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Symbolen

Symbolen

Gebruiksaanwijzing op-
volgen (witte afbeelding
op blauwe ondergrond)

Gebruiksaanwijzing op-
volgen

De gebruikershandlei-
ding en vertaalde exem-
plaren worden gepubli-
ceerd op de NDS-websi-
te op: www.ndssi.com/

user-manuals/

Algemene waarschu-
wing

Waarschuwing; elektrici-
teit

Bevoegde vertegen-
woordiger in de Europe-

se Gemeenschap

Medisch hulpmiddel

Uitsluitend voor be-
voegd personeel of arts

Voorzichtig; Let op

Fabrikant

Productiedatum (JJJJ-
MM-DD)

Catalogusnummer

Serienummer

Chargecode

Luchtdruk begrenzing

Luchtvochtigheid be-
grenzing

Temperatuurbegrenzing

Verwijdering

Breekbaar

Beschermen tegen
vocht

Boven-Beneden

Voldoet aan IEC 60601-1
inclusief Amerikaanse en

Canadese varianten in
hun desbetreffende gel-

dende versie

Het Canadese Normen-
vereniging (CSA) certifi-
ceringsmerkteken ver-
wijst naar een veilig-

heidsgoedkeuring van
de Canadese Normen-

vereniging voor Canada
en de Verenigde Staten.

Het EurAsian Conformity
(EAC) merkteken ver-
wijst naar een veilig-

heidsgoedkeuring voor
landen binnen de doua-

ne-unie: Wit-Rusland,
Rusland, Kazachstan, Ar-

menië, Kirgizië.



Het China verplicht cer-
tificaatmerk (CCC) voor

producten voor informa-
tietechnologieappara-

tuur (ITE).

Het symbool van de
Amerikaanse Federale

Communicatiecommis-
sie (FCC), verwijst naar
EMC-conformiteit vol-
gens de FCC-normen.

Het apparaat bevat geen
gevaarlijke stoffen

Bevat verboden stoffen.
Het symboolnummer

verwijst naar de Environ-
mental Protection Use
Period (EPUP) in jaren,

gedurende welke perio-
de het product veilig

kan worden gebruikt en
na welke periode het

onmiddellijk moet wor-
den gerecycled.

Potentiaalvereffening

Gesloten schakelaar
(aan).

Open schakelaar (uit).

Beschermende aarding

Wisselstroom

Niet-ioniserende elek-
tromagnetische straling

Symbolen
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1 Veiligheidsinformatie

1.1 Waarschuwingen en aandachtspunten

LET OP!

Dit product is een medisch hulpmiddel van klasse I. Wijzigingen zijn niet toegestaan.

OPMERKING!

Deze apparatuur/dit systeem is uitsluitend bedoeld voor gebruik door zorgverleners.

OPMERKING!

Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
Laat reparaties over aan bevoegd onderhoudspersoneel.

Dit symbool maakt de gebruiker attent op belangrijke informatie over de installatie en/of bedie-
ning van deze apparatuur. De informatie die wordt voorafgegaan door dit symbool moet zorgvul-
dig worden gelezen.

Dit symbool maakt de gebruiker erop attent dat de gebruikershandleiding en vertaalde exempla-
ren worden gepubliceerd op de NDS-website: www.ndssi.com/user-manuals/

Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat niet-geïsoleerde spanning in het apparaat genoeg kan
zijn voor een elektrische schok. Raak geen van de onderdelen in het apparaat aan. Om het risico op
elektrische schokken te beperken, mag het paneel of de achterzijde NIET worden verwijderd.

GEVAAR!
Brand- en schokgevaar

Dit product niet blootstellen aan regen of vocht.

Dit symbool maakt de gebruiker erop attent dat informatie die volgt op dit symbool zorgvuldig
moet worden doorgelezen om schade aan de apparatuur te voorkomen.

Dit symbool duidt de fabrikant aan.

Dit symbool duidt de vertegenwoordiger van de fabrikant in de Europese Gemeenschap aan.

Dit symbool geeft aan dat wordt voldaan aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektroni-
sche apparatuur (AEEA).
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Dit symbool geeft aan dat het hulpmiddel een medisch hulpmiddel is. Dit product is uitsluitend
bedoeld voor gebruik door medische deskundigen in professionele gezondheidszorgomgevingen.

Dit product is goedgekeurd door T.U.V. wat betreft elektrische schokken, brand en mechanische
gevaren, uitsluitend in overeenstemming met CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 en ANSI/AAMI
ES60601-1.

Dit product voldoet aan de vereisten van EN60601-1 om zo te voldoen aan Richtlijn 2017/745 voor
medische hulpmiddelen van de Europese Unie.

LET OP!
Bij ernstige ongewenste voorvallen

Geef ieder ernstig ongewenst voorval dat in verband met het apparaat is opgetreden door
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteiten in het land waar de gebruiker en/of de pati-
ënt gevestigd zijn.

Krachtens de federale wetgeving in de VS mag dit hulpmiddel uitsluitend worden aangeschaft door of op
voorschrift van een arts.

1.2 Veiligheidseisen aan het systeem

Externe apparatuur die wordt aangesloten op de signaalingang/-uitgang of andere aansluitingen van dit pro-
duct voor gebruik in een patiëntomgeving, moet voldoen aan de vereisten van de veiligheidsnormen van ISO
en UL/EN/IEC 60601-1. Iemand die dergelijke apparatuur op dit product aansluit, heeft daarmee per definitie
een systeem tot stand gebracht en is ervoor verantwoordelijk dat het systeem voldoet aan dezelfde veilig-
heidsnormen van ISO en UL/EN/IEC 60601-1.

1.3 Aarding

Dit product wordt gevoed door middel van een externe stroombron voor apparatuur van klasse I conform
Richtlijn 2017/745 voor medische hulpmiddelen van de Europese Unie. Het is de verantwoordelijkheid van de
installateur de aarding van het product te testen om te controleren of deze voldoet aan de weerstandsvereis-
ten van het ziekenhuis en van de plaatselijke en landelijke overheid.

Aan de achterzijde van het product bevindt zich een aardingspin die kan worden gebruikt om het frame van
het apparaat te aarden. Een dergelijke aarding moet worden geïnstalleerd in overeenstemming met de gel-
dende elektriciteitsregelgeving.

1.4 Voedingsvereisten

1.4.1 Elektrische voeding

Dit product voldoet alleen aan de genoemde veiligheidsnormen indien het wordt gebruikt met de meegele-
verde voeding van medische kwaliteit:

Model Radiance Ultra

Elektrische voeding BridgePower BPM150S24F06

Ingangswisselspanning 100 - 240 volt, 50 tot 60 Hz

DC-ingang 24 V DC, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Voedingskabel

Gebruik een netsnoer van ziekenhuiskwaliteit met de juiste stekker voor uw voedingsbron.

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. Het netsnoer is het enige erkende ontkoppelingsmiddel.

MEDISCHE APPARATUUR moet zodanig worden opgesteld dat het ontkoppelingsmiddel eenvoudig bereik-
baar is.

Bij gebruik in de VS met een spanning van meer dan 120 volt moeten monitors van stroom worden voorzien
via een circuit met middenaftakking.

1.5 Beoogd gebruik en contra-indicaties

1.5.1 Beoogd gebruik

Opmerking: Als uw beeldscherm is geconfigureerd met ingebouwde ZeroWire, raadpleegt u de Beoogd ge-
bruik en waarschuwingen [} 36] van ZeroWire.

Monitors uit de Radiance Ultra-serie zijn bedoeld voor gebruik in een medische omgeving voor weergave van
videobeelden en grafische beelden van hoge kwaliteit.

Dit product is bedoeld voor continu bedrijf.

Dit product kan radiologische (PACS-)beelden uitsluitend ter inzage weergeven en is niet bedoeld voor dia-
gnostisch gebruik.

1.5.2 Contra-indicaties

LET OP!

Gebruik dit product niet in aanwezigheid van brandbare anesthetica gemengd met lucht,
zuurstof of lachgas.

LET OP!

Geen enkel onderdeel van dit product mag in aanraking komen met een patiënt. Het pro-
duct en de patiënt mogen nooit tegelijk worden aangeraakt.

LET OP!

Voor missiekritieke toepassingen raden wij sterk aan om ervoor te zorgen dat er onmiddel-
lijk een reserveapparaat beschikbaar is.

1.5.3 Waarschuwing voor inbranden

GEVAAR!

Als een statisch (constant) beeld lange tijd op de monitor wordt weergegeven, kan dat lei-
den tot inbranden van het beeld. Zorg dat de monitor niet langdurig een statisch beeld
weergeeft of schakel de monitor uit wanneer deze niet in gebruik is.
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2 Gebruikersinterface van het scherm

2.1 Toetsenblok op het scherm

Het toetsenblok op het scherm bevindt zich in het midden aan de voorkant van de schermbehuizing en maakt
het mogelijk om de weergaveparameters aan te passen via het menu op het scherm (On Screen Display, OSD).

2.2 Navigatie door het menu

Knoppen MENU:

Openen van de OSD-menu's

Tik om het menu Input (zie Menu Input (ingang) [} 11]) te openen
tweemaal op de knop INPUT (Ingang). Tik om het menu Display (Weer-
gave) te openen (zie Weergavemenu [} 13]) eenmaal op de knop ME-
NU.

Knop SCROLL (Bla-
deren)

Bedieningselement voor verticale selectie

Tik op de knop SCROLL (Bladeren) om een menu te openen en een pa-
rameterselectieproces te starten. De bovenste parameterregel wordt
geselecteerd bij de eerste tik. Bij elke volgende tik verplaatst de selec-
tie zich naar de volgende regel.

Om een menu te verlaten, verplaatst u eerst de selectie naar de onder-
ste menuregel met behulp van de knop SCROLL (Bladeren) en drukt u
vervolgens eenmaal op de knop SCROLL (Bladeren) om het menutab-
blad te selecteren. Daar aangekomen kunt u met knop  of  een
ander menutabblad selecteren.

Knop LINKS/
RECHTS

Bedieningselement voor horizontale selectie

Om een parameter aan te passen, selecteert u de parameterregel met
de knop SCROLL (Bladeren) en tikt u op knop  of  om de instelling
te selecteren of te wijzigen.

2.3 QUICK SELECT (Snel selecteren): Primaire ingangsselectie

Tik op de knop INPUT (Ingang) (Toetsenblok op het scherm [} 10]) om het menu QUICK SELECT (Snel selecte-
ren) weer te geven.

Met het menu QUICK SELECT (Snel selecteren) kan de gebruiker
elke actieve ingang selecteren als Primary (Primair) door met één
tik op de knop Toetsenblok onder het pictogram QUICK SELECT
(Snel selecteren) met het label doelingang. Pictogrammen QUICK
SELECT (Snel selecteren) die actieve ingangen aangeven, zijn
lichtblauw gekleurd. Opties voor QUICK SELECT (Snel selecteren)
zijn alleen van toepassing op de selectie van een primaire ingang.
Als een als Primary (primaire) geselecteerde ingang wordt ge-
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bruikt door een Secondary (secundaire) ingang die wordt weer-
gegeven als PIP, wordt de PIP-afbeelding gewist en weergegeven
als een primair beeld op volledig scherm.

Het menu QUICK SELECT (Snel selecteren) sluit 30 seconden nadat de laatste selectie is gemaakt.

Het menu QUICK SELECT (Snel selecteren) kan worden aangepast om ingangen weer te geven die niet zijn op-
genomen in de standaardlijst, met behulp van het menu EDIT QUICK SELECT (Snel selecteren bewerken).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Snel selecteren bewerken): Beschikbaarheid van primaire ingangen
aanpassen

Houd de knop INPUT (Ingang) drie seconden ingedrukt om het menu EDIT QUICK SELECT (Snel selecteren be-
werken) weer te geven (Toetsenblok op het scherm [} 10]).

Tik op de knop Toetsenblok onder het pictogram EDIT QUICK SE-
LECT (Snel selecteren bewerken) met het label van de invoerop-
dracht die u wilt wijzigen om een QUICK SELECT-knoptoewijzing
(Snel selecteren) te wijzigen.

Elke keer dat u op de knop Toetsenblok tikt, wordt in aflopende
volgorde de volgende ingang weergegeven zoals vermeld in het
menu Input (Ingang). Tik op de knop totdat de gewenste ingang
verschijnt. Alle knoppen kunnen opnieuw worden toegewezen,
behalve de knoppen INPUT (Ingang) en MENU.

2.5 Menu Input (ingang)

Het primaire beeld wordt gekozen door een Primary input (Primaire ingang) te selecteren. Als een Secondary
input (Secundaire ingang) is geselecteerd, zal het primaire beeld de schermweergave in gelijke gesplitste
schermen delen met een secundair beeld dat wordt weergegeven in configuraties van klein tot groot beeld-
in-beeld. Zie PIP-bedieningselementen [} 23].

Tik twee keer op de knop INPUT (Ingang) om het menu Input (Ingang) te openen om Primary (primaire) en Se-
condary (secundaire) ingangen te selecteren op een enkel scherm (zie Toetsenblok op het scherm [} 10]). De
eerste (linker) kolom is voor het aanduiden van de Primary input (Primaire ingang), aangegeven met de letter
P. De tweede kolom bevat de selectiecel die bij elke tik op de knop SCROLL (Bladeren) naar de eronder liggen-
de ingangsrij wordt verplaatst. In de derde kolom staat een S voor een geselecteerde Secondary input (Secun-
daire ingang), of een X, die staat voor 'niet beschikbaar voor ingang'.
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Om de selectiecel in de rij van een gewenste ingang te plaatsen, tikt u zo vaak als nodig op de knop SCROLL
(Bladeren). Tik op de knop  om die ingang de Primary (primaire) ingang te maken of tik op de knop  om
deze de Secondary (secundaire) ingang te maken. Een Secondary input (Secundaire ingang) kan worden ge-
wist door de selectiecel op de rij van de ingang te plaatsen en op de knop  te tikken. Ingangen met een X in
de kolom Secondary (Secundair) zijn niet beschikbaar voor aanduiding als secundaire ingang.

Het menu Input (Ingang) sluit automatisch 30 seconden na de laatste activiteit. Het menu kan ook worden ge-
sloten door op de knop INPUT (Ingang) te tikken.

De volgende tabel geeft aan welke ingangen kunnen worden geselecteerd als Secondary (Secundair) ten op-
zichte van geselecteerde Primary (primaire) ingangen.

Ingangen met een ✓ in de kolommen Secondary (Secundair) kunnen worden aangeduid als de Secondary in-
put (Secundaire ingang). Grijze cellen duiden op ingangen die een aansluiting of elektronica gemeen hebben
die niet tegelijk kunnen worden gebruikt.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 en SOG-1 delen dezelfde aansluiting. Als er één is geselecteerd als de Primary
input (Primaire ingang), kunnen de andere niet als Secondary (Secundair) worden geselecteerd. Hetzelfde
geldt voor VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 en SOG-2. Niet alle ingangen zijn beschikbaar in alle configuraties.

Primair Secundair

Ingang

DVI-1,
VGA -1,
RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

SDI-1 DVI-2

VGA-2,
RGBS2,
YPbPr-2,
SOG-2

SDI-2 COMPOSIET S-VIDEO HDBaseT-1 HDBaseT-2

DVI-1, VGA
-1, RGBS-1,
YPbPr-1,
SOG-1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,

RGBS2,

YPbPr-2,

SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSIET ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Weergavemenu

Tik op de knop MENU om het weergavemenu te openen. Het
menu ZeroWire wordt standaard weergegeven, met details over
de actuele Primary (primaire) en Secondary (secundaire) ingang
links- en rechtsboven in het menu, boven de menutabbladen.

Tik om andere menu's te selecteren op de knop  of  om een
menutabblad te selecteren. Klik vervolgens op de knop SCROLL
(Bladeren) om het menu te openen.

Om een parameter aan te passen, drukt u op de knop SCROLL
(Bladeren) om de rijselectie naar beneden te verplaatsen. Tik ver-
volgens op de knop  of  om de parameter aan te passen of
een instelling te selecteren. Wijzigingen van parameters worden
direct toegepast terwijl u de waarden of instellingen verandert.

Het weergavemenu sluit automatisch 30 seconden na de laatste
activiteit. Het menu kan ook worden gesloten door op de knop
MENU te drukken.

Opmerking: Grijs gekleurde beschrijvingen duiden parameters aan die niet beschikbaar zijn voor configuratie
van het/de momenteel actieve signaal of ingang.

2.7 Menu ZeroWire

OPMERKING!

Het menu ZeroWire is alleen ingeschakeld op schermen die zijn geconfigureerd met een in-
gebouwde ZeroWire-ontvanger.

Tik op de knop SCROLL (Bladeren) om het menu te openen en het ZeroWire-koppelingsproces te activeren.

Raadpleeg ZeroWire-zender installeren [} 39] en bevestig dat de op het scherm gemonteerde ZeroWire-zen-
der naar het scherm van de in de ZeroWire ingebouwde ontvanger is gericht op een afstand van ≤ 8 feet (2,4
meter) en dat beide schermen verticaal en horizontaal zijn uitgelijnd binnen ± 10° op een hoogte van ≥ 5 feet
(1,5 meter).
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Koppelingsledje

Houd op de op het scherm gemonteerde ZeroWire-zender de knop LINK (Koppeling) ingedrukt
totdat het koppelingsledje begint te knipperen.

Start het ZeroWire-koppelingsproces op het ingebouwde scherm van de ZeroWire-ontvanger door op de
knop  te tikken.

Het scherm van de ingebouwde ZeroWire-ontvanger wordt zwart wanneer de Primary (primaire) ingang auto-
matisch wordt overgeschakeld naar ZeroWire. Een reeks koppelingsstatusberichten in de benedenhoek van
het scherm geeft de voortgang van het koppelingsproces aan. Wanneer het koppelen is voltooid, verschijnt
het weergavebeeld van de zender op het scherm van de ontvanger.

Zie voor een alternatieve ZeroWire-koppelingsprocedure Snelstartkoppeling ZeroWire [} 44].
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2.8 ZeroWire-statusberichten

ZeroWire-statusberichten geven de stadia van het koppelingsproces aan.

Raadpleeg Statusberichten draadloze koppeling [}  46] voor volledige beschrijvingen van alle statusberich-
ten.

2.9 Menu Picture (Afbeelding)

Tik eenmaal op de knop  na het openen van het menu Picture (Afbeelding) om het weergavemenu te ope-
nen.

Horizontal Position (Horizontale positie)
Als u het beeld horizontaal wilt centreren, tikt u op de knop  of .

Vertical Position (Verticale positie)
Als u het beeld verticaal wilt centreren, tikt u op de knop  of .
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H-Sharpness (H-scherpte)
Om de scherpte (randverbetering) van het weergegeven beeld in het horizontale vlak te verbeteren, tikt u op
de knop  of  .

V-Sharpness (V-scherpte)
Om de scherpte (randverbetering) van het weergegeven beeld in het verticale vlak te verbeteren, tikt u op de
knop  of  .

Phase (Fase) (alleen VGA, RGBS, YPbPr en SOG)
Om de fase van de schermpixelklok aan te passen, tikt u op de knop  of  .

Frequency (Frequentie) (alleen VGA, RGBS, YPbPr en SOG)
Door eerst Scaling (Schalen) in te stellen op Fill (Vullen) en vervolgens op de knop  of  te tikken, kunt u de
frequentie van de schermpixelklok aanpassen tot het beeld het scherm horizontaal vult.

Overscan (Video)
De parameter die is ingeschakeld wanneer de ingang 16:9, 480P, 576P of geïnterlinieerd is. Tik op knop  of

 om te selecteren.

0: Het beeld wordt weergegeven op een grootte waarmee het scherm wordt gevuld zonder dat er video-infor-
matie verloren gaat. Het beeld kan worden weergegeven met 'letterboxing', met zwarte balken aan de onder-
en bovenkant of aan de zijkanten.

1, 2, 3, 4, 5 of 6: Om het gecentreerde beeld stapsgewijs te vergroten en bij te snijden. Naarmate het beeld
groter wordt, gaat aan alle kanten video-informatie verloren.

Scaling (Schalen) (grafieken)
Parameter ingeschakeld wanneer het ingangssignaal niet 16:9, 480P, 576P of geïnterlinieerd is. Tik op knop 
of  om te selecteren.

Fill (Vullen): Hiermee wordt het videobeeld groter gemaakt zodat het gehele scherm wordt gevuld. Mogelijk
wordt de beeldverhouding onjuist weergegeven.

Aspect: Hiermee wordt het videobeeld groter gemaakt tot de grootste afmeting het scherm vult, terwijl de
beeldverhouding behouden blijft. Het beeld kan worden weergegeven met 'letterboxing', met zwarte balken
aan de onder- en bovenkant of aan de zijkanten.

1:1: Hiermee worden de videogegevens in de oorspronkelijke grootte en beeldverhouding weergegeven. Het
beeld met hoogte-breedteverhoudingen die anders zijn dan van de weergave verschijnt in letterbox-weerga-
ve, met zwarte balken aan de onder- en bovenkant of aan de zijkanten.

SmartSync™/Alternative Modes (Alternatieve modi): (Alleen VGA, RGBS, YPbPr en SOG)
Met behulp van de NDS-eigen SmartSync-technologie wordt onderzocht of inkomende signalen het video-
beeld automatisch in de juiste indeling weergeven.

Alternative Modes (Alternatieve modi) wordt gebruikt om handmatig onderscheid te maken tussen modi
waarvan de timingeigenschappen erg op elkaar lijken.

SmartSync: Tik op de knop RIGHT (Rechts) om SmartSync in te schakelen.

Alternative Modes (Alternatieve modi): Tik op de knop  om een aanpassing van de Alternative Modes (Al-
ternatieve modi) door te voeren. Na selectie van Alternative Modes (Alternatieve modi) wijzigt de modus
stapsgewijs, steeds wanneer op de knop  wordt getikt tot de geselecteerde modus gelijk is aan wat maxi-
maal haalbaar is. Met de volgende tik op de knop  wordt de eerste modus weer ingeschakeld.

Flip/Rotate (Omdraaien/Roteren)

Tik op de knop  of  om een van de volgende 5 opties te selecteren:
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H-Flip (H-omdraai-
en)

V-Flip (V-omdraai-
en)

90° 180° 270°

Van links naar rechts
omdraaien

Van boven naar be-
neden omdraaien

Rechtsom draaien Rechtsom draaien Rechtsom draaien

Fine Tune (Fijnafstellen)
Momenteel niet beschikbaar.

2.10 Menu Color (Kleuren)

Gamma
Tik op de knop  of  om een gamma-instelling te selecteren.

1,8, 2,0, 2,2, 2,4 of 2,6: Vooringestelde gammawaarden

Video: Lineaire gamma-opzoektabel (Look Up Table, LUT)

PACS: DICOM-gamma-LUT

Dit product kan radiologische (PACS-) beelden uitsluitend ter inzage weergeven.

Color Temperature (Kleurtemperatuur)
Tik op de knop  of  om een vooringestelde kleurtemperatuur te selecteren.

5500, 6500, 8000, 9300: Vooringestelde kleurtemperaturen.

User (Gebruiker): Als er een vooringestelde kleurtemperatuur is geselecteerd en er vervolgens een andere
kleurparameter op een andere waarde dan de standaardinstelling wordt gezet, worden de resulterende waar-
den gekopieerd naar de presets voor Color Temperature User (kleurtemperatuur gebruiker) en wordt User (ge-
bruiker) geselecteerd.

Red / Green / Blue (rood/groen/blauw)
Tik op de knop  of  om de balans van de geselecteerde kleur in het beeld aan te passen.

Saturation (Verzadiging) (alleen beschikbaar voor YUV-ingangen)
Tik op de knop  of  om de verzadiging (kleurintensiteit) van het beeld aan te passen.

Hue (Tint) (alleen beschikbaar voor YUV-ingangen)
Tik op de knop  of  om de tint (kleur) van het beeld aan te passen.
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Brightness (Helderheid)
Tik op de knop  of  om de helderheid aan te passen. De helderheid wordt ook geregeld met de knop
Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast), zoals beschreven in Aanpassing van het beeld [} 25].

Contrast
Tik op de knop  of  om het contrast aan te passen. De helderheid wordt ook geregeld met de knop
Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast), zoals beschreven in Aanpassing van het beeld [} 25].

Video Level (Videoniveau)
Tik op de knop  of  om het signaalbereik aan te passen.

Normal (Normaal): Biedt een dynamisch bereik dat gelijk is aan het inkomende signaal, zonder enige veran-
dering.

Expanded (Uitgebreid): Breidt het signaalniveau zodanig uit dat een ingangssignaal met bereik 16 (zwart) tot
235 (wit) wordt uitgebreid tot een bereik van 0 (zwart) tot 255 (wit).

OPMERKING!

Als een signaal al een volledig bereik heeft (0 tot 255), zal het selecteren van de instelling
Expanded (Uitgebreid) ervoor zorgen dat het signaal wordt geknipt of verzadigd.

Color Correction (Kleurcorrectie)
Tik op de knop  of  om een kleurcorrectie-instelling te selecteren.

User (Gebruiker): Standaardwaarden vervangen door instellingen die zijn aangepast door de gebruiker.

NDS: In de fabriek gekalibreerd om overeen te komen met de NDS-specificaties van 2,2 gamma/6500K kleur-
temperatuur.

SMPTE-C: In de fabriek gekalibreerd om te voldoen aan de norm SMPTE-C.

BT-709: In de fabriek gekalibreerd om te voldoen aan de norm BT-709.

2.11 Menu Setup (Instellingen)

Menu Position (Menupositie)
Tik op knop  of  om een selectie te maken uit negen vooraf ingestelde schermlocaties voor weergave van
het OSD-menu.
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Language (Taal)
Om een van de volgende acht talen te selecteren: Tik voor English (Engels), Deutsch (Duits), Français
(Frans), Italiano (Italiaans), Svenska (Zweeds), Español (Spaans), Nederlands of Pycckий (Russisch) op
de knop  of .

DPMS Enable (DPMS inschakelen)
Tik op de knop  of  om DPMS (Display Power Management System) in of uit te schakelen.

Off (Uit): Standaardinstelling.

On (Aan): Als er geen ingangssignaal is, wordt het bericht D.P.M.S 10-15 seconden lang weergegeven, waar-
na het scherm naar de

energiebesparende modus schakelt. Het scherm wordt weer ingeschakeld wanneer het ingangssignaal wordt
hersteld.

Auto Source Select (Automatische bronselectie)
Tik op de knop  of  om Auto Source Select (Automatische bronselectie) uit of in te schakelen.

Off (Uit): De video-ingang wordt handmatig geselecteerd.

On (Aan): Doorzoekt alle mogelijke ingangsbronnen tot er een actieve videobron wordt gevonden.

Priority (Prioriteit): Priority Input Select (Prioriteitsingang selecteren) is standaard uitgeschakeld. Een Se-
condary (secundaire) ingang moet worden geselecteerd voordat Priority Input Select (Prioriteitsingang selec-
teren) kan worden ingeschakeld. Wanneer de functie Priority Input Select (Prioriteitsingang selecteren) is inge-
schakeld, wordt het PIP-beeld achter het primaire beeld geplaatst, zijn de knoppen PIP + en - (  en ) uitge-
schakeld en blijft de knop SWAP (Verwisselen) ingeschakeld. Als het Primary (primaire) signaal verloren gaat,
wordt de Secondary (secundaire) ingang weergegeven. Als het Primary (primaire) signaal wordt hersteld,
wordt het beeld ervan opnieuw weergegeven en wordt het Secondary (secundaire) beeld achter het primaire
beeld geplaatst. Als zowel de Primary (primaire) als de Secondary (secundaire) signalen verloren zijn gegaan,
scant de monitor afwisselend de primaire en secundaire ingang totdat een van de twee een signaal detec-
teert. Wanneer een signaal wordt gedetecteerd op de Primary (primaire) of Secondary (secundaire) ingang,
wordt het beeld ervan weergegeven op de monitor.

Menu Lock (Menuvergrendeling)
Druk op de knop  om Menu Lock (Menuvergrendeling) in te schakelen.

Off (Uit): Standaardinstelling.

On (Aan): Schakelt toegang tot OSD-menu's uit om onbedoelde wijzigingen in de weergave-instellingen te
voorkomen. Het OSD-menu wordt gesloten en het bericht MENU LOCKED (Menu vergrendeld) wordt kort
weergegeven. Om de toegang tot het OSD-menu te deblokkeren, houdt u de knoppen MENU en SCROLL
(Bladeren) tegelijkertijd ingedrukt tot het bericht MENU UNLOCKED (Menu ontgrendeld) verschijnt.

Communication Port (Communicatiepoort)
Tik op de knop  of  om een communicatiepoort te selecteren voor de bediening van het scherm met be-
hulp van NDS uniforme seriële opdrachten. Zie Datapoorten en pinschema's [} 29] voor meer informatie over
de connector.

RS-232: Sluit een RJ-25-kabel aan op de RS-232-poort.

Ethernet: Wanneer de Ethernet-poort is geselecteerd, kan het scherm via de TCP/IP-poort worden bediend.

Opmerking: Wanneer u de Ethernet-communicatiepoort selecteert, moet u het IP-adres van het netwerk con-
troleren: De instellingen voor Network Ip Adress: Port, Subnet Mask en Gateway (netwerk IP-adres: poort, sub-
netmasker en gateway), zoals beschreven in Menu Setup (Instellingen) [} 18], zijn correct geconfigureerd voor
uw netwerk.
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USB: Een mini-USB-kabel, die wordt gebruikt met de USB (ND-OS)-poort, zal voor het aangesloten apparaat lij-
ken op een RS-232-poort.

DVI-1 Output (DVI-1-uitgang)
Om de instellingen van Redrive of het scherm te wijzigen, tikt u op de knop waarmee u tussen de twee instel-
lingen kunt schakelen.

Redrive: Voert DVI-1-signaalingang uit naar de DVI-1 RE-DRIVE-(uitgangs)aansluiting.

Screen (Scherm): Voert het weergavebeeld uit, inclusief PIP en OSD, naar de DVI-1 RE-DRIVE-(uitgangs)aan-
sluiting.

Weergavebeeld: DVI-1 + VGA

Redrive: DVI-1-naar-DVI-1 Output (uitgang) Scherm: DVI-1 + VGA-naar-DVI-1 Output (uitgang)

Keypad Color (Kleur toetsenblok)
Door op de knop  of  te tikken, kunt u de kleurinstelling van het toetsenblok wijzigen.

Factory Defaults (Fabrieksinstellingen)
U kunt alle instellingen terugzetten naar de fabriekswaarden door op de knop  te tikken om het menu Fac-
tory Defaults (Fabrieksinstellingen) te openen.

Tik vervolgens op de knop SCROLL (Bladeren) om de functie Factory Defaults (Fabrieksinstellingen) te selecte-
ren en tik op de knop . Tijdens de verwerking wordt het bericht Restoring Factory Defaults (Fabrieksinstel-
lingen worden hersteld) weergegeven.
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User Defaults (Standaardinstellingen gebruiker)
Om wijzigingen in standaardparameters in een profiel met standaard gebruikersinstellingen op te slaan, tikt u
op de knop SCROLL (Bladeren) om een profiel met standaard gebruikersinstellingen en de markering Empty
(Leeg) te selecteren en tikt u op de knop  om het profiel op te slaan. Tijdens de verwerking wordt het bericht
Saving User Defaults (Standaardinstellingen gebruiker worden opgeslagen) weergegeven.

Om een profiel met standaardinstellingen van de gebruiker te herstellen na wijziging van andere parameters,
selecteert u het opgeslagen User Defaults-profiel (Standaardinstellingen gebruiker) en tikt u op de knop .
Tijdens de verwerking wordt het bericht Restoring User Profile (Gebruikersprofiel wordt hersteld) weergege-
ven. Om een User Defaults-profiel (Standaardinstellingen gebruiker) te wissen, selecteert u het opgeslagen
User Defaults-profiel en tikt u op de knop Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast). Tijdens de verwerking
wordt het bericht Clearing User Profile (Gebruikersprofiel wordt gewist) weergegeven.
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Network IP Address (Netwerk IP-adres): Port (poort)
Met deze parameter kan de gebruiker het apparaat configureren met statische of dynamische IP-instellingen
en de Ethernet-poort configureren om het scherm te bedienen met uniforme seriële opdrachten.

Tik op de knop  om het menu Network Ip Address (Netwerk IP-adres) te openen, tik op de knop SCROLL
(Bladeren) en vervolgens op de knop  om het menu te openen om het scherm voor het dynamisch IP-adres
te configureren.

Tik op de knop SCROLL (Bladeren) totdat het selectievakje DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
blauw is gemarkeerd en tik vervolgens op de knop  of  om DHCP in of uit te schakelen om de dynamische
IP-instelling in te schakelen.

Als DHCP is ingeschakeld, zijn het Network IP address, Subnet Mask en Gateway (Netwerk IP-adres, subnet-
masker en gateway) uitgeschakeld omdat ze automatisch worden geconfigureerd wanneer het apparaat is
aangesloten op een netwerk dat het automatisch instellen ondersteunt.

De Port (poort) moet worden ingesteld zodat deze overeenkomt met de poort waarop de opdrachten worden
verzonden, ongeacht of het netwerk is geconfigureerd met DHCP On (Aan) of Off (Uit). De poort kan worden
ingesteld door op de knop  te tikken om de bewerkingsmodus te openen en vervolgens op de knop
SCROLL (Bladeren) te tikken totdat het poortnummer blauw gemarkeerd is.

Tik op knop  of  om het poortnummer te verhogen of te verlagen totdat het gewenste poortnummer is in-
gesteld. Wanneer DHCP is ingesteld op OFF (Uit), moet de gebruiker het Network IP address, Subnet Mask en
Gateway (Network IP Address (Netwerk IP-adres, subnetmasker en gateway) configureren voor het netwerk
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waar vanuit het beeldscherm wordt bestuurd. Zorg er bij het instellen van het IP-adres voor dat u eerst DHCP
uitschakelt en vervolgens op de knop tikt om de bewerkingsmodus te openen. Tik op de knop SCROLL (Blade-
ren) om het eerste octet (een van de vier cijfers van het IP-adres) te markeren. Tik op de knop  om het eerste
octet te configureren en tik op de knop SCROLL (Bladeren) om elk volgend octet te markeren en in te stellen
totdat ze alle vier correct zijn ingesteld.

Vraag uw IT-beheerder om hulp als u de instellingen voor het netwerk waarmee u verbinding maakt niet kent.

Subnet Mask (Subnetmasker)
Het Subnet Mask (Subnetmasker) moet handmatig worden ingesteld als DHCP is uitgeschakeld.

Tik om het Subnet Mask (subnetmasker) in te stellen op de knop  om de bewerkingsmodus te openen en
markeer het eerste octet (een van de vier cijfers van het subnetadres). Tik op knop  of  om het eerste octet
te configureren en tik vervolgens op de knop SCROLL (Bladeren) om elk volgend octet te markeren en in te
stellen totdat ze alle vier correct zijn ingesteld voor uw netwerk. Wanneer DHCP is ingeschakeld, wordt deze
parameter automatisch door het netwerk geconfigureerd.

Gateway
De gateway moet handmatig worden ingesteld als DHCP is uitgeschakeld.

Tik om de gateway in te stellen op de knop  om de bewerkingsmodus te openen en markeer het eerste oc-
tet (een van de vier cijfers van het gatewayadres). Tik op knop  of  om het eerste octet te configureren en
tik vervolgens op de knop SCROLL (Bladeren) om elk volgend octet te markeren en in te stellen totdat ze alle
vier correct zijn ingesteld voor uw netwerk. Wanneer DHCP is ingeschakeld, wordt deze parameter automa-
tisch door het netwerk geconfigureerd.

PIP Adjust (PIP afstellen)
Door op de knoppen  en  te tikken, kunt u een vooringestelde PIP-weergaveoptie selecteren. PIP-weerga-
veopties worden ook bestuurd door PIP-bedieningselementen op het toetsenpaneel zoals beschreven in PIP-
bedieningselementen [} 23].

2.12 PIP-bedieningselementen

PIP: Bediening secundaire beeldformaat

Wanneer u start met alleen een Primary (primaire) ingang geselecteerd, wordt eerst een klein
PIP-beeld weergegeven bij selectie van een Secondary (secundaire) ingang.

Om de grootte van een secundair beeld te wijzigen, sluit u de OSD-menu’s en tikt u op knop
 of  om door de hieronder beschreven PIP-modi te scrollen.

Kleine PIP: Het Secondary (secundaire) beeld wordt weergegeven op 25%
van de totale schermbreedte, waarbij het Primary (primaire) beeld op het
volledig scherm wordt weergegeven.
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Grote PIP: Het Secondary (secundaire) beeld wordt weergegeven op 40%
van de totale schermbreedte, waarbij het Primary (primaire) beeld op het
volledig scherm wordt weergegeven.

Gesplitst scherm: Primary (primaire) en Secondary (secundaire) beelden
worden op gelijke schermhelften weergegeven door middel van letter-
boxing.

Gesplitst scherm met overscan: Primary (primaire) en Secondary (secun-
daire) beelden worden op gelijke schermhelften weergegeven met gemaxi-
maliseerde beeldhoogte en links/rechts bijsnijden.

Volledig scherm primair beeld: Primary (primair) beeld wordt in volledig
scherm weergegeven; Secondary (secundair) beeld is verborgen.

SWAP (Verwisselen): Primary (primaire) en Secondary (secundaire) ingangen verwisselen

Tik op de knop SCROLL/SWAP (Bladeren/verwisselen) om de Primary (primaire) ingang en
de schermlocatie te verwisselen met die van de Secondary (secundaire) ingang. Tik nogmaals
op de knop om de ingangen terug te zetten naar hun oorspronkelijke Primary (primaire)/Se-
condary (secundaire) status. Slechts een van de beelden hoeft een signaal te hebben om de
Primary (primaire) en Secondary (secundaire) beelden te verwisselen.

General Purpose Input/Output (Ingang/uitgang voor algemeen gebruik)
Met het bedieningselement voor General Purpose Input/Output (GPIO - Ingang/uitgang voor algemeen ge-
bruik) kan de gebruiker de secundaire beeldformaten doorlopen en de Primary (primaire) en Secondary (se-
cundaire) beelden verwisselen zoals beschreven in PIP-bedieningselementen [} 24] en een opname-indicator
weergeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

Een GPIO-besturingsapparaat gebruiken
1. Selecteer Primary (Primaire) en Secondary (Secundaire) ingangen in het menu Input (Ingang).

2. Sluit een juist bekabeld apparaat aan op de GPIO-aansluiting op het hoofdbedieningspaneel. Zie GPIO-be-
schrijving en pinout-diagram in Aansluitingen en pinschema's voor bedienelementen [} 31].

3. Druk op de knop PIP Size (PIP-formaat) op het apparaat om het scherm door PIP- en gesplitste scherm-
weergaveopties te laten bladeren.
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4. Druk op de knop SWAP (verwisselen) op het apparaat om de Primary (primaire) en Secondary (secundaire)
beeldlocaties te verwisselen.

5. Druk op de knop Record (Opnemen) op het apparaat om de recordindicator weer te geven totdat de knop
Record (Opnemen) is losgelaten.

2.13 Aanpassing van het beeld

De knop Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast)

Tik eenmaal op de knop Brightness/Contrast (Helderheid/ontrast) om het bedieningselement
Brightness (Helderheid) te openen. Tik tweemaal op de knop om het bedienelement Contrast te
openen of tik er driemaal op om het bedienelement Backlight (Achtergrondverlichting) te openen.
Tik op knop  of  om de bedienelementen aan te passen.

Bedienelement Brightness (Helderheid)

Tik op knop  of  om de helderheid van de primaire ingang aan te pas-
sen. Als een secundaire ingang is ingeschakeld, tikt u nogmaals op de knop
Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast) om het secundaire bedienings-
element voor Brightness (Helderheid) te openen.

OPMERKING: Door de helderheid te hoog of te laag in te stellen, wordt de
hoeveelheid schaduw en markeringsdetail van het weergegeven beeld ver-
minderd.

Bedienelement Contrast

Tik op knop  of  om het contrast van de primaire ingang aan te passen.
Als een secundaire ingang is ingeschakeld, tikt u nogmaals op de knop
Brightness/Contrast (Helderheid/Contrast) om het secundaire bedienings-
element Contrast te openen.

Opmerking: Door het contrast te hoog of te laag in te stellen, wordt de hoe-
veelheid schaduw en markeringsdetail van het weergegeven beeld vermin-
derd, waardoor de kleurverzadiging onjuist wordt weergegeven.

Bedienelement Backlight (Achtergrondverlichting)

Tik op knop  of  om het achtergrondverlichtingsniveau van de monitor
aan te passen.

Stabilization (Stabilisatie) is een functie waarmee een aangepast achter-
grondverlichtingsniveau wordt teruggezet naar de fabrieksinstelling. Om
Stabilization (Stabilisatie) in of uit te schakelen, tikt u op de knop SCROLL
(Bladeren) en op de knop  of  om de selectie te wijzigen.

Opmerking: Door een lager niveau achtergrondverlichting neemt de le-
vensduur van de achtergrondverlichting toe.
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3 Montage en reiniging van de behuizing

3.1 Installatie van de kabelafdekking

1. Sluit het netsnoer, de besturingskabel en de videokabel aan voordat de kabelafdekking wordt aange-
bracht.

2. Lijn de kabelafdekking uit met de kabeluitsparing aan de achterkant van het scherm.

3. Schuif de kabelafdekking naar voren in de uitsparing waarbij de kabels onder de uitsparingen worden ge-
plaatst.

4. Schuif de kabelafdekking naar voren totdat de lipjes aan de onderrand vastklikken.

5. Gebruik indien meegeleverd twee vleugelschroeven om de kabelafdekking vast te zetten in de linker- en
rechterbovenhoeken.

3.2 Reinigingsinstructies

LET OP!

Voorafgaand aan de reiniging moeten apparaten zijn UITGESCHAKELD en losgekoppeld
van hun respectievelijke spanningsbronnen.

LET OP!
Ernstige schade aan het apparaat

Laat geen vloeistoffen in de unit komen, aangezien dit kan leiden tot ernstige schade aan
de unit.

LET OP!
Schade aan het apparaat

Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzeen of een verdunner, en geen zure, alkalische of
schurende reinigingsmiddelen.

Veeg alle oppervlakken van het voorglas en de kunststof behuizing grondig af met een pluisvrije doek die is
bevochtigd met een milde glasreiniger, zoals 70% isopropylalcohol, gedestilleerde witte azijn met 5% zuur-
graad of glasreinigers met of zonder ammoniak. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen, schurende reini-
gingsmiddelen of chemische reinigingsdoekjes.
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4 Aansluitpanelen

4.1 Productconfiguraties Radiance Ultra

Item Hoofdbedie-
ningspaneel

Digitaal Analoog HDBaseT Ingebouwde
ZeroWire Rx

Radiance Ultra
27"

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
32"

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32"

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

OPMERKING!

Verwijs naar het betreffende verkoopblad voor meer informatie.
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4.2 Radiance Ultra aansluitpanelen

Hoofdbedieningspaneel Secundaire bedieningspanelen
Standaard in- en uitgangen Digitale ingang/uitgang

Analoge ingang/uitgang

Geen ingang/uitgang

HDBaseT-ingang

OPMERKING!

1. 3G-SDI 1 en 3G-SDI 2 accepteren 3G-SDI-signalen.

2. DVI–I en DVI–D2, 3G–SDI 1 en 3G–SDI 2 RE-DRIVE-uitgangen zijn alleen actief wanneer
het scherm aanstaat.

3. De ND–OS-aansluiting is bestemd voor het installeren van firmware-upgrades. De ND–
OS-aansluiting kan ook worden gebruikt voor weergaveregeling. Zie Menu Setup (Instellin-
gen) [} 19].

Aansluitingen

Ingangen Aansluitingen
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 max)

SDI–1, SDI–2 BNC

RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I

RGBS–2/YPbPr-2/VGA-2/SOG-2 HD–15

DVI–2 DVI–D (1920 x 1200 max)

Composiet BNC

S–Video DIN–4

HDBaseT RJ45
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Uitgangen Aansluitingen
DVI–1 DVI–I

RGBS–1/YPbPr–1/VGA–1/SOG–1 DVI–I

DVI–2 DVI–D

SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Datapoorten en pinschema's

DVI-I digitaal en analoog
DVI-I IN is een DVI-D met één koppeling. Deze verbinding ondersteunt digitale en analoge (RGBS/YPbPr) sig-
nalen. Analoge gegevens verschijnen op pin 8 en op pinnen C1 - C5.

Pin Signaal Pin Signaal Pin Signaal

1 T.M.D.S. DATA 2- 11
T.M.D.S. AFSCHERMING DA-
TA 1/3 21

T.M.D.S. AFSCHERMING DA-
TA 0/5

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Niet in gebruik 22
T.M.D.S. AFSCHERMING
KLOK

3
T.M.D.S. AFSCHERMING DA-
TA 2/4 13 Niet in gebruik 23 T.M.D.S. KLOK+

4 Niet in gebruik 14 +5 V-VOEDING 24 T.M.D.S. KLOK-

5 Niet in gebruik 15 GND Alleen DVI-I IN
6 DDC-KLOK 16 HOT-PLUG-DETECTIE C1 ANALOOG ROOD

7 DDC-DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOOG GROEN

8
ANALOGE VERTICALE SYNC
(alleen DVI-I IN) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOOG BLAUW

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. AFSCHERMING DA-
TA 0/5

C4 ANALOOG HORIZONTAAL
SYNC

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Niet in gebruik C5 ANALOOG AARDE

VGA
VGA IN ondersteunt RGBS 2-, YPbPr en SOG 2-signalen.

Pin Omschrijving Pin Omschrijving Pin Omschrijving
1 ROOD 6 GND ROOD 11 G.A

2 GROEN 7 GND GROEN 12 DDC_SDA

3 BLAUW 8 GND BLAUW 13 HORIZ SYNC

4 G.A. 9 +5 VD 14 VERT SYNC.

5 GND 10 SYNC GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Pin Naam Omschrijving
1 GND Aarde (Y)

2 GND Aarde (Y)

3 Y Intensiteit (luminantie)

4 C Intensiteit (chrominantie)

HDBaseT
HDBaseT maakt gebruik van een RJ-45-aansluiting.

Pin Omschrijving
1 HDBT_P0

2 HDBT_N0

3 HDBT_P1

4 HDBT_P2

5 HDBT_N2

6 HDBT_N1

7 HDBT_P3

8 HDBT_N3

4.4 Aansluitingen en pinschema's voor bedienelementen

TCP-IP

Pin Signaal Omschrijving
1 TX+ Geen aansluiting

2 TX- Retour verzending

3 RX+ Ontvangst

4 G.A. Geen aansluiting

5 G.A. Geen aansluiting
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6 RX- Retour ontvangst

7 G.A. Geen aansluiting

8 G.A. Geen aansluiting

USB
Flash-upgradekabel, onderdeelnummer 35Z0047, is verkrijgbaar bij NDS.

Pin Naam Omschrijving
1 VCC + 5 V DC

2 D- Retour dataverzending

3 D+ Retour dataverzending

4 GND Aarde

RJ-11 (6-pins) RS-232 seriële besturing

Pin Naam Omschrijving
1 G.A. Geen aansluiting

2 G.A. Geen aansluiting

3 G.A. Geen aansluiting

4 RXD Ontvangst

5 GND Aarde

6 TXD Zenden

Ingang-/uitgangsaansluiting voor algemeen gebruik
RJH 4-pins aansluiting voor telefoonhandset

Pin Naam Omschrijving
1 Verwisselen P- en S-ingangen verwisselen

2 P.S. PIP-formaat

3 O.I. Opname-indicator

4 GND Opname-indicator

Swap (Verwisselen): Door de Swap Pin naar GND te sluiten worden de positie en grootte van de Primary (pri-
maire) en Secondary (secundaire) beelden verwisseld. Zie PIP-bedieningselementen [} 23] voor meer informa-
tie.
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PIP Size (PIP-formaat): De grootte van het secundaire beeld neemt toe telkens wanneer de PIP Size (PIP-for-
maat) op GND wordt aangesloten. Zie PIP-bedieningselementen [} 23] voor meer informatie.

Record Indicator (Opname-indicator): De Record Indicator (Opname-indicator) wordt weergegeven terwijl
er een contactsluiting naar de GND aanwezig is. De indicator verdwijnt wanneer het contact wordt geopend.
De Record Indicator (Opname-indicator) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van de monitor.

4.5 Elektrische symbolen

Potentiaalvereffening

Dit symbool bevindt zich naast de potentiaalvereffeningsgeleider (aardingspin) van het
scherm.

Gesloten schakelaar (aan)

Dit symbool staat aan de gesloten kant (aan-kant) van de aan-uitschakelaar van het
scherm.

Open schakelaar (uit)

Dit symbool staat aan de open kant (uit-kant) van de aan-uitschakelaar van het scherm.

LET OP!
Degradatie van het videosignaal

Wij raden aan om metalen kabels niet verder te buigen dan een buigradius van 2,5 inch (63
mm) of zeven keer de diameter van de kabel (de grootste van de twee waarden geldt). Ster-
kere buigingen kunnen de kabel beschadigen en/of het videosignaal verstoren.
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5 Specificaties en ondersteunde resoluties

5.1 Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met de fabriek voor de actuele
specificaties.

Radiance Ultra 27" Radiance Ultra 32"
Radiance Ultra 32" Tru-
Color

Weergavegebied (diago-
naal) 27,0 inch (685 mm) 31,5 inch (800 mm) 31,5 inch (800 mm)

Typische luminantiea (cd/
m2) 900 400 650

Eigen resolutie 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Pixelafstand (mm) 0,311 0,364 0,364

Kijkhoek (horizontaal en
verticaal)

178° 178° 178°

Contrastverhouding (no-
minaal) 1000:1 1100:1 1100:1

Kleurengamma BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120% BT.709

Signaalniveau VGA-ingang
op 75 ohm

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Signaalniveau HD-SDI-in-
gang

0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Signaalniveau S-Video-in-
gang 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Signaalniveau Composite
(composiet)-ingang 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Signaalniveau HDBaseT-
ingang

0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p

Sync On Green (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Signaalniveau RGBS-in-
gang

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Sync-niveau RGBS-ingang 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

DC-ingang 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A

Energieverbruik gelijk-
stroom (nominaal)b 70 W 52 W 87 W

Energieverbruik wissel-
stroom (nominaal)b 81 W 60 W 98 W

Afmetingen monitor (B x H
x D)

26,7 x 17,5 x 3,3 inch

(678 x 445 x 84 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 inch

(780 x 511 x 86 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 inch

(780 x 511 x 86 mm)

Gewicht scherm 19,5 lb. (8,9 Kg) 24,0 lb. (11 Kg) 29,0 lb. (13,2 Kg)

Bedrijfstemperatuur 32 – 104 °F (0 – 40 °C) 32 – 104 °F (0 – 40 °C) 32 – 104 °F (0 – 40 °C)

Opslagtemperatuur 4 – 122 °F (-20 – 50 °C) 4 – 122 °F (-20 – 50 °C) 4 – 122 °F (-20 – 50 °C)
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Vochtigheid bij bedrijf
(niet-condenserend)

20 – 85% 20 – 85% 20 – 85%

Vochtigheid bij opslag
(niet-condenserend)

5 – 85% 10 – 90% 10 – 90%

Vochtigheid bij transport
(niet-condenserend) 5 – 85% 10 – 90% 10 – 90%

Geografische bedrijfs-
hoogte (maximaal)

6600 ft (2000 m) 6600 ft (2000 m) 6600 ft (2000 m)

Geografische hoogte bij
opslag (maximaal)

33.000 ft (10.000 m) 33.000 ft (10.000 m) 33.000 ft (10.000 m)

a. De weergegeven helderheid is zonder dat een aanraakscherm of een A/R-filter is geïnstalleerd.

b. Van toepassing op de Bridge Power BPM150S24F06-voeding.

5.2 Ondersteunde resoluties

Ondersteunde DVI-resoluties

Signaalparameter Ondersteund bereik
Actieve resolutie (horizontaal x verticaal) 640 x 480 min tot 1920 x 1200 max

Ververssnelheid (verticale frequentie) 23,98 Hz tot 85 Hz

Pixelklok (pixelfrequentie) 25 MHz tot 165 MHz

De DVI-D-ingang kan automatisch een geldig digitaal DVI-signaal detecteren binnen de in bovenstaande tabel
aangegeven resolutie-, verticale ververs- en pixelklokbereiken. Signalen buiten elk van de aangegeven marges
worden mogelijk niet ondersteund.
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Ondersteunde SDI- en HDBaseT-resoluties

Ondersteunde SDI- en HDBaseT-
resoluties

Verticale resolutie (lijnen) Verticale frequentie (Hz)

720 480i 29,97

720 483i 29,97

720 487i 29,97

720 576i 25

720 587i 25

1280 720p 24

1280 720p 25

1280 720p 30

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1920 1080p 24

1920 1080p 25

1920 1080p 29,97

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94

Ondersteunde VGA-, RGBS- en YPbPr-resoluties

Horizontale resolutie (pixels) Verticale resolutie (lijnen) Verticale frequentie (Hz)
720 480i 29,97

720 487i 29,97

720 480p 59,94

720 480p 60

720 576i 25

720 576p 50

640 480 60

800 600 60,32

1024 768 60

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1280 960 59,94

1280 960 60

1280 1024 60,02

1600 1200 60

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94
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6 Ingebouwde ZeroWire®-technologie

OPMERKING!

Aanvullende informatie en procedures in dit hoofdstuk zijn alleen van toepassing op het
gebruik van Radiance Ultra-schermen die zijn geconfigureerd met de optionele vooraf geïn-
stalleerde ingebouwde ZeroWire-ontvanger.

Radio-goedkeuring:

Dit apparaat voldoet aan de eisen vastgelegd in Draft EN302 567 V2.0.24 en voldoet daarmee aan de Radio-ap-
paratuurrichtlijn 2014/53/EU.

FCC-identificatie: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Canadese sector: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Beoogd gebruik en waarschuwingen

Beoogd gebruik
De ingebouwde ZeroWire en de ZeroWire G2 uit de Radiance Ultra-serie is een gepaarde draadloze videocom-
municatiezender en -ontvanger, bedoeld voor het leveren van videosignalen van een bron, zoals een endo-
scopiecamera/-processor of andere videobron, via een radiofrequentielink naar een ZeroWire-ontvanger voor
weergave van beelden tijdens endoscopische en algemene chirurgische ingrepen. Het ZeroWire G2 draadloze
videosysteem uit de Radiance Ultra-serie is een niet-steriel herbruikbaar apparaat dat niet bedoeld is voor ge-
bruik in het steriele veld.

Waarschuwingen

Niet gebruiken in omgevingen met magnetische resonantie (MR).

Voor missiekritieke toepassingen raden wij sterk aan ervoor te zorgen dat onmiddellijk een vervan-
gende ZeroWire-zender- en -ontvangerpaar en een DVI-kabel beschikbaar is. Bovendien raden we
aan een scherm met een kabel naar de videobron onmiddellijk beschikbaar te hebben wanneer er
een chirurgische ingreep aan de gang is.

Er moet te allen tijde een minimale afstand van 20 cm worden behouden vanaf het bedieningsap-
paraat en de gebruiker of patiënt.

Contra-indicaties
Zie hoofdstuk Contra-indicaties [} 9].
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6.2 ZeroWire-specificaties

Het ZeroWire-systeem biedt draadloze levering van videosignalen van de DVI- of 3G-SDI-uitgang van OR-vi-
deobronnen aan de DVI-ingang van een videoscherm. Het werkt als een op 60 Ghz gebaseerd draadloos HD-
systeem conform de FCC-regels (Onderdeel 15) voor de ongelicenseerde 57-64 GHz-band die zich bevindt in
het millimetergolfgedeelte (mmW) van het elektromagnetische spectrum. De zender is gemonteerd op de bo-
venste achterrand van een scherm en ontvangt ingangsvideosignalen rechtstreeks van een endoscopiecame-
ra/-processor of van de DVI- of SDI-re-drive-uitgangen van het scherm.

Draadloos signaaltype Draadloze 60 GHz HD-band (WiHD)

Frequentieband 57 - 64 GHz

Videocompressie Geen

Video-ingangen (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Video-uitgangen (Rx) DVI-D

HIPAA-ondersteuning 256-bit AES-versleuteling

Latentietijd systeem < 1 frame

Max. aantal paren per OR 2 paren

RF-voeding uit < 28 dBm/MHz EIRP

Maximaal bereik < 30 ft (9,14 m)

Overdrachtssnelheid 50 Mbps - 3,8 Gb/s

Opgenomen vermogen < 8 Watt

Maximaal EIRP-uitgangsvermogen van meetfrequentie

Kanalen Maximaal EIRP-uitgangsvermo-
gen van meetfrequentie

Gemiddeld EIRP-uitgangsvermo-
gen

Laag LRP-kanaal 60,32 GHz 11,7 dBm

Hoog LRP-kanaal 62,79 GHz 12,1 dBm

Laag HRP-kanaal 60,48 GHz 29,3 dBm

Hoog HRP-kanaal 62,64 GHz 29,6 dBm

Afstand zonder interferentie
De in de volgende tabel vermelde apparaten zijn getest om de minimale veilige afstanden weer te geven
waarop de ZeroWire werkt zonder dat ze met elkaar interfereren. Als de ZeroWire op enig moment interferen-
tie veroorzaakt of ondervindt van dergelijke apparaten, plaats de apparaten dan verder uit elkaar en behoud
ten minste de afstand die wordt aangegeven in de tabel.

Geteste apparatuur Afstand tot zender Afstand tot ontvanger
Elektrocauterisatie > 2 feet > 1 foot

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz draadloos toegangspunt > 6 inch > 6 inch

5,8 GHz draadloos toegangspunt > 6 inch > 6 inch

Mobiele telefoon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-apparaat > 1 cm > 1 cm
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Co-kanaalinterferentie vermijden
Als de ZeroWire G2-implementatie typisch één systeem per ruimte heeft, zijn er in wezen geen beperkingen.
De functie Channel Selection (kanaalselectie) van de zender kiest het kanaal dat het minst gevoelig is voor in-
terferentie van de twee beschikbare kanalen, op basis van het resultaat van de opstartscan.

Hieronder worden enkele factoren die van invloed zijn op de isolatie van de ZeroWire G2-kanalen vermeld:

1. De dikte en het materiaal van de kamerwanden.

2. Het openen en sluiten van kamerdeuren.

3. De plafondstructuur van de ruimte en de gebruikte materialen in de bouw ervan.

ZeroWire G2-zender-/-ontvangerparen moeten in dezelfde ruimte worden geïnstalleerd. Bediening van de
ene naar de andere kant van de ruimte wordt niet ondersteund. Wanneer twee paar zenders/ontvangers in
een bepaalde ruimte zijn geïnstalleerd, moet elk paar afzonderlijk worden gekoppeld, één paar per keer, en
het tweede paar worden gekoppeld nadat de eerste succesvol is gekoppeld. Het eerste gekoppelde paar hoeft
niet te worden uitgeschakeld voordat het tweede paar wordt gevoed of gekoppeld.

Kanaalgebruik
De onderstaande aanbevelingen moeten in acht worden genomen om de juiste instelling te bepalen:

1. ZeroWire G2-zenders en/of -ontvangers kunnen niet worden gebruikt in combinatie met oude ZeroWire-
zenders en/of -ontvangers.

2. Er kunnen maximaal twee ZeroWire-systemen in dezelfde ruimte worden gebruikt. De gekoppelde zender
en ontvanger moeten zich binnen de ruimte ten minste 1 meter van elkaar bevinden.

3. Groepen van twee ZeroWire-systemen kunnen in meerdere ruimten worden geplaatst, op voorwaarde dat
de ruimten zich ten minste 7,6 m van elkaar bevinden.

4. ZeroWire G2-zenders en -ontvangers mogen niet in metalen kasten worden geïnstalleerd of worden om-
ringd door metalen voorwerpen, omdat dit de communicatie van de zender met de ontvanger verhindert.

Installatie van meerdere systemen
Ga als volgt te werk wanneer twee gepaarde zender- en ontvangersystemen in een bepaalde OR moeten wor-
den geïnstalleerd:

1. Als de zenders en ontvangers niet zijn gekoppeld, start u het eerste zender- en ontvangerpaar op en volgt
u de koppelingsprocedure zoals beschreven in Snelstartkoppeling ZeroWire [} 44].

2. Start het tweede zender- en ontvangerpaar op en herhaal de koppelingsprocedure. Zender- en ontvanger-
paren moeten per paar worden gekoppeld. We raden aan gekoppelde paren te labelen om installatie en
probleemoplossing te vergemakkelijken.

Prestaties
ZeroWire HD draadloos videosysteem is bedoeld en geoptimaliseerd voor gebruik in operatie- of behandelka-
mers. Gebruik buiten een klinische omgeving wordt niet aanbevolen.

De volgende stappen zullen u helpen de optimale prestaties van het ZeroWire-systeem te bereiken:

1. Monteer beide componenten op minstens 5 feet (1,5 m) van de vloer.

2. Idealiter bevinden de zender en de ontvanger zich op dezelfde hoogte.

3. Voor een betrouwbare videokoppeling volgt u de instellingsrichtlijnen die zijn beschreven in ZeroWire-
zender installeren [} 39].

4. De zender en ontvanger dienen tegenover elkaar te staan en elkaar zonder obstructies te kunnen zien.

5. Voor toepassingen waarbij het gezichtsveld belemmerd is, raden we aan dat zenders en ontvangers zich
op 1,8 m (6 ft) of minder van de muren bevinden.
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6.3 ZeroWire-zender installeren

ZeroWire G2-zender installeren

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videobron
(2) DVI-uitgang (DVI-kabel)
(3) SDI-uitgang (optionele 3G-SDI-kabel)
(4) Voeding naar scherm (24 VDC)
(5) Voeding naar zender (24 VDC)
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6.4 Aansluitpaneel voor ZeroWire G2-zender

(1) (2) (3) (4) (5)

(1) Aan-uitschakelaar
(2) Voedingsaansluiting
(3) DVI-ingang
(4) 3G-SDI-ingang
(5) USB-poort: Wordt gebruikt voor de installatie van firmware-updates voor de zender, niet als

aansluiting voor ingang/uitgang voor algemeen gebruik

6.5 Y-adapterkabels voor ZeroWire G2-zender

ZeroWire G2-zenders en -ontvangers, die worden gebruikt met schermen van maximaal 32" met NDS-onder-
steuning, kunnen gebruik maken van een optionele Y-adapterkabel voor het voeden van de ZeroWire. Er zijn
twee soorten Y-adapterkabels beschikbaar. Waar van toepassing is de juiste Y-kabel opgenomen in het acces-
soirepakket van het scherm.

Y-adapterkabel voor SwitchCraft (35X0096)

Y-adapterkabel voor XLR (35X0097)



41 / 58

Ingebouwde ZeroWire®-technologie | 41

6.6 Voedingen voor ZeroWire G2-zender

ZeroWire-zenders en -ontvangers kunnen rechtstreeks worden gevoed met de meegeleverde 24 VDC-voe-
ding.

(1) (2)

(1) Modelnummers van 24 VDC-voedingen
(2) J3 van de Y-adapter of 24 VDC-voedingskabel maakt hier verbinding

Wanneer u een voeding gebruikt, selecteert en installeert u de verloopstekker die overeenkomt met de eisen
aan elektrische voeding:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Positionering en oriëntatie

Vanwege de vorm van het signaalveld van de antenne moeten zowel de zender als de ontvanger zodanig
worden opgesteld dat zij verticaal en horizontaal binnen ± 10° zijn uitgelijnd.

Verticale uitlijning
Verticale uitlijning moet binnen ± 10° zijn.

Horizontale uitlijning
Horizontale uitlijning moet binnen ± 10° zijn.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Zender
(2) Primaire monitor
(3) Ontvanger
(4) Secundaire monitor
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(1)

(2)

(1) Zender
(2) Veldvorm

Verhoging
De zender en de ontvanger moeten ten minste 5 feet (1,5 m) boven de vloer worden geplaatst, zich op dezelf-
de hoogte bevinden en bij voorkeur met de voorzijde van de zender en de voorzijde van de ontvanger parallel
en naar elkaar toe gericht.

Horizontale afstand tussen zender en ontvanger
ZeroWire G2 werkt correct bij een horizontale afstand tussen zender en ontvanger van maximaal 30 feet (9,1
m). In de meeste OK-omgevingen worden echter de beste resultaten bereikt met een horizontale afstand van
maximaal 8 feet (2,4 m).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) ZeroWire-zender (5) Rolstandaard
(2) Primair scherm (6) Operatietafel
(3) Secundair scherm (7) Endoscopiekar
(4) ZeroWire-ontvanger

6.8 Snelstartkoppeling ZeroWire

1. Verbind een DVI- of SDI-videobron met de ZeroWire-zender op het scherm.

2. Tik op het ontvangende Radiance Ultra ZeroWire-scherm driemaal op de knop INPUT (Ingang) om het me-
nu Input (Ingang) te openen.

3. Controleer of ZeroWire beschikbaar is als primaire ingang.
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4. Tik op de knop INPUT (Ingang) om het menu Input (Ingang) te sluiten en tik er nogmaals op om het menu
ZeroWire Link (ZeroWire-koppeling) te openen.

5. Houd de knop INPUT (Ingang) drie seconden ingedrukt totdat de voortgangsbalk het vak vult.

6. Houd op de op het scherm gemonteerde ZeroWire-zender de knop LINK (Koppeling) ingedrukt totdat het
blauwe koppelingsledje begint te knipperen. Nadat de zenders en ontvangers elkaar hebben geïdentificeerd
en met koppelen beginnen, knipperen zowel de koppelings- als de statusledjes enkele seconden snel.

7. Linksonder in het ontvangende Radiance Ultra ZeroWire-scherm geeft een reeks statusberichten de stadia
van het koppelingsproces aan.
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6.9 Statusberichten draadloze koppeling

Bij het initiëren van een koppeling begint de typische reeks statusberichten op het scherm van de ontvanger
met Searching for Transmitter (Zoeken naar zender) en een herinnering om de zender te activeren.

Fase 1: Zender zoeken: activeer, indien dit nog niet is gebeurd, LINK (Koppeling) op de ZeroWirez-zender

Fase 2: Establishing Link (Bezig met koppelen)

Fase 3: Wireless Linked (Draadloos gekoppeld)

Bij het herstellen van de stroom naar een eerder gekoppeld systeem begint de typische reeks statusberichten
op het scherm van de ontvanger met Searching for Transmitter (Zoeken naar zender).

Fase 1: Searching for Transmitter (Zoeken naar zender)

Fase 2: Establishing Link (Bezig met koppelen)
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Fase 3: Wireless Linked (Draadloos gekoppeld)

Als er binnen 60 seconden geen verbinding tot stand kan worden gebracht of geverifieerd, wordt het status-
bericht No Transmitter Found (Geen zender gevonden) op het scherm van de ontvanger weergegeven. Zie
voor suggesties over het oplossen van koppelingsproblemen Probleemoplossing ZeroWire op pagina 36.

Fase 1: Searching for Transmitter (Zoeken naar zender)

Fase 2: Geen zender gevonden
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7 Problemen oplossen

7.1 Probleemoplossing weergeven

Probleem Problemen oplossen

De beeldgrootte is te groot voor het
scherm

(Alleen voor analoge VGA-, RGBS-,
YPbPr- of SOG-ingang)

Wanneer het beeld niet de juiste indeling lijkt te hebben, moet Smart-
Sync worden uitgevoerd. Druk op de knop MENU om SmartSync uit te
voeren. Tik in het menu Picture (Afbeelding) op de knop SCROLL (Bla-
deren) om SmartSync te selecteren en tik op de knop .

SmartSync start en optimaliseert de beeldweergave-eigenschappen.

Schaduwfiguren

Schaduwfiguren worden normaal gesproken toegeschreven aan re-
flecties in de videokabel of bron. Gebruik een kwalitatief goede kabel
en verlaag de verticale ververssnelheid voor zover mogelijk. Lagere
scansnelheden kunnen reflecties helpen voorkomen. In tegenstelling
tot een CRT zal een flat-panel niet flikkeren bij lagere ververssnelheden
(60 Hz is optimaal) en zijn gegevensupdates hetzelfde bij alle ververs-
snelheden.

Tekenjitter

(alleen voor analoge VGA-, RGBS-,
YPbPr-, SOG-ingang)

Wanneer tekstkarakters “bibberig” of vetgedrukt lijken, moeten de
functies Sharpness (Scherpte), Frequency (Frequentie) en/of Phase (Fa-
se) mogelijk worden aangepast. Raadpleeg daarvoor “Frequentie, fase
en scherpte instellen” hieronder.

Tekenruis en verticale vervorming

(Alleen voor analoge VGA-, RGBS-,
YPbPr- of SOG-ingang)

De aanpassing van Frequency (Frequentie) vergroot of verkleint de ho-
rizontale afmeting van het weergegeven beeld. Het weergegeven
beeld kan te breed of te smal zijn en de verticale banden en pixeljitter
kunnen in grijze en lichte kleuren worden weergegeven. Pas de Fre-
quency (Frequentie) aan tot het beeld net op het scherm past. Een ho-
rizontale positieaanpassing kan worden gebruikt om te controleren of
de Frequency (Frequentie) correct is ingesteld. Lijn het beeld uit op de
linkerrand van het scherm en schuif het dan met één “klik” naar rechts.
Als de Frequency (Frequentie) correct is ingesteld, moet er één kolom
tussen het beeld en de rechterkant van het scherm blijven.

Frequentie testen en aanpassen

(Alleen voor analoge VGA-, RGBS-,
YPbPr- of SOG-ingang)

Gebruik een aangesloten laptop, open een leeg tekstbestand, centreer
het bestandsvenster in de weergave en stel de fontgrootte en -stijl in
op 8 punten Regular (Normaal). Tik op de Enter-toets om de cursor
naar het midden van de pagina te verplaatsen en houd de Shift- en +-
toetsen ingedrukt om een reeks +-symbolen te maken.

Inconsistente lichtere of donkerder weergavevariaties van de +-sym-
bolen zijn een indicatie dat de parameter Frequency (Frequentie) moet
worden aangepast. Tik op de knop MENU om het weergavemenu te
openen, tik op de knop  om het menu Picture (Beeld) te selecteren
en tik op de knop SCROLL (Bladeren) om de parameter Frequency
(Frequentie) te selecteren. Tik vervolgens op knop  of  om de Fre-
quency (Frequentie) te verhogen of te verlagen tot het punt wordt be-
reikt waarop alle +-symbolen hetzelfde worden weergegeven.

Opmerking: Sharpness (Scherpte) en Phase (Fase) zijn subtiele aan-
passingen die het beste kunnen worden ingesteld met behulp van een
weergavekalibratieprogramma.
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Zwart scherm

Schakel het scherm Off (Uit) en weer On (Aan). Het logoscherm bij het
opstarten geeft aan dat het scherm naar behoren werkt. Controleer of
de energiebeheerfunctie (DPMS) is ingeschakeld. Het bericht
Searching (Bezig met zoeken) rechtsonder betekent dat er geen vi-
deobron aanwezig is.

7.2 Probleemoplossing ZeroWire

Probleem Mogelijke oorzaken Herstelactie

Het ledlampje brandt niet

Voedingsaansluiting is
los

Controleer of de aansluiting van de voedingsbron vol-
ledig in de voedingsaansluiting van het apparaat zit.

Y-kabel
Als u de Y-kabel gebruikt om het apparaat te voeden,
controleer dan of deze is aangesloten op een NDS
24VDC-voeding en de voeding stroom ontvangt.

Zelfstandige voeding
Als de zelfstandige voeding wordt gebruikt, contro-
leer dan of deze volledige in het stopcontact zit.

Stopcontact:

Sommige stopcontacten hebben ingebouwde aan-/
uitschakelaars.

Als het gebruikte stopcontact een ingebouwde scha-
kelaar heeft, controleer dan of deze ingeschakeld is.

Geen zender gevonden
Controleer of de zender op ON (Aan) staat of het bron-
signaal is aangesloten.

Geen beeld op het scherm
na wijziging van de in-
gangsresolutie

Schakel de stroom van de ZeroWire zender en ontvan-
ger uit, niet die van het scherm.

Kan geen verbinding ma-
ken na poging tot koppe-
ling

Schakel de voeding van de ZeroWire-zender en -ont-
vanger uit.

Slechte of onderbroken vi-
deo

Zender en ontvanger
staan meer dan 30 feet
(9,1 m) uit elkaar

Beperk de afstand tussen de zender en de ontvanger
tot 30 feet (9,1 m) of minder.

Zie Maximaal bereik in hoofdstuk Positionering en ori-
ëntatie [} 42].

Zender en ontvanger
zijn niet goed uitgelijnd

Volg de aanbevelingen voor de uitlijning van zender
en ontvanger onder Positionering en oriëntatie [} 42].

Aansluitingen van DVI of
SDI (alleen voor zender)

Controleer of de kabels juist zijn aangesloten.

Niet-ondersteunde vi-
deomodus

Controleer of de toegepaste videomodus wordt on-
dersteund. Zie Positionering en oriëntatie [} 42].

Kabeels van DVI of SDI
(alleen voor zender)

Vervang de kabels één voor één en controleer het vi-
deoscherm.

Als het videosignaal goed wordt weergegeven nadat
een kabel is vervangen, gooi dan de kabel weg die u
zojuist hebt vervangen.

Crosstalk Zie Positionering en oriëntatie [} 42].

Lage signaalsterkte Zie Positionering en oriëntatie [} 42].
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Probleem Mogelijke oorzaken Herstelactie
Slechte of onderbroken vi-
deo

De zender en ontvanger
zijn omgeschakeld

Controleer of de videobron is aangesloten op de zen-
der, niet op de ontvanger.

Status-ledlampjes
Led-status Omschrijving
Blauw en langzaam knipperend Het apparaat scant naar een kanaal.

Blauw en snel knipperend Het apparaat probeert te koppelen.

Blauw en constant
Het apparaat verzendt (zender) of ontvangt (ontvan-
ger) videogegevens.

Blauw, wisselend AAN/UIT gedurende 3 seconden Geen koppelingsinformatie opgeslagen.
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8 Tabellen elektromagnetische compatibiliteit
Alle elektronische medische toestellen moeten voldoen aan de eisen van IEC 60601-1-2. Voorzorgsmaatrege-
len, naleving van de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in deze handleiding en controle
van alle medische toestellen die gelijktijdig actief zijn, zijn vereist om zeker te zijn van de elektromagnetische
compatibiliteit en co-existentie van alle andere medische hulpmiddelen voorafgaand aan een chirurgische
procedure.

De emissiekenmerken van deze apparatuur zorgen ervoor dat de apparatuur geschikt is voor gebruik in indu-
striële omgevingen en ziekenhuizen (CISPR 11 klasse A). Bij gebruik in een woonomgeving (waarvoor normali-
ter CISPR 11 klasse B is vereist), kan deze apparatuur mogelijk niet voldoende bescherming bieden tegen de
radiofrequenties voor communicatiediensten. De gebruiker kan maatregelen treffen om risico's te beperken,
zoals de apparatuur verplaatsen of anders opstellen.

Onderstaande EMC-tabellen kunt u gebruiken als referentie:

8.1 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissie

Het product is bestemd voor gebruik in een omgeving zoals hieronder beschreven. De gebruiker/gebruiker
van het product moet ervoor zorgen dat het apparaat in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Emissietest Conformiteit Elektromagnetische omgeving - leidraad

RF-emissies CISPR 11 Groep 1

Het product gebruikt RF-energie uitsluitend voor
zijn interne functie. De RF-emissies van het appa-
raat zijn dan ook zeer laag en zullen naar alle
waarschijnlijkheid geen storing veroorzaken in
elektronische apparatuur die zich in de buurt be-
vindt.

RF-emissies CISPR 11 Klasse A

Het product is geschikt voor gebruik in alle inrich-
tingen, met uitzondering van openbare inrichtin-
gen en inrichtingen die rechtstreeks zijn aange-
sloten op het openbare leidingnet dat gebouwen
voedt die voor openbare doeleinden worden ge-
bruikt.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spanningsschommelingen/
flikkeremissies IEC
61000-3-3

Conform
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8.2 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant: immuniteit voor elektromagnetische
interferentie

Dit product is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant
of de gebruiker van het apparaat dient erop toe te zien dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Immuniteitstest Immuniteitstest

Elektrostatische ontlading (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV ontlading bij contact

± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV ontlading in lucht

Uitgestraalde RF-veld IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80% AM 1 kHz

Nabijheidsvelden van draadloze zenders IEC
61000-4-3

80 MHz tot 2,7 GHz 3 V/m

Spottests: 385 MHz bij 27 V/m;

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

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

Elektrische snelle stroomstoot IEC 61000-4-4

± 2 kV, netvoeding

± 1 kV, I/O-poorten

100 kHz PRR

Piekstroom IEC 61000-4-5

Netvoeding, lijn naar aarde

Netspanning, lijn naar lijn

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

Geleide RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz - 80M Hz)

6 V ISM-banden

80% AM 1 kHz

Voedingsfrequentie (50/60 Hz) magnetisch veld IEC
61000-4-8 30 A/m - 50 of 60 Hz

Spanningsdalingen, korte onderbrekingen en span-
ningswisselingen op voedingsinganglijnen IEC
61000-4-11

100% daling, 0,5 perioden, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100% daling, 1 periode

30% daling, 25/30 perioden (50/60 Hz)

Onderbreking 100% daling, 5 s

OPMERKING!

De veldsterkte van vaste zenders zoals GSM-zendmasten en DECT-basisstations, van zend-
amateurs en van AM-, FM- en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig worden
voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoor-
delen, moet een beoordeling van de elektromagnetische locatie worden overwogen. Indien
de gemeten veldsterkte op de locatie waar het product wordt gebruikt het toepasselijke,
hierboven vermelde RF-conformiteitsniveau overschrijdt, moet worden gecontroleerd of
het product correct werkt. Als het product niet normaal werkt, moeten mogelijk extra maat-
regelen worden genomen, zoals anders opstellen of verplaatsen van het instrument.
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OPMERKING!

Over het hele frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz mag de veldsterkte niet groter zijn 
dan 3 V/m.

8.3 Richtlijnen en verklaring van de fabrikant: aanbevolen scheidingsafstanden

Aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het pro-
duct

Dit product is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen
worden beheerst. De klant of gebruiker van het product kan helpen elektromagnetische storing te voorkomen
door een minimale afstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zen-
ders) enerzijds en het product anderzijds volgens onderstaande aanbevelingen, aan de hand van het maxima-
le uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

GEVAAR!
Effecten van de RF-telecommunicatieapparatuur (zenders) op de prestatiekenmerken

Draagbare HF-communicatieapparatuur kan een effect hebben op de prestatiekenmerken
van het apparaat. Daarom moet dergelijke apparatuur op een afstand van ten minste 30 cm
worden gehouden (onafhankelijk van berekeningen) van de insufflator, de toebehoren en
de kabels.

Nominaal maximaal uit-
gangsvermogen (W) van
de zender

Scheidingsafstand in meters volgens de frequentie van de zender

150 kHz tot 80 MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 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

Voor zenders met een maximaal nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet staat vermeld, kan de aanbe-
volen scheidingsafstand d in meter (m) worden geschat aan de hand van de vergelijking die geldt voor de
zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen van de zender is in watt (W) volgens de fabrikant
van de zender.

OPMERKING!

Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toe-
passing.

OPMERKING!

Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De elektromagnetische
verplaatsing wordt beïnvloed door de opname en weerkaatsing door gebouwen, voorwer-
pen en personen.
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9 Algemene voorwaarden

9.1 Conformiteitsverklaringen

FCC en richtlijnen van Europese normen van de Europese Raad

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de regels van de FCC en Richtlijn 2017/745 voor medische hulpmiddelen
van de Europese Unie. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag
geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle eventueel ontvangen interferentie ac-
cepteren, inclusief interferentie die ongewenste resultaten kan veroorzaken.

1. Gebruik de bevestigde, gespecificeerde kabels met de kleurenmonitor om interferentie met radio- en tele-
visiesignalen te voorkomen. Het gebruik van andere kabels en adapters kan interferentie met andere elek-
tronische apparatuur veroorzaken.

2. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten conform deel 15 van de FCC en CISPR 11. Deze appa-
ratuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt
geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken bij radio-
communicaties.

IEC

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor medische hulpmiddelen van de IEC 60601-1-2. De-
ze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een typi-
sche medische installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze uitstra-
len. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan deze schadelijke interfe-
rentie in andere apparaten in de buurt veroorzaken.

FCC, richtlijnen van Europese normen van de Europese Raad en IEC

Er bestaat geen garantie dat in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie in radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat u kunt vaststellen door de apparatuur
uit en weer aan te zetten, wordt geadviseerd om te proberen de interferentie te corrigeren via een of meer
van de volgende maatregelen:

• Draai of verplaats de ontvangstantenne.

• Zorg voor een grotere afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

• Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan waar de ontvanger op aangesloten is.

• Raadpleeg voor hulp een dealer of een ervaren radio-/tv-technicus.

Accessoires die op dit product worden aangesloten, moeten zijn gecertificeerd volgens de relevante IEC-nor-
men (te weten IEC 60950-1 of IEC 62368-1) voor gegevensverwerkende apparatuur en IEC 60601-1 voor medi-
sche hulpmiddelen.

Bovendien moeten alle configuraties aan de systeemnorm IEC 60601-1-1 voldoen. Iedereen die aanvullende
apparatuur op de signaalingang of de signaaluitgang aansluit, configureert een medisch systeem en is er dus
verantwoordelijk voor dat het systeem aan de vereisten van de systeemnorm IEC 60601-1-1 voldoet. De per-
soon die verantwoordelijk is voor de bevestiging van het apparaat op een systeem moet ervoor zorgen dat de
montageapparatuur die bij dit product wordt gebruikt aan de IEC-norm 60601-1 voldoet. Neem bij twijfel con-
tact op met de technische dienst of uw plaatselijke vertegenwoordiger.
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FCC

OPMERKING!

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse
A, conform deel 15 van de regels van de FCC. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke be-
scherming te bieden tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur in een com-
merciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente
energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet wordt geïnstalleerd en gebruikt vol-
gens de handleiding, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunica-
ties. De werking van deze apparatuur in een woonomgeving zal waarschijnlijk schadelijke
interferentie veroorzaken. In dat geval is de gebruiker verplicht de interferentie op eigen
kosten te corrigeren.

9.2 Juridische verklaring

NDS verkoopt zijn producten mogelijk via andere fabrikanten, distributeurs en wederverkopers van medische
hulpmiddelen. Om die reden dienen klanten die dit NDS-product aanschaffen, zich te wenden tot het bedrijf
waar dit product is gekocht voor de voorwaarden van eventueel geldende productgaranties die mogelijk door
dat bedrijf worden geboden.

NDS aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid in verband met en/of gepaard gaand met de verkoop
en/of het gebruik van zijn producten en machtigt geen enkele andere persoon om een dergelijke aansprake-
lijkheid te aanvaarden. Om verzekerd te zijn van correct gebruik, correcte behandeling en correcte verzorging
van NDS-producten, dienen klanten de met het product meegeleverde of anderszins beschikbare productspe-
cifieke literatuur, handleiding en/of etiketten te raadplegen.

Klanten dienen zich ervan bewust te zijn dat de systeemconfiguratie, software, de toepassing, klantgegevens
en bediening door de gebruiker van het systeem, naast andere factoren, van invloed zijn op de prestaties van
het product. Hoewel NDS-producten worden beschouwd als compatibel met een groot aantal systemen, kan
de specifieke functionele implementatie door de klant variëren. Om die reden moet de geschiktheid van een
product voor een specifiek doel of een specifieke toepassing worden vastgesteld door de klant en biedt NDS
hieromtrent geen garanties.

NDS WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, ZIJ HET UITDRUKKELIJK, IMPLI-
CIET EN/OF DOOR TOEPASSING VAN DE WET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES VAN VERKOOP-
BAARHEID, GESCHIKTHEID EN/OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK MET BETREK-
KING TOT ALLE NDS-PRODUCTEN OF -DIENSTEN. ALLE EVENTUELE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN EN/
OF WAARBORGEN, VAN WELK TYPE, WELKE AARD OF WELKE REIKWIJDTE DAN OOK, ZIJ HET IMPLICIET, UIT-
DRUKKELIJK EN/OF VOORTVLOEIEND KRACHTENS OF ALS GEVOLG VAN EEN VERORDENING, WET, COMMERCI-
EEL GEBRUIK, GEWOONTE, HANDEL OF ANDERSZINS, WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN VAN
DE HAND GEWEZEN.

NDS, zijn leveranciers en/of zijn distributeurs zijn niet aansprakelijk, direct noch via schadeloosstelling, voor
eventuele speciale, incidentele, gevolg-, punitieve, voorbeeldstellende of indirecte schadevergoedingen, in-
clusief, maar niet beperkt tot, vermeende schade door vertraagde verzending, niet-bezorging, productdefec-
ten, productontwerp of -productie, onvermogen deze producten of diensten te gebruiken, verlies van toe-
komstige inkomsten (winstderving) of door welke andere oorzaak dan ook in verband met of voortvloeiend
uit de aankoop, verkoop, lease, huur, installatie of gebruik van deze NDS-producten, deze algemene voor-
waarden, of met betrekking tot de bepalingen van een overeenkomst waarvan deze algemene voorwaarden
deel uitmaken.
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IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN UITSLUITINGEN EN AFWIJZINGEN VAN BEPAALDE GARANTIES OF BEPER-
KINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR DE BEPERKINGEN EN/OF UITSLUITINGEN
DIE HIER STAAN VERMELD MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING ZIJN. IN DAT GEVAL IS DE AANSPRAKELIJKHEID
BEPERKT IN DE HOOGST MOGELIJKE MATE DIE BIJ WET IS TOEGESTAAN IN HET RECHTSGEBIED VAN DE PER-
SOON.

De informatie in dit document, inclusief alle ontwerpen en aanverwante materialen, is het waardevolle eigen-
dom van NDS en/of zijn licentiegevers en waar van toepassing behouden zij alle octrooi-, auteurs- en andere
eigendomsrechten op dit document, inclusief alle rechten op/tot ontwerp, reproductie, gebruik en verkoop,
behalve voor zover deze rechten uitdrukkelijk aan anderen zijn verleend.

Deze gebruikershandleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Voor aangelegenheden omtrent de
meest recente gebruiksaanwijzingen wordt u verzocht contact met NDS op te nemen.
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