bildförlust eller flimrande bild

Hinder för fri sikt mellan skärmarna ska minimeras för att undvika bildförlust eller
flimrande bild.

I en operationssal utgör det takmonterade bomsystemet och dess fjäderarmskopplingar, liksom de kirurgiska
lamphuvudena, stora metallstrukturer som potentiellt kan blockera de trådlösa signalerna om de skymmer
sikten mellan den primära och sekundära skärmen (se illustrationen nedan).

Företrädesvis bör operationslamporna placeras ur vägen eller höjas ovanför siktlinjen. Om ett föremål måste
skymma siktlinjen är det bästa alternativet att placera det halvvägs mellan den primära och sekundära
skärmen.

Operationssalar vars väggar och/eller tak är byggda med metallplattor kan minska Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo:s prestanda. Detta tillstånd kan möjligen avhjälpas genom att flytta den primära och sekundära
skärmen närmare varandra och ställa in deras siktlinje på 0° (se Placering och inriktning) och se till att det inte
finns några hinder mellan den primära och sekundära skärmen.

Utan fri sikt
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7.3 Installera och länka skärmarna

Installera den sändande (primära) skärmen
Den primära skärmen visar och sänder videon från en videokälla till en länkad sekundär skärm.

1. Anslut en videokälla till en av de tre ZeroWire-kompatibla ingångarna: Tx 12G-SDI-IN ZW, Tx DISPLAYPORT
ZW eller Tx HDMI ZW (se Anslutningspanel [} 22]).

2. Öppna fliken INPUT (ingång) (se Menyn Input (ingång) [} 20]) på den primära skärmen.

3. Välj antingen Tx 12G-SDI ZW, Tx DisplayPort ZW eller Tx HDMI ZW genom att välja ett av de tre Tx ZW-
alternativen.

4. Öppna fliken SETUP (ingång) (se Menyn Setup (inställningar) [} 19]).

5. Kontrollera att ZeroWire Power är inställt på On (på). Om inte, ställ in ZeroWire Power på On (på).

Installera den sekundära (mottagande) skärmen
Den sekundära skärmen tar emot videon som sändes från den primära skärmen trådlöst.

1. Öppna fliken INPUT (ingång) (se Menyn Input (ingång) [} 20]) på den sekundära skärmen.

2. Välj ZW Receiver (ZW-mottagare).

3. Öppna fliken SETUP (ingång) (se Menyn Setup (inställningar) [} 19]).

4. Kontrollera att ZeroWire Power är inställt på On (på). Om inte, ställ in ZeroWire Power på On (på).

Länka den primära och sekundära skärmen

1. Tryck på knappen INPUT (ingång) på den primära skärmen. ZeroWire Link-menyn visas på skärmen.

2. Tryck på och håll ned knappen INPUT (ingång) i tre sekunder för en sekundär (mottagande) skärm och
aktivera länken. Den vita stapeln visar länkningsförloppet.

3. Vänta tills den vita stapeln är full och följ sedan samma steg för den sekundära skärmen.
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Trådlös länkning – Statusmeddelanden

(1) (2)(3)

(1) Statusmeddelande som anger stadierna i länkningsprocessen.
(2) Tx-indikator
(3) Rx-indikator

Nederst till vänster på skärmen visar en serie statusmeddelanden stegen i länkningsprocessen. Nederst till
höger på skärmen finns det två blåa LED-lampor. Den vänstra motsvarar TX-indikatorn och den högra
motsvarar RX-indikatorn. Dessa indikatorer tänds när skärmen är inställd på ZW-ingång.

Skede 1:

När en länk initieras, börjar den typiska sekvensen av statusmeddelanden som visas på skärmen med
Searching for Transmitter (söker efter sändare) (sekundär skärm) eller Searching for Receiver (söker efter
mottagare) (primär skärm). Motsvarande Tx- och Rx-indikator blinkar sakta och anger att båda skärmarna är
inställda på ZW-ingång och söker efter ett par.

Skede 2: Etablera en länk

Den blinkande hastigheten för respektive indikator ökas när en länk etableras.
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Skede 3: Trådlöst kopplad

Respektive indikator slutar blinka och lyser blått när en länk har etablerats.

Om inget meddelande har visats på 10 sekunder är länken etablerad och har tillräcklig anslutningskvalitet. Om
länken har mindre än 65 % anslutningskvalitet visas en ikon som visar kvaliteten på den trådlösa länken.

Om en länk inte kan etableras eller verifieras inom 60 sekunder, visas statusmeddelandet No Receiver Found
(ingen mottagare hittades) eller No Transmitter Found (ingen sändare hittades) på den primära respektive
sekundära skärmen.

Om de länkade skärmarna förlorar anslutningen visas Signal Lost (signal förlorad) på båda skärmarna.

ANVISNING!

Om länkningsprocessen misslyckas ska länkningsprocessen upprepas.

ANVISNING!
Indikation på länkens kvalitet

Indikation på länkens kvalitet är kanske inte helt synkroniserad mellan skärmarna för
intermittenta och korta störningar i den trådlösa anslutningen.
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8 Skärmspecifikationer

ANVISNING!
Specifikationerna kan ändras

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta ditt regionala NDS-
huvudkontor för aktuella specifikationer med hjälp av kontaktinformationen på baksidan.

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

Visningsvinkel (horisontell och vertikal) 178°

Ursprunglig upplösning 3840 x 2160

Kontrastförhållande (nominellt) 1350:1

Typexempel på luminans (cd/m2) 700

Färgskala 149 % av BT.709

Bildpunktstorlek 0,1845 mm

Inspänning (DC) 24 V/6,25 A

Likströmsförbrukning (typisk)a 130 W

Skärmvikt 14,5 kg (32,0 lb)

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

Temperaturområdenb:

Drift 0 °C–40 °C (32 °F–104 °F)

Förvaring/transport –20 °C till 50 °C (–4 °F till 122 °F)

Luftfuktighetsområden (icke-kondenserande)b:

Drift 20 %–90 %

Förvaring/transport 10 %–90 %

Höjd (max.)b:

Drift 2 000 m (6 600 ft)

Förvaring/transport 4 877 m (16 000 ft)

Lufttryck 549 hPa–1013 hPa

a. Gäller BridgePower BPM150S24F06-nätadapter.

b. Enligt ASTM D6653/D6653M – 13
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9 ZeroWire-specifikationer

Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skärmen ger trådlös leverans av videosignaler från HDMI-, DP- och
12G-SDI-utdata för OR-videokällor till DVI-indata på en videoskärm. Det fungerar som ett 60 Ghz-baserat,
trådlöst HD-system i enlighet med FCC (del 15) regler för det olicensierade 57-64 GHz-bandet som sitter i
millimeter-vågsdelen (mmW) på det elektromagnetiska spektrumet. Det tar emot ingående videosignaler
direkt från en endoskopisk kameraprocessor eller från någon annan kompatibel videokälla.

Trådlös signaltyp 60 GHz trådlöst HD-band (WiHD)

Frekvensband 57–64 GHz

Videoindata (Tx) HDMI, DP och 12G-SDI

HIPAA-support 256 bit AES-kryptering

Systemlatens < 1 bildruta

Maximalt antal par per OR 2 par

RF strömavbrott < 28 dBm/MHz EIRP

Maximal räckvidd < 30 ft (9,14 m)

Datahastighet 50 Mbit/s–3,8 Gbit/s

Strömförbrukning < 8 Watt

Maximal EIPR-uteffekt av testfrekvensen

Kanaler Genomsnittligt frekvensområde EIRP-uteffekt
LRP (vask) 60,16-62,96 GHz 22,7 dBm

LRP (källa) 60,16–62,96 GHz 21,9 dBm

MRP / HRP (källa) 60,48–62,64 GHz 28,7 dBm

Icke-interferensavstånd
Enheterna i följande tabell har testats för att demonstrera minsta säkra avstånd för Radiance® Ultra 32" 4K
ZeroWire Duo att fungera utan att störa varandra. Om Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo vid någon
tidpunkt tros ha orsakat eller får störningar från dessa enheter, ska du helt enkelt flytta bort enheterna från
varandra och sedan upprätthålla minst de separationsavstånd som anges i tabellen.

Testad utrustning Avstånd till sändare Avstånd till mottagare
Diatermi > 60 cm (2 fot) > 1 foot

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådlös anslutningspunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

5,8 GHz trådlös anslutningspunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhet > 1 cm > 1 cm

Undvika störningar i samma kanal
Om Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo distribution är ett typiskt ensystem per rum finns det i princip
inga begränsningar. Den primära skärmens funktion för kanalval plockar upp den kanal som är minst känslig
för störningar från de två tillgängliga kanalerna, baserat på resultatet av dess skanning vid uppstart. Några av
de faktorer som påverkar isoleringen av Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-kanalerna anges nedan:

1. Tjockleken på och materialet i rummets väggar.

2. Öppning och stängning av rummets dörrar.

3. Rummets takstruktur och material som används vid konstruktionen av denna.
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Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo primär och sekundär skärm måste installeras i samma rum. Drift i olika
rum stöds inte. När två Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-system är installerade i ett visst rum måste
varje par länkas separat, ett par i taget, och det andra paret länkas efter att det första har länkats
framgångsrikt.. Det finns ingen anledning att stänga av det först länkade paret innan det andra paret startas
eller länkas.

Användning av kanal
De rekommendationer som anges nedan bör användas för att bestämma den lämpliga inställningen:

1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skärmarna kan inte användas med tidigare ZeroWire-sändar- och/
eller mottagarenheter.

2. Högst två Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-system kan användas i samma rum. De länkade
skärmparen ska vara separerade med minst 1 m (3 fot) i rummet.

3. Grupper med två Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-system kan ställas in i flera rum, förutsatt att
rummen har ett mellanrum på minst 7,6 m avstånd.

4. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skärmarna ska inte installeras i metallskåp eller omges av
metallföremål, eftersom detta förhindrar att skärmarna kommunicerar med varandra.

Installation av flera system
När två parade Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-system ska installeras i samma operationssal ska
följande procedur följas:

1. Om skärmarna inte har länkats ska du starta det primära skärm- och sekundära skärmparet och följa den
länkningsprocedur som beskrivs i Installera och länka skärmarna [} 31].

2. Starta det primära skärm- och sekundära skärmparet och upprepa länkningsproceduren. Skärmparen
måste länkas ett par åt gången. Vi rekommenderar att länkade par märks för att underlätta installation och
felsökning.

Prestanda
1. Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-systemet är avsett och optimerat för användning i operations-

eller ingreppsrum. Användning utanför en klinisk miljö rekommenderas inte.

2. Följande steg hjälper dig att uppnå optimal prestanda hos Radiance® Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-
systemet:

3. Montera båda komponenterna minst 1,5 m från golvet.

4. Både den primära och sekundära skärmen ska helst vara vid samma höjd.

5. För en pålitlig videolänk, följ riktlinjerna beskrivs i Installera och länka skärmarna [} 31].

6. Skärmarna ska vara mittemot varandra och vara synliga för varandra i fria luften.

7. För applikationer som inte är mittemot varandra, rekommenderar vi att skärmarna befinner sig ≤ 1,8 m (6
fot) eller mindre från väggarna.
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10 Upplösningar som stöds

Upplösningskat
egori

Upplösningar

Hactive x
Vactive

Uppdateringshastigh
eter Pixelklocka

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

H (kHz) V (Hz)

Hög upplösning 1280 x 720 25,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1280 x 720 29,970 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1280 x 720 22,500 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1280 x 720 37,500 50,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1280 x 720 44,955 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1280 x 720 45,000 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 33,716 50,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 33,716 59,940 74,176 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 33,750 60,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 25,000 74,176 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 33,716 29,970 74,176 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 33,750 30,000 74,250 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 56,250 50,000 148,500 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 67,433 59,940 148,352 ✓ ✓ ✓

Hög upplösning 1920 x 1080 67,500 60,000 148,500 ✓ ✓ ✓

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grafik 1280 x 1024 60,000 50,000 108,000 ✓ ✓
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4K- och UHD-upplösningar

Upplösning
skategori

Upplösning
snamn

HActive x
VActive

Bildrutehas
tighet (Hz) Färgrymd Färgdjup Delprovtag

ning
Videogräns
snitt

Ultra High
Definition 4K DCI 4096x2160 59,94 fps RGB 8-bit 4:4:4 HDMI

Ultra High
Definition

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

Ultra High
Definition

4K DCI 4096x2160
4096x2160

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

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

Ultra High
Definition

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

Ultra High
Definition

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

Ultra High
Definition UHD 3840x2160 50 fps RGB 8-bit 4:4:4 HDMI / DP

Ultra High
Definition

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

Ultra High
Definition UHD 3840x2160 60 fps YCbCr 10-bit 4:2:2

HDMI / DP /
12G

Ultra High
Definition

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

Ultra High
Definition UHD 3840x2160 50 fps YCbCr 10-bit 4:2:2

HDMI / DP /
12G
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11 Installation och underhåll

11.1 VESA-montering

Denna monitor är kompatibel med VESA monteringsgränssnittsstandard, med 100 x 100 mm och 200 x 100
mm MIS-hålmonteringsmönster, lämplig för montering på ställning eller bom.

FARA!

Monteringskonsolskruvarna måste vara ordentligt åtdragna. Underlåtenhet att fästa
monteringskonsolen ordentligt vid skärmen kan vara farligt.

11.2 Installation av kabelskydd

1. Anslut ström-, kontroll- och videokablar innan kabelhöljet installeras.

2. Rikta in kabelhöljet till kabelbrunnens fördjupning på baksidan av skärmen.

3. Placera kablarna under hålet och skjut höljet framåt i fördjupningen tills flikarna på underkanten klickar på
plats.

11.3 Rengöringsanvisningar

Före rengöring måste monitorn stängas AV och kopplas ifrån strömkällan.

Rengör frontglaset och höljet med en luddfri duk fuktad med destillerat vatten, eller ett ammoniakbaserat
glasrengöringsmedel eller något av följande desinfektionsmedel:

Etanol (80 %) Isopropylalkohol Vit ättika (destillerad, 5 % syrahalt)

FARA!

Låt inte vätska komma in i monitorn, eftersom detta kan leda till allvarliga skador på
enheten. Använd inte lösningsmedel, slipmedel eller kemiska rengöringsdukar.
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12 Felsökning

Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd
Spökbilder i tecken eller
suddig bild Fel skärpeinställning

Kontrollera skärpeinställningen i bildmenyn. Ställ in
skärpan på standardvärdet 50.

Svart skärm

Skärmen har förlorat
videosignal och DPMS är
aktivt

Om skärmen förlorar inmatningen av videosignal
aktiverar skärmen viloläge när DPMS är aktiverat.
Inaktivera DPMS i inställningsmenyn.

Ingen giltig videosignal
för vald videoingång

Kontrollera om du har valt en videoingång med en
giltig videosignal.

Ingen sändare hittades

Den primära skärmen är
OFF (av) eller kabeln från
videokällan är inte
ansluten eller
videokällan är OFF (av).

Kontrollera att den primära skärmen är ON (på) eller
att källsignalen är ansluten.

Ingen bild på skärmen
efter att
indataupplösningen bytts

Den primära eller
sekundära skärmen kan
inte låsas till
videosignalen.

Stäng av och slå på strömmen till Radiance® Ultra
32" 4K ZeroWire Duo-skärmen.

Det går inte att upprätta
en länk efter försök att
parkoppla

Den primära och
sekundära skärmen kan
inte avgöra vilken RF-
kanal att ansluta till.

Stäng av och slå på strömmen till båda Radiance®
Ultra 32" 4K ZeroWire Duo-skärmarna.

Dålig eller periodisk video

Den primära och
sekundära skärmen är
placerade mer än 9,1 m
(30 fot) ifrån varandra.

Minska avståndet mellan skärmarna till 9,1 m (30 fot)
eller mindre.

Se maximal räckvidd i avsnittet Specifikationer.

Den primära och
sekundära skärmen är
inte korrekt inriktade

Följ rekommendationerna för sändare och mottagare
under Placering och inriktning.

DVI- eller SDI-
anslutningar

Bekräfta att kablarna är korrekt anslutna.

Videoläge som inte
stöds

Kontrollera att det tillämpade videoläget stöds. Se
Stöd för videolägen.

DVI- eller SDI-kablar

Byt ut kablarna en i taget och kontrollera
videoskärmen.

Om videosignalen visas korrekt efter att en kabel har
bytts ut, släng den kabel du just bytte ut.

Överhörning Se Undvika störningar i samma kanal.

Svag signalstyrka Se Diagnostiska meddelanden om signalstyrka och
OSD.

Den primära och
sekundära skärmen har
bytts

Kontrollera att videokällan är ansluten till den primära
skärmen, inte till den sekundära skärmen.
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13 Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller

All medicinsk elektronisk utrustning måste uppfylla kraven i IEC 60601-1-2. Försiktighetsåtgärder, uppfyllande
av riktlinjerna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i denna handbok och verifiering av alla medicinska
enheter i samtidig drift krävs för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet och samtidig förekomst av alla
andra medicintekniska produkter före ett kirurgiskt ingrepp.

Med hänsyn till utrustningens strålningsegenskaper är den lämplig att använda i industriområden och på
sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kan
utrustningen inte erbjuda tillräckligt skydd för radiokommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta
avhjälpande åtgärder, till exempel att flytta eller omorientera utrustningen.

Följande EMC-tabeller är tillgängliga för referens:

13.1 Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk utstrålning

Produkten är avsedd att användas i en miljö enligt beskrivningen nedan. Användaren/operatören av
produkten bör se till att enheten används inom en sådan miljö.

Strålningstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-strålning CISPR 11 Grupp 1

Produkten använder enbart radiofrekvensenergi
för sin interna funktion. Därför är dess RF-
emissioner mycket låga och kommer sannolikt
inte att orsaka störningar på elektronisk
utrustning i närheten.

RF-strålning CISPR 11 Klass B

Produkten är lämplig för användning i alla lokaler,
andra än offentliga lokaler och de som är direkt
anslutna till det allmänna elnätet som
tillhandahåller byggnader som används för
offentliga ändamål.

Övertoner
IEC 61000-3-2 Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmerstörningar
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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13.2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Immunitet mot elektromagnetiska störningar

Denna produkt är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller
användaren ska se till att den används under i en sådan miljö.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontakturladdning

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV lufturladdning

Utstrålat RF-fält IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz–2,7 GHz

80 % AM, 1 kHz

Närhetsfält från trådlösa sändare IEC 61000-4-3

80 MHz–2,7 GHz 3 V/m

Stickprovstester: 385 MHz vid 27 V/m;

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

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

Snabba elektriska transienter/transientskurar
IEC 61000-4-4

±2 kV, nätspänning (AC)

±1 kV, IO-portar

100 kHz PRR

Strömrusning enligt IEC 61000-4-5

Nätspänning, ledning till jord

Nätspänning, ledning till ledning

±0,5; ±1; ±2 kV

±0,5; ±1 kV

Ledningsburen RF enligt IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz–80 MHz)

6 V ISM-band

80 % AM, 1 kHz

Spänningsfrekvensens (50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 eller 60 Hz

Spänningsfall, kortvariga avbrott och variationer av
strömförsörjningen IEC 61000-4-11

100 % bortfall, 0,5 perioder, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % bortfall, 1 period

30 % bortfall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Avbrott 100 % bortfall, 5 s

ANVISNING!

Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radiotelefoner (mobila eller trådlösa)
och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och tv-sändningar kan inte
förutsägas teoretiskt med precision. För att kunna bedöma den elektromagnetiska miljön
som orsakas av fasta radiosändare bör en elektromagnetisk platsinspektion övervägas. Om
den uppmätta fältstyrkan på platsen där produkten används överskrider den tillämpliga
RF-överensstämmelsenivån ovan bör du observera produkten för att verifiera att den
fungerar normalt. Om onormal drift observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga,
såsom inriktningsändring eller omflyttning av produkten.
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ANVISNING!

Över frekvensområdet 150 kHz–80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre 
än 3 V/m.

13.3 Vägledning och tillverkarens deklaration – rekommenderade separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil kommunikationsutrustning och
produkten.

Produkten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från radiofrekvenser (RF)
kontrolleras. Kunden eller användaren av produkten kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att
upprätthålla ett minimalt avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och
produkten enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala
uteffekt.

FARA!
Effekterna av RF-telekommunikationsenheter (sändare) på prestandaegenskaperna

Bärbara HF-kommunikationsenheter kan påverka enhetens prestandaegenskaper. Därför
måste sådana enheter hållas minst 30 cm (oberoende av beräkning) från insufflatorn, dess
tillbehör och kablar.

Sändarens angivna högsta
uteffekt (W)

Separationsavstånd i meter enligt sändarens frekvens

150kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 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

För sändare med en maximal märkuteffekt som inte anges i tabellen ovan kan det rekommenderade
separationsavståndetd i meter (m) uppskattas med hjälp av den formel som gäller för sändarens frekvens, där
P är sändarens maximala märkuteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANVISNING!

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallets separationsavstånd.

ANVISNING!

Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte under alla omständigheter. Den elektromagnetiska
spridningen påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.
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14 Villkor och bestämmelser

14.1 Försäkran om efterlevnad

FCC:s och rådets direktiv för europeiska standarder

Denna produkt uppfyller bestämmelserna i del 15 av FCC-reglerna och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Användningen är föremål för följande två villkor: 1)
Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och 2) enheten måste ta emot alla inkommande störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskade resultat.

1. Använd de bifogade, specificerade kablarna med färgskärmen för att inte störa radio- och tv-mottagning.
Användning av andra kablar och adaptrar kan orsaka interferens med annan elektronisk utrustning.

2. Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna enligt del 15 i FCC och CISPR 11. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, ge upphov till skadliga störningar av radiokommunikationer.

IEC

Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för medicintekniska enheter enligt IEC 60601-1-2.
Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en normal vårdinrättning. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med anvisningarna, ge upphov till skadliga störningar för annan apparatur i närheten.

FCC, rådets direktiv för europeiska standarder och IEC

Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna
utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs
av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande
åtgärder:

• Vrida eller flytta den mottagande antennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

Extra utrustning som ansluts till denna produkt måste vara certifierad enligt respektive IEC-standarder (dvs.
IEC 60950-1 eller IEC 62368-1) för databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning.

Vidare ska alla konfigurationer efterleva systemstandarden IEC 60601-1-1. Varje person som ansluter
ytterligare utrustning till signalingången eller signalutgången har skapat ett medicinskt system och är därmed
ansvarig för att systemet efterlever kraven i systemstandarden IEC 60601-1-1. Den person som är ansvarig för
att säkra enheten till ett system måste säkerställa att den monteringsutrustning som används med denna
produkt efterlever IEC-standarden 60601-1. Om du har frågor, kontakta vår avdelning för tekniska tjänster eller
din lokala representant.

FCC

OBS! Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för en digital produkt av klass B enligt del
15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en
bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om
den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, ge upphov till skadliga störningar av
radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild
installation. Om denna utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom
att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en
eller flera av följande åtgärder:

• Vrida eller flytta den mottagande antennen.
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• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

14.2 Juridiskt uttalande

NDS kan sälja sina produkter via andra medicintekniska tillverkare, distributörer och återförsäljare, och därför
bör köpare av denna NDS-produkt samråda med den organisation genom vilken produkten köpts om
villkoren för eventuella produktgarantier som tillhandahålls av en sådan organisation.

NDS varken antar eller auktoriserar någon person att anta, för dess räkning, några andra ansvar i samband
med och/eller relaterade till försäljning och/eller användning av dess produkter. För att säkerställa korrekt
användning, hantering och skötsel av NDS-produkter, bör kunderna läsa den specifika produktlitteraturen,
handboken och/eller märkningen som medföljer produkten eller på annat sätt är tillgänglig.

Kunder bör vara medvetna om att systemets konfiguration, programvaran, programmet, kunddata och
operatörens kontroll över systemet, bland andra faktorer, påverkar produktens prestanda. Även om NDS-
produkter anses vara förenliga med många system, kan kundernas specifika, funktionella implementation
variera. Därför måste lämplighet för en produkt för ett visst syfte eller tillämpning fastställas av konsumenten
och garanteras inte av NDS.

NDS FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET, TJÄNLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG MED
AVSEENDE PÅ ALLA NDS-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH/ELLER
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ART ELLER OMFATTNING, VARE SIG DENNA ÄR UNDERFÖRSTÅDD, UTTRYCKLIG
OCH/ELLER SOM UPPSTÅR UNDER ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON FÖRFATTNING, LAG, KOMMERSIELL
ANVÄNDNING, SED, HANDEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH FRISKRIVS.

NDS, dess leverantörer och/eller distributörer är inte ansvariga, direkt eller genom ersättning för särskilda,
oförutsedda skador, följdskador, straff, typiska eller indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till,
påstådda skador för försenad leverans, icke-leverans, fel på produkten, produktens design eller produktion,
oförmåga att använda sådana produkter eller tjänster, förlust av framtida verksamhet (förlorad vinst) eller av
någon som helst annan orsak, i samband med eller till följd av inköp, försäljning, leasing, hyra, installation eller
användning av sådana NDS-produkter, dessa villkor, eller med hänsyn till några av villkoren i något avtal som
innehåller dessa villkor.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR AV VISSA GARANTIER ELLER
BEGRÄNSNING AV ANSVAR, VARFÖR BEGRÄNSNINGARNA OCH/ELLER UNDANTAGEN SOM ANGES HÄRI
EVENTUELLT INTE GÄLLER. I DETTA FALL BEGRÄNSAS ANSVAR I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT
LAGEN I DENNA JURISDIKTION.

Den information som tillhandahålls i detta dokument, inklusive all design och tillhörande material, är värdefull
egendom som tillhör NDS och/eller dess licensgivare och de förbehåller, när så är lämpligt, alla patent,
upphovsrätter och annan äganderätt till detta dokument, inklusive alla designer, tillverkningsreproduktion,
användning och försäljningsrättigheter till dessa, förutom i den mån dessa rättigheter uttryckligen beviljats till
andra.

Denna användarhandbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vid frågor om den senaste
bruksanvisningen, kontakta NDS.





Issued: 2022-08
60A1341 Rev. A

Global Headquarters
www.ndssi.com
NDS Surgical Imaging, LLC
100 Paramount Drive, Suite 101
Sarasota, FL 34232
USA 
+1 (888) 982-4469
info@ndssi.com

Europe
Novanta Europe GmbH
Werk 4
92442 Wackersdorf 
Germany 
Tel: +49 9431 7984-0
info.novanta-europe@novanta.com

Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.com

Oriental Media Center
Suite 1510, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com

NDS Quality System
ISO 13485
FDA Registration #2954921


	Title Page
	Radiance Ultra ZeroWire 4K-UHD
	 Symboler
	 Innehållsförteckning
	1 Viktiga användaranmärkningar
	2 Säkerhetsinformation
	3 Varningar och försiktighetsåtgärder
	4 Allmän information
	4.1 Enhetskrav
	4.1.1 Systemsäkerhetskrav
	4.1.2 Nätaggregat
	4.1.3 Nätsladd
	4.1.4 Jordning

	4.2 Avsedd användning

	5 Skärmens användargränssnitt
	5.1 Skärmens knappsats
	5.2 Översikt av OSD-meny
	5.3 Knappsatsens meny – Navigering
	5.4 Menyn OSD
	5.5 Menyn Picture (Bild)
	5.6 Menyn ”Color” (Färg)
	5.7 Menyn Setup (inställningar)
	5.8 Menyn Input (ingång)

	6 Anslutningspanel
	6.1 Anslutningspanel
	6.2 Dataanslutningar och stiftkonfigurationer
	6.3 Kontrollanslutningar och stift
	6.4 Elektriska symboler

	7 Installation och konfiguration
	7.1 Placering och inriktning
	7.2 Användning utan fri sikt
	7.3 Installera och länka skärmarna

	8 Skärmspecifikationer
	9 ZeroWire-specifikationer
	10 Upplösningar som stöds
	11 Installation och underhåll
	11.1 VESA-montering
	11.2 Installation av kabelskydd
	11.3 Rengöringsanvisningar

	12 Felsökning
	13 Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller
	13.1 Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk utstrålning
	13.2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Immunitet mot elektromagnetiska störningar
	13.3 Vägledning och tillverkarens deklaration – rekommenderade separationsavstånd

	14 Villkor och bestämmelser
	14.1 Försäkran om efterlevnad
	14.2 Juridiskt uttalande



