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1 Säkerhetsinformation

1.1 Varningar och försiktighetsåtgärder

OBSERVERA!

Denna produkt är medicinsk utrustning av klass I. Inga ändringar är tillåtna.

ANVISNING!

Utrustningen/systemet är endast avsett att användas av vårdpersonal.

ANVISNING!

Det finns inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Service ska utföras av
behörig servicepersonal.

Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om installation och/eller
användning av denna utrustning följer. Information som föregås av denna symbol bör läsas
noggrant.

Denna symbol uppmärksammar användaren på att bruksanvisningen och översatta kopior finns
på NDS webbplats på: www.ndssi.com/user-manuals/

Denna symbol varnar användaren om att icke-isolerad spänning inuti enheten kan ha tillräcklig
styrka för att orsaka elektriska stötar. Rör inte någon del inuti enheten. Minska risken för elektriska
stötar genom att INTE ta av höljet eller baksidan.

FARA!
Risk för brand och stötar

Utsätt inte produkten för regn eller fukt.

Denna symbol uppmärksammar användaren på att information som föregås av denna symbol bör
läsas noggrant för att undvika skador på utrustningen.

Denna symbol anger tillverkaren.

Denna symbol anger tillverkarens EU-representant.

Denna symbol indikerar efterlevnad av Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE-
direktivet).
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Denna symbol indikerar att enheten är en medicinteknisk produkt. Denna produkt är endast
avsedd att användas av vårdpersonal i professionella sjukvårdsmiljöer.

Denna produkt är T.U.V.-godkänd med avseende på elektriska stötar, brand och mekaniska risker,
endast i enlighet med CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 och ANSI/AAMI ES60601-1.

Denna enhet uppfyller kraven i EN60601-1 så att den överensstämmer med 2017/745, Europeiska
unionens förordning om medicintekniska produkter.

OBSERVERA!
Vid allvarliga tillbud

Rapportera eventuella allvarliga tillbud i samband med användning av produkten till
tillverkaren och behörig(a) myndighet(er).

Enligt amerikansk federal lag får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

1.2 Systemsäkerhetskrav

Extern utrustning ansluten till insignal/utsignal eller andra anslutningar i denna produkt för användning i en
patientmiljö, måste uppfylla kraven i ISO och UL/EN/IEC 60601-1 säkerhetsnormer. En person som ansluter
sådan utrustning till denna produkt har definitionsmässigt bildat ett system, och är ansvarig för att detta
system uppfyller samma ISO och UL/EN/IEC 60601-1 säkerhetsnormer.

1.3 Jordning

Denna produkt drivs från en extern strömkälla för 2017/745, Europeiska unionens förordning om
medicintekniska produkter, Klass I-utrustning. Det är installatörens ansvar att testa produktens jordning för att
verifiera att den uppfyller sjukhusets samt lokala och nationella impedanskrav.

Ett jordningsstift finns på baksidan av produkten och ska användas för att jorda enhetens chassi. All sådan
jordning måste installeras i enlighet med gällande elektriska föreskrifter.

1.4 Strömförsörjningskrav

1.4.1 Nätaggregat

Denna produkt uppfyller endast de angivna säkerhetsstandarderna när den används med medföljande
strömförsörjningsenhet av medicinsk kvalitet:

Modell Radiance Ultra

Nätaggregat BridgePower BPM150S24F06

Inspänning (AC) 100–240 Volt, 50 till 60 Hz

Inspänning (DC) 24 VDC, 6,25 A, 150 W
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1.4.2 Nätsladd

Använd en nätsladd av sjukhuskvalitet med rätt kontakt för den strömkälla som används.

Koppla bort nätsladden från växelströmsuttaget. Nätsladden är den enda erkända frånkopplingsenheten.

MEDICINSK UTRUSTNING ska placeras så att den frånkopplade enheten är lätt åtkomlig.

Skärmar ska drivas från ett mittuttag när den används i USA vid spänningar över 120 volt.

1.5 Avsedd användning och kontraindikationer

1.5.1 Avsedd användning

Obs! Om skärmen är konfigurerad med inbäddad ZeroWire, se ZeroWire Avsedd användning och varningar
[} 36].

Radiance Ultra-seriens monitorer är endast avsedda att användas i medicinsk miljö, för att visa video med hög
kvalitet och grafiska bilder.

Denna produkt är avsedd för kontinuerlig drift.

Denna produkt kan endast visa radiologibilder (PACS) för referens och är inte avsedd för diagnostisk
användning.

1.5.2 Kontraindikationer

OBSERVERA!

Denna produkt får inte användas i närheten av lättantändliga anestesiblandningar med
luft, syrgas eller kväveoxid.

OBSERVERA!

Ingen del av denna produkt får komma i kontakt med en patient. Vidrör aldrig produkten
och en patient samtidigt.

OBSERVERA!

För kritiska tillämpningar rekommenderar vi starkt att en ersättningsenhet finns
omedelbart tillgänglig.

1.5.3 Varning om inbränning

FARA!

Om en fast (konstant) bild lämnas på skärmen under en längre tid kan detta leda till den
bränns in i skärmen. Undvik att lämna en fast bild på monitorn, eller stäng av monitorn när
den inte används.
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2 Skärmens användargränssnitt

2.1 Skärmens knappsats

Skärmens knappsats är centrerad nederst på skärmhöljets framsida, och har reglage för justering av
skärmparametrar med hjälp av menysystemet på skärmen (OSD).

2.2 Menynavigering

MENU (Meny)-
knappar

Öppna OSD-menyer

Tryck på INPUT (Indata) två gånger för att öppna indatamenyn (se
Menyn Input (Indata) [} 11]). Tryck på MENU (Meny)-knappen en
gång för att öppna Skärmmenyn (se Skärmmeny [} 12]).

BLÄDDRINGSKNAP
P

Vertikal valstyrning

Tryck på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att öppna en meny och börja ett
parameterval. Den övre parameterraden väljs genom den första
tryckningen och urvalet flyttas nedåt till nästa rad med varje successivt
tryck.

Avsluta en meny genom att använda BLÄDDRINGSKNAPPEN för att
flytta markeringen till den nedre menyraden och tryck sedan på
BLÄDDRINGSKNAPPEN en gång för att markera menyfliken, där du
kan använda - eller -knapparna för att välja en annan menyflik.

VÄNSTER/HÖGER-
knappar

Horisontella valreglage

Justera en parameter genom att välja parameterraden med hjälp av
BLÄDDRINGSKNAPPEN och tryck sedan på - eller -knappen för att
göra en justering eller välja en inställning.

2.3 QUICK SELECT (Snabbval): Primärt indataval

Tryck på INPUT (Indata) (Skärmens knappsats [} 10]) för att visa menyn QUICK SELECT (Snabbval).

Menyn QUICK SELECT (Snabbval) gör att användaren kan välja
vilka som helst aktiva indata som primära med ett enda tryck på
knappsatsen under ikonen QUICK SELECT (Snabbval) märkt med
målindata. Ikonerna för QUICK SELECT (Snabbval) som betecknar
aktiva indata är blåtonade. Alternativ för QUICK SELECT
(Snabbval) gäller endast val av primära indata. Om indata som
valts som primär för närvarande används av sekundära indata
som visas såsom bild i bild, tas bilden i bilden bort och visas som
en primär bild på helskärm.

Menyn QUICK SELECT (Snabbval) stängs inom 30 sekunder efter att det sista valet gjorts.
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Menyn QUICK SELECT (Snabbval) kan anpassas för att visa indata som inte inkluderas i standardlistan med
hjälp av menyn EDIT QUICK SELECT (Redigera snabbval).

2.4 EDIT QUICK SELECT (Redigera snabbval): Ändra tillgängliga primära indata

Visa menyn EDIT QUICK SELECT (Redigera snabbval) genom att trycka på och hålla ned INPUT (Indata)-
knappen (Skärmens knappsats [} 10]) i tre sekunder.

Ändra tilldelningen för knappen QUICK SELECT (Snabbval)
genom att trycka på knappsatsknappen under ikonen EDIT
QUICK SELECT (Redigera snabbval) som är märkt med de indata
du vill ändra.

Varje tryckning på knappsatsknappen visas i fallande ordning
nästa indata som anges i Indatamenyn. Tryck på knappen tills
önskade indata visas. Alla knappar utom INPUT (Indata) och
MENU (Meny) är tillgängliga för omtilldelning.

2.5 Menyn Input (Indata)

Den primära bilden utses genom val av primära indata. Om sekundära indata valts, delar den primära bilden
skärmen med en sekundär bild som anges i konfigurationer från liten till stor bild i bild (Picture-in-Picture
[PIP]) i lika stora halvor av den delade skärmen. Se Reglage för bild i bild [} 23].

Välj primära och sekundära indata från en enda skärm genom att trycka på INPUT (Indata) två gånger för att
komma till indatamenyn (se Skärmens knappsats [} 10]). Den första (vänstra) kolumnen är för att ange primär
indata, markerad med bokstaven P. Den andra kolumnen innehåller markeringscellen som flyttas till
indataraden under den med varje tryckning på BLÄDDRINGSKNAPPEN. Den tredje kolumnen visar antingen
ett S för vald sekundära indata, eller ett X som anger ”Unavailable for input” (Otillgänglig för indata).

Placera markeringscellen på raden för önskade indata, och tryck på BLÄDDRINGSKNAPPEN så många gånger
som behövs. Gör dessa indata till primära indata genom att trycka på -knappen, eller gör dem till sekundära
indata genom att trycka på -knappen. Sekundära indata kan raderas genom att placera markeringscellen på
indataraden, och trycka på -knappen. Indata som markeras med ett X i de sekundära kolumnerna kan inte
väljas som sekundära.

Indatamenyn stängs automatiskt 30 sekunder efter den senaste åtgärden. Den kan också stängas genom att
trycka på INPUT (Indata)-knappen.

Följande tabell visar vilka indata som kan väljas som sekundära i förhållande till indata som valts som primära.
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Indata som markeras med en ✓ i de sekundära kolumnerna kan anges som sekundära indata. Grå celler
markerar indata som delar en gemensam anslutning eller elektronik som inte kan användas samtidigt.

DVI-1, VGA-1, RGBS-1, YPbPr-1 och SOG-1 delar samma anslutning. Om en väljs som primära indata, kan de
andra inte väljas som sekundära. Detsamma gäller för VGA-2, RGBS-2, YPbPr-2 och SOG-2. Vissa indata är inte
tillgängliga i vissa konfigurationer.

Primär Sekundär

Indata

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

SDI-1 DVI-2

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

SDI-2 COMPOSITE S-VIDEO HDBaseT-1 HDBaseT-2

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DVI-2 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

VGA-2,

RGBS2,

YPbPr-2,

SOG-2

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SDI-2 ✓ ✓ ✓ ✓

COMPOSITE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S-VIDEO ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

HDBaseT-1 ✓ ✓ ✓

HDBaseT-2 ✓ ✓ ✓

2.6 Skärmmeny

Tryck på MENU (Meny)-knappen för att öppna Skärmmenyn.
ZeroWire-menyn visas som standard, med uppgifter om de
aktuella primära och sekundära indata som anges till vänster och
höger överst på menyn, ovanför menyflikarna.

Välj andra menyer genom att trycka på - eller -knappen för
att markera en menyflik, och tryck sedan på
BLÄDDRINGSKNAPPEN för att öppna menyn.

Justera en parameter genom att trycka på
BLÄDDRINGSKNAPPEN för att flytta den markerade raden nedåt
och tryck sedan på - eller -knappen för att ställa in
parametern eller välja en inställning. Parameterjusteringar
tillämpas i realtid medan du ändrar värdena eller inställningarna.

Skärmmenyn stängs automatiskt 30 sekunder efter den senaste
åtgärden. Den kan också stängas genom att trycka på MENU
(Meny).
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Obs! Gråtonade beskrivningar anger parametrar som inte är tillgängliga för den aktuella signalen eller
indatakonfigurationen.

2.7 ZeroWire-menyn

ANVISNING!

ZeroWire-menyn aktiveras endast på skärmar som konfigurerats med en inbäddad
ZeroWire-mottagare.

Tryck på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att öppna menyn och aktivera ZeroWire-länkningen.

Se Inställning av ZeroWire-sändaren [}  39] och bekräfta att ZeroWire-sändaren som monterats på skärmen
vetter mot den ZeroWire-inbyggda mottagarskärmen vid ett avstånd ≤ 2,4 meter (≤  8 fot), och att båda
skärmarna är inriktade vertikalt och horisontellt inom ±10° på höjder ≥ 1,5 meter (5 fot).

Länka LED

Tryck på och håll ned LINK (Länka) tills ”Linking LED” (Länka LED) börjar blinka, på den
skärmmonterade ZeroWire-sändaren.
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Börja ZeroWire-länkningen genom att trycka på -knappen på ZeroWires inbyggda mottagarskärm.

Skärmen på ZeroWires inbyggda mottagare blir svart när primära indata automatiskt växlas till ZeroWire. En
serie länkningsstatusmeddelanden nederst på skärmen visar länkningens förlopp. När länkningen är klar visas
sändarskärmens bild på mottagarskärmen.

För en alternativ ZeroWire-länkning, se ZeroWire Quick Start-länkar [} 44].

2.8 ZeroWire-statusmeddelanden

ZeroWire-statusmeddelanden visar skeden i länkningen.

Se Trådlös länkning – Statusmeddelanden [} 45] för fullständiga beskrivningar av alla statusmeddelanden.
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2.9 Bildmeny

Öppna bildmenyn genom att trycka en gång på -knappen efter att skärmmenyn öppnats.

Horisontellt läge
Centrera bilden horisontellt genom att trycka på - eller -knappen.

Vertikalt läge
Centrera bilden vertikalt genom att trycka på - eller -knappen.

H-skärpa
Öka skärpan (kantförstärkning) på den visade bilden i det horisontella planet, genom att trycka på - eller -
knappen.

V-skärpa
Öka skärpan (kantförstärkning) på den visade bilden i det vertikala planet, genom att trycka på - eller -
knappen.

Fas (endast VGA, RGBS, YPbPr och SOG)
Justera fasen av skärmens pixelklocka genom att trycka på - eller -knappen.

Frekvens (endast VGA, RGBS, YPbPr och SOG)
Justera frekvensen på skärmens pixelklocka tills bilden fyller skärmen horisontellt, genom att först ställa in
Scaling (Skalning) på Fill (Fyll) och trycka på - eller -knappen.

Överskanning (Video)
Parametern aktiveras när indata är 16:9, 480P, 576P, eller sammanflätade. Tryck på - eller -knappen för att
välja.

0: Bilden visas i en storlek som fyller hela skärmen utan att förlora någon videoinformation. Bilden kan visas
som brevlåda, med de svarta fälten längst upp och längst ned eller till vänster och höger.

1, 2, 3, 4, 5 eller 6: Förstoras stegvis och beskär den centrerade bilden. Då bilden blir större, går
videoinformation förlorad på alla sidor.

Skalning (grafik)
Parametern aktiveras när indatasignalen inte är 16:9, 480P, 576P, eller sammanflätade. Tryck på - eller -
knappen för att välja.

Fill (Fyll): Expanderar videobilden för att fylla hela skärmen. Bildformatet visas eventuellt inte korrekt.
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Aspect (Bildformat): Expanderar videobilden tills dess största dimension fyller skärmen, samtidigt som man
behåller bildformatet. Bilden kan visas som brevlåda, med de svarta fälten längst upp och längst ned eller till
vänster och höger.

1:1: Visar videodata i sin ursprungliga storlek och bildformat. Bild i format som avviker från skärmen får svarta
fält upp- och nedtill eller till vänster och höger.

SmartSync™/Alternativa lägen: (Endast VGA, RGBS, YPbPr och SOG)
NDS patentskyddade SmartSync-teknik undersöker inkommande signaler för att automatiskt visa videobilden
i sitt rätta format.

Alternativa lägen används för att manuellt skilja mellan lägen vars timingegenskaper är mycket nära.

SmartSync: Aktivera SmartSync genom att trycka på HÖGER-knappen.

Alternativa lägen: Utför en justering av Alternativa lägen genom att trycka på -knappen. Efter att
Alternative Modes (Alternativa lägen) valts, ändras läget stegvis varje gång -knappen trycks ned tills det
valda läget motsvarar det maximala tillgängliga. Nästa tryckning på -knappen återställer det ursprungliga
läget.

Vänd/Rotera

Tryck på  eller -knappen för att välja ett av 5 alternativ:

H-Flip V-Flip 90° 180° 270°
Vänd vänster till
höger

Vänd uppifrån till
ned

Medurs rotation Medurs rotation Medurs rotation

Fininställning
Ej tillgänglig för närvarande.

2.10 Färgmeny

Gamma
Välj en gammainställning genom att trycka på - eller -knappen.

1.8, 2.0, 2.2, 2.4 eller 2.6: Förinställda gammavärden

Video: Linjär gamma söktabell (Look Up Table, LUT)

PACS: DICOM gamma LUT

Denna produkt kan endast visa radiologibilder (PACS) som referens.
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Färgtemperatur
Tryck på knappen  eller  för att välj en förinställd färgtemperatur.

5500, 6500, 8000, 9300: Förinställda färgtemperaturer.

User (Användare): Om en förinställd färgtemperatur är vald, och någon annan färgparameter därefter
justeras från standardinställningen, kopieras de erhållna värdena till förinställningarna i Color Temperature
User (Färgtemperaturanvändare) och User (Användare) väljs.

Red / Green / Blue (Röd/grön/blå)
Justera balansen för den valda färgen på bilden genom att trycka på - eller -knappen.

Saturation (Mättnad) (endast tillgänglig för YUV-indata)
Justera mättnaden (färgintensiteten) på bilden genom att trycka på - eller -knappen.

Hue (Färgton) (endast tillgänglig för YUV-indata)
Justera färgtonen (färgen) på bilden genom att trycka på - eller -knappen.

Brightness (Ljusstyrka)
Justera ljusstyrkan genom att trycka på - eller -knappen. Ljusstyrkan kan också styras genom knappen för
Brightness/Contrast (Ljusstyrka/kontrast) som beskrivs i Bildjustering [} 24].

Contrast (Kontrast)
Justera kontrasten genom att trycka på - eller -knappen. Ljusstyrkan kan också styras genom knappen för
Brightness/Contrast (Ljusstyrka/kontrast) som beskrivs i Bildjustering [} 24].

Video Level (Videonivå)
Justera signalintervallet genom att trycka på - eller -knappen.

Normal: Ger ett dynamiskt intervall som motsvarar den inkommande signalen utan någon ändring.

Expanded (Expanderad): Expanderar signalnivån så att en indatasignal inom intervallet 16 (svart) till 235 (vit)
utökas till ett intervall på 0 (svart) till 255 (vit).

ANVISNING!

Om en signal redan är inom det fullständiga intervallet (0 till 255), kommer signalen att
”klippa” eller ”mättas” om den utökade inställningen väljs.

Color Correction (Färgkorrigering)
Välj en färgkorrigeringsinställning genom att trycka på - eller -knappen.

Användare: Standardvärden ersatta med användarmodifierade inställningar.

NDS: Fabrikskalibrerade för att matcha NDS-specifikationer på 2,2 gamma/6500K färgtemperatur.

SMPTE-C: Fabrikskalibrerade för att uppfylla SPMTE-C-standarden.

BT-709: Fabrikskalibrerade för att uppfylla BT-709-standarden.
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2.11 Menyn Setup (Konfiguration)

Menu Position (Menyposition)
Välj mellan nio förinställda skärmar för visning av OSD-menyn genom att trycka på - eller .

Språk
Gör så här för att välja ett av åtta språk: English (Engelska), Deutsch (Tyska), Français (Franska), Italiano
(Italienska), Svenska, Español (Spanska), Nederlands (Holländska) eller Pycckий (Ryska), tryck på - eller

-knappen.

DPMS Enable (Aktivera DPMS)
Aktivera eller avaktivera skärmens strömhanteringssystem (DPMS) genom att trycka på - eller -knappen.

Off (Av): Standardinställning.

On (På): Om det inte finns någon insignal visas ett D.P.M.S-meddelande i 10–15 sekunder innan skärmen går
in i

energisparläge. Skärmen tänds när insignalen återställs.

Auto Source Select (Välj Autokälla)
Aktivera eller avaktivera Välj Autokälla genom att trycka på - eller -knappen.

Off (Av): Videoindata väljs manuellt.

On (På): Söker igenom alla möjliga indatakällor tills en aktiv videokälla hittas.

Priority (Prioritet): Välj prioritetsdata är avaktiverad som standard. Sekundära indata måste väljas innan
Priority Input Select (Välj primära indata) kan aktiveras. När Priority Input Select (Välj primära indata) är
aktiverad, är bilden i bild placerad bakom den primära bilden, plus- och minusknapparna för PIP (  och ) är
avaktiverade och BYTESKNAPPEN förblir aktiverad. Om den primära signalen går förlorad, visas sekundära
indata. Om den primära signalen återställs, visas dess bild igen, och den sekundära bilden placeras bakom den
primära bilden. Om både primära och sekundära signaler går förlorade, skannar monitorn växelvis primära och
sekundära indata tills en signal upptäcks på en av dem. När en signal upptäcks på primära eller sekundära
indata, visas dess bild på skärmen.

Menu Lock (Menylås)
Aktivera menylåset genom att trycka på -knappen.

Off (Av): Standardinställning.
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On (På): Avaktivera tillgång till OSD-menyer för att förhindra oavsiktliga ändringar av skärminställningarna.
OSD stängs och meddelandet MENU LOCKED (Meny låst) visas en kort stund. Lås upp OSD-tillgång genom att
samtidigt trycka på och hålla ned MENU (Meny)- och BLÄDDRINGSKNAPPEN tills MENU UNLOCKED (Meny
upplåst) visas.

Kommunikationsport
Välj en kommunikationsport för styrning av skärmen med NDS enhetliga seriekommandon, genom att trycka
på - eller -knappen. Ytterligare information om anslutningen finns i Dataanslutningar och stift [} 29].

RS-232: Anslut en RJ-25-kabel till RS-232-porten.

Ethernet: När Ethernet-porten är vald kan skärmen styras genom TCP/IP-porten.

Obs! När du använder Ethernet-kommunikationsporten måste du verifiera nätverkets IP-adress: Port, nätmask-
och gatewayinställningarna som beskrivs i Menyn Setup (Konfiguration) [}  18] är korrekt konfigurerade för
nätverket.

USB: En mini-USB-kabel, som används med USB- (ND-OS) porten, visas vid den anslutande enheten som en
RS-232-port.

DVI-1 utdata
Ändra inställningarna för Redrive (Ändra enhet) eller Screen (Skärm) genom att trycka på knappen, som växlar
valet mellan de två inställningarna.

Redrive (Ändra enhet): Utdata för DVI-1-signalindata till DVI-1 RE-DRIVE- (Utdata) kontakt.

Screen (Skärm): Utdata visar bild, inklusive bild i bild och OSD, på DVI-1 RE-DRIVE-enhetens (Utdata)
anslutning.

Visa bild: DVI-1 + VGA

Redrive (Ändra enhet): DVI-1- till DVI-1-utdata Screen (Skärm): DVI-1 + VGA till DVI-1-utdata

Keypad Color (Knappsatsens färg)
Ändra knappsatsens färginställning genom att trycka på - eller -knappen.
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Fabriksinställningar
Återställ alla inställningar till fabriksinställda värden genom att trycka på knappen  för att öppna menyn
Factory Defaults (Fabriksinställningar).

Tryck sedan på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att välja fabriksinställningsfunktionen och tryck på -knappen.
Meddelandet Återställer fabriksinställningar visas under tiden.

Användarinställningar
Om du vill spara ändringar av standardinställningarna i en förvald användarprofil, ska du trycka på
BLÄDDRINGSKNAPPEN för att välja en förvald användarprofil märkt Empty (Tom) och trycka på -knappen
för att spara profilen. Meddelandet Saving User Defaults (Sparar förvalda användarinställningar) visas
under tiden.

Återställ en förvald användarprofil efter att de andra parametrarna ändrats, genom att välja den sparade
förvalda användarprofilen och trycka på -knappen. Meddelandet Restoring User Profile (Återställer
användarprofilen) visas under tiden. Rensa en förvald användarprofil genom att välja den sparade förvalda
användarprofilen och trycka på Brightness/Contrast (Ljusstyrka/kontrast). Meddelandet Clearing User
Profile (Rensar användarprofil) visas under tiden.
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Nätverkets IP-adress: Port
Den här parametern gör det möjligt för användaren att konfigurera enheten med statiska eller dynamiska IP-
inställningar och konfigurera Ethernet-porten för att styra skärmen med hjälp av enhetliga seriella
kommandon.

Konfigurera skärmen för dynamisk IP-adress att trycka på -knappen för att öppna nätverkets IP-adressmeny,
tryck på BLÄDDRINGSKNAPPEN och tryck sedan på -knappen för att öppna menyn.

Aktivera den dynamiska IP-inställningen genom att trycka på BLÄDDRINGSKNAPPEN tills DHCP-rutan
(Dynamic Host Configuration Protocol) markeras i blått, och tryck sedan på - eller -knappen för att slå på
eller stänga av DHCP.

Med DHCP på, avaktiveras nätverkets IP-adress, nätmask och gateway eftersom de automatiskt konfigureras
när enheten ansluts till ett nätverk som stödjer automatisk installation.
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Om nätverket konfigureras med DHCP på eller av, måste porten ställas in för att matcha den port som
kommandona ska skickas på. Porten kan ställas in genom att trycka på knappen för att öppna
redigeringsläge, och sedan trycka på BLÄDDRINGSKNAPPEN tills porten markeras i blått.

Tryck på - eller -knappen för att öka eller minska portnumret tills önskat portnummer ställts in. När DHCP
är inställt på AV, måste användaren konfigurera nätverkets IP-adress, nätmask och gateway för det nätverk
som skärmen styrs från. Ställ in IP-adressen genom att först säkerställa att DHCP är avaktiverad och sedan
trycka på knappen för att öppna redigeringsläget, och tryck sedan på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att markera
den första oktetten (en av IP-adressens fyra siffror). Tryck på -knappen för att konfigurera den första
oktetten, och tryck sedan på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att markera och ställa in varje efterföljande oktett
tills alla fyra ställts in korrekt.

Kontakta din IT-administratör om du inte vet inställningarna för det nätverk du vill ansluta till.

Nätmask
Nätmasken måste ställas in manuellt när DHCP är avaktiverad.

Ställ in nätmasken genom att trycka på -knappen för att öppna redigeringsläget och markera den första
oktetten (en av nätmaskadressens fyra siffror). Tryck på - eller -knappen för att konfigurera den första
oktetten, och tryck sedan på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att markera och ställa in varje efterföljande oktett
tills alla fyra ställts in korrekt för ditt nätverk. När DHCP aktiveras, konfigureras denna parameter automatiskt
av nätverket.

Gateway
Gateway måste ställas in manuellt när DHCP är avaktiverad.

Ställ in gatewayen genom att trycka på -knappen för att öppna redigeringsläget och markera den första
oktetten (en av gatewayadressens fyra siffror). Tryck på - eller -knappen för att konfigurera den första
oktetten, och tryck sedan på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att markera och ställa in varje efterföljande oktett
tills alla fyra ställts in korrekt för ditt nätverk. När DHCP aktiveras, konfigureras denna parameter automatiskt
av nätverket.

Justering av bild i bild
Tryck på knappen  eller  för att välja ett förinställt visningsalternativ för bild i bild. Visningsalternativ för
bild i bild styrs även av knappsatsens reglage för bild i bild som beskrivs i Reglage för bild i bild [} 23].
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2.12 Reglage för bild i bild

PIP (Bild i bild): Storlekskontroll av den sekundära bilden

När du börjar med endast primära indata valda och väljer sekundära indata, visas dessa först
som en liten bild i bild.

Ändra storleken på en sekundär bild genom att stänga OSD-menyerna och trycka på - eller
-knappen för att bläddra igenom de lägen för bild i bild som beskrivs nedan.

Small PIP (Liten bild i bild): Den sekundära bilden visas på 25 % av den
totala skärmens bredd, och den primära bilden visas på helskärm.

Large PIP (Stor bild i bild): Den sekundära bilden visas på 40 % av den
totala skärmens bredd, och den primära bilden visas på helskärm.

Delad skärm: Primära och sekundära bilder visas på lika stora skärmhalvor
med övre/under letterboxing.

Överskanning på delad skärm: Primära och sekundära bilder visas på lika
stora skärmhalvor med bildhöjden maximerad och beskärda till vänster/
höger.

Helskärm, primär: Primär bild visas på helskärm, med den sekundära bilden
dold.
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BYTE: Byt ut primära och sekundära indata

Byta primära indata och skärmläge mot sekundära indata genom att trycka på
BLÄDDRINGSKNAPPEN/BYTESKNAPPEN. Tryck på knappen igen för att återställa indata till
sin ursprungliga primära/sekundära status. Båda bilderna måste inte ha signal för att växla
primära och sekundära bilder.

Allmänna indata/utdata
Styrning av allmänna indata/utdata (GPIO) styrning gör att användaren kan stega igenom de sekundära
bildstorlekarna och växla primära och sekundära bilder enligt beskrivningen i Reglage för bild i bild [}  24]
och visa en inspelningsindikator överst till vänster på skärmen.

Använda en GPIO-kontrollenhet:
1. Välja primära och sekundära indata i indatamenyn.

2. Anslut en lämplig trådlös enhet till GPIO-anslutningen på det primära kortet. Se GPIO-beskrivningen och
stiftdiagrammet i Kontrollanslutningar och stift [} 31].

3. Tryck på enhetens knapp för storleken för bilden i bild storlek för att slå på och stänga av skärmen genom
alternativ för bild i bild och delad skärm.

4. Tryck på enhetens bytesknapp för att växla primära och sekundära bildplatser.

5. Tryck på enhetens inspelningsknapp för att visa inspelningsindikatorn tills inspelningsindikatorns knapp
släpps upp.

2.13 Bildjustering

Ljusstyrka/kontrast-knappen

Tryck på Brightness/Contrast (Ljusstyrka/kontrast) en gång för att öppna Ljusstyrka-reglaget.
Tryck på knappen två gånger för att öppna kontrastreglaget, eller tryck tre gånger för att öppna
bakgrundsbelysningsreglaget. Tryck på - eller -knappen för att justera kontrollerna.

Reglage för ljusstyrka

Justera ljusstyrka för primära indata genom att trycka på - eller -
knappen. Om sekundära indata är aktiverat, tryck på Brightness/Contrast
(Ljusstyrka/kontrast) igen för att öppna reglaget för sekundär ljusstyrka.

OBS! Om ljusstyrkan ställs in för högt eller för lågt minskar intervallet för
skugga och detaljer på bilden som visas.

Kontrastreglage

Justera kontrast för primära indata genom att trycka på - eller -
knappen. Om sekundära indata är aktiverat, tryck på Brightness/Contrast
(Ljusstyrka/kontrast) igen för att öppna reglaget för sekundär kontrast.

Obs! Om kontrasten ställs in för högt eller för lågt minskar intervallet för
skugga och detaljer på bilden som visas, vilket gör att färgmättnaden visas
felaktigt.
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Reglage för bakgrundsbelysning

Justera skärmens bakgrundsbelysning genom att trycka på - eller -
knappen.

Stabilisering är en funktion som återställer en justerad bakgrundsbelysning
till den fabriksinställda nivån. Aktivera eller avaktivera stabilisering genom
att trycka på BLÄDDRINGSKNAPPEN och sedan trycka på - eller -
knappen för att växla mellan valen.

Obs! Lägre bakbelysningsnivåer ökar belysningens livslängd.
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3 Montering och rengöring av höljet

3.1 Installation av kabelskydd

1. Anslut ström-, kontroll- och videokablar innan kabelhöljet installeras.

2. Rikta in kabelhöljet till kabelbrunnens fördjupning på baksidan av skärmen.

3. Skjut in kabelhöljet framåt i uttaget, med kablarna placerade under utskärningarna.

4. Skjut kabelhöljet framåt tills flikarna på den undre kanten klickar på plats.

5. Använd två tumskruvar (om sådana medföljer) för att fästa kabelhöljet i de övre vänstra och högra hörnen.

3.2 Instruktioner för rengöring

OBSERVERA!

Före rengöring måste enheterna stängas AV och kopplas från respektive strömkälla.

OBSERVERA!
Allvarliga skador på enheten

Låt inte vätska komma in i enheten, eftersom detta kan leda till allvarliga skador på
enheten.

OBSERVERA!
Skador på enheten

Använd inte lösningsmedel såsom bensen eller thinner eller sura, alkaliska eller slipande
rengöringsmedel.

Torka noga av alla främre glas- och plastytor med en luddfri trasa fuktad med ett milt glasrengöringsmedel,
såsom 70 % isopropylalkohol, destillerad ättika med 5 % syrahalt, eller ammoniak- eller icke-
ammoniakbaserade glasrengöringsmedel. Använd inte starka lösningsmedel, slipmedel eller kemiska
rengöringsdukar.
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4 Anslutningspaneler

4.1 Radiance Ultra produktkonfigurationer

Artikel Primärt kort Digital Analog HDBaseT ZeroWire Rx
inbyggt

Radiance Ultra
27 tum

90R0104 ✓

90R0100 ✓ ✓

90R0102 ✓ ✓

90R0109 ✓ ✓

90R0126 ✓ ✓

Radiance Ultra
32 tum

90R0108 ✓

90R0106 ✓ ✓

90R0107 ✓ ✓

90R0110 ✓ ✓

90R0127 ✓ ✓

TruColor 32
tum

90R0114 ✓

90R0112 ✓ ✓

90R0113 ✓ ✓

90R0115 ✓ ✓

90R0128 ✓ ✓

ANVISNING!

Se lämpligt försäljningsblad för detaljerad information.
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4.2 Radiance Ultra anslutningspaneler

Primärt kort Sekundära kort
Standardiserad indata/utdata Digitala indata/utdata

Analoga indata/utdata

Inga indata/utdata

HDBaseT indata

ANVISNING!

1. 3G-SDI 1 och 3G-SDI 2 accepterar 3G-SDI-signaler.

2. DVI-I- och DVI-D2-, 3G-SDI 1- och 3G-SDI 2 RE-DRIVE-utdata är endast aktiva med
skärmen påslagen.

3. ND–OS-kontakten är utformad för att installera firmware-uppgraderingar. ND–OS-
kontakten kan också användas för skärmkontroll. Se Menyn Setup (Konfiguration) [} 19].

Typ av anslutning

Indata Typ av anslutning
DVI–1 DVI–I (1920 x 1200 max)

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 max)

Sammansatt BNC

S–Video DIN–4

HDBaseT RJ45
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Utdata Typ av anslutning
DVI–1 DVI–I

RGBS–1/ YPbPr–1/ VGA–1/SOG–1 DVI–I

DVI–2 DVI–D

SDI 1, SDI 2 BNC

4.3 Dataanslutningar och stift

DVI-I Digital och Analog
DVI-I IN är en enda länk DVI-D. Denna anslutning stöder digitala och analoga (RGBS/YPbPr) signaler. Analoga
data visas på stift 8, och stift C1–C5.

Stift Signal Stift Signal Stift Signal

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

2 T.M.D.S. DATA 2+ 12 Används ej 22 T.M.D.S. KLOCKSKYDD

3 T.M.D.S. DATA 2/4 SKYDD 13 Används ej 23 T.M.D.S. KLOCKA+

4 Används ej 14 +5 V STRÖM 24 T.M.D.S. KLOCKA

5 Används ej 15 JORD Endast DVI-I IN
6 DDC KLOCKA 16 DETEKT. HET KONTAKT C1 ANALOG RÖD

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

8
ANALOG VERTIKAL SYNK
(Endast DVI-I IN) 18 T.M.D.S. DATA 0+ C3 ANALOG BLÅ

9 T.M.D.S. DATA 1- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SKYDD C4
ANALOG HORISONTAL
SYNK

10 T.M.D.S. DATA 1+ 20 Används ej C5 ANALOG JORD

VGA
VGA IN stödjer RGBS 2-, YPbPr-, och SOG 2-signaler.

Stift Beskrivning Stift Beskrivning Stift Beskrivning
1 RÖD 6 JORD RÖD 11 N. C.

2 GRÖN 7 JORD GRÖN 12 DDC_SDA

3 BLÅ 8 JORD BLÅ 13 HORIS SYNK

4 N.C. 9 + 5VD 14 VERT SYNK.

5 JORD 10 SYNK JORD 15 DDC_SCL
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S-Video

Stift Namn Beskrivning
1 JORD Jord (Y)

2 JORD Jord (Y)

3 J Intensitet (luminans)

4 C Intensitet (krominans)

HDBaseT
HDBaseT använder en RJ-45-anslutning.

Stift Beskrivning
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 Kontrollanslutningar och stift

TCP-IP

Stift Signal Beskrivning
1 TX+ Ingen anslutning

2 TX- Överföringsretur

3 RX+ Mottagning

4 N/C Ingen anslutning

5 N/C Ingen anslutning



31 / 58

Anslutningspaneler | 31

6 RX- Mottagningsretur

7 N/C Ingen anslutning

8 N/C Ingen anslutning

USB
Flash-uppgraderad kabel artikelnummer 35Z0047, finns tillgänglig från NDS.

Stift Namn Beskrivning
1 VCC + 5 VDC

2 D- Dataöverföringsretur

3 D+ Dataöverföringsretur

4 JORD Jordning

RJ-11 (6 stift) RS-232 seriell styrning

Stift Namn Beskrivning
1 N/C Ingen anslutning

2 N/C Ingen anslutning

3 N/C Ingen anslutning

4 RXD Mottagning

5 JORD Jordning

6 TXD Överför

Allmän indata/utdataanslutning
RJH 4-stifts telefonlurkontakt

Stift Namn Beskrivning
1 Swap (Byte) Byta P- och S-indata

2 P.S. Storlek för bild i bild

3 R.I. Inspelningsindikator

4 JORD Inspelningsindikator

Byte: Om växelstiftet stängs mot JORD växlas de primära och sekundära bildernas position och storlek. Se
Reglage för bild i bild [} 23] för mer detaljer.
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PIP Size (Storlek för bild i bild): Den sekundära bildens storlek ökar varje gång funktionen PIP Size (Storlek
för bild i bild) ansluts till JORD. Se Reglage för bild i bild [} 23] för mer detaljer.

Inspelningsindikator: Inspelningsindikatorn visas medan en kontaktstängning till JORD föreligger, indikatorn
släcks när kontakten öppnas. Inspelningsindikatorn visas överst till vänster på monitorn.

4.5 Elektriska symboler

Jordutjämning

Denna symbol visas bredvid skärmen för utjämning av jordpotential (jordstift).

Stängd (På) brytare

Denna symbol visas på den stängda, eller påslagna sidan av skärmens På/Av-
omkopplare.

Öppen (Av) brytare

Denna symbol visas på den öppna, eller stängda sidan av skärmens På/Av-omkopplare.

OBSERVERA!
Försämring av videosignalen

Vi rekommenderar att böjningsradien av metallkablar inte är mindre än 63 mm (2,5 tum)
eller 7 gånger kabelns diameter, beroende på vilket som är störst. Skarpare böjningar kan
skada kabeln och/eller försämra videosignalen.
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5 Specifikationer och upplösningar som stöds

5.1 Specifikationer

Specifikationerna kan ändras utan meddelande. Kontakta fabriken för aktuella specifikationer.

Radiance Ultra 27 tum Radiance Ultra 32 tum Radiance Ultra 32 tum
TruColor

Granskningsområde
(diagonalt)

685 mm (27,0 tum) 800 mm (31,5 tum) 800 mm (31,5 tum)

Typisk ljusstyrkaa (cd/m2) 900 400 650

Inbyggd upplösning 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080

Bildpunktsstorlek (mm) 0,311 0,364 0,364

Granskningsvinkel
(horisontell och vertikal)

178° 178° 178°

Kontrastförhållande
(nominellt) 1000:1 1100:1 1100:1

Färgskala BT.709/SMPTE-C BT.709/SMPTE-C 120 % BT.709

VGA-indatasignal på 75
Ohm 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HD-SDI-indatasignalnivå 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p 0,8–2,0 V p-p

S-Video-indatasignalnivå 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

Sammansatt
indatasignalnivå 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

HDBaseT-indatasignalnivå 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p 0,85–2,75 V p-p

Synka vid grönt (SOG) 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS-indatasignalnivå 0,7 V p-p 0,7 V p-p 0,7 V p-p

RGBS-indatasynknivå 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p 0,4–4,0 V p-p

Inspänning (DC) 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A 24 V/6,25 A

Likströmförbrukning
(nominell)b 70 W 52 W 87 W

Växelströmförbrukning
(nominell)b 81W 60 W 98 W

Dimensioner (B x H x D)
26,7 x 17,5 x 3,3 tum

(678 x 445 x 84 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 tum

(780 x 511 x 86 mm)

30,7 x 20,1 x 3,4 tum

(780 x 511 x 86 mm)

Skärmvikt 8,9 kg (19,5 lb.) 11 kg (24,0 lb.) 13,2 kg (29,0 lb.)

Driftstemperatur 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F) 0–40 °C (32–104 °F)

Förvaringstemperatur –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F) –20–50 °C (4–122 °F)

Luftfuktighet vid
användning (icke-
kondenserande)

20–85 % 20–85 % 20–85 %

Luftfuktighet vid förvaring
(icke-kondenserande) 5–85 % 10–90 % 10–90 %

Luftfuktighet vid transport
(icke-kondenserande) 5–85 % 10–90 % 10–90 %
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Användningshöjd (Max) 2 000 m (6 600 ft) 2 000 m (6 600 ft) 2 000 m (6 600 ft)

Förvaringshöjd (Max) 10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft) 10 000 m (33 000 ft)

a. Ljusstyrkan som visas har ingen pekskärm eller A/R-filter installerat.

b. Gäller Bridge Power BPM150S24F06-nätadapter.

5.2 Upplösningar som stöds

DIV-upplösningar som stöds

Signalparameter Intervall som stöds
Aktiv upplösning (horisontell x vertikal) 640 x 480 min till 1920 x 1200 max

Uppdateringsfrekvens (vertikala frekvens) 23,98 Hz upp till 85 HZ

Pixelklocka (pixelfrekvens) 25 MHz upp till 165 MHz

DVI-D-indata kan automatiskt detektera alla giltiga, digitala DVI-signaler i upplösningen, vertikal uppdatering
och pixelklockintervall som anges i tabellen ovan. Signaler utanför några av de angivna intervallen får inte
användas.

SDI- och HDBaseT-upplösningar som stöds

SDI- och HDBaseT-upplösningar
som stöds

Vertikal upplösning (linjer) Vertikal frekvens (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-, och YPbPr-upplösningar som stöds

Horisontell upplösning (pixlar) Vertikal upplösning (linjer) Vertikal frekvens (Hz)
720 480i 29,97

720 487i 29,97

720 480p 59,94

720 480p 60

720 576i 25

720 576p 50

640 480 60

800 600 60,32

1024 768 60

1280 720p 50

1280 720p 59,94

1280 960 59,94

1280 960 60

1280 1024 60,02

1600 1200 60

1920 1080i 25

1920 1080i 29,97

1920 1080p 50

1920 1080p 59,94
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6 ZeroWire® inbyggd teknik

ANVISNING!

Ytterligare information och procedurer i detta avsnitt gäller endast för användning av
Radiance Ultra-skärmar, som konfigurerats med den valfria, förinstallerade, inbyggda
ZeroWire-mottagaren.

Radiogodkännande:

Denna enhet uppfyller kraven i utkastet av EN302 567 V2.0.24 och överensstämmer med radio- och
teleutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.

FCC-identifikation: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101

6.1 Avsedd användning och varningar

Avsedd användning
Radiance Ultra-seriens ZeroWire inbyggda och ZeroWire G2 är en parkopplad, trådlös,
videokommunikationssändare och mottagaren, avsedd för leverans av videosignaler från en källa såsom en
endoskopikamera/-processor eller annan videokälla över en radiofrekvenslänk till en ZeroWire-mottagare för
visning av bilder under endoskopiska och allmänna kirurgiska ingrepp. Radiance Ultra-serien och ZeroWire G2
trådlösa videosystem är en icke-steril, återanvändbar enhet som inte är avsedd för användning i det sterila
fältet.

Varningar

Använd inte i MR-miljöer.

För uppdragskritiska applikationer rekommenderar vi starkt att ett extra ZeroWire-sändar- och
mottagarpar och en DVI-kabel, finns omedelbart tillgängligt. Dessutom rekommenderar vi att en
skärm som är ledningsansluten till videokällan är omedelbart tillgänglig när ett kirurgiskt ingrepp
pågår.

Ett minsta avstånd på 20 cm måste alltid hållas från enheten som används och användaren eller
patienten.

Kontraindikationer
Se kapitel Kontraindikationer [} 9].
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6.2 ZeroWire-specifikationer

ZeroWire-systemet ger trådlös leverans av videosignaler från DVI- eller 3G-SDI-utdata för OR-videokällor till
DVI-indata på en videoskärm. Det fungerar som ett 60 Ghz-baserat, trådlöst HD-system i enlighet med FCC (del
15) regler för det olicensierade 57-64 GHz-bandet som sitter i millimeter-vågsdelen (mmW) på det
elektromagnetiska spektrumet. Sändaren är monterad på den övre bakre kanten på en skärm, och mottar
indatavideosignaler direkt från en endoskopisk kameraprocessor eller från DVI eller SDI re-driveutdata på
skärmen.

Trådlös signaltyp 60 GHz trådlöst HD-band (WiHD)

Frekvensband 57–64 GHz

Videokomprimering Ingen

Videoindata (Tx) DVI-D, 3G-SDI, HDMI

Videoutdata (Rx) DVI-D

HIPAA-support 256 bit AES-kryptering

Systemlatens < 1 bildruta

Maximalt antal par per OR 2 par

RF strömavbrott < 28 dBm/MHz EIRP

Maximal räckvidd < 9,14 m (30 ft)

Datahastighet 50 Mbit/s–3,8 Gbit/s

Strömförbrukning < 8 Watt

Maximal EIPR-uteffekt av testfrekvensen

Kanaler Maximal EIPR-uteffekt av
testfrekvensen

Genomsnittlig EIRP-uteffekt

LRP Låg kanal 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP Hög kanal 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP Låg kanal 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP Hög kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

Icke-interferensavstånd
De angivna enheterna i följande tabell har testats för att påvisa det minsta säkerhetsavståndet för att ZeroWire
ska fungera utan störningar med varandra. Om ZeroWire vid någon tidpunkt tros ha orsakat eller får
störningar från dessa enheter, ska du helt enkelt flytta bort enheterna från varandra och sedan upprätthålla
minst de separationsavstånd som anges i tabellen.

Testad utrustning Avstånd till sändare Avståndet till mottagare
Diatermi > 60 cm (2 fot) > 30 cm (1 fot)

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådlös anslutningspunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

5,8 GHz trådlös anslutningspunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhet > 1 cm > 1 cm
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Undvika störningar i samma kanal
Om placeringen av ZeroWire G2 är den typiska med ett system per rum, finns i princip inga begränsningar.
Sändarens kanalvalfunktion plockar upp den kanal som är minst känslig för störningar från de två tillgängliga
kanalerna, baserat på resultatet av dess skanning vid uppstart.

Några av de faktorer som påverkar isolering av ZeroWire G2-kanalerna anges nedan:

1. Tjockleken på och materialet i rummets väggar.

2. Öppning och stängning av rummets dörrar.

3. Rummets takstruktur och material som används vid konstruktionen av denna.

ZeroWire G2-sändar-/mottagarpar måste installeras i samma rum. Drift i olika rum stöds inte. När två sändar-/
mottagarpar är installerade i samma rum, måste varje par länkas separat, ett par i taget, där det andra paret
länkas efter att det första parets länkats framgångsrikt. Det finns ingen anledning att stänga av det först
länkade paret innan det andra paret startas eller länkas.

Användning av kanal
De rekommendationer som anges nedan bör användas för att bestämma den lämpliga inställningen:

1. ZeroWire G2-sändar- och/eller mottagarenheter kan inte användas med tidigare ZeroWire-sändar- och/
eller mottagarenheter.

2. Högst två ZeroWire-system kan användas i samma rum. Det länkade sändar- och mottagarparet bör vara
separerade minst 1 m (3 fot) i rummet.

3. Grupper av två ZeroWire-system kan ställas upp i flera rum, förutsatt att rummen är placerade minst 7,6 m
(25 fot) ifrån varandra.

4. ZeroWire G2-sändare och mottagare bör inte installeras i metallskåp eller omges av metallföremål,
eftersom detta förhindrar att sändaren kommunicerar med mottagaren.

Installation på flera system
När två hopparade sändar- och mottagarsystem ska installeras i en given operationssal ska följande procedur
användas:

1. Om sändare och mottagare inte har länkats ska du starta det första sändar- och mottagarparet och följa
den länkningsprocedur som beskrivs i ZeroWire Quick Start-länkar [} 44].

2. Slå på det andra sändar- och mottagarparet och upprepa länkningsproceduren. Sändar- och mottagarpar
måste länkas ett par i taget. Vi rekommenderar att länkade par märks för att underlätta installation och
felsökning.

Prestanda
ZeroWire HD trådlösa videosystem är avsett och optimerat för användning i operationssalar eller ingreppsrum.
Användning utanför en klinisk miljö rekommenderas inte.

Följande steg hjälper dig att uppnå optimala prestanda med ZeroWire system:

1. Montera båda komponenterna minst 1,5 m (5 fot) från golvet.

2. Helst ska både sändaren och mottagaren vara vid samma höjd.

3. För en pålitlig videolänk, följ riktlinjerna beskrivs i Inställning av ZeroWire-sändaren [} 39].

4. Sändaren och mottagaren ska vara mittemot varandra och vara synliga för varandra i fria luften.

5. För applikationer som inte är mittemot varandra, rekommenderar vi att sändaren och mottagaren befinner
sig ≤ 1,8 m (6 fot) eller mindre från väggarna.
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6.3 Inställning av ZeroWire-sändaren

Inställning av ZeroWire G2-sändaren

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videokälla
(2) DVI-utdata (DVI-kabel)
(3) SDI-utdata (valbar 3G-SDI-kabel)
(4) Ström till skärmen (24 VDC)
(5) Ström till sändare (24 VDC)
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6.4 ZeroWire G2-sändarens anslutningspanel

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

(1) PÅ/AV-brytare
(2) Strömkontakt
(3) DVI-indata
(4) 3G-SDI-indata
(5) USB-port: Används för uppdateringsinstallationer av sändarens firmware, inte som en allmän

I/O

6.5 ZeroWire G2-sändarens ”Y”-adapterkablar

ZeroWire G2-sändare och -mottagare, som används med skärmar på upp till 32 tum som stöds av NDS, kan
använda en valfri ”Y”-adapterkabel för strömförsörjning av ZeroWire-enheten. Två typer av ”Y”-adapterkablar
är tillgängliga. I förekommande fall inkluderas den lämpliga Y-kabeln i skärmtillbehörskitet.

SwitchCraft ”Y”-adapterkabel (35X0096)

SwitchCraft ”Y” adapterkabel (35X0097)



41 / 58

ZeroWire® inbyggd teknik | 41

6.6 ZeroWire G2-sändarens strömförsörjning

ZeroWire-sändaren och -mottagaren kan drivas direkt med den medföljande 24 VDC-nätadaptern.

(1) (2)

(1) Modellnummer för 24 VDC-nätadaptrar
(2) J3 i ”Y”-adaptern eller 24 VDC-nätadapterns kabel ansluts här

Vid användning av en nätadapter, ska du välja och installera den kontaktadapter som överensstämmer med
effektbehovet:

• GlobTek GTM91120-3024-T3A

• Ault MW172KB2400B02
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6.7 Placering och inriktning

På grund av formen på antennens signalfält bör både sändar- och mottagarenheter installeras så att de är
inriktade vertikalt och horisontellt inom ± 10°.

Vertikal justering
Vertikal justering bör vara inom ± 10°.

Horisontell justering
Horisontell justering bör vara inom ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Sändare
(2) Primär monitor
(3) Mottagare
(4) Sekundär monitor
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(1)

(2)

(1) Sändare
(2) Fältform

Höjd
Sändaren och mottagaren ska placeras minst 1,5 m (5 fot) över golvet, vara på samma höjd och helst med
sändarens och mottagarens främre kanter parallella och vända mot varandra.

Horisontellt avstånd mellan sändare och mottagare
ZeroWire G2 fungerar korrekt med ett horisontellt avstånd mellan sändare och mottagare på upp till 9,1 m (30
fot). Men i de flesta OR-miljöer uppnås bästa resultat med ett horisontellt avstånd på upp till 2,4 m (8 fot).
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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-sändare (5) Rullstativ
(2) Primär skärm (6) Operationsbrits
(3) Sekundär skärm (7) Endoskopivagn
(4) ZeroWire-mottagare

6.8 ZeroWire Quick Start-länkar

1. Anslut en DVI- eller SDI-videokälla till den skärmmonterad ZeroWire-sändaren.

2. På den mottagande Radiance Ultra ZeroWire-skärmen, ska du trycka på INPUT (Indata)-knappen tre gånger
för att komma till menyn Indata.

3. Bekräfta att ZeroWire finns tillgänglig som primära indata.
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4. Tryck på INPUT (Indata) för att stänga Indata-menyn och tryck sedan på den igen för att komma åt
ZeroWires länkmeny.

5. Tryck på och håll ned INPUT (Indata)-knappen i tre sekunder tills förloppsindikatorn fyller rutan.

6. Tryck på och håll ned LINK (Länka) tills den blå knappen ”Linking LED” (Länka LED) börjar blinka, på den
skärmmonterade ZeroWire-sändaren. Efter att sändar- och mottagarenheterna identifierat varandra och börjar
länka, blinkar både länknings- och statuslamporna snabbt i flera sekunder.

7. Nederst till vänster på den mottagande Radiance Ultra ZeroWire-skärmen, visar en serie av
statusmeddelanden stegen i länkningsprocessen.

6.9 Trådlös länkning – Statusmeddelanden

När en länk initieras, börjar den typiska sekvensen av statusmeddelanden som visas på mottagarens skärm
med Söker efter sändare och en påminnelse om att aktivera sändaren.

Skede 1: Söker efter sändare – Aktivera LÄNKA på ZeroWire-sändaren om den inte redan aktiverats.

Skede 2: Etablera en länk
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Skede 3: Trådlöst kopplad

När strömmen till en tidigare länkat system återställs börjar en typisk sekvens av statusmeddelanden som
visas på mottagarens skärm med Söker efter sändare.

Skede 1: Söker efter sändare

Skede 2: Etablera en länk

Skede 3: Trådlöst kopplad
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Om en länk inte kan fastställas eller verifieras inom 60 sekunder, visas statusmeddelandet Ingen sändare
hittades på mottagarens skärm. För förslag på hur man löser problem med länkning, se ”ZeroWire-felsökning”
på sidan 36.

Skede 1: Söker efter sändare

Skede 2: Ingen sändare hittades
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7 Felsökning

7.1 Felsökning av skärmen

Problem Felsökning

Bildstorleken är för stor för skärmen

(endast VGA-, RGBS-, YPbPr- eller
SOG-analoga indata)

Om bilden inte verkar vara av rätt format, måste SmartSync köras. Kör
SmartSync genom att trycka på MENU (Meny)-knappen. I menyn
Picture (Bild), ska du trycka på BLÄDDRINGSKNAPPEN för att markera
SmartSync och tryck på -knappen.

SmartSync kör och optimerar bildvisningsegenskaperna.

Spökartefakter i tecken

Spökartefakter i tecken beror vanligen på reflektioner i videokabeln
eller källan. Använd en kabel av hög kvalitet och, om möjligt, sänk den
vertikala uppdateringsfrekvensen. Lägre skanningshastigheter kan
hjälpa till att eliminera reflektioner. I motsats till en CRT-skärm, flimrar
inte en platt skärm vid lägre uppdateringsfrekvenser (60 Hz är
optimalt) och datauppdateringen kommer att vara densamma vid alla
uppdateringsfrekvenser.

Oskarpa tecken

(endast VGA-, RGBS-, YPbPr- SOG-
analoga indata)

Om texttecken verkar vara ”fladdriga” eller feta, kan skärpan,
frekvensen och/eller fasen kräva justering. Se avsnittet "Inställning av
frekvens, fas och skärpa" nedan.

Tecken-brus och vertikal distorsion

(endast VGA-, RGBS-, YPbPr- eller
SOG-analoga indata)

Frekvensjusteringen utökar eller drar ihop den horisontella storleken
på den visade bilden. Den bild som visas kan vara för bred eller för
smal och vertikala ränder och pixel-jitter kan visas i grått och ljusa
färger. Justera frekvensen tills bilden passar skärmen. Horisontell
lägesjustering kan användas för att verifiera att frekvensen är korrekt
inställd. Rikta in bilden mot den vänstra kanten av skärmen och växla
sedan genom ett "klick" till höger. Bilden bör ha en kolumn från
skärmen på höger sida om frekvensen är korrekt inställd.

Testa och justera frekvens

(endast VGA-, RGBS-, YPbPr- eller
SOG-analoga indata)

Med en ansluten dator, öppna en tom textfil, centrera filfönstret på
skärmen och ange teckenstorleken och stilen till 8 punkter Vanlig text.
Tryck på Enter-tangenten för att flytta markören till mitten av sidan
och tryck sedan på och håll ned Shift och + tangenterna att skapa en
rad + symboler.

Inkonsekvent ljusare eller mörkare skärmvariationer av + symboler är
en indikation på att frekvensparametern kräver justering. Tryck på
MENU (Meny)-knappen för att öppna skärmmenyn och tryck på -
knappen för att välja bildmenyn, tryck sedan på
BLÄDDRINGSKNAPPEN för att välja frekvensparameter. Tryck sedan
på - eller -knappen för att öka eller minska frekvensen tills den
når en punkt där alla + symboler visar lika.

Obs! Skärpa och fas är finjusteringar som bäst ställs in med ett
skärmkalibreringsprogram.

Svart skärm

Stäng av och slå på skärmen. Om logotypskärmen visas fungerar
skärmen på rätt sätt. Kontrollera om strömhanteringsfunktionen
(DPMS) är aktiverad. Meddelandet Söker visas nederst till höger när en
videokälla inte är närvarande.
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7.2 ZeroWire-felsökning

Problem Möjliga orsaker Korrigerande åtgärd

Indikatorlampan är inte
tänd

Lös nätsladdkontakt
Kontrollera att nätsladdkontakten är ordentligt isatt i
enhetens uttag.

Y-kabel
Om du använder Y-kabeln för att driva enheten ska
du kontrollera att den är ansluten till en NDS 24 VDC-
nätadapter och att nätadaptern är strömsatt.

Fristående nätadapter
Om fristående nätadapter används ska du bekräfta att
den är korrekt isatt i vägguttaget.

Vägguttag
Vissa vägguttag har inbyggda strömbrytare.

Om uttaget som används har en inbyggd brytare, ska
du kontrollera att den är PÅ.

Ingen sändare hittades Kontrollera att sändarenheten är PÅ eller att
källsignalen är ansluten.

Ingen bild på skärmen
efter att
indataupplösningen bytts

Slå och stäng av ZeroWire-sändaren och mottagaren,
inte skärmen.

Det går inte att upprätta
en länk efter försök att
parkoppla

Slå och stäng av både ZeroWire-sändaren och
mottagaren.

Dålig eller periodisk video

Sändaren och
mottagaren är placerade
mer än 9,1 m (30 fot)
ifrån varandra.

Minska avståndet mellan sändaren och mottagaren till
9,1 m (30 fot) eller mindre.

Se maximal räckvidd i avsnitt Placering och inriktning
[} 42]..

Sändaren och
mottagaren är inte
korrekt justerade

Följ rekommendationerna för sändare och mottagare
under Placering och inriktning [} 42].

DVI- eller SDI- (endast
sändare) anslutningar

Bekräfta att kablarna är korrekt anslutna.

Videoläge som inte
stöds

Kontrollera att det tillämpade videoläget stöds. Se
Placering och inriktning [} 42]..

DVI- eller SDI- (endast
sändare) kablar

Byt ut kablarna en i taget och kontrollera
videoskärmen.

Om videosignalen visas korrekt efter att en kabel har
bytts ut, släng den kabel du just bytte ut.

Överhörning Se Placering och inriktning [} 42]..

Svag signalstyrka Se Placering och inriktning [} 42]..

Sändaren och
mottagaren är påslagna

Kontrollera att videokällan är ansluten till sändaren,
inte mottagaren.
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LED-statuslampor
LED-status Beskrivning
Blå och blinkar långsamt Enheten skannar för en kanal.

Blå och blinkar snabbt Enheten försöker att länka.

Blå och fast sken
Enheten skickar (sändaren) eller mottar (mottagare)
videodata.

Blå alternerande PÅ/AV i 3 sekunder Ingen länkningsinformation lagrad.
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8 Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller
All medicinsk elektronisk utrustning måste uppfylla kraven i IEC 60601-1-2. Försiktighetsåtgärder, uppfyllande
av riktlinjerna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i denna handbok och verifiering av alla medicinska
enheter i samtidig drift krävs för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet och samtidig förekomst av alla
andra medicintekniska produkter före ett kirurgiskt ingrepp.

Med hänsyn till utrustningens strålningsegenskaper är den lämplig att använda i industriområden och på
sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kan
utrustningen inte erbjuda tillräckligt skydd för radiokommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta
avhjälpande åtgärder, till exempel att flytta eller omorientera utrustningen.

Följande EMC-tabeller är tillgängliga för referens:

8.1 Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk utstrålning

Produkten är avsedd att användas i en miljö enligt beskrivningen nedan. Användaren/operatören av
produkten bör se till att enheten används inom en sådan miljö.

Strålningstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-strålning CISPR 11 Grupp 1

Produkten använder enbart radiofrekvensenergi
för sin interna funktion. Därför är dess RF-
emissioner mycket låga och kommer sannolikt
inte att orsaka störningar på elektronisk
utrustning i närheten.

RF-strålning CISPR 11 Klass A

Produkten är lämplig för användning i alla lokaler,
andra än offentliga lokaler och de som är direkt
anslutna till det allmänna elnätet som
tillhandahåller byggnader som används för
offentliga ändamål.

Övertoner
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmerstrålning IEC
61000-3-3

Överensstämmer
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8.2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Immunitet mot elektromagnetiska störningar

Denna produkt är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller
användaren ska se till att den används under sådana förhållanden.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontakturladdning

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV lufturladdning

Utstrålat RF-fält IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz–2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Närhetsfält från trådlösa sändare IEC 61000-4-3

80 MHz–2,7 GHz. 3 V/m

Spot-tester: 385 MHz. vid 27 V/m;

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz. vid 9V/m;

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz. vid
28 V/m

Elektriskt snabba transienter/pulsskurar IEC 61000-4-4

±2 kV, nätström (AC)

±1 kV, I/O-portar

100 kHz PRR

Stötspänningar (surges) enligt IEC 61000-4-5

Nätström, linje till mark

Nätström, linje till linje

±0,5, ±1, ±2 kV

±0,5, ±1 kV

Ledningsburen RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz–80M Hz)

6 V ISM-band

80 % AM 1 kHz

Nätfrekvens (50/60 Hz) magnetfält IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 eller 60 Hz

Spänningsfall, kortvariga avbrott och variationer av
strömförsörjningen IEC 61000-4-11

100 % bortfall, 0,5 perioder, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % bortfall, 1 period

30 % bortfall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Avbrott 100 % bortfall, 5 s

ANVISNING!

Fältstyrkor från fasta givare, som basstationer för telefoner (mobila eller trådlösa) och
kommunikationsradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och tv-sändningar kan
inte förutsägas teoretiskt med precision. För att kunna bedöma den elektromagnetiska
miljön som orsakas av fasta radiosändare bör en elektromagnetisk platsinspektion
övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där produkten används överskrider
den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån bör du observera produkten för att verifiera att
den fungerar normalt. Om onormal drift observeras kan ytterligare åtgärder vara
nödvändiga, såsom inriktningsändring eller omflyttning av produkten.



53 / 58

Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller | 53

ANVISNING!

Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre 
än 3 V/m.

8.3 Vägledning och tillverkarens deklaration – rekommenderade separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil kommunikationsutrustning och
produkten.

Produkten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från radiofrekvenser (RF)
kontrolleras. Kunden eller användaren av produkten kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att
upprätthålla ett minimalt avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och
produkten enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala
uteffekt.

FARA!
Effekterna av RF-telekommunikationsenheter (sändare) på prestandaegenskaperna

Bärbara HF-kommunikationsenheter kan påverka enhetens prestandaegenskaper. Därför
måste sådana enheter hållas minst 30 cm (oberoende av beräkning) från insufflatorn, dess
tillbehör och kablar.

Sändarens angivna högsta
uteffekt (W)

Separationsavstånd i meter enligt sändarens frekvens

150kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 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

För sändare med en maximal märkuteffekt som inte anges i tabellen ovan kan det rekommenderade
separationsavståndetd i meter (m) uppskattas med hjälp av den formel som gäller för sändarens frekvens, där
P är sändarens maximala märkuteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANVISNING!

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallets separationsavstånd.

ANVISNING!

Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte under alla omständigheter. Den elektromagnetiska
spridningen påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.



54 / 58

54 | Villkor och bestämmelser

9 Villkor och bestämmelser

9.1 Försäkran om efterlevnad

FCC:s och rådets direktiv för europeiska standarder

Denna produkt efterlever Del 15 i FCC-reglerna och 2017/745, Europeiska unionens förordning om
medicintekniska produkter. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka
skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan
orsaka oönskade resultat.

1. Använd de bifogade, specificerade kablarna med färgskärmen för att inte störa radio- och tv-mottagning.
Användning av andra kablar och adaptrar kan orsaka interferens med annan elektronisk utrustning.

2. Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna enligt del 15 i FCC och CISPR 11. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, ge upphov till skadliga störningar av radiokommunikationer.

IEC

Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för medicintekniska enheter enligt IEC 60601-1-2.
Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en normal vårdinrättning. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med anvisningarna, ge upphov till skadliga störningar för annan apparatur i närheten.

FCC, rådets direktiv för europeiska standarder och IEC

Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna
utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs
av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande
åtgärder:

• Vrida eller flytta den mottagande antennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

Extra utrustning som ansluts till denna produkt måste vara certifierad enligt respektive IEC-standarder (dvs.
IEC 60950-1 eller IEC 62368-1) för databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning.

Vidare ska alla konfigurationer efterleva systemstandarden IEC 60601-1-1. Varje person som ansluter
ytterligare utrustning till signalingången eller signalutgången har skapat ett medicinskt system och är därmed
ansvarig för att systemet efterlever kraven i systemstandarden IEC 60601-1-1. Den person som är ansvarig för
att säkra enheten till ett system måste säkerställa att den monteringsutrustning som används med denna
produkt efterlever IEC-standarden 60601-1. Om du har frågor, kontakta vår avdelning för tekniska tjänster eller
din lokala representant.
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FCC

ANVISNING!

Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för en digital produkt av Klass
A, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd
mot skadliga störningar när utrustningen används i en kommersiell miljö. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte
installeras och används i enlighet med instruktionshandboken, ge upphov till skadliga
störningar av radiokommunikationer. Användning av denna utrustning i ett
bostadsområde kan troligtvis orsaka skadliga störningar och användaren kan då behöva
korrigera störningen på egen bekostnad.

9.2 Juridiskt uttalande

NDS kan sälja sina produkter via andra medicintekniska tillverkare, distributörer och återförsäljare, och därför
bör köpare av denna NDS-produkt samråda med den organisation genom vilken produkten köpts om
villkoren för eventuella produktgarantier som tillhandahålls av en sådan organisation.

NDS varken antar eller auktoriserar någon person att anta, för dess räkning, några andra ansvar i samband
med och/eller relaterade till försäljning och/eller användning av dess produkter. För att säkerställa korrekt
användning, hantering och skötsel av NDS-produkter, bör kunderna läsa den specifika produktlitteraturen,
handboken och/eller märkningen som medföljer produkten eller på annat sätt är tillgänglig.

Kunder bör vara medvetna om att systemets konfiguration, programvaran, programmet, kunddata och
operatörens kontroll över systemet, bland andra faktorer, påverkar produktens prestanda. Även om NDS-
produkter anses vara förenliga med många system, kan kundernas specifika, funktionella implementation
variera. Därför måste lämplighet för en produkt för ett visst syfte eller tillämpning fastställas av konsumenten
och garanteras inte av NDS.

NDS FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET, TJÄNLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG MED
AVSEENDE PÅ ALLA NDS-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH/ELLER
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ART ELLER OMFATTNING, VARE SIG DENNA ÄR UNDERFÖRSTÅDD, UTTRYCKLIG
OCH/ELLER SOM UPPSTÅR UNDER ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON FÖRFATTNING, LAG, KOMMERSIELL
ANVÄNDNING, SED, HANDEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH FRISKRIVS.

NDS, dess leverantörer och/eller distributörer är inte ansvariga, direkt eller genom ersättning för särskilda,
oförutsedda skador, följdskador, straff, typiska eller indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till,
påstådda skador för försenad leverans, icke-leverans, fel på produkten, produktens design eller produktion,
oförmåga att använda sådana produkter eller tjänster, förlust av framtida verksamhet (förlorad vinst) eller av
någon som helst annan orsak, i samband med eller till följd av inköp, försäljning, leasing, hyra, installation eller
användning av sådana NDS-produkter, dessa villkor, eller med hänsyn till några av villkoren i något avtal som
innehåller dessa villkor.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR AV VISSA GARANTIER ELLER
BEGRÄNSNING AV ANSVAR, VARFÖR BEGRÄNSNINGARNA OCH/ELLER UNDANTAGEN SOM ANGES HÄRI
EVENTUELLT INTE GÄLLER. I DETTA FALL BEGRÄNSAS ANSVAR I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT
LAGEN I DENNA JURISDIKTION.
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Den information som tillhandahålls i detta dokument, inklusive all design och tillhörande material, är värdefull
egendom som tillhör NDS och/eller dess licensgivare och de förbehåller, när så är lämpligt, alla patent,
upphovsrätter och annan äganderätt till detta dokument, inklusive alla designer, tillverkningsreproduktion,
användning och försäljningsrättigheter till dessa, förutom i den mån dessa rättigheter uttryckligen beviljats till
andra.

Denna användarhandbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vid frågor om den senaste
bruksanvisningen, kontakta NDS.
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