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1 Ohutusteave

1.1 Hoiatused ja ettevaatusabinõud

ETTEVAATUST!
See toode on I klassi meditsiiniseade. Muudatused ei ole lubatud.

MÄRKUS!
See seade/süsteem on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötajatele.

MÄRKUS!
Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Jätke hooldus kvalifikatsiooniga
hooldustöötajatele.

See sümbol teavitab kasutajat, et järgneb tähtis teave selle seadme paigaldamise ja/või
kasutamise kohta. Sellele sümbolile eelnevat teavet tuleb hoolikalt lugeda.

See sümbol teavitab kasutajat, et kasutusjuhend ja tõlgitud koopiad on avaldatud NDS-i
veebisaidil aadressil www.ndssi.com/user-manuals/

See sümbol hoiatab kasutajat, et seadme isoleerimata pinge võib olla piisavalt suur
elektrilöögi tekitamiseks. Ärge puudutage seadme mis tahes osa. Elektrilöögiohu
vähendamiseks ÄRGE eemaldage katet ega tagaosa.

HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht
Ärge laske tootel vihma või niiskusega kokku puutuda.

See sümbol hoiatab kasutajat, et sümbolile järgnev teave tuleb hoolikalt läbi lugeda, et
vältida seadme kahjustamist.

See sümbol tähistab tootjat.

See sümbol tähistab tootja esindajat Euroopa Ühenduses.

See sümbol näitab vastavust elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile (WEEE).
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See sümbol näitab, et seade on meditsiiniseade. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult
tervishoiutöötajatele professionaalsetes tervishoiukeskkondades.

T.U.V on selle toote heaks kiitnud seoses elektrišoki, tule- ja mehaaniliste ohtudega ainult
kooskõlas standarditega CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 ja ANSI/AAMI ES60601-1.

See toode vastab standardi EN60601-1 nõuetele, et vastata Euroopa Liidu
meditsiiniseadmete määrusele 2017/745.

ETTEVAATUST!
Tõsise intsidendi korral
Palun teavitage tootjat ja kasutaja ja/või patsiendi riigi vastavat asutust igast
seadmega seotud tõsisest intsidendist, mis juhtunud on.

Föderaalsed seadused (USA) piiravad selle seadme müügi ainult arsti kaudu või arsti korraldusel.

1.2 Süsteemi ohutusteave

Signaali sisendi/väljundi või toote muude konnektoritega ühendatud patsiendi keskkonnas kasutatavad
välised seadmed peavad vastama ISO ja UL/EN/IEC 60601-1 ohutusstandardi nõuetele. Isik, kes
ühendab sellised seadmed selle tootega, on moodustanud süsteemi ja vastutab selle süsteemi
vastavuse eest samadele ISO ja UL/EN/IEC 60601-1 ohutusstandarditele.

1.3 Maandus

Toode saab toite Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määruse 2017/745/EMÜ I klassi seadmete jaoks
mõeldud välisest toiteallikast. Paigaldaja vastutab toote maanduse testimise eest, et kontrollida, kas
see vastab haigla, kohalikele ja riiklikele impedantsi nõuetele.
Toote taga asub maanduspost, mida kasutatakse seadme kere maandamiseks. Iga selline maandus
tuleb paigaldada kohaldatavate elektrivõrgu eeskirjade järgi.

1.4 Toitenõuded

1.4.1 Toiteallikas

Toode vastab loetletud ohutusstandarditele ainult siis, kui seda kasutatakse koos kaasasoleva
meditsiinilise toiteallikaga.

Mudel Radiance Ultra
Toiteallikas BridgePower BPM150S24F06
VV sisend 100–240 V, 50–60 Hz
Alalisvoolu sisend 24 V AV, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Toitejuhe

Kasutage toiteallika jaoks haiglas kasutamiseks sobivat õige pistikuga toitejuhet.
Eemaldage toitejuhe vahelduvvooluallikast. Toitejuhe on ainus tunnustatud lahtiühendamisseade.
MEDITSIINISEADE tuleb paigutada nii, et lahtiühendamisseade oleks hõlpsasti ligipääsetav.
Kui monitore kasutatakse Ameerika Ühendriikides rohkem kui 120-voldise pingega, peab vooluallikas
olema keskselt keermestatud vooluahel.

1.5 Ettenähtud kasutus ja vastunäidustused

1.5.1 Kasutusotstarve

Märkus. Kui teie ekraan on konfigureeritud sisseehitatud ZeroWire’iga, järgige selle Ettenähtud kasutus
ja hoiatused [} 37] lehel ZeroWire.
Radiance Ultra seeria monitorid on ette nähtud kasutamiseks meditsiinikeskkonnas, et kuvada
kvaliteetset videot ja graafilisi kujutisi.
Toode on ette nähtud pidevaks tööks.
See toode on võimeline kuvama radioloogilisi (PACS) kujutisi ainult viiteks ega ole mõeldud
diagnostiliseks kasutamiseks.

1.5.2 Vastunäidustused

ETTEVAATUST!
Ärge kasutage seda toodet süttivate anesteetikumide ega õhu, hapniku või
lämmastikoksiidi segu keskkonnas.

ETTEVAATUST!
Ükski selle toote osa ei tohi patsiendiga kokku puutuda. Ärge kunagi puudutage
toodet ja patsienti samal ajal.

ETTEVAATUST!
Eluliselt tähtsate rakenduste puhul soovitame tungivalt, et asendusseade oleks kohe
kättesaadav.

1.5.3 Kujutise säilimise hoiatus

HOIATUS!
Kui jätate fikseeritud (pideva) kujutise monitorile pikaks ajaks, võib see põhjustada
kujutise säilimist. Vältige fikseeritud kujutiste monitorile jätmist või lülitage monitor
välja, kui seda ei kasutata.
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2 Ekraani kasutajaliides

2.1 Ekraani klahvistik

Ekraani klahvistik asub ekraani korpuse esikülje alaosa keskel ja sellel on kuvamise parameetrite
reguleerimise juhtelemendid, mida kasutatakse OSD (On Screen Display (Ekraaniesitus)) menüü
süsteemiga.

2.2 Menüü navigeerimine

MENU (Menüü)
nupud:

OSD menüüde avamine
Menüü Input (Sisend) avamiseks (vt Menüü Input (Sisend) [} 11])
vajutage nuppu INPUT (Sisend) kaks korda. Menüü Display
(Kuvar) avamiseks (vt Menüü Display (Kuvar) [} 13]) vajutage
MENU (Menüü) nuppu üks kord.

Nupp SCROLL
(Keri):

Vertikaalse valimise juhtnupp
Menüü sisestamiseks ja parameetrite valimise protsessi
käivitamiseks vajutage nuppu SCROLL (Keri). Ülemise
parameetrirea saab valida esimese vajutusega ja iga järgmise
vajutusega liigub valik allapoole, järgmisele reale.
Menüüst väljumiseks kasutage nuppu SCROLL (Keri), et liigutada
valikut kõige alumisele menüüreale, ja seejärel vajutage nuppu
SCROLL (Keri) vaid üks kord, et esile tuua menüüribad, kus saate
kasutada nuppe  või , et valida mõni muu menüükaart.

VASAKULE/
PAREMALE nupud

Horisontaalse valiku juhtnupud
Parameetri kohandamiseks valige parameetri rida, kasutades
nuppu SCROLL (Keri), seejärel vajutage nuppu  või , et teha
kohandusi või säte valida.

2.3 QUICK SELECT (kiirvalik): primaarse sisendi valik

Menüü QUICK SELECT kuvamiseks vajutage nuppu INPUT (Sisend) (Ekraani klahvistik [} 10]).

Valiku QUICK SELECT menüü võimaldab kasutajal määrata
mis tahes aktiivse sisendi kui Primary (Primaarne), vajutades
üks kord klaviatuuri nuppu, mis on ikooni QUICK SELECT all,
mis on märgistatud sihtsisendiga. Valiku QUICK SELECT
ikoonid, mis aktiivseid sisendeid tähistavad, on helesinise
tooniga. Valiku QUICK SELECT sätted kehtivad ainult sisendi
Primary sisendi valiku korral. Kui valitud sisendit, mis on
määratud kui primaarne, kasutab sisend Secondary
(Sekundaarne), mida kuvatakse kui PIP, siis PIP-kujutis kaob
ja seda kuvatakse kui Full Screen Primary (Primaarne kujutis
täisekraanil).
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Valiku QUICK SELECT menüü sulgub 30 sekundit pärast viimase valiku tegemist.
Valiku QUICK SELECT menüüd saab kohandada, et kuvada sisendi, mis ei ole vaikenimekirjas,
kasutades selleks menüüd EDIT QUICK SELECT (Muuda kiirvalikut).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Muuda kiirvalikut): primaarsete sisendite juurdepääsu muutmine

Menüü EDIT QUICK SELECT kuvamiseks hoidke all nuppu INPUT (Sisend) kolm sekundit Ekraani
klahvistik [} 10].

Nupu QUICK SELECT (Kiirvalik) ülesande muutmiseks
vajuta ikooni EDIT QUICK SELECT all olevat nuppu Keypad
(Klaviatuur), mis on tähistatud sisendi ülesandega, mida
muuta soovite.
Iga nupu Keypad (Klaviatuur) vajutamisega kuvatakse
kahanevas järjekorras menüü Input (Sisend) järgmine sisend.
Vajutage nuppu, kuni ilmub soovitud sisend. Kõikide
nuppude, välja arvatud nupu INPUT (Sisend) ja MENU
(Menüü), ülesandeid saab muuta.

2.5 Menüü Input (Sisend)

Kujutis Primary (Primaarne) määratakse sisendi Primary valimisega. Kui sisend Secondary
(Sekundaarne) on valitud, jagab kujutis Primary ekraanikuva pildiga Secondary, mis kuvatakse
konfiguratsioonides, alates väikesest kuni suurema PIP-kuvana kuni poolitatud ekraani kuva võrdsete
osadena. Vt osa PIP-i juhtnupud [} 23].
Ühelt kuvalt sisendi Primary ja sekundaarse sisendi valimiseks vajutage nuppu INPUT (Sisend) kaks
korda, et avada menüü Input (sisendmenüü) (vt. Ekraani klahvistik [} 10]). Esimene veerg (vasakul) on
mõeldud esmaseks sisestuseks, tähistatud tähega P. Teine veerg sisaldab valikulahtrit, mida
liigutatakse selle all olevale sisendreale iga nupu SCROLL (Keri) vajutusega. Kolmandas veerus
kuvatakse kas S valitud Secondary (Sekundaarne) sisendi korral või X, mis tähistab, et see pole sisendi
jaoks.

Valikulahtri paigutamiseks soovitud sisendi reale vajutage nuppu SCROLL (Keri) nii palju kordi kui
vaja. Selle sisendi sisendiks Primary muutmiseks vajutage nuppu  või selleks, et sisend sisendiks
Secondary muuta, vajutage nuppu . Sisendit Secondary saab kustutada, liigutades valikulahtri
sisendribale ja vajutades nuppu . Teises veerus olevaid sisendeid, mis on märgitud tähega X, ei ole
võimalik määrata sisendiks Secondary.
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Menüü sulgub automaatselt 30 sekundit pärast viimast toimingut. Seda saab ka sulgeda vajutades
nuppu INPUT (Sisend).
Alljärgnevas tabelis on näidatud, milliseid sisendeid saab määrata kui Secondary, arvestades, millised
sisendid on määratud kui Primary.
Sekundaarsete veergude sisendid, mis on märgitud tähisega ✓, võib määrata sisendiks Secondary.
Hallid lahtrid tähistavad sisendeid, mis jagavad ühist connectorit või elektroonikat, mida ei saa
üheaegselt kasutada.
DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 ja SOG-1 jagavad sama liitmikku. Kui üks on valitud sisendiks
Primary, ei saa teisi valida kui Secondary. Sama kehtib ka VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 ja SOG-2 kohta.
Mõned sisendid ei ole osas konfiguratsioonides saadaval.

Primaarne Sekundaarne

Sisend

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 KOMPOSII
T

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 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMPOSIIT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Menüü Display (Kuvar)

Menüü Display avamiseks vajutage nuppu MENU (Menüü).
ZeroWire’i menüü kuvatakse vaikimisi, kus praeguste
sisendite Primary (Primaarne) ja Secondary (Sekundaarne)
detailid loetletakse menüüribade kohal oleva menüü ülaosas
vasakul ja paremal.

Muude menüüde valimiseks vajutage nuppu  või , et
esile tuua menüüribad, seejärel vajutage nuppu SCROLL
(Keri), et menüü avada.
Parameetri kohandamiseks vajutage nuppu SCROLL (Keri),
et liigutada reavalik selleni, ja seejärel vajutage nuppu  või

, et kohandada parameetrit või valida säte. Parameetri
muudatused rakenduvad reaalajas väärtusi või sätteid
muutes.
Menüü Display sulgub automaatselt 30 sekundit pärast
viimast toimingut. Seda saab ka sulgeda, vajutades nuppu
MENU (Menüü).
Märkus: Hallid kirjeldused tähistavad parameetreid, mis pole praeguse signaali või sisendi
konfiguratsioonis saadaval.

2.7 ZeroWire’i menüü

MÄRKUS!
ZeroWire’i menüü on lubatud ainult kuval, millele on konfigureeritud sisseehitatud
ZeroWire’i vastuvõtja.

Menüüsse sisenemiseks ja ZeroWire’i ühendamisprotsessi aktiveerimiseks vajutage nuppu SCROLL
(Keri).

Vaadake osa ZeroWire’i saatja seadistamine [} 40] ja tehke kindlaks, et kuvarile asetatud ZeroWire’i
saatja on vähemalt 2,4 meetri (8 jala) kaugusel ja ZeroWire’i sisseehitatud vastuvõtja poole pööratud
ning mõlemad kuvad on vertikaalselt ja horisontaalselt joondatud ±10° eksimusega, kõrgustel ≥ 1,5
meetrit (5 jalga).
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Ühendamise LED
Kuvarile asetatud ZeroWire’i saatjal vajutage ja hoidke all nuppu LINK, kuni ühendamise
LED hakkab vilkuma.

Alustage ühendamisprotsessi ZeroWire’i sisseehitatud vastuvõtja kuval, vajutades nuppu .

ZeroWire’i sisseehitatud vastuvõtja seadme ekraan läheb mustaks, kui sisend Primary (Primaarne)
lülitatakse automaatselt ZeroWire’i sisse. Ekraani alumises nurgas olevad mitmed ühenduseoleku
teated näitavad ühendamisprotsessi järkjärgulisi etappe. Kui ühendamine on lõpule jõudnud, kuvatakse
vastuvõtja ekraanil saatja kuva.
Alternatiivse ZeroWire’i ühendamisprotseduuri jaoks vt ZeroWire’i kiirühendus [} 44].
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2.8 ZeroWire’i olekuteated

ZeroWire’i olekuteated näitavad ühendamisprotsessi etappe.

Vaadake osa Juhtmevaba ühendamise oleku teated [} 45] kõigi olekuteadete täieliku kirjelduse jaoks.

2.9 Menüü Picture (Pilt)

Menüüle Picture ligi pääsemiseks vajutage nuppu   üks kord pärast menüü Display (Kuvar) avamist.

Horizontal Position (Horisontaalne asend)
Pildi horisontaalselt keskele asetamiseks vajutage nuppu  või .

Vertical Position (Vertikaalne asend)
Pildi vertikaalselt keskele asetamiseks vajutage nuppu  või .

H-Sharpness (H-teravus)
Horisontaaltasapinnal kuvatava pildi teravuse (serva parandamine) suurendamiseks vajutage nuppu 
või .
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V-Sharpness (V-teravus)
Vertikaaltasapinnal kuvatava pildi teravuse (serva parandamine) suurendamiseks vajutage nuppu  või

 .

Phase (Faas) (ainult VGA, RGBS, YPbPr ja SOG)
Kuva pikslikella faasi kohandamiseks vajutage nuppu  või  .

Frequency (Sagedus) (ainult VGA, RGBS, YPbPr ja SOG)
Kuva pikslikella sageduse kohandamiseks, kuni pilt täidab kogu ekraani horisontaalselt, seadke esmalt
valiku Scaling (Suuruse muutmine) sätteks Fill (Täida) ja vajutage nuppu  või .

Overscan (Kaadrist väljas) (video)
Parameeter on lubatud, kui sisend on 16 : 9, 480P, 576P või vahelduv. Vajutage nuppu  või  , et
valida.
0: pilt kuvatakse ekraani täitvas suuruses videoteavet kaotamata. Pilt võib olla kuvatud kasti
surumisena, nii et ülal ja all või vasakul ja paremal oleks mustad ribad.
1, 2, 3, 4, 5 või 6: suurendab astmeliselt ja lõikab tsentreeritud pilti. Kui pilt muutub suuremaks, kaovad
külgedelt videoandmed.

Scaling (Suuruse muutmine) (graafika)
Parameeter on lubatud, kui sisendsignaal ei ole 16 : 9, 480P, 576P või vahelduv. Vajutage nuppu  või

 , et valida.
Fill (Täida): laiendab videokujutist kogu ekraani täitmiseks. Proportsioonid ei pruugi olla õigesti
kuvatud.
Aspect (Proportsioonid): laiendab videopilti, kuni selle suurim dimensioon täidab ekraani, samal ajal
proportsioone säilitades. Kujutist võib kuvada ümbriku kujul, kui on mustad tulbad üleval ja all, vasakul
ja paremal.
1:1: kuvab videoandmed originaalses suuruses ja proportsioonides. Kuvast erinevate
proportsioonidega kujutist näidatakse ümbriku kujul, kus on mustad tulbad üleval ja all, vasakul ning
paremal.

SmartSync™ / Alternative Modes (Alternatiivsed režiimid): (ainult VGA, RGBS, YPbPr ja
SOG)
NDS-i omatud tehnoloogia SmartSync uurib sissetulevaid signaale, et kuvada videomaterjal
automaatselt õiges vormingus.
Režiime Alternative Modes kasutatakse selleks, et manuaalselt eristada režiime, mille ajastamisnäitajad
on väga lähestikku.
SmartSync: SmartSynci lubamiseks vajutage parempoolset nuppu .
Alternative modes (Alternatiivsed režiimid): Režiimide Alternative Modes kohandamiseks vajutage
nuppu  . Pärast režiimi Alternative Modes valimist muutub režiim järk-järgult iga kord, kui vajutatakse
nuppu   ajani, kui valitud režiim on võrdne maksimaalse võimalikuga Järgmine nupu   vajutus
taastab esialgse režiimi.
Flip/Rotate (Pööramine/keeramine)
Vajutage nuppu  või  , et valida üks 5 valikust.

H-Flip (H-pööre) V-Flip (V-pööre) 90° 180° 270°
Pööre vasakult
paremale

Pööre ülevalt alla Pööre kellaosuti
suunas

Pööre kellaosuti
suunas

Pööre kellaosuti
suunas

Fine Tune (Viimistlus)
Praegu pole saadaval.
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2.10 Menüü Color (Värv)

Gamma
Gamma sätte valimiseks vajutage nuppu  või .
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 või 2,6: eelseadistatud gamma väärtused
Video: lineaarne gamma teatmetabel (LUT)
PACS: DICOM-i gamma LUT
See toode on võimeline kuvama radioloogilisi (PACS) kujutisi ainult viiteks.

Color Temperature (Värvitemperatuur)
Eelseadistatud värvitemperatuuri valimiseks vajutage nuppu  või .
5500, 6500, 8000, 9300: eelseadistatud värvitemperatuurid.
User (Kasutaja): kui valitud eelseadistatud värvitemperatuuriga muudetakse alljärgnevalt muu
värviparameetri vaikesätet, kopeeritakse saadud väärtused suvandi Color Temperature User
eelseadistustesse ja valitakse suvand User.

Red / Green / Blue (Punane/roheline/sinine)
Pildi valitud värvi värvitasakaalu muutmiseks vajutage nuppu  või .

Saturation (Värviküllastus) (saadaval ainult YUV sisenditega)
Pildi küllastuse (värvi intensiivsuse) muutmiseks vajutage nuppu  või .

Hue (Toon) (saadaval ainult YUV sisenditega)
Pildi tooni (värvi) muutmiseks vajutage nuppu  või .

Brightness (Heledus)
Heleduse kohandamiseks vajutage nuppu  või . Heledust muudab ka nupp Brightness/Contrast
(Heledus/kontrastsus), mida on kirjeldatud lk osas Kujutise reguleerimine [} 25].

Contrast (Kontrastsus)
Kontrastsuse kohandamiseks vajutage nuppu  või . Heledust muudab ka nupp Brightness/
Contrast (Heledus/kontrastsus), mida on kirjeldatud osas Kujutise reguleerimine [} 25].

Video Level (Videotase)
Signaali vahemiku kohandamiseks vajutage nuppu  või .
Normal (Tavaline): dünaamiline vahemik, mis vastab sissetulevale signaalile ilma muudatusteta.
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Expanded (Laiendatud): laiendab signaali taset nii, et sisendsignaali vahemikus 16 (must) kuni 235
(valge) laiendatakse vahemikku 0 (must) kuni 255 (valge).

MÄRKUS!
Kui signaal on juba täies vahemikus (0 kuni 255), põhjustab sätte Expanded valik
signaali „lõikamise“ või „küllastuse“.

Color Correction (Värvi muutmine)
Värvi muutmise sätte valimiseks vajutage nuppu  või .
User (Kasutaja): vaikeväärtused asendatakse kasutaja muudetud sätetega.
NDS: tehases kalibreeritud selliseks, et need vastaksid NDS-i värvitemperatuuri 2,2 gamma / 6500 K
spetsifikatsioonidele.
SMPTE-C: tehases kalibreeritud SMPTE-C standardi kohaselt.
BT-709: tehases kalibreeritud BT-709 standardi kohaselt.

2.11 Menüü Setup (Häälestus)

Menu Position (Menüü asend):
OSD menüüde kuvamiseks üheksast eelseadistatud ekraani asukohast vajutage nuppu  või .

Language (Keel):
ühe keele valimiseks kaheksa hulgast: English (Inglise), Deutsch (Saksa), Français (Prantsuse),
Italiano (Itaalia), Svenska (Rootsi), Español (Hispaania), Nederlands (Hollandi) või Pycckий
(Vene), vajutage nuppu  või .

DPMS Enable (DPMS-i lubamine)
Kuva toitehaldussüsteemi (DPMS) lubamiseks või keelamiseks vajutage nuppu  või .
Off (Väljas): vaikeseade.
On (Sees): kui sisendsignaali pole, kuvatakse teade „D.P.M.S 10 kuni 15 sekundit, enne kui ekraan
läheb energiasäästu
režiimile. Ekraan lülitub sisse, kui sisendsignaal taastub.

Auto Source Select (Automaatne allika valik)
Auto Source Selecti keelamiseks või lubamiseks vajutage nuppu  või .
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Off (Väljas): video sisend on manuaalselt valitud.
On (Sees): otsib läbi kõikvõimalike sisendallikaid, kuni aktiivne videoallikas on leitud.
Priority (Prioriteet): Priority Input Select (Prioriteetne sisendi valik) on vaikimisi keelatud. Sisend
Secondary (Sekundaarne) tuleb valida enne, kui valikut Priority Input Select saab lubada. Kui
funktsioon Priority Input Select on lubatud, asub PIP-pilt kujutise Primary (Primaarne) taga, nupud PIP
+ ja - (  ning ) on keelatud ja nupp SWAP on lubatud. Kui signaal Primary on kadunud, kuvatakse
sisend Secondary. Kui signaal Primary taastatakse, kuvatakse selle kujutis jälle ja kujutis Secondary
asetatakse kujutise Primary taha. Kui nii signaalid Primary kui ka Secondary signaalid kaovad, siis
jälgib seade vaheldumisi sisendeid Primary ja Secondary sisendeid, kuni ühes neist tuvastatakse
signaal. Kui signaal tuvastatakse sisendis Primary või Secondary, kuvatakse see kujutis ekraanil.

Menu Lock (Menüü lukustamine)
Funktsiooni Menu Lock lubamiseks vajutage nuppu .
Off (Väljas): vaikeseade.
On (Sees): keelab juurdepääsu OSD-menüüle, et vältida tahtmatuid muudatusi ekraanisätete puhul.
OSD sulgub ja lühidalt kuvatakse teade MENU LOCKED (Menüü lukustatud). OSD juurdepääsu
avamiseks vajutage ja hoidke korraga all nuppu MENU (Menüü) ja SCROLL (Keri) kuni ekraanile
ilmub MENU UNLOCKED (Menüü lahti lukustatud).

Communication Port (Pääsupunkt)
Selleks et valida Communication Port kuva juhtimiseks, kasutades NDS-i ühtseid jadakäsklusi, vajutage
nuppu  või . Liitmiku detailide kohta vt Andmekonnektorid ja viigustik [} 29].
RS-232: Ühendage RJ-25-kaabel RS-232-pordiga.
Ethernet: kui Etherneti port on valitud, saab ekraani juhtida TCP/IP-pordi kaudu.
Märkus. Kui kasutate valikut Ethernet Communication Port, kontrollige valikut Network IP Address
(Võrgu IP-aadress): valikute Port (Port), Subnet Mask (Alamvõrgumask) ja Gateway (Võrguvärav)
sätted, mida on kirjeldatud osas Menüü Setup (Häälestus) [}  18], on teie võrgule õigesti
konfigureeritud.
USB: USB-ühenduse (ND-OS) porti ühendatud mini-USB-kaabel kuvatakse ühendusseadmes kui
RS-232-port.
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DVI-1 Output (DVI-1 väljund)
Valiku Redrive (Ketas) või Screen (Ekraan) sätete muutmiseks vajutage nuppu, mis liigub kahe sätte
valiku vahel.
Redrive (Ketas): väljundid DVI-1 teavitavad sisendist DVI-1 ketta (väljund) liitmikus.
Screen (Ekraan): väljundid kuvavad kujutise, sealhulgas PIP ja OSD, DVI-1 RE-DRIVE (väljund)
liitmikusse.

Kujutise kuva: DVI-1 + VGA

Redrive (Ketas): DVI-1 DVI-1 väljundisse Screen (Ekraan): DVI-1 + VGA DVI-1 väljundisse

Keypad Color (Klaviatuuri värv)
Sätte Keypad Color muutmiseks vajutage nuppu  või .

Factory Defaults (Tehaseseaded)
Selleks et taastada kõik tehase eelseadistatud sätted, vajutage nuppu , et avada menüü Factory
Defaults (Tehaseseaded).

Seejärel vajutage nuppu SCROLL (Keri), et valida funktsioon Factory Defaults (tehaseseaded), ja
vajutage nuppu  . Töötlemise ajal kuvatakse teade Restoring Factory Defaults (Tehaseseadete
taastamine).
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User Defaults (Kasutaja vaikesätted)
Selleks et salvestada muudatused kasutaja vaikesätete profiilis, vajutage nuppu SCROLL (Keri), et
valida valiku User Defaults profiil Empty (Tühi) ja vajutage nuppu  profiili salvestamiseks. Töötlemise
ajal kuvatakse teade Saving User Defaults (Kasutaja vaikesätete salvestamine).

Profiili User Defaults taastamiseks pärast muude parameetrite muutmist valige salvestatud profiil User
Defaults ja vajutage nuppu . Töötlemise ajal kuvatakse teade Restoring User Profile (Kasutaja
vaikesätete taastamine). Profiili User Defaults (Kasutaja vaikesätted) kustutamiseks valige salvestatud
profiil User Defaults ja vajutage nuppu Brightness/Contrast (Eredus/kontrastsus). Töötlemise ajal
kuvatakse teade Clearing User Profile (Kasutaja profiili kustutamine).
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Network IP Address (Võrgu IP-aadress): Port
See parameeter võimaldab kasutajal konfigureerida seadet staatiliste või dünaamiliste IP-seadistustega
ja konfigureerida Etherneti porti ekraani juhtimiseks, kasutades ühtseid jadakäsklusi.
Kuva konfigureerimiseks dünaamilise IP-aadressi puhul vajutage nuppu , et avada menüü Network IP
Address (Võrgu IP-aadress), vajutage nuppu SCROLL (Keri) ja seejärel nuppu , et menüüsse
siseneda.

Dünaamilise IP-seadistuse lubamiseks vajutage nuppu SCROLL (Keri), kuni DHCP (dünaamilise
serveri konfiguratsiooni protokoll) märkekast on sinine, ja seejärel vajutage kas nuppu  või , et
DHCP sisse või välja lülitada.

Kui DHCP on sisse lülitatud, on valikud Network IP address (Võrgu IP-aadress), Subnet Mask
(Alamvõrgu mask) ja Gateway (Võrguvärav) keelatud, kuna need konfigureeritakse automaatselt, kui
seade ühendatakse automaatset seadistust toetava võrguga.

Kui võrk on konfigureeritud DHCP-ga On (Sees) või Off (Väljas), peab port olema seatud nii, et see
vastaks pordile, millesse käsklusi saadetakse. Porti saab seadistada, vajutades nuppu , et
redigeerimisrežiimi siseneda, ja seejärel vajutage nuppu SCROLL (Keri), kuni pordi number on
siniseks märgistatud.

Vajutage nuppu  või , et suurendada või vähendada pordi numbrit, kuni soovitud pordi number on
saavutatud. Kui DHCP on välja lülitatud, peab kasutaja seadistama võrgule, millega kuva
kontrollitakse, valikud Network IP address, Subnet Mask ja Gateway. IP-aadressi seadistamiseks
keelake kõigepealt DHCP, seejärel vajutage nuppu redigeerimisrežiimi sisenemiseks ja nuppu
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SCROLL (Keri), et esile tuua esimene oktett (üks neljast IP-aadressi numbrist). Vajutage nuppu , et
esimene oktett konfigureerida, seejärel nuppu SCROLL (Keri), et iga järgnevat oktetti esile tuua ja
seadistada, kuni kõik neli on õigesti seadistatud.
Kui te ei tea ühendatava võrgu sätteid, pöörduge oma IT-administraatori poole.

Subnet Mask (Alamvõrgu mask)
Subnet Mask tuleb manuaalselt seadistada, kui DHCP on välja lülitatud.
Subnet Maski seadistamiseks vajutage nuppu   redigeerimisrežiimi sisenemiseks ja esimese okteti
(üks neljast Subnet Addressi (Alamvõrgu aadress) numbrist) esile toomiseks. Vajutage nuppu  või ,
et esimene oktett konfigureerida, seejärel nuppu SCROLL (Keri), et iga järgnevat oktetti esile tuua ja
seadistada, kuni kõik neli on teie võrgu jaoks õigesti seadistatud. Kui DHCP on lubatud, konfigureerib
võrk selle parameetri automaatselt.

Gateway (Võrguvärav)
Gateway tuleb manuaalselt seadistada, kui DHCP on välja lülitatud.
Gateway seadistamiseks vajutage nuppu   redigeerimisrežiimi sisenemiseks ja esimese okteti (üks
neljast Gateway Addressi (Võrguvärava aadressi) numbrist) esile toomiseks. Vajutage nuppu  või ,
et esimene oktett konfigureerida, seejärel nuppu SCROLL (Keri), et iga järgnevat oktetti esile tuua ja
seadistada, kuni kõik neli on teie võrgu jaoks õigesti seadistatud. Kui DHCP on lubatud, konfigureerib
võrk selle parameetri automaatselt.

PIP Adjust (PIP-i reguleerimine)
Eelseadistatud PIP-kuva valimiseks vajutage nuppu  või . PIP-kuva valikuid juhivad ka klaviatuuri
PIP-juhtnupud, mida on kirjeldatud osas PIP-i juhtnupud [} 23].

2.12 PIP-i juhtnupud

PIP: sekundaarse kujutise juhtnupud
Kui valite ainult sisendi Primary (Primaarne), siis sisendi Secondary (Sekundaarne)
valik kuvatakse esmalt väikese PIP-kujutisena.

Kujutise Secondary suuruse muutmiseks sulgege OSD menüüd ja vajutage nuppu 
või , et sirvida allpool kirjeldatud PIP-režiime.

Väike PIP: kujutis Secondary (Sekundaarne) kuvatakse 25% kogu
ekraani laiuselt, kusjuures kujutis Primary (Primaarne) kuvatakse
täisekraanil.

Suur PIP: kujutis Secondary (Sekundaarne) kuvatakse 40% kogu
ekraani laiuselt, kusjuures kujutis Primary (Primaarne) kuvatakse
täisekraanil.
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Poolitatud ekraan: kujutised Primary (Primaarne) ja Secondary
(Sekundaarne) kuvatakse võrdsetel ekraanipooltel ümbrikukujul, millel
on mustad tulbad üleval ja all.

Kaadrist väljas poolitatud ekraan: kujutised Primary (Primaarne) ja
Secondary (Sekundaarne) kuvatakse võrdsetel ekraanipooltel, kujutiste
kõrgus on maksimaalne ja vasakult/paremalt on kujutisi lõigatud.

Primaarne täisekraan: kujutis Primary (Primaarne) kuvatakse
täisekraanil, kujutis Secondary (Sekundaarne) on peidetud.

SWAP: sisendi Primary (Primaarne) ja Secondary (Sekundaarne) vahetamine
Sisendi Primary ja ekraani asukoha vahetamiseks sisendi Secondary omaga vajutage
nuppu SCROLL/SWAP. Vajutage nuppu uuesti, et taastada sisendite algne olek
Primary/Secondary. Kujutise Primary ja Secondary vahetamiseks ei ole mõlema
kujutise signaal vajalik.

Üldotstarbeline sisend/väljund
Üldotstarbelise sisendi/väljundi juhtnupp võimaldab kasutajal kujutise Secondary (Sekundaarne)
suurusi läbi vaadata ja vahetada kujutisi Primary (Primaarne) ja Secondary (Sekundaarne), nagu on
kirjeldatud lk PIP-i juhtnupud [}  24], ning kuvada ekraani ülemises vasakus nurgas tähis Record
(Salvesta).

Üldotstarbelise sisendi/väljundi juhtseadme kasutamine
1. Valige sisendid Primary (Primaarne) ja Secondary (Sekundaarne) menüüs Input (Sisend).
2. Ühendage sobivate juhtmetega seade töölaua Primary üldotstarbelise sisendi/väljundi liitmikuga.

Üldotstarbelise sisendi/väljundi kirjelduse ja pistikplaatide diagrammi nägemiseks vt lk
Juhtkonnektorid ja viigustik [} 32].

3. Vajutage seadme nuppu PIP Size (PIP-suurus), et ekraanil kuvada PIP-i ja poolitatud ekraani
valikuid.

4. Vajutage seadme SWAP (Vaheta) nuppu, et vahetada kujutise Primary ja Secondary asukohad.
5. Vajutage seadme nuppu Record (Salvesta), et kuvada tähis Record, kuni nupp Record

vabastatakse.
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2.13 Kujutise reguleerimine

Nupp Brightness/Contrast (Heledus/kontrastsus)
Vajutage nuppu Brightness/Contrast (Heledus/kontrastsus), et pääseda ligi juhtnupule
Brightness (eredus). Vajutage nuppu kaks korda, et pääseda ligi juhtnupule Contrast
(Kontrastsus), või vajutage seda kolm korda, et pääseda ligi juhtnupule Backlight
(Taustavalgus). Vajutage nuppu  või , et juhtnuppe kohandada.

Juhtnupp Brightness (Eredus)
Sisendi Primary (Primaarne) heleduse reguleerimiseks vajutage nuppu

 või . Kui sisend Secondary (Sekundaarne) on lubatud, vajutage
nuppu Brightness/Contrast (Eredus/kontrastsus) uuesti, et pääseda
ligi Secondary heleduse juhtnupule.
MÄRKUS. Heleduse seadmine liiga kõrgeks või liiga madalaks
vähendab kuvatava kujutise varjude variatsiooni ja heledate kohtade
detaile.
Juhtnupp Contrast (Kontrastsus)
Sisendi Primary (Primaarne) kontrastsuse reguleerimiseks vajutage
nuppu  või . Kui sisend Secondary (Sekundaarne) on lubatud,
vajutage nuppu Brightness/Contrast (Eredus/kontrastsus) uuesti, et
pääseda ligi Secondary kontrastsuse juhtnupule.
Märkus. Heleduse seadmine liiga kõrgeks või liiga madalaks vähendab
kuvatava kujutise varjude variatsiooni ja heledate kohtade detaile, mis
põhjustab küllastuse valesti kujutamise.
Juhtnupp Backlight (Taustavalgus)

Monitori taustavalguse taseme reguleerimiseks vajutage nuppu  või
.

Stabilization (Stabiliseerimine) on funktsioon, mis taastab tehase
eelseadistatud taseme. Stabilizationi (Stabiliseerimine) lubamiseks või
keelamiseks vajutage nuppu SCROLL (Keri) ja nuppu  või , et
valikute vahel liikuda.
Märkus. Madalam taustavalguse tase suurendab taustavalguse tööiga.
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3 Korpuse kokkupanemine ja puhastamine

3.1 Kaablikatte paigaldamine

1. Ühendage toite-, juhtimis- ja videokaablid enne kaablikatte paigaldamist.
2. Joondage kaablikate kuvari tagaküljel asuva kaabli seinasüvendiga.
3. Lükake kaablikate ettepoole süvendisse, nii et kaablid paiknevad väljalõigete all.
4. Lükake kaablikate ettepoole, kuni alumise serva sakid klõpsuga paika lähevad.
5. Kui võimalik, kasutage kahte pöidlakruvi, et kaablikatte vasak ja parem nurk korralikult kinnitada.

3.2 Puhastamisjuhised

ETTEVAATUST!
Enne puhastamist tuleb seadmed välja lülitada ja toiteallikatest eemaldada.

ETTEVAATUST!
Seadme tõsine kahjustus
Ärge laske vedelikel seadme sisemusse sattuda, kuna see võib põhjustada
pöördumatut kahju seadmele.

ETTEVAATUST!
Seadme kahjustus
Ärge kasutage lahusteid, nagu benseen või vedeldi, ega happe- ja leelisepõhiseid või
abrasiivseid puhastusaineid.

Pühkige põhjalikult kõik korpuse klaasist ja plastist esipinnad ebemevaba lapiga, mis on niisutatud
kerge klaasipuhastusvahendiga, näiteks 70% isopropüülalkoholi, destilleeritud 5% happelise valge
äädika või ammoniaagil või muul põhineva klaasipuhastiga. Ärge kasutage karme lahusteid,
abrasiivseid puhastusaineid ega keemilisi puhastuslappe.
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4 Konnektoripaneel

4.1 Radiance Ultra toote konfiguratsioonid

Üksus Primaarne
paneel Digitaalne Analoog HDBaseT ZeroWire Rx

sisseehitatud

Radiance
Ultra 68,58
cm (27")

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance
Ultra 68,58
cm (32")

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 81
cm (32")

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

MÄRKUS!
Lisateavet vaadake müügi andmelehelt.
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4.2 Radiance Ultra liitmikpaneelid

Primaarne paneel Sekundaarsed paneelid
Standardne sisend/väljund Digitaalsisend/-väljund

Analoogsisend/-väljund

Sisend/väljund puudub

HDBaseT sisend

MÄRKUS!
1. 3G-SDI 1 ja 3G-SDI 2 võtavad vastu 3G-SDI signaale.
2. Väljundid DVI-I ja DVI-D2, 3G-SDI 1 ning 3G-SDI 2 RE-DRIVE on aktiivsed ainult siis,
kui kuvar on sisse lülitatud.
3. ND-OS-liitmik on ette nähtud püsivarauuenduste installimiseks. ND-OS-liitmikku
saab kasutada ka kuvari juhtimiseks. Vt osa PIP-i juhtnupud.

Liitmike tüübid
Sisendid Konnektori tüübid
DVI-1 DVI-I (max 1920 × 1200)
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 (max 1920 × 1200)
Komposiit BNC
S-Video DIN-4
HDBaseT RJ45

Väljundid Konnektori tüübid
DVI-1 DVI-I
RGBS-1/YPbPr-1/VGA-1/SOG-1 DVI-I
DVI-2 DVI-D
SDI 1, SDI 2 BNC
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4.3 Andmekonnektorid ja viigustik

DVI-I digitaalne ja analoogne
DVI-I IN on DVI-D üksikühenduse, mis toetab digitaal- ja analoogsignaali (RGBS/YPbPr).
Analoogandmed kuvatakse klemmidel 8 ja C1–C5.

Viik Signaal Viik Signaal Viik Signaal

1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. DATA 1/3
SHIELD 21 T.M.D.S. DATA 0/5

SHIELD
2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Ei ole kasutusel 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SHIELD 13 Ei ole kasutusel 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 EI ole kasutusel 14 +5 V TOIDE 24 T.M.D.S. CLOCK-
5 Ei ole kasutusel 15 GND Ainult DVI-I IN
6 DDC KELL 16 HOT PLUGI TUVASTUS C1 ANALOOG PUNANE
7 DDC ANDMED 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOOG ROHELINE

8 ANALOG VERTICAL
SYNC (DVI-I IN Only) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOOG SININE

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

ANALOOG
HORISONTAALNE
SÜNKROONIMINE

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Ei ole kasutusel C5 ANALOOG MAANDUS

VGA
VGA IN toetab signaale RGBS 2, YPbPr ja SOG 2.

Viik Kirjeldus Viik Kirjeldus Viik Kirjeldus
1 PUNANE 6 GND PUNANE 11 N. C.
2 ROHELINE 7 GND ROHELINE 12 DDC_SDA

3 SININE 8 GND SININE 13 HORISONTAALNE
SÜNKROONIMINE

4 N.C. 9 +5VD 14 VERTIKAALNE
SÜNKROONIMINE

5 GND 10 SÜNKROONIMINE GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Viik Nimi Kirjeldus
1 GND Maandus (Y)
2 GND Maandus (Y)
3 Y Intensiivsus (heledus)
4 C Intensiivsus (värvus)

HDBaseT
HDBaseT kasutab RJ-45-konnektorit.

Viik Kirjeldus
1 HDBT_P0
2 HDBT_N0
3 HDBT_P1
4 HDBT_P2
5 HDBT_N2
6 HDBT_N1
7 HDBT_P3
8 HDBT_N3
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4.4 Juhtkonnektorid ja viigustik

TCP-IP

Viik Signaal Kirjeldus
1 TX+ Ühendus puudub
2 TX- Edastuse tagastus
3 RX+ Vastuvõtt
4 N/C Ühendus puudub
5 N/C Ühendus puudub
6 RX- Vastuvõetu tagastus
7 N/C Ühendus puudub
8 N/C Ühendus puudub

USB
Kiiruuenduse kaabel, osa number 35Z0047, saadaval NDS-ilt.

Viik Nimi Kirjeldus
1 VCC +5 VDC
2 D- Andmeedastuse tagastus
3 D+ Andmeedastuse tagastus
4 GND Maandus
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RJ-11 (6-klemmine) RS-232-jadakontroll

Viik Nimi Kirjeldus
1 N/C Ühendus puudub
2 N/C Ühendus puudub
3 N/C Ühendus puudub
4 RXD Vastuvõtt
5 GND Maandus
6 TXD Edastus

Üldotstarbeline sisend-/väljundliitmik
RJH 4-klemmine telefoni käsikomplekti liitmik

Viik Nimi Kirjeldus
1 Swap (Vaheta) Vaheta sisendeid P ja S
2 P.S. PIP Size (PIP-suurus):
3 R.I. Näidik Record (Salvestus)
4 GND Näidik Record (Salvestus)

Swap (Vaheta): klemmi Swap sulgemine GND-le vahetab kujutiste Primary (Primaarne) ja Secondary
(Sekundaarne) asukoha ning suuruse. Vt PIP-i juhtnupud [} 23] .
PIP Size (PIP-suurus): kujutise Secondary (Sekundaarne) suurus suureneb iga kord, kui PIP Size
ühendatakse GND-ga. Vt PIP-i juhtnupud [} 23] .
Näidik Record (Salvestus): kui näidik Record kuvatakse samal ajal, kui kontakti suletakse GND-le,
eemaldatakse näidik, kui kontakt avatakse. Näidik Record kuvatakse monitori ülemises vasakpoolses
nurgas.



33 / 57

Konnektoripaneel | 33

4.5 Elektrisümboli

Potentsiaaliühtlustus
See sümbol on ekraani potentsiaaliühtlustusjuhi (maanduspost) kõrval.

Suletud (sees) lüliti
See sümbol on lüliti Sees/Väljas suletud või seesmisel küljel.

Avatud (väljas) lüliti
See sümbol on lüliti Sees/Väljas avatud või välimisel küljel.

ETTEVAATUST!
Videosignaali halvenemine
Soovitame, et metallkaablite painutusraadius oleks vähemalt 63 mm (2,5 tolli) või 7
korda suurem kui kaabli diameeter, olenevalt sellest, milline väärtus on suurem.
Järsemad painutused võivad kaablit kahjustada ja/või videosignaali halvendada.
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5 Tehnilised näitajad ja toetatud lahutusvõimed

5.1 Tehnilised näitajad

Tehnilised näitajad võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Praeguseid tehnilisi näitajaid küsige tehasest.

Radiance Ultra 68,58
cm (27")

Radiance Ultra 68,58
cm (32")

Radiance Ultra 81 cm
(32 tolli) TruColor

Vaateala (diagonaal) 685 mm (27,0 tolli) 800 mm (31,5 tolli) 800 mm (31,5 tolli)
Typical Luminancea (cd/
m2) 900 400 650

Loomulik lahutusvõime 1920 × 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Piksli samm (mm) 0,311 0,364 0,364
Vaatlusnurk
(horisontaalne ja
vertikaalne)

178° 178° 178°

Kontrasti suhe
(nimiväärtus) 1000 : 1 1100 : 1 1100 : 1

Värviskaala BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709
VGA sisendsignaali tase
75 oomi juures 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI sisendsignaali
tase 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-video sisendsignaali
tase 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Liitsisendsignaali tase 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p
HDBaseT
liitsisendsignaali tase 0,85–4,0 V p-p 0,85–4,0 V p-p 0,85–4,0 V p-p

Sünkrooni rohelisel
(Sync on Green, SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS sisendsignaali
tase 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS sisendi
sünkroonimistase 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Alalisvoolu sisend 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Alalisvoolu tarbimine
(nimiväärtus)b 70 W 52 W 87 W

Vahelduvvoolu tarbimine
(nimiväärtus)b 81W 60 W 98 W

Mõõtmed (laius × kõrgus
× diagonaal)

678 × 445 × 84 mm
(26,7 × 17,5 × 3, 3 tolli)

780 × 511 × 86 mm
(30,7 × 20,1 × 3,4 tolli)

780 × 511 × 86 mm
(30,7 × 20,1 × 3,4 tolli)

Kuvari kaal 8,9 kg (19,5 naela) 11 kg (24,0 naela) 13,2 kg (29,0 naela)
Töötemperatuur 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)
Hoiustamistemperatuur –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F)
Töökeskkonna niiskus
(mittekondenseeruv) 20–85% 20–85% 20–85%
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Hoiustuskeskkonna
niiskus
(mittekondenseeruv)

5–85% 10–90% 10–90%

Transpordikeskkonna
niiskus
(mittekondenseeruv)

5–85% 10–90% 10–90%

Töökeskkonna kõrgus
(maksimaalne) 2000 m (6600 jalga) 2000 m (6600 jalga) 2000 m (6600 jalga)

Hoiustamiskeskkonna
kõrgus (maksimaalne) 10000 m (33000 jalga) 10000 m (33000 jalga) 10000 m (33000 jalga)

a. Kuvatud eredus on ilma paigaldatud puuteekraani või A/R-filtrita.
b. Kehtib toiteallika Bridge Power BPM150S24F06 kohta.

5.2 Toetatud lahutusvõimed

DVI-toetatud lahutusvõimed
Signaali parameeter Toetatud vahemik
Aktiivne lahutusvõime (horisontaalne × vertikaalne) 640 × 480 min kuni 1920 × 1200 max
Värskendussagedus (vertikaalne sagedus) 23,98 Hz kuni 85 Hz
Pikslikell (pikslisagedus) 25 MHz kuni 165 MHz

DVI-D sisend suudab automaatselt tuvastada mis tahes kehtiva digitaalse DVI-signaali lahutusvõime
ulatuses, vertikaalse värskenduse ja ülaltoodud tabelis täpsustatud pikslikella väärtuste vahemikud.
Signaale, mis asuvad väljaspool täpsustatud vahemikke, ei pruugita toetada.
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SDI ja HDBaseT toetatud lahutusvõimed
SDI ja HDBaseT toetatud
lahutusvõimed

Vertikaalne eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne sagedus (Hz)

720 480i 29,97
720 483i 29,97
720 487i 29,97
720 576i 25
720 587i 25
1280 720 p 24
1280 720 p 25
1280 720 p 30
1280 720 p 50
1280 720 p 59,94
1920 1080 p 24
1920 1080 p 25
1920 1080 p 29,97
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080 p 50
1920 1080 p 59,94

VGA, RGBS ja YPbPr toetatud lahutusvõimed
Horisontaalne eraldusvõime
(pikslid)

Vertikaalne eraldusvõime
(jooned)

Vertikaalne sagedus (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 720 p 50
1280 720 p 59,94
1280 960 59,94
1280 960 60
1280 1024 60,02
1600 1200 60
1920 1080i 25
1920 1080i 29,97
1920 1080 p 50
1920 1080 p 59,94
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6 ZeroWire®-i sisseehitatud tehnoloogia

MÄRKUS!
Selles jaotises esitatud lisateave ja protseduurid kehtivad ainult siis, kui kasutate
Radiance Ultra kuvareid, mis on eelinstalleeritud sisseehitatud ZeroWire’i
vastuvõtjaga (valikuline) konfigureeritud.

Raadio kinnitus:
See seade vastab EN302 567 V2.0.24 nõuetele ja on vastavuses raadio- ning
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiiviga (RED) 2014/53/EU.
FCC tuvastus: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Ettenähtud kasutus ja hoiatused

Ettenähtud kasutus
Radiance Ultra seeria ZeroWire Embedded ja ZeroWire G2 on paaris juhtmevaba videosuhtluse saatja
ning vastuvõtja, mis on ette nähtud raadiosageduse kaudu videosignaali edastamiseks
endoskoopilisest kaamerast/protsessorist või muust allikast ZeroWire’i vastuvõtjale, et kuvada pilte
endoskoopiliste ja üldiste kirurgiliste protseduuride ajal. Radiance Ultra seeria ja ZeroWire G2
juhtmevaba videoseade on mittesteriilne korduskasutatav seade, mis ei ole ette nähtud kasutamiseks
steriilses valdkonnas.

Hoiatused
Mitte kasutada magnetresonantskeskkonnas.

Elutähtsate rakenduste puhul soovitame tungivalt, et ZeroWire’i saatja ja vastuvõtja paari
ning DVI kaabli asendused oleksid kohe saadaval. Peale selle soovitame, et kuvar, mis on
videoallikaga ühendatud, oleks koheselt saadaval alati, kui tehakse kirurgilist protseduuri.

Töötava seadme peab kasutajast või patsiendist olema alati vähemalt 20 cm kaugusel.

Vastunäidustused
Vt osa Vastunäidustused [} 9].
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6.2 ZeroWire’i tehnilised andmed

ZeroWire’i süsteem tagab juhtmevaba videosignaalide saatmise operatsioonisaali videoallikate DVI- või
3G-SDI väljundist videokuvari DVI-sisendisse. See töötab 60 GHz põhise juhtmevaba HD-süsteemina,
mis vastab FCC (Osa 15) eeskirjadele, mis reguleerivad litsentseerimata sagedusala 57–64 GHz, mis
asub elektromagnetilise spektri millimeetri laine (mmW) osas. Saatja on paigaldatud kuvari tagumisse
ülemisse serva ja võtab vastu sisendvideosignaale endoskoopilise kaamera protsessorilt või kuvari DVI
või SDI ketta väljundist.

Juhtmevaba signaali tüüp 60 GHz juhtmevaba HD-sagedus (WiHD)
Sagedusribad 57–64 GHz
Video kompressioon Puudub
Video sisendid (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Videoväljundid (Rx) DVI-D
HIPAA tugi 256-bitine AES-i krüptimine
Süsteemi latentsus < 1 raam
Maksimaalne arv paare ühe operatsioonisaali
kohta 2 paari

Väljuv RF vool < 28 dBm/MHz EIRP
Maksimaalne vahemik < 9,14 m (30 jalga)
Andmeedastuskiirus 50 Mbit/s – 3,8 GB/s
Energiatarve < 8 vatti

Katsesageduse maksimaalne EIPR väljundvõimsus
Kanalid Katsesageduse maksimaalne

EIPR väljundvõimsus
Keskmine EIPR
väljundvõimsus

LRP madal kanal 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP kõrge kanal 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP madal kanal 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP kõrge kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

Kaugus, et mitte tekitada raadiohäireid
Järgnevas tabelis leiduvaid seadmeid on katsetatud selleks, et määrata minimaalsed ohutud distantsid,
mida rakendades töötavad ZeroWire ja muud seadmed üksteist segamata. Kui tundub, et ZeroWire
põhjustab häireid või on häiritud muudest seadmetest, liigutage seadmed lihtsalt teineteisest
kaugemale ja hoidke nende vahel vähemalt tabelis täpsustatud distantsi.

Katsetatud seadmed Kaugus saatjast Kaugus vastuvõtjast
Elektrokauterisatsioon > 0,6 m (2 jalga) > 0,3 m (1 jalg)
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4 GHz juhtmevaba
juurdepääsupunkt > 15 cm (6 tolli) > 15 cm (6 tolli)

5,8 GHz juhtmevaba
juurdepääsupunkt > 15 cm (6 tolli) > 15 cm (6 tolli)

Mobiiltelefon > 1 cm > 1 cm
Bluetooth-seade > 1 cm > 1 cm
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Kaaskanali häirete ärahoidmine
Kui ZeroWire G2 on ainus süsteem ruumis, ei ole sisuliselt mingeid piiranguid. Saatja kanalivaliku
funktsioon valib kahest kanalist selle, mis sisselülitamise ajal tehtud otsingu ajal näitas väiksemat
tundlikkust häirete suhtes.
Mõned ZeroWire G2 kanalite eraldatust mõjutavad tegurid on järgmised.
1. Ruumi seinte paksus ja materjal.
2. Ruumi uste avamine ja sulgemine.
3. Ruumi laekonstruktsioon ja selle valmistamiseks kasutatud materjalid.
ZeroWire G2 saatja/vastuvõtja paar tuleb paigaldada samas ruumis. Eri ruumides töötamine ei ole
toetatud. Kui selles ruumis on paigaldatud kaks saatja/vastuvõtja paari, tuleb iga paar eraldi ühendada,
üks paar korraga, ühendades teise paari pärast esimese paari edukat ühendamist. Enne teise paari
sisselülitamist või ühendamist ei ole vaja esimest ühendatud paari välja lülitada.

Kanali kasutamine
Sobiva sätte määramiseks tuleks kasutada allpool loetletud soovitusi.
1. ZeroWire G2 saatja ja/või vastuvõtja seadmeid ei saa kasutada vanema ZeroWire’i saatja ja/või

vastuvõtjaga.
2. Ühes ruumis on võimalik kasutada maksimaalselt kahte ZeroWire’i süsteemi. Ühendatud saatjate ja

vastuvõtjate paarid peaksid ruumis olema vähemalt 1 m (3 jala) kaugusel.
3. Kahe ZeroWire’i süsteemi gruppe võib mitmes ruumis üles seada, aga ruumid peavad olema

vähemalt 7,6 m (25 jala) kaugusel üksteisest.
4. ZeroWire G2 saatjaid ja vastuvõtjaid ei tohiks paigaldada metallist kappidesse ega ümbritseda

metallist esemetega, kuna see takistab saatja sidet vastuvõtjaga.

Mitme süsteemi paigaldamine
Kui operatsioonisaali paigaldatakse kaks paaris saatja ja vastuvõtja süsteemi, järgige järgmist
protseduuri.
1. Kui saatjad ja vastuvõtjad pole ühendatud, lülitage sisse esimene saatja ning vastuvõtja paar ja

järgige ühendamisprotseduuri juhendit, mida on kirjeldatud ZeroWire’i kiirühendus [} 44].
2. Lülitage teine saatja ja vastuvõtja paar sisse ning korrake ühendamisprotseduuri. Saatja ja

vastuvatja paari peab ühendama üks paar korraga. Soovitame ühendatud paaride märgistamist, et
hõlbustada installimist ja veaotsinguid.

Jõudlus
ZeroWire HD juhtmevaba videosüsteem on ette nähtud ja optimeeritud kasutamiseks kirurgilistes või
protseduuriruumides. Kasutamine väljaspool kliinilist keskkonda ei ole soovitatav.
Järgmised sammud aitavad saavutada ZeroWire’i süsteemi optimaalset jõudlust.
1. Paigaldage mõlemad osad vähemalt 1,5 m (5 jalga) põrandast.
2. Ideaalis peaksid saatja ja vastuvõtja olema samal kõrgusel.
3. Usaldusväärse videoühenduse jaoks järgige ZeroWire’i saatja seadistamine [}  40] kirjeldatud

seadistusjuhiseid.
4. Saatja ja vastuvõtja peaksid olema üksteisega vastastikku ja olema teineteisele nähtavad vabas

õhuruumis.
5. Rakenduste puhul, kus otsenähtavus pole võimalik, soovitame, et saatjad ja vastuvõtjad asetseksid

seintest ≤ 1,8 m (6 jala) või vähemal kaugusel.
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6.3 ZeroWire’i saatja seadistamine

ZeroWire’i G2 saatja seadistamine

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI videoallikad
(2) DVI väljund (DVI kaabel)
(3) DVI väljund (valikuline 3G-SDI kaabel)
(4) Kuvari toide (24 VDC)
(5) Saatja toide (24 VDC)

6.4 ZeroWire G2 saatja liitmikupaneel

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

(1) Sisse-/väljalülitamise lüliti
(2) Toiteliitmik
(3) DVI sisend
(4) 3G-SDI sisend
(5) USB-port: Kasutatakse saatja püsivara värskenduse installimiseks, mitte tavalise I/O-na
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6.5 ZeroWire G2 saatja ’Y’ adapterikaablid

ZeroWire G2 saatjad ja vastuvõtjad, mida kasutatakse NDS-i toetatud kuni 81 cm (32-tollistel) kuvaritel,
võivad kasutada ZeroWire’i seadme toiteallikaks valikulist ’Y’ adapterkaablit. Saadaval on kaht tüüpi ’Y’
adapterkaableid. Vajaduse korral on sobilik Y-kaabel lisatud kuvari lisaseadmete komplekti.
SwitchCraft ’Y’ adapterkaabel (35X0096)

XLR ’Y’ adapterkaabel (35X0097)

6.6 ZeroWire G2 saatja toiteplokid

ZeroWire’i saatja ja vastuvõtja seadmeid saab vahetult toita tarnitud 24 VDC toiteallikaga.
(1) (2)

(1) 24 VDC toiteallikate mudelinumbrid
(2) ’Y’ adapteri J-3 või 24 VDC toitekaabel ühendub siia

Toiteallika kasutamisel valige ja paigaldage pistiku adapter, mis:
• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Asend ja paigutus

Antenni signaalivälja kuju tõttu peab nii saatja kui ka vastuvõtja paigaldama vertikaalse ja horisontaalse
joondusega ± 10°.

Vertikaalne joondus
Vertikaalne joondus peab olema ± 10°.

Horisontaalne joondus
Horisontaalne joondus peab olema ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Saatja
(2) Primaarne kuvar
(3) Vastuvõtja
(4) Sekundaarne kuvar
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(1)

(2)

(1) Saatja
(2) Välja kuju

Kõrgus
Saatja ja vastuvõtja peavad olema paigaldatud põrandast vähemalt 1,5 m (5 jala) kõrgusele, olema
samal kõrgusel, eelistatavalt peavad saatja ja vastuvõtja esiservad olema paralleelsed ja üksteise
suunas.

Saatja ja vastuvõtja horisontaalkaugus
ZeroWire  G2 töötab korralikult saatja ja vastuvõtja horisontaalkaugusel kuni 9,1 m (30 jalga). Siiski
saavutatakse enamikus Or-keskkondades parimad tulemused horisontaalkaugusega kuni 2,4 m (8
jalga).



44 / 57

44 | ZeroWire®-i sisseehitatud tehnoloogia

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 saatja (5) Ratastega alus
(2) Primaarne kuvar (6) Operatsioonilaud
(3) Sekundaarne kuvar (7) Endoskoopia käru
(4) ZeroWire’i vastuvõtja

6.8 ZeroWire’i kiirühendus

1. Ühendage DVI- või SDI-videoallikas kuvarile paigaldatud ZeroWire’i saatjaga.
2. Vajutage Radiance Ultra ZeroWire’i kuvaril nuppu INPUT (Sisend) kolm korda, et avada menüü
Input (Sisend).
3. Kinnitage, et ZeroWire on sisendina Primary (Primaarne) saadaval.
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4. Vajutage INPUT (Sisend) nuppu, et menüü Input sulgeda, ja seejärel vajutage seda veel kord, et
avada ZeroWire Link Menu (ZeroWire’i ühendusmenüü).

5. Vajutage ja hoidke all nuppu INPUT (Sisend) kolm sekundit, kuni progressiriba täidab kasti.

6. Kuvarile asetatud ZeroWire’i saatjal vajutage ja hoidke all nuppu LINK, kuni ühendamise LED
hakkab vilkuma. Kui saatja ja vastuvõtja seadmed teineteist tuvastavad ja ühenduma hakkavad,
vilguvad nii ühendamise kui ka oleku LED-id mitu sekundit kiiresti.

7. Vastuvõtva Radiance Ultra ZeroWire’i kuva vasakpoolses alumises nurgas on näha
ühendamisprotsessi etappe märkivad olekuteated.

6.9 Juhtmevaba ühendamise oleku teated

Ühendamise alustamisel algavad vastuvõtja ekraanil olevad olekuteated kirjega Searching for
Transmitter (Saatja otsimine) ja meeldetuletusega saatja sisse lülitada.
1. etapp. Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter
(Saatja otsimine – kui see pole juba aktiveeritud, aktiveerige see ZeroWire’i saatjal)
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2. etapp. Establishing Link (Ühenduse loomine)

3. etapp. Wireless Linked (Juhtmevaba ühendus)

Voolu taastamisel enne ühendatud süsteemil, algavad vastuvõtja ekraanil olevad olekuteated kirjega
Searching for Transmitter.
1. etapp. Searching for Transmitter (Saatja otsimine)

2. etapp. Establishing Link (Ühenduse loomine)

3. etapp. Wireless Linked (Juhtmevaba ühendus)
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Kui ühendust ei tuvastata 60 sekundi jooksul või seda ei kinnitata, kuvatakse vastuvõtja ekraanil
olekuteade No Transmitter Found (Saatjat ei leitud). Näpunäiteid ühendamise probleemide
lahendamise kohta vt „ZeroWire veaotsing” lk 36.
1. etapp. Searching for Transmitter (Saatja otsimine)

2. etapp. Saatjat ei leitud
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7 Tõrkeotsing

7.1 Kuva tõrkeotsing

Probleem Tõrkeotsing

Kujutise suurus on ekraani jaoks
liiga suur
(ainult VGA, RGBS, YPbPr, or
SOG analoogsisendid)

Kui pilt ei ole õiges vormingus, tuleb käivitada SmartSync.
SmartSynci käivitamiseks vajutage nuppu MENU (Menüü).
Menüüs Picture (Pilt) puudutage nuppu SCROLL (Keri)
SmartSynci esile tõstmiseks ja puudutage nuppu .
SmartSync käivitab pildi kuvamise omadused ja optimeerib neid.

Parasiittähed

Parasiittähed on tavaliselt seotud videokaabli või allika
peegeldustega. Kasutage kvaliteetset kaablit ja vähendage
võimaluse korral vertikaalset värskendussagedust. Väiksem
skannimiskiirus võib aidata peegeldusi kõrvaldada. Erinevalt CRT-
st ei virvenda lameekraan väiksema värskendussagedusega
(optimaalne on 60 Hz) ja andmete värskendamine on sama
kõikide värskendussageduste puhul.

Märkide virvendamine
(ainult VGA, RGBS, YPbPr, SOG
analoogsisendid)

Kui tähed värisevad või on paksud, võib olla vajalik valikuid
Sharpness (Teravus), Frequency (Sagedus) ja/või Phase (Faas)
korrigeerida. Vt ptk Valikute Frequency, Phase ja Sharpness
seadistamine allpool.

Müra ja vertikaalne moonutus
(ainult VGA, RGBS, YPbPr, or
SOG analoogsisendid)

Valiku Frequency (Sagedus) reguleerimine laiendab või kitsendab
kuvatava pildi horisontaalsuurust. Kuvatud kujutis võib olla liiga lai
või liiga kitsas ja vertikaalne ribajaotus ning pikslite värisemine
ilmuda hallides ja heledates toonides. Reguleerige valikut
Frequency, kuni pilt ekraanile sobib. Valiku Frequency õige
seadistuse kontrollimiseks võib kasutada horisontaalse asendi
reguleerimist. Joondage kujutis ekraani vasakusse serva ja
seejärel viige ühe klõpsuga paremale. Kui valik Frequency on
õigesti seadistatud, peaks pildi üks veerg jääma paremal ekraani
taha.

Sageduse testimine ja
reguleerimine
(ainult VGA, RGBS, YPbPr, or
SOG analoogsisendid)

Ühendatud sülearvuti abil avage tühi tekstifail, viige failiaken
ekraani keskele ja määrake fondi suuruseks ning stiiliks 8 punkti
Regular (Tavaline). Puudutage klahvi Enter (Sisestusklahv), et
liigutada kursor alla lehe keskmesse, seejärel vajutage ja hoidke
all klahve Shift (Tõstuklahv) ja +, et luua + sümbolite rida.
+ sümbolite ebaühtlased heledamad või tumedamad kuvad
näitavad, et valiku Frequency parameeter vajab reguleerimist.
Puudutage nuppu MENU (Menüü), et avada menüü Display
(Kuvamine), puudutage nuppu , et valida menüü Picture (Pilt),
seejärel puudutage nuppu SCROLL (Keri), et valida parameeter
Frequency. Järgmiseks puudutage nuppu  või , et
suurendada või vähendada valikut Frequency, kuni jõuate punkti,
kus kõik sümbolid + kuvatakse ühtemoodi.
Märkus. Sharpness (Teravus) ja Phase (Faas) on
peenhäälestusparameetrid, mida saab kõige paremini reguleerida
ekraani kalibreerimisprogrammi abil.
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Must ekraan

Ekraani lülitamine asendisse Off (Väljas) ja On (Sees). Kui
ekraanile ilmub logo, siis töötab kuvar korralikult. Kontrollige, kas
toitehalduse funktsioon (DPMS) on sisse lülitatud. Kui videoallikat
pole, ilmub paremas allnurgas teade Searching (Otsimine).

7.2 ZeroWire’i tõrkeotsing

Probleem Võimalikud põhjused Korrigeerimine

Indikaatortuli ei põle

Toiteliitmik pole
korralikult ühendatud

Veenduge, et toiteallika liitmik oleks seadme
toitepesasse täielikult sisestatud.

Y-kaabel:
kui kasutate toitekaablina Y-kaablit, veenduge, et
see oleks ühendatud NDS 24 VDC toiteallikaga ja
et toide oleks sisse lülitatud.

Iseseisev toiteallikas kui kasutate iseseisvat toiteallikat, kinnitage, et see
on täielikult sisestatud seinakontakti.

Seinakontakt
Mõnedel seinakontaktidel on sisse-väljalüliti.
Kui kasutataval seinakontaktil on sisseehitatud
lüliti, kontrollige, kas see on sisse lülitatud.

Saatjat ei leitud Kontrollige, kas saatja on asendis ON (Sisse
lülitatud) või allika signaal on ühendatud.

Pärast sisendi
eraldusvõime muutmist
pilti ei kuvata

Tsükleerige nii ZeroWire’i saatja kui ka vastuvõtja
toide, mitte kuvar.

Sidumisel ühenduse
loomine ebaõnnestub

Tsükleerige nii ZeroWire’i saatja kui ka vastuvõtja
toide.

Kehv või katkendlik
video

Saatja ja vastuvõtja
asuvad üksteisest
kaugemal kui 9,1 m (30
jalga).

Vähendage saatja ja vastuvõtja kaugus kuni 9,1 m-
ni (30 jalga).
Vt maksimaalset kaugust Asend ja paigutus [} 42].

Saatja ja vastuvõtja ei
ole korrektselt
joondatud

Järgige saatja-vastuvõtja joondamissoovitusi osas
Asend ja paigutus [} 42].

DVI või SDI (ainult
saatja) ühendused Veenduge, et kaablid oleks korralikult ühendatud.

Toetamata videorežiim Kontrollige, kas viderežiimi toetatakse. Vt osa PIP-i
juhtnupud.

DVI või SDI (ainult
saatja) kaablid

Vahetage kaablid ükshaaval ja kontrollige
videoekraani.
Kui videosignaal kuvatakse peale kaabli
ühendamist korrektselt, visake asendatud kaabel
ära.

Läbikostvus Vt osa PIP-i juhtnupud.
Nõrk signaal Vt osa PIP-i juhtnupud.
Saatja ja vastuvõtja on
ümber lülitatud

Veenduge, et videoallikas oleks ühendatud
saatjaga, mitte vastuvõtjaga.
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Oleku LED-märgutuled
LED-märgutule olek Kirjeldus
Sinine ja vilgub aeglaselt Seade otsib kanalit.
Sinine ja vilgub kiiresti Seade üritab luua ühendust.

Sinine ja põleb pidevalt Seade saadab (saatja) või võtab vastu (vastuvõtja)
videoandmeid.

Sinine vahelduvalt põlev ON/OFF 3 sekundi
jooksul Ühenduse teavet pole salvestatud.



51 / 57

Elektromagnetilise ühilduvuse tabelid | 51

8 Elektromagnetilise ühilduvuse tabelid
Kõik elektrilised meditsiiniseadmed peavad järgima standardi IEC 60601-1-2 nõudeid. Kõigi teiste
meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse ja kooseksisteerimise tagamiseks enne kirurgilist
protseduuri on vaja rakendada ettevaatusabinõusid, järgida kõiki juhendis esitatud elektromagnetilise
ühilduvuse (EMC) juhiseid ning kontrollida kõiki samal ajal kasutatavaid meditsiiniseadmeid.
Selle seadme kiirgusnäitajad teevad selle sobilikuks kasutamiseks tööstusvaldkondades ja haiglates
(CISPR 11 klass A). Kui seadet kasutatakse elamukeskkonnas (mille puhul tavaliselt on vajalik CISPR
11 klass B), ei pruugi see pakkuda piisavat kaitset raadiosageduslike sideteenuste eest. Kasutajal võib
olla vajalik mõjuvähendusmeetmeid, nagu seadme asukoha või suuna muutmine.
Teie abistamiseks on esitatud järgmised EMC tabelid.

8.1 Juhised ja tootjapoolsed selgitused - elektromagnetiline emissioon

Toode on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või toote
kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindlustest Ühilduvus Elektromagnetiline keskkond – juhised

RF häirekindlus CISPR 11 Rühm 1

Toode kasutab RF-i energiat ainult
sisefunktsiooni jaoks. Seega on
raadiosageduslik (RF) kiirgus väga väike ega
häiri tõenäoliselt lähedal paiknevaid
elektroonilisi seadmeid.

RF häirekindlus CISPR 11 Klass A

Toode sobib kasutamiseks kõigis asutustes,
sealhulgas elamud ja elamutena kasutatavaid
ehitisi varustava avaliku madalpingevõrguga
otse ühendatud asutused.

Ühtlustatud häirekindlus
IEC 61000-3-2 Klass A

Pingekõikumised/-
värelused IEC 61000-3-3 Vastavus
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8.2 Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Toode on ette nähtud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. Klient või
toote kasutaja peab tagama, et seda kasutatakse sellises keskkonnas.

Häirekindluse katse Häirekindluse katse

Elektrostaatiline lahendus (ESD), IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontaktlahendus
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV õhklahendus

Kiiratud RF-väli, IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz kuni 2,7 GHz
80% AM, 1 kHz

Lähedusväljad juhtmeta saatjatest IEC 61000-4-3

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

Vastuvõtlikkus kiiretele voolumuutustele/
impulsipursetele, IEC 61000-4-4

±2 kV vahelduvvool
±1 kV, I/O-pordid
100 kHz PRR

Pingemuhk, IEC 61000-4-5
Vahelduvvool, liinist maanduseni
Vahelduvvool, liinist liinini

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Juhtivuslik RF, IEC 61000-4-6
3 V (0,15 Mhz – 80M Hz)
6 V ISM-ribad
80% AM, 1 kHz

Voolusageduse (50/60 Hz) magnetväli, IEC
61000-4-8 30 A/m – 50 või 60 Hz

Pingelohud, lühiajalised katkestused ja
pingekõikumised IEC 61000-4-11

100% langus, 0,5 perioodi, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% langus, 1 periood
30% langus, 25/30 perioodi (50/60 Hz)
Katkestus, 100% langus, 5 s

MÄRKUS!
Statsionaarsete saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmeta telefonid) ja
liikuva maaside tugijaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja FM-raadioringhäälingu
ning TV-ringhäälingu jaamad, teoreetilist väljatugevust ei saa täpselt ennustada.
Statsionaarsete raadiosagedussaatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna
hindamiseks tuleb kaaluda asukoha elektromagnetilise ülevaatuse tegemist. Kui
toote kasutamise asukohas mõõdetud väljatugevus ületab eespool toodud
vastuvõetava raadiosagedusliku ühilduvustaseme, tuleb toodet normaalse toimimise
suhtes jälgida. Ebanormaalse toimivuse korral võivad olla vajalikud lisameetmed,
nagu toote ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
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MÄRKUS!
Sagedusvahemikus 150 kHz kuni 80 MHz peaksid väljatugevused olema väiksemad
kui 
3 V.

8.3 Juhised ja tootja deklaratsioon – soovituslikud eralduskaugused

Soovituslikud vahekaugused raadiosageduslike portatiivsete ja mobiilsideseadmete ning toote
vahel
Toode on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus raadiosagedushäired on
kontrolli all. Toote klient või kasutaja saavad aidata ennetada elektromagnetilist häiringut, tagades
kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja toote vahelise minimaalse
kauguse sideseadmete maksimaalse väljundvõimsuse ja alltoodu kohaselt.

HOIATUS!
RF-sideseadmete (saatjate) mõju jõudlusomadustele
Kaasaskantavad kõrgsageduslikud sideseadmed võivad mõjutada seadme
jõudlusomadusi. Seetõttu peavad sellised seadmed olema vähemalt 30 cm kaugusel
(sõltumata arvutustest) õhupuhurist, selle lisaseadmetest ja kaablitest.

Saatja maksimaalne
väljundvõimsus (W)

Eralduskaugus meetrites saatja sageduse järgi
150 kHz kuni 80 MHz 80 MHz kuni 800 MHz 800 MHz kuni 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

Saatjate korral, mille maksimaalset nimiväljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab soovitatavat
vahekaugust d meetrites(m) hinnata saatja sageduse kohta kehtiva valemi alusel, kus P on saatja
maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmete kohaselt.

MÄRKUS!
80 MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgema sageduse eralduskaugus.

MÄRKUS!
Need suunised ei pruugi kehtida igas olukorras. Elektromagnetilist levi mõjutavad
neeldumised ja peegeldused ehitistelt, objektidelt ning inimestelt.
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9 Nõuded ja tingimused

9.1 Vastavusdeklaratsioonid

FCC ja nõukogu direktiivid, mis käsitlevad Euroopa standardeid
See seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrusele 2017/745.
Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust. (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2)
seade peab vastu võtma iga vastuvõetud häire, sh soovimatuid tulemusi põhjustada võiva häire.
1. Kasutage värvimonitoriga kinnitatud määratud kaableid, et mitte segada raadio- ja televastuvõttu.

Muude kaablite ja adapterite kasutamine võib põhjustada teise elektriseadmete häireid.
2. Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15.  osa ja CISPR 11 nõuetele. Seade

genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seade ei ole paigaldatud ja
seda ei kasutata juhiste kohaselt, võib seade põhjustada raadiosideseadmes kahjulikke häireid.

IEC
Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab meditsiiniseadmete piirmäärade standardile IEC
60601-1-2. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et kaitsta põhjendatult kahjulike häirete vastu
tavapärase paigalduse korral meditsiiniasutuses. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata
raadiosageduslikku energiat ning kui seade ei ole paigaldatud ja seda ei kasutata juhiste kohaselt, võib
see põhjustada teistes läheduses olevates seadmetes kahjulikke häireid.
FCC, Nõukogu Euroopa standardite direktiivid ja IEC
Pole garantiid, et konkreetse paigalduse puhul häireid ei teki. Kui see seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtu kahjulikke häireid, mida saab kindlaks teha seadet sisse või välja lülitades,
julgustatakse kasutajat proovima häireid parandama ühel või rohkemal järgmistest viisidest.

• Suunake vastuvõtuantenn ümber või muutke selle asukohta.
• Suurendage seadme ja vastuvõtja vahekaugust.
• Ühendage seade ja vastuvõtja eri vooluvõrguga seinakontaktidesse.
• Abi saamiseks pöörduge edasimüüja või kogenud raadio-/televiisoritehniku poole.

Selle tootega ühendatud lisaseadmed peavad olema sertifitseeritud asjakohaste
andmetöötlusseadmete IEC standardite (st IEC 60950-1 või IEC 62368-1) ja meditsiiniseadmete
standardi IEC 60601-1 kohaselt.
Lisaks peavad kõik konfiguratsioonid vastama süsteemi standardile IEC 60601-1-1. Igaüks, kes
ühendab signaali sisendi või väljundi osaga lisaseadme, konfigureerib meditsiinisüsteemi ja vastutab
selle eest, et süsteem vastaks süsteemi standardi IEC 60601-1-1 nõuetele. Seadme süsteemi külge
kinnitamise eest vastutav isik peab tagama, et selle tootega kasutatavad kinnitusseadmed vastavad
standardi IEC 60601-1. Kahtluse korral konsulteerige tehniliste teenuste osakonna või kohaliku
esindajaga.
FCC

MÄRKUS!
Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15. osa B-klassi digitaalseadme
nõuetele. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et kaitsta põhjendatult kahjulike
häirete eest paigalduse korral ärikeskkonnas. Seade genereerib, kasutab ja võib
kiirata raadiosageduslikku energiat, ning kui seade ei ole paigaldatud ja seda ei
kasutata juhiste kohaselt, võib seade põhjustada raadiosideseadmes kahjulikke
häireid. Selle seadme kasutamine elurajoonis põhjustab tõenäoliselt kahjulikke
häireid, mille korral peab kasutaja häired oma kulul kõrvaldama.
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9.2 Õiguslik avaldus

NDS võib oma tooteid müüa teiste meditsiiniseadmete tootjate, levitajate ja edasimüüjate kaudu ning
seetõttu peavad selle NDS-i toote ostjad küsima toote garantiitingimuste kohta, kui neid on, selle
üksuse käest, kelle kaudu toode algselt osteti.
NDS ei võta ega volita ühtegi isikut võtma endale muid kohustusi seoses oma toodete müügi ja/või
kasutamisega. NDS-i toodete nõuetekohase kasutamise, käsitsemise ja hooldamise tagamiseks
peavad kliendid lugema tootespetsiifilist kirjandust, kasutusjuhendit ja/või tootega kaasasolevaid või
muul viisil saadaolevaid märgistusi.
Kliente hoiatatakse, et süsteemi konfiguratsioon, tarkvara, rakendused, kliendiandmed ja operaatori
kontroll mõjutavad muuhulgas toote jõudlust. Kuigi NDS-i tooteid peetakse ühilduvaks paljude
süsteemidega, võivad klientide konkreetsed funktsionaalsed rakendused erineda. Seetõttu peab toote
sobivust konkreetseks otstarbeks või rakenduseks hindama tarbija ning seda ei kata NDS-i garantii.
NDS ÜTLEB KONKREETSELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIDEST, OLGU NEED SÕNASELGED,
KAUDSED JA/VÕI SEADUSEGA ETTE NÄHTUD, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE, KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST JA MITTERIKKUMISEST SEOSES KÕIKIDE NDS-I
TOODETE VÕI TEENUSTEGA. MIS TAHES JA KÕIK MUUD MIS TAHES LIIKI, OLEMUSE VÕI
ULATUSEGA GARANTIID, ESINDUSED JA/VÕI GARANTIID, MIS ON KAUDSED, SÕNASELGED JA/
VÕI MIS TULENEVAD MIS TAHES PÕHIKIRJAST, ÕIGUSEST, ÄRILISEST KASUTUSEST,
TOLLIMAKSUST, KAUBANDUSEST VÕI MUUST, ON SIINKOHAL SÕNASELGELT VÄLISTATUD JA
NENDEST ON LAHTI ÖELDUD.
NDS, selle edasimüüjad ja/või levitajad ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes eriliste, juhuslike,
tagajärgedega, karistatavate, näitlike või kaudsete kahjude eest, muu hulgas väidetava hilinenud
saadetisest tuleneva kahju, tarnimata jätmise, toote defekti, toodete kujunduse või tootmise, selliste
toodete või teenuste mittekasutamise, tulevase äritegevuse kaotuse (kaotatud kasum) või mis tahes
muu põhjuse eest, mis on seotud selliste NDS-i toodete ostu, müügi, liisimise, nende nõuete ja
tingimuste või mis tahes lepingu tingimustega, mis sisaldavad neid tingimusi.
MÕNI JURISDIKTSIOON EI LUBA TEATAVATE GARANTIIDE VÕI VASTUTUSE PIIRANGUTE
VÄLISTUSI JA LAHTIÜTLUSI, NII ET SIINTOODUD PIIRANGUD JA/VÕI VÄLISTUSED EI PRUUGI
KEHTIDA. SELLISEL JUHUL PIIRDUB VASTUTUS JURISDIKTSIOONI SEADUSTEGA LUBATUD
KÕRGEIMA MÄÄRAGA.
Käesolevas dokumendis esitatud teave, sealhulgas kõik kujunduslahendused ja nendega seotud
materjalid, on NDS-i ja/või selle litsentsiaaride väärtuslik vara ning vajaduse korral reserveerivad nad
kogu patendi, autoriõiguse ja muud selle dokumendi omandiõigused, sealhulgas kogu kujunduse,
reprodutseerimise, tootmise, kasutamise ja müügiga seotud õigused, välja arvatud juhul, kui nimetatud
õigused on selgelt teistele antud.
Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta. Kui teil on kõige uuemate juhiste kohta küsimusi,
pöörduge NDS-i poole.
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