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Produkten ska strömförsörjas via en transformator med mittuttag när den används i USA vid spänningar över 120 
volt. Produkten är avsedd för kontinuerlig drift.  
 
Det är installatörens ansvar att testa produktens jordning för att kontrollera att den överensstämmer med sjukhusets, 
lokala och nationella krav på impedans.  
 
Ett jordstift, som sitter på baksidan av produkten, kan användas för jordning av enhetens chassi. Varje sådan jordning 
måste installeras enligt gällande elektriska föreskrifter. Jordstiftet visas i den mekaniska ritningen på sidan 2. 

Återvinning: 
 

Följ lokala anvisningar och återvinningsplaner angående återvinning och kassering av denna utrustning. 

Varningar och försiktighetsåtgärder 
Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om installationen och/eller driften av 
denna utrustning följer. Information som föregår denna symbol bör läsas noga för att undvika skador på 
utrustningen. 
 
Denna symbol varnar användaren om att oisolerad spänning inuti enheten kan vara tillräckligt hög för att 
orsaka elektriska stötar. Därför är det farligt att vidröra någon del inuti enheten. För att minska risken för 
elektriska stötar, TA INTE bort höljet (eller bakstycket). Det finns inga invändiga delar som användaren kan 
underhålla. Låt utbildad personal utföra service på produkten. 
 
Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om användningen och/eller 
underhållet av denna utrustning har inkluderats. Information som föregår denna symbol bör läsas noga för 
att undvika skador på utrustningen. 

 
Denna symbol anger tillverkaren.  

 
Denna symbol anger tillverkarens representant inom EU. 

 

För att förhindra risker för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna enhet för regn eller fukt. Använd inte denna 
enhets polariserade stickkontakt med ett grenuttag eller andra uttag om inte stiften kan sättas i helt. Produkten är 
utformad för att uppfylla de medicinska säkerhetskraven för patientnära utrustning. 
Denna produkt är en klass I medicinsk anordning. Inga ändringar är tillåtna.  
Denna utrustning / detta system är avsett att endast användas av kvalificerad sjukvårdspersonal.  
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Denna produkt uppfyller ovanstående standarder endast när den används med det medföljande sjukhusklassade 
nätaggregatet.  

 
 
 
 

 
Nätkabel: Använd en sjukhusklassad nätkabel med rätt kontakt för din strömkälla.  
Koppla loss nätkabeln från elnätet. Nätkabeln är den enda godkända frånkopplingsenheten. 
Den medicinska utrustningen ska placeras så att frånkopplingsenheten är lätt att komma åt.  

Model 19" Radiance G2 

Strömförsörjning BRIDGEPOWER JMW190KB2400F05 

AC-ingång 100 till 240 volt vid 50 till 60 Hz 
DC Utgång 24 volt vid 3.75 ampere 

Uppfyllande av säkerhetsstandarder: 
Denna produkt är T.U.V.-godkänd avseende elektriska stötar, brandrisker och mekaniska risker endast 
enligt CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 och ANSI/AAMI ES60601-1. 

Uppfyllande av säkerhetsstandarder: 
Denna produkt uppfyller kraven enligt EN60601-1 så att den följer direktiv 93/42/EEG och 2007/47/EG 
för medicintekniska produkter (allmän säkerhetsinformation). 
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FCC och Rådets direktiv om europeiska standarder: 
Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna samt 93/42/EEG och 2007/47/EG av Rådets direktiv om europeiska standarder. Driften 
är underställd följande två villkor: (1) Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna apparat måste acceptera alla mottagna 
störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade resultat.  
1.  Använd de medföljande specificerade kablarna med färgskärmen så att radio- och TV-mottagning inte störs. Användning av annan kabel och 

andra adaptrar kan orsaka störningar på annan elektronisk utrustning. 
2.  Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna enligt FCC del 15 och CISPR 11. Denna utrustning genererar, 

använder och kan utsända radiofrekvent energi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga 
störningar på radiokommunikationer. 

  
IEC: 
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för medicintekniska enheter enligt IEC 60601-1-2. Dessa gränser är 
avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk uppställning av medicinsk utrustning. Denna utrustning genererar, använder och 
kan utsända radiofrekvent energi och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på andra 
apparater i närheten.  
  
FCC, Rådets direktiv om europeiska standarder och IEC: 
Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på 
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda 
störningen med en eller flera av följande åtgärder: 
• Rikta eller placera om den mottagande antennen. 
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
• Anslut utrustningen till ett eluttag i en annan nätkrets än den som mottagaren är ansluten till. 
• Kontakta din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp. 

Försäkran om överensstämmelse  

Juridisk information 

Tillbehörsutrustning som ansluts till denna skärm måste vara certifierad enligt respektive IEC-standarder (dvs. IEC 60950-1 för 
databearbetningsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning). Vidare skall alla konfigurationer överensstämma med systemstandarden 
60601-1-1. Varje person som ansluter ytterligare utrustning till delarna för ingående eller utgående signal konfigurerar ett medicinskt system och 
är därför ansvarig för att systemet uppfyller kraven enligt systemstandarden IEC 60601-1-1. Personen som är ansvarig för att säkra skärmen till ett 
system måste säkerställa att monteringsutrustningen som används med denna skärm följer standarden IEC 60601-1. Om du är osäker, konsultera 
den tekniska serviceavdelningen eller din lokala representant.  

NDS säljer företagets produkter via tillverkare, distributörer och återförsäljare av andra medicinska apparater och därför ska köpare av denna NDS-
produkt konsultera företaget genom vilket denna produkt ursprungligen köptes angående villkoren för några tillämpliga produktgarantier som 
tillhandahålls av detta företag, om sådana finns. 
  
NDS påtar sig inte och auktoriserar inte heller någon person att för dess räkning påta sig något annat ansvar i samband med och/eller relaterat till 
försäljningen och/eller användningen av dess produkter. För att säkerställa korrekt användning, hantering och skötsel av NDS-produkter ska 
kunder läsa den produktspecifika dokumentationen, användarhandboken och/eller märkning som medföljer produkten eller är tillgänglig på 
annat sätt. 
  
Kunder uppmärksammas på att systemkonfigurationen, programvaran, applikationen, kunddata och operatörens användning av systemet, bland 
andra faktorer, påverkar produktens prestanda. Även om NDS-produkter anses kompatibla med många system kan specifik funktionell 
implementering gjord av kunder variera. Därför måste en produkts lämplighet för ett visst syfte avgöras av konsumenten och garanteras inte av 
NDS. 
  
NDS FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, ANTYDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE 
BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE MED HÄNSYN TILL ALLA 
PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN NDS. ALLA ÖVRIGA UTFÄSTELSER OCH/ELLER GARANTIER AV NÅGON TYP, NATUR ELLER UTSTRÄCKNING, VARE 
SIG ANTYDD, UTTRYCKLIG OCH/ELLER UPPKOMMEN SOM ETT RESULTAT AV NÅGON STADGA, LAG, KOMMERSIELL ANVÄNDNING, HANDELSSED 
ELLER PÅ ANNAT SÄTT UTESLUTS OCH FRÅNSÄGS HÄRMED.  
  
NDS, dess leverantörer och/eller distributörer är inte ansvariga, direkt eller genom kompensation för några särskilda, oavsiktliga, påföljande, straff-, 
exemplariska eller indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till påstådda skador på grund av försenad leverans, utebliven leverans, 
produktfel, produktdesign eller produktion, oförmåga att använda sådana produkter eller tjänster, förlust av framtida affärer (förlorade vinster), 
eller av någon annan orsak överhuvudtaget, i samband med eller uppkomna genom köp, försäljning, leasing, uthyrning, installation eller 
användning av sådana NDS-produkter, dessa termer och villkor, eller med hänsyn till några villkor i något annat avtal som införlivar dessa termer 
och villkor.  
  
VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG OCH FRÅNSÄGANDEN AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, VARFÖR 
BEGRÄNSNINGARNA OCH/ELLER UNDANTAGEN FRAMLAGDA HÄRI KANSKE INTE GÄLLER. I SÅDANT FALL KOMMER ANSVARET ATT BEGRÄNSAS I 
DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER INOM AKTUELL JURISDIKTION. 
  
Informationen i detta dokument, inklusive alla designer och relaterat material, är värdefull egendom tillhörande NDS och/eller dess licensgivare 
och såsom tillämpligt förbehåller de sig alla patent, upphovsrättigheter och andra äganderättigheter till detta dokument, inklusive all design, 
reproduktion av tillverkning, användning och försäljningsrättigheter därtill, förutom i den utsträckning nämnda rättigheter uttryckligen beviljas 
andra.  
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Sätta på enheten: 
Anslut nätaggregatet till skärmen via nätkabeln. Anslut nätadaptern. Anslut en videokälla till skärmen. Slå 
på strömmen till kringutrustningen och sedan till skärmen. NDS-logotypen visas och följs snart av video.  
  
Elektroniken, designad av NDS, innehåller patentskyddad SmartSync™-teknik som vid initieringen 
undersöker den inkommande signalen och automatiskt visar videobilden i sitt rätta format. Detta 
eliminerar justeringar för de flesta videokällor. För att finjustera bilden, se "Bildjusteringar" på sidan 4. 
  
Förstagångsanvändare och inledande test: 
Visuellt kommer bilder på en platt bildskärm (LCD) att se skarpare ut än på en traditionell CRT-skärm. Av 
samma skäl kan live-video verka lite kantig. Användare som inte känner till bildskillnaderna bör bekanta sig 
med dem före användning i en viktig applikation och avgöra dess användbarhet. Vi rekommenderar att 
förstagångsanvändare tittar på skärmen bredvid en CRT-skärm för att bekanta sig med de små skillnaderna 
i bildkvalitet.  

Snabbstart 

Om denna handbok  
Denna handbok är utformad till att hjälpa användaren med installation, konfiguration och användning av 
LCD-skärmen. Beroende på modell och alternativ som köptes kanske några av funktionerna och 
alternativen i denna handbok inte kan tillämpas på skärmen du använder. 
  
En numrerad flik i kanten på sidan markerar början på ett avsnitt.  
  
Funktionsbeskrivningarna i denna handbok representerar:  
  
Artikelnummer: 90R0056 
Inbyggd programvara BIOS: 58J0084 Version A och senare.  
  
Handbokens artikelnummer: 60G0568 Rev A  4 September 2014 

Avsedd användning och kontraindikationer 
Avsedd användning: 
Denna skärm är avsedd att användas i medicinsk miljö för att visa video och grafiska bilder av hög kvalitet. 
  
Kontraindikationer: 
Skärmen får inte användas i närvaro av lättantändliga anestetiska blandningar med luft, syrgas eller 
lustgas. 
 
Ingen del av denna produkt kan komma i kontakt med en patient. Rör aldrig produkten och en patient på 
samma gång. 
  
Denna produkt kan endast visa radiologiska bilder (PACS) som referens, inte för diagnostiska ändamål. 
 
För applikationer som är avgörande för vissa uppgifter rekommenderar vi bestämt att en utbytesenhet 

Varning: flera gånger lämnar en statisk bild på skärmen under en längre tid kan leda till 
bildkvarhållning på LCD-skärmen. För att förhindra detta fenomen undvika att en fast bild på 
skärmen och stänger av bildskärmen när den inte används. 

Bildkvarhållning Meddelande 
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Anslutningspaneler  
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Anmärkningar 

  
1. En S-Video-signal kan anslutas via 2 BNC-terminerade kablar till Y- och C-märkta BNC-kontakter eller 

en DIN 4-terminerad kabel, men inte båda. 
2. DVI 1 IN 1920 x 1200 max. upplösning. DVI 2 IN 1920 x 1080 max. upplösning.  
3. 3G-SDI 1 och 3G-SDI 2 accepterar 3G-SDI-signaler. Medföljande tillbehörskabel är inte 3G-SDI-

kompatibel. 
4. En RGBS-, YPbPr- eller VGA-signal kan anslutas via DVI 2-kontakten eller kontakterna R / Pr , G / Y / 

SOG 2, B /Pb och HS / C-SYNC BNC. VS BNC används när den anslutna signalen har både H sync och V 
sync.  

5. Ställ in omkopplaren REDRIVE (Efterkoppling) på Off när RGBS- och YPbPr-signalerna inte kommer att 
sammankopplas med en annan skärm. Omkopplaren REDRIVE ställs in på On när RGBS- och YPbPr-
signalerna sammankopplas med en andra skärm. 

6. Redrive för DVI 1, 3G-SDI 1 och S-VIDEO är alltid aktiv när skärmen är påslagen.  
7. BIOS-uppgraderingar installeras via ND-OS-kontakt. ND-OS-kontakt kan också användas för styrning 

av displayen. Se Communication Port på sidan 13. 

På / av-knappen är placerad på baksidan av 
displayen ovanför strömkontakten. 

STRÖMBRYTARE 
PÅ/AV 

Elektriska symboler  

Öppen strömbrytare (Av):  
Denna symbol visas på sidan där skärmens vippströmbrytare är öppen eller av. 

Sluten strömbrytare (På):  
Denna symbol visas på sidan där skärmens vippströmbrytare är sluten eller på. 

Ekvipotential:  
Denna symbol visas bredvid skärmens potentialutjämningsledare (jordstift). 
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Quick Select (Snabbval) 

4 

Kontroll  
Med en knappsats med 6 knappar, som sitter i mitten längst ned på skärmen, kan användaren justera olika 
skärmparametrar med hjälp av OSM-systemet (On Screen Menu). För att visa standardingångsmenyn, tryck 
två gånger på knappen INPUT. 

Menyn QUICK SELECT, se nedan, visas när knappen INPUT på knappsatsen trycks in en gång. Om den 
aktuella ingången är en av de fem som visas på menyn QUICK SELECT är denna tänd. Välj en av dessa 
ingångar genom att trycka på den knapp på knappsatsen under knappen QUICK SELECT som pekar på 
den. För att till exempel välja DVI-1, tryck på MENU-knappen under etiketten DVI-1. Om ett val inte görs 
stängs menyn QUICK SELECT efter 10 sekunder. Menyn QUICK SELECT stängs 30 sekunder efter att det 
senaste valet har gjorts. Quick Select ändrar endast ingången Primary (Primär). Om en Secondary 
(Sekundär) ingång visas och ingången som valts med Quick Select är densamma som ingången 
Secondary rensas PIP-bilden och den valda ingången blir Primary ingång. 
  
Åtkomst till hela ingångsmenyn beskrivs på sidan 6. 
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Bildjusteringar  

Tryck på denna knapp på knappsatsen för att justera inställningarna av Brightness (Ljusstyrka), 
Contrast (Kontrast) eller Backlight (Bakgrundsbelysning). 

Tryck tre gånger på knappen Brightness / Contrast, fem gånger när en PIP
-bild är synlig, för att visa kontrollen Backlight. Tryck på knappen               
◄ eller ►  för att ställa in bakgrundsbelysningen.  
  

Anmärkning: Om nivån på bakgrundsbelysningen sänks så ökar dess 
livslängd. 

Justera bakgrundsbelysning 

Tryck på knappen Brightness / Contrast för att visa kontrollen Brightness. 
Tryck på knappen ◄ eller ►  för att justera Primary-ljusstyrkan. När en PIP-
bild är synlig, tryck på knappen Brightness / Contrast igen för att ta fram 
kontrollen för Secondary-ljusstyrkan. 
  

Om ljusstyrkan ställs in för högt eller för lågt kommer mängden synliga 
gråskalor att minskas.  

Justera ljusstyrka 

Tryck två gånger på knappen Brightness / Contrast, tre gånger när en PIP-
bild är synlig, för att visa kontrollen Contrast. Tryck på knappen ◄ eller ►  
för att justera Primary-kontrasten. När en PIP-bild är synlig, tryck på 
knappen Brightness / Contrast igen för att ta fram kontrollen för 
Secondary kontrast. 
  

Om kontrasten ställs in för högt eller för lågt kommer vissa gråskalor att 
förloras. Färgmättnad kan visas felaktigt.  

Justera kontrast 
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Tryck en gång på knappen MENU för att öppna On Screen Menu System (OSM). De primära och sekundära 
ingångarna visas längst upp på menyn.  

  
Menyn Picture (Bild) visas när OSM öppnas.  

  
Tryck på knappen ◄ eller ►  för att välja den meny du vill arbeta med och tryck sedan på knappen 
SCROLL för att välja parameter. Tryck ◄ eller ►-knappen för att ställa in parametern på önskat värde. 
Tryck på knappen MENU för att spara dina ändringar och stänga menysystemet. 
  
Anmärkningar:  
1.  Alla parameternamn ändras till det språk som har valts på menyn Setup (Konfiguration). 
2.  Gråtonade parametrar är för närvarande inte tillgängliga.  

Översikt över menysystem  
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Language (Språk) : English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands, Pycckий  
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Menyn Input (Ingång) 

Videokälla  

Tryck två gånger på knappen INPUT för att öppna ingångsmenyn. Menyn Input visar ett P för primär 
ingång i kolumnen längst till vänster och ett S för sekundär ingång i kolumnen till höger om markören. 
Tryck på knappen SCROLL (Bläddra) för att markera önskad ingång. Tryck slutligen på knappen ◄ för att 
göra den till primär ingång eller tryck på fl för att göra den till sekundär ingång. Den sekundära ingången 
kan rensas genom att markera den med knappen SCROLL och trycka på knappen ►.  Valet av en sekundär 
ingång är valfritt. Anmärkning: Gråtonade ingångar är inte tillgängliga. 
  

Input-menyn stängs av automatiskt 30 sekunder efter den senaste knapptryckningen. Den kan också 
stängas av genom att trycka på Input-knappen. 
  

Nedanstående tabell visar vilka ingångar som kan vara sekundära när en given ingång är primär. Ingångar 
markerade med ett √ i den sekundära kolumnen kan väljas som sekundär ingång.  Ingångar markerade 
med ett X i den sekundära kolumnen kan inte väljas som sekundär ingång. De grå cellerna markerar 
ingångar som delar en gemensam kontakt eller gemensam elektronik och därför inte kan användas 
samtidigt. 
  

DVI 2, RGBS, YPbPr och SOG 2 delar samma ingång. Om därför en av dessa väljs som primär ingång kan 
inte de andra väljas som sekundära ingångar. Detsamma gäller Sammansatt, SOG 1 och VGA.  

 
Ingång  

Secondary  

 
DVI 1 DVI Fiber  SDI 1 SDI 2 DVI 2 RGBS YPbPr SOG 2 S-Video Composite SOG 1 VGA 

P 

r 

I 

m 

a  

r 

Y 

DVI 1     √  √   √   √   √   √   √   √   √   √  
DVI Fiber      √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 1  √   √    √  √  √  √  √  √  √  √  √  

SDI 2 √  √   √     √   √   √   √   √   √   √   √  

DVI 2 √  √  √   √          √  √  √  √  

RGBS √  √   √  √          √  √  √  √  

YPbPr √  √  √   √          √  √  √  √  

S-Video √  √  √  √  √  √  √  √    X √  √  

Composite √  √  √  √  √  √  √  √  X     √  

SOG 1 √  √  √  √  √  √  √  √  √      X 

SOG 2 √  √  √  √          √  √  √  √  

VGA √  √  √  √  √  √  √  √  √  √  X   
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PIP och Swap  

När en sekundär ingång väljs visas en liten bild av den sekundära källan i skärmens övre, högra hörn. 
  
Inställning av sekundär bildstorlek 
Storleken på den sekundära bilden justeras genom att trycka på knapparna ◄ eller ► . Tryck på knappen 
►  för att gå genom följande cykel: 

  
 Small PIP = Den sekundära bildens bredd är 25 % av skärmens totala bredd. 
 Large PIP = Den sekundära bildens bredd är 40 % av skärmens totala bredd. 

Full Screen Primary = Ingen sekundär bild visas. 
Bilderna längst ned på sidan illustrerar ovanstående sekvens. 
  
Genom att trycka på knappen ◄ stegar du genom ovanstående storlekar i omvänd ordning. 

  
Genom att trycka på knappen SCROLL / SWAP växlar du de primära och sekundära ingångarna och deras 
respektive placering på skärmen. Genom att trycka på knappen en andra gång återställs ingångarna till 
deras ursprungliga primära/sekundära status. Båda bilderna behöver inte visas för att växla primära och 
sekundära bilder.  
  
Sekundär bildstorlek och bildväxling kan också styras via GPIO-porten. GPIO beskrivs närmare på sidan 8 
och GPIO-kontaktens stiftkonfiguration beskrivs på sidan 18. 

Small Large Full Screen Primary 
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General Purpose Input Output (GPIO):  
Med GPIO-kontrollen kan användaren stega genom de sekundära bildstorlekarna såsom beskrivs på sidan 7, växla de 
primära och sekundära bilderna eller visa en Record-indikator i skärmens övre, vänstra hörn.  
  

Se Input Menu (Ingångsmeny) nedan vid inställning av de primära och sekundära ingångarna. 

GPIO 

Inställning av primär och sekundär GPIO-källa: 
1.  Tryck två gånger på knappen INPUT för att öppna Input Menu. 
2.  Tryck på knappen SCROLL för att markera den ingång som ska väljas som Primary. 
3.  Välj ingången genom att trycka på knappen ◄.  Ett P visas i kolumnen till vänster om markören. 
4.  När ingången Primary har valts kan du välja en Secondary ingång. 
5.  Tryck på knappen SCROLL för att markera den ingång som ska väljas som Secondary. 
6.  Välj ingången genom att trycka på knappen ►. Ett S visas i kolumnen till höger om markören. Den valda 

Secondary-ingången visas som en liten PIP i skärmens övre, högra hörn. 
7.  Secondary-ingången kan rensas genom att markera den med knappen SCROLL och trycka på knappen ► igen. 
  

Använda GPIO Control Fixture:  
1.  Anslut en korrekt kopplad fixtur till GPIO-kontakten. 
2.  Tryck på fixturens PIP Size-knapp. 
3.  Skärmen stegar genom PIP-storlekarna. Sekvensen återges på sidan 7. 
4.  Tryck på fixturens Swap-knapp. Primary- och Secondary-bilderna byter plats  
5.  Tryck på fixturens Record-knapp, varpå Record-indikatorn visas tills Record-knappen släpps. 
  

Anmärkning: GPIO-kontaktens stiftkonfiguration återges på sidan 18. 

Priority Input Select 
Inställning: 
Som standardinställning är funktionen Priority Input Select (Val av prioriterad ingång) aktiverad med ingångarna 
Primary (DVI) och Secondary (SDI) förvalda.  
Om funktionen Priority Input Select har inaktiverats måste en sekundär ingång (sidorna 6 och 7) väljas innan 
funktionen kan aktiveras igen. När den sekundära ingången (PIP) har valts, håll knappen INPUT intryckt i 3 sekunder. 
När funktionen Priority Input Select blir aktiv visas meddelandet "Priority Input Select On" i mitten på skärmen i cirka 
2 sekunder, PIP-bilden placeras bakom primärbilden, knapparna PIP + och -  ( ◄ och ► ) inaktiveras och knappen 
SWAP förblir aktiverad.  När Priority Input Select är aktiverad kan funktionen inaktiveras genom att hålla knappen 
INPUT intryckt i 3 sekunder.  
 

Användning: 
När Priority Input Select är aktiverad och den primära signalen förloras blir den sekundära ingången den bild som 
visas.  Om den primära signalen återställs visas denna bild igen och den sekundära bilden placeras bakom den 
primära bilden. Om både den primära och den sekundära signalen förloras skannar monitorn omväxlande den 
primära och den sekundära ingången tills en signal detekteras från någon av dem. När en signal detekteras på den 
primära eller den sekundära ingången visas respektive bild på monitorn. 
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Horizontal Position (Horisontell position) (SD-SDI, S-video och Sammansatt endast):  
Denna styrning är inaktiverat när Överskanning är satt till 0. 
Flyttar bilden åt vänster eller höger. Tryck på ◄ eller ►  för att centrera bilden horisontellt.  
  
Vertical Position (Vertikal position) (SD-SDI, S-video och Sammansatt endast):  
Denna styrning är inaktiverat när Överskanning är satt till 0. 
Flyttar bilden uppåt eller nedåt. Tryck på ◄ eller ►  för att centrera bilden vertikalt.  
  
Sharpness (Skärpa):  
Tryck på ◄ eller ►  för att justera skärpan (fokus) på bilden som visas.  
  
Overscan (Överskanning): 
0 = Bilden visas i en storlek som fyller skärmen utan att förlora någon videoinformation. Bilden som visas 
på skärmen kan innehålla svarta fält upptill och nedtill eller till vänster och höger.  
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bilden förstoras stegvis linjärt medan den fortsätter att vara centrerad. När bilden blir 
större kommer videoinformation att försvinna upptill och nedtill och/eller till vänster och höger. Välj med 
hjälp av ◄ eller ►  -knappen. 
 
 Aspect (Aspekt) (SD-SDI, S-video och Sammansatt endast):  
Genom att trycka på ◄ eller ► knappen ändras bildformatet på bilden 4:3 till 16:9 eller 16:9 till 04:3. Obs: 
Visning av en 4:3-bild i 16:9 gör dess element sträckt horisontellt. Likaså visar en 16:9 bild i 4:3 gör dess 
element som ska komprimeras horisontellt. 
 
Mirroring (Spegling): 
Tryck på knappen ◄ eller ► för att presentera den visade bilden speglad från höger till vänster. En 
speglingsindikator visas i det nedre, högra hörnet. Tryck igen på knappen ◄ eller ► för att återställa 
bilden till dess normala orientering från vänster till höger och ta bort speglingsindikatorn. 

Skärmkonfiguration  

Menyn HD-SDI  
Picture (HD-SDI -bild) 

Menyn SD-SDI, S-Video and 
Composite Picture (SD-SDI,  
S-video och Sammansatt bild)  
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VGA,SOG, RGBS och YPbPr  
Menyn Picture (Bild) 

Horizontal Position (Horisontell position): 
Flyttar bilden åt vänster eller höger. Tryck på ◄ eller ►  för att centrera bilden horisontellt.  
  
Vertical Position (Vertikal position):  
Flyttar bilden uppåt eller nedåt. Tryck på ◄ eller ►  för att centrera bilden vertikalt.  
  
Sharpness (Skärpa):  
Tryck på ◄ eller ►  för att justera skärpan (fokus) på bilden som visas.  
  
Phase (Fas): 
Tryck på ◄ eller ►  för att justera fasen för skärmens pixelklocka. 
  
Frequency (Frekvens): 
Justerar frekvensen för skärmens pixelklocka. Med Scaling inställd på Fill, justera bilden tills den exakt fyller skärmen 
horisontellt. Tryck på ◄ eller ►  för att justera frekvensen för skärmens pixelklocka. 
 
Scaling (Graphics):  
Denna parameter (Skalning (Grafik)) aktiveras när ingångssignalen inte är 16:9, inte är sammanflätad och inte är 480P 
eller 576P.  
Fill = Utvidgar videobilden så att den fyller hela skärmen. Proportionerna kanske inte visas korrekt. Aspect = Utvidgar 
videobilden tills dess största dimension fyller skärmen. Bilden kan visas med svarta fält upptill och nedtill eller till 
vänster och höger. 1:1 = Visar videodata i dess ursprungliga storlek och proportioner. Bilden kan visas med svarta fält 
upptill och nedtill samt till vänster och höger. Välj med hjälp av ◄ eller ► -knappen.  
  
Overscan (Video):  
Denna parameter (Överskanning (Video)) aktiveras när ingången är 16:9, 480P, 576P eller sammanflätad.  
0 = Bilden visas i en storlek som fyller skärmen utan att förlora någon videoinformation. Bilden som visas på skärmen 
kan innehålla svarta fält upptill och nedtill eller till vänster och höger.  
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bilden förstoras stegvis linjärt medan den fortsätter att vara centrerad. När bilden blir större 
kommer videoinformation att försvinna upptill och nedtill och/eller till vänster och höger. Välj med hjälp av ◄ eller ►  
-knappen. 
  
SmartSync™ / Alternative Modes (SmartSync™ / Alternativa lägen) 
Vid initiering av NDS patentskyddade SmartSync-tekniken undersöks den inkommande signalen och videobilden 
visas automatiskt i sitt rätta format. För att köra SmartSync, markera parametern SmartSync / Alternative Modes 
och tryck på ◄ -knappen.  
  
För att välja ett alternativt läge (format), markera parametern SmartSync / Alternative Modes och tryck på knappen 
►.  Läget inkrementeras varje gång knappen trycks in tills det valda läget motsvarar det maximalt tillgängliga. Nästa 
gång ► trycks in återställs det första läget. Alternative Modes används för att manuellt särskilja lägen (upplösningar) 
vars timing-egenskaper är mycket närstående.  
  
Mirroring (Spegling): 
Tryck på knappen ◄ eller ► för att presentera den visade bilden speglad från höger till vänster. En speglingsindikator 
visas i det nedre, högra hörnet. Tryck igen på knappen ◄ eller ► för att återställa bilden till dess normala orientering 
från vänster till höger och ta bort speglingsindikatorn. 
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Overscan (Video)  
Denna parameter (Överskanning (Video)) aktiveras när ingången är 16:9, 480P, 576P eller sammanflätad.  
0 = Bilden visas i en storlek som fyller skärmen utan att förlora någon videoinformation. Bilden som visas 
på skärmen kan innehålla svarta fält upptill och nedtill eller till vänster och höger.  
1, 2, 3, 4, 5 eller 6 = Bilden förstoras stegvis linjärt medan den fortsätter att vara centrerad. När bilden blir 
större kommer videoinformation att försvinna upptill och nedtill och/eller till vänster och höger. Välj med 
hjälp av ◄ eller ►  -knappen. 
  
Scaling (Graphics) 
Denna parameter (Skalning (Grafik)) aktiveras när ingången är 16:9, 480P, 576P eller sammanflätad.  
Fill = Utvidgar videobilden så att den fyller hela skärmen. Proportionerna kanske inte visas korrekt. Aspect 
= Utvidgar videobilden tills dess största dimension fyller skärmen. Bilden kan visas med svarta fält upptill 
och nedtill eller till vänster och höger. 1:1 = Visar videodata i dess ursprungliga storlek och proportioner. 
Bilden kan visas med svarta fält upptill och nedtill samt till vänster och höger. Välj med hjälp av ◄ eller ►  -
knappen.  
  
Mirroring (Spegling): 
Tryck på knappen ◄ eller ► för att presentera den visade bilden speglad från höger till vänster. En 
speglingsindikator visas i det nedre, högra hörnet. Tryck igen på knappen ◄ eller ► för att återställa 
bilden till dess normala orientering från vänster till höger och ta bort speglingsindikatorn. 

Menyn DVI Digital Picture (DVI Digital 
bild)  
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Menyn Color (Färg)  

Gamma:  
Tryck på ◄ eller ► för att välja en förinställd Gamma (1,8, 2,0, 2,2, 2,4 eller 2,6), Video eller PACS. 
Anmärkningar: 
1.  Video är en färgkorrigerad Look Up Table (LUT). 
2.  PACS är en DICOM-liknande LUT. Anmärkning: Denna produkt kan endast visa radiologiska bilder 

(PACS) som referens, inte för diagnostiska ändamål. 
  
Color Temperature (Färgtemperatur):  
Tryck på ◄ eller ►  -knappen för att välja en förinställd färgtemperatur. Anmärkning: När en förinställning 
väljs och en parameter ändras kopieras de aktuella värdena till User Presets (Förinställningar för 
användare) och User väljs. 
 
Red, Green, Blue (Röd, Grön, Blå):  
Tryck på ◄ eller ► -knappen för att öka eller minska intensiteten i den valda färgen. 
 
Saturation (Färgmättnad):  
Tryck på ◄ eller ►  för att justera bildens färgmättnad (färgintensitet).  
  
Hue (Färgton): 
Tryck på ◄ eller ►  för att justera bildens färgton (färgnyans).  
  
Brightness (Ljusstyrka): 
Tryck på ◄ eller ► -knappen för att justera ljusstyrkan. Detta är ett duplikat av kontrollen Brightness som 
beskrivs på sidan 4. 
  
Contrast (Kontrast): 
Tryck på ◄ eller ► -knappen för att justera kontrasten. Detta är ett duplikat av kontrollen Contrast som 
beskrivs på sidan 4. 
  
Video Level (Videonivå): 
Normal: Ger ett dynamiskt omfång ekvivalent med den inkommande signalen utan någon förändring.  
Expanded (Expanderad): Expanderar signalnivån så att en ingående signal med ett omfång på 16 (svart) till 
235 (vit) expanderas till ett omfång på 0 (svart) till 255 (vit). Anmärkning: Om en signal redan har fullt 
omfång (0 till 255) medför en ändring av inställningen till Expanded att signalen “klipps” eller “mättas”.  
Tryck på ◄ eller ► -knappen för att välja. 
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Menyn Setup 
(Konfiguration)  

Menyn Position: 
Placerar menyn i 1 av 9 fördefinierade skärmpositioner. Tryck på ◄ eller ► -knappen för att välja någon av 
de 9 skärmpositionerna. 
 
Language (Språk): 
Väljer 1 av 8 språk: English, Deutsch, Français, Italiano, Svenska, Español, Nederlands och Pycckий. Tryck på 
◄ eller ► -knappen för att välja något av de 8 språken. 
 
Aktivera DPMS: 
DPMS Enable (Aktivera DPMS): Display Power Management System [Skärmens energisparsystem]. När 
DPMS är aktiverat (on), och det inte finns någon ingångssignal, visas meddelandet “D.P.M.S” i  
10-15 sekunder varpå skärmen stängs av. Skärmen sätts på när ingångssignalen återställs. Tryck på  ► -
knappen för att aktivera DPMS eller tryck på ► -knappen för att inaktivera DPMS. 
  
Auto Source Select (Välj källa automatiskt): 
Manual = Användaren väljer önskad ingång från Quick Select menyn (sidan 3) eller Ingångar menyn   
(sidan 6). 
Auto = Söker igenom alla möjliga ingångskällor tills en aktiv videokälla hittas. 
Priority  = Se Priority Input Select på sidan 8. 
Tryck på ◄ eller ► -knappen för att välja Manual, Auto, eller Priority.  
  
Menu Lock (Menylås): 
Inaktiverar åtkomst till menysystemet. Detta förhindrar oönskade ändringar av skärmens inställningar. För 
att aktivera menylåset, tryck på ► -knappen. MENU LOCKED visas när ► -knappen trycks in. För att låsa 
upp, håll samtidigt ned knapparna MENU och SCROLL tills MENU UNLOCKED visas. 
  
Communication Port: 
Med denna parameter (Kommunikationsport) kan användaren välja mellan skärmens RS-232-port och 
USB-port (ND-OS) för att kontrollera skärmen. 
  
Color Correction (Färgkorrigering): 
Ändrar skärmens färgskala för att matcha färgstandarden SMPTE-C (Standard Definition) eller BT.709 (High 
Definition). 
Bypass: Färgkorrigering är förbiledd. 
SMPTE-C: Matchar färgskalan enligt standarden SMPTE-C. 
BT.709: Matchar färgskalan enligt standarden BT.709. 
Tryck på knappen ◄ eller ►  för att välja önskad standard eller förbileda Color Correction . 
Om funktionen Color Correction inte är installerad kan inte denna parameter väljas. 
 
Operating Hours (Driftstimmar): Antal driftstimmar för bakgrundsbelysningen.  
BIOS: Version av skärmens inbyggda BIOS-programvara.   
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Factory Defaults (Fabriksinställningar): 
Visar meddelandet Restoring Factory Defaults (Återställer fabriksinställningar) och återför alla inställningar 
till deras fabriksinställda värden. Tryck på knappen SCROLL för att markera fabriksinställningarna och tryck 
sedan på ► -knappen. 
  
User Defaults (Standardinställningar för användare): 
Gör det möjligt att spara upp till fem anpassade användarinställningar.  
  
Ställa in User Defaults 
1.  Ställ in parametrarna för Primary- och Secondary-ingångar, PIP size, Picture, Color och Setup enligt 

användarens preferenser. 
2.  Välj fliken Defaults (Standardinställningar). 
3. Använd knappen SCROLL [bläddra] för att välja ett tillgängligt standardvärde för användare. 

***Empty*** (***Tom***) visas i tillgängliga standardinställningar för användare. 
4.  Tryck på ◄ för att spara användarens inställningar. Meddelandet ***Empty*** (***Tom***) kommer att 

tas bort, se User Defaults 1 i ovanstående OSM-illustration. 
5.  Upprepa steg 1 till 4 för upp till 5 användare. 
  
Återställa standardinställningar för användare 
1.  Välj de User Defaults som ska återställas och tryck sedan på ► -knappen. 
  
Ta bort standardinställningar för användare 
1.  Välj de User Defaults som ska tas bort och tryck sedan på knappen Brightness / Contrast. 

Menyn Defaults 
(Standardinställningar)  
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Felsökning  
Bildstorleken är mycket stor för skärmen: 
Om data på datorn inte verkar vara i rätt format måste SmartSync köras. För att köra SmartSync, tryck på 
knappen MENU. Välj menyn Setup. Tryck på SCROLL för att markera SmartSync och tryck sedan på ◄ -
knappen. SmartSync kommer att köras och anpassa bilden till lämplig storlek.  

Konturskuggor: 
Konturskuggor tillskrivs vanligen reflektioner i videokabeln eller källan. Använd en koaxialkabel av hög 
kvalitet och sänk om möjligt den vertikala uppdateringsfrekvensen. Lägre skanninghastigheter kan bidra 
till att eliminera reflektioner. Till skillnad från en CRT-skärm kommer en platt skärm inte att flimra vid lägre 
uppdateringsfrekvenser (60 Hz är optimalt) och uppdateringen av data kommer att vara samma vid alla 
uppdateringsfrekvenser.  

Texten är för liten: 
Eftersom skärmen accepterar och visar data med en högre upplösning än skärmens optimala upplösning 
kan detta ge liten text. På menyn, kontrollera fliken Display Mode [Visningsläge]. Kontrollera att 
dataupplösningen inte överstiger specifikationen för skärmens optimala upplösning som anges på sidan 
19.  

Darrande tecken: 
Om text verkar vara "skakig" eller fet kan Sharpness, Frequency och/eller Phase behöva justeras. Se 
avsnittet Ställa in Frekvens, Fas och Skärpa nedan. 

Teckenstörningar och vertikal förvrängning: 
Justeringen av Frekvens utvidgar eller drar samman den horisontella storleken på den visade bilden. Den 
visade bilden kan vara för bred eller för smal och vertikala ränder och darrande bildpunkter kan visas i grått 
och ljusa färger. Justera frekvensen tills bilden exakt passar skärmen. Justering av Horisontell position kan 
användas för att kontrollera att Frekvensen är korrekt inställd. Rikta in bilden på den vänstra kanten av 
skärmen och växla sedan med ett "klick" till höger. Bilden skall ha en kolumn utanför skärmen på höger 
sida om Frekvensen är korrekt inställd.  

Svart skärm: 
Stäng av och sätt på skärmen. Om NDS-logotypen visas fungerar skärmen korrekt. Meddelandet 
“Searching” visas i det nedre högra hörnet när videokällan inte finns. 

Ställa in Frekvens, Fas och Skärpa: 
Windows-användare: Öppna ett WordPad-dokument och ange som teckensnitt Arial 8. Tryck på Enter för 
att flytta markören till mitten av sidan. Håll ned knapparna skift och + för att skapa en rad av +. 
  
Om tecknet + visas i ljusa eller mörka grupper är frekvensen inte korrekt. Tryck på knappen MENU för att 
öppna OSM och BLÄDDRA sedan till parametern Frequency. Tryck på knappen ◄ eller ►  för att öka eller 
minska frekvensen. Det kommer att finnas en punkt där alla + fokuseras och har samma intensitet. 
  
Fas och Skärpa är finjusteringar och ställs bäst in med ett program för skärmkalibrering. 

6 



16 

Ritning och dimensioner  

7 

MONTERINGSHÅL 
M4 x 0,7 GÄNGA 
9 mm DJUP 
4X 
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Datakontakter och stiftkonfigurationer  

 
 DVI-I stöder digital och analog (RGBS / YPbPr). Analoga 
data visas på stift 8 och stift C1 till C5. 

STIF
T NR 

SIGNAL STIFT 
NR 

SIGNAL 

 1 T.M.D.S. DATA 2- 16  DETEKTERING AV "HOT 
PLUG" 

 2 T.M.D.S. DATA 2+ 17  T.M.D.S. DATA 0- 

 3 T.M.D.S. DATA 2/4 
SKÄRM 

18 T.M.D.S. DATA 0+ 

 4 T.M.D.S. DATA 4- 19 T.M.D.S. DATA 0/5 SKÄRM 

 5 T.M.D.S. DATA 4+ 20 T.M.D.S. DATA 5- 

 6 DDC-KLOCKA 21 T.M.D.S. DATA 5+ 

 7 DDC-DATA 22 T.M.D.S. KLOCKSKÄRM 

 8 ANALOG VERT. SYNK 
Endast DVI 2 

23 T.M.D.S. KLOCKA+ 

 9 T.M.D.S. DATA 1- 24 T.M.D.S. KLOCKA- 

10 T.M.D.S. DATA 1+   Endast DVI2 

11 T.M.D.S. DATA 1/3 
SKÄRM 

C1 ANALOG RÖD 

12 T.M.D.S. DATA 3- C2 ANALOG GRÖN 

13 T.M.D.S. DATA 3+ C3 ANALOG BLÅ 

14 +5 V SPÄNNING C4 ANALOG HORIS SYNK 

15 GND C5 ANALOG JORD 

DVI-I* 
Digital och Analog.  

S-Video 

Stift Namn Beskrivning 
1 GND Jord (Y) 

2 GND Jord (C) 

3 Y Intensitet (luminans) 

4 C Färg (krominans) 

 1 RÖD 6 GND RÖD 11 N. C. 

2 GRÖN 7 GND GRÖN 12 DDC_SDA 
3 BLÅ 8 GND BLÅ 13 HORIS SYNK 
4 N.C. 9 +5 VDC 14 VERT SYNK 
5 GND 10 SYNC GND 15 DDC_SCL 

VGA 

Böjradie hos kablar 

Vi rekommenderar att böjradien hos metallkablar hålls på min. 63 mm eller 7 gånger kabelns 
diameter: det största av dessa värden gäller. Snävare böjar kan skada kabeln och/eller försämra 

videosignalen.  

8 
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Stift Namn Beskrivning 

1 Swap Swap P & S-ingångar 

2 P.S. PIP-storlek 

3 R.I. Record-Indikator 

4 GND Gemensam jord 

GPIO 
Passande kontakt: 

RJH 4 stift  
Telefonanslutning 

General Purpose Input and Output (GPIO) 
  

Swap: 
Genom att ansluta Swap-stiftet till GND växlas placeringen och storleken hos de Primära och Sekundära bilderna. Se 
sidan 7 för detaljer. 
  

PIP Size:  
Storleken på den Sekundära bilden ökar varje gång PIP Size ansluts till GND. Se sidan 7 för detaljer. 
  

Record-indikator: 
Record-indikatorn visas medan en kontaktanslutning till GND föreligger. Indikatorn slocknar när anslutningen bryts. 
Record-indikatorn visas i skärmens övre vänstra hörn. 

Strömkontakt och stiftkonfiguration 

Kontroll kontaktdon och stiftkonfigurationer 1 

Serial Control 

Stift Namn Beskrivning 

1  NC Ingen anslutning 

2 RXD Ingen anslutning 

3 TXD Flash Upgrade och Serial Control Tx 

4 NC Ingen anslutning 

5 GND Jord 

6 NC Ingen anslutning 

7 NC Ingen anslutning 

8 NC Ingen anslutning 

9 RXD Flash Upgrade och Serial Control Rx 

Anmärkning:  
Följande kablar är tillgängliga från NDS. 
Artikelnummer för beställning av Flash  

Stift Namn Beskrivning 

1  VCC  +5 VDC  

2  D-  Data -  

3  D+  Data +  

X  ID  Ingen anslutning 
4  GND  Jord 

USB 
Connector 

24-voltskontakt 

Pin 1 2 3 

 + 24 
VDC 

GND Skärm 
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Specifikationer a 

Anmärkningar:  
a.  Specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Kontakta fabriken för aktuella 

specifikationer.  
b.  Angiven ljusstyrka är med pekskärm eller A/R-filter installerat.  
c.  Gäller för nätaggregatet BRIDGEPOWER JMW190KB2400F05 som medföljer skärmen.  

Synlig diagonal (tum) 19.0 

Max. ljusstyrkab (cd/m2, typisk) 330 

Optimal upplösning 1280 x 1024 

Punktavstånd (mm) .294 

Vertikal visningsvinkel 178° 

Horisontell visningsvinkel 178° 

Kontrastförhållande (nominellt) 900:1 

Signalnivå för VGA-ingång vid 75 ohm 0,7 V p-p 

Signalnivå för HD-SDI-ingång 8 till 2,0 V p-p 

Signalnivå för S-Video-ingång 0,7 V p-p 

Signalnivå för Sammansatt ingång 0,7 V p-p 

Sync On Green (SOG) 0,7 V p-p 

Signalnivå för RGBS-ingång 0,7 V p-p 

Synknivå för RGBS-ingång 0,4 till 4,0 V p-p 

DC-strömförbrukning (nominell) 40W 

AC-strömförbrukning (nominell)c 44Wc 

Skärmens vikt 4.5 kg (10 lbs) 

Miljö   

Drifttemperatur 0 till 40°C 

Luftfuktighet vid drift (icke-kondenserande) 20 till 85% 

Drift höjd 2,000m (6,600 ft ) 

Förvaringstemperatur -20 till 50°C 

Luftfuktighet vid förvaring (icke-kondenserande) 10 till 90% 

Transport Luftfuktighet (icke-kondenserande) 10 till 90% 

Förvaring höjd 10,000 m (33,000 ft) 

9 
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 Ingångar Anslutningstyp Ingångar Anslutningstyp 
SDI-1, SDI-2 BNC, 75 ohm terminering DVI -1 DVI -D (1920 x 1200 max. upplösning) 

S-video DIN-4 eller BNC x 2 (Y & C), 75 ohm terminering DVI -2 DVI-I (1920 x 1080 max. upplösning) 

RGBS / YPbPr / VGA DVI -2 eller BNC x 5, 75 ohm terminering VGA HD-15 eller DVI - I 
Sammansatt / SOG (Sync-
On-Green) BNC, 75 ohm terminering     

Utgångar       

DVI -1 DVI-D     

SDI -1 BNC     

S-Video DIN-4     

RGBS / YPbPr BNC x 5 eller DVI –I     

DVI-D-ingången kan automatiskt detektera en giltig digital DVI-
signal inom områdena för upplösning, vertikal uppdatering och 
pixelklocka som specificeras ovan. Signaler utanför något av de 
specificerade områdena stöds ej. 

DVI-understödda upplösningar 

Signalparameter Understött område 
Aktiv upplösning min. 640 x 480 till max. 1920 x 1200 
(Horisontell x vertikal   
    
uppdateringsfrekvens 23,98 Hz upp till 85 HZ 
(vertikal frekvens)   
    
Pixelklocka 25 MHz upp till 165 MHz 

(pixelfrekvens)   

SDI-understödda upplösningar 
Horisontell Vertikal Vertikal Horisontell Vertikal Vertikal 
upplösning upplösning frekvens upplösning upplösning frekvens 
(pixlar) (linjer) (Hz) (pixlar) (linjer) (Hz) 
720 480i 29,97 1280 720p 59,94 

720 483i 29,97 1920 1080sF 24 

720 487i 29,97 1920 1080p 24 

720 576i 25 1920 1080p 25 

720 587i 25 1920 1080p 29,97 

1280 720p 24 1920 1080i 25 

1280 720p 25 1920 1080i 29,97 

1280 720p 30 1920 1080p 50 

1280 720p 50 1920 1080p 59.94 

VGA-, RGBS- ochYPbPr-understödda upplösningar 

Horisontell Vertikal Vertikal Horisontell Vertikal Vertikal Horisontell Vertikal Vertikal 

upplösning upplösning frekvens upplösning upplösning frekvens upplösning upplösning frekvens 

(pixlar) (linjer) (Hz) (pixlar) (linjer) (Hz) (pixlar) (linjer) (Hz) 
720 480i 29,97 1024 768i 43,48 1280 1024i 43,44 

720 480p 59.94 1024 768 50 1280 1024 60 

720 576i 25 1024 768 59,94 1280 1024 60,02 

720 576p 50 1024 768 60 1280 1024 75,02 

640 350 50 1024 768 64 1280 1024 85,02 

640 350 60 1024 768 70,07 1280 480p 59,94 

640 350 70 1024 768 75,03 1280 576p 50 

640 400 50 1024 768 84,99 1294 960 59,96 

640 400 70 1152 576 50 1440 900 59,94 

640 480 50 1152 864 60,05 1600 1200i 48,04 

640 480 60 1152 864 70,01 1600 1200 60  * 

640 480 67 1152 864 75 1920 1080sF 24 

640 480 70 1152 864 85 1920 1080p 24 

640 480 72,81 1152 900 66 1920 1080p 25 

640 480 75 1280 720p 24 1920 1080p 29,97 

640 480 85,01 1280 720p 25 1920 1080i 25 

720 400 70 1280 720p 30 1920 1080i 29,97 

720 400 85,04 1280 720p 50 1920 1080p 50 

800 600 56,25 1280 720p 59,94 1920 1080p 59,94 

800 600 60,32 1280 960i 29,97 1920 1200 30  * 

800 600 60,38 1280 960 59,94 1920 1200 50  * 

800 600 72,19 1280 960 60       

800 600 75 1280 960 75       

800 600 85,06 1280 960 85       

* Dessa upplösningar stöds inte på DVI-2- eller RGB 
BNC-anslutningarna. De stöds på DVI-1, VGA och 
SOG. 
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Rengörings- och desinficeringsinstruktioner 

Före rengöring och desinficering av ytor ska enheten stängas AV och kopplas från strömkällan.  
 
 

Rengöring:  
Torka noggrant av alla yttre ytor med en luddfri trasa som har fuktats med ett godkänt rengöringsmedel. 
Godkända rengöringsmaterial listas nedan. Ta bort överblivet rengöringsmaterial genom att torka alla 
yttre ytor med en luddfri trasa som fuktats med destillerat vatten.  
 
Desinficering:  
Desinficera enheten genom att torka alla yttre ytor med en luddfri trasa som fuktats med 80 % etylalkohol. 
Låt enheten torka.  

 
Försiktighetsåtgärder:  

Se till att det inte kommer in vätska i enheten och låt inte yttre ytor komma i kontakt med ej godkända 
lösningsmedel såsom sådana som listas nedan, då detta kan leda till allvarlig skada på enheten.  
 
Godkända rengöringsmaterial:  
Vinäger (destillerad vit vinäger, 5 % surhetsgrad)  
Ammoniakbaserat glasrengöringsmedel  
 
Godkända desinficeringsmaterial:  
Etanol 80 volymprocent  
 
Ej godkända lösningsmedel:  
MEK (metyletylketon)  
Toluen 
Aceton 
 
*Anm.:  
De godkända rengörings- och desinficeringsmaterialen som listas nedan har testats på NDS-produkter och 
har, då de används enligt anvisningarna, ingen skadlig inverkan på produktens ytbehandling och eller dess 
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Alla medicinska elektroniska enheter måste uppfylla kraven i IEC 60601-1-2. Försiktighetsåtgärder och 
iakttagande av information om EMC-riktlinjer i denna bruksanvisning, och verifiering av alla medicinska 
enheter som används samtidigt, krävs för att säkerställa den elektromagnetiska kompatibiliteten och den 
samtidiga närvaron av alla andra medicinska enheter före ett kirurgiskt ingrepp. 
 
EMC-tabellerna på följande tre sidor tillhandahålls för din referens. 

Tabeller över elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)  
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EMC-tabeller 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetiska emissioner 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av produkten bör se till 
att den används i en sådan miljö. 

Emissioner Konformitet Elektromagnetisk miljö -- Riktlinjer 

RF-emissioner 
CISPR 11 Grupp 1 

Denna produkt använder RF-energi endast för dess interna funktion. 
Produktens RF-emissioner är därför mycket låga och kommer sannolikt inte 
att orsaka störningar i elektronisk utrustning i närheten. 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Klass A 
  

Denna produkt är lämplig för användning i alla etablissemang, inklusive 
bostadsfastigheter och fastigheter som är anslutna direkt till det allmänna 
lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för 
bostadsändamål. 

Harmoniska emissioner 
IEC 61000-3-2 

Ej tillämpligt 
  

Spänningsfluktuationer / 
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3 

Ej tillämpligt 
  

Riktlinjer och tillverkarens deklaration 211– Elektromagnetisk immunitet 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av produkten bör se till att den 
används i en sådan miljö. 

Immunitetstest  IEC 60601 testnivå  Konformitetsnivå  Elektromagnetisk miljö - Riktlinjer  

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt 
±8 kV luft 
  

±6 kV kontakt 
±8 kV luft 
  

Golv bör bestå av trä, betong eller kakelplattor. 
Om golv täcks med syntetiskt material bör den 
relativa luftfuktigheten vara minst 30 %. 

Elektrisk snabb 
transient / skur 
IEC 61000-4-4 

±2 kV för 
kraftledningar 
  

±2 kV för 
kraftledningar 
  

Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 

Spänningssprång 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linje(r) och 
neutral 

±1 kV linje(r) och neutral 
  

Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 

Spänningsfall, korta avbrott 
och spänningsvariationer 
i ingående 
nätlinjer 
IEC 61000-4-11 
  

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) 
under 0,5 cykel 
40 % UT 
(60 % fall i UT) 
under 5 cykler 
70 % UT 
(30 % fall i UT) 
under 25 cykler 
<5 % UT 
(>95 % fall i UT) 
under 5 s 

<5 % UT 
(>95 % fall i UT) 
under 0,5 cykel 
40 % UT 
(60 % fall i UT) 
under 5 cykler 
70 % UT 
(30 % fall i UT) 
under 25 cykler 
<5 % UT 
(>95 % fall i UT) under 5 s 

Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om 
spänningsfall eller avbrott inträffar i 
nätspänningen, eller om strömmen hos 
produkten sjunker under normal nivå, kan det 
bli nödvändigt att använda en avbrottsfri 
strömförsörjning (UPS) eller ett batteri. 
  

Nätfrekvens 
(50/60 Hz) 
magnetfält 
IEC 61000-4-8 

3 A/m 
  

Ej tillämpligt Ej tillämpligt 

Anmärkning: UT är nätspänningen innan testnivån appliceras. 
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EMC-tabeller  

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetisk immunitet 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av produkten bör se till att den används i 
en sådan miljö. 

Immunitetstest  IEC 60601 testnivå Konformitetsnivå Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer  

  
Överledd RF 
IEC 61000-4-6 
  
  
  
Utstrålad RF 
IEC 61000-4-3 
  

  
3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz 
  
  
  
3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz 
  

  
3 Vrms 
  
  
  
  
 3 V/m 
  

Portabel och mobil kommunikationsutrustning bör inte användas 
närmare någon del av produkten, inklusive kablar, än det 
rekommenderade separationsavståndet beräknat med ekvationen som 
är tillämplig för sändarens frekvens. 
  
Rekommenderat separationsavstånd 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
är P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt [W] enligt 
sändarens tillverkare och d är det rekommenderade 
separationsavståndet i meter (m). 
  
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, uppmätta genom en 
elektromagnetisk undersökning på plats, a bör vara lägre än 
konformitetsnivån i varje frekvensområde.b 
  
Interferens kan uppstå i närheten av utrustning 
märkt med följande symbol: 
  

Anmärkning 1: Vid 80 och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorptionen hos och reflektionen från 
byggnader, föremål och människor. 

a. Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för mobiltelefoner/trådlösa telefoner, radio och landmobila radioapparater, amatörradio, AM- och FM-
radiosändningar samt TV-sändningar, kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-
sändare bör en elektromagnetisk undersökning på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där produkten används överskrider 
ovanstående, tillämpliga RF-konformitetsnivå bör produkten observeras för att verifiera normal drift. Om onormala prestanda observeras kan ytterligare 
åtgärder vara nödvändiga, till exempel att rikta om eller placera om produkten. 
  
b. Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkor vara lägre än 3 V/m. 
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EMC-tabeller  

Rekommenderade separationsavstånd mellan 
portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och produkten 

Produkten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av 
produkten kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-
kommunikationsutrustning (sändare) och produkten enligt nedanstående rekommendationer, beroende på kommunikationsutrustningens 
maximala uteffekt. 

Sändarens nominella maximala 
uteffekt (W) 

Separationsavstånd i meter beroende på sändarfrekvens  

150 kHz till 80 MHz  80 till 800 MHz  800 MHz till 2,5 GHz  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte är med på listan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) 
beräknas med den ekvation som är tillämplig för sändarens effekt, där P är sändarens nominella uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare. 
  
Anmärkning 1: Vid 80 och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet. 
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorptionen hos och 
reflektionen från byggnader, föremål och människor.   
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