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1 Drošības informācija

1.1 Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

UZMANĪBU!
Šis produkts ir I klases medicīniskā ierīce. Nav atļautas nekādas modifikācijas.

NORĀDE!
Šo iekārtu/sistēmu ir paredzēts lietot tikai veselības aprūpes speciālistiem.

NORĀDE!
Iekārtai nav daļu, kuru apkope jāveic lietotājam. Apkopes darbus uzticiet kvalificētam
apkopes darbiniekam.

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka ir jāievēro svarīga informācija par šīs iekārtas
uzstādīšanu un/vai darbību. Informācija, pirms kuras tiek parādīts šis simbols, ir rūpīgi
jāizlasa.

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka lietotāja rokasgrāmata un tās tulkotās kopijas
ir pieejamas NDS tīmekļa vietnē www.ndssi.com/user-manuals/

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka neizolēts spriegums ierīces iekšpusē var būt
pietiekami spēcīgs, lai izraisītu elektrošoku. Nepieskarieties nevienai daļai ierīces iekšpusē.
Lai izvairītos no elektrošoka, NEDRĪKST noņemt pārsegu vai aizmuguri.

BRĪDINĀJUMS!
Ugunsbīstamība un elektrošoka apdraudējums
Nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma iedarbībai.

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka informācija, pirms kuras tiek parādīts šis
simbols, ir rūpīgi jāizlasa, lai izvairītos no aprīkojuma bojājumiem.

Aiz šī simbola tiek sniegta informācija par ražotāju.

Aiz šī simbola tiek sniegta informācija par ražotāja pārstāvi Eiropas Savienībā.

Ar šo simbolu tiek norādīts uz atbilstību Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu (EEIA)
direktīvai.
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Ar šo simbolu tiek norādīts, ka šī ir medicīnas ierīce. Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai
veselības aprūpes speciālisti un tikai profesionālā veselības aprūpes iestādē.

Šis izstrādājums ir saņēmis T.U.V. apstiprinājumu attiecībā uz elektrošoka, ugunsbīstamības
un mehānisku apdraudējumu tikai saskaņā ar CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 un ANSI/AAMI
ES60601-1 prasībām.

Šis izstrādājums atbilst Standarta EN 60601-1 prasībām, lai tas atbilstu Eiropas Savienības
Regulai 2017/745 par medicīnas ierīcēm.

UZMANĪBU!
Ja rodas nopietns negadījums
Lūdzu, ziņojiet par visiem nopietniem negadījumiem, kas radušies saistībā ar šo
ierīci, ražotājam un kompetentajai lietotāja un/vai pacienta dzīvesvietas valsts
iestādei.

Saskaņā ar Federālo likumu (ASV) šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta pasūtījuma.

1.2 Sistēmas drošības prasības

Ārējām iekārtām, kas ir savienotas ar šī produkta signāla ievadi/izvadi vai citiem savienotājiem un ir
paredzētas lietošanai pacienta vidē, ir jāatbilst ISO un UL/EN/IEC 60601-1 drošības standartu
prasībām. Persona, kura savieno šādas iekārtas ar šo produktu, pēc definīcijas ir izveidojusi sistēmu un
ir atbildīga par šīs sistēmas atbilstību tām pašām ISO un UL/EN/IEC 60601-1 drošības standartu
prasībām.

1.3 Zemējums

Šis izstrādājums ir darbināms no ārēja elektroenerģijas avota, tādēļ saskaņā ar Eiropas Savienības
Regulu  2017/745 par medicīnas ierīcēm šis izstrādājums tiek klasificēts kā I  klases iekārta.
Uzstādītājam ir jāpārbauda, vai izstrādājuma zemējums atbilst slimnīcas, vietējām un valsts prasībām
attiecībā uz pilno pretestību.
Iekārtas šasijas zemēšanai paredzētā zemējuma spaile atrodas izstrādājuma aizmugurē. Jebkurš šāds
zemējums ir jāuzstāda saskaņā ar piemērojamajām elektrodrošības prasībām.

1.4 Energoapgādes prasības

1.4.1 Barošanas avots

Šis produkts atbilst norādītajiem drošības standartiem tikai tad, ja to lieto kopā ar piegādāto
medicīniskās klases energoapgādes avotu.

Modelis Radiance Ultra
Barošanas avots BridgePower BPM150S24F06
Maiņstrāvas ieeja 100–240 volti, 50–60 Hz
Līdzstrāvas ieeja 24 V līdzstrāva, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Strāvas vads

Izmantojiet slimnīcas kvalitātes strāvas vadu ar konkrētajam barošanas avotam piemērotu spraudni.
Atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas tīkla. Strāvas vads ir vienīgais apstiprinātais atvienošanas
mehānisms.
MEDICĪNAS IEKĀRTA jānovieto tā, lai var ērti piekļūt atvienošanas mehānismam.
Monitoru barošana jānodrošina no viena centrālā kontūra, ja tos izmanto ASV teritorijā ar spriegumu,
kas pārsniedz 120 voltus.

1.5 Paredzētā lietošana un kontrindikācijas

1.5.1 Paredzētā lietošana

Piezīme. Ja displejs ir konfigurēts ar iegulto ZeroWire, lūdzu, skatiet sadaļu ZeroWire Paredzētā
lietošana un brīdinājumi [} 37].
Radiance Ultra sērijas monitori ir paredzēti izmantošanai medicīniskā vidē, lai parādītu augstas
kvalitātes video un grafiskos attēlus.
Šis produkts ir paredzēts nepārtrauktai darbībai.
Šis produkts var attēlot radioloģijas (PACS) attēlus tikai atsaucei, un tas nav paredzēts diagnostikai.

1.5.2 Kontrindikācijas

UZMANĪBU!
Nelietojiet šo produktu, ja tuvumā atrodas viegli uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu
maisījums ar gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu.

UZMANĪBU!
Neviena šī izstrādājuma daļa nedrīkst nonākt saskarē ar pacientu. Nekādā gadījumā
nedrīkst vienlaicīgi saskarties ar izstrādājumu un pacientu.

UZMANĪBU!
Uzdevumam būtiska lietojuma gadījumā ir noteikti jāspēj acumirklī piekļūt nomaiņas
iekārtai.

1.5.3 Brīdinājums par attēla saglabāšanu

BRĪDINĀJUMS!
Ja attēls tiks ilgstoši fiksēts (pastāvīgi rādīts) monitorā, tas var tikt saglabāts. Fiksēta
attēla rādīšana monitorā nav ieteicama vai izslēdziet monitoru, ja tas netiek lietots.
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2 Displeja lietotāja interfeiss

2.1 Displeja tastatūra

Displeja tastatūra ir novietota displeja korpusa apakšdaļā pa vidu, un tajā ir pieejama ekrānekspozīcijas
(On Screen Display — OSD) displeja parametru pielāgošanas vadīklu izvēlne.

2.2 Pārvietošanās izvēlnē

Pogas sadaļā
MENU (Izvēlne)

Ļauj atvērt OSD izvēlnes
Lai atvērtu izvēlni Input (Ievade) (sk. šeit: Izvēlne Input (Ievade)
[} 11]), divas reizes pieskarieties pogai INPUT (Ievade). Lai
atvērtu izvēlni Display (Displejs) (sk. šeit: Izvēlne Display
(Displejs) [} 13]), vienu reizi pieskarieties pogai MENU (Izvēlne).

Poga SCROLL
(Ritināt)

Vertikālās atlases vadīkla
Lai atvērtu izvēlni un sāktu parametru atlases procesu,
pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt). Augšējā parametru rinda
tiek atlasīta, pieskaroties pirmo reizi; atlases process notiek uz leju
nākamajā rindā ar katru nākamo pieskārienu.
Lai izvēlni aizvērtu, izmantojiet pogu SCROLL (Ritināt), lai atlasi
pārslēgtu uz apakšējo izvēlnes rindu, un pēc tam nospiediet pogu
SCROLL (Ritināt) tikai vienu reizi, lai atzīmētu izvēlnes cilni, kur
var izmantot pogu  vai , lai atlasītu citu izvēlnes cilni.

Poga LEFT (Par
kreisi)/RIGHT (Pa
labi)

Horizontālas atlases vadīklas
Lai pielāgotu parametru, atlasiet parametru rindu, izmantojot pogu
SCROLL (Ritināt), un pēc tam pieskarieties pogai  vai , lai
pielāgotu vai atlasītu iestatījumu.

2.3 QUICK SELECT (Ātrā atlase): primārās ieejas atlase

Lai atvērtu izvēlni QUICK SELECT (Ātrā atlase), pieskarieties pogai INPUT (Ievade) (Displeja tastatūra
[} 10]).

Izmantojot izvēlni QUICK SELECT (Ātrā atlase), lietotājs var
atlasīt jebkuru aktīvo ieeju Primary (Primārs), vienu reizi
pieskaroties tastatūras pogai zem izvēlnes QUICK SELECT
(Ātrā atlase) ikonas, kas ir atzīmēta kā mērķa ieeja. Ikonas
izvēlnē QUICK SELECT (Ātrā atlase), kuras ir piešķirtas
aktīvajām ieejām, ir atzīmētas gaiši zilā krāsā. Izvēlnē QUICK
SELECT (Ātrā atlase) pieejamās opcijas attiecas tikai uz
ieejas Primary (Primārs) atlasi. Ja ar primāro statusu atlasīto
ieeju pašreiz izmanto ieeja Secondary (Sekundārs), kas ir
parādīta kā PIP attēls, PIP attēls tiek aizvērts un tiek parādīts
kā primārs attēls pilnekrāna režīmā.
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Izvēlne QUICK SELECT (Ātrā atlase) tiek aizvērta, kad ir pagājušas 30 sekundes kopš pēdējās veiktās
atlases.
Izvēlni QUICK SELECT (Ātrā atlase) var pielāgot tā, lai, izmantojot izvēlni EDIT QUICK SELECT
(Rediģēt ātro atlasi), tajā parādītu ieejas, kas nav iekļautas noklusējuma sarakstā.

2.4 EDIT QUICK SELECT (Rediģēt ātro atlasi): primāro ieeju pieejamības mainīšana

Lai parādītu izvēlni EDIT QUICK SELECT (Rediģēt ātro atlasi), nospiediet pogu INPUT (Ievade) un
turiet to nospiestu trīs sekundes (Displeja tastatūra [} 10]).

Lai mainītu pogas QUICK SELECT (Ātrā atlase) piešķiri,
pieskarieties tastatūras pogai zem ikonas EDIT QUICK
SELECT (Rediģēt ātro atlasi), kas ir atzīmēta ar piešķirto
ieeju, kuru vēlaties mainīt.
Katru reizi pieskaroties tastatūras pogai, saraksta izvēlnē
Input (Ievade) dilstošā secībā tiek parādīta nākamā ieeja.
Pieskarieties pogai, līdz tiek parādīta vēlamā ieeja. Atkārtotai
piešķirei ir pieejamas visas pogas, izņemot pogu INPUT
(Ievade) un MENU (Izvēlne).

2.5 Izvēlne Input (Ievade)

Attēla statuss Primary (Primārs) tiek piešķirts, atlasot ieeju Primary. Ja tiek atlasīta ieeja Secondary
(Sekundārs), attēls Primary ekrānā tiek parādīts kopā ar attēlu Secondary, kas tiek parādīts mazā vai
lielā izmērā režīmā Picture-In-Picture, PIP (Attēls attēlā), sadalot ekrānu divās vienādās daļās. Skatīt
Attēla attēlā vadīklas [} 23].
Lai atlasītu ieeju Primary un Secondary vienā ekrānā, divas reizes pieskarieties pogai INPUT (Ievade),
lai piekļūtu izvēlnei Input (Ievade) (skat. Displeja tastatūra [} 10]). Pirmā (kreisā) sleja ir paredzēta, lai
norādītu ieeju Primary, kas apzīmēta ar burtu P. Otrajā ailē atrodas atlases šūna, kas, katru reizi
pieskaroties pogai SCROLL (Ritināt), tiek pārvietota uz ieejas rindu zem tās. Trešajā ailē tiek parādīts
vai nu burts S atlasītajai ieejai Secondary, vai simbols X, kas nozīmē “nav pieejama ievadei”.

Lai novietotu atlases šūnu vēlamās ieejas rindā, pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt) tik reizes, cik
nepieciešams. Lai šai ieejai piešķirtu ieejas statusu Primary, pieskarieties pogai  vai pogai , lai tai
piešķirtu ieejas statusu Secondary. Ieeju Secondary var notīrīt, novietojot atlases šūnu ieejas rindā un
pieskaroties pogai . Ar simbolu X atzīmētajām ieejām ailē Secondary nevar piešķirt ieejas statusu
Secondary.
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Izvēlne Input automātiski tiek aizvērta, kad ir pagājušas 30 sekundes kopš ir veikta pēdējā darbība. Lai
to aizvērtu, var pieskarties arī pogai INPUT (Ievade).
Nākamajā tabulā ir norādīts, kuras ieejas var atlasīt statusā Secondary saistībā ar ieejām, kas ir
atlasītas statusā Primary.
Ar simbolu ✓ atzīmētajām ieejām sekundāro ieeju ailēs var piešķirt ieejas statusu Secondary. Pelēkās
šūnas norāda ieejas, kurām ir kopīgs savienotājs vai elektronika, kuru nevar izmantot vienlaicīgi.
Ieeja DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 un SOG-1 izmanto vienu savienotāju. Ja viena ieeja ir atlasīta
statusā Primary, citas ieejas nevar atlasīt statusā Secondary. Tas pats attiecas uz VGA-2, RGBS-2,
YPbPr-2 un SOG-2. Dažās konfigurācijās dažas ievades nav pieejamas.

Primārā Sekundārā

Ieeja

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 KOMPOZĪ
TSIGNĀLS

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 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMPOZĪT
SIGNĀLS ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Izvēlne Display (Displejs)

Lai atvērtu izvēlni Display, pieskarieties pogai MENU
(Izvēlne). Izvēlne ZeroWire tiek parādīta pēc noklusējuma, un
tajā ir sniegta sīkāka informācija par ieeju Primary (Primārs)
un Secondary (Sekundārs), kas pieejama kreisajā un labajā
pusē izvēlnes augšpusē virs izvēlnes cilnēm.

Lai atlasītu citas izvēlnes, pieskarieties pogai  vai ,
tādējādi atzīmējot izvēlnes cilni, un pēc tam pieskarieties
pogai SCROLL (Ritināt), lai atvērtu izvēlni.
Lai pielāgotu parametru, nospiediet pogu SCROLL (Ritināt),
lai pārvietotu atlasīto rindu uz leju, un pēc tam pieskarieties
pogai  vai , lai pielāgotu parametru vai lai atlasītu
iestatījumu. Parametru korekcijas tiek veiktas reālajā laikā,
mainot vērtības vai iestatījumus.
Izvēlne Display (Displejs) automātiski tiek aizvērta, kad ir
pagājušas 30 sekundes kopš ir veikta pēdējā darbība. Lai to
aizvērtu, var nospiest arī pogu MENU (Izvēlne).

Piezīme. Ja parametra nosaukums ir pelēkā krāsā, pašreizējā signāla vai ievades konfigurācijā
attiecīgais parametrs nav pieejams.

2.7 Izvēlne ZeroWire

NORĀDE!
Izvēlne ZeroWire ir iespējota tikai displejos, kas ir konfigurēti ar iegultu ZeroWire
uztvērēju.

Lai atvērtu izvēlni un aktivizētu ZeroWire savienojuma izveides procesu, pieskarieties pogai SCROLL
(Ritināt).

Skatiet informāciju, kas ir sniegta šeit: ZeroWire raidītāja iestatīšana [}  40], un pārbaudiet, vai uz
displeja uzstādītais ZeroWire raidītājs ir vērsts pret ZeroWire iegultā uztvērēja displeju ≤  2,4  metru
(8  pēdu) attālumā un ka abi displeji ir savietoti vertikāli un horizontāli ±  10° robežās ≥  1,5  metru
(5 pēdu) augstumā.
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Savienojuma izveides indikators
Nospiediet un turiet nospiestu pogu LINK (Savienot) uz displeja uzstādītā ZeroWire raidītāja,
līdz sāk mirgot savienojuma izveides indikators.

Lai sāktu ZeroWire savienojuma izveides procesu, ZeroWire iegultā uztvērēja displejā pieskarieties
pogai .

Kad ieeja Primary (Primārs) tiek automātiski ieslēgta ZeroWire režīmā, ZeroWire iegultā uztvērēja
ierīces ekrāns pārslēdzas melnā krāsā. Par savienojuma izveides procesa norises stadijām informē
vairāki ziņojumi par savienojuma izveides statusu displeja apakšējā stūrī. Kad savienojuma izveide ir
pabeigta, raidītāja displejā tiek parādīts raidītāja displeja attēls.
Informāciju par alternatīvu ZeroWire savienojuma izveides procedūru skatiet šeit: ZeroWire
savienojuma izveides ātrā sākšana [} 45].
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2.8 ZeroWire statusa ziņojumi

ZeroWire statusa ziņojumi informē par savienojuma izveides stadijām.

Visu statusa ziņojumu vispusīgu aprakstu skatiet šeit: Bezvadu savienojuma izveides statusa ziņojumi
[} 46].

2.9 Izvēlne Picture (Attēls)

Lai piekļūtu izvēlnei Picture, atverot izvēlni Display (Displejs), vienu reizi pieskarieties pogai .

Horizontal Position (Horizontālā pozīcija)
Lai attēlu centrētu horizontālā virzienā, pieskarieties pogai  vai .

Vertical Position (Vertikālā pozīcija)
Lai attēlu centrētu vertikālā virzienā, pieskarieties  vai .

H-Sharpness (H asums)
Lai palielinātu parādītā attēla asumu (malu pastiprinājumu) horizontālajā plaknē, pieskarieties pogai 
vai .



16 / 59

16 | Displeja lietotāja interfeiss

V-Sharpness (V asums)
Lai palielinātu parādītā attēla asumu (malu pastiprinājumu) vertikālajā plaknē, pieskarieties pogai  vai

.

Phase (Fāze) (attiecas tikai uz VGA, RGBS, YPbPr un SOG)
Lai pielāgotu displeja pikseļu biežuma fāzi, pieskarieties pogai  vai .

Frequency (Biežums) (attiecas tikai uz VGA, RGBS, YPbPr un SOG)
Lai pielāgotu displeja pikseļu biežuma fāzi, līdz attēls aizpilda ekrānu horizontāli, vispirms iestatiet
vienuma Scaling (Mērogošana) opciju Fill (Aizpildīt) un pēc tam pieskarieties pogai  vai .

Overscan (Izvērse) (video)
Parametrs tiek iespējots, ja tiek izmantota 16:9, 480P, 576P vai rindpārlēces ieeja. Lai atlasītu,
pieskarieties pogai  vai .
0: tiek iestatīti tādi attēla izmēri, lai ar to aizpildītu ekrānu, bet nezaudētu nekādu video informāciju.
Attēls var tikt parādīts “pastkastītes” formātā ar melnām joslām augšā un apakšā vai pa kreisi un pa
labi.
1, 2, 3, 4, 5 vai 6: pakāpeniski palielina un apgriež centrēto attēlu. Attēlu palielinot, video informācija
tiek zaudēta visās malās.

Scaling (Mērogošana) (grafiskie elementi)
Parametrs tiek iespējots, ja netiek izmantots 16:9, 480P, 576P vai rindpārlēces ieejas signāls. Lai
atlasītu, pieskarieties pogai  vai .
Fill (Aizpildījums): video attēls tiek palielināts tā, lai aizpildītu visu ekrānu. Proporcijas var netikt
precīzi attēlotas.
Aspect (Proporcijas): video attēls tiek palielināts, līdz tā lielākais izmērs aizpilda ekrānu, vienlaikus
saglabājot proporcijas. Attēls var tikt attēlots platekrāna režīmā, kad augšējā un apakšējā daļā vai arī
kreisajā un labajā pusē ir redzamas melnas joslas.
1:1: parāda video datus to sākotnējā lielumā un attēla formātā. Attēls ar proporcijām, kas atšķiras no
ekrāna proporcijām, ir izstiepts (letterboxed) ar melnām joslām augšā un apakšā vai pa kreisi un pa
labi.

SmartSync™/Alternative (Alternatīvie režīmi): (attiecas tikai uz VGA, RGBS, YPbPr un
SOG)
NDS patentētā SmartSync tehnoloģija veic ienākošo signālu pārbaudi, lai automātiski parādītu video
attēlu tā pareizajā formātā.
Parametru Alternative Modes (Alternatīvie režīmi) izmanto, lai manuāli atšķirtu režīmus, kuriem ir ļoti
līdzīgi sinhronizācijas parametri.
SmartSync: lai iespējotu SmartSync, pieskarieties pogai RIGHT (Pa labi).
Alternative Modes (Alternatīvie režīmi): lai veiktu parametra Alternative Modes korekcijas,
pieskarieties pogai . Ja tiek atlasīts parametrs Alternative Modes, katru reizi pieskaroties pogai ,
režīms pakāpeniski mainās, līdz atlasītais režīms atbilst maksimālajam pieejamajam režīmam. Nākamo
reizi pieskaroties pogai , tiek atjaunots sākotnējais režīms.
Flip/Rotate (Apvērst/pagriezt)
Lai atlasītu vienu no 5 opcijām, pieskarieties pogai  vai .

H-Flip (Apvērst H
virzienā)

V-Flip (Apvērst V
virzienā)

90° 180° 270°

Apvērst no kreisās
puses uz labo pusi

Apvērst virzienā no
augšas uz apakšu

Pagriešana
pulksteņrādītāju
kustības virzienā

Pagriešana
pulksteņrādītāju
kustības virzienā

Pagriešana
pulksteņrādītāju
kustības virzienā
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Fine Tune (Precīza regulēšana)
Pašlaik nav pieejams.

2.10 Izvēlne Color (Krāsa)

Gamma (Gamma)
Lai atlasītu gamma iestatījumu, pieskarieties pogai  vai .
1,8; 2,0; 2,2; 2,4 vai 2,6: iepriekš iestatītās gamma vērtības
Video (Video): lineārā gamma pārlūktabula (Look Up Table – LUT)
PACS: DICOM gamma LUT
Šajā izstrādājumā parādītie radioloģijas (PACS) attēli ir izmantojami tikai informatīvā nolūkā.

Color Temperature (Krāsu temperatūra)
Lai atlasītu sākotnēji iestatīto krāsu temperatūru, pieskarieties pogai  vai .
5500, 6500, 8000, 9300: iepriekš iestatītās krāsu temperatūras vērtības.
User (Lietotājs): ja ir atlasīta iepriekš iestatīta krāsu temperatūra un pēc tam tiek pielāgots jebkura
krāsu parametra noklusējuma iestatījums, iegūtās vērtības tiek kopētas lietotāja krāsu temperatūras
sākotnējo iestatījumu sadaļā un tiek atlasīta opcija User (Lietotājs).

Red (Sarkans)/Green (Zaļš)/Blue (Zils)
Lai attēlā pielāgotu atlasītās krāsas balansu, pieskarieties pogai  vai .

Saturation (Piesātinājums) (pieejams tikai YUV ievadēm)
Lai pielāgotu attēla piesātinājumu (krāsas intensitāti), pieskarieties pogai  vai .

Hue (Nokrāsa) (pieejama tikai YUV ievadēm)
Lai pielāgotu attēla nokrāsu (krāsu), pieskarieties pogai  vai .

Brightness (Spilgtums)
Lai pielāgotu spilgtuma līmeni, pieskarieties pogai  vai . Parametru Brightness regulē, izmantojot arī
pogu Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts), kas aprakstīta šeit: Attēla pielāgošana [} 24].

Contrast (Kontrasts)
Lai pielāgotu kontrasta līmeni, pieskarieties pogai  vai . Parametru Brightness regulē, izmantojot arī
pogu Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts), kas aprakstīta šeit: Attēla pielāgošana [} 24].
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Video Level (Video līmenis)
Lai pielāgotu signāla diapazonu, pieskarieties pogai  vai .
Normal (Normāls): nodrošina ienākošā signāla dinamiska diapazona ekvivalentu, neveicot izmaiņas.
Expanded (Izvērsts): izvērš signāla līmeni tā, ka ievades signāls diapazonā no 16 (melns) līdz 235
(balts) tiek izvērsts diapazonā no 0 (melns) līdz 255 (balts).

NORĀDE!
Ja ir saņemts jau pilna diapazona (0–255) signāls, atlasot iestatījumu Expanded
(Izvērsts), signāls tiek “apcirpts” vai “piesātināts”.

Color Correction (Krāsu korekcija)
Lai atlasītu krāsu korekcijas iestatījumu, pieskarieties pogai  vai .
User (Lietotājs): noklusējuma vērtības tiek aizstātas ar lietotāja mainītiem iestatījumiem.
NDS: ražošanas procesā veikta kalibrēšana, lai atbilstu 2,2 gamma/6500 K krāsu temperatūras NDS
specifikācijai.
SMPTE-C: ražošanas procesā veikta kalibrēšana, lai atbilstu SPMTE-C standarta prasībām.
BT-709: ražošanas procesā veikta kalibrēšana, lai atbilstu BT-709 standarta prasībām.

2.11 Izvēlne Setup (Iestatīšana)

Menu Position (Izvēlnes pozīcija)
Lai atlasītu vienu no deviņām sākotnēji iestatītajām OSD izvēļņu parādīšanas atrašanās vietām,
pieskarieties pogai  vai .

Language (Valoda)
Lai atlasītu vienu no astoņām valodām: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español,
Nederlands, Pycckий (angļu, vācu, franču, itāļu, zviedru, spāņu, nīderlandiešu, krievu), pieskarieties
pogai  vai .

DPMS Enable (DPMS iespējošana)
Lai iespējotu vai atspējotu displeja enerģijas pārvaldības sistēmu (Display Power Management
System — DPMS), pieskarieties pogai  vai .
Off (Izslēgts): noklusējuma iestatījums.
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On (Ieslēgts): ja ieejas signāls netiek saņemts, 10–15 sekundes ir redzams ziņojums DPMS un pēc
tam displejs pārslēdzas
enerģijas taupīšanas režīmā. Kad atkal tiek saņemts ieejas signāls, displejs ieslēdzas.

Auto Source Select (Automātiska avota atlase)
Lai atspējotu vai iespējotu parametru Auto Source Select, pieskarieties pogai  vai .
Off (Izslēgts): manuāli tiek atlasīts video signāla avots.
On (Ieslēgts): tiek veikta meklēšana, izmantojot visus iespējamos ievades avotus, līdz tiek atrasts
aktīvais video avots.
Priority (Prioritāte): funkcija Priority Input Select (Prioritārās ieejas atlase) pēc noklusējuma ir
atspējota. Lai varētu iespējot funkciju Priority Input Select, ir jāatlasa ieeja Secondary (Sekundārs). Ja
funkcija Priority Input Select ir iespējota, PIP attēls tiek novietots aiz attēla Primary (Primārs), poga PIP
+ un - (  un ) tiek atspējota, bet poga SWAP (Apmainīt) saglabājas iespējota. Ja signāls Primary tiek
zaudēts, tiek parādīta ieeja Secondary. Ja signāls Primary tiek atjaunots, atkal tiek parādīts tā attēls, un
attēls Secondary tiek novietots aiz attēla Primary. Ja tiek zaudēts gan signāls Primary, gan signāls
Secondary, monitors uz maiņām skenē ieeju Primary un Secondary, līdz vienā no tām tiek noteikts
signāls. Ja signāls tiek noteikts ieejā Primary vai Secondary, monitorā tiek parādīts attiecīgā signāla
attēls.

Menu Lock (Izvēlnes bloķēšana)
Lai iespējotu funkciju Menu Lock, nospiediet pogu .
Off (Izslēgts): noklusējuma iestatījums.
On (Ieslēgts): ļauj atspējot piekļuvi OSD izvēlnēm, lai novērstu nejaušas displeja iestatījumu izmaiņas.
OSD izvēlne tiek aizvērta, un uz īsu brīdi tiek parādīts ziņojums MENU LOCKED (Izvēlne bloķēta). Lai
atbloķētu piekļuvi OSD izvēlnēm, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu pogu MENU (Izvēlne) un
SCROLL (Ritināt), līdz tiek parādīts ziņojums MENU UNLOCKED (Izvēlne atbloķēta).

Communication Port (Sakaru ports)
Lai atlasītu vienumu Communication Port displeja kontrolei, izmantojot NDS vienotās seriālās
komandas, pieskarieties pogai  vai . Sīkāku informāciju par savienotāju skatiet šeit: Datu pārraides
līniju savienotāji un kontaktu sadalījumi [} 29].
RS-232: pievienojiet RJ-25 kabeli pie RS-232 porta.
Ethernet (Ethernet tīkls): ja ir atlasīts Ethernet ports, displeja kontroli var veikt, izmantojot TCP/IP portu.
Piezīme. Ja atlasei tiek izmantots vienums Ethernet Communication Port (Ethernet sakaru ports),
pārbaudiet, vai konkrētajam tīklam ir pareizi konfigurēts iestatījums Network IP Address (Tīkla IP
adrese): Port (Ports), Subnet Mask (Apakštīkla maska) un Gateway (Vārteja), kas aprakstīti sadaļā
Izvēlne Setup (Iestatīšana) [} 18].
USB: USB (ND-OS) portā izmantojamo mini USB kabeli savienotājierīcē izmanto RS-232 portā.

DVI-1 Output (DVI-1 izeja)
Lai mainītu iestatījumu Redrive (Palaist atkārtoti) vai Screen (Ekrāns), pieskarieties pogai, kas ļauj
pārslēgties starp abu iestatījumu atlasi.
Redrive (Palaist atkārtoti): ļauj izvadīt DVI-1 signālu uz DVI-1 RE-DRIVE (izeja) savienotāju.
Screen (Ekrāns): ļauj izvadīt displeja attēlu, tostarp PIP un OSD, uz DVI-1 RE-DRIVE (izeja)
savienotāju.
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Displeja attēls: DVI-1 + VGA

Redrive (Palaist atkārtoti): No DVI-1 uz DVI-1
Output (DVI-1 izeja)

Screen (Ekrāns): No DVI-1 + VGA uz DVI-1 Output
(DVI-1 izeja)

Keypad Color (Tastatūras krāsa)
Lai mainītu iestatījumu Keypad Color, pieskarieties pogai  vai .

Factory Defaults (Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi)
Lai atjaunotu visu iestatījumu ražošanas procesā sākotnēji iestatītās vērtības, pieskarieties pogai , lai
atvērtu izvēlni Factory Defaults.

Pēc tam pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt), lai atlasītu funkciju Factory Defaults, un pieskarieties
pogai . Apstrādes laikā tiek parādīts ziņojums Restoring Factory Defaults (Notiek rūpnīcas
iestatījumu atjaunošana).
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User Defaults (Lietotāja noklusējuma iestatījumi)
Lai saglabātu lietotāja noklusējuma iestatījumu profilā veikto noklusējuma parametru izmaiņas,
pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt), atlasiet profilu User Defaults ar apzīmējumu Empty (Tukšs) un
pēc tam pieskarieties pogai , lai saglabātu profilu. Apstrādes laikā tiek parādīts ziņojums Saving
User Defaults (Notiek lietotāja noklusējuma iestatījumu saglabāšana).

Lai atjaunotu profilu User Defaults, kad ir veiktas citu parametru izmaiņas, atlasiet saglabāto profilu
User Defaults un pieskarieties pogai . Apstrādes laikā tiek parādīts ziņojums Restoring User Profile
(Notiek lietotāja profila atjaunošana). Lai profilu User Defaults notīrītu, atlasiet saglabāto profilu User
Defaults un pieskarieties pogai Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts). Apstrādes laikā tiek
parādīts ziņojums Clearing User Profile (Notiek lietotāja profila notīrīšana).

Network IP Address (Tīkla IP adrese): Port (Ports)
Šis parametrs lietotājam ļauj konfigurēt ierīci ar statiskiem vai dinamiskiem IP iestatījumiem un
konfigurēt Ethernet portu, lai kontrolētu displeju, izmantojot vienotās seriālās komandas.
Lai konfigurētu dinamiskas IP adreses displeju, pieskarieties pogai , atveriet izvēlni Network IP
Address (Tīkla IP adrese), pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt) un pēc tam pieskarieties pogai , lai
atvērtu izvēlni.
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Lai iespējotu dinamisko IP iestatījumu, pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt) un turiet to nospiestu, līdz
izvēles rūtiņa DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — dinamiskais resursdatora konfigurēšanas
protokols) tiek atzīmēta zilā krāsā, un pēc tam pieskaries vai nu pogai , vai pogai , lai ieslēgtu vai
izslēgtu izvēles rūtiņu DHCP.

Ja izvēles rūtiņa DHCP ir atlasīta, iestatījums Network IP address (Tīkla IP adrese), Subnet Mask
(Apakštīkla maska) un Gateway (Vārteja) ir atspējots, jo tie tiek automātiski konfigurēti, izveidojot
ierīces savienojumu ar tīklu, kas atbalsta automātisko iestatīšanu.

Neatkarīgi no tā, vai tīkls ir konfigurēts ar atlasītu iestatījuma DHCP opciju On (Ieslēgt) vai Off (Izslēgt),
iestatījums Port (Ports) ir jāiestata tā, lai tas atbilstu portam, uz kuru tiek sūtītas komandas. Lai
iestatījumu Port iestatītu, pieskarieties pogai , lai aktivizētu rediģēšanas režīmu, pēc tam pieskarieties
pogai SCROLL (Ritināt) un turiet to nospiestu, līdz porta numurs tiek atzīmēts zilā krāsā.

Lai palielinātu vai samazinātu porta numuru, pieskarieties pogai  vai  un turiet to nospiestu, līdz ir
iestatīts vēlamais porta numurs. Ja ir iestatīta iestatījuma DHCP opcija OFF (Izslēgt), lietotājam ir
jākonfigurē tā tīkla iestatījums Network IP address (Tīkla IP adrese), Subnet Mask (Apakštīkla maska)
un Gateway (Vārteja), no kura tiek veikta displeja kontrole. Lai iestatītu IP adresi, vispirms obligāti
atspējojiet iestatījumu DHCP, pēc tam pieskarieties pogai, lai aktivizētu rediģēšanas režīmu, un
pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt), lai atzīmētu pirmo oktetu (vienu no četriem IP adreses cipariem).
Lai konfigurētu pirmo oktetu, pieskarieties pogai  un pēc tam pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt),
lai atzīmētu un iestatītu visus nākamos oktetus, līdz visi četri cipari ir pareizi iestatīti.
Ja nav zināmi tā tīkla iestatījumi, ar kuru tiek izveidots savienojums, sazinieties ar vietējo IT
administratoru.

Subnet Mask (Apakštīkla maska)
Iestatījums Subnet Mask ir jāiestata manuāli, ja iestatījums DHCP ir atspējots.
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Lai iestatītu iestatījumu Subnet Mask, pieskarieties pogai , tādējādi aktivizējot rediģēšanas režīmu, un
atzīmējiet pirmo oktetu (vienu no četriem vienuma Subnet Address (Apakštīkla adrese) cipariem). Lai
konfigurētu pirmo oktetu, pieskarieties pogai  vai  un pēc tam pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt),
lai atzīmētu un iestatītu visus nākamos oktetus, līdz visi četri cipari ir pareizi iestatīti konkrētajam tīklam.
Ja iestatījums DHCP ir iespējots, šis parametrs automātiski tiek konfigurēts tīklā.

Gateway (Vārteja)
Parametrs Gateway ir jāiestata manuāli, ja iestatījums DHCP ir atspējots.
Lai iestatītu iestatījumu Gateway, pieskarieties pogai , tādējādi aktivizējot rediģēšanas režīmu, un
atzīmējiet pirmo oktetu (vienu no četriem vienuma Gateway Address (Vārtejas adrese) cipariem). Lai
konfigurētu pirmo oktetu, pieskarieties pogai  vai  un pēc tam pieskarieties pogai SCROLL (Ritināt),
lai atzīmētu un iestatītu visus nākamos oktetus, līdz visi četri cipari ir pareizi iestatīti konkrētajam tīklam.
Ja iestatījums DHCP ir iespējots, šis parametrs automātiski tiek konfigurēts tīklā.

PIP Adjust (PIP pielāgošana)
Lai atlasītu sākotnēji iestatīto PIP displeja opciju, pieskarieties pogai  vai . PIP displeja opcijas tiek
kontrolētas, izmantojot arī tastatūras PIP vadīklas, kuru apraksts ir sniegts šeit: Attēla attēlā vadīklas
[} 23].

2.12 Attēla attēlā vadīklas

PIP: sekundārā attēla izmēra kontrole
Ja darbs tiek sākts, tikai atlasot ieeju Primary (Primārs), atlasot ieeju Secondary
(Sekundārs), attēls vispirms tiek parādīts kā mazs PIP attēls.

Lai mainītu attēla Secondary izmēru, aizveriet OSD izvēlnes un pieskarieties pogai 
vai , lai ritinātu cauri tālāk aprakstītajiem PIP režīmiem.

Small PIP (Mazs PIP): attēls Secondary (Sekundārs) tiek parādīts
izmērā, kas ir 25 % no kopējā ekrāna platuma, un attēls Primary
(Primārs) tiek parādīts pilnekrāna režīmā.

Large PIP (Liels PIP): attēls Secondary (Sekundārs) tiek parādīts
izmērā, kas ir 40 % no kopējā ekrāna platuma, un attēls Primary
(Primārs) tiek parādīts pilnekrāna režīmā.

Sadalīts ekrāns: attēls Primary (Primārs) un Secondary (Sekundārs)
tiek parādīts, sadalot ekrānu vienādās daļās, ar vienādām melnām
joslām augšā un apakšā (letterboxing).
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Sadalīta ekrāna izvērse: attēls Primary (Primārs) un Secondary
(Sekundārs) tiek parādīts, sadalot ekrānu vienādās daļās, ar maksimālo
attēla augstumu un apgriezu kreiso un labo malu.

Primārais attēls pilnekrāna režīmā: attēls Primary (Primārs) tiek
parādīts pilnekrāna režīmā, bet attēls Secondary (Sekundārs) ir
paslēpts.

SWAP (Apmainīt): mainīt ieeju Primary (Primārs) un Secondary (Sekundārs)
Lai apmainītu ieeju Primary (Primārs) un ekrāna atrašanās vietu ar ieeju Secondary
(Sekundārs), pieskarieties pogai SCROLL/SWAP (Ritināt/Apmainīt). Lai atjaunotu ieeju
sākotnējo statusu Primary (Primārs)/Secondary (Sekundārs), pieskarieties pogai
vēlreiz. Lai apmainītu attēlu Primary (Primārs) un Secondary (Sekundārs), abu attēlu
signāls nav nepieciešams.

Vispārējas nozīmes ieeja/izeja
Vispārējas nozīmes ieejas/izejas (General Purpose Input/Output  — GPIO) kontrole ļauj lietotājam
pārslēgties starp attēla Secondary (Sekundārs) izmēriem un apmainīt attēlu Primary (Primārs) un
Secondary (Sekundārs), kā aprakstīts šeit: Attēla attēlā vadīklas [}  24], un displeja kreisās puses
augšdaļā parādīt indikatoru Record (Ierakstīt).

GPIO kontrolierīces izmantošana
1. Izvēlnē Input (Ievade) atlasiet ieeju Primary (Primārs) un Secondary (Sekundārs).
2. Izmantojot pareizu kabeli, pievienojiet ierīci GPIO savienotājam panelī Primary. GPIO aprakstu un

kontaktu sadalījuma shēmu skatiet šeit: Vadības līniju savienotāji un kontaktu sadalījumi [} 32].
3. Nospiediet ierīces pogu PIP Size (PIP izmērs), lai cikliski pārslēgtu displejā PIP izmēru un sadalītās

ekrāna parādīšanas opcijas.
4. Nospiediet ierīces pogu SWAP (Apmainīt), lai apmainītu attēla Primary (Primārs) un Secondary

(Sekundārs) atrašanās vietas.
5. Nospiediet ierīces pogu Record (Ierakstīt), lai parādītu indikatoru Record, līdz poga Record tiek

atlaista.

2.13 Attēla pielāgošana

Poga Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts)
Vienu reizi pieskarieties pogai Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts), lai piekļūtu
vadīklai Brightness (Spilgtums). Lai piekļūtu vadīklai Contrast (Kontrasts), pieskarieties
pogai divas reizes vai trīs reizes, lai piekļūtu vadīklai Backlight (Fona apgaismojums). Lai
vadīklas pielāgotu, pieskarieties pogai  vai .
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Vadīkla Brightness (Spilgtums)
Lai pielāgotu ieejas Primary (Primārs) signāla spilgtumu, pieskarieties
pogai  vai . Ja ieeja Secondary (Sekundārs) ir iespējota, vēlreiz
pieskarieties pogai Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts), lai
piekļūtu spilgtuma vadīklai Secondary.
PIEZĪME. Ja tiek iestatīts pārāk augsts vai pārāk zems spilgtuma
līmenis, samazinās parādītā attēla ēnojuma diapazons un atzīmētās
detaļas.
Vadīkla Contrast (Kontrasts)
Lai pielāgotu ieejas Primary (Primārs) signāla kontrastu, pieskarieties
pogai  vai . Ja ieeja Secondary (Sekundārs) ir iespējota, vēlreiz
pieskarieties pogai Brightness/Contrast (Spilgtums/kontrasts), lai
piekļūtu kontrasta vadīklai Secondary.
Piezīme. Ja tiek iestatīts pārāk augsts vai pārāk zems kontrasta
līmenis, samazinās parādītā attēla ēnojuma diapazons un atzīmētās
detaļas, radot nepareizu krāsu piesātinājuma vizualizāciju.
Vadīkla Backlight (Fona apgaismojums)
Lai pielāgotu konkrētā monitora fona apgaismojuma līmeni,
pieskarieties pogai  vai .
Stabilization (Stabilizācija) ir funkcija, kas ļauj atiestatīt fona
apgaismojuma līmeni ražošanas procesā sākotnēji iestatītajā līmenī. Lai
funkciju Stabilization iespējotu vai atspējotu, pieskarieties pogai
SCROLL (Ritināt) un pēc tam pieskarieties pogai  vai , lai
pārslēgtu atlases opcijas.
Piezīme. Jo zemāks ir fona apgaismojuma līmenis, jo ilgāks ir fona
apgaismojuma kalpošanas laiks.
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3 Korpusa montāža un tīrīšana

3.1 Kabeļu pārsega uzstādīšana

1. Pirms kabeļu pārsega uzstādīšanas pievienojiet barošanas, vadības un video kabeļus.
2. Salāgojiet kabeļa pārsegu ar kabeļu padziļinājumu displeja aizmugurē.
3. Bīdiet kabeļu pārsegu uz priekšu padziļinājumā, novietojot kabeļus zem izgriezumiem.
4. Bīdiet kabeļu pārsegu uz priekšu, līdz izciļņi uz apakšējās malas ar klikšķi fiksējas vietā.
5. Lai piestiprinātu kabeļu pārsegu, izmantojiet divas spārnskrūves (ja ir iekļautas komplektācijā)

augšējā kreisajā un labajā stūrī.

3.2 Tīrīšanas norādījumi

UZMANĪBU!
Pirms tīrīšanas ierīces ir jāizslēdz (OFF) un jāatvieno no attiecīgajiem barošanas
avotiem.

UZMANĪBU!
Nopietni iekārtas bojājumi
Šķidrumi nedrīkst iekļūt ierīces iekšpusē, jo tie var radīt nopietnus ierīces bojājums.

UZMANĪBU!
Iekārtas bojājums
Nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, šķidrinātājus, jebkādas skābes, sārmus
vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.

Rūpīgi noslaukiet visas priekšējās stikla un plastmasas korpusa virsmas ar bezplūksnu drānu, kas ir
samitrināta ar vieglas koncentrācijas stikla tīrīšanas līdzekli, piemēram, 70 % izopropilspirtu, destilētu
5  % balto etiķi vai amonjaku saturošiem vai nesaturošiem stikla tīrīšanas līdzekļiem. Nelietojiet
agresīvus šķīdinātājus, abrazīvus mazgāšanas līdzekļus vai ķīmiskas vielas saturošas tīrīšanas drānas.
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4 Savienotāju paneļi

4.1 Radiance Ultra izstrādājumu konfigurācijas

Vienums Primārais
panelis Digitāls Analogs HDBaseT Iegults

ZeroWire Rx

Radiance
Ultra 69 cm
(27 collas)

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance
Ultra 81 cm
(32 collas)

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor
81 cm
(32 collas)

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

NORĀDE!
Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzu, skatiet atbilstošo pārdošanas lapu.
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4.2 Radiance Ultra savienotājpaneļi

Primārais panelis Sekundārais panelis
Standarta ieeja/izeja Digitālā signāla ieeja/izeja

Analogā signāla ieeja/izeja

Ieejas/izejas nav

HDBaseT ieeja

NORĀDE!
1. 3G-SDI 1 un 3G-SDI 2 pieņem 3G-SDI signālus.
2. DVI–I un DVI–D2, 3G–SDI  1 un 3G–SDI  2 RE–DRIVE (Palaist atkārtoti) izejas
darbojas tikai tad, ja ir ieslēgts displejs.
3. ND–OS savienotāju ir paredzēts izmantot programmaparatūras jauninājumu
instalēšanai. ND–OS savienotāju var izmantot arī displeja vadībai. Skatīt Izvēlne
Setup (Iestatīšana) [} 19].

Savienotāju veidi
Ieejas Savienotāju veidi
DVI–1 DVI–I (maks. 1920 x 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 (maks. 1920 x 1200)
Kompozīts BNC
S–video DIN–4
HDBaseT RJ45
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Izejas Savienotāju veidi
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 Datu pārraides līniju savienotāji un kontaktu sadalījumi

Digitālā un analogā signāla DVI-I
DVI-I IN ir viena DVI-D saite. Šis savienojums atbalsta digitālo un analogo (RGBS/YPbPr) signālu
pārraidi. Analogo signālu datu plūsma notiek 8. kontaktā un C1-C5 kontaktā.

Konta
kts

Signāls Konta
kts

Signāls Konta
kts

Signāls

1 T.M.D.S. DATI 2- 11 T.M.D.S. DATU 1/3
EKRANĒJUMS 21 T.M.D.S. DATU 0/5

EKRANĒJUMS

2 T.M.D.S. DATI 2+ 12 Neizmanto 22
T.M.D.S.
SINHRONIZĀCIJAS
AIZSARGS

3 T.M.D.S. DATU 2/4
EKRANĒJUMS 13 Neizmanto 23 T.M.D.S.

SINHRONIZĀCIJA+

4 Neizmanto 14 +5 V BAROŠANA 24 T.M.D.S.
SINHRONIZĀCIJA-

5 Neizmanto 15 GND Tikai DVI-I IN

6 DDC SINHRONIZĀCIJA 16 KARSTĀ SPRAUDŅA
NOTEIKŠANA C1 ANALOGAIS SIGNĀLS,

SARKANS

7 DDC DATI 17 T.M.D.S. DATI 0- C2 ANALOGAIS SIGNĀLS,
ZAĻŠ

8
ANALOGĀ VERTIKĀLĀ
SINHRONIZĀCIJA (tikai
DVI-I IN)

18 T.M.D.S. DATI 0+ C3 ANALOGAIS SIGNĀLS,
ZILS

9 T.M.D.S. DATI 1- 19 T.M.D.S. DATU 0/5
EKRANĒJUMS C4 ANALOGĀ SIGNĀLA

HORIZONTĀLĀ SINHR.

10 T.M.D.S. DATI 1+ 20 Neizmanto C5 ANALOGĀ SIGNĀLA
SAZEMĒJUMS
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VGA
VGA IEEJA atbalsta RGBS 2, YPbPr un SOG 2 signālu.

Konta
kts

Apraksts Konta
kts

Apraksts Konta
kts

Apraksts

1 SARKANS 6 GND SARKANS 11 N. C.
2 ZAĻŠ 7 GND ZAĻŠ 12 DDC_SDA
3 ZILS 8 GND ZILS 13 HORIZ. SINHR.
4 N.C. 9 +5VD 14 VERT. SINHR.
5 GND 10 GND SINHR. 15 DDC_SCL

S-video

Konta
kts

Nosaukums Apraksts

1 GND Zemējums (Y)
2 GND Zemējums (Y)
3 Y Intensitāte (spilgtums)
4 C Intensitāte (krāsas intensitāte)

HDBaseT
HDBaseT izmanto RJ-45 savienotāju.

Konta
kts

Apraksts

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 Vadības līniju savienotāji un kontaktu sadalījumi

TCP-IP

Konta
kts

Signāls Apraksts

1 TX+ Nav savienojuma
2 TX- Nosūtītā signāla atgriešana
3 RX+ Saņemšana
4 N/C Nav savienojuma
5 N/C Nav savienojuma
6 RX- Saņemtā signāla atgriešana
7 N/C Nav savienojuma
8 N/C Nav savienojuma

USB
Zibatmiņas atjaunināšanas kabelis (detaļas numurs 35Z0047) ir pieejams pie NDS.

Konta
kts

Nosaukums Apraksts

1 VCC +5 V līdzstrāva
2 D- Pārsūtīto datu atgriešana
3 D+ Pārsūtīto datu atgriešana
4 GND Zemējums



32 / 59

32 | Savienotāju paneļi

RJ-11 (6 kontakti) RS-232 seriālā vadība

Konta
kts

Nosaukums Apraksts

1 N/C Nav savienojuma
2 N/C Nav savienojuma
3 N/C Nav savienojuma
4 RXD Saņemšana
5 GND Zemējums
6 TXD Pārraide

Vispārējas nozīmes ieejas/izejas savienotājs
RJH 4 kontaktu telefona klausules savienotājs

Konta
kts

Nosaukums Apraksts

1 SWAP (Apmainīt) Apmainīt P un S ieeju
2 P.S. PIP Size (PIP izmērs)
3 R.I. Indikators Record (Ierakstīt)
4 GND Indikators Record (Ierakstīt)

Swap (Apmainīt): slēdzot kontaktu Swap ar GND, tiek apmainīta attēla Primary (Primārs) un
Secondary (Sekundārs) atrašanās vieta un izmērs. Sīkāku informāciju skatiet šeit: Attēla attēlā vadīklas
[} 23].
PIP Size (PIP izmērs): ikreiz savienojot PIP Size ar GDN, attēla Secondary (Sekundārs) izmērs
palielinās. Sīkāku informāciju skatiet šeit: Attēla attēlā vadīklas [} 23].
Indikators Record (Ierakstīt): indikators Record tiek parādīts, kamēr pastāv bloķēts kontakts ar GND;
kad kontakts tiek atbloķēts, indikators tiek notīrīts. Indikators Record tiek parādīts monitora kreisās
puses augšējā stūrī.
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4.5 Elektriskie simboli

Ekvipotencialitāte
Šis simbols ir redzams blakus potenciālu izlīdzināšanas vadītājam (zemējuma
spailei).

Slēgšanas (ieslēgts) slēdzis
Šis simbols ir redzams aizvērtajā jeb ieslēgtajā displeja ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdža pusē.

Atvēršanas (izslēgts) slēdzis
Šis simbols ir redzams atvērtajā jeb izslēgtajā displeja ieslēgšanas/izslēgšanas
slēdža pusē.

UZMANĪBU!
Video signāla pasliktināšanās
Ieteicamais metāla kabeļu saliekšanas rādiuss ir vismaz 63  mm (2,5  collas) vai
septiņkārtīga kabeļa diametra vērtība. Asāki izliekumi var radīt kabeļa bojājumus un/
vai nelabvēlīgi ietekmēt video signāla kvalitāti.
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5 Tehniskie un atbalstītās izšķirtspējas parametri

5.1 Tehniskie parametri

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu informāciju par pašreizējiem
tehniskajiem parametriem, sazinieties ar rūpnīcu.

Radiance Ultra 69 cm
(27 collas)

Radiance Ultra 81 cm
(32 collas)

Radiance Ultra 81 cm
(32 collas) TruColor

Skata laukums
(diagonāli) 685 mm (27,0 collas) 800 mm (31,5 collas) 800 mm (31,5 collas)

Tipisks spilgtumsa (cd/
m2) 900 400 650

Sākotnējā izšķirtspēja 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Pikseļsolis (mm) 0,311 0,364 0,364
Skata leņķis (horizontāli
un vertikāli) 178° 178° 178°

Kontrasta attiecība
(nominālā) 1000:1 1100:1 1100:1

Krāsu gamma BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709
VGA ieejas signāla
līmenis pie 75 omiem 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI ieejas signāla
līmenis 0,8–2,0 V pp 0,8–2,0 V pp 0,8–2,0 V pp

S-video ieejas signāla
līmenis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Ieejas kompozītsignāla
līmenis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT ieejas signāla
līmenis 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Sinhr. iesl. pie zaļa
(Sync On Green —
SOG)

0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS ieejas signāla
līmenis 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS ieejas signāla
sinhronizācijas līmenis 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Līdzstrāvas ieeja 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A
Līdzstrāvas patēriņš
(nominālais)b 70 W 52 W 87 W

Maiņstrāvas patēriņš
(nominālais)b 81 W 60 W 98 W

Izmēri (Pl. x A x Dz)
678 x 445 x 84 mm
(26,7 x 17,5 x 3,3 collas)

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

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

Displeja svars 8,9 kg (19,5 mārciņas) 11 kg (24,0 mārciņas) 13,2 kg (29,0 mārciņas)
Darba temperatūra 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)
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Uzglabāšanas
temperatūra -20–50 °C (4–122 °F) -20–50 °C (4–122 °F) -20–50 °C (4–122 °F)

Mitruma līmenis
ekspluatācijas vietā (bez
kondensācijas)

20–85 % 20–85 % 20–85 %

Mitruma līmenis
uzglabāšana vietā (bez
kondensācijas)

5–85 % 10–90 % 10–90 %

Mitruma līmenis
transportēšanas laikā
(bez kondensācijas)

5–85 % 10–90 % 10–90 %

Ekspluatācijas augstums
(maksimālais) 2000 m (6600 pēdas) 2000 m (6600 pēdas) 2000 m (6600 pēdas)

Uzglabāšana augstums
(maksimālais)

10 000 m
(33 000 pēdas)

10 000 m
(33 000 pēdas)

10 000 m
(33 000 pēdas)

a. Spilgtuma vērtības ir norādītas bez uzstādīta skārienekrāna vai A/R filtra.
b. Attiecas uz barošanas avotu Bridge Power BPM150S24F06.

5.2 Atbalstītā izšķirtspēja

DVI atbalstītā izšķirtspēja
Signāla parametri Atbalstītais diapazons
Aktīvā izšķirtspēja (horizontāli x vertikāli) Min. 640 x 480 līdz maks. 1920 x 1200
Atsvaidzināšanas biežums (biežums vertikāli) No 23,98 Hz līdz 85 Hz
Pikseļu frekvence No 25 MHz līdz 165 MHz

DVI-D ieeja var automātiski noteikt jebkuru derīgu digitālo DVI signālu, kas atbilst izšķirtspējas,
vertikālās atsvaidzināšanas un pikseļu frekvences diapazonam, kas norādīts iepriekšējā tabulā. Signāli
ārpus jebkura norādītā diapazona var netikt noteikti.
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SDI un HDBaseT atbalstītās izšķirtspējas
SDI un HDBaseT atbalstītās
izšķirtspējas

Vertikālā izšķirtspēja (līnijas) Vertikālā frekvence (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

VGA, RGBS un YPbPr atbalstītā rezolūcija
Horizontālā izšķirtspēja
(pikseļi)

Vertikālā izšķirtspēja (līnijas) Vertikālā frekvence (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 ZeroWire® iegultā tehnoloģija

NORĀDE!
Šajā sadaļā sniegtā papildinformācija un aprakstītās procedūras attiecas tikai uz
Radiance Ultra displejiem, kas ir konfigurēti ar atsevišķi iegādājamu iepriekš
instalētu iegulto ZeroWire uztvērēju.

Radio iekārtu apstiprinājums
Šī ierīce atbilst projekta EN302 567 V2.0.24 prasībām un Radioiekārtu un aprīkojuma direktīvai
2014/53/EK.
FCC identifikācija: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Paredzētā lietošana un brīdinājumi

Paredzētā lietošana
Radiance Ultra sērijas ZeroWire iegultā tehnoloģija un ZeroWire G2 ir pārī savienots video signāla
bezvadu sakaru raidītājs un uztvērējs, kas paredzēts video signālu pārsūtīšanai no avota, piemēram,
endoskopijas kameras/procesora vai cita video avota, izmantojot radiofrekvenču savienojumu ar
ZeroWire uztvērēju attēlu parādīšanai endoskopijas un vispārējo ķirurģisko procedūru laikā. Radiance
Ultra sērija un ZeroWire G2 bezvadu video sistēma ir nesterila atkārtoti izmantojama ierīce, ko nav
paredzēts lietot sterilā laukā.

Brīdinājumi
Nelietojiet MR vidē.

No izpildes atkarīgu svarīgu procedūru gadījumā mēs īpaši iesakām nodrošināt rezerves
ZeroWire raidītāja un uztvērēja pāra, kā arī DVI kabeļa tūlītēju pieejamību. Turklāt mēs
iesakām, veicot ķirurģisku procedūru, nodrošināt, lai jebkurā laikā tūlītēji ir pieejams displejs,
kas ar fiksētu kabeli ir savienots ar video avotu.
Jebkurā laikā starp aktīvo ierīci un lietotāju vai pacientu ir jāsaglabā vismaz 20 cm attālums.

Kontrindikācijas
Skatiet nodaļu Kontrindikācijas [} 9].
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6.2 ZeroWire tehniskie parametri

ZeroWire sistēma nodrošina video signālu bezvadu pārraidi no OPERĀCIJU ZĀLES video avotu DVI
vai 3G-SDI izejas uz video displeja DVI ieeju. Tā darbojas kā 60 GHz bezvadu HD sistēma, kura atbilst
FCC (15.  daļas) noteikumiem, kas regulē nelicencētu 57–64  GHz frekvenču joslu elektromagnētiskā
spektra milimetru viļņa (mmW) daļā. Raidītājs ir piestiprināts pie displeja augšējās aizmugurējās malas,
un tas saņem ievades video signālus tieši no endoskopijas kameras procesora vai no displeja DVI vai
SDI “re-drive” (palaist atkārtoti) izejas.

Bezvadu signāla tips 60 GHz bezvadu HD josla (WiHD)
Frekvenču josla 57–64 GHz
Video attēla saspiešana Nav
Video ieejas (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Video izejas (Rx) DVI-D
HIPAA atbalsts 256 bitu AES šifrēšana
Sistēmas latentums < 1 kadrs
Maksimālais pāru skaits vienā OPERĀCIJU ZĀLĒ 2 pāri
RF enerģijas izeja < 28 dBm/MHz EIRP
Maksimālais diapazons < 9,14 m (30 pēdas)
Datu pārraides ātrums 50 Mbps – 3,8 Gb/s
Enerģijas patēriņš < 8 vati

Testēšanas frekvences maksimālā EIPR izejas jauda
Kanāli Testēšanas frekvences

maksimālā EIPR izejas jauda
Vidējā EIRP izejas jauda

Mazkanālu LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Daudzkanālu LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Mazkanālu HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Daudzkanālu HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

Attālums, kurā nerodas traucējumi
Nākamajā tabulā norādītās ierīces ir pārbaudītas, lai noteiktu minimālo drošo attālumu, kas jāievēro, lai
ZeroWire darbotos bez traucējumiem un neradītu traucējumus citām ierīcēm. Ja tiek uzskatīts, ka
ZeroWire rada traucējumus vai rada tos šīm ierīcēm, jebkurā laikā vienkārši pārvietojiet ierīces tālāk
vienu no otras un pēc tam nodrošiniet minimālo tabulā norādīto attālumu.

Pārbaudītā iekārta Attālums līdz raidītājam Attālums līdz uztvērējam
Elektrokauterizācijas ierīce > 61 cm (2 pēdas) > 30 cm (1 pēda)
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4 Ghz bezvadu piekļuves
punkts > 15 cm (6 collas) > 15 cm (6 collas)

5,8 Ghz bezvadu piekļuves
punkts > 15 cm (6 collas) > 15 cm (6 collas)

Mobilais telefons > 1 cm > 1 cm
Bluetooth tehnoloģijas ierīce > 1 cm > 1 cm
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Kopējo kanālu traucējumu novēršana
Ja ZeroWire G2 izvietojums ir tipisks vienai sistēmai vienā telpā, uz to neattiecas būtiski ierobežojumi.
Raidītāja kanālu atlases funkcija izvēlas kanālu ar zemāko jutību pret divu pieejamo kanālu
traucējumiem atbilstoši tā skenēšanas rezultātam pie ieslēgtas barošanas.
Tālāk ir norādīti daži faktori, kas ietekmē ZeroWire G2 kanālu izolāciju.
1. Telpas sienu biezums un materiāls.
2. Telpu durvju atvēršana un aizvēršana.
3. Būvniecībā izmantotās telpas griestu konstrukcijas un materiāli.
ZeroWire G2 raidītāja/uztvērēja pāri ir jāuzstāda vienā telpā. Darbība atsevišķās telpās netiek
atbalstīta. Ja konkrētā telpā ir uzstādīti divi raidītāja/uztvērēja pāri, katra pāra izveide jāveic atsevišķi
vienu pāri pēc otra, otrā pāra savienojumu izveidojot pēc tam, kad ir sekmīgi pabeigta pirmā pāra
izveide. Pirmo izveidoto pāri nav nepieciešams izslēgt pirms otra pāra ieslēgšanas vai savienojuma
izveides.

Kanālu izmantošana
Tālāk sniegtie ieteikumi ir jāņem vērā, lai noteiktu piemērotu iestatījumu.
1. ZeroWire G2 raidītāju un/vai uztvērēja ierīces nevar izmantot ar vecākām ZeroWire raidītāja un/vai

uztvērēja ierīcēm.
2. Vienā telpā var darbināt maksimāli divas ZeroWire sistēmas. Izveidotie raidītāja un uztvērēja pāri

telpā ir jānovieto vismaz 1 m (3 pēdu) attālumā.
3. Divu ZeroWire sistēmu grupas var uzstādīt vairākās telpās, nodrošinot, ka telpas atrodas vismaz

7,6 m (25 pēdu) attālumā.
4. ZeroWire G2 raidītājus un uztvērējus nedrīkst uzstādīt metāla skapjos vai starp metāla

priekšmetiem, jo tas ierobežo raidītāja un uztvērēja sakarus.

Vairāku sistēmu uzstādīšana
Ja konkrētā OPERĀCIJU ZĀLĒ tiek uzstādītas divas raidītāja un uztvērēja pāru sistēmas, izmantojiet
šādu procedūru:
1. ja nav izveidots raidītāju un uztvērēju savienojums, ieslēdziet pirmo raidītāja un uztvērēja pāri un

izpildiet savienojuma izveides procedūru, kas aprakstīta šeit: ZeroWire savienojuma izveides ātrā
sākšana [} 45].

2. Ieslēdziet otru raidītāja un uztvērēja pāri un atkārtojiet savienojuma izveides procedūru. Raidītāja un
uztvērēja pāru savienojums ir jāizveido atsevišķi viens pēc otra. Lai atvieglotu uzstādīšanu un
problēmu novēršanu, mēs iesakām atzīmēt savienotos pārus.

Veiktspēja
ZeroWire HD bezvadu video sistēmu ir paredzēta un optimizēta lietošanai ķirurģijas vai procedūru
telpās. Sistēmu nav ieteicams lietot ārpus klīniskās vides.
Tālāk ir norādītas darbības, kuras palīdzēs nodrošināt optimālu ZeroWire sistēmas darbību.
1. Uzstādiet abus komponentus vismaz 1,5 m (5 pēdas) virs grīdas.
2. Ideālā gadījumā raidītājam un uztvērējam jāatrodas vienādā augstumā.
3. Lai iegūtu uzticamu videosavienojumu, izpildiet norādījumus par iestatīšanu, kas aprakstīti šeit

ZeroWire raidītāja iestatīšana [} 40].
4. Raidītājs un uztvērējs ir jāpavērš viens pret otru, un tiem jābūt savstarpēji redzamiem bez šķēršļiem

to starpā.
5. Izmantošanai procedūrās, kas nav saistītas ar redzamību, raidītājus un uztvērējus ir ieteicams

novietot ≤ 1,8 m (6 pēdas) vai mazāk no sienas.
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6.3 ZeroWire raidītāja iestatīšana

ZeroWire G2 raidītāja iestatīšana

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI video avots
(2) DVI izeja (DVI kabelis)
(3) SDI izeja (izvēles 3G-SDI kabelis)
(4) Displeja barošana (24 V līdzstrāva)
(5) Raidītāja barošana (24 V līdzstrāva)
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6.4 ZeroWire G2 raidītāja savienotājpanelis

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

(1) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
(2) Barošanas savienotājs
(3) DVI ieeja
(4) 3G-SDI ieeja
(5) USB ports: izmanto raidītāja aparātprogrammatūras atjauninājumu instalēšanai, nevis

kā vispārējas nozīmes I/O (Ieeja/Izeja).

6.5 ZeroWire G2 raidītāja Y veida adaptera kabeļi

ZeroWire G2 raidītājiem un uztvērējiem, kurus lieto ar NDS atbalstītajiem līdz 81  cm (32  collu)
displejiem, var izmantot papildu adapteri Y  veida adaptera kabeli ZeroWire ierīces barošanai. Ir
pieejami divi Y  veida adaptera kabeļu tipi. Attiecīgos gadījumos displeja piederumu komplektā ir
iekļauts attiecīgais Y veida kabelis.
SwitchCraft Y veida adaptera kabelis (35X0096)

XLR Y veida adaptera kabelis (35X0097)
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6.6 ZeroWire G2 raidītāja barošanas avoti

ZeroWire raidītāja un uztvērēja ierīču tiešu barošanu var nodrošināt 24 V līdzstrāvas barošanas avots.
(1) (2)

(1) 24 V līdzstrāvas barošanas avotu modeļu numuri
(2) Šeit var pievienot Y veida adaptera J3 vai 24 V līdzstrāvas barošanas avota kabeli

Izmantojot barošanas avotu, izvēlieties un uzstādiet spraudņa adapteri, kas atbilst jaudas prasībām.
• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Pozicionēšana un orientācija

Antenas signāla lauka formas dēļ gan raidītājs, gan uztvērējs jāuzstāda tā, lai tie būtu salāgoti vertikāli
un horizontāli ± 10° robežās.

Vertikālais salāgojums
Vertikālajam salāgojumam jābūt ± 10° robežās.

Horizontālais salāgojums
Horizontālajam salāgojumam jābūt ± 10° robežās.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Raidītājs
(2) Primārais monitors
(3) Uztvērējs
(4) Sekundārais monitors
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(1)

(2)

(1) Raidītājs
(2) Lauka forma

Pacēlums
Raidītājs un uztvērējs jānovieto vismaz 1,5  m (5  pēdas) virs grīdas vienā augstumā, un vēlams, lai
raidītāja un uztvērēja priekšējās puses būtu paralēlas un vērstas viena pret otru.

Horizontālais attālums starp raidītāju un uztvērēju
ZeroWire G2 darbojas pareizi, ja attālums starp raidītāju un uztvērēju nepārsniedz 9,1 m (30 pēdas).
Tomēr lielākajā daļā OPERĀCIJU ZĀĻU vislabākos rezultātus var sasniegt, ja horizontālais attālums ir
līdz 2,4 m (8 pēdas).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) ZeroWire raidītājs (5) Statīvs uz ritenīšiem
(2) Primārais displejs (6) Ķirurģiskais galds
(3) Sekundārais displejs (7) Endoskopijas ratiņi
(4) ZeroWire uztvērējs

6.8 ZeroWire savienojuma izveides ātrā sākšana

1. Pievienojiet DVI vai SDI video avotu uz displeja uzstādītajam ZeroWire raidītājam.
2. Lai piekļūtu izvēlnei Input (Ievade), trīs reizes pieskarieties pogai INPUT (Ieeja) Radiance Ultra
ZeroWire displejā, kas saņem signālu.
3. Pārbaudiet, vai ZeroWire displejs ir pieejams kā ieeja Primary (Primārs).
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4. Pieskarieties pogai INPUT (Ieeja), lai aizvērtu izvēlni Input (Ievade), un pēc tam pieskarieties tai
vēlreiz, lai piekļūtu sadaļai ZeroWire Link Menu (ZeroWire savienojuma izveides izvēlne).

5. Nospiediet pogu INPUT (Ieeja) un turiet to nospiestu trīs sekundes, līdz progresa josla aizpilda
lodziņu.

6. Nospiediet un turiet nospiestu pogu LINK (Savienot) uz displeja uzstādītā ZeroWire raidītāja, līdz sāk
mirgot zilais savienojuma izveides indikators. Kad raidītāja un uztvērēja ierīce identificē viena otru un
sāk savienojuma izveidi, gan savienojuma izveides, gan statusa indikatori ātri mirgo vairākas sekundes.

7. Signālu saņemošā Radiance Ultra ZeroWire displeja kreisā puses apakšējā stūrī tiek parādīti vairāki
statusa ziņojumi, norādot savienojuma izveides procesa stadijas.

6.9 Bezvadu savienojuma izveides statusa ziņojumi

Kad tiek sākta savienojuma izveide, uztvērēja displejā parādīto tipisko statusa ziņojumu secība sākas
ar vārdiem Searching for Transmitter (Notiek raidītāja meklēšana) un atgādinājumu aktivizēt raidītāju.
1. stadija: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter
(Notiek raidītāja meklēšana; ja tas vēl nav aktivizēts, aktivizējiet ZeroWire raidītāja pogu SAVIENOT)
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2. stadija: Establishing Link (Notiek savienojuma izveide)

3. stadija: Wireless Linked (Bezvadu savienojums izveidots)

Atjaunojot barošanu sistēmai, ar kuru iepriekš ir izveidots savienojums, uztvērēja displejā tipisko
statusa ziņojumu secība sākas ar vārdiem Searching for Transmitter .
1. stadija: Searching for Transmitter (Notiek raidītāja meklēšana)

2. stadija: Establishing Link (Notiek savienojuma izveide)

3. stadija: Wireless Linked (Bezvadu savienojums izveidots)
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Ja savienojumu nevar izveidot vai apstiprināt 60 sekunžu laikā, uztvērēja displejā tiek parādīts statusa
ziņojums No Transmitter Found (Nav atrasts neviens raidītājs). Ieteikumus par savienojuma izveides
problēmu novēršanu skatiet šeit: ZeroWire traucējummeklēšana 36. lpp.
1. stadija: Searching for Transmitter (Notiek raidītāja meklēšana)

2. stadija: No Transmitter Found (Nav atrasts neviens raidītājs)
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7 Traucējummeklēšana

7.1 Attēlot traucējummeklēšanu

Problēma Traucējummeklēšana

Attēla izmērs ekrānam ir pārāk liels
(tikai analogajām VGA, RGBS,
YPbPr vai SOG ieejām)

Ja attēls netiek parādīts pareizajā formātā, jāpalaiž SmartSync.
Lai palaistu SmartSync, nospiediet pogu MENU (Izvēlne). Izvēlnē
Picture (Attēls) nospiediet pogu SCROLL (Ritināt), lai izgaismotu
SmartSync, un nospiediet pogu .
Tiek palaists SmartSync, un tiek optimizētas attēla ekrāna
īpašības.

Ēnas rakstzīmēs

Ēnas rakstzīmēs parasti tiek saistītas ar atstarošanos video kabelī
vai signāla avotā. Izmantojiet augstas kvalitātes kabeli un, ja
iespējams, samaziniet vertikālās atjaunošanas biežumu. Zemāka
skenēšanas frekvence var palīdzēt samazināt atspīdumu. Pretēji
CRT ekrāniem, plakanais ekrāns pie zemāka atjaunošanas
biežuma nemirgos (optimāli ir 60 Hz) un datu atjaunošanās būs
vienāda pie visiem ekrāna atjaunošanas biežumiem.

Rakstzīmju raustīšanās
(tikai analogajām VGA, RGBS,
YPbPr, SOG ieejām)

Ja teksta rakstzīme raustās vai izskatās treknrakstā, var būt
nepieciešama Sharpness (Asums), Frequency (Frekvence) un/vai
Phase (Fāze) regulēšana. Skatīt “Frekvences, fāzes un asuma
iestatīšana” tālāk.

Rakstzīmju troksnis un vertikālā
deformācija
(tikai analogajām VGA, RGBS,
YPbPr vai SOG ieejām)

Frequency (Frekvence) regulēšana paplašina vai sašaurina
attēlojamā attēla horizontālo izmēru. Parādītais attēls var būt
pārāk plats vai pārāk šaurs, un var parādīties vertikālas joslas vai
pikseļu raustīšanās pelēkās un gaišās krāsās. Pielāgojiet
Frequency (Frekvence), līdz attēls ietilpst ekrānā. Horizontāla
stāvokļa regulēšanu var izmantot, lai pārliecinātos, ka Frequency
(Frekvence) ir pareizi iestatīta. Salāgojiet attēlu ar ekrāna kreiso
malu un tad pārvirziet par vienu “klikšķi” pa labi. Ja frekvence ir
uzstādīta pareizi, tad attēlam labajā pusē ir jāpazūd vienai
kolonnai.

Testēšana un frekvences
regulēšana
(tikai analogajām VGA, RGBS,
YPbPr vai SOG ieejām)

Izmantojot pievienoto klēpjdatoru, atveriet tukšu teksta failu, faila
logu novietojiet ekrāna centrā un iestatiet rakstzīmju izmēru un
stilu uz 8 punktiem Regular. Nospiediet taustiņu “Enter” (Ievadīt),
lai pārvietotu kursoru lejup uz lapas centru, tad nospiediet un turiet
taustiņus “Shift” (Pārbīdīt) un +, lai izveidotu rindu ar simboliem +.
Nevienmērīgas, gaišākas vai tumšākas simbolu + variācijas
norāda, ka nepieciešama Frequency (Frekvence) parametra
pielāgošana. Nospiediet pogu MENU (Izvēlne), lai atvērtu ekrāna
izvēlni, nospiediet pogu , lai atlasītu attēla izvēlni, un tad
nospiediet pogu SCROLL (Ritināt), lai atlasītu Frequency
(Frekvence) parametru. Tālāk nospiediet pogas  vai , lai
palielinātu vai samazinātu frekvenci, līdz tiek sasniegta visu
simbolu + vienāda attēlošana.
Piezīme. Sharpness (Asums) un Phase (Fāze) ir precīzi
iestatījumi, kurus vislabāk regulēt, izmantojot displeja kalibrēšanas
programmu.
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Melns ekrāns

Izslēgt un ieslēgt ekrānu. Ja ekrānā tiek parādīts logotips, tad
displejs darbojas pareizi. Pārbaudiet, vai ir iespējota barošanas
pārvaldīšanas funkcija (DPMS). Ziņojums Searching (Meklē)
parādās apakšējā labajā stūrī, ja nav video signāla avota.

7.2 ZeroWire traucējummeklēšana

Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība

Indikatora LED nedeg

Vaļīgs barošanas vada
savienojums

Pārbaudiet, vai barošanas avota spraudnis ir
pilnībā ievietots mezgla barošanas kontaktligzdā.

Y kabelis
Ja barošanas avota pievienošanai iekārtai tiek
izmantots Y kabelis, pārliecinieties, ka tas ir
pievienots NDS 24 V līdzstrāvas barošanas
avotam un barošanas avots ir ieslēgts.

Atsevišķs barošanas
avots

Ja tiek izmantots atsevišķs barošanas avots,
pārliecinieties, ka tas ir kārtīgi pievienots sienas
kontaktligzdai.

Sienas kontaktligzda

Dažām sienas kontaktligzdām ir iebūvēti
IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS slēdži.
Ja izmantojat kontaktligzdu ar iebūvētu slēdzi,
pārliecinieties, ka tas ir IESLĒGTĀ stāvoklī.

No Transmitter Found
(Nav atrasts neviens
raidītājs)

Pārbaudiet, vai raidītājs ir ON (Ieslēgts) un avota
signāls ir pievienots.

Pēc ieejas signāla
izšķirtspējas maiņas
ekrānā nav attēla

Izslēdziet un ieslēdziet ZeroWire raidītāju un
uztvērēju, nevis displeju.

Neizdodas izveidot
savienojumu pēc
mēģinājuma savienot
pārī

Izslēdziet un ieslēdziet ZeroWire raidītājuun
uztvērēju.

Video sliktā kvalitātē vai
raustās

Raidītājs un uztvērējs
atrodas tālāk kā 9,1 m
(30 pēdas) viens no
otra.

Samaziniet attālumu starp raidītāju un uztvērēju
līdz 9,1 m (30 pēdām) vai mazāk.
Skatiet sadaļu Maksimālais diapazons sadaļā
Pozicionēšana un orientācija [} 43].

Raidītājs un uztvērējs
nav pareizi salāgoti

Ievērojiet raidītāja un uztvērēja salāgošanas
ieteikumus, kas sniegti sadaļā Pozicionēšana un
orientācija [} 43].

DVI vai SDI (tikai
raidītāja) savienojumi Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi pievienoti.

Neatbalstīts video
režīms

Pārbaudiet, vai tiek atbalstīts lietotais video
režīms. Skatīt Pozicionēšana un orientācija [} 43].

DVI vai SDI (tikai
raidītāja) kabeļi

Nomainiet kabeļus pa vienam un pārbaudiet video
displeju.
Ja pēc kabeļa nomaiņas video signāls tiek parādīts
pareizi, izmetiet tikko nomainīto kabeli.

Krusteniskie
traucējumi Skatīt Pozicionēšana un orientācija [} 43].

Zems signāla stiprums Skatīt Pozicionēšana un orientācija [} 43].
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Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība
Video sliktā kvalitātē vai
raustās

Raidītājs un uztvērējs
ir samainīti

Pārbaudiet, vai video signāla avots ir pievienots
raidītājam, nevis uztvērējam.

Statusa LED indikatori
LED stāvoklis Apraksts
Zils un lēni mirgo Ierīce meklē kanālu.
Zils un ātri mirgo Ierīce cenšas izveidot sasaisti.

Zils un deg pastāvīgi Ierīce sūta (raidītājs) vai saņem (uztvērējs) video
datus.

Zils, IESLĒDZAS un IZSLĒDZAS ik pēc 3
sekundēm Nav saglabātas sasaistes informācijas.
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8 Elektromagnētiskās savietojamības tabulas
Visām medicīniskajām elektroiekārtām jāatbilst standarta IEC 60601-1-2  prasībām. Lai nodrošinātu
elektromagnētisko savietojamību un visu citu medicīnisko ierīču saderību pirms ķirurģiskas procedūras,
jāievēro piesardzības pasākumi, elektromagnētiskās savietojamības (EMS) vadlīnijas, kas ietvertas
šajā lietotāja rokasgrāmatā, un visu medicīnisko ierīču vienlaicīgas darbības verifikācija.
Ierīces emisiju īpašības padara to piemērotu izmantošanai komerciestādēs un slimnīcās (CISPR
11 klase A). Ja to izmanto dzīvojamās ēkās (tam parasti nepieciešama atbilstība CISPR 11 klasei B),
ierīce var nesniegt pietiekami lielu aizsardzību radiofrekvenču komunikāciju pakalpojumiem. Lietotājam
var nākties piemērot ietekmes mazināšanas pasākumus, piemēram, ierīces pārvietošanu vai
pārregulēšanu.
Tālāk sniegtās EMS tabulas ir paredzētas atsauces informācijai.

8.1 Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā emisija

Produkts ir paredzēts izmantošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Produkta lietotājam/
operatoram ir jāpārliecinās, ka ierīce tiek lietota šādā vidē.

Emisiju tests Atbilstība Elektromagnētiskā vide — vadlīnijas

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 1. grupa

Produkts izmanto RF enerģiju tikai savai
iekšējai darbībai. Tāpēc RF emisiju līmenis ir
ļoti zems, un nav paredzams, ka tas radīs
jebkādus traucējumus apkārtējam
elektroniskajam aprīkojumam.

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 Klase A

Produkts ir piemērots izmantošanai visās
iestādēs, ne tikai publiskās iestādēs, kā arī
iestādēs, kas pievienotas sabiedriskajam
elektroapgādes tīklam, kas apgādā publiskās
ēkas.

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2 Klase A

Sprieguma svārstības/
mirgošanas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst
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8.2 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija; elektromagnētiskā imunitāte

Šis produkts ir paredzēts izmantošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai produkta
lietotājam ir jānodrošina, ka tas tiek izmantots šajā vidē.

Imunitātes pārbaude Imunitātes pārbaude

Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6 un ±8 kV kontaktizlāde
±2, ±4, ±6, ±8 un ±15 kV izlāde gaisā

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

Tuvuma lauki no bezvadu raidītājiem
IEC 61000-4-3

No 80 MHz līdz 2,7 GHz. 3 V/m
Pārbaudes uz vietas: 385 MHz pie 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pie 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
pie 28 V/m

Elektriska īslaicīga pāreja/pieplūdums IEC
61000-4-4

±2 kV, maiņstrāvas padeves līnijās
±1 kV, ievada/izvada līnijās
100 kHz PRR

Pārspriegums IEC 61000-4-5
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz zemi
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz līniju

±0,5, ±1 un ±2 kV
±0,5 un ±1 kV

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

Tīkla frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8 30 A/m — 50 vai 60 Hz

Sprieguma kritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma
izmaiņas elektroapgādes ieejas līnijās
IEC 61000-4-11

100 % kritums, 0,5 ciklā, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % kritums, 1 ciklā
30 % kritums, 25/30 ciklos (50/60 Hz)
Pārtraukts 100 % kritums, 5 s

NORĀDE!
Lauka stiprumu no fiksētiem raidītājiem, piemēram, bāzes stacijām radio (mobilajiem/
bezvadu) tālruņiem un sauszemes mobilajām rācijām, amatieru radio, AM un FM
radiotranslācijai un TV translācijai nevar teorētiski precīzi paredzēt. Lai izvērtētu
elektromagnētisko vidi, ko rada fiksētie RF raidītāji, ir jāveic elektromagnētiskās
vietas izpēte. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kurā tiek izmantots produkts,
pārsniedz iepriekš minēto pieļaujamo RF līmeni, produkts ir jānovēro, lai
pārliecinātos, vai tas darbojas normāli. Ja tiek novērota prasībām neatbilstoša
darbība, ir jāveic papildu pasākumi, piemēram, jāpārorientē vai jāpārvieto produkts.
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NORĀDE!
Pārsniedzot frekvences amplitūdu no 150  kHz līdz 80  MHz, lauka stiprumi nedrīkst
būt lielāki 
kā 3 V/m.

8.3 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija — ieteicamie attālumi

Ieteicamie nošķiršanas attālumi starp pārvietojamu un mobilu RF komunikāciju aprīkojumu un
produktu
Produkts ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kurā izstaroto RF traucējumi tiek
kontrolēti. Klients vai produkta lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, saglabājot
minimālos attālumus starp pārnēsājamo un mobilo RF komunikāciju aprīkojumu (raidītājiem) un
produktu, kā ieteikts tālāk, saskaņā ar komunikāciju aprīkojuma maksimālo izejas jaudu.

BRĪDINĀJUMS!
RF telekomunikāciju ierīču (raidītāju) ietekme uz veiktspējas raksturlielumiem
Pārnēsājamās AF sakaru ierīces var ietekmēt ierīces veiktspējas raksturlielumus.
Tāpēc šādām ierīcēm jāatrodas vismaz 30 cm attālumā (neatkarīgi no aprēķiniem) no
insuflatora, tā piederumiem un kabeļiem.

Raidītāja nominālā
maksimālā izejas jauda
(W)

Nošķiršanas attālums metros atbilstoši raidītāja frekvencei

No 150 kHz līdz 80 MHz No 80 MHz līdz 800 MHz No 800 MHz līdz
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

Raidītājiem, kuru maksimālā nominālā jauda nav iepriekš norādīta, ieteicamo nošķiršanas attālumu d
metros (m) var aplēst, izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja
maksimālā nominālā izejas jauda vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja sniegto informāciju.

NORĀDE!
80 MHz un 800 MHz jāievēro augstākā frekvenču diapazona nošķiršanas attālums.

NORĀDE!
Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko viļņu
izplatību ietekmē absorbcijas pakāpe un atstarošanās no ēkām, priekšmetiem un
cilvēkiem.
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9 Noteikumi un nosacījumi

9.1 Atbilstības deklarācijas

FCC un Eiropas Padomes direktīvas par standartu prasībām
Šī ierīce atbilst FCC (Federal Communications Commission  — Federālā sakaru komisija) noteikumu
15. daļas un Eiropas Savienības Regulas 2017/745 par medicīnas ierīcēm prasībām. Darbībai jāatbilst
tālāk norādītajiem diviem nosacījumiem. 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai
ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumus, kas var radīt nevēlamu darbību.
1. Lai neradītu radio un televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, kopā ar krāsaino monitoru

izmantojiet pievienotos norādītos kabeļus. Citu kabeļu un adapteru izmantošana var radīt citu
elektroierīču traucējumus.

2. Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC  noteikumu 15.  daļas un CISPR (International Special
Committee on Radio Interference  — Starptautiskā īpašā radiotraucējumu komiteja)11.  noteikumu
prasībām. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tiek neatbilstoši
uzstādīta vai lietota, tā var radīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

IEC
Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst standartā IEC 60601-1-2 noteiktajiem ierobežojumiem medicīnas
ierīcēm. Šie ierobežojumi ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret nevēlamiem
traucējumiem standarta medicīnas vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču
enerģiju, un, ja tiek neatbilstoši uzstādīta vai lietota, tā var radīt nevēlamus darbības traucējumus citām
tuvumā novietotām ierīcēm.
FCC, Eiropas Padomes direktīvas par standartu prasībām un IEC
Nevar garantēt, ka neradīsies konkrētā aprīkojuma darbības traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus
radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu,
lietotājam ir ieteicams mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk norādītajiem
pasākumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ar kontūru, kam nav pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizoru tehniķi.

Šim izstrādājumam pievienotam aprīkojumam ir jābūt sertificētam saskaņā ar atbilstošajiem
IEC standartiem (piemēram, IEC 60950-1 vai IEC 62368-1) attiecībā uz datu apstrādes aprīkojumu un
Standartu IEC 60601-1 attiecībā uz medicīnas aprīkojumu.
Turklāt visām konfigurācijām ir jāatbilst sistēmas standarta, t.  i., IEC 60601-1-1 prasībām. Visas
personas, kuras signāla ievades vai izvades daļai pievieno papildaprīkojumu, konfigurē medicīnas
sistēmu, tādēļ šīm personām ir pienākums nodrošināt sistēmas atbilstību Standarta IEC  60601-1-1
prasībām. Personām, kuras ir atbildīgas par ierīces pievienošanu sistēmai, šī izstrādājuma
uzstādīšanai jāizmanto tikai tāds aprīkojums, kas atbilst Standarta IEC  60601-1 prasībām. Ja rodas
neskaidrības, sazinieties ar tehniskās palīdzības nodaļu vai vietējo pārstāvi.
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FCC

NORĀDE!
Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC  noteikumu 15.  daļā paredzētajiem
ierobežojumiem attiecībā uz A  klases digitālajām ierīcēm. Šie ierobežojumi ir
jāievēro, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem
komerciālās ēkās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju,
un, ja netiek uzstādīta vai lietota atbilstoši instrukciju rokasgrāmatai, tā var radīt
nevēlamus radiosakaru traucējumus. Šī aprīkojuma ekspluatācija dzīvojamās zonās
var radīt kaitīgus traucējumus, un tādā gadījumā lietotājam šie traucējumi ir jānovērš
par saviem līdzekļiem.

9.2 Juridiskais paziņojums

Uzņēmums NDS savus izstrādājumus var pārdot ar citu medicīnas ierīču ražotāju, izplatītāju un
tālākpārdevēju starpniecību. Ja šī NDS izstrādājuma pircējiem rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības
par sava izstrādājuma garantijas noteikumiem, ko attiecīgais uzņēmums ir paredzējis (ja tādi ir),
pircējiem ir jāsazinās ar to uzņēmumu, no kura šis izstrādājums tika sākotnēji iegādāts.
NDS neuzņemas un nepilnvaro citu personu uzņemties cita veida saistības, kas ir saistītas ar šī
izstrādājuma pārdošanu un/vai lietošanu. Lai nodrošinātu NDS izstrādājumu pareizu lietošanu, apstrādi
un kopšanu, klientiem ir jāskata izstrādājuma specifiskie dokumenti, lietošanas instrukcija un/vai
uzlīmes, kas ir pieejamas uz izstrādājuma vai citādi.
Klienti tiek brīdināti, ka izstrādājuma veiktspēju, cita starpā, ietekmē sistēmas konfigurācija,
programmatūra, lietojumprogramma, klienta dati un operatora sistēmas lietošana. Lai gan tiek
uzskatīts, ka NDS izstrādājumi ir saderīgi ar daudzām sistēmām, specifiska funkcionāla palaišana
ekspluatācijā klientam var atšķirties. Tāpēc klientam ir jānosaka izstrādājuma piemērotība konkrētam
mērķim vai pielietojumam, ko NDS negarantē.
NDS SKAIDRI ATSAKĀS NO VISU VEIDU TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN/VAI LIKUMĀ NOTEIKTĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI
ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ TIESĪBU PĀRKĀPŠANU ATTIECĪBĀ UZ VISIEM NDS
PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM. AR ŠO TIEK SKAIDRI IZSLĒGTI VISI PĀRĒJIE JEBKĀDU
VEIDU VAI APMĒRA TIEŠI, NETIEŠI UN/VAI NO JEBKURA LIKUMDOŠANAS AKTA, LIKUMA,
KOMERCIĀLĀ LIETOJUMA, PARADUMA, TIRDZNIECĪBAS VAI CITĀDI IZRIETOŠI APLIECINĀJUMI
UN/VAI GARANTIJAS.
Uzņēmums NDS, tā piegādātāji un/vai izplatītāji nav tieši vai atlīdzības ziņā atbildīgi par jebkādiem
īpašiem, nejaušiem, izrietošiem, soda, tipveida vai netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par
iespējamiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar aizkavētu sūtījumu, nepiegādātu sūtījumu,
produkta kļūmi, produkta dizainu vai ražošanu, nespēju lietot šādus produktus vai pakalpojumus,
turpmāku darījumu zaudēšanu (zaudētu peļņu) vai jebkādu citu iemeslu, kas izriet no vai ir saistīts ar šo
NDS produktu pirkšanu, pārdošanu, nomu, īri, uzstādīšanu vai lietošanu, šiem noteikumiem un
nosacījumiem vai arī jebkura tāda līguma jebkuru nosacījumu, kurā ir ietverti šie noteikumi un
nosacījumi.
DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTA NOTEIKTU GARANTIJU IZSLĒGŠANA UN ATTEIKŠANĀS
NO TĀM VAI ARĪ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI, TĀDĒĻ ŠAJĀ DOKUMENTĀ IZKLĀSTĪTIE
IEROBEŽOJUMI UN/VAI IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI VAR NEBŪT SPĒKĀ. ŠAJĀ GADĪJUMĀ
ATBILDĪBA TIEK IEROBEŽOTA TIKTĀL, CIK TO ATĻAUJ ATTIECĪGĀS JURISDIKCIJAS
LIKUMDOŠANA.
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Šajā dokumentā sniegtā informācija, tostarp visi dizainparaugi un saistītie materiāli, ir būtisks
uzņēmuma NDS un/vai tā licenču devēju īpašums, un, ja nepieciešams, tie patur visas patentu tiesības,
autortiesības un citas īpašumtiesības uz šo dokumentu, tostarp visiem dizainparaugiem, ražošanas
reproducēšanu, izmantošanu un pārdošanas tiesībām, izņemot gadījumus, kuros minētās tiesības ir
skaidri piešķirtas citiem.
Šī lietotāja rokasgrāmata var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja rodas jebkādi jautājumi par
jaunākajām lietošanas instrukcijām, sazinieties ar NDS.
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