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1 Πληροφορίες για την ασφάλεια

1.1 Προειδοποιήσεις και συστάσεις προσοχής

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Αυτό το προϊόν είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν Κατηγορίας  I. Δεν επιτρέπονται
τροποποιήσεις.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτός ο εξοπλισμός/σύστημα προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες
υγείας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στο εσωτερικό της μονάδας δεν υπάρχουν εξαρτήματα που επιδέχονται σέρβις από
τον χρήστη. Αναθέστε τις εργασίες σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.

Αυτό το σύμβολο ειδοποιεί τον χρήστη ότι ακολουθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με
την εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία αυτού του εξοπλισμού. Οι πληροφορίες που
αναφέρονται μετά από αυτό το σύμβολο πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά.

Αυτό το σύμβολο ειδοποιεί τον χρήστη ότι το εγχειρίδιο χρήστη και μεταφρασμένα αντίγραφα
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της NDS στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ndssi.com/user-
manuals/
Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί τον χρήστη ότι μια μη μονωμένη πηγή τάσης στο εσωτερικό
της μονάδας ενδέχεται αν έχει μέγεθος ικανό να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην αγγίζετε
κανένα εξάρτημα στο εσωτερικό της μονάδας. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας,
ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα ή το πίσω μέρος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας
Μην εκθέτετε αυτό το προϊόν στη βροχή ή την υγρασία.

Αυτό το σύμβολο ειδοποιεί τον χρήστη ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται μετά από αυτό
το σύμβολο πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς
στον εξοπλισμό.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει τον κατασκευαστή.

Αυτό το σύμβολο δηλώνει τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει τη συμμόρφωση με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία ΑΗΗΕ).
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Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν. Αυτό το προϊόν
προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες υγείας σε επαγγελματικό περιβάλλον
υγειονομικής περίθαλψης.

Αυτό το προϊόν φέρει έγκριση T.U.V. αναφορικά με ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και μηχανικούς
κινδύνους μόνο σύμφωνα με τα πρότυπα CAN/CSA C22.2 Αρ. 60601-1 και ANSI/AAMI
ES60601-1.

Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του EN60601-1 έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τον
Κανονισμό περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού
Παρακαλείστε να αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό έχει συμβεί σε σχέση
με τη συσκευή στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο
είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία (ΗΠΑ) επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής μόνο από ιατρό ή
κατόπιν εντολής ιατρού.

1.2 Απαιτήσεις ασφάλειας συστήματος

Ο εξωτερικός εξοπλισμός που συνδέεται στην είσοδο/έξοδο σήματος ή σε άλλους συνδέσμους αυτού
του προϊόντος για χρήση σε περιβάλλον ασθενή πρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των
προτύπων ασφάλειας ISO και UL/EN/IEC 60601-1. Το άτομο που συνδέει τέτοιον εξοπλισμό σε αυτό το
προϊόν έχει εξ ορισμού διαμορφώσει ένα σύστημα και φέρει την ευθύνη για τη συμμόρφωση αυτού του
συστήματος με τα ίδια πρότυπα ασφάλειας ISO και UL/EN/IEC 60601-1.

1.3 Γείωση

Αυτό το προϊόν τροφοδοτείται από εξωτερική πηγή ηλεκτρικής ισχύος που προορίζεται για εξοπλισμό
κατηγορίας I σύμφωνα με τον Κανονισμό περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί ευθύνη του εγκαταστάτη να ελέγξει τη γείωση του προϊόντος για να
επαληθεύσει ότι συμμορφώνεται με τις νοσοκομειακές, τοπικές και εθνικές απαιτήσεις σύνθετης
αντίστασης.
Ένα σημείο γείωσης βρίσκεται στην πίσω πλευρά του προϊόντος, προς χρήση για τη γείωση του
πλαισίου της μονάδας. Οποιαδήποτε τέτοια γείωση πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τους
ισχύοντες ηλεκτρικούς κώδικες.

1.4 Απαιτήσεις ισχύος

1.4.1 Τροφοδοτικό

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα παρατιθέμενα πρότυπα ασφάλειας μόνο όταν χρησιμοποιείται με
το παρεχόμενο τροφοδοτικό ιατρικής κατηγορίας:

Μοντέλο Radiance Ultra
Τροφοδοτικό BridgePower BPM150S24F06
Είσοδος AC 100 - 240 V, 50 έως 60 Hz
Είσοδος DC 24 Vdc, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Καλώδιο τροφοδοσίας

Χρησιμοποιήστε καλώδιο τροφοδοσίας νοσοκομειακής κατηγορίας με το σωστό φις για την πηγή
ισχύος σας.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC). Το καλώδιο
τροφοδοσίας είναι η μόνη αναγνωρισμένη διάταξη αποσύνδεσης.
Ο ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πρέπει να τοποθετείται με τέτοιον τρόπο ώστε η διάταξη αποσύνδεσης να
είναι άμεσα προσβάσιμη.
Οι οθόνες πρέπει να τροφοδοτούνται από κύκλωμα κεντρικής λήψης όταν χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ
σε τάσεις άνω των 120 V.

1.5 Προοριζόμενη χρήση και αντενδείξεις

1.5.1 Προοριζόμενη χρήση

Σημείωση: Εάν η οθόνη σας είναι διαμορφωμένη με τον ενσωματωμένο ZeroWire, παρακαλούμε
ανατρέξτε στη δήλωση Προοριζόμενη χρήση και προειδοποιήσεις [} 38] του ZeroWire.
Οι οθόνες της σειράς Radiance Ultra προορίζονται για χρήση σε ιατρικό περιβάλλον για την εμφάνιση
εικόνων βίντεο και γραφικών υψηλής ποιότητας.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για συνεχή λειτουργία.
Αυτό το προϊόν είναι ικανό να εμφανίζει ακτινολογικές (PACS) εικόνες μόνο για αναφορά και δεν
προορίζεται για διαγνωστική χρήση.

1.5.2 Αντενδείξεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν υπό την παρουσία εύφλεκτου αναισθητικού
μείγματος με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Κανένα μέρος αυτού του προϊόντος δεν επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με ασθενή.
Ποτέ μην αγγίζετε το προϊόν και έναν ασθενή ταυτόχρονα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, συνιστούμε θερμά να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη
μια εφεδρική μονάδα.

1.5.3 Προειδοποίηση σχετικά με τη διατήρηση εικόνας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Εάν μια διαρκής (σταθερή) εικόνα αφεθεί να εμφανίζεται στην οθόνη για μεγάλο
χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί διατήρηση εικόνας. Αποφεύγετε να αφήνετε
μια σταθερή εικόνα στην οθόνη, ή απενεργοποιείτε την οθόνη όταν δεν βρίσκεται σε
χρήση.
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2 Περιβάλλον εργασίας χρήστη στην οθόνη

2.1 Πληκτρολόγιο οθόνης

Το πληκτρολόγιο οθόνης είναι κεντραρισμένο στην κατώτερη εμπρόσθια επιφάνεια του περιβλήματος
της οθόνης, παρέχοντας στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση των παραμέτρων της οθόνης με χρήση του
συστήματος μενού On Screen Display (OSD - εμφάνιση επί της οθόνης).

2.2 Πλοήγηση στο μενού

Κουμπιά MENU
(Μενού)

Άνοιγμα των μενού OSD
Για να ανοίξετε το μενού Input (Είσοδος) (βλ. Μενού Input
(Είσοδος) [} 11]), πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος) δύο
φορές. Για να ανοίξετε το μενού Display (Εμφάνιση) (βλ. Μενού
Display (Εμφάνιση) [} 13]), πατήστε το κουμπί MENU (Μενού)
μια φορά.

Κουμπί SCROLL
(Κύλιση)

Στοιχείο ελέγχου κάθετης επιλογής
Για είσοδο στο μενού και έναρξη μιας διαδικασίας επιλογής
παραμέτρου, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση). Η επάνω
γραμμή παραμέτρων επιλέγεται με το πρώτο πάτημα και η
επιλογή μετακινείται προς τα κάτω στην επόμενη γραμμή με κάθε
διαδοχικό πάτημα.
Για έξοδο από ένα μενού, χρησιμοποιήστε το κουμπί SCROLL
(Κύλιση) για να μετακινήσετε την επιλογή στην κάτω γραμμή
μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση)
μόνο μία φορά για να επισημάνετε την καρτέλα μενού, όπου
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  ή το κουμπί  για να
επιλέξετε μια άλλη καρτέλα μενού.

ΚουμπιάLEFT/
RIGHT (Αριστερά/
δεξιά)

Στοιχεία ελέγχου οριζόντιας επιλογής
Για να προσαρμόσετε μια παράμετρο, επιλέξτε τη γραμμή
παραμέτρου χρησιμοποιώντας το κουμπί SCROLL (Κύλιση) και
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να
πραγματοποιήσετε την προσαρμογή ή να επιλέξετε μια ρύθμιση.

2.3 QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή): Επιλογή κύριας εισόδου

Για να εμφανίσετε το μενού QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή), πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος)
(Πληκτρολόγιο οθόνης [} 10]).
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Το μενού QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή) επιτρέπει στον
χρήστη να επιλέξει οποιαδήποτε ενεργή είσοδο ως Primary
(Κύρια) με ένα και μόνο πάτημα στο κουμπί πληκτρολογίου
κάτω από το εικονίδιο QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή)
που επισημαίνεται με την είσοδο-στόχο. Τα εικονίδια QUICK
SELECT (Γρήγορη επιλογή) που προσδιορίζουν ενεργές
εισόδους επισημαίνονται με γαλάζιο χρώμα. Οι επιλογές
QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή) εφαρμόζονται μόνο στην
επιλογή μιας Primary (Κύριας) εισόδου. Εάν μια είσοδος που
είναι επιλεγμένη ως Primary (Κύρια) βρίσκεται σε τρέχουσα
χρήση από μια Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδο που
εμφανίζεται ως PIP, η εικόνα PIP θα απαλειφθεί και θα
εμφανίζεται ως κύρια εικόνα πλήρους μεγέθους.

Το μενού QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή) κλείνει 30  δευτερόλεπτα αφού πραγματοποιηθεί η
τελευταία επιλογή.
Το μενού QUICK SELECT (Γρήγορη επιλογή) μπορεί να προσαρμοστεί για να εμφανίζει εισόδους που
δεν περιλαμβάνονται στην προεπιλεγμένη λίστα με χρήση του μενού EDIT QUICK SELECT
(Επεξεργασία γρήγορης επιλογής).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Επεξεργασία γρήγορης επιλογής): Τροποποίηση της διαθεσιμότητας
των κύριων εισόδων

Για να εμφανίσετε το μενού EDIT QUICK SELECT (Επεξεργασία γρήγορης επιλογής), πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί INPUT (Είσοδος) για τρία δευτερόλεπτα (Πληκτρολόγιο οθόνης [} 10]).

Για να αλλάξετε μια αντιστοίχιση κουμπιού QUICK SELECT
(Γρήγορη επιλογή), πατήστε το κουμπί πληκτρολογίου κάτω
από το εικονίδιο EDIT QUICK SELECT (Επεξεργασία
γρήγορης επιλογής) που είναι επισημασμένο με την
αντιστοίχιση εισόδου που επιθυμείτε να αλλάξετε.
Κάθε πάτημα του κουμπιού πληκτρολογίου εμφανίζει σε
φθίνουσα σειρά την επόμενη είσοδο όπως παρατίθεται στο
μενού Input (Είσοδος). Πατήστε το κουμπί μέχρι να
εμφανιστεί η επιθυμητή είσοδος. Όλα τα κουμπιά εκτός από
το κουμπί INPUT (Είσοδος) και MENU (Μενού) είναι
διαθέσιμα για νέα αντιστοίχιση.

2.5 Μενού Input (Είσοδος)

Η Primary (Κύρια) εικόνα ορίζεται από την επιλογή μιας Primary (Κύριας) εισόδου. Εάν επιλεγεί μια
Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδος, η κύρια εικόνα θα μοιραστεί την οθόνη προβολής με μια
Secondary (Δευτερεύουσα) εικόνα που παρουσιάζεται σε διαμορφώσεις που κυμαίνονται από μικρή
έως μεγάλη Picture-In-Picture (Εικόνα μέσα σε εικόνα, PIP) μέχρι ίσα ημίσεα προβολών διαιρεμένης
οθόνης. Βλ. Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα σε εικόνα [} 24].
Για να επιλέξετε Primary (Κύρια) και Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδο από μία μεμονωμένη προβολή,
πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος) δύο φορές για πρόσβαση στο μενού Input (Είσοδος) (βλ.
Πληκτρολόγιο οθόνης [} 10]). Η πρώτη (αριστερή) στήλη προσδιορίζει την Primary (Κύρια) είσοδο και
υποδεικνύεται με το αγγλικό γράμμα P. Η δεύτερη στήλη περιέχει το κελί επιλογής το οποίο μετακινείται
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στη γραμμή της εισόδου κάτω από αυτό με κάθε πάτημα του κουμπιού SCROLL (Κύλιση). Η τρίτη
στήλη εμφανίζει είτε ένα S για μια επιλεγμένη Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδο, είτε ένα X το οποίο
υποδηλώνει «μη διαθέσιμο για είσοδο».

Για να τοποθετήσετε το κελί επιλογής στη γραμμή μιας επιθυμητής εισόδου, πατήστε το κουμπί
SCROLL (Κύλιση) όσες φορές απαιτείται. Για να καταστήσετε την εν  λόγω είσοδο Primary (Κύρια)
είσοδο, πατήστε το κουμπί , ή για να την καταστήσετε Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδο, πατήστε το
κουμπί . Μια δευτερεύουσα είσοδος μπορεί να απαλειφθεί τοποθετώντας το κελί επιλογής στη
γραμμή της εισόδου και πατώντας το κουμπί . Οι είσοδοι που επισημαίνονται με ένα X στη στήλη
Secondary (Δευτερεύουσα) δεν είναι διαθέσιμες για να οριστούν ως Secondary (Δευτερεύουσα)
είσοδος.
Το μενού Input (Είσοδος) θα κλείσει αυτόματα 30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ενέργεια. Μπορεί
επίσης να κλείσει πατώντας το κουμπί INPUT (Είσοδος).
Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει ποιες είσοδοι μπορούν να επιλεγούν ως Secondary (Δευτερεύουσες) σε
σχέση με τις εισόδους που είναι επιλεγμένες ως Primary (Κύριες).
Οι είσοδοι που επισημαίνονται με ένα ✓ στις στήλες Secondary (Δευτερεύουσα) μπορούν να οριστούν
ως η Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδος. Τα γκρι κελιά υποδηλώνουν εισόδους που χρησιμοποιούν
από κοινού έναν κοινό σύνδεσμο ή ηλεκτρονικό σύστημα, οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ταυτόχρονα.
Οι DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 και SOG-1 χρησιμοποιούν από κοινού τον ίδιο σύνδεσμο. Εάν μία
επιλεγεί ως η Primary (Κύρια) είσοδος, οι άλλες δεν μπορούν να επιλεγούν ως Secondary
(Δευτερεύουσα). Το ίδιο ισχύει και για τις VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 και SOG-2. Ορισμένες είσοδοι δεν
είναι διαθέσιμες σε ορισμένες διαμορφώσεις.
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Primary
(Κύρια) Secondary (Δευτερεύουσα)

Είσοδος

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 COMPOSI
TE

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 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSIT
E ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Μενού Display (Εμφάνιση)

Για να ανοίξετε το μενού Display (Εμφάνιση), πατήστε το
κουμπί MENU (Μενού). Το μενού ZeroWire εμφανίζεται κατά
προεπιλογή, με λεπτομέρειες της τρέχουσας Primary
(Κύριας) και Secondary (Δευτερεύουσας) εισόδου που
παρατίθενται αριστερά και δεξιά στο επάνω μέρος του μενού,
πάνω από τις καρτέλες μενού.

Για να επιλέξετε άλλα μενού, πατήστε το κουμπί  ή το
κουμπί  για να επισημάνετε την καρτέλα μενού και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για είσοδο
στο μενού.
Για να προσαρμόσετε μια παράμετρο, πατήστε το κουμπί
SCROLL (Κύλιση) για να μετακινήσετε την επιλογή γραμμής
προς τα κάτω σε αυτήν και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί

 ή το κουμπί  για να προσαρμόσετε την παράμετρο ή να
επιλέξετε μια ρύθμιση. Οι προσαρμογές των παραμέτρων
εφαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο ενόσω αλλάζουν οι τιμές
ή οι ρυθμίσεις.
Το μενού Display (Εμφάνιση) κλείνει αυτόματα
30 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία ενέργεια. Μπορεί επίσης
να κλείσει πιέζοντας το κουμπί MENU (Μενού).
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Σημείωση: Οι γκρι (απενεργοποιημένες) περιγραφές υποδεικνύουν παραμέτρους που δεν είναι
διαθέσιμες για την τρέχουσα διαμόρφωση σήματος ή εισόδου.

2.7 Μενού ZeroWire

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Το μενού ZeroWire ενεργοποιείται μόνο σε οθόνες που είναι διαμορφωμένες με έναν
ενσωματωμένο δέκτη ZeroWire.

Για είσοδο στο μενού και ενεργοποίηση της διαδικασίας σύζευξης ZeroWire, πατήστε το κουμπί
SCROLL (Κύλιση).

Ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση πομπού ZeroWire [}  41] και επιβεβαιώστε ότι ο πομπός ZeroWire
που είναι τοποθετημένος στην οθόνη κοιτάζει προς την οθόνη με ενσωματωμένο δέκτη ZeroWire σε
απόσταση ≤2,4  μέτρων (8  ft) και ότι και οι δύο οθόνες είναι ευθυγραμμισμένες κάθετα και οριζόντια
εντός ±10° σε ύψος ≥1,5 μέτρων (5 ft).

LED σύζευξης
Στον τοποθετημένο στην οθόνη πομπό ZeroWire, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
LINK (Σύζευξη) μέχρι το LED σύζευξης να αρχίσει να αναβοσβήνει.
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Στην οθόνη με τον ενσωματωμένο δέκτη ZeroWire, εκκινήστε τη διαδικασία σύζευξης ZeroWire
πατώντας το κουμπί .

Η οθόνη προβολής της μονάδας με ενσωματωμένο δέκτη ZeroWire θα γίνει μαύρη όταν η Primary
(Κύρια) είσοδος αλλάξει αυτόματα σε ZeroWire. Μια σειρά μηνυμάτων κατάστασης σύζευξης στην κάτω
γωνία της οθόνης υποδεικνύουν τα στάδια προόδου στη διαδικασία σύζευξης. Όταν η διαδικασία
σύζευξης ολοκληρωθεί, η εικόνα του πομπού θα εμφανιστεί στην εικόνα του δέκτη.
Για μια εναλλακτική διαδικασία σύζευξης ZeroWire, βλ. Σύζευξη γρήγορης έναρξης ZeroWire [} 46].

2.8 Μηνύματα κατάστασης δέκτη ZeroWire

Τα μηνύματα κατάστασης ZeroWire υποδεικνύουν τα στάδια της διαδικασίας σύζευξης.

Ανατρέξτε στην ενότητα Μηνύματα κατάστασης ασύρματης σύζευξης [}  47] για ολοκληρωμένες
περιγραφές όλων των μηνυμάτων κατάστασης.
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2.9 Μενού Picture (Εικόνα)

Για πρόσβαση στο μενού Picture (Εικόνα), πατήστε το κουμπί   μία φορά μετά το άνοιγμα του μενού
Display (Εμφάνιση).

Horizontal Position (Οριζόντια θέση)
Για να κεντράρετε οριζόντια την εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Vertical Position (Κάθετη θέση)
Για να κεντράρετε κάθετα την εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

H-Sharpness (Οριζόντια ευκρίνεια)
Για να αυξήσετε την ευκρίνεια (βελτίωση ακμών) της εμφανιζόμενης εικόνας στο οριζόντιο επίπεδο,
πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  .

V-Sharpness (Κάθετη ευκρίνεια)
Για να αυξήσετε την ευκρίνεια (βελτίωση ακμών) της εμφανιζόμενης εικόνας στο κατακόρυφο επίπεδο,
πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Phase (Φάση) (VGA, RGBS, YPbPr και SOG μόνο)
Για να ρυθμίσετε τη φάση του ρολογιού εικονοστοιχείων οθόνης, πατήστε το κουμπί  ή  .

Frequency (Συχνότητα) (VGA, RGBS, YPbPr και SOG μόνο)
Για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του ρολογιού εικονοστοιχείων οθόνης μέχρι η εικόνα να γεμίσει την
οθόνη οριζόντια, πρώτα ρυθμίστε το Scaling (Προσαρμογή κλίμακας) σε Fill (Γέμισμα) και πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί  .

Overscan (Υπερσάρωση) (Βίντεο)
Παράμετρος που ενεργοποιείται όταν η είσοδος είναι 16:9, 480P, 576P ή πεπλεγμένη. Πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί   για να επιλέξετε.
0: Η εικόνα εμφανίζεται σε μέγεθος που γεμίζει την οθόνη χωρίς απώλεια οποιωνδήποτε πληροφοριών
βίντεο. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται σε μορφή letterbox, με μαύρες ράβδους στο επάνω και κάτω
μέρος ή αριστερά και δεξιά.
1, 2, 3, 4, 5 ή 6: Μεγεθύνει και περικόπτει βηματικά την κεντραρισμένη εικόνα. Καθώς η εικόνα
μεγαλώνει, πληροφορίες βίντεο χάνονται σε όλες τις πλευρές.

Scaling (Προσαρμογή κλίμακας) (Γραφικά)
Παράμετρος που ενεργοποιείται όταν το σήμα εισόδου δεν είναι 16:9, 480P, 576P ή πεπλεγμένο.
Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί   για να επιλέξετε.
Fill (Γέμισμα): Αναπτύσσει την εικόνα βίντεο ώστε να γεμίσει ολόκληρη την οθόνη. Η αναλογία εικόνας
ενδέχεται να μην εμφανίζεται με ακρίβεια.
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Aspect (Αναλογία εικόνας): Αναπτύσσει την εικόνα βίντεο μέχρι η μεγαλύτερη διάστασή της να
γεμίσει την οθόνη ενώ διατηρείται η αναλογία εικόνας. Η εικόνα μπορεί να εμφανίζεται σε μορφή
letterbox, με μαύρες ράβδους στο επάνω και κάτω μέρος ή αριστερά και δεξιά.
1:1: Εμφανίζει τα δεδομένα βίντεο στο εγγενές μέγεθος και αναλογία εικόνας. Μια εικόνα με αναλογία
εικόνας διαφορετική από εκείνη της οθόνης εμφανίζεται σε μορφή letterbox, με μαύρες ράβδους στο
επάνω και κάτω μέρος ή αριστερά και δεξιά.

SmartSync™/Alternative Modes (SmartSync™/Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας): (VGA,
RGBS, YPbPr και SOG μόνο)
Ιδιόκτητη τεχνολογία SmartSync της NDS εξετάζει τα εισερχόμενα σήματα εμφανίζοντας αυτόματα την
εικόνα βίντεο στην κατάλληλη μορφή της.
Το στοιχείο Alternative Modes (Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας) χρησιμοποιείται για τη μη αυτόματη
διάκριση μεταξύ τρόπων λειτουργίας των οποίων τα χαρακτηριστικά χρονισμού βρίσκονται πολύ κοντά.
SmartSync: Για να ενεργοποιήσετε το SmartSync, πατήστε το κουμπί RIGHT (Δεξιά).
Alternative Modes (Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας): Για να πραγματοποιήσετε μια προσαρμογή στο
Alternative Modes (Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας), πατήστε το κουμπί  . Αφού επιλεγεί το στοιχείο
Alternative Modes (Εναλλακτικοί τρόποι λειτουργίας), ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει βηματικά με κάθε
πάτημα του κουμπιού  μέχρι ο επιλεγμένος τρόπος λειτουργίας να ισούται με το μέγιστο διαθέσιμο.
Το επόμενο πάτημα του κουμπιού  επαναφέρει τον αρχικό τρόπο λειτουργίας.
Flip/Rotate (Αναστροφή/Περιστροφή)
Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί   για να επιλέξετε μία από 5 επιλογές:

H-Flip
(Αναστροφή
οριζόντια)

V-Flip
(Αναστροφή
κατακόρυφα)

90° 180° 270°

Αναστροφή από
αριστερά προς τα
δεξιά

Αναστροφή από
πάνω προς τα κάτω

Δεξιόστροφη
περιστροφή

Δεξιόστροφη
περιστροφή

Δεξιόστροφη
περιστροφή

Fine Tune (Λεπτομερής ρύθμιση)
Επί του παρόντος δεν είναι διαθέσιμο.

2.10 Μενού Color (Χρώμα)

Gamma (Γάμμα)
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση γάμμα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .



18 / 61

18 | Περιβάλλον εργασίας χρήστη στην οθόνη

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 ή 2.6: Προκαθορισμένες τιμές γάμμα
Video (Βίντεο): Πίνακας αναζήτησης (LUT) γραμμικού γάμμα
PACS: LUT γάμμα DICOM
Αυτό το προϊόν είναι ικανό να εμφανίζει ακτινολογικές (PACS) εικόνες μόνο για σκοπούς αναφοράς.

Color Temperature (Θερμοκρασία χρώματος)
Για να επιλέξετε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία χρώματος, πατήστε τo κουμπί  ή το κουμπί .
5500, 6500, 8000, 9300: Προκαθορισμένες θερμοκρασίες χρώματος.
User (Χρήστης): Με επιλεγμένη μια προκαθορισμένη θερμοκρασία χρώματος, εάν οποιαδήποτε
παράμετρος Color (Χρώμα) προσαρμοστεί σε μεταγενέστερο χρόνο από την προεπιλεγμένη ρύθμιση,
οι τιμές που προκύπτουν αντιγράφονται στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις User (Χρήστης) του Color
Temperature (Θερμοκρασία χρώματος) και επιλέγεται το στοιχείο User (Χρήστης).

Red (Κόκκινο) / Green (Πράσινο) / Blue (Μπλε)
Για να προσαρμόσετε την ισορροπία του επιλεγμένου χρώματος στην εικόνα, πατήστε το κουμπί  ή
το κουμπί .

Saturation (Κορεσμός) (διαθέσιμο μόνο για εισόδους YUV)
Για να προσαρμόσετε τον κορεσμό (ένταση χρώματος) της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί

.

Hue (Απόχρωση) (διαθέσιμο μόνο για εισόδους YUV)
Για να προσαρμόσετε την απόχρωση (χρώμα) της εικόνας, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Brightness (Φωτεινότητα)
Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί . Η φωτεινότητα ελέγχεται επίσης
από το κουμπί Brightness/Contrast (Φωτεινότητα/Αντίθεση) που περιγράφεται στην ενότητα
Προσαρμογή εικόνας [} 25].

Contrast (Αντίθεση)
Για να ρυθμίσετε την αντίθεση, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί . Η φωτεινότητα ελέγχεται επίσης
από το κουμπί Brightness/Contrast (Φωτεινότητα/Αντίθεση) που περιγράφεται στην ενότητα
Προσαρμογή εικόνας [} 25].

Video Level (Επίπεδο βίντεο)
Για να ρυθμίσετε το εύρος σήματος, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
Normal (Κανονικό): Παρέχει ένα ισοδύναμο του δυναμικού εύρους στο εισερχόμενο σήμα χωρίς
μεταβολή.
Expanded (Ανεπτυγμένο): Αναπτύσσει το επίπεδο σήματος έτσι ώστε ένα σήμα εισόδου με εύρος 16
(μαύρο) έως 235 (λευκό) να αναπτυχθεί σε ένα εύρος 0 (μαύρο) έως 255 (λευκό).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Εάν ένα σήμα είναι ήδη πλήρους εύρους (0 έως 255), η επιλογή της ρύθμισης
Expanded (Ανεπτυγμένο) θα προκαλέσει «αποκοπή» ή «κορεσμό» του σήματος.

Color Correction (Διόρθωση χρώματος)
Για να επιλέξετε μια ρύθμιση διόρθωσης χρώματος, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
User (Χρήστης): Οι προεπιλεγμένες τιμές αντικαθίστανται από ρυθμίσεις τροποποιημένες από τον
χρήστη.
NDS: Βαθμονομημένο από το εργοστάσιο ώστε να αντιστοιχεί στις προδιαγραφές NDS θερμοκρασίας
χρώματος 2.2 gamma/6500K.
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SMPTE-C: Βαθμονομημένο από το εργοστάσιο ώστε να πληροί το πρότυπο SPMTE-C.
BT-709: Βαθμονομημένο από το εργοστάσιο ώστε να πληροί το πρότυπο BT-709.

2.11 Μενού Setup (Ρύθμιση)

Menu Position (Θέση μενού)
Για να επιλέξετε από εννέα προκαθορισμένες θέσεις οθόνης για την εμφάνιση των μενού OSD, πατήστε
το κουμπί  ή το κουμπί .

Language (Γλώσσα)
Για να επιλέξετε μία από οκτώ γλώσσες: English (Αγγλικά), Deutsch (Γερμανικά), Français
(Γαλλικά), Italiano (Ιταλικά), Svenska (Σουηδικά), Español (Ισπανικά), Nederlands (Ολλανδικά) ή
Pycckий (Ρωσικά), πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .

Ενεργοποίηση DPMS (DPMS Enable)
Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Display Power Management System (DPMS -
Σύστημα διαχείρισης ισχύος οθόνης), πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
Off (Απενεργοποίηση): Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
On (Ενεργοποίηση): Εάν δεν υπάρχει σήμα εισόδου, εμφανίζεται ένα μήνυμα D.P.M.S για 10  -  15
δευτερόλεπτα πριν η οθόνη τεθεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος. Η οθόνη ενεργοποιείται όταν επανέλθει το σήμα εισόδου.

Auto Source Select (Αυτόματη επιλογή πηγής)
Για απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του Auto Source Select (Αυτόματη επιλογή πηγής), πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί .
Off (Απενεργοποίηση): Η είσοδος βίντεο επιλέγεται μη αυτόματα.
On (Ενεργοποίηση): Πραγματοποιεί αναζήτηση σε όλες τις δυνατές πηγές εισόδου μέχρι να βρεθεί μια
ενεργή πηγή βίντεο.
Priority (Προτεραιότητα): Το Priority Input Select (Επιλογή πηγής κατά προτεραιότητα) είναι κατά
προεπιλογή απενεργοποιημένο. Πρέπει να είναι επιλεγμένη μια Secondary (Δευτερεύουσα) είσοδος για
να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Priority Input Select (Επιλογή πηγής κατά προτεραιότητα). Όταν η
λειτουργία Priority Input Select (Επιλογή πηγής κατά προτεραιότητα) είναι ενεργοποιημένη, η εικόνα
PIP τοποθετείται πίσω από την Primary (Κύρια) εικόνα, τα κουμπιά PIP + και - (  και ) είναι
απενεργοποιημένα και το κουμπί SWAP (Αντιμετάθεση) παραμένει ενεργοποιημένο. Εάν το κύριο σήμα
χαθεί, εμφανίζεται η δευτερεύουσα είσοδος. Εάν το κύριο σήμα αποκατασταθεί, η εικόνα του
εμφανίζεται ξανά και η δευτερεύουσα εικόνα τοποθετείται πίσω από την κύρια εικόνα. Σε περίπτωση
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που χαθούν και το κύριο και το δευτερεύον σήμα, η οθόνη εναλλακτικά σαρώνει την κύρια και τη
δευτερεύουσα είσοδο μέχρι να ανιχνευτεί ένα σήμα σε μία από αυτές. Όταν ανιχνευτεί ένα σήμα στην
κύρια ή στη δευτερεύουσα είσοδο, η εικόνα του εμφανίζεται στην οθόνη.

Menu Lock (Κλείδωμα μενού)
Για να ενεργοποιήσετε το Menu Lock (Κλείδωμα μενού), πιέστε το κουμπί .
Off (Απενεργοποίηση): Προεπιλεγμένη ρύθμιση.
On (Ενεργοποίηση): Απενεργοποιεί την πρόσβαση στα μενού OSD για να αποτρέψει ακούσιες
αλλαγές στις ρυθμίσεις εμφάνισης. Το OSD κλείνει και ένα μήνυμα MENU LOCKED (Κλειδωμένο
μενού) εμφανίζεται για σύντομο χρονικό διάστημα. Για να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση στο OSD,
ταυτόχρονα πιέστε παρατεταμένα τα κουμπιά MENU (Μενού) και SCROLL (Κύλιση) μέχρι να
εμφανιστεί ένα μήνυμα MENU UNLOCKED (Ξεκλειδωμένο μενού).

Communication Port (Θύρα επικοινωνίας)
Για να επιλέξετε μια θύρα επικοινωνίας για τον έλεγχο της οθόνης με χρήση των Unified Serial
Commands (Ενοποιημένες Σειριακές Εντολές) της NDS, πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί . Για
λεπτομέρειες σχετικά με τον σύνδεσμο, βλ. Σύνδεσμοι δεδομένων και εκχωρήσεις ακίδων [} 30].
RS-232: Συνδέστε ένα καλώδιο RJ-25 στη θύρα RS-232.
Ethernet: Όταν είναι επιλεγμένη η θύρα Ethernet, η οθόνη μπορεί να ελέγχεται μέσω της θύρας TCP/IP.
Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή θύρας επικοινωνίας Ethernet, επαληθεύστε τη
διεύθυνση  IP δικτύου: Οι ρυθμίσεις Port (Θύρα), Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου) και Gateway
(Πύλη) που περιγράφονται στην ενότητα Μενού Setup (Ρύθμιση) [} 19] είναι σωστά διαμορφωμένες για
το δίκτυό σας.
USB: Ένα καλώδιο mini-USB που χρησιμοποιείται με τη θύρα USB (ND-OS) θα εμφανιστεί στη
συσκευή σύνδεσης ως θύρα RS-232.

Έξοδος DVI-1
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Redrive (Επαναπροώθηση) ή Screen (Οθόνη), πατήστε το κουμπί, το
οποίο εναλλάσσει την επιλογή μεταξύ των δύο ρυθμίσεων.
Redrive (Επαναπροώθηση): Πραγματοποιεί έξοδο της εισόδου σήματος DVI-1 στον σύνδεσμο DVI-1
RE-DRIVE (Επαναπροώθηση) (Έξοδος).
Screen (Οθόνη): Πραγματοποιεί έξοδο της εμφάνισης εικόνας, συμπεριλαμβανομένων των PIP και
OSD, στον σύνδεσμο DVI-1 RE-DRIVE (Επαναπροώθηση) (Έξοδος).

Εμφάνιση εικόνας: DVI-1 + VGA
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Redrive (Επαναπροώθηση): DVI-1 σε έξοδο DVI-1 Screen (Οθόνη): DVI-1 + VGA σε έξοδο DVI-1

Keypad Color (Χρώμα πληκτρολογίου)
Για την τροποποίηση της ρύθμισης του χρώματος του πληκτρολογίου, πατήστε τo κουμπί  ή το
κουμπί .

Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές)
Για επιστροφή όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προκαθορισμένες τιμές, πατήστε το κουμπί 
για να ανοίξετε το μενού Factory Defaults (Εργοστασιακές προεπιλογές).

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επιλέξετε τη λειτουργία Factory Defaults
(Εργοστασιακές προεπιλογές) και πατήστε το κουμπί  . Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας,
εμφανίζεται το μήνυμα Restoring Factory Defaults (Επαναφορά εργοστασιακών προεπιλογών).

User Defaults (Προεπιλογές χρήστη)
Για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στις προεπιλεγμένες παραμέτρους σε ένα προφίλ προεπιλογών
χρήστη, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επιλέξετε ένα προφίλ User Defaults (Προεπιλογές
χρήστη) που επισημαίνεται ως Empty (Κενό) και πατήστε το κουμπί  για να αποθηκεύσετε το προφίλ.
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, εμφανίζεται το μήνυμα Saving User Defaults (Αποθήκευση
προεπιλογών χρήστη).
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Για την επαναφορά ενός προφίλ User Defaults (Προεπιλογές χρήστη) αφού αλλάξετε άλλες
παραμέτρους, επιλέξτε το αποθηκευμένο προφίλ User Defaults (Προεπιλογές χρήστη) και πατήστε το
κουμπί . Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, εμφανίζεται το μήνυμα Restoring User Profile
(Επαναφορά προφίλ χρήστη). Για την απαλοιφή ενός προφίλ User Defaults (Προεπιλογές χρήστη),
επιλέξτε το αποθηκευμένο προφίλ User Defaults (Προεπιλογές χρήστη) και πατήστε το κουμπί
Brightness/Contrast (Φωτεινότητα/Αντίθεση). Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας, εμφανίζεται το
μήνυμα Clearing User Profile (Γίνεται απαλοιφή προφίλ χρήστη).

Network IP Address (Διεύθυνση IP δικτύου): Port (Θύρα)
Αυτή η παράμετρος επιτρέπει στον χρήστη να διαμορφώσει τη συσκευή με ρυθμίσεις στατικής ή
δυναμικής IP και να διαμορφώσει τη θύρα Ethernet για έλεγχο της οθόνης χρησιμοποιώντας τις Unified
Serial Commands (Ενοποιημένες Σειριακές Εντολές).
Για τη διαμόρφωση της οθόνης για δυναμική διεύθυνση IP, πατήστε το κουμπί  για να ανοίξετε το
μενού Network IP Address (Διεύθυνση IP δικτύου), πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) και στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί  για είσοδο στο μενού.

Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση δυναμικής IP, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) μέχρι το
πλαίσιο ελέγχου DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, Πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης
κεντρικού υπολογιστή) να επισημανθεί με μπλε χρώμα και στη συνέχεια πατήστε οποιοδήποτε από τα
κουμπιά  ή  για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του DHCP.
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Με το DHCP ενεργοποιημένο, τα στοιχεία Network IP Address (Διεύθυνση IP δικτύου), Subnet Mask
(Μάσκα υποδικτύου) και Gateway (Πύλη) είναι απενεργοποιημένα διότι θα διαμορφωθούν αυτόματα
όταν η μονάδα συνδεθεί σε ένα δίκτυο που υποστηρίζει την αυτόματη ρύθμιση.

Είτε το δίκτυο είναι διαμορφωμένο με το DHCP ενεργοποιημένο είτε απενεργοποιημένο, το στοιχείο
Port (Θύρα) πρέπει να είναι ρυθμισμένο ώστε να αντιστοιχεί στη θύρα στην οποία θα αποσταλούν οι
εντολές. Το στοιχείο Port (Θύρα) μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί  για είσοδο στον τρόπο
λειτουργίας επεξεργασίας και, στη συνέχεια, πατώντας το κουμπί SCROLL (Κύλιση) μέχρι ο αριθμός
θύρας να επισημανθεί με μπλε χρώμα.

Πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό θύρας μέχρι να
ρυθμιστεί ο επιθυμητός αριθμός θύρας. Όταν το DHCP είναι ρυθμισμένο σε OFF
(ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ), ο χρήστης πρέπει να διαμορφώσει τα στοιχεία Network IP Address (Διεύθυνση
IP δικτύου), Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου) και Gateway (Πύλη) για το δίκτυο από το οποίο θα
ελέγχεται η οθόνη. Για να ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP, βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το DHCP
πρώτα και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας και
πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επισημάνετε την πρώτη οκτάδα (ένα από τα τέσσερα
ψηφία της διεύθυνσης IP). Πατήστε το κουμπί  για να διαμορφώσετε την πρώτη οκτάδα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επισημάνετε και να ρυθμίσετε κάθε επόμενη
οκτάδα μέχρι και οι τέσσερις οκτάδες να ρυθμιστούν σωστά.
Συμβουλευτείτε τον διαχειριστή πληροφορικής του ιδρύματός σας εάν δεν γνωρίζετε τις ρυθμίσεις για το
δίκτυο στο οποίο πρόκειται να συνδεθείτε.

Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου)
Το στοιχείο Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου) πρέπει να ρυθμιστεί μη αυτόματα όταν το DHCP είναι
απενεργοποιημένο.
Για να ρυθμίσετε το στοιχείο Subnet Mask (Μάσκα υποδικτύου), πατήστε το κουμπί  για είσοδο στον
τρόπο λειτουργίας επεξεργασίας και επισημάνετε την πρώτη οκτάδα (ένα από τα τέσσερα ψηφία της
διεύθυνσης υποδικτύου). Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να διαμορφώσετε την πρώτη οκτάδα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επισημάνετε και να ρυθμίσετε κάθε επόμενη
οκτάδα μέχρι και οι τέσσερις οκτάδες να ρυθμιστούν σωστά για το δίκτυό σας. Όταν το DHCP είναι
ενεργοποιημένο, αυτή η παράμετρος διαμορφώνεται αυτόματα από το δίκτυο.

Gateway (Πύλη)
Το στοιχείο Gateway (Πύλη) πρέπει να ρυθμιστεί μη αυτόματα όταν το DHCP είναι απενεργοποιημένο.
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Για να ρυθμίσετε το στοιχείο Gateway (Πύλη), πατήστε το κουμπί  για είσοδο στον τρόπο λειτουργίας
επεξεργασίας και επισημάνετε την πρώτη οκτάδα (ένα από τα τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης πύλης).
Πατήστε τα κουμπιά  ή  για να διαμορφώσετε την πρώτη οκτάδα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επισημάνετε και να ρυθμίσετε κάθε επόμενη οκτάδα μέχρι και οι
τέσσερις οκτάδες να ρυθμιστούν σωστά για το δίκτυό σας. Όταν το DHCP είναι ενεργοποιημένο, αυτή η
παράμετρος διαμορφώνεται αυτόματα από το δίκτυο.

PIP Adjust (Ρύθμιση PIP)
Για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη επιλογή εμφάνισης PIP (Εικόνα μέσα σε εικόνα), πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί . Οι επιλογές εμφάνισης PIP ελέγχονται επίσης από στοιχεία χειρισμού PIP του
πληκτρολογίου που περιγράφονται στην ενότητα Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα σε εικόνα [} 24].

2.12 Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα σε εικόνα

PIP: Έλεγχος μεγέθους δευτερεύουσας εικόνας
Όταν ξεκινάτε με επιλεγμένη μόνο μια Primary (Κύρια) είσοδο, η επιλογή μιας
Secondary (Δευτερεύουσας) εισόδου θα εμφανιστεί αρχικά ως μια εικόνα Small PIP
(Μικρή PIP).
Για να αλλάξετε το μέγεθος μιας δευτερεύουσας εικόνας, κλείστε τα μενού OSD και
πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί  για κύλιση στους τρόπους λειτουργίας PIP που
περιγράφονται παρακάτω.

Small PIP (Μικρή PIP): Η δευτερεύουσα εικόνα εμφανίζεται στο 25%
του συνολικού πλάτους της οθόνης, με την κύρια εικόνα σε εμφάνιση
πλήρους οθόνης.

Large PIP (Μεγάλη PIP): Η δευτερεύουσα εικόνα εμφανίζεται στο 40%
του συνολικού πλάτους της οθόνης, με την κύρια εικόνα σε εμφάνιση
πλήρους οθόνης.

Split-Screen (Διαιρεμένη οθόνη): Η κύρια και η δευτερεύουσα εικόνα
εμφανίζονται σε ίσα ημίσεα της οθόνης, με μορφή letterbox επάνω/
κάτω.
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Split-Screen Overscan (Υπερσάρωση διαιρεμένης οθόνης): Η κύρια
και η δευτερεύουσα εικόνα εμφανίζονται σε ίσα ημίσεα της οθόνης, με
το ύψος της εικόνας μεγιστοποιημένο και περικοπή αριστερά/δεξιά.

Full Screen Primary (Πλήρους οθόνης κύρια): Η κύρια οθόνη
εμφανίζεται σε πλήρη οθόνη, με τη δευτερεύουσα εικόνα σε απόκρυψη.

SWAP: Αντιμετάθεση κύριας και δευτερεύουσας εισόδου
Για την αντιμετάθεση της κύριας εισόδου και θέσης στην οθόνη με εκείνη της
δευτερεύουσας εισόδου, πατήστε το κουμπί SCROLL/SWAP (Κύλιση/Αντιμετάθεση).
Πατήστε το κουμπί ξανά για να επαναφέρετε τις εισόδους στην αρχική τους κατάσταση
Primary/Secondary (Κύρια/Δευτερεύουσα). Για την αντιμετάθεση της κύριας και της
δευτερεύουσας εικόνας, δεν είναι απαραίτητο να έχουν σήμα και οι δύο εικόνες.

Είσοδος/έξοδος γενικού σκοπού
Το στοιχείο χειρισμού εισόδου/εξόδου γενικού σκοπού (GPIO, General Purpose Input/Output) επιτρέπει
στον χρήστη να αλλάξει διαδοχικά τα μεγέθη της δευτερεύουσας εικόνας και να κάνει αντιμετάθεση της
κύριας και δευτερεύουσας εικόνας, όπως περιγράφεται στην ενότητα Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα
σε εικόνα [} 25] και να εμφανίσει μια ένδειξη εγγραφής στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Χρήση στοιχείου χειρισμού GPIO
1. Επιλέξτε τις εισόδους Primary (Κύρια) και Secondary (Δευτερεύουσα) στο μενού Input (Είσοδος).
2. Συνδέστε μια κατάλληλα καλωδιωμένη συσκευή στον σύνδεσμο GPIO στον κύριο πίνακα. Βλ. την

περιγραφή του GPIO και το διάγραμμα εκχώρησης ακίδων στην ενότητα Σύνδεσμοι ελέγχου και
εκχωρήσεις ακίδων [} 33].

3. Πατήστε το κουμπί PIP Size (Μέγεθος PIP) της συσκευής για διαδοχική εναλλαγή της οθόνης στις
επιλογές εμφάνισης PIP και διαιρεμένης οθόνης.

4. Πατήστε το κουμπί SWAP (Αντιμετάθεση) της συσκευής για αντιμετάθεση των θέσεων κύριας και
δευτερεύουσας εικόνας.

5. Πατήστε το κουμπί Record (Εγγραφή) για να εμφανιστεί η ένδειξη εγγραφής μέχρι να
απελευθερωθεί το κουμπί Record (Εγγραφή).

2.13 Προσαρμογή εικόνας

Κουμπί Φωτεινότητα/Αντίθεση
Πατήστε το κουμπί Brightness/Contrast  (Φωτεινότητα/Αντίθεση) μία φορά για πρόσβαση
στο στοιχείο ελέγχου Brightness (Φωτεινότητα). Πατήστε το κουμπί δύο φορές για
πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου Contrast (Αντίθεση), ή πατήστε το τρεις φορές για
πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου Backlight (Οπίσθιος φωτισμός). Πατήστε το κουμπί  ή το
κουμπί  για να προσαρμόσετε τα στοιχεία χειρισμού.
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Στοιχείο ελέγχου Brightness (Φωτεινότητα)
Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της Primary (Κύριας) εισόδου, πατήστε
το κουμπί  ή το κουμπί . Εάν είναι ενεργοποιημένη μια Secondary
(Δευτερεύουσα) είσοδος, πατήστε το κουμπί Brightness/Contrast
(Φωτεινότητα/Αντίθεση) ξανά για πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου
φωτεινότητας δευτερεύουσας εισόδου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση της φωτεινότητας πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά
μειώνει το επίπεδο λεπτομέρειας σε σκούρες και φωτεινές περιοχές της
εμφανιζόμενης εικόνας.
Στοιχείο ελέγχου Contrast (Αντίθεση)
Για να ρυθμίσετε την αντίθεση της Primary (Κύριας) εισόδου, πατήστε
το κουμπί  ή το κουμπί . Εάν είναι ενεργοποιημένη μια Secondary
(Δευτερεύουσα) είσοδος, πατήστε το κουμπί Brightness/Contrast
(Φωτεινότητα/Αντίθεση) ξανά για πρόσβαση στο στοιχείο ελέγχου
αντίθεσης δευτερεύουσας εισόδου.
Σημείωση: Η ρύθμιση της αντίθεσης πολύ υψηλά ή πολύ χαμηλά
μειώνει το επίπεδο λεπτομέρειας σε σκούρες και φωτεινές περιοχές της
εμφανιζόμενης εικόνας, κάνοντας τον κορεσμό χρώματος να φαίνεται
λάθος.
Στοιχείο ελέγχου Backlight (Οπίσθιος φωτισμός)
Για να προσαρμόσετε το επίπεδο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης σας,
πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί .
Το στοιχείο Stabilization (Σταθεροποίηση) είναι ένα χαρακτηριστικό που
επαναφέρει ένα προσαρμοσμένο επίπεδο οπίσθιου φωτισμού στο
εργοστασιακό προκαθορισμένο επίπεδο. Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το στοιχείο Stabilization (Σταθεροποίηση), πατήστε
το κουμπί SCROLL (Κύλιση) και πατήστε το κουμπί  ή το κουμπί 
για εναλλαγή της επιλογής.
Σημείωση: Τα χαμηλότερα επίπεδα οπίσθιου φωτισμού αυξάνουν τη
διάρκεια ζωής του οπίσθιου φωτισμού.
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3 Συναρμολόγηση και καθαρισμός του περιβλήματος

3.1 Εγκατάσταση του καλύμματος καλωδίων

1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας, ελέγχου και βίντεο πριν από την εγκατάσταση του καλύμματος
καλωδίων.

2. Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα καλωδίων με την εσοχή καλωδίων στην πίσω πλευρά της οθόνης.
3. Ολισθήστε το κάλυμμα καλωδίων προς τα εμπρός μέσα στην εσοχή, με τα καλώδια τοποθετημένα

κάτω από τις εγκοπές.
4. Ολισθήστε το κάλυμμα καλωδίων προς τα εμπρός μέχρι οι προεξοχές στην κάτω άκρη να μπουν

στη θέση τους με ένα κλικ.
5. Εάν παρέχονται, χρησιμοποιήστε δύο πεταλούδες για να ασφαλίσετε το κάλυμμα καλωδίων στην

επάνω αριστερή και δεξιά γωνία.

3.2 Οδηγίες καθαρισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πριν τον καθαρισμό, οι μονάδες πρέπει να απενεργοποιούνται και να
αποσυνδέονται από τις αντίστοιχες πηγές ισχύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Σοβαρή ζημιά στη μονάδα
Μην επιτρέπετε να εισχωρήσουν υγρά στο εσωτερικό της μονάδας, καθώς μπορεί να
προκληθεί σοβαρή ζημιά στη μονάδα.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ζημιά στη μονάδα
Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη ή νέφτι, ή οποιαδήποτε όξινα, αλκαλικά ή
λειαντικά απορρυπαντικά.

Σκουπίστε σχολαστικά όλες τις εμπρόσθιες επιφάνειες από γυαλί ή πλαστικό του περιβλήματος με ένα
πανί που δεν αφήνει χνούδι υγραμένο με ήπιο καθαριστικό τζαμιών όπως 70% ισοπροπυλική αλκοόλη,
απεσταγμένο λευκό ξίδι με οξύτητα 5%, ή αμμωνιούχα ή μη  αμμωνιούχα καθαριστικά τζαμιών. Μη
χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, λειαντικά απορρυπαντικά ή πανιά καθαρισμού με χημικά.
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4 Πίνακας συνδέσμων

4.1 Διασυνδέσεις προϊόντος Radiance Ultra

Στοιχείο Κύριος
πίνακας Ψηφιακό Αναλογικό HDBaseT

Ενσωματωμέ
νος 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 ✓ ✓

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Ανατρέξτε στο αντίστοιχο Φύλλο Πωλήσεων για λεπτομερείς πληροφορίες.
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4.2 Πίνακες συνδέσμων του Radiance Ultra

Κύριος πίνακας Δευτερεύοντες πίνακες
Τυπική είσοδος/έξοδος Ψηφιακή είσοδος/έξοδος

Αναλογική είσοδος/έξοδος

Χωρίς είσοδο/έξοδο

Είσοδος HDBaseT

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
1. Οι 3G-SDI 1 και 3G-SDI 2 δέχονται σήματα 3G-SDI.
2. Οι έξοδοι DVI–I και DVI–D2, 3G–SDI 1 και 3G–SDI 2 RE-DRIVE είναι ενεργές μόνο με
την οθόνη ενεργοποιημένη.
3. Ο σύνδεσμος ND–OS προορίζεται για την εγκατάσταση αναβαθμίσεων
υλικολογισμικού. Ο σύνδεσμος ND–OS μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο
της οθόνης. Βλ. Μενού Setup (Ρύθμιση) [} 20].

Τύποι συνδέσμων
Είσοδοι Τύποι συνδέσμων
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 μέγ.)
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 μέγ.)
Composite BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Έξοδοι Τύποι συνδέσμων
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 Σύνδεσμοι δεδομένων και εκχωρήσεις ακίδων

Ψηφιακό και αναλογικό DVI-I
Το DVI-I IN είναι ένα DVI-D μονής σύζευξης. Η σύνδεση αυτή υποστηρίζει ψηφιακά και αναλογικά
(RGBS / YPbPr) σήματα. Τα αναλογικά δεδομένα εμφανίζονται στην ακίδα 8 και στις ακίδες C1 - C5.

Ακίδα Σήμα Ακίδα Σήμα Ακίδα Σήμα

1 T.M.D.S. DATA 2- 11 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1/3 21 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 0/5

2 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 2+ 12 Δεν χρησιμοποιείται 22 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΡΟΛΟΓΙΟΥ

3 T.M.D.S. ΘΩΡΑΚΙΣΗ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 2/4 13 Δεν χρησιμοποιείται 23 T.M.D.S. ΡΟΛΟΪ+

4 Δεν χρησιμοποιείται 14 +5V ΙΣΧΥΣ 24 T.M.D.S. ΡΟΛΟΪ-
5 Δεν χρησιμοποιείται 15 GND DVI-I IN μόνο

6 ΡΟΛΟΪ DDC 16 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΝ ΘΕΡΜΩ C1 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

7 ΔΕΔΟΜΕΝΑ DDC 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

8

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ (DVI-I
IN μόνο)

18 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 0+ C3 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΠΛΕ

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

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

10 T.M.D.S. ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1+ 20 Δεν χρησιμοποιείται C5 ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΓΕΙΩΣΗ
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VGA
Το VGA IN υποστηρίζει σήματα RGBS 2, YPbPr και SOG 2.

Ακίδα Περιγραφή Ακίδα Περιγραφή Ακίδα Περιγραφή
1 ΚΟΚΚΙΝΟ 6 ΓΕΙΩΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟ 11 N.C.
2 ΠΡΑΣΙΝΟ 7 ΓΕΙΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟ 12 DDC_SDA

3 ΜΠΛΕ 8 ΓΕΙΩΣΗ ΜΠΛΕ 13 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

4 N.C. 9 +5VD 14 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

5 GND 10 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΕΙΩΣΗΣ 15 DDC_SCL

S-Video

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 GND Γείωση (Y)
2 GND Γείωση (Y)
3 Y Ένταση (Λαμπρότητα)
4 C Ένταση (Χρωμαύγεια)

HDBaseT
Το HDBaseT χρησιμοποιεί σύνδεσμο RJ-45.

Ακίδα Περιγραφή
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 Σύνδεσμοι ελέγχου και εκχωρήσεις ακίδων

TCP-IP

Ακίδα Σήμα Περιγραφή
1 TX+ Χωρίς σύνδεση
2 TX- Επιστροφή μετάδοσης
3 RX+ Λήψη
4 N/C Χωρίς σύνδεση
5 N/C Χωρίς σύνδεση
6 RX- Επιστροφή λήψης
7 N/C Χωρίς σύνδεση
8 N/C Χωρίς σύνδεση

USB
Το καλώδιο αναβάθμισης Flash, αριθμός προϊόντος 35Z0047, είναι διαθέσιμο από την NDS.

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 VCC +5 VDC
2 D- Επιστροφή μετάδοσης δεδομένων
3 D+ Επιστροφή μετάδοσης δεδομένων
4 GND Γείωση
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RJ-11 (6 ακίδων) Σειριακή RS-232 ελέγχου

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 N/C Χωρίς σύνδεση
2 N/C Χωρίς σύνδεση
3 N/C Χωρίς σύνδεση
4 RXD Λήψη
5 GND Γείωση
6 TXD Μετάδοση

Σύνδεσμος εισόδου/εξόδου γενικής χρήσης
Σύνδεσμος RJH 4 ακίδων τηλεφωνικής συσκευής

Ακίδα Όνομα Περιγραφή
1 Swap Αντιμετάθεση εισόδων P και S
2 P.S. PIP Size (Μέγεθος PIP)
3 R.I. Record Indicator (Ένδειξη εγγραφής)
4 GND Record Indicator (Ένδειξη εγγραφής)

Swap (Αντιμετάθεση): Το κλείσιμο της ακίδας Swap (Αντιμετάθεση) στην GND (Γείωση) αντιμεταθέτει
τη θέση και το μέγεθος της κύριας και δευτερεύουσας εικόνας. Βλ. Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα σε
εικόνα [} 24] για λεπτομέρειες.
PIP Size (Μέγεθος PIP): Το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας αυξάνεται κάθε φορά που το PIP Size
(Μέγεθος PIP) συνδέεται στην GND (Γείωση). Βλ. Στοιχεία χειρισμού εικόνας μέσα σε εικόνα [} 24] για
λεπτομέρειες.
Record Indicator (Ένδειξη εγγραφής): Το Record Indicator (Ένδειξη εγγραφής) εμφανίζεται ενόσω
υπάρχει κλειστή επαφή στην GND (Γείωση), ενώ η ένδειξη αφαιρείται όταν ανοίγει η επαφή. Το Record
Indicator (Ένδειξη εγγραφής) εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
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4.5 Ηλεκτρολογικά σύμβολα

Ισοδυναμικότητα
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται δίπλα στον αγωγό εξίσωσης δυναμικού (σημείο
γείωσης) της οθόνης.

Κλειστός διακόπτης (Ενεργοποίηση)
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην κλειστή πλευρά, ή πλευρά ενεργοποίησης του
διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

Ανοιχτός διακόπτης (Απενεργοποίηση)
Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην ανοιχτή πλευρά, ή πλευρά απενεργοποίησης
του διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της οθόνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Υποβάθμιση του σήματος βίντεο
Συνιστούμε η ακτίνα κάμψης των μεταλλικών καλωδίων να μην είναι μικρότερη από
63  mm (2,5  ίντσες) ή 7 φορές τη διάμετρο του καλωδίου, οποιοδήποτε είναι
μεγαλύτερο. Πιο απότομες κάμψεις μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο καλώδιο ή/και
να υποβαθμίσουν το σήμα βίντεο.
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5 Προδιαγραφές και υποστηριζόμενες αναλύσεις

5.1 Προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Επικοινωνήστε με το εργοστάσιο για τις
τρέχουσες προδιαγραφές.

Radiance Ultra 27” Radiance Ultra 32” Radiance Ultra 32”
TruColor

Περιοχή θέασης
(διαγώνια) 27,0 in (685 mm) 31,5 in (800 mm) 31,5 in (800 mm)

Τυπική λαμπρότηταα (cd/
m2) 900 400 650

Εγγενής ανάλυση 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Βήμα εικονοστοιχείων
(mm) 0,311 0,364 0,364

Γωνία θέασης (οριζόντια
και κάθετα) 178° 178° 178°

Λόγος αντίθεσης
(ονομαστικός) 1000:1 1100:1 1100:1

Γκάμα χρωμάτων BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120% BT.709
Επίπεδο σήματος
εισόδου VGA στα 75 Ω 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Επίπεδο σήματος
εισόδου HD-SDI 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

Επίπεδο σήματος
εισόδου S-Video 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Επίπεδο σήματος
εισόδου Composite 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Επίπεδο σήματος
εισόδου HDBaseT 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p

Συγχρονισμός Πράσινου
(SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Επίπεδο σήματος
εισόδου RGBS 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Επίπεδο συγχρονισμού
εισόδου RGBS 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

Είσοδος DC 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
Κατανάλωση ισχύος DC
(ονομαστική)β 70 W 52 W 87 W

Κατανάλωση ισχύος AC
(ονομαστική)β 81W 60 W 98 W

Διαστάσεις -(Π x Υ x Β)
26,7 x 17,5 x 3,3 in
(678 x 445 x 84 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 in
(780 x 511 x 86 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 in
(780 x 511 x 86 mm)

Βάρος οθόνης 8,9 Kg (19,5 lb.) 11 Kg (24,0 lb.) 13,2 Kg (29,0 lb.)
Θερμοκρασία
λειτουργίας 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F) 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
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Θερμοκρασία
αποθήκευσης -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F) -20 – 50 °C (4 – 122 °F)

Υγρασία λειτουργίας
(χωρίς συμπύκνωση) 20 – 85% 20 – 85% 20 – 85%

Υγρασία αποθήκευσης
(χωρίς συμπύκνωση) 5 – 85% 10 – 90% 10 – 90%

Υγρασία μεταφοράς
(χωρίς συμπύκνωση) 5 – 85% 10 – 90% 10 – 90%

Υψόμετρο λειτουργίας
(μέγιστο) 2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft) 2.000 m (6.600 ft)

Υψόμετρο αποθήκευσης
(μέγιστο) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft) 10.000 m (33.000 ft)

α. Η φωτεινότητα που παρουσιάζεται είναι χωρίς οθόνη αφής ή εγκατεστημένο φίλτρο A/R.
β. Ισχύει για τροφοδοτικό Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Υποστηριζόμενες αναλύσεις

Υποστηριζόμενες αναλύσεις DVI
Παράμετρος σήματος Υποστηριζόμενο εύρος
Ενεργή ανάλυση (οριζόντια x κατακόρυφα) 640 x 480 ελάχ. έως 1920 x 1200 μέγ.
Ρυθμός ανανέωσης (κατακόρυφη συχνότητα) 23,98 Hz έως 85 Hz
Ρολόι εικονοστοιχείων (συχνότητα
εικονοστοιχείων) 25 MHz έως 165 MHz

Η είσοδος DVI-D μπορεί να ανιχνεύσει αυτόματα οποιοδήποτε έγκυρο ψηφιακό σήμα DVI εντός των
ευρών ανάλυσης, κατακόρυφης ανανέωσης και ρολογιού εικονοστοιχείων που καθορίζονται στον
πίνακα παραπάνω. Σήματα εκτός οποιουδήποτε από τα καθοριζόμενα εύρη μπορεί να μην
υποστηρίζονται.
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Υποστηριζόμενες αναλύσεις SDI και HDBaseT
Υποστηριζόμενες αναλύσεις
SDI και HDBaseT

Κατακόρυφη ανάλυση
(γραμμές)

Κατακόρυφη συχνότητα (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

Υποστηριζόμενες αναλύσεις VGA, RGBS και YPbPr
Οριζόντια ανάλυση
(εικονοστοιχεία)

Κατακόρυφη ανάλυση
(γραμμές)

Κατακόρυφη συχνότητα (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 Τεχνολογία ZeroWire® Embedded

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Οι πληροφορίες και οι διαδικασίες σε αυτήν την ενότητα ισχύουν μόνο για τη χρήση
οθονών Radiance Ultra που είναι διαμορφωμένες με τον προαιρετικό προ-
εγκατεστημένο ενσωματωμένο δέκτη ZeroWire.

Έγκριση ραδιοεξοπλισμού:
Αυτή η συσκευή πληροί τις απαιτήσεις του προσχεδίου EN302 567 V2.0.24 και συμμορφώνεται με την
Οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (RED) 2014/53/EΕ.
Αναγνώριση FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Προοριζόμενη χρήση και προειδοποιήσεις

Προοριζόμενη χρήση
Το ZeroWire Embedded και το ZeroWire G2 της σειράς Radiance Ultra είναι συζευγμένοι ασύρματοι
πομποί και δέκτες επικοινωνίας βίντεο, που προορίζονται για την παροχή σημάτων βίντεο από μια
πηγή όπως μια ενδοσκοπική κάμερα/επεξεργαστής, ή άλλη πηγή βίντεο μέσω μιας σύζευξης
ραδιοσυχνοτήτων σε έναν δέκτη ZeroWire για την εμφάνιση εικόνων κατά τη διάρκεια ενδοσκοπικών
και γενικών χειρουργικών διαδικασιών. Το σύστημα ασύρματου βίντεο της σειράς Radiance Ultra και
ZeroWire G2 είναι μια μη αποστειρωμένη επαναχρησιμοποιούμενη συσκευή η οποία δεν προορίζεται
για χρήση στο στείρο πεδίο.

Προειδοποιήσεις
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιβάλλον μαγνητικής τομογραφίας.

Για εφαρμογές κρίσιμης σημασίας, συνιστούμε θερμά να υπάρχει άμεσα διαθέσιμο ένα
εφεδρικό ζεύγος πομπού και δέκτη ZeroWire, καθώς και ένα καλώδιο DVI. Επιπλέον,
συνιστούμε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη μια ενσύρματη οθόνη συνδεδεμένη στην πηγή
βίντεο όποτε βρίσκεται σε εξέλιξη μια χειρουργική διαδικασία.
Πρέπει να διατηρείται ανά πάσα στιγμή ελάχιστη απόσταση διαχωρισμού 20 cm από τη
συσκευή που βρίσκεται σε λειτουργία και τον χρήστη ή τον ασθενή.

Αντενδείξεις
Βλ. κεφάλαιο Αντενδείξεις [} 9].
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6.2 Προδιαγραφές ZeroWire

Το σύστημα ZeroWire παρέχει ασύρματη χορήγηση σημάτων βίντεο από την έξοδο DVI Ή 3G-SDI
χειρουργικών πηγών βίντεο στην είσοδο DVI μια οθόνης βίντεο. Λειτουργεί ως ένα ασύρματο σύστημα
HD με βάση 60 Ghz σε συμμόρφωση με τους κανόνες FCC (Μέρος 15) που διέπουν τη ζώνη 57-64
GHz όπου δεν απαιτείται άδεια, η οποία βρίσκεται στην περιοχή με μήκος κύματος της τάξης χιλιοστού
(mmW) του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Ο πομπός τοποθετείται στην επάνω πίσω άκρη μιας οθόνης
και λαμβάνει σήματα βίντεο εισόδου απευθείας από μια ενδοσκοπική κάμερα/επεξεργαστή ή από τις
εξόδους DVI ή SDI re-drive της οθόνης.

Τύπος ασύρματου σήματος Ζώνη 60 GHz Wireless HD (WiHD)
Ζώνη συχνοτήτων 57 - 64 GHz
Συμπίεση βίντεο Καμία
Είσοδοι βίντεο (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Έξοδοι βίντεο (Rx) DVI-D
Υποστήριξη HIPAA Κρυπτογράφηση AES 256 bit
Καθυστέρηση συστήματος < 1 πλαίσιο
Μέγιστος αρ. ζευγών ανά χειρουργείο 2 ζεύγη
Έξοδος ισχύος ραδιοσυχνοτήτων (RF) < 28 dBm/MHz EIRP
Μέγιστο εύρος < 9,14 m (30 ft)
Ρυθμός δεδομένων 50 Mbps - 3,8 Gb/s
Κατανάλωση ρεύματος < 8 Watt

Μέγιστη ισχύς εξόδου EIPR συχνότητας ελέγχου
Κανάλια Μέγιστη ισχύς εξόδου EIPR

συχνότητας ελέγχου
Μέση ισχύς εξόδου EIRP

Χαμηλό κανάλι LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Υψηλό κανάλι LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Χαμηλό κανάλι HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Υψηλό κανάλι HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Απόσταση μη παρεμβολής
Οι συσκευές που παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα ελέγχθηκαν για να καταδειχθούν οι ελάχιστες
ασφαλείς αποστάσεις για τη λειτουργία του ZeroWire χωρίς παρεμβολή μεταξύ τους. Εάν, οποιαδήποτε
στιγμή, πιστεύετε ότι το ZeroWire προκαλεί ή δέχεται παρεμβολή από αυτές τις συσκευές, απλά
μετακινήστε τις συσκευές σε μεγαλύτερη απόσταση τη μία από την άλλη και στη συνέχεια διατηρήστε
τουλάχιστον τις αποστάσεις διαχωρισμού που καθορίζονται στον πίνακα.

Εξοπλισμός που ελέγχθηκε Απόσταση από τον πομπό Απόσταση από τον δέκτη
Ηλεκτροκαυτηρίαση > 2 πόδια > 1 πόδι
RFID > 1 cm > 1 cm
Ασύρματο σημείο πρόσβασης 2,4
Ghz > 6 in > 6 in

Ασύρματο σημείο πρόσβασης 5,8
Ghz > 6 in > 6 in

Κινητό τηλέφωνο > 1 cm > 1 cm
Συσκευή Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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Αποφυγή παρεμβολής από κανάλι της ίδιας συχνότητας
Εάν η διευθέτηση του ZeroWire G2 είναι η τυπική με ένα σύστημα ανά αίθουσα, δεν υπάρχουν
ουσιαστικά περιορισμοί. Το χαρακτηριστικό επιλογής καναλιού του πομπού επιλέγει το κανάλι που είναι
λιγότερο επιρρεπές σε παρεμβολή από τα δύο διαθέσιμα κανάλια με βάση το αποτέλεσμα της
σάρωσής του κατά την ενεργοποίηση.
Ορισμένοι από τους παράγοντες που επηρεάζουν την απομόνωση των καναλιών του ZeroWire G2
παρατίθενται παρακάτω:
1. Το πάχος και το υλικό των τοίχων της αίθουσας.
2. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των πορτών της αίθουσας.
3. Η δομή της οροφής της αίθουσας και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της.
Τα ζεύγη πομπού/δέκτη ZeroWire G2 πρέπει να εγκαθίστανται στην ίδια αίθουσα. Η λειτουργία μεταξύ
διαφορετικών χώρων δεν υποστηρίζεται. Όταν δύο ζεύγη πομπού/δέκτη εγκαθίστανται σε μια αίθουσα,
η σύζευξη του κάθε ζεύγους πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, ένα ζεύγος κάθε φορά, με τη σύζευξη του
δεύτερου ζεύγους να διενεργείται μετά την επιτυχή σύζευξη του πρώτου. Δεν χρειάζεται να
απενεργοποιηθεί το πρώτο συζευγμένο ζεύγος πριν την ενεργοποίηση ή σύζευξη του δεύτερου
ζεύγους.

Χρήση των καναλιών
Για τον καθορισμό του κατάλληλου περιβάλλοντος, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι συστάσεις που
παρατίθενται παρακάτω:
1. Οι μονάδες πομπού ή/και δέκτη ZeroWire G2 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προγενέστερες

μονάδες πομπού ή/και δέκτη ZeroWire.
2. Είναι δυνατή η λειτουργία ενός μέγιστου αριθμού δύο συστημάτων ZeroWire στην ίδια αίθουσα.

Πρέπει να υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 1  m (3 πόδια) μεταξύ των συζευγμένων
ζευγών πομπού και δέκτη.

3. Σύνολα δύο συστημάτων ZeroWire μπορούν να τοποθετηθούν σε πολλαπλούς χώρους, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει ελάχιστη απόσταση 7,6 m (25 πόδια) μεταξύ των χώρων.

4. Οι πομποί και δέκτες ZeroWire G2 δεν πρέπει να εγκαθίστανται μέσα σε μεταλλικά ερμάρια ή να
περιβάλλονται από μεταλλικά αντικείμενα, καθώς αυτό θα εμποδίσει την επικοινωνία του πομπού με
τον δέκτη.

Εγκατάσταση πολλαπλών συστημάτων
Όταν δύο συζευγμένα συστήματα πομπού και δέκτη πρόκειται να εγκατασταθούν σε ένα δεδομένα
χειρουργείο, χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διαδικασία:
1. Εάν οι πομποί και οι δέκτες δεν έχουν συζευχθεί, ενεργοποιήστε το πρώτο ζεύγος πομπού και

δέκτη και ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης που περιγράφεται στην ενότητα Σύζευξη γρήγορης
έναρξης ZeroWire [} 46].

2. Ενεργοποιήστε το δεύτερο ζεύγος πομπού και δέκτη και επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης. Η
σύζευξη των ζευγών πομπού και δέκτη πρέπει να πραγματοποιείται για ένα ζεύγος κάθε φορά.
Συνιστούμε να συζευγμένα ζεύγη να επισημαίνονται προκειμένου να διευκολύνεται η εγκατάσταση
και η αντιμετώπιση προβλημάτων.

Απόδοση
Το ασύρματο σύστημα βίντεο HD ZeroWire προορίζεται και είναι βελτιστοποιημένο για χρήση σε
χειρουργεία και αίθουσες διαδικασιών. Η χρήση εκτός κλινικού περιβάλλοντος δεν συνιστάται.
Τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος ZeroWire:
1. Τοποθετήστε και τα δύο στοιχεία σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) από το δάπεδο.
2. Ιδανικά, ο πομπός και ο δέκτης πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος.
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3. Για μια αξιόπιστη σύζευξη βίντεο, παρακαλούμε ακολουθήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες ρύθμισης
που περιγράφονται στην ενότητα Ρύθμιση πομπού ZeroWire [} 41].

4. Ο πομπός και ο δέκτης πρέπει να κοιτάζουν ο ένας τον άλλο και να είναι ορατοί ο ένας για τον άλλο
σε ελεύθερο χώρο.

5. Για εφαρμογές εκτός οπτικού πεδίου, συνιστούμε οι πομποί και οι δέκτες να τοποθετούνται σε
απόσταση ≤1,8 m (6 πόδια) ή λιγότερο από τους τοίχους.

6.3 Ρύθμιση πομπού ZeroWire

Ρύθμιση πομπού ZeroWire G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Πηγή βίντεο DVI
(2) Έξοδος DVI (Καλώδιο DVI)
(3) Έξοδος SDI (προαιρετικό καλώδιο 3G-SDI)
(4) Ηλεκτρική τροφοδοσία προς την οθόνη (24 VDC)
(5) Ηλεκτρική τροφοδοσία προς τον πομπό (24 VDC)
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6.4 Πίνακας συνδέσμων πομπού ZeroWire G2

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

(1) Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
(2) Υποδοχή τροφοδοσίας
(3) Είσοδος DVI
(4) Είσοδος 3G-SDI
(5) Θύρα USB: Χρησιμοποιείται για εγκαταστάσεις αναβάθμισης υλικολογισμικού του

πομπού, όχι ως θύρα I/O γενικής χρήσης.

6.5 Καλώδια προσαρμογέα «Y» πομπού ZeroWire G2

Οι πομποί και δέκτες ZeroWire G2 που χρησιμοποιούνται με υποστηριζόμενες οθόνες της NDS έως 32"
μπορούν να χρησιμοποιούν ένα προαιρετικό καλώδιο προσαρμογέα «Y» για την τροφοδοσία της
μονάδας ZeroWire. Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο τύποι καλωδίων προσαρμογέα «Y». Όπου εφαρμόζεται,
το κατάλληλο καλώδιο «Y» περιλαμβάνεται στο κιτ παρελκομένων οθόνης.
Καλώδιο προσαρμογέα «Y» SwitchCraft (35X0096)

Καλώδιο προσαρμογέα «Y» XLR (35X0097)
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6.6 Τροφοδοτικά πομπού ZeroWire G2

Οι μονάδες πομπού και δέκτη ZeroWire μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας με το
περιλαμβανόμενο τροφοδοτικό 24 VDC.

(1) (2)

(1) Αριθμοί μοντέλων των τροφοδοτικών 24 VDC
(2) Το άκρο J3 του προσαρμογέα «Y» ή το καλώδιο τροφοδοτικού 24 VDC συνδέεται

εδώ

Όταν χρησιμοποιείτε ένα τροφοδοτικό, επιλέξτε και εγκαταστήστε τον προσαρμογέα βύσματος που
ταιριάζει στις απαιτήσεις ισχύος:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Τοποθέτηση και προσανατολισμός

Λόγω του σχήματος του πεδίου σήματος της κεραίας, τόσο η μονάδα πομπού όσο και ο δέκτης πρέπει
να εγκατασταθούν έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένοι κάθετα και οριζόντια εντός ± 10°.

Κάθετη ευθυγράμμιση
Η κάθετη ευθυγράμμιση πρέπει να είναι εντός ± 10°.

Οριζόντια ευθυγράμμιση
Η οριζόντια ευθυγράμμιση πρέπει να είναι εντός ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Πομπός
(2) Κύρια οθόνη
(3) Δέκτης
(4) Δευτερεύουσα οθόνη
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(1)

(2)

(1) Πομπός
(2) Σχήμα πεδίου

Ύψος τοποθέτησης
Ο πομπός και ο δέκτης πρέπει να είναι τοποθετημένοι τουλάχιστον 1,5 m (5 πόδια) πάνω από το
δάπεδο, να είναι στο ίδιο ύψος και, κατά προτίμηση, τα εμπρόσθια άκρα του πομπού και του δέκτη
πρέπει να είναι παράλληλα και να βλέπουν το ένα το άλλο.

Οριζόντια απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη
Το ZeroWire G2 λειτουργεί σωστά όταν η οριζόντια απόσταση μεταξύ πομπού και δέκτη είναι έως και
9,1  m (30 πόδια). Στο χειρουργείο, ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα καλύτερα αποτελέσματα
επιτυγχάνονται με οριζόντια απόσταση έως 2,4 m (8 πόδια).
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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) Πομπός ZeroWire (5) Κυλιόμενη βάση στήριξης
(2) Κύρια οθόνη (6) Χειρουργική τράπεζα
(3) Δευτερεύουσα οθόνη (7) Τρόλεϊ ενδοσκόπησης
(4) Δέκτης ZeroWire

6.8 Σύζευξη γρήγορης έναρξης ZeroWire

1. Συνδέστε μια πηγή βίντεο DVI ή SDI στον τοποθετημένο στην οθόνη πομπό ZeroWire.
2. Στην οθόνη-δέκτη Radiance Ultra ZeroWire, πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος) τρεις φορές για
πρόσβαση στο μενού Input (Είσοδος).
3. Επιβεβαιώστε ότι το ZeroWire είναι διαθέσιμο ως Primary (Κύρια) είσοδος.
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4. Πατήστε το κουμπί INPUT (Είσοδος) για να κλείσετε το μενού Input (Είσοδος) και, στη συνέχεια,
πατήστε το μία ακόμα φορά για πρόσβαση στο ZeroWire Link Menu (Μενού σύζευξης ZeroWire).

5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί INPUT (Κύλιση) για τρία δευτερόλεπτα μέχρι η γραμμή
προόδου να γεμίσει το πλαίσιο.

6. Στον τοποθετημένο στην οθόνη πομπό ZeroWire, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί LINK
(Σύζευξη) μέχρι το LED σύζευξης να αρχίσει να αναβοσβήνει. Αφού οι μονάδες πομπού και δέκτη
αναγνωρίσουν η μία την άλλη και αρχίζουν να αναβοσβήνουν, και τα δύο LED σύνδεσης και
κατάστασης θα αναβοσβήνουν γρήγορα για αρκετά δευτερόλεπτα.

7. Στην κάτω αριστερή γωνία της οθόνης-δέκτη Radiance Ultra ZeroWire, μια σειρά μηνυμάτων
κατάστασης υποδεικνύουν τα στάδια της διαδικασίας σύζευξης.

6.9 Μηνύματα κατάστασης ασύρματης σύζευξης

Κατά την έναρξη σύζευξης, η τυπική ακολουθία μηνυμάτων κατάστασης που παρουσιάζονται στην
οθόνη-δέκτη αρχίζει με το μήνυμα Searching for Transmitter (Αναζήτηση για πομπό) και μια
υπενθύμιση για να ενεργοποιηθεί ο πομπός.
Στάδιο 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter
[Αναζήτηση για πομπό - Εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένος, ενεργοποιήστε το κουμπί LINK (Σύζευξη)
στον πομπό ZeroWire]
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Στάδιο 2: Establishing Link (Δημιουργείται σύζευξη)

Στάδιο 3: Wireless Linked (Δημιουργήθηκε ασύρματη σύζευξη)

Κατά την αποκατάσταση της τροφοδοσίας σε ένα προηγουμένως συζευγμένο σύστημα, η τυπική
ακολουθία μηνυμάτων κατάστασης που παρουσιάζονται στην οθόνη-δέκτη αρχίζει με το μήνυμα
Searching for Transmitter (Αναζήτηση για πομπό).
Στάδιο 1: Searching for Transmitter (Αναζήτηση για πομπό)

Στάδιο 2: Establishing Link (Δημιουργείται σύζευξη)

Στάδιο 3: Wireless Linked (Δημιουργήθηκε ασύρματη σύζευξη)

Εάν δεν είναι δυνατή η δημιουργία ή η επαλήθευση σύζευξης εντός 60 δευτερολέπτων, θα εμφανιστεί
στην οθόνη-δέκτη το μήνυμα κατάστασης No Transmitter Found (Δεν βρέθηκε πομπός). Για
συστάσεις σχετικά με την επίλυση προβλημάτων σύζευξης, βλ. ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων
ZeroWire» στη σελίδα 36.
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Στάδιο 1: Searching for Transmitter (Αναζήτηση για πομπό)

Στάδιο 2: Δεν βρέθηκε πομπός
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7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

7.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων οθόνης

Πρόβλημα Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το μέγεθος της εικόνας είναι
μεγάλο για την οθόνη
(αναλογικές είσοδοι VGA, RGBS,
YPbPr, SOG μόνο)

Εάν η εικόνα δεν φαίνεται να έχει τη σωστή μορφή, τότε πρέπει να
εκτελεστεί η λειτουργία SmartSync. Για να εκτελέσετε τη λειτουργία
SmartSync, πατήστε το κουμπί MENU (Μενού). Στο μενού Picture
(Εικόνα), πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να
επισημάνετε το SmartSync και πατήστε το κουμπί .
Το SmartSync θα εκτελεστεί και θα βελτιστοποιήσει τις ιδιότητες
εμφάνισης της εικόνας.

Είδωλα στους χαρακτήρες

Τα είδωλα στους χαρακτήρες αποδίδονται συνήθως σε
αντανακλάσεις στο καλώδιο βίντεο ή την πηγή. Χρησιμοποιείτε
καλώδιο υψηλής ποιότητας και, εάν είναι δυνατόν, μειώστε τον
ρυθμό κατακόρυφης ανανέωσης. Η μείωση των ρυθμών σάρωσης
μπορεί να συμβάλλει στην εξάλειψη των αντανακλάσεων. Αντίθετα
με μια CRT, μια επίπεδη οθόνη δεν θα τρεμοπαίζει σε
χαμηλότερους ρυθμούς ανανέωσης (60 Hz είναι ιδανικό) και η
ενημέρωση δεδομένων θα είναι η ίδια σε όλους τους ρυθμούς
ανανέωσης.

Παραμόρφωση χαρακτήρων
(αναλογικές είσοδοι VGA, RGBS,
YPbPr, SOG μόνο)

Εάν οι χαρακτήρες κειμένου φαίνονται να τρεμοπαίζουν ή να είναι
πολύ έντονοι, τότε η ευκρίνεια, η συχνότητα ή/και η φάση μπορεί
να χρειάζονται ρύθμιση. Βλ. «Ρύθμιση συχνότητας, φάσης και
ευκρίνειας» παρακάτω.

Θόρυβος και κάθετη
παραμόρφωση χαρακτήρων
(αναλογικές είσοδοι VGA, RGBS,
YPbPr, SOG μόνο)

Η ρύθμιση της συχνότητας αναπτύσσει ή συμπτύσσει το οριζόντιο
μέγεθος της εμφανιζόμενης εικόνας. Η εμφανιζόμενη εικόνα
μπορεί να είναι πολύ πλατιά ή πολύ στενή και μπορεί να
εμφανίζεται οριζόντιος διαχωρισμός ζωνών και τρεμόπαιγμα
εικονοστοιχείων στα γκρίζα και ανοιχτά χρώματα. Ρυθμίστε τη
συχνότητα μέχρι η εικόνα να εφαρμόζει καλά στην οθόνη. Η
οριζόντια ρύθμιση της θέσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
επαληθευτεί ότι η συχνότητα έχει ρυθμιστεί σωστά.
Ευθυγραμμίστε την εικόνα στην αριστερή άκρη της οθόνης και στη
συνέχεια μετατοπίστε κατά ένα «κλικ» προς τα δεξιά. Η εικόνα θα
πρέπει να έχει μία στήλη εκτός της οθόνης στη δεξιά πλευρά εάν η
συχνότητα έχει ρυθμιστεί σωστά.

Έλεγχος και ρύθμιση της
συχνότητας
(αναλογικές είσοδοι VGA, RGBS,
YPbPr, SOG μόνο)

Χρησιμοποιώντας έναν συνδεδεμένο φορητό υπολογιστή, ανοίξτε
ένα κενό αρχείο κειμένου, κεντράρετε το παράθυρο του αρχείου
στην οθόνη και ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς και το στυλ
σε 8 pt Regular. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να μετακινήσετε
τον δρομέα προς τα κάτω στο κέντρο της σελίδας και στη συνέχεια
πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα Shift και + για να
δημιουργήσετε μια σειρά συμβόλων +.
Ασυνεπείς φωτεινότερες ή σκουρότερες παραλλαγές εμφάνισης
των συμβόλων + αποτελούν ένδειξη ότι η παράμετρος Frequency
(Συχνότητα) απαιτεί ρύθμιση. Πατήστε το κουμπί MENU (Μενού)
για να ανοίξετε το μενού Display (Εμφάνιση), πατήστε το κουμπί

 για να επιλέξετε το μενού Picture (Εικόνα) και στη συνέχεια
πατήστε το κουμπί SCROLL (Κύλιση) για να επιλέξετε την
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παράμετρο Frequency (Συχνότητα). Στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί  ή το κουμπί  για να αυξήσετε ή να μειώσετε τη
συχνότητα μέχρι το σημείο όπου όλα τα σύμβολα + εμφανίζονται
ομοιόμορφα.
Σημείωση: Οι παράμετροι Sharpness (Ευκρίνεια) και Phase
(Φάση) αποτελούν λεπτές ρυθμίσεις οι οποίες είναι καλύτερα να
πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα
βαθμονόμησης οθόνης.

Μαύρη οθόνη

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήσετε την οθόνη. Εάν
εμφανίζεται η οθόνη λογότυπου, τότε η οθόνη λειτουργεί κανονικά.
Ελέγξτε εάν το χαρακτηριστικό διαχείρισης ισχύος (DPMS) είναι
ενεργοποιημένο. Ένα μήνυμα Searching (Γίνεται αναζήτηση)
εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης όταν δεν είναι
παρούσα μια πηγή βίντεο.

7.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων ZeroWire

Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Διορθωτική ενέργεια

Η ενδεικτική λυχνία LED
δεν ανάβει

Χαλαρός σύνδεσμος
ισχύος

Επαληθεύστε ότι ο σύνδεσμος της πηγής ισχύος
έχει εισαχθεί πλήρως στην υποδοχή τροφοδοσίας
της μονάδας.

Καλώδιο «Y»
Εάν χρησιμοποιείτε το Y cable (καλώδιο «Y») για
την τροφοδοσία της μονάδας, επιβεβαιώστε ότι
συνδέεται σε ένα τροφοδοτικό NDS 24VDC και ότι
η τροφοδοσία είναι ενεργοποιημένη.

Αυτόνομο τροφοδοτικό
Εάν χρησιμοποιείται το αυτόνομο τροφοδοτικό,
επιβεβαιώστε ότι έχει εισαχθεί πλήρως μέσα στην
επιτοίχια πρίζα.

Επιτοίχια πρίζα

Ορισμένες επιτοίχιες πρίζες διαθέτουν
ενσωματωμένους διακόπτες ενεργοποίησης/
απενεργοποίησης (ON/OFF).
Εάν η πρίζα που χρησιμοποιείτε διαθέτει
ενσωματωμένο διακόπτη, ελέγξτε ότι βρίσκεται στη
θέση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ.

Δεν βρέθηκε πομπός
Επαληθεύστε ότι η μονάδα πομπού είναι
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ή ότι το σήμα πηγής είναι
συνδεδεμένο.

Δεν εμφανίζεται εικόνα
μετά την αλλαγή της
ανάλυσης εισόδου

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τον
πομπό και τον δέκτη ZeroWire, όχι την οθόνη.

Μη επίτευξη σύζευξης
μετά από προσπάθεια
δημιουργίας ζεύξης

Απενεργοποιήστε και επανενεργοποιήστε τον
πομπό και τον δέκτη ZeroWire.

Κακής ποιότητας ή
διακοπτόμενο βίντεο

Ο πομπός και ο δέκτης
βρίσκονται σε
απόσταση μεγαλύτερη
από 9,1 m (30 πόδια)
μεταξύ τους.

Μειώστε την απόσταση μεταξύ του πομπού και του
δέκτη σε 9,1 m (30 πόδια) ή λιγότερο.
Βλ. Μέγιστο εύρος στην ενότητα Τοποθέτηση και
προσανατολισμός [} 44].
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Πρόβλημα Πιθανές αιτίες Διορθωτική ενέργεια

Κακής ποιότητας ή
διακοπτόμενο βίντεο

Ο πομπός και ο δέκτης
δεν είναι σωστά
ευθυγραμμισμένοι

Ακολουθήστε τις συστάσεις για την ευθυγράμμιση
πομπού-δέκτη που αναφέρονται στην ενότητα
Τοποθέτηση και προσανατολισμός [} 44].

Συνδέσεις DVI ή SDI
(πομπός μόνο)

Επιβεβαιώστε ότι τα καλώδια έχουν συνδεθεί
σωστά.

Μη υποστηριζόμενος
τρόπος λειτουργίας
βίντεο

Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζεται ο τρόπος
λειτουργίας βίντεο που χρησιμοποιείται. Βλ
Τοποθέτηση και προσανατολισμός [} 44].

Καλώδια DVI ή SDI
(πομπός μόνο)

Αντικαταστήστε τα καλώδια ένα-ένα και ελέγξτε την
εμφάνιση του βίντεο.
Εάν το σήμα βίντεο εμφανιστεί σωστά μετά την
αντικατάσταση ενός καλωδίου, απορρίψτε το
καλώδιο που μόλις αντικαταστήσατε.

Διασταυρούμενη
παρεμβολή Βλ. Τοποθέτηση και προσανατολισμός [} 44].

Χαμηλή ισχύς σήματος Βλ Τοποθέτηση και προσανατολισμός [} 44].
Ανταλλαγή πομπού
και δέκτη

Επαληθεύστε ότι η πηγή βίντεο είναι συνδεδεμένη
στον πομπό, όχι στον δέκτη.

Ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης
Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED Περιγραφή
Μπλε και αναβοσβήνει αργά Η μονάδα εκτελεί σάρωση για ένα κανάλι.
Μπλε και αναβοσβήνει γρήγορα Η μονάδα επιχειρεί σύζευξη.

Μπλε και συνεχώς αναμμένη Η μονάδα αποστέλλει (πομπός) ή λαμβάνει
(δέκτης) δεδομένα βίντεο.

Μπλε που ανάβει και σβήνει εναλλάξ για
3 δευτερόλεπτα Δεν αποθηκεύτηκαν πληροφορίες σύζευξης.
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8 Πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
Όλα τα ιατροτεχνολογικά ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του
προτύπου IEC  60601-1-2. Για να διασφαλίζεται η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και η συνύπαρξη
όλων των άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων πριν από μια χειρουργική επέμβαση, απαιτούνται
προφυλάξεις, τήρηση των πληροφοριών των κατευθυντήριων οδηγιών ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας (EMC) που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο και επαλήθευση όλων των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων που βρίσκονται σε ταυτόχρονη λειτουργία.
Τα χαρακτηριστικά εκπομπών αυτού του εξοπλισμού τον καθιστούν κατάλληλο για χρήση σε
βιομηχανικές περιοχές και νοσοκομεία (CISPR  11 κατηγορία  A). Εάν χρησιμοποιείται σε περιβάλλον
κατοικιών (για το οποίο απαιτείται κανονικά CISPR 11 κατηγορία Β), ο εξοπλισμός αυτός ενδέχεται να
μην προσφέρει επαρκή προστασία στις υπηρεσίες επικοινωνιών με ραδιοσυχνότητες. Ο χρήστης
μπορεί να χρειαστεί να λάβει μέτρα για τον περιορισμό των παρεμβολών, όπως αλλαγή της θέσης ή
του προσανατολισμού του εξοπλισμού.
Οι ακόλουθοι πίνακες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) παρέχονται για αναφορά:

8.1 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

Το προϊόν προορίζεται για χρήση στο περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο χρήστης/χειριστής του
προϊόντος πρέπει να διασφαλίσει ότι η συσκευή χρησιμοποιείται σε αυτό το περιβάλλον.

Έλεγχος εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR
11

Ομάδα 1

Το προϊόν χρησιμοποιεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων (RF) μόνο για την εσωτερική
του λειτουργία. Συνεπώς, οι εκπομπές RF από
αυτό είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό
να προκαλέσουν παρεμβολές σε παρακείμενο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές
ραδιοσυχνοτήτων CISPR
11

Κατηγορία Α

Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες
τις εγκαταστάσεις, εκτός των δημόσιων
εγκαταστάσεων και εκείνων που είναι
απευθείας συνδεδεμένες στο δημόσιο
ηλεκτρικό δίκτυο που τροφοδοτεί κτίρια που
χρησιμοποιούνται για δημόσιους σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές
IEC 61000-3-2 Κατηγορία Α

Εκπομπές από
διακυμάνσεις τάσης/
τρεμόσβημα
IEC 61000-3-3

Συμμορφώνεται
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8.2 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Ηλεκτρομαγνητική ατρωσία

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω.
Ο αγοραστής ή ο χρήστης του προϊόντος θα πρέπει να διασφαλίσει ότι το προϊόν χρησιμοποιείται σε
ανάλογο περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας Δοκιμή ατρωσίας

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8kV εκφόρτιση μέσω επαφής
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV εκφόρτιση μέσω του
αέρα

Ακτινοβολούμενο πεδίο ραδιοσυχνότητας (RF) IEC
61000-4-3

3 V/m
80 MHz - 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Πεδία εγγύτητας από ασύρματους πομπούς
IEC 61000-4-3

80 MHz έως 2,7 GHz. 3 V/m
Δειγματοληπτικοί έλεγχοι: 385 MHz στα 27 V/m,
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz στα 9 V/m,
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
στα 28 V/m

Ηλεκτρικό ταχύ μετάβασμα / ριπή IEC 61000-4-4

± 2 kV, ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασσόμενου
ρεύματος
± 1 kV, θύρες I/O
100 kHz PRR

Υπέρταση IEC 61000-4-5
Δίκτυο AC, γραμμή προς γείωση
Δίκτυο AC, γραμμή προς γραμμή

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Αγώγιμες ραδιοσυχνότητες (RF) IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz - 80M Hz)
6 V σε ζώνες ISM
80% AM 1 kHz

Μαγνητικό πεδίο συχνότητας ισχύος (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 ή 60 Hz

Βυθίσεις τάσης, σύντομες διακοπές και
διακυμάνσεις τάσης στις γραμμές εισόδου
ηλεκτρικής τροφοδοσίας IEC 61000-4-11

100% βύθιση, 0,5 περίοδοι, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% βύθιση, 1 περίοδος
30% βύθιση, 25/30 περίοδοι (50/60 Hz)
Διακοπή 100% πτώση, 5 δευτερόλεπτα
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Η ισχύς πεδίων από σταθερούς πομπούς, όπως σταθμοί βάσης για ραδιοτηλέφωνα
(κυψελοειδή/ασύρματα) και επίγειας κινητής ραδιοεπικοινωνίας, ερασιτεχνικοί
σταθμοί, ραδιοφωνική μετάδοση AM και FM καθώς και τηλεοπτική μετάδοση, δεν
μπορεί να προβλεφθεί θεωρητικά με ακρίβεια. Για να αξιολογηθεί το
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον λόγω των σταθερών πομπών RF, θα πρέπει να
εξετάζεται η ανάγκη διεξαγωγής μιας ηλεκτρομαγνητικής μελέτης του χώρου. Εάν η
μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται το προϊόν
υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF που αναφέρεται παραπάνω, το
προϊόν θα πρέπει να παρακολουθείται για να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία του.
Εάν παρατηρηθεί μη  κανονική λειτουργία, πιθανόν να χρειαστεί να ληφθούν
επιπλέον μέτρα, όπως η αλλαγή προσανατολισμού ή θέσης του προϊόντος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στο εύρος συχνοτήτων 150 kHz έως 80 MHz, τιμές έντασης πεδίου θα πρέπει να είναι
μικρότερες 
των 3 V/m.

8.3 Οδηγίες και δήλωση του κατασκευαστή - Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού

Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ φορητού και κινητού εξοπλισμού επικοινωνίας
μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RF) και του προϊόντος
Το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο οι διαταραχές από
εκπομπές RF είναι ελεγχόμενες. Ο πελάτης ή ο χρήστης του προϊόντος μπορεί να αποτρέψει τις
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φορητού και κινητού
εξοπλισμού επικοινωνίας μέσω RF (πομποί) και του προϊόντος όπως συνιστάται παρακάτω, σύμφωνα
με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του εξοπλισμού επικοινωνίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Επιδράσεις των τηλεπικοινωνιακών συσκευών RF (πομπών) στα χαρακτηριστικά
απόδοσης
Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών υψηλής συχνότητας (HF) μπορεί να επηρεάσει
τα χαρακτηριστικά απόδοσης της συσκευής. Συνεπώς, ο εξοπλισμός αυτός πρέπει
να διατηρείται σε απόσταση τουλάχιστον 30  cm (ανεξαρτήτως οποιουδήποτε
υπολογισμού) από τον εμφυσητήρα, τα παρελκόμενα και τα καλώδιά του.

Ονομαστική τιμή
μέγιστης ισχύος εξόδου
(W) του πομπού

Απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα σύμφωνα με τη συχνότητα του πομπού

150 kHz έως 80 MHz 80 MHz έως 800 MHz 800 MHz έως 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

Για πομπούς με ονομαστική μέγιστη ισχύ εξόδου που δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη
απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί με χρήση της εξίσωσης που
εφαρμόζεται στη συχνότητα του πομπού, όπου P είναι η μέγιστη ονομαστική τιμή ισχύος εξόδου του
πομπού σε watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του πομπού.
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ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει η απόσταση διαχωρισμού για το υψηλότερο εύρος
συχνοτήτων.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Αυτές οι οδηγίες μπορεί να μην ισχύουν σε όλες τις καταστάσεις. Η διάδοση των
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων επηρεάζεται από την απορρόφηση και την
αντανάκλαση από δομές, αντικείμενα και ανθρώπους.
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9 Όροι και προϋποθέσεις

9.1 Δηλώσεις συμμόρφωσης

Κανόνες FCC και Οδηγίες του Συμβουλίου για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος  15 των κανόνων της FCC και τον Κανονισμό περί
ιατροτεχνολογικών προϊόντων 2017/745 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η λειτουργία υπόκειται στις
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβή παρεμβολή, και
(2) αυτή η συσκευή πρέπει να μπορεί να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει,
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητα αποτελέσματα.
1. Χρησιμοποιείτε τα συνοδευτικά καθορισμένα καλώδια με την έγχρωμη οθόνη έτσι ώστε να μην

προκαλείται παρεμβολή στη ραδιοφωνική και τηλεοπτική λήψη. Η χρήση άλλου καλωδίου και
προσαρμογέων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή σε άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

2. Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια σύμφωνα με το
Μέρος 15 των κανόνων της FCC και το CISPR 11. Ο εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί
και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί
σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

IEC
Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για ιατροτεχνολογικά
προϊόντα σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για την παροχή
εύλογης προστασίας από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια τυπική ιατρική εγκατάσταση. Ο παρών
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν
εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιβλαβείς
παρεμβολές σε άλλες συσκευές στην περιοχή.
FCC, Οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Προτύπων και IEC
Δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα παρουσιαστεί παρεμβολή σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν
αυτός ο εξοπλισμός προκαλέσει πράγματι επιβλαβή παρεμβολή στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη,
γεγονός που μπορεί να καθοριστεί απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας τον εξοπλισμό, ο χρήστης
παροτρύνεται να δοκιμάσει να διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα
μέτρα:

• Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης.
• Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
• Σύνδεση του εξοπλισμού σε ρευματοδότη που βρίσκεται σε κύκλωμα διαφορετικό από εκείνο στο

οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης για βοήθεια.

Ο παρελκόμενος εξοπλισμός που συνδέεται σε αυτό το προϊόν πρέπει να είναι πιστοποιημένος
σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα IEC (δηλ. IEC 60950-1 ή IEC 62368-1) για εξοπλισμό
επεξεργασίας δεδομένων και IEC 60601-1 για ιατρικό εξοπλισμό.
Επιπλέον, όλες οι διαμορφώσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο συστημάτων, IEC
60601-1-1. Οποιοσδήποτε συνδέει πρόσθετο εξοπλισμό στο μέρος εισόδου σήματος ή στο μέρος
εξόδου σήματος διαμορφώνει ένα ιατρικό σύστημα και επομένως είναι υπεύθυνος ότι το σύστημα
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου συστημάτων IEC 60601-1-1. Οποιοσδήποτε είναι
υπεύθυνος για τη στερέωση της μονάδας σε ένα σύστημα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός
τοποθέτησης που χρησιμοποιείται με αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60601-1. Σε
περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε το τμήμα τεχνικών υπηρεσιών ή τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.
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FCC

ΥΠΟΔΕΙΞΗ!
Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια
για ψηφιακή συσκευή Κατηγορίας Α, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανόνων της
FCC. Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εύλογη προστασία από τις
επιβλαβείς παρεμβολές όταν ο εξοπλισμός λειτουργεί σε εμπορικό περιβάλλον. Ο
εξοπλισμός αυτός δημιουργεί, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολεί ενέργεια
ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το
εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις
ραδιοεπικοινωνίες. Η λειτουργία αυτού του εξοπλισμού σε αστική περιοχή είναι
πιθανό να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης θα
πρέπει να διορθώσει την παρεμβολή με δικά του έξοδα.

9.2 Νομική δήλωση

Η NDS μπορεί να πωλεί τα προϊόντα της μέσω άλλων κατασκευαστών, διανομέων και μεταπωλητών
ιατροτεχνολογικών προϊόντων και ως εκ τούτου, οι αγοραστές αυτού του προϊόντος NDS πρέπει να
συμβουλεύονται τον φορέα μέσω του οποίου αυτό το προϊόν αγοράστηκε αρχικά όσον αφορά τους
όρους οποιωνδήποτε εφαρμοζόμενων εγγυήσεων του προϊόντος που παρέχονται από έναν τέτοιο
φορέα, εάν υπάρχουν.
Η NDS δεν αναλαμβάνει ούτε εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο να αναλάβει εκ μέρους της
οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις σε συνδυασμό ή/και σε σχέση με την πώληση ή/και τη χρήση των
προϊόντων της. Για να διασφαλίζεται η σωστή χρήση, χειρισμός και φροντίδα των προϊόντων NDS, οι
πελάτες πρέπει να συμβουλεύονται την ειδική βιβλιογραφία του προϊόντος, το εγχειρίδιο οδηγιών ή/και
την επισήμανση που συνοδεύουν το προϊόν ή που είναι διαθέσιμα με άλλον τρόπο.
Εφιστάται η προσοχή των πελατών στο ότι η διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, η εφαρμογή,
τα δεδομένα πελατών και ο έλεγχος του συστήματος από τον χειριστή, μεταξύ άλλων παραγόντων,
επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος. Παρ' ότι τα προϊόντα NDS θεωρούνται συμβατά με πολλά
συστήματα, η ειδική λειτουργική εφαρμογή από τους πελάτες ενδέχεται να ποικίλλει. Συνεπώς, η
καταλληλότητα ενός προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή εφαρμογή πρέπει να προσδιορίζεται από
τον πελάτη και δεν είναι εγγυημένη από την NDS.
Η NDS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΡΗΤΕΣ, ΣΙΩΠΗΡΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Ή/ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ NDS. ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή/ΚΑΙ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΥΠΟΥ, ΦΥΣΗΣ Ή ΕΚΤΑΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΡΗΤΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΑΝ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ, ΝΟΜΟΥ,
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΕΘΙΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΣ, ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ.
Η NDS, οι προμηθευτές ή/και διανομείς της δεν ευθύνονται, άμεσα ή μέσω αποζημίωσης για
οποιεσδήποτε ειδικές, θετικές, αποθετικές, κυρωτικές, παραδειγματικές ή έμμεσες ζημίες,
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των φερόμενων ζημιών για καθυστερημένη αποστολή,
μη παράδοση, βλάβη του προϊόντος, σχεδιασμό ή παραγωγή του προϊόντος, αδυναμία χρήσης τέτοιων
προϊόντων ή υπηρεσιών, απώλεια μελλοντικής επιχειρηματικής δραστηριότητας (διαφυγόντα κέρδη), ή
από οποιαδήποτε άλλη αιτία, οποιασδήποτε μορφής, σε σχέση με ή που προκύπτει από την αγορά,
πώληση, μίσθωση, ενοικίαση, εγκατάσταση ή χρήση τέτοιων προϊόντων NDS, αυτούς τους όρους και
τις προϋποθέσεις, ή σε σχέση με τους όρους οποιασδήποτε συμφωνίας, η οποία ενσωματώνει αυτούς
τους όρους και τις προϋποθέσεις.
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ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή/ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ,
ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗ, Η
ΕΥΘΥΝΗ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΣΤΗΝ
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑ.
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχεδίων και
των σχετικών υλικών, αποτελούν πολύτιμη ιδιοκτησία της NDS ή/και των δικαιοπαρόχων της και, κατά
περίπτωση, διατηρούν όλα τα δικαιώματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πνευματικά δικαιώματα και
άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα στο παρόν έγγραφο, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων
σχεδιασμού, αναπαραγωγής κατασκευής, χρήσης και πωλήσεων σε αυτό, εκτός εάν και στον βαθμό
που τα εν λόγω δικαιώματα χορηγούνται ρητώς σε άλλους.
Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη ενδέχεται να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση. Εάν έχετε οποιαδήποτε
αμφιβολία σχετικά με τις πιο πρόσφατες οδηγίες χρήσης, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην NDS.
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