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1 Biztonsági információk

1.1 Figyelmeztetések és óvintézkedések

FIGYELEM!
Ez a termék I. osztályú orvostechnikai eszköz. Módosítások nem engedettek.

FONTOS!
A jelen berendezés/rendszer kizárólag egészségügyi szakemberek által használható.

FONTOS!
A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható belső alkatrészeket. A szer-
vizelést bízza képesített szervizszakemberekre.

Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy fontos információk következnek a be-
rendezés telepítésével és/vagy üzemeltetésével kapcsolatban. A szimbólum után következő
információkat figyelmesen olvassa el.

Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a felhasználói kézikönyv és a lefordí-
tott másolatai elérhetőek az NDS weboldalán: www.ndssi.com/user-manuals/

Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az egység belsejében lévő, nem szi-
getelt feszültség olyan mértékű, ami áramütést okozhat. Ne érjen hozzá az egység egyik
belső alkatrészéhez sem. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében NE vegye le a
burkolatot vagy a hátlapot.

VESZÉLY!
Tűz és áramütés veszélye
Ne tegye ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának.

Ez a szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a berendezés károsodásának elkerü-
lése érdekében figyelmesen el kell olvasnia a szimbólum után következő információkat.

Ez a szimbólum a gyártót jelzi.

Ez a szimbólum a gyártó képviselőjét jelzi az Európai Közösségben.

Ez a szimbólum az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelvek-
nek (WEEE) való megfelelést jelzi.
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Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az eszköz egy orvostechnikai eszköz. A jelen termék kizáró-
lag egészségügyi szakemberek által, professzionális egészségügyi környezetben használ-
ható.

A jelen terméket kizárólag az áramütés veszélye, a tűzveszély és a mechanikai veszély te-
kintetében a TÜV a CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-es és az ANSI/AAMI ES60601-1-es szab-
ványoknak megfelelően hagyta jóvá.

A termék megfelel az EN60601-1-es szabványban lefektetett követelményeknek, így az Eu-
rópai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendeletének.

FIGYELEM!
Súlyos incidens esetén
Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos incidens történt, kérjük, jelentse azt
egyrészt a gyártónak, másrészt az illetékes hatóságnak abban az országban, ahol a
felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei tiltják ennek az eszköznek belgyógyászok által,
vagy belgyógyászok utasítására történő árusítását.

1.2 Rendszerbiztonsági követelmények

A beteg közelében használni kívánt, a termék jelbemeneti/-kimeneti vagy egyéb csatlakozóihoz csatla-
koztatott külső berendezéseknek meg kell felelniük az ISO és az UL/EN/IEC  60601-1-es biztonsági
szabványok követelményeinek. Az a személy, aki ilyen berendezést csatlakoztat a szóban forgó ter-
mékhez, a meghatározás szerint egy rendszert hoz létre, és felelős azért, hogy ez a rendszer megfelel-
jen ugyanezen ISO és UL/EN/IEC 60601-1-es biztonsági szabványoknak.

1.3 Földelés

A termék az Európai Unió orvostechnikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendelet szerinti I. osztályba
tartozó berendezéseknek megfelelő külső áramforrásról üzemel. A telepítést végző személy felelőssé-
ge, hogy a kórházi, helyi és országos impedanciakövetelményeknek való megfelelés érdekében ellen-
őrizze a termék földelését.
Az egység vázának földelésére szolgáló földelőrúd a termék hátulján található. A földelést a vonatkozó
elektromos szabályozásoknak megfelelően kell végrehajtani.

1.4 Teljesítménykövetelmények

1.4.1 Tápegység

A termék kizárólag akkor felel meg a felsorolt biztonsági szabványoknak, amikor a mellékelt gyógyá-
szati minőségű tápegységgel használják:

Típus Radiance Ultra
Tápegység BridgePower BPM150S24F06
Váltóáramú (AC) bemenet 100–240 volt, 50–60 Hz
Egyenáramú (DC) bemenet 24 V egyenáram, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Tápkábel

A tápegységhez használjon az áramforrásnak megfelelő dugasszal rendelkező kórházi minőségű táp-
kábelt.
Húzza ki a tápkábelt a váltóáramú elektromos hálózatból. A készülék teljes mértékben csak a tápkábel
kihúzásával választható le az elektromos hálózatról.
Az ORVOSTECHNIKAI ESZKÖZÖKET úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén azonnal leválasztha-
tók legyenek a váltóáramú elektromos hálózatról.
Az Amerikai Egyesült Államok területén a 120 voltot meghaladó feszültségforrások esetén a monitoro-
kat középleágazásos transzformátorról kell üzemeltetni.

1.5 Rendeltetésszerű használat és ellenjavallatok

1.5.1 Rendeltetésszerű használat

Megjegyzés: Ha a kijelző integrált ZeroWire technológiát tartalmaz, olvassa el a ZeroWire technológiá-
ra vonatkozó, Rendeltetésszerű használat és figyelmeztetések [} 37] című nyilatkozatot.
A Radiance Ultra sorozat monitorait orvosi környezetben történő használatra, kiváló minőségű videók
és grafikus képek megjelenítésére szánták.
A terméket folyamatos üzemeltetésre szánták.
A termék hivatkozásként képes megjeleníteni a radiológiai (PACS) képeket, ám ezek diagnosztikai cél-
ra nem használhatók.

1.5.2 Ellenjavallatok

FIGYELEM!
Ne használja a terméket gyúlékony érzéstelenítők és levegő, oxigén vagy nitrogén-
oxid keverékének jelenlétében.

FIGYELEM!
A termék egyetlen eleme sem érintkezhet a beteggel. Soha ne érjen egyszerre a ter-
mékhez és a beteghez.

FIGYELEM!
Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál erősen javasoljuk, hogy tartson kéznél
egy csereegységet.

1.5.3 Képmegőrzési figyelmeztetés

VESZÉLY!
Képmegőrzés léphet fel abban az esetben, hogy ha huzamosabb ideig jelez ki egy ál-
landó képet a monitor. Ne hagyjon kimerevített képet a monitoron, vagy kapcsolja ki
a monitort, ha nem használja.
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2 A kijelző felhasználói felülete

2.1 A kijelző billentyűzete

A kijelzőbillentyűzet a kijelző burkolatának alsó-elülső részén, középen található, és ennek használatá-
val állíthatóak be a megjelenítési paraméterek a kijelzőegység (OSD – On Screen Display) menürend-
szerében.

2.2 Navigáció a menüben

MENU (MENÜ)
gombok

Az OSD menük megnyitása
Az Input (Bemenet) menü (lásd: Az Input (Bemenet) menü [} 11])
megnyitásához koppintson kétszer az INPUT (BEMENET) gomb-
ra. A Display (Megjelenítés) menü (lásd: Display (Megjelenítés)
menü [} 13]) megnyitásához koppintson egyszer a MENU (ME-
NÜ) gombra.

SCROLL (GÖRGE-
TÉS) gomb

függőleges léptetés és kiválasztás
Egy menübe való belépéshez és a paraméter kiválasztásának
megkezdéséhez koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra. A
legfelső paramétersor az első koppintással választható ki, majd a
kijelölés a további koppintások alkalmával mindig lefelé, a követ-
kező sorra ugrik.
Egy menüből való kilépéshez a SCROLL (GÖRGETÉS) gomb se-
gítségével vigye a kijelölést a legalsó menüsorba, majd egyszer
nyomja meg a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot a menüfül kijelölé-
séhez, ahol a  vagy a  gombot használva kiválaszthat egy
másik menüfület.

LEFT (BALRA)/
RIGHT (JOBBRA)
gomb

vízszintes léptetés és kiválasztás
Egy paraméter beállításához a SCROLL (GÖRGETÉS) gomb se-
gítségével válassza ki a paramétersort, majd egy beállítás kivá-
lasztásához vagy átállításához koppintson a  vagy a  gomb-
ra.

2.3 QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS): Elsődleges bemenet kiválasztása

A QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) menü megjelenítéséhez koppintson az INPUT (BEME-
NET) gombra (A kijelző billentyűzete [} 10]).
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A QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) menü lehetővé
teszi bármely aktív bemenet elsődlegesként való kiválasztá-
sát egyetlen érintéssel a billentyűzet azon gombján, amely a
QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) ikon alatt a célbe-
menethez van rendelve. Az aktív bemenetet jelölő QUICK
SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) ikonok világoskékre van-
nak színezve. A QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS)
lehetőségek csak az elsődleges bemenet kiválasztására
szolgálnak. Ha az elsődlegesként kiválasztott bemenetet épp
egy másodlagos bemenet használja és PIP-ként jeleníti meg,
a PIP-kép eltűnik, és teljes méretű elsődleges képként fog
megjelenni.

A QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) menü az utolsó kiválasztás után 30 másodperccel bezáró-
dik.
A QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) menü az EDIT QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS
SZERKESZTÉSE) menüben személyre szabható, hogy az alapértelmezett felsorolásban nem szereplő
bemeneteket is megjelenítsen.

2.4 EDIT QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS SZERKESZTÉSE): Az elsődleges bemenetek
elérhetőségének módosítása

Az EDIT QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS SZERKESZTÉSE) menü megjelenítéséhez nyomja
meg és tartsa lenyomva három másodpercig az INPUT (BEMENET) gombot (A kijelző billentyűzete
[} 10]).

Egy QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS) gomb funkci-
ójának megváltoztatásához koppintson a billentyűzet azon
gombjára az EDIT QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS
SZERKESZTÉSE) ikon alatt, amelynek a funkcióját meg kí-
vánja változtatni.
A billentyűzet gomb minden megérintése megmutatja a csök-
kenő sorrend szerinti következő bemenetet, ahogy az Input
(Bemenet) menüben fel vannak sorolva. Addig nyomkodja a
gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt bemenet. Az INPUT
(BEMENET) és a MENU (MENÜ) gomb kivételével minden
gomb átprogramozható.

2.5 Az Input (Bemenet) menü

Az elsődleges képet az elsődleges bemenet kiválasztása jelöli ki. Ha kiválaszt egy másodlagos beme-
netet, az elsődleges kép és a másodlagos kép felosztja a képernyőt úgy, hogy kicsitől nagyig állítható a
kép a képben (picture-in-picture, PIP) mérete, vagy egyenlő méretű osztott képernyő állítható be. Lásd:
Kép a képben vezérlők [} 24].
Egy elsődleges és másodlagos bemenet egyetlen kijelzőn történő megjelenítéshez való kiválasztásá-
hoz érintse meg kétszer az INPUT (BEMENET) gombot az Input (Bemenet) menü megnyitásához
(lásd: A kijelző billentyűzete [} 10]). Az első (bal oldali) oszlop az elsődleges bemenet kijelölésére szol-
gál, ezt a P betű jelzi. A második oszlop a kiválasztócellát tartalmazza, amely a SCROLL (GÖRGE-
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TÉS) gomb nyomogatásával az alatta lévő bemeneti sorokra mozgatható. A harmadik oszlopban a ki-
választott másodlagos bemenethez tartozó S  betű, vagy egy „bemenethez nem elérhető” jelentésű
X betű látható.

A kiválasztócellának a kívánt bemenet sorába való mozgatásához érintse meg a szükséges alkalommal
a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot. Egy bemenet Primary (Elsődleges) bemenetként történő beállításá-
hoz érintse meg a   gombot,vagy annak Secondary (Másodlagos) bemenetként való beállításához
érintse meg a  gombot. Egy Secondary (Másodlagos) bemenet kitörölhető, ha a kiválasztócellát a be-
menet sorára viszi, majd a  gombra koppint. A másodlagos oszlopban X  jellel megjelölt bemenetek
nem választhatók ki másodlagosként.
Az Input (Bemenet) menü az utolsó művelet után 30 másodperccel automatikusan bezáródik. A menü
be is zárható az INPUT (BEMENET) gomb megnyomásával.
A következő táblázat azt mutatja meg, hogy az elsődlegesként kiválasztott bemenetekhez melyik má-
sodlagos bemenetek választhatók ki.
A Másodlagos oszlopokban elhelyezett ✓ jelek mutatják, hogy a bemenet kiválasztható másodlagos-
ként. A kiszürkített cellák azokat a bemeneteket jelölik, amelyek közös csatlakozóval vagy elektroniká-
val rendelkeznek, és nem használhatók egyidejűleg.
A DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 és SOG-1 közös csatlakozóval rendelkezik. Ha az egyiket kivá-
lasztja elsődleges bemenetként, a többi nem választható ki másodlagosként. Ugyanez igaz a VGA-2,
RGBS-2, YPbPr-2 és SOG-2 bemenetekre. Egyes bemenetek nem érhetők el bizonyos konfigurációk
esetén.
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Elsődleges Másodlagos

Bemenet

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 KOMPO-
ZIT

S-VI-
DEO

HDBa-
seT-1

HDBa-
seT-2

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

KOMPOZIT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Display (Megjelenítés) menü

A Display (Megjelenítés) menü megnyitásához koppintson a
MENU (MENÜ) gombra. Alapértelmezetten a ZeroWire menü
jelenik meg, amelyen az aktuális elsődleges és másodlagos
bemenetek részletei a menüfülek fölött bal, illetve jobb olda-
lon láthatók.

Másik menük kiválasztásához koppintson a  vagy a 
gombra, amellyel kijelölheti a menüfület, majd a menübe való
belépéshez koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra.
Egy paraméter módosításához nyomja meg a SCROLL
(GÖRGETÉS) gombot, amellyel a kijelölést a paraméterre
mozgathatja, majd a paraméter megváltoztatásához vagy
egy beállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a 
gombra. A paramétermódosítás valós időben lép érvénybe,
az adott értékek vagy beállítások változtatása közben.
A Display (Megjelenítés) menü az utolsó művelet után
30 másodperccel automatikusan bezáródik. A menü be is
zárható a MENU (MENÜ) gomb megnyomásával.

Megjegyzés: A kiszürkített leírások azokat a paramétereket jelzik, amelyek a jelenlegi jel- vagy beme-
neti konfiguráció esetében nem érhetőek el.
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2.7 ZeroWire menü

FONTOS!
A ZeroWire menü csak az integrált ZeroWire vevőt tartalmazó kijelzőknél van engedé-
lyezve.

A menübe való belépéshez és a ZeroWire csatlakoztatási folyamat aktiválásához koppintson a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombra.

Olvassa el a következő részt: A ZeroWire adó beállítása [} 40], és gondoskodjon róla, hogy a kijelző-
höz rögzített ZeroWire adó az integrált ZeroWire funkcióval ellátott vevő kijelző felé nézzen, ≤ 2,4 méter
(8  láb) távolságból, és hogy mindkét kijelző vertikális és horizontális dőlésszöge is ±  10° legyen
≥ 1,5 méter (5 láb) magasságban.

Csatlakoztatást jelző LED
A kijelzőhöz rögzített ZeroWire adó esetében nyomja meg és tartsa lenyomva a LINK
(CSATLAKOZTATÁS) gombot, amíg a csatlakoztatást jelző LED el nem kezd villogni.
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Az integrált ZeroWire funkcióval ellátott vevő kijelzőn a ZeroWire csatlakoztatás folyamatát a  gomb
megnyomásával kezdje meg.

Az integrált ZeroWire funkcióval ellátott vevőegység kijelzője elfeketedik, ha az elsődleges bemenet au-
tomatikusan ZeroWire csatlakozásra vált. A kijelző alsó sarkában lévő kapcsolódásiállapot-üzenetsoro-
zat a csatlakoztatási folyamat lépéseit mutatja. Amikor a kapcsolat létrejött, az adó kijelző képe megje-
lenik a vevő kijelzőn.
Az alternatív ZeroWire csatlakoztatási eljárást lásd itt: A ZeroWire kiindulási gyors csatlakoztatása
[} 45].

2.8 ZeroWire állapotüzenetek

A ZeroWire állapotüzenetek a csatlakoztatási folyamat szakaszait jelzik.

Az állapotüzenetek teljes leírását lásd itt: A vezeték nélküli csatlakoztatás állapotüzenetei [} 46].
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2.9 A Picture (Kép) menü

A Picture (Kép) menü megnyitásához a Display (Megjelenítés) menü megnyitása után nyomja meg a 
 gombot.

Horizontal Position (Vízszintes pozíció)
A kép vízszintes középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.

Vertical Position (Függőleges pozíció)
A kép függőleges középre igazításához koppintson a  vagy a  gombra.

H-Sharpness (Vízszintes élesség)
A megjelenített kép vízszintes síkban való élességének növeléséhez (élkiemelés) koppintson a  vagy
a  gombra.

V-Sharpness (Függőleges szélesség)
A megjelenített kép függőleges síkban való élességének (élkiemelés) növeléséhez koppintson a 
vagy a  gombra.

Phase (Fázis) (kizárólag VGA, RGBS, YPbPr és SOG esetén)
A kijelző képpont-órajelének fázisbeállításához koppintson a  vagy a  gombra.

Frequency (Frekvencia) (kizárólag VGA, RGBS, YPbPr és SOG esetén)
A kijelző képpont-órajelének frekvenciabeállításához, amíg a kép vízszintesen kitölti a képernyőt, elő-
ször állítsa a Scaling (Skálázás) értéket a Fill (Kitöltés) lehetőségre, és koppintson a  vagy a 
gombra.

Overscan (Túlpásztázás)
A paraméter akkor van engedélyezve, amikor a bemenet 16:9, 480P, 576P vagy váltottsoros. A kivá-
lasztáshoz koppintson a  vagy a  gombra.
0: A kép a képernyőt kitöltő méretben jelenik meg, videóadat vesztése nélkül. A kép szélesvásznúként,
az alján és a tetején, vagy a bal és a jobb oldalán fekete sávokkal is megjeleníthető.
1, 2, 3, 4, 5 vagy 6: Lépésenként nagyítja és méretre vágja a középre igazított képet. A kép méretének
növelésével minden oldalon videóadat-vesztés történik.

Scaling (Skálázás) (grafika)
Ez a paraméter akkor van engedélyezve, amikor a bemeneti jel nem 16:9, 480P, 576P vagy váltottso-
ros. A kiválasztáshoz koppintson a  vagy a  gombra.
Fill (Kitöltés): Kinyújtja a képet, hogy az kitöltse a képernyőt. Ilyenkor előfordulhat, hogy a képarány
pontatlanul jelenik meg.
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Aspect (Képarány): Addig nyújtja a videóképet, míg a legnagyobb mérete ki nem tölti a képernyőt, de
a képarány megmarad. Előfordulhat, hogy a kép szélesvásznúként, az alján és a tetején, vagy a bal és
a jobb oldalán fekete sávokkal jelenik meg.
1:1: A videóadatot natív méretében és natív képaránnyal jeleníti meg. A kép szélesvásznúként, az alján
és a tetején, vagy a bal és a jobb oldalán fekete sávokkal jelenik meg, ha a képaránya nem egyezik a
kijelzőével.

SmartSync™/Alternative Modes (SmartSync™/Alternatív üzemmódok): (kizárólag VGA,
RGBS, YPbPr és SOG esetén)
Az NDS által szabadalmazott SmartSync technológia megvizsgálja a beérkező jeleket, hogy automati-
kusan a megfelelő formátumban jelenítse meg a videoképet.
Az Alternative Modes (Alternatív üzemmódok) funkció azon üzemmódok kézi elkülönítésére használha-
tó, amelyek időzítési jellemzői egymáshoz nagyon hasonlók.
SmartSync: A SmartSync engedélyezéséhez érintse meg a RIGHT (JOBBRA) gombot.
Alternative Modes (Alternatív üzemmódok): Egy Alternative Modes (Alternatív üzemmódok) beállítás
kivitelezéséhez koppintson a  gombra. Az Alternative Modes (Alternatív üzemmódok) kiválasztása-
kor az üzemmód szakaszosan változik minden alkalommal, amikor megérinti a  gombot, amíg a kivá-
lasztott mód meg nem felel az elérhető maximumnak. A  gomb következő megérintésére a kiindulási
mód áll vissza.
Flip/Rotate (Tükrözés/elforgatás)
Koppintson a  vagy a  gombra, hogy az alábbi 5 lehetőség közül válasszon:

H-Flip V-Flip 90° 180° 270°
Tükrözés balról
jobbra

Tükrözés fentről le-
felé

Óramutató járása
szerinti elforgatás

Óramutató járása
szerinti elforgatás

Óramutató járása
szerinti elforgatás

Fine Tune (Finomhangolás)
Jelenleg nem elérhető.

2.10 A Color (Szín) menü

Gamma (Gamma)
Egy gammabeállítás kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
1,8, 2,0, 2,2, 2,4 vagy 2,6: Előre beállított gammaértékek
Video (Videó): Lineáris gammaszíntábla (LUT – Look Up Table)
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PACS (Picture archiving communication system – Képarchiváló kommunikációs rendszer): DI-
COM gamma-LUT
A termék kizárólag referenciaként képes megjeleníteni a radiológiai (PACS) képeket.

Color Temperature (Színhőmérséklet)
Egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
5500, 6500, 8000, 9300: Előre beállított színhőmérsékletek.
User (Felhasználó): Ha egy előre beállított színhőmérséklet kiválasztása után bármilyen más színpa-
raméter alapértelmezett értékét megváltoztatja, az így létrejövő értékek a Color Temperature User (Fel-
használói színhőmérséklet) előbeállításokhoz másolódnak, és a User (Felhasználói) elem kerül kivá-
lasztásra.

Red (Vörös) / Green (Zöld) / Blue (Kék)
A kiválasztott szín egyensúlyának módosításához a képen koppintson a  vagy a  gombra.

Saturation (Telítettség) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép telítettségének (színintenzitásának) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Hue (Árnyalat) (kizárólag a YUV bemenetek esetén érhető el)
A kép árnyalatának (színének) módosításához koppintson a  vagy a  gombra.

Brightness (Fényerő)
A fényerő beállításához koppintson a  vagy a  gombra. A fényerő a Brightness/Contrast (Fényerő/
kontraszt) gombbal is beállítható, lásd: A kép beállítása [} 25].

Contrast (Kontraszt)
A kontraszt beállításához koppintson a  vagy a  gombra. A fényerő a Brightness/Contrast (Fény-
erő/kontraszt) gombbal is beállítható, lásd: A kép beállítása [} 25].

Video Level (Videószint)
A jeltartomány beállításához koppintson a  vagy a  gombra.
Normal (Normál): Dinamikus tartományt biztosít, amely megfelel a bejövő jelnek, változtatás nélkül.
Expanded (Kiterjesztett): Kiterjeszti a jelszintet úgy, hogy a bemeneti jel 16 (fekete) – 235 (fehér) tarto-
mánya kiterjedjen a 0 (fekete) – 255 (fehér) tartományra.

FONTOS!
Ha egy jel tartománya már teljes (0–255), az Expanded (Kiterjesztett) beállítás kivá-
lasztása a jelet „levágja” vagy „telíti”.

Color Correction (Színkorrekció)
A színkorrekció beállításának kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra.
User (Felhasználó): Az alapértelmezett értékeket a felhasználó által módosított értékbeállítások helyet-
tesítik.
NDS: Gyári kalibráció, ami megfelel az NDS 2,2 gamma/6500K színhőmérséklet jellemzőinek.
SMPTE-C: Gyári kalibráció, ami megfelel az SPMTE-C szabványnak.
BT-709: Gyári kalibráció, ami megfelel a BT-709 szabványnak.



19 / 59

A kijelző felhasználói felülete | 19

2.11 A Setup (Beállítás) menü

Menu Position (Menüpozíció):
Az OSD menü kilencféle, előre beállított képernyő-elrendezéséből való választáshoz koppintson a 
vagy a  gombra.

Language (Nyelv)
A nyolc nyelv közül: English (angol), Deutsch (német), Français (francia), Italiano (olasz), Svenska
(svéd), Español (spanyol) Nederlands (holland) vagy Pycckий (orosz) az egyik kiválasztásához kop-
pintson a  vagy a  gombra.

DPMS Enable (DPMS engedélyezése)
A kijelző energiagazdálkodási rendszerének (DPMS – Display Power Management System) engedélye-
zéséhez vagy letiltásához koppintson a  vagy a  gombra.
Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): Ha nincs bemeneti jel, a képernyőn 10–15 másodpercig a D.P.M.S üzenet látható, mielőtt a
kijelző
energiatakarékos módba lép. A bemeneti jel visszaállásakor a kijelző bekapcsol.

Auto Source Select (Automatikus forrásválasztás)
Az automatikus forrásválasztás letiltásához vagy engedélyezéséhez koppintson a  vagy a  gombra.
Off (Ki): a videobemenet kézzel kerül kiválasztásra.
On (Be): az összes lehetséges bemeneti forrást végigvizsgálja a rendszer, amíg aktív videoforrást nem
talál.
Priority (Prioritás): a prioritásos bemenetválasztás alapértelmezetten le van tiltva. A prioritásos beme-
netválasztás engedélyezése csak akkor lehetséges, ha előtte kiválaszt egy másodlagos bemenetet.
Amikor a prioritásos bemenetválasztás engedélyezve van, a PIP-kép az elsődleges kép mögé kerül, a
PIP + és – (  és ) gombok le vannak tiltva, és a SWAP (CSERE) gomb engedélyezve marad. Az el-
sődleges jel elvesztése esetén a másodlagos bemenet kerül megjelenítésre. Az elsődleges jel helyreál-
lásakor ismét annak képe jelenik meg, és a másodlagos kép az elsődleges kép mögé kerül. Ha az el-
sődleges és a másodlagos jel is elveszett, a monitor addig vizsgálja felváltva az elsődleges és másod-
lagos bemenetet, amíg valamelyiken jelet nem talál. Amikor az elsődleges vagy másodlagos bemene-
ten jelet talál, annak képe megjelenik a monitoron.

Menu Lock (Menüzár)
A Menu Lock (Menüzár) engedélyezéséhez nyomja meg a  gombot.
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Off (Ki): alapértelmezett beállítás.
On (Be): Letiltja az OSD menükhöz való hozzáférést, hogy megakadályozza a megjelenítési beállítá-
sok véletlen megváltoztatását. A OSD bezárul, és a képernyőn rövid időre megjelenik egy MENU
LOCKED (MENÜ LEZÁRVA) üzenet. Az OSD hozzáférésének feloldásához egyszerre tartsa lenyomva
a MENU (MENÜ) és a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, amíg meg nem jelenik a MENU UNLOCKED
(MENÜ FELOLDVA) üzenet.

Communication Port (Kommunikációs port)
Egy kommunikációs port kiválasztásához, amelyen keresztül az NDS egységesített soros parancsok
segítségével vezérelheti a kijelzőt, érintse meg a  vagy a  gombot. A csatlakozóval kapcsolatos
részleteket lásd itt: Adatcsatlakozók és lábkiosztások [} 30].
RS-232: csatlakoztasson egy RJ-25-kábelt az RS-232-porthoz.
Ethernet: az Ethernet-port kiválasztásakor a kijelző a TCP/IP-porton keresztül vezérelhető.
Megjegyzés: Az Ethernet kommunikációs port kiválasztásakor ellenőrizze a hálózati IP-cím: port, alhá-
lózati maszk és átjáró beállításokat a A Setup (Beállítás) menü [} 19] leírása szerint, hogy azok megfe-
lelően legyenek beállítva a hálózatához.
USB: az USB- (ND-OS) porttal használt mini-USB-kábel a csatlakozó eszköz számára RS-232-portként
fog megjelenni.

DVI-1 Output (DVI-1 kimenet)
A Redrive vagy Screen (Képernyő) beállítás megváltoztatásához érintse meg a gombot, amely a két
beállítás között kapcsol át.
Redrive: DVI-1 jelbemenetet vezet ki a DVI-1 RE-DRIVE (Kimenet) csatlakozóra.
Screen (Képernyő): a megjelenített képet – beleértve a PIP-t és az OSD-t is – vezeti ki a DVI-1 RE-
DRIVE (Kimenet) csatlakozóra.

A kijelző képe: DVI-1 + VGA

Redrive: DVI-1 a DVI-1 kimenetre Screen (Képernyő): DVI-1 + VGA a DVI-1 kimenet-
re

Keypad Color (Billentyűzet színe)
A Keypad color (Billentyűzet színe) beállítás módosításához koppintson a  vagy a  gombra.
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Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások)
Az összes beállítás gyári, előre beállított értékre történő visszaállításához koppintson a  gombra a
Factory Defaults (Gyári alapértelmezett beállítások) menü megnyitásához.

Ezt követően érintse meg a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot a Factory Defaults (Gyári alapértelmezett
beállítások) funkció kiválasztásához, majd érintse meg a  gombot. A folyamat alatt a képernyőn a
Restoring Factory Defaults (A gyári alapértelmezett beállítások visszaállítása) üzenet látható.

User Defaults (Felhasználói alapértelmezett beállítások)
A felhasználói alapértelmezett beállítások profil alapértelmezett beállításaiban eszközölt változások el-
mentéséhez érintse meg a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot egy Empty (Üres) megjelölésű User Defa-
ults (Felhasználói alapértelmezett beállítások) profil kiválasztásához, és a profil elmentéséhez nyomja
meg a  gombot. A folyamat alatt a képernyőn a Saving User Defaults (Felhasználói alapértelmezett
beállítások mentése) üzenet látható.

A paraméterek megváltoztatása után a User Defaults (Felhasználói alapértelmezett beállítások) profil
visszaállításához válassza ki az elmentett User Defaults (Felhasználói alapértelmezett beállítások)
profilt, és nyomja meg a  gombot. A folyamat alatt a képernyőn a Restoring User Profile (Felhasz-
nálói profil visszaállítása) üzenet látható. Egy User Defaults (Felhasználói alapértelmezett beállítások)
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profil törléséhez válassza ki az elmentett User Defaults (Felhasználói alapértelmezett beállítások)
profilt, és nyomja meg a Brightness/Contrast (Fényerő/kontraszt) gombot. A folyamat alatt a képer-
nyőn a Clearing User Profile (Felhasználói profil törlése) üzenet látható.

Network IP Address: Port (Hálózati IP-cím: port)
Ez a paraméter lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy statikus vagy dinamikus IP-beállításokkal
konfigurálja az eszközt, valamint a kijelző egységesített soros parancsok segítségével történő vezérlés-
re konfigurálja az Ethernet-portot.
A kijelző dinamikus IP-címre állításához koppintson a  gombra a Network IP Address (Hálózati IP-
cím) menü megnyitásához, koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra, majd koppintson a  gomb-
ra a menübe való belépéshez.

A dinamikus IP-beállítás engedélyezéséhez érintse meg a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, amíg a
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) jelölődoboz ki nem lesz emelve kékkel, majd koppintson
a  vagy a  gombra a DHCP be- vagy kikapcsolásához.

Bekapcsolt DHCP esetén a Network IP address (Hálózati IP-cím), Subnet Mask (Alhálózati maszk) és
Gateway (Átjáró) paraméterek le vannak tiltva, mert azokat automatikusan konfigurálja a rendszer az
egység automatikus beállításokat támogató hálózathoz való csatlakoztatásakor.
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Attól függően, hogy a hálózatot be- vagy kikapcsolt DHCP-vel konfigurálják, a portot úgy kell beállítani,
hogy megfeleljen a küldött parancsoknak. A port beállítható, ha a  gombot megnyomva belép a szer-
kesztési módba, majd addig nyomkodja a SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, amíg a portszám nincs kék-
kel kiemelve.

Koppintson a  vagy a  gombra a portszám növeléséhez vagy csökkentéséhez, amíg el nem éri a kí-
vánt portszámbeállítást. Amikor a DHCP állapota OFF (KI), a felhasználónak kell beállítania a Network
IP address (Hálózati IP-cím), (Alhálózati maszk) és Gateway (Átjáró) paramétereket ahhoz a hálózat-
hoz, amelyen keresztül vezérelve lesz a kijelző. Az IP-cím beállításához először kapcsolja ki a DHCP-t,
majd érintse meg a gombot a szerkesztési módba lépéshez, és érintse meg a SCROLL (GÖRGETÉS)
gombot az első oktett kijelöléséhez (az IP-cím egyik számtagja a négyből). Koppintson a  gombra az
első oktett megadásához, majd koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra a következő oktett kijelö-
léséhez és beállításához, amíg mind a négy megfelelően be nincs állítva.
Konzultáljon a rendszergazdával, ha nem tudja a hálózat beállításait, amelyhez csatlakozik.

Subnet Mask (Alhálózati maszk)
A Subnet Mask (Alhálózati maszk) beállítását kézzel kell elvégezni, ha a DHCP le van tiltva.
A Subnet Mask (Alhálózati maszk) beállításához érintse meg a  gombot a szerkesztési módba lépés-
hez és az első oktett kijelöléséhez (az alhálózat címének egyik számtagja a négyből). Koppintson a 
vagy a  gombra az első oktett megadásához, majd koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra a
következő oktett kijelöléséhez és beállításához, amíg mind a négy megfelelően be nincs állítva a háló-
zatához. Ha a DHCP engedélyezve van, ezt a paramétert a hálózat automatikusan beállítja.

Gateway (Átjáró)
A Gateway (Átjáró) beállítását kézzel kell elvégezni, ha a DHCP le van tiltva.
A Gateway (Átjáró) beállításához érintse meg a  gombot a szerkesztési módba lépéshez és az első
oktett kijelöléséhez (az átjáró címének egyik számtagja a négyből). Koppintson a  vagy a  gombra
az első oktett megadásához, majd koppintson a SCROLL (GÖRGETÉS) gombra a következő oktett ki-
jelöléséhez és beállításához, amíg mind a négy megfelelően be nincs állítva a hálózatához. Ha a
DHCP engedélyezve van, ezt a paramétert a hálózat automatikusan beállítja.

PIP Adjust (PIP-beállítás)
Egy előre beállított PIP megjelenítési lehetőség kiválasztásához koppintson a  vagy a  gombra. A
PIP megjelenítési lehetőségeket a billentyűzet PIP-vezérlőivel is irányíthatja, lásd: Kép a képben vezér-
lők [} 24].
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2.12 Kép a képben vezérlők

PIP: a másodlagos kép méretének szabályozása
Ha csak egy elsődleges bemenet van kiválasztva, egy másodlagos bemenet a kivá-
lasztásakor először kis PIP-képként jelenik meg.
A másodlagos kép méretének megváltoztatásához zárja be az OSD menüket, és kop-
pintson a  vagy a  gombra az alább ismertetett PIP-módok közötti léptetéshez.

Small PIP (Kis PIP): A másodlagos kép a teljes képernyőszélesség
25%-án jelenik meg, miközben az elsődleges kép teljes képernyőn jele-
nik meg.

Large PIP (Nagy PIP): A másodlagos kép a teljes képernyőszélesség
40%-án jelenik meg, miközben az elsődleges kép teljes képernyőn jele-
nik meg.

Split-Screen (Osztott képernyő): Az elsődleges és a másodlagos kép
egyenlő képfélen jelenik meg, az alsó/felső oldalon levágva.

Split-Screen Overscan (Osztott képernyő túlpásztázással): Az el-
sődleges és a másodlagos kép egyenlő képfélen jelenik meg, a kép
magasságának maximalizálásával és a bal/jobb oldal levágásával.

Full Screen Primary (Elsődleges teljes képernyőn): Az elsődleges kép
megjelenítése teljes képernyőn, a másodlagos kép elrejtésével.
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SWAP (CSERE): Az elsődleges és másodlagos bemenet felcserélése
Az elsődleges bemenet és annak képernyőn elfoglalt helyének a másodlagos bemenet-
tel való felcseréléséhez koppintson a SCROLL/SWAP (GÖRGETÉS/CSERE) gombra.
Koppintson ismét a gombra a bemenetek eredeti elsődleges/másodlagos állapotának
helyreállításához. Nem szükséges, hogy mindkét képnél legyen jel az elsődleges és
másodlagos képek felcseréléséhez.

Univerzális bement/kimenet
Az univerzális bemenet/kimenet (General Purpose Input/Output, GPIO) vezérlő lehetővé teszi a fel-
használó számára, hogy léptessen a másodlagos képméretek között, és megcserélje az elsődleges és
másodlagos képet (lásd: Kép a képben vezérlők [} 25]), valamint hogy megjelenítsen egy felvételjel-
zést a kijelző bal felső sarkában.

A GPIO-vezérlő eszköz használata
1. Válassza ki a Primary (Elsődleges) és Secondary (Másodlagos) bemeneteket az Input (Bemenet)

menüben.
2. Csatlakoztassa a megfelelő vezetékkel ellátott eszközt a GPIO-csatlakozóhoz az elsődleges pane-

len. A GPIO leírását és lábkiosztásának ábráját lásd: Vezérlőcsatlakozók és lábkiosztások [} 32].
3. Nyomja meg az eszköz PIP Size (PIP-méret) gombját, hogy átlapozza a PIP- és osztottképernyő-

beállítási lehetőségeket.
4. Nyomja meg az eszköz SWAP (CSERE) gombját, hogy felcserélje az elsődleges és a másodlagos

kép helyét.
5. Nyomja meg az eszköz Record (Felvétel) gombját, hogy megjelenjen a felvételjelzés, amíg el nem

engedi a Record (Felvétel) gombot.

2.13 A kép beállítása

Brightness/Contrast (Fényerő/kontraszt) gomb
Koppintson egyszer a Brightness/Contrast (Fényerő/kontraszt) gombra a fényerő-beállítás
megnyitásához. Koppintson kétszer a kontrasztbeállítás megnyitásához, vagy koppintson
háromszor a háttérvilágítás-beállítás megnyitásához. A beállítások módosításához koppint-
son a  vagy a  gombra.

Brightness (Fényerő) beállítás

Az elsődleges bemenet fényerejének beállításához koppintson a 
vagy a  gombra. Ha a másodlagos bemenet engedélyezve van, kop-
pintson ismét a Brightness/Contrast (Fényerő/kontraszt) gombra a
másodlagos bemenet fényerő-beállításának megnyitásához.
MEGJEGYZÉS: A fényerő túl magas vagy túl alacsony értékre állítása
csökkenti az árnyék tartományát és a kiemelés részletességét a megje-
lenített képen.
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Contrast (Kontraszt) beállítás

Az elsődleges bemenet kontrasztjának beállításához koppintson a 
vagy a  gombra. Ha a másodlagos bemenet engedélyezve van, kop-
pintson ismét a Brightness/Contrast (Fényerő/kontraszt) gombra a
másodlagos bemenet kontrasztbeállításának megnyitásához.
Megjegyzés: A kontraszt túl magas vagy túl alacsony értékre állítása
csökkenti az árnyék tartományát és a kiemelés részletességét a megje-
lenített képen, amelynek hatására a színtelítettség nem megfelelőnek
tűnik.
Backlight (Háttérvilágítás) beállítás

A monitor háttérvilágítás-szintjének módosításához koppintson a 
vagy a  gombra.
A Stabilization (Stabilizálás) egy olyan opció, ami egy módosított háttér-
világítási értéket a gyárilag beállított szintre állít vissza. A Stabilization
(Stabilizálás) engedélyezéséhez vagy letiltásához érintse meg a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombot, majd érintse meg a  vagy a 
gombot az átváltáshoz.
Megjegyzés: Az alacsonyabb háttérvilágítási szintek növelik a háttérvi-
lágítás élettartamát.
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3 A burkolat összeszerelése és tisztítása

3.1 A kábeltakaró felhelyezése

1. A kábeltakaró felhelyezése előtt csatlakoztassa a táp-, vezérlő- és videókábeleket.
2. Igazítsa a kábeltakarót a kábelek kilépési helyéhez a kijelző hátoldalán.
3. Csúsztassa bele a kábeltakarót a mélyedésbe úgy, hogy a kábelek a kivágások alatt helyezkedje-

nek el.
4. Csúsztassa a kábeltakarót tovább, amíg az alsó szélen található fülek a helyükre nem kattannak.
5. Ha rendelkezésre áll, használjon két szárnyas csavart a kábeltakaró rögzítésére a bal és a jobb fel-

ső sarokban.

3.2 Tisztítási utasítás

FIGYELEM!
Tisztítás előtt az egységeket KI kell kapcsolnia, és mindegyiket ki kell húznia a háló-
zati áramforrásból.

FIGYELEM!
Az egység súlyos károsodása
Kerülje a folyadékoknak az egység belső terébe jutását, mivel ez súlyosan károsíthat-
ja az egységet.

FIGYELEM!
Az egység károsodása
Ne használjon olyan oldószereket, mint a benzol vagy hígító, továbbá semmilyen sa-
vat, lúgot vagy dörzshatású tisztítószert.

Gondosan törölje át az elülső üveget és a műanyag burkolat felszíneit szöszmentes kendővel, amit át-
itatott egy enyhe üvegtisztítóval, például 70%-os izopropil-alkohollal, 5%-os savasságú desztillált fehér
ecettel, vagy ammónia-, illetve nem ammóniaalapú üvegtisztítóval. Ne használjon durva oldószereket,
dörzshatású tisztítószereket vagy vegyi anyagokat tartalmazó tisztítókendőket.
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4 Csatlakozópanelek

4.1 Radiance Ultra termékkonfigurációk

Cikkszám Elsődleges
panel Digitális Analóg HDBaseT Integrált Ze-

roWire Rx

Radiance Ult-
ra 27”

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ult-
ra 32”

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32”

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

FONTOS!
A részletes tájékoztatásért lásd az Értékesítési tájékoztatót.
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4.2 A Radiance Ultra csatlakozópanelei

Elsődleges panel Másodlagos panelek
Szabványos bemenet/kimenet Digitális bemenet/kimenet

Analóg bemenet/kimenet

Nincs bemenet/kimenet

HDBaseT bemenet

FONTOS!
1. A 3G-SDI 1 és 3G-SDI 2 3G-SDI-jeleket fogad.
2. A DVI–I és DVI–D2, 3G–SDI 1 és 3G–SDI 2 RE-DRIVE kimenetek csak akkor aktívak,
ha a kijelző áram alatt van.
3. Az ND–OS csatlakozó a firmware-frissítések telepítésére szolgál. Az ND–OS csatla-
kozó a kijelző vezérlésére is használható. Lásd: A Setup (Beállítás) menü [} 20].

Csatlakozótípusok
Bemenetek Csatlakozótípusok
DVI–1 DVI–I (max. 1920 × 1200)
SDI–1, SDI–2 BNC
RGBS–2/YPbPr–2/VGA–2/SOG–2 DVI–I
RGBS–2/YPbPr–2/VGA–2/SOG–2 HD–15
DVI–2 DVI–D (max. 1920 × 1200)
Kompozit BNC
S–Video DIN–4
HDBaseT RJ45

Kimenetek Csatlakozótípusok
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 Adatcsatlakozók és lábkiosztások

DVI-I digitális és analóg
A DVI-I IN egycsatlakozós DVI-D. Ez a csatlakozás digitális és analóg (RGBS/YPbPr) jeleket támogat.
Az analóg adatok a 8. lábon és a C1–C5 lábakon jelennek meg.

Láb Jel Láb Jel Láb Jel

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

SHIELD
2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Nincs használatban 22 T.M.D.S. CLOCK SHIELD

3 T.M.D.S. DATA 2/4
SHIELD 13 Nincs használatban 23 T.M.D.S. CLOCK+

4 Nincs használatban 14 +5V POWER 24 T.M.D.S. CLOCK-
5 Nincs használatban 15 GND Csak DVI-I IN esetén

6 DDC CLOCK 16

HOT PLUG DETECT
(MŰKÖDÉS KÖZBENI
CSATLAKOZTATÁS ÉR-
ZÉKELÉSE)

C1 ANALOG RED

7 DDC DATA 17 T.M.D.S. DATA 0- C2 ANALOG GREEN

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

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

SYNC
10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Nincs használatban C5 ANALOG GROUND

VGA
A VGA IN RGBS 2, YPbPr és SOG 2 jeleket támogat.

Láb Leírás Láb Leírás Láb Leírás
1 RED 6 GND RED 11 Nincs bekötve
2 GREEN 7 GND GREEN 12 DDC_SDA
3 BLUE 8 GND BLUE 13 HORIZ SYNC
4 Nincs bekötve 9 +5VD 14 VERT SYNC.
5 GND 10 SYNC GND 15 DDC_SCL
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S-Video

Láb Név Leírás
1 GND Föld (Y)
2 GND Föld (Y)
3 Y Intenzitás (fényesség)
4 C Intenzitás (szín)

HDBaseT
A HDBaseT RJ-45 csatlakozót használ.

Láb Leírás
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 Vezérlőcsatlakozók és lábkiosztások

TCP-IP

Láb Jel Leírás
1 TX+ Nincs bekötve
2 TX- Adatküldés, visszatérő
3 RX+ Adatfogadás
4 Nincs bekötve Nincs bekötve
5 Nincs bekötve Nincs bekötve
6 RX- Adatfogadás, visszatérő
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7 Nincs bekötve Nincs bekötve
8 Nincs bekötve Nincs bekötve

USB
Flash Upgrade kábel, alkatrészszám: 35Z0047, az NDS-től megvásárolható.

Láb Név Leírás
1 VCC +5 V egyenáram
2 D– Adatátvitel, visszatérő
3 D+ Adatátvitel, visszatérő
4 GND Föld

RJ-11 (6 érintkezős) RS-232 soros vezérlő

Láb Név Leírás
1 Nincs bekötve Nincs bekötve
2 Nincs bekötve Nincs bekötve
3 Nincs bekötve Nincs bekötve
4 RXD Adatfogadás
5 GND Föld
6 TXD Adatküldés

Univerzális bementi/kimeneti csatlakozó
4 érintkezős RJH telefon-kézibeszélő csatlakozója

Láb Név Leírás
1 Swap P és S bemenet cseréje
2 P.S. PIP-méret
3 R.I. Felvételjelzés
4 GND Felvételjelzés

Swap: A Swap láb GND-re csatlakoztatása felcseréli az elsődleges és másodlagos kép helyzetét és
méretét. A részleteket lásd: Kép a képben vezérlők [} 24].
PIP-méret: A másodlagos kép mérete minden alkalommal növekszik, amikor a PIP-méret láb a GND-re
csatlakozik. A részleteket lásd: Kép a képben vezérlők [} 24].
Felvételjelzés: A felvételjelzés akkor jelenik meg, amikor a láb a GND-vel érintkezik, és a jelzés eltű-
nik, amikor az érintkezés megszűnik. A felvételjelzés a monitor bal felső sarkában jelenik meg.
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4.5 Elektromos szimbólumok

Ekvipotencialitás
Ez a szimbólum a kijelző potenciálkiegyenlítő vezetője (földelőrúd) mellett látható.

Zárt (Be) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának zárt oldalán (azaz bekap-
csolt állásában) látható.

Nyílt (Ki) kapcsoló
Ez a szimbólum a kijelző be-/kikapcsoló kapcsolójának nyitott oldalán (azaz kikap-
csolt állásában) látható.

FIGYELEM!
A videójel romlása
A fémkábelek görbületének sugara nem ajánlott, hogy 63 mm-nél (2,5 colnál) vagy a
kábel átmérőjének a 7-szeresénél (amelyik érték nagyobb) kisebb legyen. A nagyobb
mértékű hajlítás a kábel károsodásához és/vagy a videójel romlásához vezethet.
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5 Műszaki jellemzők és támogatott képfelbontások

5.1 Műszaki jellemzők

A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Lépjen kapcsolatba a gyártóhellyel az
aktuális műszaki jellemzőkért.

Radiance Ultra 27” Radiance Ultra 32” Radiance Ultra 32” Tru-
Color

Látható terület (átlós) 685 mm (27,0 col) 800 mm (31,5 col) 800 mm (31,5 col)
Jellemző fényerősséga

(cd/m2) 900 400 650

Natív felbontás 1920 × 1080 1920 × 1080 1920 × 1080
Képponttávolság (mm) 0,311 0,364 0,364
Betekintési szög (víz-
szintes és függőleges) 178° 178° 178°

Kontrasztarány (névle-
ges) 1000:1 1100:1 1100:1

Színskála BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C A BT.709 120%-a
VGA bemeneti jelszint
75 ohmnál 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI bemeneti jel-
szint 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-Video bemeneti jel-
szint 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Kompozit bemeneti jel-
szint 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT bemeneti jel-
szint 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Sync On Green (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p
RGBS bemeneti jelszint 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p
RGBS bemeneti szink-
ron szintje 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Egyenáramú (DC) be-
menet 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A 24 V / 6,25 A

Egyenáramú fogyasztás
(névleges)b 70 W 52 W 87 W

Váltóáramú fogyasztás
(névleges)b 81 W 60 W 98 W

Méretek (sz × ma × mé)
26,7 x 17,5 x 3,3 col
(678 × 445 × 84 mm)

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

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

A kijelző tömege 8,9 kg (19,5 font) 11 kg (24,0 font) 13,2 kg (29,0 font)
Működési hőmérséklet 0–50 °C (32–104 °F) 0–50 °C (32–104 °F) 0–50 °C (32–104 °F)
Tárolási hőmérséklet -20–50 °C (4–122 °F) -20–50 °C (4–122 °F) -20–50 °C (4–122 °F)
Működés közbeni pára-
tartalom (nem lecsapó-
dó)

20–85% 20–85% 20–85%
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Tárolás közbeni páratar-
talom (nem lecsapódó) 5–85% 10–90% 10–90%

Szállítás közbeni pára-
tartalom (nem lecsapó-
dó)

5–85% 10–90% 10–90%

Működési tengerszint fe-
letti magasság (maximá-
lis)

2000 m (6600 láb) 2000 m (6600 láb) 2000 m (6600 láb)

Tárolási tengerszint fe-
letti magasság (maximá-
lis)

10 000 m (33 000 láb) 10 000 m (33 000 láb) 10 000 m (33 000 láb)

a. A megadott fényerő beépített érintőkijelző vagy A/R-szűrő nélkül értendő.
b. A Bridge Power BPM150S24F06 tápegységre vonatkozik.

5.2 Támogatott felbontások

Képfelbontások DVI támogatással
Jelparaméter Támogatott tartomány
Aktív felbontás (vízszintes × függőleges) 640 × 480 (min.) – 1920 × 1200 (max.)
Képernyőfrissítési frekvencia (függőleges frekven-
cia) 23,98 Hz, legfeljebb 85 Hz

Képpont-órajel (képpontfrekvencia) 25 MHz, legfeljebb 165 MHz

A DVI-D bemenet képes automatikusan észlelni az érvényes digitális DVI jelet a fenti táblázatban is-
mertetett felbontási, függőleges frissítési és képpont-órajel tartományon belül. A meghatározott tarto-
mányon kívül eső jelek nem feltétlenül támogatottak.

Képfelbontások SDI- és HDBaseT-támogatással
Képfelbontások SDI- és HDBa-
seT-támogatással

Függőleges felbontás (sor) Függőleges frekvencia (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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Képfelbontások VGA-, RGBS- és YPbPr-támogatással
Vízszintes felbontás (pixel) Függőleges felbontás (sor) Függőleges frekvencia (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



37 / 59

Integrált ZeroWire® technológia | 37

6 Integrált ZeroWire® technológia

FONTOS!
Az ebben a fejezetben ismertetett kiegészítő információk kizárólag az olyan Radiance
Ultra kijelzőkre vonatkoznak, amelyeket a választható, előre telepített, integrált Zero-
Wire vevőkészülékkel láttak el.

Rádió jóváhagyása:
A készülék megfelel az EN302 567 V2.0.24 tervezetnek és a rádióberendezésekről és a távközlő vég-
berendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek.
FCC-azonosító: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Rendeltetésszerű használat és figyelmeztetések

Rendeltetésszerű használat
A Radiance Ultra sorozatba tartozó integrált ZeroWire és a ZeroWire G2 eszköz párosított vezeték nél-
küli videokommunikációs adó és vevő, amelyek funkciója videojelek rádiófrekvenciás kapcsolaton ke-
resztül történő továbbítása egy forrásból, például endoszkópkamerából/processzorból vagy más video-
forrásból egy ZeroWire vevőkészüléknek, az endoszkópos és általános műtéti eljárások során keletke-
ző képanyag megjelenítése céljából. A Radiance Ultra sorozat és ZeroWire G2 vezeték nélküli rendszer
nem steril, újrahasznosítható eszköz, és nem használható a steril területen.

Figyelmeztetések
Ne használja MR-környezetben.

Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál erősen javasoljuk, hogy csere esetére tartson
kéznél egy ZeroWire adó és vevő párt és egy DVI-kábelt. Továbbá javasoljuk, hogy műtét
alatt álljon rendelkezésre egy olyan kijelző, amely vezetékkel kapcsolódik a videoforrásához.

Minimum 20 cm-es szeparációs távolságot kell mindenkor fenntartani a műtéti eszköztől és
a felhasználótól vagy betegtől.

Ellenjavallatok
Lásd: Ellenjavallatok [} 9].
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6.2 A ZeroWire műszaki jellemzői

A ZeroWire rendszer vezeték nélkül továbbít videojeleket a műtő videoforrásainak DVI vagy 3G-SDI ki-
menetéből egy videomegjelenítő DVI bemenetére. 60 GHz-es alapon működő vezeték nélküli HD rend-
szerként működik, és megfelel az FCC (15. rész) előírásainak a 57–64 GHz-es sáv nem engedélyköte-
les használatában; a sáv az elektromágneses spektrum milliméteres hullámtartományába (mmW, milli-
meter-wave) tartozik. Az adó a kijelző hátsó-felső széléhez van rögzítve, és közvetlenül fogad videoje-
leket egy endoszkópos kamera processzorától vagy egy kijelző DVI vagy SDI re-drive kimenetétől.

Vezeték nélküli jel típusa 60 GHz-es vezeték nélküli HD-sáv (WiHD)
Frekvenciasáv 57–64 GHz
Videotömörítés Nincs
Videobemenetek (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI
Videokimenetek (Rx) DVI-D
HIPAA-támogatás 256 bites AES titkosítás
Rendszerkésleltetés < 1 képkocka
Párok maximális száma műtőnként 2 pár
RF kimenő teljesítmény < 28 dBm/MHz EIPR
Maximális hatósugár < 9,14 m (30 láb)
Adatátviteli sebesség 50 Mb/s – 3,8 Gb/s
Energiafogyasztás < 8 W

A tesztfrekvencia maximális EIPR-kimeneti teljesítménye
Csatornák A tesztfrekvencia maximális

EIPR-kimeneti teljesítménye
Átlagos EIPR-kimeneti teljesít-
mény

LRP, alacsony csatorna 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP, magas csatorna 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP, alacsony csatorna 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP, magas csatorna 62,64 GHz 29,6 dBm

Interferencia kiküszöbölési távolság
Az alábbi táblázatban felsorolt eszközöket megvizsgálták, hogy esetükben mekkora a minimális bizton-
ságos távolság a ZeroWire eszköztől, hogy az úgy működhessen, hogy a két eszköz ne okozzon inter-
ferenciát egymásnak. Minden alkalommal, amikor úgy gondolja, hogy a ZeroWire interferenciát okoz az
ilyen eszközökben vagy szenved el az ilyen eszközöktől, egyszerűen távolítsa el az eszközöket egy-
mástól, majd tartsa be a táblázatban meghatározott legkisebb szeparációs távolságot.

Vizsgált berendezés Távolság az adótól Távolság a vevőtől
Elektrokauter > 61 cm (2 láb) 30,5 cm (> 1 láb)
RFID > 1 cm (0,39 col) > 1 cm (0,39 col)
2,4 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont (AP) > 15,24 cm (6 col) > 15,24 cm (6 col)

5,8 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont (AP) > 15,24 cm (6 col) > 15,24 cm (6 col)

Mobiltelefon > 1 cm (0,39 col) > 1 cm (0,39 col)
Bluetooth eszköz > 1 cm (0,39 col) > 1 cm (0,39 col)
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A közös csatorna által okozott interferencia elkerülése
Ha a ZeroWire G2 használata jellemzően helyiségenként egy darab, akkor lényegében nincsenek kor-
látozások. Az adó csatornaválasztási funkciójával, a bekapcsoláskor lefutó szkennelés eredménye
alapján a két elérhető csatornából kiválasztható az a csatorna, amelynél kevésbé várható interferencia.
A ZeroWire G2 csatornák izolációját befolyásoló egyes tényezők az alábbiakban vannak felsorolva:
1. A helyiség falainak vastagsága és anyaga.
2. A helyiség ajtóinak nyitott vagy csukott állapota.
3. A helyiség mennyezetének szerkezete és az építéséhez használt anyagok.
A ZeroWire G2 adó/vevő párokat azonos helyiségben kell elhelyezni. A több helyiségben végzett műtét
nem támogatott. Amikor két adó/vevő párt telepít azonos helyiségbe, a párokat külön kell csatlakoztat-
ni, egyszerre csak egy párt, és a másodikat csak az első sikeres csatlakoztatása után. Nem szükséges
az elsőként csatlakoztatott párt kikapcsolni a második pár csatlakoztatása előtt.

Csatornahasználat
Az alábbi javallatok segítségével kell megállapítani a megfelelő beállítást:
1. A ZeroWire G2 adó- és/vagy vevőegységek nem használhatók korábbi ZeroWire adó- és/vagy ve-

vőegységekkel.
2. Legfeljebb két ZeroWire rendszer működtethető egy helyiségben. A csatlakoztatott adó és vevő pá-

rokat egymástól legalább 1 m (3 láb) távolságra kell elhelyezni a helyiségen belül.
3. Két ZeroWire rendszerből álló csoportokat el lehet több helyiségben is helyezni, amennyiben a he-

lyiségek legalább 7,6 m (25 láb) távolságra vannak egymástól.
4. A ZeroWire  G2 adókészülékeket és vevőkészülékeket nem szabad fémszekrényekbe telepíteni

vagy fémtárgyakkal körbevenni, mivel az megakadályozza az adó és a vevő kommunikációját.

Több rendszer telepítése
Ha egy műtőbe két párosított adó és vevő rendszerét kell telepíteni, kövesse az alábbi eljárást:
1. Ha az adók és vevők még nincsenek egymáshoz csatlakoztatva, kapcsolja be az első pár adót és

vevőt, és kövesse a csatlakoztatási eljárást, lásd: A ZeroWire kiindulási gyors csatlakoztatása
[} 45].

2. Kapcsolja be a második pár adót és vevőt, és ismételje meg a csatlakoztatási eljárást. Az adó és
vevő párokat egyesével kell egymáshoz csatlakoztatni. Javasoljuk, hogy a csatlakoztatott párokat
címkézze fel, ami megkönnyíti a telepítést és a hibaelhárítást.

Teljesítmény
A ZeroWire HD vezeték nélküli videorendszert műtő- és beavatkozóhelyiségekben javallott használni,
és az ezekben történő használatra lett optimalizálva. A klinikai környezeten kívüli használat nem javal-
lott.
Az alábbi lépések segítik a ZeroWire rendszer optimális működésének megvalósulását:
1. Mindkét elemet a padlótól számított legalább 1,5 m (5 láb) magasságban rögzítse.
2. Ideális esetben az adónak és a vevőnek azonos magasságban kell lennie.
3. A megbízható videokapcsolat érdekében, kérjük, kövesse a beállítási útmutatót, lásd: A ZeroWire

adó beállítása [} 40].
4. Az adónak és a vevőnek egymással szembe kell néznie, és akadálymentesen egymásra kell látni-

uk.
5. Ha nincs rálátás, akkor javasoljuk, hogy az adó és a vevő legfeljebb 1,8 m (6 láb) távolságra legyen

a falaktól.
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6.3 A ZeroWire adó beállítása

A ZeroWire G2 adó beállítása

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI videoforrás
(2) DVI kimenet (DVI kábel)
(3) DVI kimenet (opcionális 3G-SDI kábel)
(4) Kijelző tápellátása (24 V egyenáram)
(5) Adóegység tápellátása (24 V egyenáram)
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6.4 A ZeroWire G2 adó csatlakozópanelje

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

(1) Be-/kikapcsoló
(2) Tápcsatlakozó
(3) DVI bemenet
(4) 3G-SDI bemenet
(5) USB-port: Az adó firmware-ének frissítésére szolgál, nem általános bemeneti/kimeneti

csatlakozóként

6.5 A ZeroWire G2 adó Y-adapterkábele

A ZeroWire G2 adók és vevők az NDS által támogatott, legfeljebb 32” képátlójú kijelzőkkel együtt egy
opcionális Y-adapterkábelt is használhatnak a ZeroWire egység áramellátására. Két fajta Y-adapterká-
bel érhető el. Ahol szükség van rá, a megfelelő Y-kábelt a kijelző tartozékkészlete tartalmazza.
SwitchCraft Y-adapterkábel (35X0096)

XLR Y-adapterkábel (35X0097)
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6.6 A ZeroWire G2 adó tápellátása

A ZeroWire adó- és vevőegységek közvetlenül az elektromos hálózatra köthetők a mellékelt 24 V-os
egyenáramú tápegységgel.

(1) (2)

(1) A 24 V egyenáramú tápegységek típusszámai
(2) Ide kell csatlakoztatni az Y-adapter J3 csatlakozóját vagy a 24 V-os egyenáramú

tápkábelt

Tápegység használatakor azt az adaptert válassza ki és csatlakoztassa, amely megfelel az energiakö-
vetelményeknek:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A
• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Elhelyezés és orientáció

Az antennajel alakja miatt az adó- és a vevőegységet úgy kell elhelyezni, hogy mindkettő függőleges és
vízszintes dőlésszöge legfeljebb ± 10° legyen.

Függőleges dőlésszög
A függőleges dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

Vízszintes dőlésszög
A vízszintes dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Adó
(2) Elsődleges monitor
(3) Vevő
(4) Másodlagos monitor



44 / 59

44 | Integrált ZeroWire® technológia

(1)

(2)

(1) Adó
(2) Mező alakja

A padló fölötti magasság
Az adót és a vevőt a padló fölött legalább 1,5 m (5 láb) távolságban, egyforma magasságban kell elhe-
lyezni, és az adó és a vevő elülső élének lehetőleg párhuzamosnak kell lennie és egymás felé kell te-
kintenie.

Az adó és vevő közötti vízszintes irányú távolság
A ZeroWire G2 akkor működik megfelelően, ha az adó és vevő közötti vízszintes irányú távolság legfel-
jebb 9,1 m (30 láb). A legtöbb műtői környezetben azonban a legjobb eredmény legfeljebb 2,4 m (8 láb)
vízszintes irányú távolság esetében érhető el.
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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 adó (5) Guruló állvány
(2) Elsődleges kijelző (6) Műtőasztal
(3) Másodlagos kijelző (7) Endoszkópiás kocsi
(4) ZeroWire vevő

6.8 A ZeroWire kiindulási gyors csatlakoztatása

1. Csatlakoztasson egy DVI vagy SDI videoforrást a kijelzőhöz rögzített ZeroWire adóhoz.
2. A vevővel ellátott Radiance Ultra ZeroWire kijelzőn érintse meg háromszor az INPUT (BEMENET)
gombot az Input (Bemenet) menü megnyitásához.
3. Ellenőrizze, hogy a ZeroWire rendelkezésre áll-e elsődleges bemenetként.
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4. Érintse meg az INPUT (BEMENET) gombot az Input (Bemenet) menü bezárásához, majd érintse
meg ismét a ZeroWire Link (ZeroWire csatlakoztatás) menü megnyitásához.

5. Nyomja meg és három másodpercig tartsa lenyomva az INPUT (BEMENET) gombot, amíg a folya-
matsáv ki nem tölti a téglalapot.

6. A kijelzőhöz rögzített ZeroWire adó esetében nyomja meg és tartsa lenyomva a LINK (CSATLAKOZ-
TATÁS) gombot, amíg a csatlakoztatást jelző kék LED el nem kezd villogni. Amikor az adó- és vevő-
egység azonosította egymást és megkezdi a csatlakozást, a csatlakoztatást jelző LED és az állapotjel-
ző LED is több másodpercig gyorsan villog.

7. A vevővel ellátott Radiance Ultra ZeroWire kijelző bal alsó sarkában megjelenik egy állapotüzenet-
sorozat, ami a kapcsolódási folyamat szakaszait mutatja.

6.9 A vezeték nélküli csatlakoztatás állapotüzenetei

Csatlakoztatás kezdeményezésekor a vevővel ellátott kijelzőn jellemző állapotüzenet-sor a Searching
for Transmitter (Adó keresése) üzenettel kezdődik, valamint egy figyelmeztetéssel, hogy aktiválja az
adót.
1. szakasz: Searching for Transmitter – If not activated already, activate on ZeroWire Transmitter (Adó
keresése – Ha még nincs aktiválva, aktiválja a LINK [CSATLAKOZTATÁS] gombot a ZeroWire adón)

2. szakasz: Establishing Link (Kapcsolat létrehozása)
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3. szakasz: Wireless Linked (Vezeték nélküli kapcsolat létrehozva)

Egy korábban csatlakoztatott rendszer áram alá helyezésekor a vevővel ellátott kijelzőn jellemző álla-
potüzenet-sor a Searching for Transmitter (Adó keresése) üzenettel kezdődik.
1. szakasz: Searching for Transmitter (Adó keresése)

2. szakasz: Establishing Link (Kapcsolat létrehozása)

3. szakasz: Wireless Linked (Vezeték nélküli kapcsolat létrehozva)
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Ha a kapcsolat nem jön létre 60 másodpercen belül, a No Transmitter Found (Nem található adó) álla-
potüzenet jelenik meg a vevővel ellátott kijelzőn. A csatlakoztatási problémák megoldási javaslatait lásd
a „ZeroWire hibaelhárítás” fejezetben a 36. oldalon.
1. szakasz: Searching for Transmitter (Adó keresése)

2. szakasz: Nem található adó
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7 Hibaelhárítás

7.1 A kijelző hibaelhárítása

Probléma Hibaelhárítás

A képméret nagy a képernyőhöz
(kizárólag VGA, RGBS, YPbPr
vagy SOG analóg bemenet esetén)

Ha úgy tűnik, hogy a kép nem helyes formátumú, le kell futtatni a
SmartSync funkciót. A SmartSync futtatásához nyomja meg a
MENU (MENÜ) gombot. A Picture (Kép) menüben nyomja meg a
SCROLL (GÖRGETÉS) gombot a SmartSync kijelöléséhez, majd
nyomja meg a  gombot.
Lefut a SmartSync, és optimalizálja a kép megjelenítési tulajdon-
ságait.

Szellemképes karakterek

A szellemképes karakterek általában a videokábel jelvisszaverő-
désének vagy a forrásnak köszönhetők. Használjon jó minőségű
kábelt, és lehetőség szerint csökkentse a függőleges képfrissítési
frekvenciát. Az alacsonyabb beolvasási ráta segíthet csökkenteni
a jelvisszaverődést. A CRT-vel ellentétben a sík kijelző nem villó-
dzik alacsonyabb frissítési frekvenciánál (az optimális a 60 Hz), és
az adatfrissítés minden képernyőfrissítési frekvenciánál azonos
lesz.

Karaktervillódzás
(kizárólag VGA, RGBS, YPbPr és
SOG analóg bemenet esetén)

Ha a karakterek látszólag „remegnek” vagy félkövérnek látszanak,
szükség lehet az élesség, frekvencia és/vagy fázis beállítására.
Lásd alább „A frekvencia, fázis és élesség beállítása” című részt.

Karakterzaj és függőleges torzítás
(kizárólag VGA, RGBS, YPbPr
vagy SOG analóg bemenet esetén)

A frekvenciaállító széthúzza vagy összenyomja a megjelenített ké-
pet a vízszintes síkban. A megjelenített kép túl széles vagy túl
keskeny lehet, és függőleges csíkozódás vagy képpontvillódzás
jelentkezhet a szürkénél és a világos színeknél. Módosítsa addig
a frekvenciát, amíg a kép nem illeszkedik a képernyőhöz. A frek-
vencia helyes beállításának ellenőrzésére a vízszintes pozíció állí-
tása használható. Illessze a képet a képernyő bal széléhez, majd
csúsztassa egy „kattintásnyit” jobbra. Ha a frekvencia helyesen
lett beállítva, egy oszlopnak ki kell lógnia a képernyő jobb oldalán.

A frekvencia tesztelése és beállítá-
sa
(kizárólag VGA, RGBS, YPbPr
vagy SOG analóg bemenet esetén)

Egy csatlakoztatott laptop segítségével nyisson egy üres szöveg-
fájlt, a fájlablakot helyezze el a kijelző közepén, és állítsa a betű-
méretet 8 pontra és Normál betűstílusra. Nyomja meg az Enter bil-
lentyűt a kurzor lefelé, az oldal közepe felé mozgatásához, majd
nyomja meg és tartsa lenyomva a Shift és a + billentyűket, hogy
létrehozzon egy sornyi + jelet.
Ha a + jelek egyenetlenül világosabbnak és sötétebbnek látsza-
nak, ez azt jelzi, hogy a frekvencia paraméterét be kell állítani.
Koppintson a MENU (MENÜ) gombra a Display (Megjelenítés)
menü megnyitásához, koppintson a  gombra a Picture (Kép)
menü kiválasztásához, majd koppintson a SCROLL (GÖRGE-
TÉS) gombra a Frequency (Frekvencia) paraméter kiválasztásá-
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hoz. Ezt követően koppintson a  vagy a  gombra a frekvencia
növeléséhez vagy csökkentéséhez, amíg el nem éri, hogy a + je-
lek egyformának látszanak.
Megjegyzés: Az élesség és a fázis olyan finom változtatások,
amelyeket legpontosabban egy kijelzőkalibráló programmal lehet
beállítani.

Fekete képernyő

Kapcsolja ki, majd be a kijelzőt. Ha megjelenik a logóképernyő, a
kijelző megfelelően működik. Ellenőrizze, hogy az energiagazdál-
kodás funkció (DPMS) engedélyezve van-e. A jobb alsó sarokban
megjelenik a Searching (Keresés) üzenet, ha nincs videoforrás.

7.2 ZeroWire hibaelhárítás

Probléma Lehetséges okok Elhárítás

A LED jelző nem világít

Laza tápkábel Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakozója telje-
sen be van-e dugva az egység tápcsatlakozójába.

Y-kábel
Ha Y-kábelt használ az egység áramellátására,
gondoskodjon róla, hogy azt egy NDS 24 V-os
egyenáramú tápegységhez legyen csatlakoztatva,
és a tápegység áram alatt legyen.

Különálló tápegység
Ha különálló tápegységet használ, ellenőrizze,
hogy az megfelelően be van-e dugva a fali aljzat-
ba.

Fali csatlakozóaljzat

Egyes fali csatlakozók beépített be-/kikapcsolót
tartalmaznak.
Ha a használt aljzat beépített kapcsolót tartalmaz,
ellenőrizze, hogy az BE állásban van-e.

Nem található adó Ellenőrizze, hogy az adó BE van-e kapcsolva,
vagy hogy a forrásjel csatlakoztatva van-e.

A bemenet felbontásá-
nak megváltoztatása
után nincs kép a kijelzőn

Kapcsolja le, majd vissza a ZeroWire adó és vevő
áramellátását, nem a kijelzőét.

Nem sikerül kapcsolatot
létesíteni a párosítási kí-
sérlet után

Kapcsolja le, majd vissza a ZeroWire adó és vevő
áramellátását.

Rossz minőségű vagy
szakadozó videó

Az adó és a vevő egy-
mástól több mint 9,1 m
(30 láb) távolságra van
elhelyezve.

Csökkentse az adó és a vevő közötti távolságot
legfeljebb 9,1 m-re (30 láb).
Lásd a Maximális hatósugár részt itt: Elhelyezés
és orientáció [} 43].

Az adó és a vevő nincs
megfelelő irányba állít-
va

Kövesse az adó és a vevő elhelyezési ajánlásait,
lásd: Elhelyezés és orientáció [} 43].

DVI vagy SDI (csak
adó) csatlakozások

Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.

Nem támogatott video-
üzemmód

Ellenőrizze, hogy a használt videoüzemmód támo-
gatott-e. Lásd: Elhelyezés és orientáció [} 43].
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Probléma Lehetséges okok Elhárítás

Rossz minőségű vagy
szakadozó videó

DVI vagy SDI (csak
adó) vezetékek

Cserélje ki egyenként a vezetékeket, és ellenőriz-
ze a megjelenített videót.
Ha a videojel megfelelően jelenik meg a vezeték
kicserélése után, dobja ki az eltávolított vezetéket.

Áthallás Lásd: Elhelyezés és orientáció [} 43].
Alacsony jelerősség Lásd: Elhelyezés és orientáció [} 43].
Felcserélték az adót és
a vevőt

Ügyeljen rá, hogy a videoforrás az adóhoz csatla-
kozzon, ne a vevőhöz.

Állapotjelző LED-ek
LED állapota Leírás
Kék, lassan villog Az egység a csatornákat szkenneli.
Kék, gyorsan villog Az egység csatlakozni próbál.

Kék és állandó Az egység videoadatokat küld (adó) vagy fogad
(vevő).

Kék, felváltva be-/kikapcsol 3 másodpercenként Nem található tárolt csatlakozási információ.
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8 Elektromágneses kompatibilitási táblázatok
Az összes elektronikus orvostechnikai eszköznek meg kell felelnie az IEC  60601-1-2 szabványban
megfogalmazott követelményeknek. A sebészi beavatkozás előtt az elektromágneses kompatibilitás és
az összes többi orvostechnikai eszköz együttes alkalmazásának biztosítása érdekében óvintézkedése-
ket kell tenni, ragaszkodni kell a jelen kézikönyvben ismertetett elektromágneses kompatibilitási (EMC
– Electromagnetic Compatibility) irányelvekhez, valamint ellenőrizni kell az összes orvostechnikai esz-
köz egyidejűleg történő működtetését.
A kibocsátási jellemzők alapján a berendezés alkalmas az ipari területeken és kórházakban (CISPR 11,
A-osztály) történő használatra. Ha otthoni körülmények között használja (ahol rendszerint CISPR 11, B-
osztály az elvárás), lehetséges, hogy a berendezés nem lesz megfelelően védve a rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközökkel szemben. Lehetséges, hogy a felhasználónak lépéseket kell tennie ennek
elhárítására, például az eszköz irányának vagy helyének módosításával.
A következő EMC-táblázatok kizárólag tájékoztató jellegűek:

8.1 Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás

A terméket kizárólag az alábbiakban ismertetett környezetben történő használatra tervezték. A termék
felhasználójának/kezelőjének kell biztosítania, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutatás

RF kibocsátás, CISPR 11 1. csoport

A termék RF energiát kizárólag saját, belső
működéséhez használ. Ezért RF kibocsátása
igen csekély, és várhatóan nem okoz interfe-
renciát a közelben található elektronikus be-
rendezésekkel.

RF kibocsátás, CISPR 11 A osztály

A termék minden létesítményben alkalmazha-
tó, kivéve a lakáscélú létesítményeket és azo-
kat a létesítményeket, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a nyilvános célú épületek ellátá-
sát szolgáló energiahálózathoz.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozás/flikk-
erkibocsátás
IEC 61000-3-3

Megfelel
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8.2 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses interferenciával szembeni
immunitás

A jelen terméket kizárólag az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő hasz-
nálatra tervezték. A termék vásárlójának vagy felhasználójának kell biztosítania, hogy a terméket ilyen
környezetben használják.

Immunitásteszt Immunitásteszt

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV érintkezési kisülés
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV levegőkisülés

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

Közelségi mezők a vezeték nélküli transzmitterek-
től IEC 61000-4-3

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

Elektromos gyors tranziens / burst IEC 61000-4-4
± 2 kV, hálózati feszültség
± 1 kV, I/O portok
100 kHz PRR

Túlfeszültség IEC 61000-4-5
Hálózati feszültség, vezeték–föld
Hálózati feszültség, vezeték–vezeték

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

Tápfrekvenciás (50/60 Hz) mágneses mező IEC
61000-4-8 30 A/m – 50 vagy 60 Hz

Feszültségesések, rövid kimaradások és feszült-
ségváltozások a bemeneti hálózati vezetékeken
IEC 61000-4-11

100% esés, 0,5 periódus, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% esés, 1 periódus
30% esés, 25/30 periódus (50/60 Hz)
Megszakítás 100% veszteség, 5 másodperc

FONTOS!
A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/vezeték nélküli),
valamint a földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádió-műsorszórás és a TV-
műsorszórás elektromágneses térerőssége elméleti úton pontosan nem határozható
meg. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt az elektromágneses környezet
becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha
a termék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelősé-
gi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a termék képes-e a normál működésre. Ha
rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre, például a termék elforga-
tására vagy áthelyezésére lehet szükség.
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FONTOS!
A 150  kHz és 80  MHz közötti frekvenciatartományban az elektromágneses 
térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

8.3 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – ajánlott elkülönítési távolságok

Ajánlott elkülönítési távolságok hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a ter-
mék között
A terméket olyan elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, ahol az RF-zavarsugár-
zás szabályozott. A termék vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interfe-
renciát, hogy betartja a termék, valamint a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések
(adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális teljesítményének megfelelő) minimális
távolságot.

VESZÉLY!
Az RF kommunikációs berendezések (adók) hatása a teljesítményjellemzőkre
A hordozható nagyfrekvenciájú (HF) kommunikációs berendezések hatással lehetnek
a készülék teljesítményjellemzőire. Ezért az ilyen berendezéseket az inszufflátortól,
beleértve a tartozékait és a vezetékeit, legalább 30 cm távolságra (a számítások ered-
ményétől függetlenül) kell tartani.

Az adó névleges maxi-
mális kimeneti teljesít-
ménye (W)

Az elkülönítési távolság (méterben) a jeladó frekvenciájának függvényében

150 kHz–80 MHz 80 MHz–800 MHz 800 MHz–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

A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d jelű ajánlott elkülönítési távol-
ság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel számítható ki, ahol P az adóberendezés
– gyártó által megadott – kimeneti teljesítményének legnagyobb értéke wattban (W).

FONTOS!
80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elkülönítési
távolság mérvadó.

FONTOS!
Előfordulhat, hogy a fenti útmutatások nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és embe-
rek elnyelő és visszaverő hatása.
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9 Felhasználási feltételek

9.1 Megfelelőségi nyilatkozatok

A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC – Federal Communications Commission) és az Európai
Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei
Ez a termék megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglaltaknak, valamint az Európai Unió orvos-
technikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendeletének. Az üzemeltetés feltétele az alábbi két feltétel
teljesülése: (1) A szóban forgó eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, valamint (2) az eszköznek
be kell fogadnia az összes beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos eredmé-
nyekhez vezethetnek.
1. A színes monitort a mellékelt, speciális kábelekkel használja, így az nem zavarja a rádió- és a tele-

víziókészülékek vételét. A más kábelekkel és adapterekkel történő használat a többi elektromos be-
rendezés zavarását okozhatja.

2. Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az FCC szabályozás 15. részében és a CISPR 11-
ben előírt határértékeknek. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes
kisugározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a
rádiókommunikációban.

IEC
Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az IEC 60601-1-2 által előírt határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen egy tipi-
kus orvosi létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisu-
gározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a közel-
ben lévő készülékekben.
Az FCC és az Európai Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei, valamint az IEC
Nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a beren-
dezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a berendezés be- és
kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több intézkedéssel meg-
próbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

A termékhez csatlakoztatott kiegészítő berendezéseknek rendelkezniük kell az adatfeldolgozó berende-
zésekre vonatkozó IEC szabványoknak (vagyis az IEC  60950-1-es vagy IEC  62368-1-es szabvány-
nak), valamint az orvostechnikai eszközökre vonatkozó IEC 60601-1-es szabványnak való megfelelő-
séget bizonyító tanúsítványokkal.
Továbbá minden konfigurációnak meg kell felelnie a rendszer szabványának, az IEC 60601-1-1-nek.
Bárki, aki további eszközöket csatlakoztat a jelbemeneti részhez vagy a jelkimeneti részhez, egy orvos-
technikai rendszert konfigurál, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfelel a szükséges rendszer-
szabványnak, az IEC 60601-1-1-nek. Bárki, aki felelős az egység egy rendszerhez történő rögzítéséért,
biztosítania kell, hogy a termék rögzítéséhez használt eszközök megfelelnek az IEC 60601-1-es szab-
ványnak. Kétség esetén konzultáljon a műszaki szolgálati osztályunkkal, vagy egy helyi képviselőnkkel.
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FCC

FONTOS!
A készülék tesztelése során megállapították, hogy az megfelel az A osztályú digitális
eszközökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követel-
ményeknek. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsa-
nak a káros interferencia ellen, ha a berendezést kereskedelmi környezetben működ-
teti. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisugároz-
ni. Amennyiben nem a használati utasítás szerint telepítik és használják, káros zavart
okozhat a rádiókommunikációban. A berendezés lakott területen történő üzemelése
káros interferenciát okozhat; ilyen esetben a felhasználónak saját költségén kell meg-
szüntetnie az interferenciát.

9.2 Jogi nyilatkozat

Az NDS a termékeit más orvostechnikai eszköz gyártóján, forgalmazóján és viszonteladóján keresztül
is értékesítheti, ezért az ilyen NDS termékek vásárlóinak a cég által biztosított, vonatkozó jótállások te-
kintetében – ha vannak ilyenek – ahhoz a céghez kell fordulnia, amelytől a terméket eredetileg vásárol-
ta.
Az NDS nem fogadja el és nem is engedélyezi, hogy bárki más felelősséget vállaljon a termékei értéke-
sítésével és/vagy felhasználásával kapcsolatban és/vagy azzal összefüggésben. Az NDS termékeinek
megfelelő felhasználása, kezelése és ápolása érdekében a vásárlóknak el kell olvasniuk a termékkel
kapcsolatos specifikus szakirodalmat, a felhasználói kézikönyvet és/vagy a termékhez mellékelt vagy
bármilyen más módon elérhető címkéket.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy többek között a rendszer konfigurációja, a szoftver, az alkalmazás,
a felhasználói adatok, valamint a rendszer kezelői vezérlése befolyásolják a termék teljesítményét. No-
ha az NDS termékei számos rendszerrel kompatibilisnek minősülnek, a vásárlók általi specifikus műkö-
dési megvalósítás változó lehet. Ezért a termék egy specifikus célra vagy alkalmazásra való alkalmas-
ságát a fogyasztónak kell meghatároznia, és az NDS ezt nem szavatolja.
AZ NDS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁST – LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLEL-
MEZETT ÉS/VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS –, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLA-
GOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY HASZ-
NÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ, VALAMINT AZ NDS TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK JOG-
TISZTASÁGÁT ILLETŐ GARANCIÁT. AZ ÖSSZES, BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ, TERMÉSZETŰ
VAGY TERJEDELMŰ, LEGYEN AZ VÉLELMEZETT, KIFEJEZETT ÉS/VAGY BÁRMILYEN, TÖRVÉ-
NYI RENDELET, JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS, EGYÉNI, FORGALMAZÁS ÉR-
TELMÉBEN VAGY AZ ELŐBBIEK EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐÁLLÓ JÓTÁLLÁST, KINYILATKOZTA-
TÁST ÉS/VAGY GARANCIÁT A VÁLLALAT EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR ÉS ELUTASÍT.
Az NDS, beszállítói és/vagy forgalmazói nem vonhatók felelősségre, sem közvetlenül, sem kártérítési
eljárás keretében semmilyen speciális, véletlenszerű, következményes, büntető, elrettentő vagy indirekt
kárért, többek között ideértve, de nem kizárólagosan a késleltetett szállításból, a kiszállítás elmaradá-
sából, a termék meghibásodásából, a termék kivitelezéséből vagy gyártásából fakadó állítólagos káro-
kért, az ilyen termékek vagy szolgáltatások használhatatlanságáért, a jövőbeli üzleti károkért (elmaradt
haszon), vagy bármilyen más okból fakadó, az ilyen NDS termékek vásárlásával, eladásával, lízingelé-
sével, bérlésével, telepítésével vagy használatával, illetve a jelen felhasználási feltételekkel vagy a je-
len felhasználási feltételeket tartalmazó megállapodások bármely pontjával kapcsolatban felmerülő
vagy az előzőek eredményeképpen előálló károkért.
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NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉ-
GEK KIZÁRÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN IS-
MERTETETT KORLÁTOZÁSOK ÉS/VAGY KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK. ILYEN ESETBEN A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA AZ ILLETŐ JOGHATÓSÁG ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG TÖRTÉNIK.
A jelen dokumentumban szolgáltatott információk – beleértve az összes formatervet és kapcsolódó
anyagot – az NDS és/vagy licencadói értékes tulajdonát képezik, és adott esetben az NDS és/vagy li-
cencadói fenntartják a dokumentumhoz fűződő összes szabadalmi, szerzői és egyéb szellemi tulajdoni
jogot, ideértve a formatervezésre, gyártásra, felhasználásra és értékesítésre vonatkozó jogokat, kivéve,
ha a szóban forgó jogok kifejezetten mások tulajdonát képezik.
A jelen felhasználói kézikönyv minden előzetes értesítés nélkül módosítható. Ha bármilyen aggálya me-
rül fel a használati útmutató legújabb verziójával kapcsolatban, kérjük, forduljon az NDS vállalathoz.





Issued: 2021-08
60A1237 Rev K

Global Headquarters
www.ndssi.com
5750 Hellyer Ave
San Jose, CA 95138
USA 
+1 408 776 0085
info@ndssi.com

Europe
Novanta Europe GmbH
Parkring 57-59
85748 Garching
Germany 
+49 89 31 707 100
info.novanta-europe@novanta.com

Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.com

Oriental Media Center
Suite 2302, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com

NDS Quality System
ISO 13485
FDA Registration #2954921


	Title Page
	Orvosi kijelző
	 Szimbólumok
	 Tartalomjegyzék
	1 Biztonsági információk
	1.1 Figyelmeztetések és óvintézkedések
	1.2 Rendszerbiztonsági követelmények
	1.3 Földelés
	1.4 Teljesítménykövetelmények
	1.4.1 Tápegység
	1.4.2 Tápkábel

	1.5 Rendeltetésszerű használat és ellenjavallatok
	1.5.1 Rendeltetésszerű használat
	1.5.2 Ellenjavallatok
	1.5.3 Képmegőrzési figyelmeztetés


	2 A kijelző felhasználói felülete
	2.1 A kijelző billentyűzete
	2.2 Navigáció a menüben
	2.3 QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS): Elsődleges bemenet kiválasztása
	2.4 EDIT QUICK SELECT (GYORS KIVÁLASZTÁS SZERKESZTÉSE): Az elsődleges bemenetek elérhetőségének módosítása
	2.5 Az Input (Bemenet) menü
	2.6 Display (Megjelenítés) menü
	2.7 ZeroWire menü
	2.8 ZeroWire állapotüzenetek
	2.9 A Picture (Kép) menü
	2.10 A Color (Szín) menü
	2.11 A Setup (Beállítás) menü
	2.12 Kép a képben vezérlők
	2.13 A kép beállítása

	3 A burkolat összeszerelése és tisztítása
	3.1 A kábeltakaró felhelyezése
	3.2 Tisztítási utasítás

	4 Csatlakozópanelek
	4.1 Radiance Ultra termékkonfigurációk
	4.2 A Radiance Ultra csatlakozópanelei
	4.3 Adatcsatlakozók és lábkiosztások
	4.4 Vezérlőcsatlakozók és lábkiosztások
	4.5 Elektromos szimbólumok

	5 Műszaki jellemzők és támogatott képfelbontások
	5.1 Műszaki jellemzők
	5.2 Támogatott felbontások

	6 Integrált ZeroWire® technológia
	6.1 Rendeltetésszerű használat és figyelmeztetések
	6.2 A ZeroWire műszaki jellemzői
	6.3 A ZeroWire adó beállítása
	6.4 A ZeroWire G2 adó csatlakozópanelje
	6.5 A ZeroWire G2 adó Y-adapterkábele
	6.6 A ZeroWire G2 adó tápellátása
	6.7 Elhelyezés és orientáció
	6.8 A ZeroWire kiindulási gyors csatlakoztatása
	6.9 A vezeték nélküli csatlakoztatás állapotüzenetei

	7 Hibaelhárítás
	7.1 A kijelző hibaelhárítása
	7.2 ZeroWire hibaelhárítás

	8 Elektromágneses kompatibilitási táblázatok
	8.1 Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás
	8.2 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses interferenciával szembeni immunitás
	8.3 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – ajánlott elkülönítési távolságok

	9 Felhasználási feltételek
	9.1 Megfelelőségi nyilatkozatok
	9.2 Jogi nyilatkozat



