
Tärkeää
Lue huolellisesti nämä käyttöohjeet sekä erillinen asennusopas 
perehtyäksesi laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

• Viimeisimmät käyttöohjeet voit ladata sivustoltamme: 
http://www.eizoglobal.com

Käyttöohjeet

Yksivärinen LCD-näyttö

http://www.eizoglobal.com
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TURVAMERKINNÄT
Tässä oppaassa ja tässä tuotteessa käytetään ohessa näkyviä turvamerkintöjä. Ne sisältävät tärkeitä tietoja.  
Tutustu niihin huolellisesti.

VAROITUS
VAROITUS-merkinnänhuomiotta
jättäminensaattaaaiheuttaavakavia
henkilövahinkojajaseurauksenasyntyvä
tilannevoiollahengenvaarallinen.

HUOMAA
HUOMAA-merkinnänhuomiottajättäminen
saattaaaiheuttaakohtalaisiahenkilövahinkoja
ja/taiaineellisiavahinkojataijohtaatuotteen
vahingoittumiseen.

Ilmoittaa,ettäonoltavavarovainen.Esimerkiksimerkintä ilmaiseevaaraa,kutensähköiskun
vaaraa.

Ilmoittaatoiminnon,jotaeisaasuorittaa.Esimerkiksimerkintä ilmaiseetiettyäkiellettyä
toimintoa,kuten”Äläpura”.

Ilmoittaapakollisentoimenpiteen,jotaonnoudatettava.Esimerkiksimerkintä ilmaiseeyleistä
tietoa,kuten”Laitteenmaadoitus”.

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos laitetta käytetään 
muualla kuin kyseisellä alueella, sen suorituskyky ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.

Tätä opasta tai sen osaa ei saa monistaa, tallentaa tietojen noutojärjestelmään tai lähettää missään muodossa eikä 
millään tavalla sähköisesti, mekaanisesti tai muita menetelmiä käyttäen ilman EIZO Corporationin kirjallista lupaa.
EIZO Corporation ei ole velvollinen pitämään mitään toimitettuja materiaaleja tai tietoja luottamuksellisina, ellei 
toisin ole etukäteen sovittu EIZO Corporationin saamien tietojen perusteella. Vaikka tämä käyttöopas on tehty 
huolellisesti ja sen tietojen ajantasaisuus on pyritty varmistamaan, ota huomioon, että EIZO-näytön teknisiä tietoja 
voidaan koska tahansa muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
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VAROTOIMET
 ●TÄRKEÄÄ
• Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos tuotetta 

käytetään tämän alueen ulkopuolella, sen toiminta ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.
• Varmista käyttäjien turvallisuus ja asianmukainen kunnossapito tutustumalla huolellisesti tähän lukuun sekä 

kaikkiin näytössä oleviin varoituksiin.

Varoitusilmoitusten sijainti

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Laitteen merkinnät

Merkintä Merkinnän merkitys

Päävirtakytkin: Sammutanäytönpäävirtapainamallatätä.

Päävirtakytkin: Käynnistänäytönpäävirtapainamallatätä.

Virtapainike: Käynnistätaisammutanäyttöpainamallatätä.

Vaihtovirta

Varoitussähköiskuvaarasta

HUOMAA: KatsotämänkäyttöoppaankohdatTURVAMERKINNÄT.

WEEE-merkintä:
Tuoteonhävitettäväerikseen;materiaalitvoidaan
kierrättää.

CE-merkintä:
Neuvostondirektiivien93/42/ETYja
2011/65/EUmääräystenmukainenEU:n
vaatimustenmukaisuusmerkintä.
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 VAROITUS

Jos laitteesta nousee savua, haistat palaneen käryä tai laitteesta kuuluu outoa ääntä, irrota laite heti 
pistorasiasta ja kysy neuvoa paikalliselta EIZO-edustajalta.
Yritys käyttää epäkuntoista laitetta saattaa aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa.

Älä avaa koteloa tai muokkaa laitetta. 
Kotelon avaaminen tai laitteen muokkaaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai 
palovamman.

Anna kaikki huoltotoimet valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi.
Älä yritä huoltaa tätä laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai irrottaminen voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai 
laitevaurion.

Älä päästä laitteeseen pieniä esineitä tai nestettä.
Vahingossa ilmastointiaukoista kotelon sisään putoavat pienet esineet tai nesteroiskeet voivat 
aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun tai vahingoittaa laitteistoa. Jos laitteen sisään pääsee esine tai 
nestettä, irrota laite välittömästi virtalähteestä. Anna valtuutetun huoltoteknikon tarkastaa laite, 
ennen kuin se otetaan uudelleen käyttöön.

Aseta yksikkö tukevalle ja vakaalle alustalle.
Sopimattomalle alustalle asetettu laite voi pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen tai laite voi 
vaurioitua. Jos laite putoaa, katkaise virta välittömästi ja kysy neuvoa paikalliselta EIZO-
edustajalta. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun.

Käytä laitetta asianmukaisessa paikassa.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku tai laitteiston vahingoittuminen.
• Äläsijoitalaitettaulos.
• Äläsijoitalaitettakuljetusjärjestelmään(mm.alus,lentokone,junataiauto).
• Äläsijoitalaitettapölyiseentaikosteaanympäristöön.
• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossanäyttöönvoiroiskuavettä(kutenkylpyhuoneeseen
taikeittiöön).

• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossanäyttööntuleesuoraanhöyryä.
• Äläsijoitalaitettalähellelämmöntaikosteudenlähdettä.
• Äläasetalaitettapaikkaan,jossasealtistuusuoralleauringonvalolle.
• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossavoiollasyttyviäkaasuja.
• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossavoiollasyövyttäviäkaasuja(esimerkiksirikkidioksidia,
rikkivetyä,typpidioksidia,klooria,ammoniakkiajaotsonia).

• Äläsijoitalaitettapaikkaan,jossaonpölyä,korroosiotailmakehässäkiihdyttäviäaineita
(esimerkiksinatriumkloridiajarikkiä),johtaviametallejajne.

Vältä tukehtumisvaara pitämällä muoviset pakkauspussit pois vauvojen ja lasten ulottuvilta.

Käytä laitteen mukana toimitettavaa virtajohtoa, ja liitä laite normaaliin pistorasiaan.
Varmista virtajohdon nimellisjännitteen ja käyttöjännitteen vastaavuus. Muussa tapauksessa seurauksena voi  
olla sähköisku.
Virransyöttö 100–120/200–240 V AC 50/60 Hz

Irrota virtajohto tarttumalla tukevasti pistokkeeseen ja vetämällä.
Johdosta vetäminen voi vaurioittaa laitetta ja aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

Laitteisto on liitettävä maadoitettuun pistorasiaan.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.
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 VAROITUS

Varmista, että jännite on oikea.
• Laiteonsuunniteltukäytettäväksitietylläjännitteellä.Laitteenliittäminenmuuhunkuintässäkäyttöohjeessa
määritettyynjännitteeseenvoiaiheuttaatulipalon,sähköiskuntailaitteenvaurioitumisen.
Virransyöttö:100–120/200–240VAC50/60Hz

• Äläylikuormitavirtapiiriä,silläsevoiaiheuttaatulipalontaisähköiskun.

Käsittele virtajohtoa varoen.
• Äläsijoitajohtoalaitteentaimuidenpainavienesineidenalle.
• Älävedäjohdostataisidositä.

Jos virtajohto vaurioituu, älä käytä sitä. Vaurioituneen virtajohdon käyttö voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun.

Sähköturvallisuuden vuoksi virtajohtoa ei saa liittää tai irrottaa potilaiden läsnä ollessa.

Älä koskaan koske virtapistokkeeseen tai virtajohtoon ukonilmalla.
Niihin koskeminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Kun kiinnität telinettä, katso käyttöoppaasta telinettä koskevat tiedot ja kiinnitä se tukevasti.
Muuten laite voi irrota, mikä voi aiheuttaa loukkaantumisen tai laitteen vaurioitumisen. Varmista ennen asennusta, 
että pöytä, seinä tai muu pinta, johon teline on kiinnitetty, on riittävän kestävä. Jos laite putoaa, kysy neuvoa 
paikalliselta EIZO-edustajalta. Älä jatka vaurioituneen laitteen käyttöä. Vaurioituneen laitteen käyttö voi aiheuttaa 
tulipalon tai sähköiskun. Kun kiinnität kallistettavaa telinettä takaisin, käytä samoja ruuveja ja kiristä ne hyvin.

Älä koske vaurioituneeseen LCD-näyttöön paljain käsin.
Nestekide, jota voi vuotaa paneelista, on myrkyllistä, mikäli sitä pääsee silmiin tai suuhun. 
Jos jokin ihon tai kehon osa joutuu suoraan kosketukseen paneelin kanssa, pese kyseinen alue 
huolellisesti. Jos seurauksena on fyysisiä oireita, ota yhteys lääkäriin.

Taustavalon loistelamput sisältävät elohopeaa (tuotteet, joissa on LED-taustavalolamput, eivät 
 sisällä elohopeaa). Hävitä ne paikallisten, osavaltion tai liittovaltion määräysten mukaan.
Altistuminen yhdistymättömälle elohopealle voi vaikuttaa hermostoon, aiheuttaen tärinää, muistinmenetystä ja 
päänsärkyä.
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 HUOMAA

Ole varovainen kantaessasi laitetta.
Irrota virtajohto ja kaapelit, kun siirrät laitetta. Laitteen siirtäminen virtajohdon ollessa kiinnitettynä on vaarallista.
Siitä voi olla seurauksena loukkaantuminen.

Nosta laitetta tai sijoita se asianmukaisten menetelmien mukaan.
• Kunnostatlaitetta,tartusiihentukevastijapidäkiinniallaolevankuvanesittämällätavalla.
• Äläpuratainostalaitettayksin,silläsuurikokoinenlaiteonpainava.

Laitteen pudottaminen voi aiheuttaa loukkaantumisen tai vaurioittaa laitetta.

   

Älä peitä kotelon ilmastointiaukkoja.
• Äläasetaesineitäilmastointiaukkojenpäälle.
• Äläasennalaitettasuljettuuntilaan.
• Äläkäytälaitetta,josseonasetettusivuttaintaiylösalaisin.

Ilmastointiaukkojen peittäminen estää ilmanvaihdon ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun 
tai laitteiston vahingoittumisen.

Älä koske virtajohtoon märillä käsillä.
Muuten seurauksena voi olla sähköisku.

Käytä helppopääsyistä pistorasiaa.
Näin virta voidaan katkaista nopeasti ongelmatilanteissa.

Puhdista alue pistokkeen ympäriltä säännöllisesti.
Pistokkeessa oleva pöly, vesi tai öljy voi aiheuttaa tulipalon.

Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta.
Laitteen puhdistaminen sen ollessa kytkettynä pistorasiaan voi aiheuttaa sähköiskun.

Jos laite on käyttämättä pidemmän aikaa, varmista turvallisuus ja virransäästö irrottamalla virtajoh-
to pistorasiasta, kun olet ensin kytkenyt virran pois virtakytkimestä.

Tämä tuote sopii ainoastaan käytettäväksi potilasympäristössä mutta ei suorassa potilaskontaktissa.
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Näyttöä koskevia huomautuksia

Tämä tuote on tarkoitettu digitaalisten kuvien (esim. tavallisten ja moniosaisten digitaalisten mammografiakuvien) 
näyttöön ja katseluun. Näiden kuvien arviointiin, analysointiin ja kuvien avulla suoritettavaan diagnostiikkaan voivat 
ryhtyä tehtävään perehdytetyt lääkärit. Tuote on suunniteltu erityisesti rinnan tomosynteesikuvaukseen.

Tämä tuote on viritetty käytettäväksi erityisesti sillä alueella, johon se on alunperin toimitettu. Jos tuotetta käytetään 
tämän alueen ulkopuolella, sen toiminta ei välttämättä vastaa teknisiä tietoja.

Tuotteen takuu raukeaa, jos tuotetta käytetään muuhun kuin tässä käyttöohjeessa määritettyyn käyttötarkoitukseen.

Tässä käyttöohjeessa ilmoitetut tekniset tiedot ovat voimassa vain seuraavien edellytysten täyttyessä:
· käytetään tuotteen mukana toimitettuja virtajohtoja
· käytetään valmistajan määrittämiä signaalikaapeleita.

Käytä tuotteen kanssa vaihtoehtoisia tuotteita ainoastaan silloin, jos ne ovat valmistajan valmistamia tai määrittämiä.

Sähköosien suorituskyvyn stabiloituminen vie noin 30 minuuttia. Odota vähintään 30 minuuttia näytön päälle 
kytkemisen tai virransäästötilasta palautumisen jälkeen, ennen kuin säädät näyttöä.

Kestää muutaman minuutin, kunnes kuvan laatu saavuttaa hyväksyttävän tason. Odota muutama minuutti näytön 
päälle kytkemisen tai virransäästötilasta palautumisen jälkeen, ennen kuin tarkastelet kuvia diagnoosin tekemiseksi.

Näytön kirkkaus tulee asettaa alhaiseksi, jotta vähennetään pitkäaikaisen käytön aiheuttamia valotehon muutoksia 
ja pidetään näyttö vakaana. Tarkasta tämän lisäksi suorituskyvyn pysyvyys (harmaa-asteikon tarkastus mukaan 
luettuna) säännöllisesti (katso asennusoppaan kohta ”Näytön laadunvalvonta”).

Kun on tarkasteltu pitkään samaa kuvaa ja näyttökuvaa vaihdetaan, voi esiintyä jälkikuva. Käytä näytönsäästäjää tai 
virransäästötoimintoa estääksesi saman kuvan näyttämisen liian pitkään.

Jos sijoitat tämän tuotteen lakkapinnoitteiselle pöydälle, tuen pohja voi värjääntyä kumin koostumuksen vuoksi. 
Tarkasta pöydän pinta ennen käyttöä.

Suosittelemme säännöllistä puhdistusta, jotta näyttö pysyy uudenveroisena ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä 
(katso ”Puhdistus” (sivu 8)).

Näytössä voi olla viallisia pikseleitä tai pieni määrä valopilkkuja. Tämä johtuu paneelin ominaisuuksista eikä ole 
tuotevika. 

LCD-paneelin taustavalolla on tietty käyttöikä. Kun näyttö muuttuu tummaksi tai alkaa välkkyä, ota yhteys 
paikalliseen EIZO-edustajaan. 

Älä paina lujaa paneelia tai kehyksen kulmaa, sillä se voi aiheuttaa näyttöön häiriöitä, kuten häiriökuvioita yms. Jos 
paneeliin kohdistuu jatkuvasti painetta, se voi kulua tai vaurioitua. (Jos painamisjäljet jäävät paneeliin, jätä näyttöön 
musta tai valkoinen kuva. Jäljet saattavat hävitä.)

Älä naarmuta tai paina paneelia millään terävillä esineillä, sillä tämä vaurioittaa paneelia. Älä yritä puhdistaa paneelia 
kankaalla, sillä tämä voi naarmuttaa paneelia.

Kun näyttö on kylmä ja se tuodaan huoneeseen tai jos huonelämpötila nousee nopeasti, näytön sisä- ja ulkopintoihin 
voi muodostua kondensaatiota. Älä kytke tällöin näyttöä päälle. Odota, kunnes kondensaatio häviää. Muuten näyttö 
voi vaurioitua.
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Puhdistus
Huomio

• Kemikaalit, kuten alkoholi ja antiseptiset liuokset, voivat aiheuttaa muutoksia kotelon tai paneelin kiiltoon, himmentymistä 
ja haalistumista ja heikentää näin myös kuvanlaatua.

• Älä koskaan käytä puhdistukseen liuotinta, bentseeniä, vahaa tai hiovia puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa koteloa 
tai paneelia.

Huomautus

• Suosittelemme lisävarusteena saatavan ScreenCleanerin käyttöä kotelon ja paneelin pinnan puhdistukseen.

Kotelon ja paneelin pinnassa olevat tahrat voidaan poistaa veteen kostutetulla pehmeällä liinalla. 

Näytön miellyttävä käyttö
• Erittäin tumma tai kirkas näyttö voi vaikuttaa silmiisi. Säädä näytön kirkkaus ympäristön olosuhteiden 

mukaan.
• Näytön tuijottaminen pitkään rasittaa silmiä. Lepää tunnin välein 10 minuuttia.
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Luku 1 Johdanto
Kiitos, kun valitsit EIZOn yksivärisen LCD-näytön.

1-1. Ominaisuudet
• 21,3 tuumaa
• Tukee 5 megapikselin tarkkuutta (pystynäyttö: 2 048 × 2 560 pistettä (v × p))
• Suuri kontrastisuhde (1 200:1).

Mahdollistaa terävien kuvien näytön.
• Soveltuu käyttöön DisplayPortin kanssa (8- tai 10-bittinen, ei sovellu audiosignaaleihin)
• Hybrid gamma -toiminto tunnistaa automaattisesti näyttöalueen samalla näytöllä näkyville lääketieteellisille 

ja muille kuville sekä näyttää kunkin asetetun tilan.
*1 Tunnistaminen ei onnistu aina toistettavasta kuvasta johtuen. Käytettävä ohjelmisto on varmennettava. Katso 

hyväksynnästä lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).
• RadiCS SelfQC -toiminnon ja sisäänrakennetun etusensorin avulla käyttäjä voi tehdä määräajoin näytön 

kalibroinnin ja harmaasävyn tarkistuksen.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).
*2 Jos asennettuna on näyttösuoja (RP-901), sisäänrakennettua etusensoria ei voida käyttää.

• CAL Switch -toiminnon avulla käyttäjä voi valita näytettävälle kuvalle parhaan mahdollisen näyttötilan.
 - ALT-tila säätää kirkkautta ympäristön valaistuksen mukaan.
 - Sopivin tila kalibrointiin.

Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).
• Valittavana DICOM (sivu 19) Part 14 -yhteensopiva näyttö.
• Mukana toimitetaan näytön kalibrointiin ja historian hallintaan käytettävä RadiCS LE-

laadunvalvontaohjelmisto.
Katso ”1-3. EIZO LCD Utility Disk” (sivu 11).

• Mukana toimitetaan ScreenManager Pro for Medical -ohjelmisto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää hiiren 
ja näppäimistön avulla.
Katso ”1-3. EIZO LCD Utility Disk” (sivu 11).

• Kuva-alan synkronista tilaa tuetaan (24,5–25,5 Hz (vain DVI-signaalin tulo), 49–51 Hz)
• Virransäästötoiminto

Tässä tuotteessa on virransäästötoiminto.
 - Virrankulutus on 0 W, kun päävirta on kytketty pois päältä.

Laitteessa on päävirtakytkin.
Kun näyttöä ei tarvita, virransyöttö voidaan katkaista päävirtakytkimestä.

 - Liikesensori
Näytön etuosassa sijaitseva sensori havaitsee henkilön liikkeet. Kun henkilö liikkuu poispäin näytöstä, näyttö 
kytkeytyy automaattisesti virransäästötilaan eikä näytä kuvia näytössä. Näin toiminto vähentää virrankulutusta.
Katso lisätietoja asennusoppaasta (CD-ROM).

• Kestävä LED-taustavaloilla varustettu LCD-näyttö
• Sisäinen ympäristövalon sensori

Ympäristövalon sensori voi mitata ympäristön valaistusta lukseina. Ympäristön mukaan sensori voi ilmaista joskus eri 
arvoja kuin erillinen valaistusvoimakkuusmittari.
Sisäistä ympäristövalon sensoria käytetään ALT-tilassa tai kun mittauksen laukaisee käyttäjän toimi RadiCS/RadiCS 
LE -laadunvalvontaohjelmiston vastaavassa valikossa.
Lisätietoja mitatusta arvosta ja mittauksen suorittamisesta on RadiCS/RadiCS LE -ohjelmiston käyttöoppaassa  
(CD-ROM).

• Näyttää HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) -suojatut sisällöt (vain DisplayPort).
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Huomio

• Ympäristön korkea lämpötila tai kosteus voi vaikuttaa sisäänrakennetun etusensorin mittaustarkkuuteen.  
Suosittelemme säilyttämään ja käyttämään näyttöä seuraavissa olosuhteissa:
 - lämpötila enintään 30 ˚C
 - kosteus enintään 70 %.

• Vältä sensorin säilyttämistä tai käyttämistä paikoissa, joissa se voi altistua suoralle auringonvalolle.

1-2. Pakkauksen sisältö
Tarkasta, että kaikki seuraavassa mainitut kohteet löytyvät pakkauksesta. Mikäli nimikkeitä puuttuu, ota yhteyttä 
paikalliseen EIZO-edustajaan.

Huomautus

• Säilytä pakkaus ja materiaalit tulevaa käyttöä ja näytön siirtämistä varten.

• Näyttö
• Virtajohto

• Digitaalinensignaalikaapeli:DisplayPort–
DisplayPort(PP300)

• Digitaalinensignaalikaapeli:DVI-D–DVI-D
(DualLink)(DD300DL)

• USB-kaapeli:UU300
• EIZOLCDUtilityDisk(CD-ROM)
• Käyttöohjeet(tämäopas)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
EIZO LCD Utility Disk (CD-ROM) toimitetaan tämän tuotteen mukana. Seuraavassa taulukossa esitetään 
levykkeen sisältö ja katsaus ohjelmistoista.

 ●Levykkeen sisältö ja katsaus ohjelmistoista
Levyke sisältää sovellusohjelmistot säätöä varten sekä asennusoppaan. Katso levykkeellä olevasta  
Readme.txt-tiedostosta tietoja ohjelmiston käyttöönotosta tai tiedostojen käytöstä.

Sisältö Katsaus
Readme.txt-tiedosto
RadiCSLE(Windows-versio) Laadunvalvontaohjelmistonäytönkalibrointiinjakalibrointihistorian

hallintaan.
ScreenManagerProforMedical
(Windows-versio)

Ohjelmistonäytönsäätämiseenhiirenjanäppäimistönavulla.

Tämännäytönasennusopas(PDF-tiedosto)
Tämännäytönkäyttöohjeet(PDF-tiedosto)

 ●RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical -ohjelmiston käyttö
Katso lisätietoja RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical -ohjelmiston asennuksesta ja käytöstä kyseisestä 
levykkeellä olevasta käyttöoppaasta.
Kun käytät tätä ohjelmistoa, sinun on liitettävä PC näyttöön mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Lisätietoja 
saat asennusoppaasta (CD-ROM).
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1-4. Säädöt ja toiminnot

 

17

16

7

1 2 3 4 5 6 9

18

10 11 12 13 1415

8

Säätövalikko*1

1. Liikesensori Tunnistaahenkilönliikkeennäytönedessä.
2.  -painike VaihtaaCALSwitch-tilaa.
3.  -painike Peruuttaaasetuksen/säädönjasulkeesäätövalikon.
4.   -painike Mahdollistaavalikonvalinnansekätoimintojensäädönjaasetuksen.
5.  -painike Näyttääsäätövalikon,valitseevalikkonäytönkomennonjatallentaasäädetytarvot.
6.  -painike • Virrankytkeminenjakatkaiseminen.

• Ilmaiseenäytöntoimintatilan.
Vihreä:toiminta,Oranssi:virransäästötila,Poispäältä:päävirta/virtakatkaistu

7. Ympäristövalon sensori Mittaaympäristönvalaistusta.
8. Sisäänrakennettu 

etusensori (liukumalli)
Käytetäänkalibrointiinjaharmaasävyntarkistukseen.

9. Päävirtakytkin Kytkeepäävirranpäällejapoispäältä.
10. Virtaliitin Liitävirtajohtotähän.
11. PS/2-liitin Huoltotoimenpiteitävarten.Äläkäytämuuhuntarkoitukseen.Käyttövoiaiheuttaa

toimintahäiriöitä.
12. Tulosignaaliliitin DVI-D-liitin
13. Tulosignaaliliitin DisplayPort-liitin
14. USB upstream -portti LiitäUSB-yhteyttäkäyttävänohjelmistontaiUSB-keskittimenkäytönedellyttämä

USB-kaapelitähän.
15. USB downstream -portti LiittääUSB-oheislaitteen.
16. Turvalukon paikka YhdenmukainenKensingtonMicroSaver-turvajärjestelmänkanssa.
17. Teline Käytetäännäytönkorkeudenjakallistuskulmansäätämiseen.
18. Kaapelinpidin Peittäänäytönkaapelit.
*1 Katso käyttöohjeet asennusoppaasta (CD-ROM).
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Luku 2 Asetukset

2-1. Yhteensopivat tarkkuudet
Näyttö tukee seuraavia tarkkuuksia.

√:tuettu

Tarkkuus Soveltuvat  
signaalit

pystytaa-
juus

Dot 
Clock 

DVI DisplayPort SDG*1

Pysty-
näyttö

Vaaka-
näyttö

Pysty-
näyttö

Vaaka-
näyttö

Pysty-
näyttö

720×400 VGATEXT 70Hz

290
MHz

(maks.)

√ √ √ √ √

640×480 VGA 60Hz √ √ √ √ √

800×600 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1024×768 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1280×1024 VESA 60Hz √ √ √ √ √

1600×1200 VESA 60Hz √ √ √ √ √

2560×2048 VESACVT 50Hz - √*2 - √ -

2048×2560 VESACVT 50Hz √*2 - √ - -

2560×2048 VESACVT 25Hz - √ - - -

2048×2560 VESACVT 25Hz √ - - - -

2048×2560 SDG 25Hz - - - - √
*1Vaatiituetunnäytönohjaimen.
*2DualLink

2-2. Liitoskaapelit
Huomio

• Varmista, että näyttö ja PC on sammutettu.
• Kun vaihdat nykyisen näytön tähän näyttöön, varmista, että vaihdat PC:n tarkkuusasetuksen ja kuvaruudun 

virkistystaajuuden tämän näytön mukaisiksi. Katso yhteensopiva tarkkuus takakannen taulukosta ennen PC:hen liittämistä.
Huomautus

• Jos liität tähän laitteeseen useita PC-tietokoneita, katso ohjeita Asennusoppaasta (CD-ROM).

1. Käännä näyttöä 90˚ myötäpäivään.
Vaakanäyttöasento on näytön oletusasento. Käännä näyttöä 90 astetta pystyasentoon ennen asentamista.

2. Liitä signaalikaapelit tulosignaaliliittimiin ja PC:hen.
Tarkasta liittimien muoto ja liitä kaapelit.
Kiristä liittimien ruuvit signaalikaapelin liittämisen jälkeen.
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Digitaalinenliitäntä
(DisplayPort)

Digitaalinenliitäntä
(DVI) tai

Signaalikaapeli:DisplayPort–DisplayPort
(mukana)

Signaalikaapeli:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(mukana)

3. Kytke virtajohto pistorasiaan ja virtaliitin näyttöön.

4. Liitä USB-kaapeli, jos käytät RadiCS LE- tai ScreenManager Pro for Medical 
-ohjelmistoa.

 
Liittäminennäyttöön LiittäminenPC:hen

5. Käynnistä näyttö painamalla .
Näytön virran merkkivalo syttyy vihreänä.

6. Käynnistä PC.
Näyttöön tulee kuva.
Jos näyttöön ei tule kuvaa, katso lisätietoja kohdasta ”Luku 3 Vianetsintä” (sivu 15).

Huomio

• Sammuta näyttölaite ja PC käytön jälkeen.
• Suurin virransäästö saavutetaan katkaisemalla virta virtapainikkeesta. Virran katkaiseminen päävirtakytkimellä tai 

virtajohdon irrottaminen sulkee virransyötön näyttöön täysin.

2-3. Näytön korkeuden ja kulman säätäminen
Pidä kiinni näytön reunoista molemmin käsin ja säädä näytön korkeus sekä kallistus- ja kiertokulma työskentelyn 
kannalta sopiviksi.

Huomio

• Varmista, että kaapelit on liitetty oikein.
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Luku 3 Vianetsintä
Jos ongelma ei korjaannu ehdotetuilla toimenpiteillä, ota yhteyttä paikalliseen EIZO-edustajaan.

Ongelma Mahdollinen aiheuttaja ja korjaava toimenpide
1. Ei kuvaa
• Virranmerkkivaloeisyty.

• Tarkista,onkovirtajohtoliitettyasianmukaisesti.
• Kytkevirtapäällepäävirtakytkimestä.
• Paina .
• Katkaisepäävirtajakytkesejälleentakaisinparin
minuutinkuluttua.

• Virranmerkkivalopalaaoranssinajavihreänä. • Vaihdatulosignaalia.Katsolisätietojaasennusoppaasta
(CD-ROM).

• Siirrähiirtätaipainamitätahansanäppäimistön
näppäintä.

• Varmista,ettäPConkäynnissä.
• KunliikesensorionasetettuAuto-taiManual-tilaan,näyttö
onsaattanutsiirtyävirransäästötilaan.Siirrylähemmäksi
näyttöä.

• Katkaiseverkkojännitejakytkesetämänjälkeen
uudelleen.

• Virranmerkkivalovilkkuuoranssinaja
vihreänä.

• DisplayPortillaliitetyssälaitteessaonongelma.
Voitratkaistaongelmansammuttamallanäytönja
kytkemälläsentakaisinpäälle.Katsolisätietojalaitteen
käyttöoppaasta.

2. Alla oleva viesti tulee näyttöön. Tämäviestituleenäyttöön,kunsignaalinsyöttöonväärä,
vaikkanäyttölaitetoimisimoitteettomasti.

• Tämäviestituleenäyttöön,kuntulosignaalia
eiole.
Esimerkki:

• Vasemmallaolevaviestivoitullanäkyviin,koskakaikki
PC:teivätlähetäsignaaliahetivirrankytkemisenjälkeen.

• Varmista,ettäPConkäynnissä.
• Tarkista,onkosignaalikaapeliliitettyasianmukaisesti.
• Vaihdatulosignaalia.Katsolisätietojaasennusoppaasta
(CD-ROM).

• Viestiilmoittaa,ettätulosignaalionmäärätyn
taajuusalueenulkopuolella.
Esimerkki:

fD: Dotclock
fH: Vaakataajuus
fV: Pystytaajuus

• Tarkista,ettäPC:nasetuksetvastaavatnäytöntarkkuus-
japystytaajuusvaatimuksia(katso”2-1.Yhteensopivat
tarkkuudet”(sivu13)).

• KäynnistäPCuudelleen.
• Valitsesopivaasetusnäytönohjaimenapuohjelmanavulla.
Katsolisätiedotnäytönohjaimenkäyttöoppaasta.
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 ●Virhekooditaulukko

Virhekoodi Kuvaus
0*** • Itsekalibroinninaikanaesiintyneetvirheet
1*** • Harmaasävyntarkistuksenaikanaesiintyneetvirheet
*1** • DICOM-tilassaesiintyneetvirheet
*2** • CAL1-vaiheenaikanaesiintyneetvirheet
*3** • CAL2-vaiheenaikanaesiintyneetvirheet
**10 • Tuotteenenimmäiskirkkausvoiollaalhaisempikuintavoitekirkkaus.

• Vähennätavoitekirkkautta.
**11 • Tuotteenvähimmäiskirkkausvoiollakorkeampikuintavoitekirkkaus.

• Lisäätavoitekirkkautta.
**34 • Sensorieiolevälttämättätulluttuloskalibroinninaikanataisensoriinonpäässytvaloa.

• Kytkepäävirtapoispäältä,odotamuutamaminuutti,ennenkuinkytketvirrantakaisin
päälle,jasuoritasittenuudelleenitsekalibrointi/harmaasävyntarkistus.

**61 • Sensorieiolevälttämättätullutulos.
• Tarkista,onkosensorinlähelläjokinvierasesine.
• Suoritaitsekalibrointi/harmaasävyntarkistusuudelleen.

**95 • Itsekalibroinnin/harmaasävyntarkistuksensuoritusolosuhteeteivätehkäolesuotuisat.
• Tarkistasuoritusolosuhteetjamuutaniitätarvittaessa.
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Luku 4 Tekniset tiedot
LCD-paneeli Koko 21,3tuumaa(540mm)

Tyyppi TFTyksivärinenLCD,LED-taustavalo
Pintakäsittely Heijastuksenesto
Pinnankovuus 2H
Katselukulmat Vaakatasossa176 ,̊pystytasossa176˚(CR≥10)
Pisteväli 0,165mm
Vasteaika Musta-valko-musta:noin25ms

Vaakataajuus 31–135kHz
Pystytaajuus DVI: 24–61Hz(lomittamaton)

(VGATEXT:69–71Hz,QSXGA(2048×2560):
24–51Hz)

DisplayPort: 49–61Hz(lomittamaton)
(VGATEXT:69–71Hz,QSXGA(2048×2560):
49–51Hz)

Tarkkuus 5megapikseliä(pystynäyttö:2048pistettä×2560viivaa(v×p))
Maks.pistekellotaajuus(Dotclock) 290MHz
Näytönharmaasävyt 1024astetta16369asteesta
Suositeltukirkkaus 500cd/m2
Näyttöalue(v×p) 337,9mm(13,30tuumaa)×422,4mm(16,63tuumaa)(pystynäyttö)
Virransyöttö 100–120VAC±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240VAC±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Virrankulutus Näyttöpäällä 108Wtaivähemmän

Virransäästötila 0,7Wtai
vähemmän

(kunainoastaanDVI-signaaliliitinonliitettynä,USB-
laitettaeioleliitettynä,InputSelection-asetuson
manuaalinen,DC5VOutput-asetusonpoispäältä,
jaDPPowerSave-asetusonpäällä)

Virtapoispäältä 0,5Wtai
vähemmän

(kunUSB-laitettaeioleliitettynä,DC5VOutput
-asetusonpoispäältäjaDPPowerSave-asetus
onpäällä)

Päävirtapoispäältä 0W
Tulosignaaliliittimet DVI-D-liitin

DisplayPort-liitin(vakioV1.1a,soveltuuHDCP:hen)
DigitalSignal(DVI)-siirtojärjestelmä TMDS(SingleLink/DualLink)
Plug&Play Digitaalinen(DVI-D):VESADDC2B/EDID-rakenne1.3

Digitaalinen(DisplayPort):VESADisplayPort/EDID-rakenne1.4
Mitat(leveys)×
(korkeus)×
(syvyys)

Pääyksikkö 388mm(15,3tuumaa)×512–595mm(20,2–23,4tuumaa)×245,5mm
(9,7tuumaa)

Pääyksikkö
(ilmantelinettä)

388mm(15,3tuumaa)×496mm(19,5tuumaa)×99mm(3,9tuumaa)

Paino Pääyksikkö Noin11,5kg(25,4paunaa)
Pääyksikkö
(ilmantelinettä)

Noin8,8kg(19,4paunaa)

Siirtoalue FlexStand Kallistus: Ylös30 ,̊alas0˚
Kääntö: 344˚
Säädettäväkorkeus: 174mm(kallistus:30˚),83mm(kallistus:0˚)
Kierto: 90˚(vastapäiväänpystynäytössä)

Ympäristön
olosuhteet

Lämpötila Käyttö: 0˚C–35˚C(32˚F–95˚F)
Kuljetus/säilytys: –20˚C–60˚C(–4˚F–140˚F)

Kosteus Käyttö: suhteellinenkosteus20–80%
(eikondensaatiota)

Kuljetus/säilytys: suhteellinenkosteus10–90%
(eikondensaatiota)

Ilmanpaine Käyttö: 700–1060hPa
Kuljetus/säilytys: 200–1060hPa
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USB Vakio USB-versio2.0
Portti Upstream-portti×1,Downstream-portti×2
Tiedonsiirtonopeus 480Mb/s(korkea),12Mb/s(täysi)

1,5Mb/s(alhainen)
Syöttövirta Downstream:maks.500mA/1portti

Ulkomitat
Yksikkö:mm(tuumaa)

388 (15.3)
340 (13.4)24 (0.94) 24 (0.94)

211 (8.3)
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 (0
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17
3 (

6.8
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320 (12.6)
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3 (0.12)
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20
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6.5

 (5
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105 (4.1)
350 (13.8)
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5 (
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30°TILT

65
.5 

(2.
58

)
99

 (3
.90

)
99

 (3
.90

)

94.5 (3.72) 171 (6.7)

16
1 (

6.3
)

54
9 (

21
.6)

344 °

HIGHEST POSITION

LOWEST POSITION

SWIVEL

PIVOT

Lisävarusteet

Kalibrointisarja EIZORadiCSUX1,versio4.1.4taiuudempi
EIZORadiCSVersionUpKit,versio4.1.4taiuudempi

NetworkQCManagement-ohjelmisto EIZORadiNETPro,versio4.1.4taiuudempi

Puhdistussarja EIZOScreenCleaner

Viimeisimmät tiedot lisävarusteista sekä tietoja uusimmista yhteensopivista näytönohjaimista saat sivustoltamme.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Luku 5 Sanasto
DDC (Display Data Channel)

VESA standardoi asetustietojen ja vastaavien tietojen vuorovaikutteisen tiedonsiirron PC:n ja näytön välillä.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
DICOM-standardin on kehittänyt Yhdysvaltain radiologiyhdistys, American College of Radiology, ja 
Yhdysvaltain sähkölaitevalmistajien liitto, National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA).
DICOM-yhteensopiva laiteliitäntä mahdollistaa lääketieteellisten kuvien ja tietojen siirron. DICOM Part 14 
-standardi määrittää digitaalisten, harmaasävyisten lääketieteellisten kuvien näytön.

DisplayPort
DisplayPort on seuraavan sukupolven digitaalinen AV-liitäntä, joka mahdollistaa tietokoneen, audio- ja 
kuvantamislaitteiden ja vastaavien liittämisen näyttöön. Yhdellä kaapelilla voidaan siirtää sekä ääntä että 
kuvia.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI on digitaalinen liitäntästandardi. DVI mahdollistaa tietokoneen digitaalisen datan siirtämisen ilman 
tietohäviöitä.
Järjestelmä käyttää TMDS-siirtojärjestelmää ja DVI-liittimiä. DVI-liittimiä on kahta tyyppiä. Toinen on 
DVI-D-liitin digitaalisen signaalin syöttöön. Toinen on DVI-I-liitin sekä digitaalisen että analogisen 
signaalin syöttöön.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM on digitaalisen liitännän virransäästötoiminto. ”Monitor ON (käyttötila)” ja ”Active Off 
(virransäästötila)” ovat välttämättömiä DVI DMPM:lle näytön tehotilana.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Digitaalinen signaalinkoodausjärjestelmä, joka on kehitetty suojaamaan digitaalista sisältöä, kuten videoita, 
musiikkia yms., kopioinnilta.
Järjestelmä auttaa välittämään digitaalista sisältöä turvallisesti koodaamalla sen DVI- tai HDMI-liittimen 
kautta lähtöpuolella ja dekoodaamalla ne uudelleen tulopuolella.
Mitä tahansa digitaalista sisältöä ei voida tuottaa uudelleen, elleivät sekä lähtö- että tulopuolen laitteet tue 
HDCP-järjestelmää.

Tarkkuus
LCD-paneeli muodostuu lukuisista tietynkokoisista pikseleistä, jotka valaistaan kuvien muodostamiseksi. 
Näyttöön kuuluu vaakatason 2048 ja 2560 pystytason pikseleitä. Kun tarkkuus on 2048 × 2560 (pystykuva) 
ja 2560 × 2048 (vaakakuva), kaikki pikselit valaistaan täysikokoisena näyttönä (1:1).

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Signaalinsiirtojärjestelmä digitaaliselle liitännälle.
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Tavaramerkki
Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle HDMI Licensing, LLC Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
DisplayPort Compliance -logo ja VESA ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat Video Electronics Standards 
Associationille.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR ja Photoshop ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Adobe Systems 
Incorporated Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
AMD Athlon ja AMD Opteron ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook ja QuickTime ovat 
rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One ja X-Rite ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle X-Rite 
Incorporated Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
ColorVision ja ColorVision Spyder2 ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle DataColor Holding AG 
Yhdysvalloissa.
Spyder3 ja Spyder4 tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle DataColor Holding AG.
ENERGY STAR on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu United States Environmental Protection Agencylle 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
GRACoL ja IDEAlliance ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat International Digital Enterprise 
Alliancelle.
NEC on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu NEC Corporationille. 
PC-9801 ja PC-9821 ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat NEC Corporationille.
NextWindow on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core ja Pentium ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat Intel Corporationille Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa. 
PowerPC on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu International Business Machines Corporationille.
PlayStation on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle Sony Computer Entertainment Inc.
PSP ja PS3 ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle RealNetworks, Inc.
TouchWare on tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server ja Xbox 360 ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja 
kuuluvat Microsoft Corporationille Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
YouTube on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu yhtiölle Google Inc.
Firefox on rekisteröity tavaramerkki ja kuuluu Mozilla Foundationille.
Kensington ja MicroSaver ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat ACCO Brands Corporationille.
EIZO, EIZO-logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor ja 
ScreenManager ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle EIZO Corporation Japanissa ja muissa 
maissa.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator ja UniColor 
Pro ovat tavaramerkkejä ja kuuluvat yhtiölle EIZO Corporation.
Kaikki muut yhtiöiden ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisenssi
Ttässä tuotteessa näkyvissä kirjaimissa käytetään Ricohin suunnittelemaa pyöreää goottilaista lihavoitua 
bittikarttafonttia.
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Lääkinnälinen standardi
• On varmistettava, että lopullinen järjestelmä on standardin IEC60601-1-1-vaatimusten mukainen.
• Sähkövirralla toimivat laitteet voivat lähettää sähkömagneettisia aaltoja, jotka voivat vaikuttaa näyttöön, 

rajoittaa sen toimintaa tai vahingoittaa näyttöä. Asenna laitteet valvottuun tilaan, jossa tällaiset vaikutukset 
voidaan välttää.

Laitteiston luokitus
 - Suojaustyyppi sähköiskua vastaan: Luokka I
 - EMC-luokka: EN60601-1-2:2007 ryhmä 1 luokka B
 - Lääketieteellisten laitteiden luokitus (MDD 93/42/EEC): Luokka I
 - Käyttötila: Jatkuva
 - IP-luokka: IPX0
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FCC:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
KoskeevainYhdysvaltoja,Kanadaajne.(nimellisjännite100–120VAC)

FCC:n vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, vastuullinen osapuoli EIZOInc.

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Puhelin:(562)431-5011

ilmoitamme, että seuraava tuote Kauppanimi:EIZO
Malli:RadiForceGX540

vastaa FCC:n sääntöjen osaa 15. Tämän tuotteen käytölle on seuraavat kaksi edellytystä: (1) laite ei saa 
aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen on vastaanotettava mahdolliset tulevat häiriöt, mukaan 
lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa epätoivottuja toimintoa.

TämälaiteontestattujasenonhavaittutäyttävänluokanBdigitaalilaitteelleasetetutrajat,FCC:n
sääntöjenosan15mukaisesti.Nämärajatonsuunniteltutakaamaanjärkeväsuojaushaitallisiltahäiriöiltä
asennuksissaasuinalueilla.Tämälaitetuottaa,käyttääjavoisäteilläradiotaajuusenergiaa,jaelleilaitetta
oleasennettutaisitäeikäytetäohjeidenmukaan,sevoiaiheuttaahaitallisiahäiriöitäradioliikenteeseen.
Eiolekuitenkaanmitääntakuutasiitä,etteihäiriötävoisiesiintyäjossakintietyssäasennuksessa.Jos
tämälaiteaiheuttaahaitallisiahäiriöitäradio-taitelevisiovastaanottoon,mikävoidaantodetakytkemällä
laitepäällejapoispäältä,käyttäjävoiyrittääkorjatahäiriönyhdellätaiuseammallaseuraavassa
mainituistatavoista.

* Suuntaavastaanottoantenniuudelleentaiasennaseuuteenpaikkaan.
* Lisäälaitteenjavastaanottimenvälistäetäisyyttä.
* Kytkelaitepistorasiaan,jokaoneripiirissäkuinvastaanotin.
* Otayhteysjälleenmyyjääntaikokeneeseenradio-/tv-asentajaanjakysyapua.

Muutoksettaimuokkaukset,joitavaatimustenmukaisuudestavastaavaosapuolieioleerikseen
hyväksynyt,voivatmitätöidäkäyttäjänoikeudentuotteenkäyttöön.

Huomautus

KäytänäytönkanssamukanatoimitettuajäljempänämääritettyäkaapeliataiEIZOnsignaalikaapelia,
jottahäiriötpysyvätluokanBdigitaalilaitteellemääritettyjenrajojenpuitteissa.

- Virtajohto
- suojattusignaalikaapeli(koteloitu)

Kanadaa koskeva huomautus

LuokanBdigitaalilaitevastaakanadalaistaICES-003-standardia.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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EMC-tiedot
RadiForce-sarjan olennainen ominaisuus on näyttää kuvia ja toimia normaalisti.

 VAROITUS
RadiForce-sarja edellyttää tiettyjä varotoimenpiteitä EMC-häiriöiden suhteen, ja se on asennettava, 
otettava käyttöön ja sitä on käytettävä jäljempänä mainittuja tietoja noudattaen.
Älä käytä muita kuin meidän toimittamiamme tai määrittämiämme kaapeleita.
Muiden kaapeleiden käyttäminen voi lisätä päästöjä tai heikentää suojausta.
Kaapelin pituus: maks. 3 m
Älä aseta mitään kannettavia tai mobiileja RF-tiedonsiirtolaitteita RadiForce-sarjan lähelle.  
Nämä voivat vaikuttaa RadiForce-sarjan laitteiden toimintaan.
RadiForce-sarjan laitteita ei saa käyttää muiden laitteiden vieressä tai pinottuna muiden laitteiden 
kanssa. Jos käyttö vierekkäin tai pinossa on tarpeen, on varmistettava, että laite tai järjestelmä 
toimii normaalisti konfiguraatiossa, jossa sitä käytetään.
Jokainen, joka liittää lisälaitteita signaalin tulo- tai lähtöosiin, jotka ovat osa lääketieteellisen järjes-
telmän konfiguraatiota, vastaa siitä, että järjestelmä täyttää IEC/EN60601-1-2-standardin vaatimukset. 
Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettiset päästöt
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.
AsiakkaantaiRadiForce-sarjankäyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.

Päästötesti Vaatimusten-
mukaisuus

Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

RF-päästöt
CISPR11/EN55011

Ryhmä1 RadiForce-sarjakäyttääRF-energiaaainoastaansisäisiintoimintoihinsa.
TästäsyystäsenRF-päästötovaterittäinalhaisiaeikäniidenpitäisiaiheuttaa
häiriöitäläheisiinelektroniikkalaitteisiin.

RF-päästöt
CISPR11/EN55011

LuokkaB RadiForce-sarjasopiikäytettäväksikaikissalaitoksissa,mukaanlukien
kotimaisetlaitoksetsekäsuoraankotitalouskäyttöönkäytettävänsyöttöverkon
julkiseenpienjänniteverkkovirtaanliitetytlaitokset.Harmonisetpäästöt

IEC/EN61000-3-2
LuokkaD

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC/EN61000-3-3

Täyttää
vaatimukset

Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.
AsiakkaantaiRadiForce-sarjankäyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.
Häiriönsietotesti Standardin IEC/

EN60601 testitaso 
Vaatimusten-

mukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Staattinenpurkaus
(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVkosketin
±8kVilma

±6kVkosketin
±8kVilma

Lattioidentuleeollapuuta,betoniataikeraamista
laattaa.Joslattioissaonsynteettistämateriaalia,
suhteellisenkosteudentuleeollavähintään30%.

Nopea
transienttipurske
IEC/EN61000-4-4

±2kV
virransyöttölinjoissa
±1kV
tulo-/lähtölinjoissa

±2kV
virransyöttölinjoissa
±1kV
tulo-/lähtölinjoissa

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.

Syöksyaalto
IEC/EN61000-4-5

±1kVlinja/linja
±2kVlinja/maa

±1kVlinja/linja
±2kVlinja/maa

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.

Virransyötön
tulolinjojen
jännitekuopat,
lyhytaikaisethäiriöt
jajännitevaihtelut
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(>95%lasku
UT)0,5jaksonajan
40%UT(60%lasku
UT)5jaksonajan
70%UT(30%lasku
UT)25jaksonajan
<5%UT(>95%lasku
UT)5sekunninajan

<5%UT(>95%lasku
UT)0,5jaksonajan
40%UT(60%lasku
UT)5jaksonajan
70%UT(30%lasku
UT)25jaksonajan
<5%UT(>95%lasku
UT)5sekunninajan

Verkkovirrantuleeollalaadultaantavanomaista
liiketiloihintaisairaalaympäristöönsopivaa.Jos
RadiForce-sarjanlaitteidenkäyttäjäedellyttää
jatkuvaakäyttöäverkkovirranhäiriöidenaikana,
suosittelemmeRadiForce-sarjanvirransyöttöä
keskeytymättömänvirtalähteentaiakunavulla.

Verkkotaajuinen
(50/60Hz)
magneettikenttä
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Verkkotaajuistenmagneettikenttientulee
ollatasolla,jokavastaatyypillisenliike-tai
sairaalaympäristöntavanomaisensijainnin
ominaisuuksia.

HUOMAAUTonvaihtovirtajänniteennentestitasonsoveltamista.
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Ohjeet ja valmistajan vakuutus – sähkömagneettinen häiriönsieto
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksijäljempänämääritetyssäsähkömagneettisessaympäristössä.Asiakkaan
taiRadiForce-käyttäjänonvarmistettava,ettälaitettakäytetäänasianmukaisessaympäristössä.
Häiriönsietotesti Standardin IEC/

EN60601 testitaso
Vaatimusten-

mukaisuustaso
Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet

Johtuvat
radiotaajuus
IEC/EN61000-4-6

Säteilyradiotaajuus
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHz–80MHz

3V/m
80MHz–2,5GHz

3Vrms

3V/m

Kannettaviajasiirrettäviäradiotaajuudellatoimivia
tietoliikennelaitteitaeisaakäyttäälähempänä
mitäänRadiForce-sarjanosia,sähköjohdot
mukaanlukien,kuinsuositeltuerotusetäisyys,
jokalasketaanlähettimentaajuudenlaskentaan
tarkoitetunyhtälönperusteella.

Suositeltuerotusetäisyys

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHz–800MHz
d=2,3√P,800MHz–2,5GHz

jossa”P”onlähettimennimellinen
maksimilähtötehowatteina(W)lähettimen
valmistajantietojenmukaanja”d”onsuositeltu
erotusetäisyysmetreinä(m).

Kiinteidenradiotaajuuslähettimien
kentänvoimakkuuksien,jotkaonmääritetty
sähkömagneettisenympäristömittauksena
mukaan,tuleeollapienempiäkuinkunkin
taajuusalueenbvaatimustenmukaisuustaso.

Häiriöitävoiesiintyäseuraavallamerkinnällä
merkittyjenlaitteidenlähellä.

HUOMAUTUS1 80MHz:nja800MHz.ntaajuuksissakäytetäänkorkeampaataajuusaluetta.

HUOMAUTUS2 Nämäohjeeteivätvälttämättäpädekaikissatilanteissa.Sähkömagneettisenkentänetenemiseen
vaikuttavatabsorptiojaheijastuminenrakenteista,esineistäjaihmisistä.

a Kiinteidenlähettimien,kutenradiopuhelinten(matka-/langattomienpuhelinten)jamaaradioliikenteentukiasemien,
radioamatööriverkkojen,AM-jaFM-radiolähetystensekätv-lähetysten,kentänvoimakkuuksiaeivoidateoreettisesti
ennustaatarkasti.Jottakiinteidenradiotaajuuslähettimiensähkömagneettistaympäristöävoidaanarvioida,
asennuspaikallakannattaatehdäsähkömagneettinenmittaus.JosmitattukentänvoimakkuusRadiForce-sarjan
laitteidenkäyttöpaikallaylittääsallitunedellämainitunradiotaajuudenvaatimustenmukaisuustason,RadiForce-
sarjanlaitteitaontarkkailtava,jottavarmistetaannormaalitoiminta.Jostoiminnassahavaitaanhäiriöitä,lisätoimet,
kutenRadiForce-sarjanlaitteidenuusisuuntaustaisijoitusvoivatollatarpeen.

b Taajuusalueella150kHz–80MHzkentänvoimakkuuksientuleeollaalle3V/m.
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Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuudella toimivien tietoliikennelaitteiden ja RadiForce-sarjan 
laitteiden väliset suositeltavat erotusetäisyydet
RadiForce-sarjaontarkoitettukäytettäväksisähkömagneettisessaympäristössä,jossavalvotaanradiotaajuushäiriötä.
AsiakastaiRadiForce-sarjanlaitteidenkäyttäjävoiehkäistäsähkömagneettisiahäiriöitäsäilyttämälläkannettavien
jasiirrettävienradiotaajuudellatoimivientietoliikennelaitteiden(lähettimien)jaRadiForce-sarjanlaitteidenvälillä
jäljempänäsuositellunvähimmäisetäisyyden,jokaonmääritettytietoliikennelaitteidenmaksimilähtötehonmukaan.
Lähettimennimellinen
maksimilähtöteho


W

Erotusetäisyyslähettimentaajuudenmukaan
m

150kHz–80MHz
d=1,2√P

80MHz–800MHz
d=1,2√P

800MHz–2,5GHz
d=2,3√P

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
Lähettimille,joidennimellistämaksimilähtötehoaeiolemainittuyllä,voidaanarvioidasuositeltuerotusetäisyys
”d”metreinä(m)käyttämällälähettimentaajuudenlaskennassakäytettävääyhtälöä,jossa”P”onlähettimen
maksimilähtötehowatteina(W)lähettimenvalmistajanantamientietojenmukaan.

HUOMAUTUS1 80MHz:nja800MHz:ntaajuuksissakäytetäänkorkeampaataajuusaluettakoskevaa
erotusetäisyyttä.

HUOMAUTUS2 Nämäohjeeteivätvälttämättäpädekaikissatilanteissa.Sähkömagneettisenkentänetenemiseen
vaikuttavatabsorptiojaheijastuminenrakenteista,esineistäjaihmisistä.
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Toimenpiteet Kiinaa varten, RoHS-direktiiviin vaatimus-
tenmukaisuus ChinaRoHS-lainsäädännön mukaan

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden saastumisen valvonnan merkinnästä

Tämä merkintä on osoitus tuotteista, joita säädellään kiinalaisen Measures for the Administration of the Control of 
Pollution by Electronic Information Products (MACPEIP) -direktiivin mukaan ja sitä käytetään Kiinan 
kansantasavallassa myytävissä elektronisissa tuotteissa. Ympyrän sisässä oleva numero ilmaisee ympäristöystävällistä 
käyttöjaksoa (Environmentally Friendly Use Period; EFUP). Yhdenmukaisuus voimassa olevien 
turvallisuusvarotoimien kanssa takaa, että tuote ei aiheuta ympäristön saastumista, henkilövahinkoja tai aineellisia 
vahinkoja ilmoitettuna aikana valmistuspäivästä lukien. Merkki on kiinnitetty laitteen taakse.

• Vaarallistenaineidennimijapitoisuus

Komponentinnimi Vaarallisenaineennimi

Lyijy
(Pb)

Elohopea
(Hg)

Kadmium
(Cd)

Kuusiarvoi-
nenkromi
(Cr(VI))

Polybromatut
bifenyylit
(PBB)

Polybromatut
difenyylieetterit

(PBDE)

Piirilevyt × ○ ○ ○ ○ ○

Kotelo ○ ○ ○ ○ ○ ○

LCD-näytöt × ○ ○ ○ ○ ○

Muu × ○ ○ ○ ○ ○

○: Ilmaisee,ettätämätoksinentaivaarallinenaine,jotakaikkitämänosanhomogeenisetmateriaalitsisältävät,
alittaastandardissaSJ/T11363-2006määritetynraja-arvon.

×: Ilmaisee,ettätämätoksinentaivaarallinenaine,jotavähintäänyksitähänosaankäytettyhomogeeninen
materiaalisisältää,alittaastandardissaSJ/T11363-2006määritetynraja-arvon.
(Yhtiötvoivatkäyttäätässäolevantilanselvittääkseenteknistätilannettaliittyenedelläolevantaulukon
’×’-merkkiin.)
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