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1 Güvenlik Bilgileri

1.1 Uyarılar ve İkazlar

DİKKAT!
Bu ürün, Sınıf I tıbbi bir cihazdır. Herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

NOT!
Bu ekipman/sistem yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanıma yöneliktir.

NOT!
Kullanıcı tarafından servis uygulanabilecek parça içermez. Nitelikli servis personeline
danışın.

Bu sembol kullanıcıyı, bu ekipmanın kurulumu ve/veya çalıştırılmasına ilişkin önemli bilgilerin
bulunduğu konusunda uyarır. Önünde bu sembolün bulunduğu bilgiler dikkatle okunmalıdır.

Bu sembol kullanıcıyı, kullanım kılavuzunun ve çevrilmiş kopyalarının NDS web sitesindeki
şu adreste yayınlandığı konusunda uyarır: www.ndssi.com/user-manuals/

Bu sembol kullanıcıyı, ünite içindeki yalıtımsız gerilim şiddetinin elektrik çarpmasına neden
olabileceği konusunda uyarır. Ünitenin içerisindeki hiçbir parçaya dokunmayın. Elektrik
çarpması riskini azaltmak için kapağı veya arka kısmı ÇIKARMAYIN.

TEHLİKE!
Yangın ve elektrik çarpması
Bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın.

Bu sembol kullanıcıyı, ekipmanın hasar görmesini önlemek için önünde bu sembolün
bulunduğu bilgileri dikkatle okuması konusunda uyarır.

Bu sembol üreticiyi belirtir.

Bu sembol, üreticinin Avrupa Topluluğundaki temsilcisini belirtir.

Bu sembol, Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman Yönetmeliğine (AEEE Yönetmeliği)
uygunluğu belirtir.
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Bu sembol, cihazın Tıbbi Cihaz olduğunu belirtir. Bu ürün, sağlık bakım profesyonelleri
tarafından profesyonel sağlık hizmetleri ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürün, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 ve ANSI/AAMI ES60601-1 uyarınca elektrik
çarpması, yangın ve mekanik tehlikeler açısından T.U.V. onaylıdır.

Bu ürün, EN60601-1 standardının gerekliliklerini, 2017/745 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz
Yönetmeliğine uyacak şekilde karşılamaktadır.

DİKKAT!
Ciddi olay durumunda
Lütfen cihazla ilgili olarak oluşan herhangi bir ciddi olayı üreticiye ve kullanıcı ve/
veya hastanın yerleşik olduğu Devletin yetkili makamına bildirin.

Federal (ABD) kanunlar bu cihazın satışının yalnızca bir hekim tarafından veya hekim siparişi üzerine
yapılabilmesi yönünde kısıtlama getirmektedir.

1.2 Sistem Güvenlik Gereklilikleri

Hasta ortamında kullanılmak üzere bu ürünün sinyal giriş/çıkışına veya diğer konnektörlerine bağlı bir
harici ekipman, ISO ve UL/EN/IEC 60601-1 güvenlik standartlarını karşılamalıdır. Böyle bir ekipmanı bu
ürüne bağlayan bir kişi tanım olarak bir sistem oluşturmuştur ve bu sistemin aynı şekilde ISO ve UL/EN/
IEC 60601-1 güvenlik standartlarını karşılamasından sorumludur.

1.3 Topraklama

Bu ürün gücünü 2017/745 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Sınıf I ekipmana uygun harici bir
elektrikli güç kaynağından alır. Kurulumu yapan kişi, ürünün topraklamasının hastane, yerel ve ulusal
empedans gerekliliklerine uygun olduğunu doğrulamak üzere gerekli testleri gerçekleştirmekten
sorumludur.
Ünitenin gövdesine topraklama yapılması için ürünün arka kısmında bir topraklama noktası
bulunmaktadır. Topraklama işlemi, yürürlükteki elektrik yasalarına uygun olarak yapılmalıdır.

1.4 Güç Gereklilikleri

1.4.1 Güç Kaynağı

Bu ürün, yalnızca verilen tıbbi dereceli güç kaynağıyla birlikte kullanıldığında listelenen güvenlik
standartlarına uygundur:

Model Radiance Ultra
Güç Kaynağı BridgePower BPM150S24F06
AC Girişi 100 - 240 Volt, 50 - 60 Hz
DC Girişi 24 Vdc, 6,25 A, 150 W

1.4.2 Güç Kablosu

Güç kaynağınız için doğru fişle birlikte hastane dereceli bir güç kablosu kullanın.
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Güç kablosunu AC şebekesinden çıkarın. Güç kablosu, kabul edilen tek bağlantı kesme cihazıdır.
TIBBİ EKİPMAN, bağlantı kesme cihazına kolayca erişilebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
Monitörler ABD'de 120 voltun üzerinde kullanıldığında merkezden kontrol edilen bir devreden güç
verilmelidir.

1.5 Kullanım Amacı ve Kontrendikasyonlar

1.5.1 Kullanım Amacı

Not: Ekranınız gömülü ZeroWire ile yapılandırılmışsa lütfen Kullanım Amacı ve Uyarılar [}  37]
bölümündeki ZeroWire’a bakın.
Radiance Ultra serisi monitörler, yüksek kalitede video ve grafik görüntüleri görüntülemek üzere tıbbi
ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu ürün sürekli çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.
Bu ürün Radyoloji (PACS) görüntülerini yalnızca referans olarak görüntüleyebilmektedir ve teşhis için
kullanılması amaçlanmamıştır.

1.5.2 Kontrendikasyonlar

DİKKAT!
Bu ekipman hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestezik madde karışımlarının
bulunduğu yerlerde kullanılmamalıdır.

DİKKAT!
Bu ürünün hiçbir kısmı hastaya temas etmemelidir. Hiçbir durumda hastaya ve ürüne
aynı anda dokunmayın.

DİKKAT!
Yaşamsal uygulamalar için, mutlaka yedek bir ünitenin mevcut olmasını öneririz.

1.5.3 Görüntü Tutma Uyarısı

TEHLİKE!
Monitörde uzun bir süre boyunca sabit (sürekli) bir görüntü olması, görüntünün
saklanmasına yol açabilir. Monitörde sabit bir görüntü bırakmaktan kaçının veya
kullanılmadığında monitörü kapatın.
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2 Ekran Kullanıcı Arayüzü

2.1 Ekran Tuş Takımı

Ekran Tuş Takımı, ekran çerçevesinin alt ön yüzeyinde yer alır ve Ekran Üstü Kumanda (OSD) Menüsü
sistemi kullanılarak ekran parametrelerinin ayarlanması için kontroller sağlar.

2.2 Menüde Gezinme

MENÜ Düğmeleri

OSD Menülerini Açma
Input Menu (Giriş Menüsü) (bkz. Giriş Menüsü [} 11]) bölümünü
açmak için GİRİŞ düğmesine iki kez dokunun. Display Menu
(Ekran Menüsü) (bkz. Ekran Menüsü [} 13]) bölümünü açmak
için MENÜ düğmesine bir kez dokunun.

SCROLL
(KAYDIR) Düğmesi

Dikey Seçim Kontrolü
Bir menüye girmek ve parametre seçimi işlemini başlatmak için
SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun. İlk kez dokunduğunuzda
üstteki parametre satırı seçili olur ve sonraki her dokunuşunuzda
aşağıdaki bir sonraki satırı seçersiniz.
Bir menüden çıkmak için, seçimi alt menü satırına taşımak üzere
SCROLL (KAYDIR) düğmesini kullanın ve SCROLL (KAYDIR)
düğmesine bir defa basarak menü sekmesini seçin; buradan 
veya  düğmelerini kullanarak başka bir menü sekmesi
seçebilirsiniz.

SOL/SAĞ Düğmesi

Yatay Seçim Kontrolleri
Bir parametreyi ayarlamak için SCROLL (KAYDIR) düğmesini
kullanarak parametre satırını seçin ve ardından ayarlamayı
yapmak veya bir ayarı seçmek için  veya  düğmesine
dokunun.

2.3 QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM): Primary Input (Birincil Giriş) Seçimi

QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) menüsünü görüntülemek için INPUT (GİRİŞ) düğmesine dokunun
(Ekran Tuş Takımı [} 10]).

QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) menüsü, kullanıcının hedef
giriş ile etiketli QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) simgesinin
altındaki Klavye düğmesine bir kez dokunarak herhangi bir
aktif girişi Primary (Birincil) olarak belirleyebilmesini sağlar.
Aktif girişleri belirten QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM)
simgeleri açık mavi renklidir. QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM)
seçenekleri yalnızca bir Primary (Birincil) giriş seçimi için
geçerlidir. Primary (Birincil) olarak seçilen bir giriş o sırada
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PIP olarak görüntülenen bir Secondary (İkincil) giriş olarak
kullanılıyorsa PIP görüntüsü silinir ve Tam Ekran Primary
(Birincil) görüntü olarak görüntülenir.

QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) menüsü, son seçim yapıldıktan 30 saniye sonra kapanır.
QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) menüsü, EDIT QUICK SELECT (HIZLI SEÇİMİ DÜZENLE) menüsü
kullanılarak varsayılan listede yer almayan ekran girişlerini görüntüleyecek şekilde özelleştirilebilir.

2.4 EDIT QUICK SELECT (HIZLI SEÇİMİ DÜZENLE): Primary Input (Birincil Giriş)
Kullanılabilirliğini Değiştirme

EDIT QUICK SELECT (HIZLI SEÇİMİ DÜZENLE) menüsünü görüntülemek için INPUT (GİRİŞ)
düğmesine üç saniye süreyle basılı tutun (Ekran Tuş Takımı [} 10]).

QUICK SELECT (HIZLI SEÇİM) düğmesine atanan görevi
değiştirmek için değiştirmek istediğiniz giriş görevi ile etiketli
EDIT QUICK SELECT (HIZLI SEÇİMİ DÜZENLE) simgesinin
altındaki Klavye düğmesine dokunun.
Klavye düğmesine her dokunduğunuzda, Giriş Menüsünde
listelendiği sıraya göre bir sonraki seçenek görüntülenir.
İstenilen giriş görüntülenene dek düğmeye dokunun. INPUT
(GİRİŞ) ve MENU (MENÜ) dışındaki tüm düğmeler yeniden
görevlendirme için kullanılabilir.

2.5 Giriş Menüsü

Primary (Birincil) görüntü, bir Primary (Birincil) giriş seçilerek belirtilir. Bir Secondary (İkincil) giriş
seçilirse Primary (Birincil) görüntü, bölümünde gösterildiği şekilde Bölünmüş Ekranda küçük ila büyük
Picture-In-Picture (PIP) (Resim İçinde Resim) aralığında değişiklik gösteren yapılandırmalarda sunulan
bir Secondary (İkincil) görüntü ile eşit boyutlarda görüntülenir. Bkz. Picture In Picture (Resim İçinde
Resim) Kontrolleri [} 24].
Tek bir ekrandan Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) girişleri seçmek için Input (Giriş) menüsüne
erişmek üzere INPUT (GİRİŞ) düğmesine iki kez dokunun (bkz. Ekran Tuş Takımı [} 10]). Birinci (sol)
sütun, P harfi ile gösterilen Primary Input’u (Birincil Giriş) belirtmeye yöneliktir. İkinci sütun ise SCROLL
(KAYDIR) düğmesine her dokunulduğunda alttaki giriş satırına geçen seçim hücresini içerir. Üçüncü
sütun, seçilen İkincil Giriş için bir S veya "unavailable for input" ("girdi için uygun değil") ile belirtilen bir
X gösterir.
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Seçim hücresini istenilen girişin satırına geçirmek için SCROLL (KAYDIR) düğmesine gerektiği kadar
dokunun. Girişi Primary (Birincil) giriş olarak belirlemek için  düğmesine dokunun veya Secondary
(İkincil) giriş olarak belirlemek için  düğmesine dokunun. Secondary (İkincil) girişi temizlemek için
seçim hücresi giriş satırına geçirin ve  düğmesine dokunun. Secondary (İkincil) sütununda X ile
işaretli girişler, Secondary (İkincil) giriş olarak belirlenemez.
Input (Giriş) menüsü, son işlemden 30 saniye sonra otomatik olarak kapanır. Ayrıca INPUT (GİRİŞ)
düğmesine dokunarak da kapatabilirsiniz.
Aşağıdaki tabloda Primary (Birincil) olarak seçilen girişlere göre hangi girişlerin Secondary (İkincil)
olarak seçilebileceği gösterilmektedir.
Secondary (İkincil) sütunlarında ✓ işareti bulunan girişler Secondary (İkincil) giriş olarak belirlenebilir. Gri
hücreler, aynı anda kullanılamayan ortak bir konnektörü veya elektroniği paylaşan girişleri belirtir.
DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 ve SOG-1 aynı konnektörü paylaşmaktadır. Bunlardan biri Primary
(Birincil) giriş olarak seçilirse diğerleri Secondary (İkincil) olarak seçilemez. Aynı durum VGA-2,
RGBS-2, YPbPr-2 ve SOG-2 için de geçerlidir. Bazı girişler bazı yapılandırmalarda kullanılamaz.

Primary
(Birincil) Secondary (İkincil)

Input (Giriş)

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 KOMPOZİ
T

S-
VİDEO

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 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMPOZİT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VİDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓
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2.6 Ekran Menüsü

Ekran Menüsünü açmak için MENU (MENÜ) düğmesine
dokunun. Varsayılan olarak menü sekmelerinin üst kısmında
solda ve sağda listelenen geçerli Primary (Birincil) ve
Secondary (İkincil) girişlerin ayrıntılarını içeren ZeroWire
Menüsü görüntülenir.
Diğer menüleri seçmek için menü sekmesini vurgulamak
üzere  veya  düğmesine dokunun ve ardından menüye
girmek üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun.
Bir parametreyi ayarlamak için, satır seçimini aşağı doğru
kaydırarak ilgili parametreye getirmek üzere SCROLL
(KAYDIR) düğmesine basın, ardından bir ayar seçmek veya
ayarı değiştirmek için  veya  düğmelerini kullanın.
Parametre ayarlamaları, değerler veya ayarlar değiştirilirken
gerçek zamanlı olarak uygulanır.
Display Menu (Ekran Menüsü) son işlemden 30 saniye sonra
otomatik olarak kapanır. Ayrıca MENU (MENÜ) düğmesine
basarak da kapatabilirsiniz.

Not: Soluk renkli açıklamalar, parametrelerin geçerli sinyal veya giriş yapılandırması için
kullanılamadığını belirtir.

2.7 ZeroWire Menüsü

NOT!
ZeroWire Menüsü yalnızca gömülü ZeroWire Alıcı ile yapılandırılan ekranlarda
etkindir.

Menüye girmek ve ZeroWire bağlantı işlemini etkinleştirmek için SCROLL (KAYDIR) düğmesine
dokunun.

ZeroWire Verici Kurulumu [}  40] bölümüne bakın ve ekrana takılan ZeroWire Vericinin ≤ 8 feet (2,4
metre) mesafeden ZeroWire gömülü Alıcı ekranı ile karşı karşıya durduğunu ve her iki ekranın da ≥ 5
feet (1,5 metre) yükseklikte ±10°'de dikey ve yatay olarak hizalı olduğunu onaylayın.
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Bağlantı LED'i
Ekrana takılan ZeroWire Verici'de Bağlantı LED'i yanıp sönmeye başlayana dek LINK
(BAĞLANTI) düğmesine basılı tutun.

ZeroWire gömülü Alıcı ekranında  düğmesine dokunarak ZeroWire bağlantı işlemini başlatın.

ZeroWire gömülü Alıcı ünitesinin ekranı Primary Input (Birincil Giriş) otomatik olarak ZeroWire'a
geçtiğinde kararır. Ekranın alt köşesinde görüntülenen bir dizi bağlantı durumu mesajı, bağlantı
işleminin ilerleme aşamalarını belirtir. Bağlantı işlemi tamamlandığında Alıcı ekranında, Verici ekranı
görüntüsü görünür.
Alternatif bir ZeroWire bağlantı prosedürü için bkz. ZeroWire Hızlı Başlangıç Bağlantısı [} 45].
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2.8 ZeroWire Durum Mesajları

ZeroWire durum mesajları bağlantı işleminin aşamalarını belirtir.

Tüm durum mesajlarının eksiksiz açıklamaları için Kablosuz Bağlantı Durumu Mesajları [}  46]
bölümüne bakın.

2.9 Picture (Resim) Menüsü

Picture (Resim) Menüsüne erişmek için Display Menu (Ekran Menüsü) bölümünü açtıktan sonra  
düğmesine bir kez dokunun.

Horizontal (Yatay) Pozisyon
Görüntüyü yatay olarak ortalamak için  veya  düğmesine dokunun.

Vertical (Dikey) Pozisyon
Görüntüyü dikey olarak ortalamak için  veya  düğmesine dokunun.
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H-Sharpness (Keskinlik)
Yatay düzlemde görüntülenen görüntünün keskinliğini arttırmak (kenar iyileştirme) için  veya 
düğmesine dokunun.

V-Sharpness (Keskinlik)
Dikey düzlemde görüntülenen görüntünün keskinliğini arttırmak (kenar iyileştirme) için  veya 
düğmesine dokunun.

Phase (Aşama) (Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr ve SOG)
Ekran piksel saatinin aşamasını ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.

Frequency (Frekans) (Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr ve SOG)
Görüntü ekranı tamamen kaplayana dek ekran piksel saatinin frekansını ayarlamak için önce Scaling
(Ölçeklendirme) bölümünü Fill (Doldur) olarak ayarlayın ve ardından  veya  düğmesine dokunun.

Overscan (Aşırı Tarama) (Video)
Parametre, giriş 16:9, 480P, 576P veya mürekkep püskürtmeli olduğunda etkindir. Seçmek için  veya

 düğmesine dokunun.
0: Görüntü, hiçbir video bilgisi kaybedilmeden ekranı dolduracak boyutta görüntülenir. Görüntü, üstünde
ve altında veya solunda ve sağında siyah çubuklarla sinema modunda görüntülenebilir.
1, 2, 3, 4, 5 veya 6: Ortalanan görüntüyü kademeli olarak genişletir ve kırpar. Görüntü genişledikçe tüm
kenarlardan video bilgisi kaybı yaşanır.

Scaling (Ölçeklendirme) (Grafikler)
Parametre, giriş 16:9, 480P, 576P veya mürekkep püskürtmeli olmadığında etkindir. Seçmek için 
veya  düğmesine dokunun.
Fill (Doldur): Video görüntüsünü ekranı kaplayacak şekilde genişletir. En boy oranı doğru
görüntülenmeyebilir.
Aspect (En Boy): En boy oranı korunacak şekilde ekran en büyük boyutlarda kaplanana dek video
görüntüsü genişletilir. Görüntü, üstünde ve altında veya solunda ve sağında siyah çubuklarla sinema
modunda görüntülenebilir.
1:1: Video verilerini orijinal boyutunda ve en boy oranında görüntüler. Ekranın en boy oranından farklı
en boy oranlarına sahip görüntü altında veya solunda ve sağında siyah çubuklarla sinema modunda
görüntülenebilir.

SmartSync™/Alternative Modes (SmartSync™/Alternatif Modlar): (Yalnızca VGA, RGBS,
YPbPr ve SOG)
NDS mülkiyetindeki SmartSync teknolojisi, video görüntüsünü otomatik olarak uygun formatta
görüntülemek üzere gelen sinyalleri inceler.
Alternative Modes (Alternatif Modlar) zamanlama özellikleri çok yakın olan modları manuel olarak
ayırmak için kullanılır.
SmartSync: SmartSync özelliğini etkinleştirmek için RIGHT (SAĞ) düğmesine dokunun.
Alternative Modes (Alternatif Modlar): Alternative Modes (Alternatif Modlar) ayarlaması yapmak için

 düğmesine dokunun. Alternative Modes (Alternatif Modlar) seçeneği belirlendikten sonra, seçilen
mod kullanılabilir maksimuma eşit olana dek  düğmesine her dokunulduğunda kademeli olarak
değişir.  düğmesine bir kez daha dokunulduğunda ilk mod geri yüklenir.
Flip/Rotate (Çevir/Döndür)
5 seçenekten birini belirlemek için  veya  düğmesine dokunun:
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H-Flip (Y-
Döndürme)

V-Flip (D-
Döndürme)

90° 180° 270°

Left to right flip
(Soldan sağa çevir)

Top to bottom flip
(Üstten alta çevir)

Clockwise rotation
(Saat yönünde
döndürme)

Clockwise rotation
(Saat yönünde
döndürme)

Clockwise rotation
(Saat yönünde
döndürme)

Fine Tune (İnce Ayar)
Şu anda kullanılamıyor.

2.10 Renk Menüsü

Gamma
Bir gamma ayarı seçmek için  veya  düğmelerine dokunun.
1.8, 2.0, 2.2, 2.4 veya 2.6: Önayarlı gamma değerleri
Video: Doğrusal Gamma Arama Tablosu (LUT)
PACS: DICOM gamma LUT
Bu ürün, Radyoloji (PACS) görüntülerini yalnızca referans amacıyla görüntüleyebilmektedir.

Color Temperature (Renk Sıcaklığı)
Önayarlı bir renk sıcaklığı seçmek için  veya  düğmesine dokunun.
5500, 6500, 8000, 9300: Önayarlı renk sıcaklıkları.
User (Kullanıcı): Önceden tanımlı bir renk sıcaklığı seçiliyken, daha sonra varsayılan ayardan farklı
herhangi bir Renk parametresi seçilirse, elde edilen değerler Color Temperature (Renk Sıcaklığı) User
(Kullanıcı) önayarlarına kopyalanır ve User (Kullanıcı) seçilir.

Red (Kırmızı)/Green (Yeşil)/Blue (Mavi)
Resimdeki seçilen rengin dengesini ayarlamak için  veya  düğmelerine basın.

Saturation (Doygunluk) (sadece YUV girişler için geçerli)
Resmin doygunluğu ayarlamak için (renk yoğunluğu)  veya  düğmelerine basın.

Hue (Ton) (sadece YUV girişler için geçerli)
Resmin tonunu ayarlamak için (renk)  veya  düğmesine basın.
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Brightness (Parlaklık)
Parlaklığı ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun. Parlaklık ayrıca Image Adjustment (Görüntü
Ayarlama) [}  25] bölümünde açıklanan Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşıtlık) Düğmesi ile de
kontrol edilebilir.

Contrast (Kontrast)
Karşıtlığı ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun. Parlaklık ayrıca Image Adjustment (Görüntü
Ayarlama) [}  25] bölümünde açıklanan Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşıtlık) Düğmesi ile de
kontrol edilebilir.

Video Level (Video Seviyesi)
Sinyal aralığını ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.
Normal: Hiçbir değişiklik olmadan gelen sinyale eşit bir dinamik aralık sağlar.
Expanded (Genişletilmiş): Sinyal seviyesini, 16 (siyah) ila 235 (beyaz) aralığındaki bir giriş sinyali 0
(siyah) ila 255 (beyaz) aralığına genişletilecek şekilde genişletir.

NOT!
Sinyal zaten tam aralık (0 ila 255) ise Expanded (Genişletilmiş) seçeneğinin
belirlenmesi sinyalin “kırpılmasına” veya “doygunlaşmasına” neden olacaktır.

Color Correction (Renk Düzeltme)
Bir renk düzeltme ayarı seçmek için  veya  düğmelerine dokunun.
User (Kullanıcı): Kullanıcı tarafından değiştirilen değerler varsayılan değerlerin yerine geçer.
NDS: 2.2 gamma/6500K renk sıcaklığı değerindeki NDS spesifikasyonlarına uygun olması için
fabrikada kalibre edilmiştir.
SMPTE-C: SPMTE-C standardını karşılamak için fabrikada kalibre edilmiştir.
BT-709: BT-709 standardını karşılamak için fabrikada kalibre edilmiştir.

2.11 Setup (Kurulum) Menüsü

Menu Position (Menü Pozisyonu)
OSD menüsünün görüntülenmesi için dokuz adet önayarlı ekran konumundan birini seçmek için 
veya  düğmesine dokunun.
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Language (Dil)
Sekiz dilden birini seçmek için English (İngilizce), Deutsch (Almanca), Français (Fransızca),
Italiano (İtalyanca), Svenska (İsveççe), Español (İspanyolca), Nederlands (Hollandaca) veya
Pycckий (Rusça),  ya da  düğmesine basın.

DPMS Enable (DPMS Etkinleştirme)
Display Power Management System'ı (Ekran Güç Yönetim Sistemi - DPMS) etkinleştirmek veya devre
dışı bırakmak için  veya  düğmesine dokunun.
Off (Kapalı): Varsayılan ayar.
Açık: Herhangi bir giriş sinyali yoksa, ekran Güç Tasarruf moduna geçmeden önce 10 - 15 saniye
süreyle D.P.M.S
mesajı görüntülenir. Giriş sinyali mevcut hale geldiğinde ekran açılır.

Auto Source Select (Otomatik Kaynak Seçimi)
Auto Source Select (Otomatik Kaynak Seçimi) özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için 
veya  düğmesine dokunun.
Off (Kapalı): Video girişi manuel olarak seçilir.
Açık: Aktif bir video kaynağı bulunana dek tüm olası giriş kaynaklarında arama yapar.
Priority (Öncelik): Priority Input Select (Öncelikli Giriş Seçimi) varsayılan olarak devre dışıdır. Priority
Input Select (Öncelikli Giriş Seçimi) özelliğinin etkinleştirilebilmesi için Secondary (İkincil) giriş
seçilmelidir. Priority Input Select (Öncelikli Giriş Seçimi) işlevi etkinleştirildiğinde PIP görüntüsü Primary
(Birincil) görüntünün ardına yerleştirilir, PIP + ve - (  ve ) düğmeleri devre dışı bırakılır ve SWAP
(DEĞİŞTİR) düğmesi etkin kalır. Primary (Birincil) sinyal kaybolduğunda Secondary (İkincil) giriş
görüntülenir. Primary (Birincil) sinyal düzeldiğinde görüntüsü yeniden görüntülenir, Secondary (İkincil)
görüntü Primary (Birincil) görüntünün arkasına yerleştirilir. Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil)
sinyalin her ikisi de kaybolduğunda, herhangi birinden sinyal tespit edilene dek monitör değişimli olarak
Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) girişleri tarar. Primary (Birincil) veya Secondary (İkincil) girişte
bir sinyal tespit edildiğinde görüntüsü monitörde görüntülenir.

Menu Lock (Menü Kilidi)
Menu Lock (Menü Kilidi) özelliğini etkinleştirmek için  düğmesine basın.
Off (Kapalı): Varsayılan ayar.
Açık: Ekran ayarlarında istenmeyen değişiklikleri önlemek için OSD menülerine erişimi devre dışı
bırakır. OSD kapanır ve kısa bir süreyle MENU LOCKED (MENÜ KİLİTLİ) mesajı görüntülenir. OSD
erişiminin kilidini açmak için MENU UNLOCKED (MENÜ KİLİDİ AÇILDI) mesajı görüntülenene dek
MENU (MENÜ) ve SCROLL (KAYDIR) düğmelerine aynı anda basılı tutun.

Communication Port (İletişim Portu)
NDS Unified Serial Commands (NDS Birleşik Seri Komutlar) özelliğini kullanarak ekran kontrolü için bir
Communication Port (İletişim Portu) seçmek üzere  veya  düğmesine dokunun. Konnektör
ayrıntıları için bkz. Veri Konnektörleri ve Pim Yerleşimi [} 30].
RS-232: RS-232 portuna bir RJ-25 kablosu takın.
Ethernet: Ethernet portu seçildiğinde ekran, TCP/IP portundan kontrol edilebilir.
Not: Ethernet Communication Port (Ethernet İletişim Portu) seçimi kullanıldığında, Ağ IP Adresini
doğrulayın: Setup (Kurulum) Menüsü [} 18] bölümünde açıklanan Port, Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)
ve Gateway (Ağ Geçidi) ayarları ağınız için doğru yapılandırılmıştır.
USB: USB (ND-OS) portu ile kullanılan bir mini USB kablosu bağlanan cihazda bir RS-232 portu olarak
görüntülenecektir.
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DVI-1 Çıkışı
Redrive veya Screen (Ekran) ayarlarını değiştirmek için iki ayar arasında geçiş yapan düğmeye
dokunun.
Redrive: DVI-1 sinyal girişini DVI-1 RE-DRIVE (Çıkış) konnektörüne iletir.
Screen (Ekran): PIP ve OSD dahil olmak üzere ekran görüntüsünü DVI-1 RE-DRIVE (Çıkış)
konnektörüne iletir.

Display Image (Ekran Görüntüsü): DVI-1 + VGA

Redrive: DVI-1 ila DVI-1 Çıkışı Screen (Ekran): DVI-1 + VGA ila DVI-1 Çıkışı

Keypad Color (Tuş Takımı Rengi)
Tuş takımı rengini seçmek için,  veya  düğmesine dokunun.

Factory Defaults (Fabrika Varsayılanları)
Tüm ayarları fabrika önayarlarına geri döndürmek için Factory Defaults (Fabrika Varsayılanları)
menüsünü açmak üzere  düğmesine dokunun.

Daha sonra, Factory Defaults (Fabrika Varsayılanları) işlevini seçmek üzere SCROLL (KAYDIR)
düğmesine ve ardından  düğmesine dokunun. İşleme sırasında Restoring Factory Defaults (Fabrika
Varsayılanları Geri Yükleniyor) mesajı görüntülenir.
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User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları)
Bir User Default (Kullanıcı Varsayılan) profilinde varsayılan parametreler üzerindeki değişiklikleri
kaydetmek için Empty (Boş) olarak işaretlenen bir User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları) profilini
seçmek üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun ve ardından profili kaydetmek üzere 
düğmesine dokunun. İşleme sırasında Saving User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları Kaydediliyor)
mesajı görüntülenir.

Diğer parametrelere değiştirdikten sonra bir User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları) profilini geri
yüklemek için kaydedilen User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları) profilini seçin ve  düğmesine
dokunun. İşleme sırasında Restoring User Profile (Kullanıcı Profili Geri Yükleniyor) mesajı
görüntülenir. Bir User Defaults (Kullanıcı Varsayılanları) profilini silmek için kaydedilen User Defaults
(Kullanıcı Varsayılanları) profilini seçin ve Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşıtlık) düğmesine
dokunun. İşleme sırasında Clearing User Profile (Kullanıcı Profili Siliniyor) mesajı görüntülenir.
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Network IP Address (Ağ IP Adresi): Port
Bu parametre kullanıcının, cihazı statik veya dinamik IP ayarları ile yapılandırmasına ve Unified Serial
Commands (Birleşik Seri Komutlar) kullanarak ekranı kontrol etmek üzere Ethernet Portu
yapılandırmasına olanak tanır.
Ekranı dinamik IP adresi için yapılandırmak için, Network IP Address (Ağ IP Adresi) menüsünü açmak
üzere  düğmesine, SCROLL (KAYDIR) düğmesine ve ardından menüye girmek üzere  düğmesine
dokunun.

Dinamik IP ayarını etkinleştirmek için DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) onay
kutusu mavi ile vurgulanana dek SCROLL (KAYDIR) düğmesine tıklayın ve DHCP durumunu açık veya
kapalı olarak değiştirmek üzere  veya  düğmesine dokunun.

DHCP açıkken, ünite otomatik kurulumu destekleyen bir ağa bağlandığında otomatik olarak
yapılandırılacağı için Network IP address (Ağ IP adresi), Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) ve Gateway (Ağ
Geçidi) devre dışıdır.
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Ağın DHCP Açık veya Kapalı olarak yapılandırılmasından bağımsız olarak Port komutların
gönderileceği port ile eşleşecek şekilde ayarlanmalıdır. Portu ayarlamak için, düzenleme moduna
girmek üzere  düğmesine dokunun ve ardından port numarası mavi ile vurgulanana dek SCROLL
(KAYDIR) düğmesine dokunun.

İstenilen port numarası belirlenene dek port numarasını azaltmak veya arttırmak için  veya 
düğmesine dokunun. DHCP OFF (KAPALI) olarak ayarlandığında, kullanıcı ekranın kontrol edileceği ağ
için Network IP address (Ağ IP adresi), Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) ve Gateway (Ağ Geçidi) bilgilerini
yapılandırmalıdır. IP adresini ayarlamak için, önce DHCP'yi devre dışı bırakın ve ardından düzenleme
moduna girmek üzere düğmesine dokunun ve ilk sekizliyi (dört IP Adresi basamağından biri)
vurgulamak üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun. İlk sekizliyi yapılandırmak üzere 
düğmesine dokunun ve ardından dördü de doğru şekilde ayarlanana dek sıradaki her bir sekizliyi
vurgulamak ve ayarlamak üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun.
Bağlantı kurduğunuz ağın ayarları hakkında bilgi sahibi değilseniz BT yöneticinize danışın.

Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi)
DHCP devre dışı olduğunda Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) manuel olarak ayarlanmalıdır.
Subnet Mask (Alt Ağ Maskesi) bilgilerini ayarlamak için düzenleme moduna girmek üzere  düğmesine
dokunun ve ilk sekizliği (dört Alt Ağ Maskesi basamağından biri) vurgulayın. İlk sekizliyi yapılandırmak
üzere  veya  düğmesine dokunun ve ardından ağınız için dördü de doğru şekilde ayarlanana dek
sıradaki her bir sekizliyi vurgulamak ve ayarlamak üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun.
DHCP etkin olduğunda bu parametre ağ tarafından otomatik olarak yapılandırılır.

Gateway (Ağ Geçidi)
DHCP devre dışı olduğunda Gateway (Ağ Geçidi) manuel olarak ayarlanmalıdır.
Gateway (Ağ Geçidi) bilgilerini ayarlamak için düzenleme moduna girmek üzere  düğmesine dokunun
ve ilk sekizliği (dört Ağ Geçidi Adresi basamağından biri) vurgulayın. İlk sekizliyi yapılandırmak üzere 
veya  düğmesine dokunun ve ardından ağınız için dördü de doğru şekilde ayarlanana dek sıradaki
her bir sekizliyi vurgulamak ve ayarlamak üzere SCROLL (KAYDIR) düğmesine dokunun. DHCP etkin
olduğunda bu parametre ağ tarafından otomatik olarak yapılandırılır.

PIP Adjust (PIP Ayarlama)
Önayarlı bir PIP ekran seçeneğini belirlemek için  veya  düğmesine dokunun. PIP ekran seçenekleri
aynı zamanda Picture In Picture (Resim İçinde Resim) Kontrolleri [}  24] bölümünde açıklanan tuş
takımı PIP kontrolleri ile kontrol edilmektedir.
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2.12 Picture In Picture (Resim İçinde Resim) Kontrolleri

PIP: Secondary Image Size Control (İkincil Görüntü Boyutu Kontrolü)
Yalnızca Primary (Birincil) giriş seçiliyken başladığınızda, Secondary (İkincil) giriş
seçildiğinde önce Küçük PIP görüntüsü görüntülenecektir.
Secondary (İkincil) görüntünün boyutunu değiştirmek için OSD Menülerini kapatın ve
aşağıda açıklanan PIP modları arasında kaydırmak için  veya  düğmesine
dokunun.

Small PIP (Küçük PIP): Primary (Birincil) görüntü tam ekran olarak
görüntülenirken Secondary (İkincil) görüntü toplam ekran genişliğinin
%25 oranında görüntülenir.

Large PIP (Büyük PIP): Primary (Birincil) görüntü tam ekran olarak
görüntülenirken Secondary (İkincil) görüntü toplam ekran genişliğinin
%40 oranında görüntülenir.

Split-Screen (Bölünmüş Ekran): Primary (Birincil) ve Secondary
(İkincil) görüntüler, üstten/alttan sinema modunda ekranda eşit
boyutlarda görüntülenir.

Split-Screen Overscan (Bölünmüş Ekran Aşırı Tarama): Primary
(Birincil) ve Secondary (İkincil) görüntüler, görüntü yüksekliği
maksimum düzeyde ve soldan/sağdan kırpılarak ekranda eşit
boyutlarda görüntülenir.

Full Screen Primary (Tam Ekran Birincil): Primary (Birincil) görüntü
tam ekran olarak görüntülenir, Secondary (İkincil) görüntü gizlenir.
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SWAP: Exchange Primary and Secondary Inputs (Birincil ve İkincil Girişleri Değiştirme)
Primary (Birincil) girişi ve ekran konumunu Secondary (İkincil) giriş ile değiştirmek için
SCROLL/SWAP (KAYDIR/DEĞİŞTİR) düğmesine dokunun. Girişleri orijinal Primary/
Secondary (Birincil/İkincil) durumuna geri döndürmek için düğmeye tekrar dokunun.
Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) görüntülerin değiştirilmesi için her iki
görüntünün de sinyalinin mevcut olması gerekli değildir.

General Purpose Input/Output (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış)
General Purpose Input/Output (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış - GPIO) kontrolü kullanıcının Secondary
(İkincil) görüntü boyutları arasında geçiş yapabilmesini ve Picture In Picture (Resim İçinde Resim)
Kontrolleri [}  25] bölümünde açıklandığı şekilde Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) görüntüleri
değiştirebilmesini ve ekranın sol üst köşesinde bir Record (Kayıt) göstergesi görüntüleyebilmesini
sağlar.

GPIO Kontrol Cihazı Kullanma
1. Input (Giriş) menüsünde Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) girişleri seçin.
2. Primary Board (Birincil Pano) bölümünde GPIO konnektörüne uygun şekilde kablolu bir cihazı

bağlayın. Kontrol Konnektörleri ve Pim Yerleşimi [}  32] bölümündeki GPIO açıklamasına ve pim
yerleşim şemasına bakın.

3. Ekranın PIP ve bölünmüş ekran seçenekleri arasında geçiş yapmak için cihazın PIP Size (PIP
Boyutu) düğmesine basın.

4. Primary (Birincil) ve Secondary (İkincil) görüntü konumlarını değiştirmek için cihazın SWAP
(DEĞİŞTİR) düğmesine basın.

5. Record (Kayıt) düğmesi serbest bırakılana dek Record (Kayıt) göstergesini görüntülemek için
cihazın Record (Kayıt) düğmesine basın.

2.13 Image Adjustment (Görüntü Ayarlama)

Brightness/Contrast (Parlaklık/Karşıtlık) Düğmesi
Brightness (Parlaklık) kontrolüne erişmek için Brightness/Contrast  (Parlaklık/Karşıtlık)
düğmesine bir kez dokunun. Contrast (Karşıtlık) kontrolüne erişmek için düğmeye iki kez
dokunun veya Backlight (Arka Işık) kontrolüne erişmek için düğmeye üç kez dokunun.
Kontrolleri ayarlamak için  veya  düğmesine dokunun.

Brightness Control (Parlaklık Kontrolü)

Primary (Birincil) girişin parlaklığını ayarlamak için  veya 
düğmesine dokunun. Secondary (İkincil) bir giriş etkinse, Secondary
(İkincil) parlaklık kontrolüne erişmek için Brightness/Contrast
(Parlaklık/Karşıtlık) düğmesine tekrar dokunun.
NOT: Parlaklığın çok yüksek veya çok düşük olarak ayarlanması, gölge
aralığını azaltır ve görüntülenen görüntünün ayrıntılarını vurgular.
Contrast Control (Karşıtlık Kontrolü)

Primary (Birincil) girişin karşıtlığını ayarlamak için  veya 
düğmesine dokunun. Secondary (İkincil) bir giriş etkinse, Secondary
(İkincil) karşıtlık kontrolüne erişmek için Brightness/Contrast
(Parlaklık/Karşıtlık) düğmesine tekrar dokunun.
Not: Karşıtlığın çok yüksek veya çok düşük olarak ayarlanması, gölge
aralığını azaltır ve görüntülenen görüntünün ayrıntılarını vurgular.
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Backlight Control (Arka Işık Kontrolü)

Monitörünüzün arka ışık düzeyini ayarlamak için  veya  düğmesine
dokunun.
Stabilization (Stabilleştirme), ayarlanan arka ışık düzeyini fabrika
önayarı düzeyine sıfırlayan bir özelliktir. Stabilization (Stabilleştirme)
özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için SCROLL
(KAYDIR) düğmesine dokunun ve ardından seçimi değiştirmek üzere

 veya  düğmesine dokunun.
Not: Daha düşük arka ışık düzeylerinin kullanılması arka ışık ömrünü
uzatır.
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3 Çerçeve Montajı ve Temizliği

3.1 Kablo Kapağı Kurulumu

1. Kablo kapağını takmadan önce güç, kontrol ve video kablolarını bağlayın.
2. Kablo kapağını monitörün arkasındaki kablo yuvası girintisiyle hizalayın.
3. Kablolar kesiklerin altında duracak şekilde kablo kapağını girintiye doğru kaydırın.
4. Alt kenardaki tırnaklar yerine oturuncaya dek kablo kapağını ileriye kaydırın.
5. Sağlanmışsa, kablo kapağını sağ ve sol üst köşelere sabitlemek için iki adet vida kullanın.

3.2 Temizlik Talimatları

DİKKAT!
Temizlemeden önce üniteler OFF (KAPALI) durumuna getirilmeli ve ilgili güç
kaynakları çıkarılmalıdır.

DİKKAT!
Üniteye ciddi hasar
Üniteye ciddi düzeyde hasar verebileceğinden, ünitenin iç kısmına sıvı girmesini
önleyin.

DİKKAT!
Üniteye hasar
Benzen veya tiner gibi çözücüleri veya herhangi bir asit, alkalin ya da aşındırıcı
deterjanları kullanmayın.

%70 izopropil alkol, %5 asitlikli distile beyaz sirke veya amonyak ya da amonyak olmayan bazlı cam
temizleyiciler gibi hafif bir cam temizleyici ile nemlendirilmiş hav bırakmayan bir bezle ön camı ve plastik
çerçeveyi tamamen silin. Sert çözücüler, aşındırıcı deterjanlar veya kimyasal temizlik bezleri
kullanmayın.
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4 Konnektör Panelleri

4.1 Radiance Ultra Ürün Yapılandırmaları

Item (Ürün) Birincil Pano Dijital Analog HDBaseT ZeroWire Rx
Gömülü

Radiance
Ultra 27”

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance
Ultra 32”

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

NOT!
Ayrıntılı bilgi için uygun Satış Sayfasına bakın.

4.2 Radiance Ultra Konnektör Panelleri

Birincil Pano İkincil Panolar
Standart Giriş/Çıkış Dijital Giriş/Çıkış

Analog Giriş/Çıkış

Giriş/Çıkış Yok
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HDBaseT Girişi

NOT!
1. 3G-SDI 1 ve 3G-SDI 2; 3G-SDI sinyallerini kabul eder.
2. DVI–I ve DVI–D2, 3G–SDI 1 ve 3G–SDI 2 RE-DRIVE çıkışları, yalnızca ekrana güç
verilirken aktiftir.
3. ND–OS konnektörü, üretici yazılımı güncellemelerinin yüklenmesi için kullanılır.
ND–OS konnektörü aynı zamanda ekran kontrolü için de kullanılabilir. Bkz. Setup
(Kurulum) Menüsü [} 19].

Konnektör Türleri
Girişler Konnektör Türleri
DVI-1 DVI–I (1920 x 1200 maks)
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 maks)
Bileşik BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45

Çıkışlar Konnektör Türleri
DVI-1 DVI–I
RGBS–1/ YPbPr–1/ VGA–1/SOG–1 DVI–I
DVI-2 DVI–D
SDI 1, SDI 2 BNC
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4.3 Veri Konnektörleri ve Pim Yerleşimi

DVI-I Dijital ve Analog
DVI-I IN bir tek bağlantı DVI-D’dir. Bu bağlantı, dijital ve analog (RGBS / YPbPr) sinyallerini destekler.
Analog veriler pim 8'de ve pim C1 - C5'te görüntülenir.

Pim Sinyal Pim Sinyal Pim Sinyal

1 T.M.D.S. VERİ 2- 11 T.M.D.S. VERİ 1/3
KORUMA 21 T.M.D.S. VERİ 0/5

KORUMA
2 T.M.D.S. VERİ 2+ 12 Kullanılmıyor 22 T.M.D.S. SAAT KORUMA

3 T.M.D.S. VERİ 2/4
KORUMA 13 Kullanılmıyor 23 T.M.D.S. SAAT+

4 Kullanılmıyor 14 +5V GÜÇ 24 T.M.D.S. SAAT-
5 Kullanılmıyor 15 GND (TPRK) Yalnızca DVI-I IN
6 DDC SAAT 16 HOT PLUG SAPTAMA C1 ANALOG KIRMIZI
7 DDC VERİ 17 T.M.D.S. VERİ 0- C2 ANALOG YEŞİL

8
ANALOG DİKEY
EŞİTLEME (Yalnızca DVI-
I IN)

18 T.M.D.S. VERİ 0+ C3 ANALOG MAVİ

9 T.M.D.S. VERİ 1- 19 T.M.D.S. VERİ 0/5
KORUMA C4 ANALOG YATAY

EŞİTLEME
10 T.M.D.S. VERİ 1+ 20 Kullanılmıyor C5 ANALOG TOPRAKLAMA

VGA
VGA IN; RGBS 2, YPbPr ve SOG 2 sinyallerini destekler.

Pim Açıklama Pim Açıklama Pim Açıklama
1 KIRMIZI 6 TPRK KIRMIZI 11 N. C.
2 YEŞİL 7 TPRK YEŞİL 12 DDC_SDA
3 MAVİ 8 TPRK MAVİ 13 YATAY EŞİTLEME
4 N.C. 9 +5VD 14 DİKEY EŞİTLEME
5 GND (TPRK) 10 EŞİTLEME TPRK 15 DDC_SCL

S-Video

Pim İsim Açıklama
1 GND (TPRK) Topraklama (Y)
2 GND (TPRK) Topraklama (Y)
3 Y Yoğunluk (Parlaklık)
4 C Yoğunluk (Renklilik)
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HDBaseT
HDBaseT bir RJ-45 konektörü kullanır.

Pim Açıklama
1 HDBT_P0
2 HDBT_N0
3 HDBT_P1
4 HDBT_P2
5 HDBT_N2
6 HDBT_N1
7 HDBT_P3
8 HDBT_N3

4.4 Kontrol Konnektörleri ve Pim Yerleşimi

TCP-IP

Pim Sinyal Açıklama
1 TX+ Bağlantı Yok
2 TX- İletim Geri Dönüş
3 RX+ Alım
4 N/C Bağlantı Yok
5 N/C Bağlantı Yok
6 RX- Alım Geri Dönüş
7 N/C Bağlantı Yok
8 N/C Bağlantı Yok
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USB
Parça numarası 35Z0047 olan Flash Yükseltme Kablosu NDS’den tedarik edilebilir.

Pim İsim Açıklama
1 VCC +5 VDC
2 D- Veri İletim Geri Dönüş
3 D+ Veri İletim Geri Dönüş
4 GND Topraklama

RJ-11 (6 pim) RS-232 Seri Kontrol

Pim İsim Açıklama
1 N/C Bağlantı Yok
2 N/C Bağlantı Yok
3 N/C Bağlantı Yok
4 RXD Alım
5 GND Topraklama
6 TXD İletim

Genel Amaçlı Giriş/Çıkış Konnektörü
RJH 4-pimli Telefon Ahizesi Konnektörü

Pim İsim Açıklama
1 Değiştirme P ve S Girişlerini Değiştirme
2 P.S. PIP Boyutu
3 R.I. Kayıt Göstergesi
4 GND Kayıt Göstergesi

Değiştirme: Pimi TPRK ile Değiştirme öğesi kapatıldığında Birincil ve İkincil görüntülerin konumunu ve
boyutunu değiştirilir. Ayrıntılar için bkz. Picture In Picture (Resim İçinde Resim) Kontrolleri [} 24].
PIP Boyutu: PIP Boyutunun TPRK ile bağlandığı her seferde İkincil görüntünün boyutu artar. Ayrıntılar
için bkz. Picture In Picture (Resim İçinde Resim) Kontrolleri [} 24].
Kayıt Göstergesi: Kayıt Göstergesi, TPRK için bir kontak kapatıldığında görüntülenir, kontak
açıldığında gösterge kaldırılır. Kayıt Göstergesi monitörün sol üst köşesinde görüntülenir.
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4.5 Elektriksel Semboller

Eşpotansiyellilik
Potansiyel Eşitleme İletkeni (toprak noktası) görüntüsünün yanında bu simge
görüntülenir.

Kapalı (On) Anahtar
Bu sembol, ekranın On/Off anahtarının kapalı veya On tarafında görünür.

Açık (Off) Anahtar
Bu sembol, ekranın On/Off anahtarının açık veya Off tarafında görünür.

DİKKAT!
Video sinyalinin bozulması
Metalik kabloların bükülme yarıçapının en az 2,5 inç (63 mm) veya kablo çapının 7 katı
(hangisi daha büyükse) olmasını öneririz. Keskin bükülmeler kabloya zarar verebilir
ve/veya video sinyalini düşmesine neden olabilir.
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5 Spesifikasyonlar ve Desteklenen Çözünürlükler

5.1 Spesifikasyonlar

Spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Geçerli spesifikasyonlar için fabrika ile
iletişime geçin.

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

İzleme Alanı (Çapraz) 27,0 inç (685 mm) 31,5 inç (800 mm) 31,5 inç (800 mm)
Tipik Parlaklıka (cd/m2) 900 400 650
Doğal Çözünürlük 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080
Piksel Sıklığı (mm) 0,311 0,364 0,364
İzleme Açısı (Yatay ve
Dikey) 178° 178° 178°

Karşıtlık Oranı (Nominal) 1000:1 1100:1 1100:1
Renk Gamı BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C %120 BT.709
75 Ohm'de VGA Giriş
Sinyali Düzeyi 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI Giriş Sinyali
Düzeyi 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p 0,8 – 2,0 V p-p

S-Video Giriş Sinyali
Düzeyi 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Bileşik Giriş Sinyali
Düzeyi 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT Giriş Sinyali
Düzeyi 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p 0,85 - 2,75 V p-p

Yeşilde Eşitleme (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p
RGBS Giriş Sinyali
Düzeyi 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS Giriş Eşitleme
Düzeyi 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p 0,4 – 4,0 V p-p

DC Girişi 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A
DC Güç Tüketimi
(Nominal)b 70 W 52 W 87 W

AC Güç Tüketimi
(Nominal)b 81 W 60 W 98 W

Boyutlar (G x Y x D)
26,7 x 17,5 x 3,3 inç
(678 x 445 x 84 mm)

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

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

Ekran Ağırlığı 19,5 lb. (8,9 Kg) 24,0 lb. (11 Kg) 29,0 lb. (13,2 Kg)
Çalışma Sıcaklığı 32 – 104 °F (0 – 40 °C) 32 – 104 °F (0 – 40 °C) 32 – 104 °F (0 – 40 °C)
Saklama Sıcaklığı 4 – 122 °F (-20 – 50 °C) 4 – 122 °F (-20 – 50 °C) 4 – 122 °F (-20 – 50 °C)
Çalıştırma Nemi
(Yoğuşmasız) %20 – %85 %20 – %85 %20 – %85

Saklama Nemi
(Yoğuşmasız) %5 – %85 %10 – %90 %10 – %90
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Taşıma Nemi
(Yoğuşmasız) %5 – %85 %10 – %90 %10 – %90

Çalıştırma Yüksekliği
(Maksimum) 6.600 ft (2.000 m) 6.600 ft (2.000 m) 6.600 ft (2.000 m)

Saklama Yüksekliği
(Maksimum) 33.000 ft (10.000 m) 33.000 ft (10.000 m) 33.000 ft (10.000 m)

a. Gösterilen Parlaklık değeri, Dokunmatik Ekran veya A/R filtresi takılmadığında geçerlidir.
b. Bridge Power BPM150S24F06 güç kaynağı için geçerlidir.

5.2 Desteklenen Çözünürlükler

DVI Desteklenen Çözünürlükler
Sinyal Parametresi Desteklenen Aralık
Aktif Çözünürlük (Yatay x Dikey) min. 640 x 480 ila maks. 1920 x 1200
Yenileme Hızı (Dikey Frekans) 23,98 Hz ila 85 HZ
Piksel Saati (Piksel Frekansı) 25 MHz ila 165 MHz

DVI-D girişi, yukarıdaki tabloda belirtilen çözünürlük, dikey yenileme ve piksel saati aralıkları dahilindeki
tüm geçerli dijital DVI sinyallerini otomatik olarak saptayabilir. Belirtilen aralıkların dışında kalan
sinyaller desteklenmeyebilir.

SDI ve HDBaseT Destekli Çözünürlükler
SDI ve HDBaseT Destekli
Çözünürlükler

Dikey Çözünürlük (satır) Dikey Frekans (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
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VGA, RGBS ve YPbPr Desteklenen Çözünürlükler
Yatay Çözünürlük (piksel) Dikey Çözünürlük (satır) Dikey Frekans (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 Gömülü ZeroWire® Teknolojisi

NOT!
Bu bölümdeki ilave bilgiler ve prosedürler, yalnızca isteğe bağlı önceden yüklenmiş
gömülü ZeroWire Alıcı ile yapılandırılan Radiance Ultra ekranlarının kullanımı için
geçerlidir.

Radyo Onayı:
Bu cihaz EN302 567 V2.0.24 sayılı tasarının gereksinimlerini karşılamaktadır ve 2014/53/EU sayılı
Radyo ve Ekipman Direktifi'ne (RED) uygundur.
FCC Tanımlama No: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Endüstri Kanada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Kullanım Amacı ve Uyarılar

Kullanım Amacı
Radiance Ultra serisi Gömülü ZeroWire ve ZeroWire G2, endoskopi ve genel cerrahi prosedürleri
sırasında görüntülerin görüntülenmesi amacıyla endoskopi kamerası/işlemcisi gibi bir kaynaktan veya
başka video kaynaklarından alınan video sinyallerinin ZeroWire Alıcıya bir radyo-frekans bağlantısı ile
iletilmesi için tasarlanan eşleştirilmiş kablosuz video iletişim alıcısı ve vericisidir. Radiance Ultra serisi
ve ZeroWire G2 kablosuz video sistemi, steril alanda kullanılması amaçlanmayan, steril olmayan
yeniden kullanılabilir bir cihazdır.

Uyarılar
MR ortamlarında kullanmayın.

Yaşamsal uygulamalar için mutlaka yedek bir ZeroWire verici ve alıcı çiftinin ve bir DVI
kablosunun mevcut olmasını öneririz. Ek olarak, cerrahi prosedür devam ederken video
kaynağına kablo ile bağlı bir ekranın da mutlaka mevcut olmasını öneririz.

Çalışma durumundaki cihaz ile kullanıcı veya hasta arasında daima minimum 20 cm'lik
ayırma mesafesi korunmalıdır.

Kontrendikasyonlar
Bkz. bölüm Kontrendikasyonlar [} 9].



38 / 58

38 | Gömülü ZeroWire® Teknolojisi

6.2 ZeroWire Spesifikasyonları

ZeroWire Sistemi, video sinyallerinin Ameliyathanedeki video kaynaklarının DVI veya 3G-SDI
çıkışından bir video ekranının DVI girişine kablosuz olarak iletilmesini sağlar. Elektromanyetik
spektrumun milimetrik dalga (mmW) kısmında yer alan lisanssız 57-64 GHz bandı için geçerli FCC
(Bölüm 15) kuralları uyarınca, 60 Ghz tabanlı kablosuz HD sistemi olarak çalışmaktadır. Verici, ekranın
üst kenarında bulunmaktadır ve giriş video sinyallerini doğrudan bir endoskopik kamera işlemcisinden
veya ekranın DVI veya SDI re-drive çıkışlarından alır.

Kablosuz Sinyal Türü 60 GHz Kablosuz HD bandı (WiHD)
Frekans Bandı 57 - 64 GHz
Video Sıkıştırma Yok
Video Girişleri (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Video Çıkışları (Rx) DVI-D
HIPAA Desteği 256 bit AES Şifreleme
Sistem Gecikme Süresi < 1 Çerçeve
Ameliyathane başına Maksimum Çift 2 Çift
RF Güç Çıkışı < 28 dBm/MHz EIRP
Maksimum Aralık < 30 ft (9,14m)
Veri Hızı 50 Mbps - 3,8 Gb/s
Güç Tüketimi < 8 Watt

Test Frekansının Maksimum EIPR Çıkış Gücü
Kanallar Test Frekansının Maksimum

EIPR Çıkış Gücü
Ortalama EIRP Çıkış Gücü

LRP Alt Kanal 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP Üst Kanal 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP Alt Kanal 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP Üst Kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

Enterferans Oluşturmama Mesafesi
Aşağıdaki tabloda listelenen cihazlar, birbirleri ile herhangi bir enterferans oluşturmadan çalışmaları için
ZeroWire ile aralarında bırakılması gereken minimum güvenli mesafelerin belirlenmesi için test
edilmiştir. Herhangi bir zamanda ZeroWire'da bu cihazlar nedeniyle enterferans oluştuğuna karar
verilmesi durumunda, cihazları birbirinden uzaklaştırmanız ve tabloda belirtilen minimum mesafeleri
korumanız yeterli olacaktır.

Test Edilen Ekipman Verici ile Arasındaki Mesafe Alıcı ile Arasındaki Mesafe
Elektrokoter > 2 feet > 1 foot
RFID > 1 cm > 1 cm
2.4 Ghz Kablosuz Erişim Noktası > 6 inç > 6 inç
5.8 Ghz Kablosuz Erişim Noktası > 6 inç > 6 inç
Cep Telefonu > 1 cm > 1 cm
Bluetooth Cihazı > 1 cm > 1 cm

Eş Kanal Enterferansının Önlenmesi
ZeroWire G2, tipik olarak her odada bir sistem olacak şekilde yerleştirilmişse herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Vericinin Channel Selection (Kanal Seçimi) özelliği, güç açıkken yapılan tarama
sonucuna göre mevcut olan iki kanal arasından enterferansa en az duyarlı olanı seçer.



39 / 58

Gömülü ZeroWire® Teknolojisi | 39

ZeroWire G2 kanallarının yalıtımını etkileyen faktörlerden bazıları aşağıda listelenmektedir:
1. Duvarların kalınlığı ve yapıldığı malzeme.
2. Kapıların açılması ve kapanması.
3. Tavan yapısı ve inşa edilirken kullanılan malzemeler.
ZeroWire G2 Verici/Alıcı çifti aynı odada olmalıdır. Farklı odalarda çalıştırılması desteklenmez. Bir
odada iki adet Verici/Alıcı çifti bulunduğunda, her bir çift ayrı ayrı bağlanmalıdır; birinci çift başarıyla
bağlandıktan sonra ikinci çift arasındaki bağlantı kurulmalıdır. İkinci çiftin gücünü açmadan veya
bağlantısını kurmadan önce ilk çiftin kapatılması gerekmez.

Kanal Kullanımı
Uygun ayarların belirlenmesi için aşağıda listelenen öneriler kullanılmalıdır:
1. ZeroWire G2 verici ve/veya alıcı üniteleri daha eski ZeroWire Verici ve/veya Alıcı üniteleri ile birlikte

kullanılamaz.
2. Aynı odada en fazla iki adet ZeroWire sistemi çalıştırılabilir. Bağlantısı kurulan verici ve alıcı çiftleri,

aralarında en az 3 feet (1 m) mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir.
3. Odalar arasında en az 25  feet (7,6  m) mesafe olması kaydıyla, iki ZeroWire sistemi grubu farklı

odalara yerleştirilebilir.
4. ZeroWire G2 vericileri ve alıcıları, metal kabinlerin içerisine veya etrafında metal nesneler bulunacak

şekilde yerleştirilmemelidir; aksi takdirde Verici ile Alıcı iletişimi engellenecektir.

Birden Fazla Sistem Kurulumu
Bir Ameliyathanede iki adet eşleştirilmiş verici ve alıcı sistemi kurulurken aşağıdaki prosedürden
faydalanın:
1. Vericiler ve alıcılar arasındaki bağlantı kurulmamışsa, önce verici ve alıcı çiftinin gücünü açın ve

ZeroWire Hızlı Başlangıç Bağlantısı [} 45] bölümünde açıklanan bağlantı prosedürünü uygulayın.
2. İkinci Verici ve Alıcı çiftinin gücünü açın ve Bağlantı Prosedürünü tekrarlayın. Verici ve alıcı çiftleri

tek seferde bir çift olarak bağlanmalıdır. Kurulum ve sorun giderme işlemlerinin kolaylaştırılması için
bağlanan çiftlerin etiketlenmesini öneririz.

Performans
ZeroWire HD Kablosuz Video Sistemi, cerrahi veya prosedür odalarında kullanım için tasarlanmış ve
optimize edilmiştir. Klinik bir ortamın dışında kullanılması önerilmez.
ZeroWire sisteminden optimum düzeyde performans sağlayabilmek için aşağıdaki adımlardan
faydalanabilirsiniz:
1. Her iki bileşeni yerden en az 5 feet (1,5 m) yüksekliğe yerleştirin.
2. İdeal olarak Verici ve Alıcı aynı yükseklikte olmalıdır.
3. Güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için lütfen ZeroWire Verici Kurulumu [}  40] bölümünde

açıklanan kurulum yönergelerini uygulayın.
4. Verici ve alıcı birbirine dönük olmalıdır ve aralarında hiçbir engel bulunmaksızın birbirlerini

görebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
5. Görüş limiti dışındaki uygulamalar için, vericilerin ve alıcıların duvardan ≤ 6 feet (1,8 m) veya daha

az mesafede yerleştirilmesini öneririz.
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6.3 ZeroWire Verici Kurulumu

ZeroWire G2 Verici Kurulumu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI video kaynağı
(2) DVI çıkışı (DVI kablosu)
(3) SDI çıkışı (isteğe bağlı 3G-SDI kablosu)
(4) Ekrana Giden Güç (24 VDC)
(5) Vericiye Giden Güç (24 VDC)
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6.4 ZeroWire G2 Verici Konnektör Paneli

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

(1) Açma/Kapama Anahtarı
(2) Güç Konnektörü
(3) DVI Girişi
(4) 3G-SDI Girişi
(5) USB Portu: Vericinin üretici yazılım güncellemelerinin yüklenmesi için kullanılır; genel

amaçlı Açma/Kapama portu olarak kullanılmaz.

6.5 ZeroWire G2 Verici ‘Y’ Adaptör Kabloları

NDS destekli en fazla 32" boyutundaki ekranların kullanıldığı ZeroWire G2 Vericileri ve Alıcıları için
ZeroWire ünitesine güç sağlamak üzere isteğe bağlı bir ‘Y’ adaptörü kullanılabilir. İki adet ‘Y’ adaptör
kablosu bulunmaktadır. Uygun olan durumlarda ilgili Y kablosu ekran aksesuar kitine dahil edilmektedir.
SwitchCraft ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0096)

XLR ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0097)
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6.6 ZeroWire G2 Verici Güç Kaynakları

ZeroWire Verici ve Alıcı üniteleri için doğrudan kit ile birlikte sağlanan 24 VDC güç kaynakları
kullanılabilir.

(1) (2)

(1) 24 VDC güç kaynaklarının model numaraları
(2) ‘Y’ adaptörünün J3 ucu veya 24 VDC güç kaynağı kablosu buraya takılır

Bir güç kaynağı kullanırken, güç gerekliliklerine uygun bir adaptör seçin:
• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Konumlandırma ve Yönlendirme

Antenin sinyal alanının şekli yüzünden hem Verici hem de Alıcı üniteleri, ± 10° içerisinde dikey ve yatay
olarak hizalanacak şekilde kurulmalıdır.

Vertical (Dikey) Hizalama
Vertical (dikey) hizalama ± 10° dahilinde olmalıdır.

Horizontal (Yatay) Hizalama
Horizontal (Yatay) hizalama ± 10° dahilinde olmalıdır.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Verici
(2) Primary (birincil) monitör
(3) Alıcı
(4) Secondary (ikincil) monitör
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(1)

(2)

(1) Verici
(2) Alan şekli

Yükseltme
Verici ve Alıcı, zeminden en azından 5 feet (1,5  m) yüksekliğinde konumlandırılmalıdır, ve aynı
yükseklikte olmalıdır ve tercihen Verici ve Alıcının ön kenarları paralel olmalı ve birbirine bakmalıdır.

Verici ve Alıcı arasındaki horizonal (yatay) mesafe
ZeroWire G2, Verici ve Alıcı arasındaki en fazla 30 feet (9,1 m) olan horizonal (yatay) mesafede doğru
bir şekilde çalışır. Ancak çoğu OR ortamında en iyi sonuçlar, en fazla 8 feet (2,4 m) olan bir horizonal
(yatay) mesafe ile gerçekleştirilir.
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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 Verici (5) Roll-stand (Makara dayanak)
(2) Primary (birincil) ekran (6) Cerrahi masa
(3) Secondary (ikincil) ekran (7) Endoskopi arabası
(4) ZeroWire Alıcı

6.8 ZeroWire Hızlı Başlangıç Bağlantısı

1. Bir DVI veya SDI video kaynağını ekrana takılan ZeroWire Vericiye bağlayın.
2. Alıcı işlevini gerçekleştiren Radiance Ultra ZeroWire ekranında Input (Giriş) menüsüne erişmek üzere
INPUT (GİRİŞ) düğmesine üç kez dokunun.
3. ZeroWire'ın Birincil giriş olarak kullanılabilir olduğunu onaylayın.
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4. Input (Giriş) menüsünü kapatmak için INPUT (GİRİŞ) düğmesine dokunun ve ardından ZeroWire
Link Menu (ZeroWire Bağlantı Menüsü) bölümüne erişmek için aynı düğmeye bir kez daha dokunun.

5. İlerleme çubuğu dolana dek üç saniye süreyle INPUT (GİRİŞ) düğmesine basılı tutun.

6. Ekrana takılan ZeroWire Verici'de mavi Bağlantı LED'i yanıp sönmeye başlayana dek LINK
(BAĞLANTI) düğmesine basılı tutun. Verici ve Alıcı üniteleri birbirlerini tanımlayıp yanıp sönmeye
başladıktan sonra, her iki Bağlantı ve Durum LED'leri birkaç saniye süreyle hızlıca yanar.

7. Alıcı Radiance Ultra ZeroWire ekranının sol alt köşesinde bağlantı işleminin aşamalarını belirten bir
dizi durum mesajı görüntülenecektir.

6.9 Kablosuz Bağlantı Durumu Mesajları

Bir bağlantıyı başlatırken tipik olarak Searching for Transmitter (Verici Aranıyor) ile başlayan ve
Vericiyi aktifleştirmeyi hatırlatan bir dizi durum mesajı görüntülenir.
Aşama 1: Searching for Transmitter - If not activated already, activate LINK on ZeroWire Transmitter
(Verici Aranıyor - Henüz aktifleştirilmemişse, ZeroWire Vericide LINK (Bağlantı) özelliğini aktifleştirin)
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Aşama 2: Establishing Link (Bağlantı Kuruluyor)

Aşama 3: Wireless Linked (Kablosuz Bağlantı Kuruldu)

Önceden bağlanan bir sisteme yeniden güç verilirken tipik olarak Searching for Transmitter (Verici
Aranıyor) ile başlayan bir dizi durum mesajı görüntülenir.
Aşama 1: Searching for Transmitter (Verici Aranıyor)

Aşama 2: Establishing Link (Bağlantı Kuruluyor)

Aşama 3: Wireless Linked (Kablosuz Bağlantı Kuruldu)
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60 saniye içerisinde herhangi bir bağlantı kurulamazsa veya doğrulanamazsa Alıcı No Transmitter
Found (Verici Bulunamadı) durum mesajı görüntülenecektir. Bağlantı sorunlarının çözülmesine ilişkin
öneriler için bkz. Sayfa 36’daki “ZeroWire Troubleshooting” (ZeroWire Sorun Giderme).
Aşama 1: Searching for Transmitter (Verici Aranıyor)

Aşama 2: Verici bulunamadı
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7 Sorun Giderme

7.1 Ekran Sorunlarını Giderme

Problem Sorun Giderme

Görüntü Boyutu Ekran İçin Büyük
(Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr,
SOG analog girişleri)

Görüntü doğru formatta değilse SmartSync çalıştırılmalıdır.
SmartSync'i çalıştırmak için MENU (MENÜ) düğmesine basın.
Picture (Resim) Menüsünde SmartSync'i vurgulamak için
SCROLL (KAYDIR) düğmesine ve ardından  düğmesine
dokunun.
SmartSync çalıştırılacak ve görüntü özellikleri optimize edilecektir.

Karakterlerde Gölgelenme

Karakterlerde gölgelenme genellikle video kablosunda veya
kaynakta yansımalarla ilişkilendirilir. Yüksek kalitede bir kablo ve
mümkünse daha düşük bir dikey yenileme hızı kullanın. Daha
düşük tarama hızlarının kullanılması yansımaları ortadan
kaldırabilir. Bir CRT'nin aksine düz panel daha düşük yenileme
hızlarında (60 Hz optimumdur) titreşimlere neden olmayacaktır ve
veri güncelleme tüm yenileme hızlarında aynı olacaktır.

Character Jitter (Karakter
bozulması)
(Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr,
SOG analog girişleri)

Metin karakterleri “zayıf” veya kalın görüntüleniyorsa, Keskinlik,
Frekans ve/veya Faz ayarlarının düzenlenmesi gerekebilir.
Aşağıdaki “Setting Frequency, Phase and Sharpness” (Frekans,
Faz ve Keskinlik Ayarları) başlığına bakın.

Karakter Gürültüsü ve Dikey
Sapma
(Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr,
SOG analog girişleri)

Frekans ayarlaması, görüntülenen görüntünün yatay boyutunu
genişletir veya daraltır. Görüntülenen görüntü fazla geniş veya
fazla dar olabilir ve gri ve açık renklerde dikey bant ve piksel
titremesi görülebilir. Görüntü ekrana uygun boyuta ulaşana dek
Frekansı ayarlar. Frekansın doğru şekilde ayarlandığını
onaylamak için yatay konum ayarlama yapılabilir. Görüntüyü
ekranın sol kenarına yaslayın ve bir "tıklama" ile sağa kaydırın.
Frekans doğru şekilde ayarlanmışsa ekranın sol tarafında
görüntünün bir sütunu eksik olarak görüntülenir.

Frekansı Test Etme ve Ayarlama
(Yalnızca VGA, RGBS, YPbPr,
SOG analog girişleri)

Bağlantısı kurulmuş bir dizüstü bilgisayar kullanarak boş bir metin
dosyası açın, dosya penceresini ekranın ortasına getirin ve font
büyüklüğünü ve stilini 8 punto Normal olarak ayarlayın. İmleci
sayfanın ortasından aşağı hareket ettirmek için Enter tuşuna
dokunun ve ardından bir satır boyunca + sembolü oluşturmak için
Shift ve + tuşlarına basılı tutun.
+ sembollerinin uyumsuz bir şekilde daha açık veya daha koyu
görüntülenmesi, Frekans parametresinin ayarlanmasının
gerektiğini gösterir. Display (Ekran) Menüsünü açmak için MENU
(MENÜ) düğmesine dokunun, Picture (Resim) Menüsünü seçmek
için  düğmesine dokunun ve ardından Frequency (Frekans)
parametresini seçmek için SCROLL (KAYDIR) düğmesine
dokunun. Ardından, tüm + sembollerinin aynı şekilde
görüntülendiği bir noktaya ulaşana dek Frekansı azaltmak veya
arttırmak üzere  veya  düğmesine dokunun.
Not: Keskinlik ve Faz, en iyi şekilde bir ekran kalibrasyon
programı kullanılarak yapılabilen ince ayarlamalardır.
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Siyah Ekran

Ekranı kapatıp açın. Logo ekranı görüntüleniyorsa ekran düzgün
şekilde çalışıyordur. Güç yönetimi özelliğinin (DPMS) etkin olup
olmadığını kontrol edin. Bir video kaynağı mevcut olmadığında,
sağ alt Searching (Aranıyor) mesajı görüntülenir.

7.2 ZeroWire Sorun Giderme

Problem Olası Nedenler Düzeltici işlem

Gösterge LED'i açık
değil

Güç konnektörü
gevşektir

Güç kaynağı konnektörünün ünitenin güç
konnektörüne tamamen yerleştiğini doğrulayın.

Y kablosu
Üniteye güç sağlamak için Y cable (Y kablosu)
kullanıyorsanız kablonun bir NDS 24VDC güç
kaynağına bağlı olduğunu ve güç kaynağında
enerji olduğunu doğrulayın.

Bağımsız Güç Kaynağı Bağımsız bir güç kaynağı kullanılıyorsa prize
tamamen yerleştiğini onaylayın.

Priz

Bazı prizlerde yerleşik AÇMA/KAPAMA anahtarları
bulunur.
Kullanılan prizde yerleşik bir anahtar varsa ON
(Açık) konumunda olup olmadığını kontrol edin.

Verici bulunamadı Verici ünitesinin ON (AÇIK) durumunda olduğunu
veya kaynak sinyalin bağlı olduğunu doğrulayın.

Giriş çözünürlüğü
değiştirildikten sonra
ekranda görüntü yok

Ekranın değil ancak ZeroWire Verici ve Alıcının
gücünü kapatıp açın.

Eşleştirmeye çalıştıktan
sonra bağlantı kurma
başarısız

ZeroWire Verici ve Alıcının gücünü kapatıp açın.

Kötü veya kesintili video

Verici ve Alıcı
arasındaki mesafe 30
feet’den (9,1 metre)
daha fazladır.

Verici ve Alıcı arasındaki mesafeyi 30 feet (9,1 m)
veya daha azına azaltın.
Konumlandırma ve Yönlendirme [} 43]
bölümündeki maksimum aralığa bakın.

Verici ve Alıcı düzgün
bir şekilde
hizalanmamış

Konumlandırma ve Yönlendirme [} 43]
bölümündeki Verici-Alıcı hizalama tavsiyelerine
uyun.

DVI veya SDI (Yalnızca
Verici) bağlantıları Kabloların doğru şekilde bağlandığını onaylayın.

Desteklenmeyen video
modu

Uygulanan video modunun desteklendiğini
doğrulayın. Bkz. Konumlandırma ve Yönlendirme
[} 43].

DVI veya SDI (Yalnızca
Verici) kabloları

Kabloları tek seferde bir adet olmak üzere
değiştirin ve video ekranını kontrol edin.
Video sinyali kablo değiştirildikten sonra düzgün bir
şekilde görünüyorsa, değiştirdiğiniz kabloyu atın.

Çapraz Karışma Bkz. Konumlandırma ve Yönlendirme [} 43].
Düşük sinyal gücü Bkz. Konumlandırma ve Yönlendirme [} 43].
Verici ve Alıcı
değiştirilmiş

Video kaynağının Alıcıya değil Vericiye
bağlandığını doğrulayın.
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Durum LED'i göstergeleri
LED durumu Açıklama
Mavi ve yavaşça yanıp sönüyor Ünite bir kanal bulmak için tarama yapıyordur.
Mavi ve hızlıca yanıp sönüyor Ünite bağlantı kurmaya çalışıyordur.

Mavi ve sabit Ünite video verisi gönderiyor (Verici) veya alıyordur
(Alıcı).

Mavi 3 saniye süreyle değişimli olarak ON (AÇIK)/
OFF (KAPALI) duruma geçiyor Depolanan Bağlantı Bilgisi yoktur.
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8 Elektromanyetik Uyumluluk Tabloları
Tüm tıbbi elektronik cihazlar IEC 60601-1-2 gerekliliklerine uygun olmalıdır. Önlemler, bu kılavuzda
sağlanan Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) prensibi bilgilerine bağlılık ve eş zamanlı operasyonda tüm
tıbbi cihazların doğrulanması bir cerrahi prosedürden önce diğer tüm tıbbi cihazların elektromanyetik
uyumluluğunu ve bir arada olmalarını sağlamak için gereklidir.
Bu ekipmanın emisyon özellikleri, endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanılmasını uygun hale
getirir (CISPR 11 sınıf A). Eğer bir ev ortamında kullanılıyorsa (bunun için normalde CISPR 11 B sınıfı
gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim servislerine yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının,
ekipmanın yerini değiştirmek veya yeniden yönlendirmek gibi etki hafifletme önlemleri alması
gerekebilir.
Aşağıdaki EMC tabloları referans amacıyla sunulmaktadır:

8.1 Direktif ve Üretici Açıklaması - Elektromanyetik Emisyonlar

Bu ürün, aşağıda belirtilen bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün kullanıcısı/operatörü,
cihazın bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.

Emisyon testi Uyum Elektromanyetik ortam – kılavuz

RF emisyonları CISPR 11 Grup 1

Ürün, RF enerjisini yalnızca dahili
fonksiyonlarında kullanmaktadır. Bu nedenle,
RF emisyonları oldukça düşüktür ve
muhtemelen yakınlardaki elektronik cihazlarda
herhangi bir parazite neden olmayacaktır.

RF emisyonları CISPR 11 A Sınıfı

Cihaz, kamu kuruluşları ve kamusal amaçlar
doğrultusunda binalara tedarik eden kamu
şebeke ağına doğrudan bağlı olanlar dışında
tüm kuruluşlarda kullanım için uygundur.

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2 A Sınıfı

Gerilim dalgalanmaları/
titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3

Uygundur
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8.2 Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Girişim Bağışıklığı

Bu ürün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün müşterisi
veya kullanıcısı ürünün böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Bağışıklık testi Bağışıklık testi

Elektrostatik tahliye (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8kV temas deşarjı
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV hava deşarjı

Yayılan RF alanı IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz - 2.7 GHz
%80 AM 1 kHz

Kablosuz vericilerle yakınlık alanları IEC 61000-4-3

80 MHz ila 2.7 GHz. 3 V/m
Nokta Testleri: 27 V/m’de 385 MHz.;
9 V/m’de (710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz;
28 V/m’de (450, 810, 870,930, 1720, 1845, 1970,
2450) MHz

Elektriksel hızlı geçiş / patlama IEC 61000-4-4
±2 kV, AC şebeke
±1 kV, I/O bağlantı noktaları
100 kHz PRR

Dalgalanma IEC 61000-4-5
AC şebeke, Hattan Toprağa
AC şebeke, Hattan Hatta

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

İletilen RF IEC 61000-4-6
3 V (0.15 MHz - 80M Hz)
6 V ISM Bantları
%80 AM 1 kHz

Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan IEC
61000-4-8 30 A/m - 50 veya 60 Hz

Güç kaynağı giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri,
kısa kesintiler ve gerilim değişimleri
IEC 61000-4-11

%100 düşüş, 0.5 periyotlar, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
%100 düşüş, 1 periyot
%30 düşüş, 25/30 periyotlar (50/60 Hz)
Kesinti %100 düşme, 5 sn.

NOT!
Telsiz (hücresel / kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri için baz istasyonları,
amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerin alan kuvvetleri
teoride kesin olarak tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan
elektromanyetik alanın değerlendirilebilmesi için bir elektromanyetik saha tetkiki
yapılmalıdır. Cihazın kullanıldığı yerdeki ölçülen alan gücünün, yukarıda belirtilen
geçerli RF uyumluluk seviyesinin üzerinde olması halinde cihazın normal şekilde
çalıştığının doğrulanması için gözlemlenmesi gereklidir. Anormal performans
gözlemlenmesi durumunda, cihaz yönünün yeniden ayarlanması veya yerinin
değiştirilmesi gibi ek önlemlerin alınması gerekli olabilir.
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NOT!
150 kHz ile 80 MHz arasındaki frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3  V/m’den
düşük
olmalıdır.

8.3 Kılavuz ve Üretici Beyanı - Tavsiye Edilen Ayırma Mesafesi

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile ürün arasında önerilen ayırma mesafeleri
Ürün, ışınan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Müşteri veya ürünün kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre,
aşağıda önerildiği şekilde taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ve ürün arasında minimum
mesafeyi koruyarak elektromanyetik enterferans oluşmasının önlenmesine yardımcı olabilir.

TEHLİKE!
RF telekomünikasyon cihazlarının (vericiler) performans özellikleri üzerindeki etkileri
Portatif HF iletişim cihazlarının, cihazın performans özellikleri üzerinde bir etkisi
olabilir. Bundan dolayı bu tür cihazlar, insuflatör, aksesuarları ve kablolardan en az
30 cm’lik (herhangi bir hesaplamadan bağımsız) mesafede tutulmalıdır.

Vericinin
derecelendirilmiş
maksimum çıkış gücü
(W)

Verici frekansına göre metre cinsinden ayırma mesafesi

150kHz ila 80 MHz 80 MHz ila 800 MHz 800 MHz ila 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

Yukarıda sıralananların dışında maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş vericiler için, metre (m)
cinsinden önerilen ayırma mesafesi d, vericinin frekansı için geçerli eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir;
burada P verici üreticisine göre, watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü derecesidir.

NOT!
80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

NOT!
Bu kılavuzlar tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar,
nesneler ve insanlar tarafından gerçekleştirilen emilim ve yansımadan
etkilenmektedir.
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9 Şartlar ve Koşullar

9.1 Uygunluk Beyanları

FCC ve Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. Bölümüne ve 2017/745 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine
uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz, zarar verici girişime neden
olmamalıdır ve (2) istenmeyen sonuçlara neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her tür
girişimi kabul edebilmelidir.
1. Radyo ve televizyon sinyali alımında girişime neden olmamak için belirtilen takılı kabloları cihazla

birlikte kullanın. Diğer kablo ve adaptörlerin kullanılması, diğer elektronik ekipmanlarla girişime
neden olabilir.

2. Bu ekipman test edilmiş olup FCC 15. bölüm ve CISPR 11 çerçevesindeki sınırlara uygun olduğu
belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Kurulum, talimatlara
uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik zararlı girişim oluşturabilir.

IEC
Bu ekipman test edilmiş olup IEC 60601-1-2 standardı çerçevesindeki medikal cihazlara ilişkin sınırlara
uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, tipik medikal kurulumda zararlı girişime karşı makul düzeyde
koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir. Kurulum talimatlara uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik
zararlı girişim oluşturabilir.
FCC, Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri ve IEC
Belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu cihaz telsiz veya televizyon
alıcılarında, cihazın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişimlere neden oluyorsa kullanıcının
girişimi aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını almasıyla düzeltmesi önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazın fişini alıcının fişinin takılı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize takın.
• Yardım için satıcınızla veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle görüşün.

Bu cihaza bağlanan aksesuar ekipmanlar, veri işleme ekipmanı için ilgili IEC Standartlarına göre
(örneğin IEC 60950-1 veya IEC 62368-1) ve tıbbi cihazlar için IEC 60601-1 standartlarına göre
onaylanmış olmalıdır.
Ayrıca tüm yapılandırmalar, sistem standardı olan IEC 60601-1-1’e uygun olmalıdır. Sinyal giriş kısmına
veya sinyal çıkış kısmına ilave ekipman bağlayan kişiler bir medikal sistem yapılandırması oluşturmuş
olur ve bu nedenle sistemin, sistem standardı olan IEC 60601-1-1’in gerekliliklerine uygun olmasını
sağlamaktan sorumludur. Üniteyi bir sisteme takmaktan sorumlu kişilerin, bu ürünle kullanılan montaj
vidalarının IEC standardı 60601-1’e uygun olduğundan emin olmaları gerekir. Bir sorunuz olması
durumunda teknik servis bölümüne veya yerel temsilcinize başvurun.
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FCC

NOT!
Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca Sınıf A dijital cihaz
sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, ekipman ticari bir ortamda
çalıştırıldığında zararlı girişime karşı makul düzeyde koruma sağlamak amacıyla
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir.
Kurulum, kullanma kılavuzuna uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer
cihazlara yönelik zararlı girişim oluşturabilir. Bu ekipmanın konut bölgesinde
çalıştırılması zararlı girişime yol açabilir ve bu durumda kullanıcının, mesuliyeti
kendine ait olmak üzere bu girişimi düzeltmesi gerekir.

9.2 Yasal Açıklama

NDS, ürünlerini diğer tıbbi cihaz üreticileri, distribütörleri ve bayileri yoluyla satabilir ve dolayısıyla bu
NDS ürününü satın alan kişiler, bu ürünün ilk satın alındığı kuruma danışarak varsa bu kurumun verdiği
geçerli ürün garantilerinin koşulları hakkında bilgi edinmelidir.
NDS, ürünlerinin satışı ve/veya kullanımıyla birlikte ve/veya bununa ilgili diğer herhangi bir yükümlülük
üstlenmez ve herhangi bir kişinin üstlenmesine izin vermez. NDS ürünlerinin doğru kullanımı, taşınması
ve bakımı için müşteriler ürüne özel literatüre, talimat kılavuzuna ve/veya ürünle birlikte verilen veya
diğer şekilde mevcut olan etiketlere başvurmalıdır.
Müşteriler diğer faktörlerin yanı sıra sistem yapılandırması, yazılım, uygulama, müşteri verileri ve
operatörün sistem kontrolünün, ürünün performansını etkileyebileceğini unutmamalıdır. Her ne kadar
NDS ürünleri birçok sistemle uyumlu olarak kabul edilse de, müşterilerin özel işlevsel uygulamaları
birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle bir ürünün belirli bir amaca veya uygulamaya uygun olup olmadığı
müşteri tarafından belirlenmelidir ve bu uygunluk NDS tarafından garanti edilmez.
NDS, TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİ AÇISINDAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
VE HAK İHLALİ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DAHİL OLMAK ANCAK
BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLARI
AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. HER TÜR YAPI VE KAPSAMDA AÇIK VEYA ZIMNİ VE/VEYA BİR
TÜZÜK, YASA, TİCARİ KULLANIM, GÜMRÜK, TİCARET VEYA DİĞER DURUMLARIN SONUCU
OLAN HER TÜRLÜ DİĞER TEMİNAT, TEMSİL VE/VEYA GARANTİ, İŞBU AÇIKLAMAYLA AÇIKÇA
DIŞLANMAKTA VE REDDEDİLMEKTEDİR.
NDS, tedarikçileri ve/veya distribütörleri, bu tür NDS ürünlerinin satın alınması, satılması, kiralanması,
kiraya verilmesi, kurulumu veya kullanımıyla bağlantılı olarak sevkiyatta gecikme, ürünü teslim etmeme,
üründe arıza, ürün tasarımı veya üretim, bu tür ürün veya hizmetleri kullanamama, gelecekteki işlerin
kaybı (kârdan kayıp), veya diğer herhangi bir neden dahil olmak üzere hiçbir özel, arızi, sonuç olarak
ortaya çıkan, cezai, örnek veya dolaylı hasardan, doğrudan veya tazminat yoluyla sorumlu değildir.
BAZI YETKİ ALANLARINDA, BAZI GARANTİLERİN HARİÇ BIRAKILMASINA VE FERAGATİNE VEYA
SORUMLULUK KISITLAMALARINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, BURADA BELİRTİLEN
KISITLAMALAR VE/VEYA HARİÇ BIRAKILAN KOŞULLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU
DURUMDA SORUMLULUK, İLGİLİ YETKİ ALANINDA YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ
KAPSAMLA SINIRLI OLACAKTIR.
Tüm tasarımlar ve ilgili materyaller dahil olmak üzere bu belgede sağlanan bilgiler, NDS ve/veya lisans
verdiği şirketlerin mülkiyeti kapsamındadır ve bu şirketlerin uygun şekilde bu belgeyle ilgili olarak tüm
tasarım, üretim çoğaltması, kullanım ve satış hakları dahil olmak üzere, söz konusu hakların açıkça
diğer taraflara verildiği kapsam haricinde tüm patent, telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.
Bu kullanım kılavuzu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son kullanım talimatlarıyla ilgili
herhangi bir endişeniz varsa lütfen NDS ile bağlantıya geçin.
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