
Svarbu
Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo 
vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu 
eksploatavimu.

• Naujausias Naudojimo instrukcijas galima atsisiųsti iš mūsų 
interneto svetainės 
http://www.eizoglobal.com

Naudojimo instrukcijos

Nespalvotas skystųjų kristalų monitorius

http://www.eizoglobal.com
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SAUGOS ŽENKLAI
Šiame vadove ir šiam gaminiui naudojami toliau nurodyti saugos ženklai. Jie žymi itin svarbią informaciją. Gerai su 
jais susipažinkite.

ĮSPĖJIMAS
NesilaikantĮSPĖJIMOnurodymųkyla
pavojussunkiaisusižalotiirnetsukelti
grėsmęgyvybei.

ATSARGIAI
NesilaikantATSARGUMOreikalavimųkyla
pavojusnesunkiaisusižalotiir(arba)sugadinti
gaminįarbakitąnuosavybę.

Rodo,kadbūtinaatkreiptidėmesį.Pavyzdžiui,ženklas rodotamtikrotipo,kaipantaielektros
smūgio,pavojų.

Rododraudžiamusveiksmus.Pavyzdžiui,ženklas rodokonkretųdraudžiamąveiksmą,kaip
antai„Neardyti“.

Rodoveiksmą,kurįprivalomaatlikti.Pavyzdžiui,ženklas rodobendrojopobūdžiodraudimą,
kaipantai„Įrenginioįžeminimas“.

Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus 
naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.

Jokios šio vadovo dalies negalima atgaminti, laikyti informacijos paieškos sistemose ar perduoti, kad ir kokia 
forma ar priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis ir kt.) tai būtų daroma, negavus išankstinio rašytinio „EIZO 
Corporation“ leidimo.
„EIZO Corporation“ neprivalo laikyti jokios pateiktos medžiagos ar informacijos konfidencialumo, nebent, „EIZO 
Corporation“ gavus tokią informaciją, dėl to būtų susitarta kitaip. Nors ir buvo stengiamasi, kad šiame vadove būtų 
pateikta naujausia informacija, atminkite, kad EIZO monitoriaus specifikacijos gali keistis be įspėjimo.
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ATSARGUMO PRIEMONĖS
 ●SVARBU
• Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis 

gaminys bus naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.
• Asmeninio saugumo ir tinkamos priežiūros sumetimais atidžiai perskaitykite šį skyrių ir atsargumo 

įspėjimus ant monitoriaus.

Atsargumo įspėjimų buvimo vieta

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Ženklai ant įrenginio

Ženklas Šis ženklas rodo

Maitinimojungiklis: paspauskite,kadišjungtumėtemonitoriausmaitinimą.

Maitinimojungiklis: paspauskite,kadįjungtumėtemonitoriausmaitinimą.

Maitinimomygtukas:
paspauskite,kadįjungtumėtearbaišjungtumėte
monitoriausmaitinimą.

Kintamojisrovė

Įspėjimasdėlelektrossrovėspavojaus

ATSARGIAI! Žr.šiovadovoskyriųSAUGOSSIMBOLIAI.

EEĮženklinimas: Gaminįreikiašalintiatskirai;medžiagasgalimaperdirbti.

CEženklinimas:
ESatitiktiesženklaspagalTarybosdirektyvos93/42/EEB
ir2011/65ESnuostatas.
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 ĮSPĖJIMAS

Jeigu iš įrenginio pradėtų sklisti dūmai, pasijustų degėsių kvapas ar pasigirstų neįprastų garsų,  
iš karto atjunkite visas maitinimo jungtis ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO atstovybę.
Jeigu mėginsite toliau naudotis gendančiu įrenginiu, galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį ir sugadinti įrenginį.

Nebandykite atidaryti ir perdirbti įrenginio korpuso. 
Atidarant ar perdirbant įrenginio korpusą kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį  
arba nudegti.

Techninės priežiūros darbus patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros meistrams.
Nemėginkite patys atlikti techninės priežiūros darbų, nes, atidarius ar nuėmus gaubtus, kyla pavojus sukelti gaisrą, 
patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.

Nedidelius objektus ir skysčius laikykite atokiai nuo įrenginio.
Į įrenginio korpusą pro ventiliacijos angas netyčia įkritę nedideli objektai arba į vidų išsiliejęs 
skystis gali sukelti gaisrą, elektros smūgio pavojų arba sugadinti įrenginį. Jeigu į korpusą įkristų 
koks nors daiktas arba išsilietų skystis, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo. Prieš vėl 
naudodami įrenginį pasirūpinkite, kad jį patikrintų kvalifikuotas techninės priežiūros inžinierius.

Įrenginį statykite ant stipraus, stabilaus paviršiaus.
Netinkamoje vietoje pastatytas įrenginys gali nukristi ir sužaloti žmones arba gali sugesti. 
Jeigu įrenginys nukristų, nedelsdami atjunkite maitinimą ir kreipkitės patarimo į vietinę EIZO 
atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti 
gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Įrenginį naudokite tam tinkamoje vietoje.
Antraip galite sukelti gaisrą, patirti elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.
• Nelaikykitelauke.
• Nelaikykitetransportavimosistemoje(laive,lėktuve,traukinyje,automobilyjeirpan.).
• Nelaikykiteten,kurdaugdulkiųarbalabaidrėgna.
• Nelaikykiteten,kurekranasgalibūtiaptaškytasvandeniu(vonioskambaryje,virtuvėjeirpan.).
• Nelaikykiteten,kurtiesiaiįekranąsklistųgarai.
• Nelaikykitešaliašilumąskleidžiančiųįrenginiųardrėkintuvo.
• Nelaikykiteten,kurgaminįveiktųtiesioginiaisaulėsspinduliai.
• Nelaikykiteten,kuryradegiųdujų.
• Nestatytiaplinkoje,kuriojeyraėdžiųdujų(pavyzdžiui,sierosdioksido,vandeniliosulfido,
azotodioksido,chloro,amoniakoirozono).

• Nestatytiaplinkoje,kuriojeyradulkių,korozijąspartinančiųatmosferoskomponentų
(pavyzdžiui,natriochloridoirsieros),laidžiųmetalųirpanašiai.

Plastikinius pakavimo maišelius paslėpkite nuo kūdikių ir vaikų, kad jie neuždustų.

Naudokite maitinimo laidą, kurį radote pakuotėje, ir junkite į šalyje įprastą maitinimo lizdą.
Paisykite maitinimo laido vardinės įtampos verčių. Antraip galite sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
Maitinimas: 100–120/200–240 V kint. sr., 50/60 Hz

Kad atjungtumėte maitinimo laidą, tvirtai suimkite už kištuko  
ir patraukite.
Jeigu trauksite už laido, galite jį sugadinti, sukelti gaisrą arba patirti  
elektros smūgį.

Įrenginį reikia jungti į įžemintą maitinimo lizdą.
Antraip kyla pavojus sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.
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 ĮSPĖJIMAS

Paisykite tinkamos įtampos.
• Šisįrenginyssukurtasnaudotitikesantkonkrečiaiįtampai.Jungiantprietinklo,kurioįtampaskiriasinuonurodytos
šioseNaudojimoinstrukcijose,kylapavojussukeltigaisrą,patirtielektrossmūgįarbasugadintiįrenginį.
Maitinimas:100–120/200–240Vkint.sr.,50/60Hz

• Pernelygneapkraukitemaitinimograndinės,nestaipgalitesukeltigaisrąarbapatirtielektrossmūgį.

Su maitinimo laidu elkitės atsargiai.
• Nedėkitelaidopoįrenginiuarkitaissunkiaisobjektais.
• Netraukiteužlaidoirjoneriškite.

Jeigu maitinimo laidas sugestų, jo nebenaudokite. Naudojant sugadintą laidą kyla pavojus 
sukelti gaisrą arba patirti elektros smūgį.

Paisydami elektrosaugos neprijunkite ir neatjunkite maitinimo laido, kai šalia yra pacientų.

Jokiu būdu nelieskite kištuko ir maitinimo laido, jeigu prasidėjo perkūnija.
Juos liečiant kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Tvirtindami atraminį stovą skaitykite atraminio stovo naudotojo vadovą ir saugiai įrenkite įrenginį.
Antraip įrenginys gali nukristi nuo stovo, sužaloti žmones ir gali sugesti. Prieš įrengdami patikrinkite, ar stalai, sienos 
ir kiti paviršiai, prie kurių tvirtinamas atraminis stovas, yra pakankamai stiprūs. Jeigu įrenginys nukristų, kreipkitės 
patarimo į vietinę EIZO atstovybę. Sugadinto įrenginio nebenaudokite. Naudojant sugadintą įrenginį galima sukelti 
gaisrą arba patirti elektros smūgį. Iš naujo tvirtindami kreipiamąjį stovą naudokite tuos pačius varžtus ir gerai juos 
užveržkite.

Nelieskite sugadinto skystųjų kristalų ekrano plikomis rankomis.
Iš ekrano galintys ištekėti skystieji kristalai, patekę į akis ar į burną, gali būti nuodingi.  
Jeigu oda ar kuria nors kūno dalimi prisiliestumėte tiesiai prie ekrano, kruopščiai nusiprauskite. 
Pastebėję kokių nors fizinių simptomų, kreipkitės į gydytoją.

Fluorescencinėse foninio apšvietimo lemputėse yra gyvsidabrio (gaminiuose su foninio apšvietimo 
šviesos diodais gyvsidabrio nėra); jas šalinkite pagal vietinius, regioninius arba valstybinius įstatymus.
Sąlytis su gyvsidabriu gali turėti neigiamos įtakos nervų sistemai ir gali sukelti drebulį, atminties praradimą ir  
galvos skausmą.
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 ATSARGIAI

Įrenginį neškite atsargiai.
Prieš įrenginį perkeldami atjunkite maitinimo laidą ir jungiamuosius kabelius. Pavojinga mėginti perkelti įrenginį 
neatjungus laidų.
Kyla pavojus susižaloti.

Įrenginį neškite ir dėkite į vietą tik tam tinkamais nurodytais būdais.
• Nešamąįrenginįgeraisuimkiteirtvirtailaikykite,kaipparodytatoliau.
• Vienasasmuoneturėtųišpakuotiirnešiotiįrenginio,nesjisyradidelisirsunkus.

Nukritęs įrenginys gali sužaloti ir sugesti.

   

Neužblokuokite įrenginio korpuso ventiliacijos angų.
• Niekonedėkiteantventiliacijosangų.
• Neįrenkiteįrenginiouždarojeerdvėje.
• Nenaudokitepaguldytoarbaaukštynapverstoįrenginio.

Užstojus ventiliacijos angas tinkamai necirkuliuoja oras, todėl kyla pavojus sukelti gaisrą, patirti 
elektros smūgį arba sugadinti įrenginį.

Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis.
Kyla pavojus patirti elektros smūgį.

Įrenginį junkite į lengvai pasiekiamą maitinimo lizdą.
Taip pasirūpinsite, kad kilus problemoms galėsite greitai atjungti maitinimą.

Reguliariai pavalykite plotą aplink kištuką.
Ant kištuko nusėdusios dulkės, vanduo ar tepalas gali sukelti gaisrą.

Prieš valydami atjunkite įrenginį nuo maitinimo lizdo.
Valant į maitinimo lizdą įjungtą įrenginį galima patirti elektros smūgį.

Jeigu ketinate ilgesnį laiką įrenginio nenaudoti, saugumo ir energijos taupymo sumetimais išjunkite 
maitinimo jungiklį, paskui maitinimo laidą ištraukite iš maitinimo lizdo.

Šis gaminys tinkamas laikyti aplinkoje, kur būna pacientų, tačiau nėra skirtas sąlyčiui su pacientu.
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Įspėjimas dėl šio monitoriaus

Šis gaminys skirtas skaitmeniniams vaizdams rodyti ir žiūrėti, įskaitant įprastinius ir daugiakadrius skaitmeninės 
mamografijos vaizdus, kad specialiai parengti medicinos praktikos specialistai galėtų juos peržiūrėti, analizuoti ir 
pagal juos diagnozuoti. Jis specialiai sukurtas naudoti krūtinės ląstos tomosintezės srityje.

Šis gaminys buvo specialiai sureguliuotas taip, kad tiktų naudoti regione, į kurį buvo išsiųstas. Jeigu šis gaminys bus 
naudojamas kur nors kitur, jis gali neveikti taip, kaip nurodo specifikacijos.

Jeigu šis gaminys bus naudojamas kitaip, negu nurodyta šiame vadove, jam gali būti netaikoma garantija.

Šiame vadove pateiktos specifikacijos tinka tik tada, kai naudojama toliau išvardyta įranga:
· Su gaminiu gauti maitinimo laidai
· Mūsų nurodyti signalų perdavimo kabeliai

Su šiuo gaminiu naudokite tik mūsų pagamintus ar nurodytus pasirinktinius gaminius.

Elektrinių dalių veikimas stabilizuojasi maždaug per 30 minučių. Įjungus monitoriaus maitinimą arba jam įsijungus  
iš energijos taupymo veiksenos, palaukite bent 30 minučių ir tik tada jį reguliuokite.

Kad vaizdo kokybė pasiektų priimtiną lygį, reikia bent kelias minutes palaukti. Įjungus monitoriaus maitinimą arba 
jam įsijungus iš energijos taupymo veiksenos, palaukite bent kelias minutes ir tik tada peržiūrėkite vaizdus, kurių 
pagrindu ketinate nustatyti diagnozę.

Reikia nustatyti mažesnį monitoriaus ryškumą, kad dėl ilgo naudojimo sumažėtų skaisčio pasikeitimai ir vaizdas būtų 
stabilus. Taip pat reguliariai atlikite kalibraciją ir stabilumo testą (įskaitant pilkųjų tonų skalės patikrą); žr. Įrengimo 
vadovo skyrių „Monitoriaus kokybės valdymas“.

Kai vaizdas ekrane pasikeičia po ilgą laiką rodyto to paties vaizdo, gali matytis senojo vaizdo pėdsakų. Kad tas pats 
vaizdas nebūtų rodomas ilgą laiką, naudokite ekrano užsklandą arba energijos taupymo funkciją.

Jei pastatysite šį gaminį ant lakuoto stalo, prie stovo apačios, padengtos specialios sudėties guma, gali prilipti dažų. 
Prieš naudodami patikrinkite stalo paviršių.

Kad monitorius atrodytų kaip naujas ir būtų kuo ilgesnė jo eksploatavimo trukmė, rekomenduojama reguliariai jį 
valyti (žr. „Valymas“ (puslapis 8)).

Ekrane gali būti prastų vaizdo elementų arba gali matytis keli šviesos taškai. Taip atsitinka dėl paties ekrano savybių, 
o ne dėl to, kad gaminys netinkamai veikia. 

Skystųjų kristalų ekrano foninio apšvietimo veikimo laikotarpis yra terminuotas. Jeigu ekranas pasidaro per tamsus 
arba pradeda mirgėti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.

Stipriai nespauskite ekrano ar jo krašto, nes gali atsirasti vaizdo rodymo sutrikimų, kaip antai trikdžių ir pan. Nuolat 
spaudžiamas ekranas gali pradėti blogiau veikti arba gali sugesti. (Jeigu ant ekrano liktų spaudimo žymių, palikite 
monitoriuje juodą arba baltą vaizdą. Žymės gali išnykti.)

Nebraižykite ir nespauskite ekrano jokiais aštriais objektais, nes taip ekraną galite sugadinti. Nemėginkite trinti 
servetėlėmis, nes taip galite ekraną subraižyti.
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Jeigu monitorius iš šaltos aplinkos įnešamas į šiltą patalpą arba patalpoje staiga pakyla temperatūra, ant vidinio ir 
išorinio monitoriaus paviršių gali pradėti kauptis kondensato. Tokiu atveju monitoriaus nejunkite. Palaukite, kol 
kondensatas išgaruos, kad monitorius nenukentėtų.

Valymas
Dėmesio

• Nuo tokių chemikalų kaip alkoholis ar antiseptinis tirpalas žvilgesys gali pasidaryti nevienodas, gali išblukti korpusas arba 
ekranas, be to, gali pablogėti vaizdo kokybė.

• Jokiu būdu nenaudokite skiediklio, benzeno, vaško ar abrazyvinio valiklio, nes galite sugadinti korpusą arba ekraną.
Pastaba

• Korpusą ir ekrano paviršių rekomenduojama valyti valikliu „ScreenCleaner“ (įsigyjamas atskirai).

Dėmes nuo korpuso ir ekrano paviršiaus galima nuvalyti šiek tiek vandeniu sudrėkinta minkšta šluoste. 

Kad monitorių būtų patogu naudoti
• Pernelyg tamsus ar ryškus ekranas gali pakenkti akims. Monitoriaus ryškumą pareguliuokite atsižvelgdami  

į aplinkos sąlygas.
• Nuo ilgo žiūrėjimo į monitorių pavargsta akys. Kas valandą 10 minučių pailsėkite.
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Skyrius 1 Įžanga
Dėkojame, kad pasirinkote EIZO nespalvotą skystųjų kristalų monitorių.

1-1. Savybės
• 21,3 colio
• Palaiko 5 mln. vaizdo elementų skyrą (stačiai: 2048 × 2560 taškų (H × V))
• Naudojamas didelio kontrastingumo ekranas (1200:1).

Leidžia rodyti ryškius vaizdus.
• Taikoma „DisplayPort“ jungčiai (8 arba 10 bitų; netaikoma garso signalams)
• „Hybrid Gamma“ funkcija automatiškai atpažįsta medicininių ir kitokių vaizdų rodymo sritį ekrane ir 

parodo kiekvienos srities būseną.
*1 Atpažinimas gali nepavykti, nelygu rodomas vaizdas. Reikia patikrinti naudojamą programinę įrangą. Informacijos 

apie patikrinimą ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Funkcija „RadiCS SelfQC“ ir įtaisytasis integruotas priekinis jutiklis leidžia naudotojui atskirai atlikti 

monitoriaus kalibraciją ir pilkųjų tonų skalės patikrą.
Informacijos ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
*2 Kai ant ekrano uždėta apsaugos priemonė (RP-901), integruotojo priekinio jutiklio naudoti negalima.

• Funkcija „CAL Switch“ leidžia naudotojui pasirinkti rodomam vaizdui tinkamiausią rodymo veikseną.
 - Veiksena ATL leidžia reguliuoti ryškumą pagal aplinkos apšvietimą.
 - Tinkamiausia kalibravimo veiksena

Informacijos ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
• Pasirenkamasis DICOM (puslapis 19) 14 dalį atitinkantis ekranas.
• Pridedama kokybės valdymo programinė įranga „RadiCS LE“, naudojama monitoriui kalibruoti ir istorijai 

tvarkyti.
Žr. „1-3. EIZO skystųjų kristalų ekrano pagalbinis diskas“ (puslapis 11).

• Pridedama programinė įranga „ScreenManager Pro for Medical“, skirta reguliuoti ekranui naudojantis pele 
ir klaviatūra.
Žr. „1-3. EIZO skystųjų kristalų ekrano pagalbinis diskas“ (puslapis 11).

• Atpažįstama sinchroninių kadrų veiksena (24,5–25,5 Hz (tik DVI signalo įvestis), 49–51 Hz)
• Elektros energijos taupymo funkcija

Šis gaminys turi elektros energijos taupymo funkciją.
 - Kai maitinimas išjungtas, elektros energija neeikvojama

Turi maitinimo jungiklį.
Kai monitorius nereikalingas, maitinimo šaltinį galima išjungti maitinimo jungikliu

 - Judesio jutiklis
Monitoriaus priekyje įtaisytas jutiklis fiksuoja judančius žmones. Kai žmogus nutolsta nuo monitoriaus, automatiškai 
įsijungia monitoriaus elektros energijos taupymo veiksena, todėl vaizdai ekrane nerodomi. Taip ši funkcija mažina 
elektros energijos eikvojimą.
Informacijos ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).

• Ilgos naudojimo trukmės skystųjų kristalų ekranas su foniniu šviesos diodų apšvietimu
• Įtaisytas aplinkos apšvietimo jutiklis

Aplinkos apšvietimo jutiklis gali liuksais išmatuoti aplinkos apšvietimą. Kartais jutiklis rodo ne tokias vertes, kokios 
išmatuotos autonominiu šviesos matuokliu; tai priklauso nuo aplinkos.
Įtaisytasis aplinkos apšvietimo jutiklis naudojamas ALT veiksena arba kai matavimą sužadina atitinkamame kokybės 
valdymo programinės įrangos „RadiCS“ arba „RadiCS LE“ meniu naudotojo pasirinkta funkcija.
Daugiau informacijos apie išmatuotą vertę ir matavimo atlikimą ieškokite „RadiCS“ arba „RadiCS LE“ naudotojo 
vadove (arba kompaktiniame diske).

• Rodo HDCP (didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsauga) apsaugotą turinį (tik „DisplayPort“ jungtis).
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Dėmesio

• Integruoto priekinio jutiklio matavimo tikslumui įtakos turėti gali aukšta aplinkos temperatūra arba didelis drėgnumas. 
Monitorių laikyti ir naudoti siūlome esant toliau nurodytoms sąlygoms.
 - Ne aukštesnė kaip 30 ˚C temperatūra
 - Ne didesnis kaip 70 % drėgnis

• Nelaikykite ir nenaudokite jutiklio tiesioginėje saulėkaitoje.

1-2. Pakuotės turinys
Patikrinkite, ar pakuotės dėžėje yra visi toliau išvardyti dalykai. Jeigu ko nors trūksta arba kas nors sugadinta, 
kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.

Pastaba

• Neišmeskite pakuotės dėžės ir pakavimo medžiagų, nes jų gali prireikti ateityje perkeliant arba transportuojant monitorių.

• Monitorius
• Maitinimolaidas

• Skaitmeniniųsignalųlaidas„DisplayPort“–
„DisplayPort“(PP300)

• SkaitmeniniųsignalųlaidasDVI-D–DVI-D
(dvigubajungtis)(DD300DL)

• USBlaidasUU300
• EIZOskystųjųkristalųekranopagalbinisdiskas
(kompaktinisdiskas)

• Naudojimoinstrukcijos(šisvadovas)

1-3. EIZO skystųjų kristalų ekrano pagalbinis diskas
Kartu su šiuo gaminiu tiekiamas EIZO skystųjų kristalų ekrano pagalbinis diskas (kompaktinis diskas).  
Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytas disko turinys ir aptariama programinė įranga.

 ●Disko turinio ir programinės įrangos apžvalga
Diske yra reguliavimo taikomosios programos ir įrengimo vadovas. Apie programinės įrangos paleidimo arba 
failų prieigos procedūras skaitykite diske esančiame faile Readme.txt.

Turinys Apžvalga
FailasReadme.txt
„RadiCSLE“
(naudojant„Windows“sistemą)

Kokybėsvaldymoprograminėįranga,skirtamonitoriuikalibruotiir
kalibravimoistorijaitvarkyti.

„ScreenManagerProforMedical“
(naudojant„Windows“sistemą)

Programinėįranga,skirtareguliuotiekranuinaudojantispeleir
klaviatūra.

Šiomonitoriausįrengimovadovas(PDFfailas)
Šiomonitoriausnaudojimoinstrukcija(PDFfailas)

 ●„RadiCS LE“ ir „ScreenManager Pro for Medical“ naudojimas
Informacijos apie „RadiCS LE“ ir „ScreenManager Pro for Medical“ diegimą ir naudojimą ieškokite diske 
esančiame atitinkamame naudotojo vadove.
Norint naudotis šia programine įranga gautu USB laidu reikės prie monitoriaus prijungti kompiuterį.  
Daugiau informacijos apie tai ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
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1-4. Valdikliai ir funkcijos

 

17

16

7

1 2 3 4 5 6 9

18
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8

Reguliavimomeniu*1

1. Judesio jutiklis Aptinkapriešaismonitoriųjudančiusžmones.
2. Mygtukas Perjungiama„CALSwitch“veiksena.
3. Mygtukas Atšaukiamanuostataarreguliavimoveiksmasirišeinamaišreguliavimomeniu.
4. Mygtukas  Leidžiapasirinktimeniuirreguliuotiarbanustatytifunkciją.
5. Mygtukas Atveriamasreguliavimomeniu,pasirenkamasekranomeniuelementasirįrašomos

pareguliuotosvertės.
6. Mygtukas • Įjungiamasirišjungiamasmaitinimošaltinis.

• Rodomonitoriausdarbinębūseną.
Žalia–veikia;oranžinė–elektrosenergijostaupymoveiksena;nešviečia–
išjungtasmaitinimošaltinis

7. Aplinkos apšvietimo 
jutiklis

Matuojaaplinkosapšvietimą.

8. Integruotasis priekinis 
jutiklis 
(šliaužiklinis)

Naudojamaskalibracijaiirpilkųjųtonųskalėspatikrai.

9. Maitinimo jungiklis Įjungiamasirišjungiamasmaitinimošaltinis.
10. Mitinimo laido jungtis Maitinimolaiduiprijungti.
11. PS/2 jungtis Naudojamapriežiūrai.Nenaudokitekitaistikslais.Kitaipgalitesugadintimonitorių.
12. Įvesties signalo jungtis DVI-Djungtis
13. Įvesties signalo jungtis „DisplayPort“jungtis
14. USB jungtis jungti prie 

kompiuterio
USBkabeliuijungti,kadbūtųgalimanaudotisprogramineįranga,kuriaibūtinasUSB
ryšys,arbanaudotisUSBšakotuvofunkcija.

15. USB jungtis kitiems 
įrenginiams

PeriferiniamsUSBįrenginiamsjungti.

16. Apsauginis spynos 
lizdas

Tinka„Kensington“apsaugossistemai„MicroSaver“.

17. Stovas Naudojamasmonitoriausekranoaukščiuiirkampuireguliuoti.
18. Laidų laikiklis Monitoriauslaidamsapgaubti.
*1 Naudojimo instrukcijų ieškokite įrengimo vadove (arba kompaktiniame diske).
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Skyrius 2 Nustatymas

2-1. Tinkama skyra
Monitoriui tinkama toliau nurodyta skyra.

√:Tinkama

skyra
Naudoja-

mas  
signalas

Vertika-
liojo nu-
skaitymo 

dažnis

Taškų 
laikro-

dis 

DVI „DisplayPort“ SDG*1

Stačiai Gulsčiai Stačiai Gulsčiai Stačiai

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 - - - - √
*1Vaizduirodytibūtinatinkamagrafinėplokštė.
*2Dvigubajungtis

2-2. Jungiamieji kabeliai
Dėmesio

• Patikrinkite, ar išjungtas monitoriaus ir kompiuterio maitinimo šaltinis.
• Keisdami esamą monitorių šiuo monitoriumi, kompiuteryje būtinai pakeiskite skyros ir vertikaliojo nuskaitymo dažnio 

nuostatas, kad jos tiktų šiam monitoriui. Prieš jungdami prie kompiuterio žr. tinkamos skyros lentelę (galinio viršelio vidinė 
pusė).

Pastaba

• Jeigu prie šio gaminio ketinate jungti kelis kompiuterius, žr. diegimo vadovą (arba kompaktinį diską).

1. Monitoriaus ekraną pasukite 90˚ pagal laikrodžio rodyklę.
Gulsčia padėtis yra numatytoji monitoriaus padėtis. Prieš įrengdami monitoriaus ekraną pasukite 90˚ į stačią 
padėtį.

2. Signalų perdavimo laidus prijunkite prie signalų įvesties jungčių ir kompiuterio.
Laidus junkite atsižvelgdami į jungčių formas.
Prijungę signalų perdavimo kabelį, užveržkite jungčių varžtus, kad laidas gerai laikytųsi.
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Skaitmeninėjungtis
(„DisplayPort“)

Skaitmeninė
jungtis(DVI) arba

Signalųperdavimokabelis:„DisplayPort“–
„DisplayPort“(pridedamas)

Signalųperdavimokabelis:DVI-D–
DVI-D(dvigubajungtis)(pridedamas)

3. Maitinimo laidą įkiškite į maitinimo lizdą ir monitoriaus maitinimo kabelio 
jungtį.

4. Jeigu ketinate naudotis „RadiCS LE“ arba „ScreenManager Pro for Medical“, 
prijunkite USB laidą.

 
Prijungimaspriemonitoriaus Prijungimaspriekompiuterio

5. Paspauskite , kad įjungtumėte monitorių.
Monitoriaus maitinimo indikatorius pradės šviesti žaliai.

6. Įjunkite kompiuterį.
Ekrane pasirodys vaizdas.
Jeigu vaizdo nematyti, papildomų patarimų ieškokite „Skyrius 3 Trikčių šalinimas“ (puslapis 15).

Dėmesio

• Kai pasinaudosite, monitorių ir kompiuterį išjunkite.
• Kad sutaupytumėte kuo daugiau elektros energijos, rekomenduojama išjungti maitinimo mygtuką. Išjungus maitinimo 

jungiklį arba ištraukus maitinimo laidą, elektros energija monitoriui netiekiama.

2-3. Ekrano aukščio ir kampo reguliavimas
Abiem rankomis laikydami už kairiojo ir dešiniojo monitoriaus krašto, reguliuokite ekrano aukštį, pokrypį ir 
pasukimą, kad užtikrintumėte geriausias darbo sąlygas.

Dėmesio

• Žiūrėkite, kad būtų tinkamai prijungti kabeliai.
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Skyrius 3 Trikčių šalinimas
Jeigu pritaikius pasiūlytas priemones problemos vis tiek nepavyko išspręsti, kreipkitės į vietinę EIZO atstovybę.

Problema Galima priežastis ir spendimo būdas
1. Nerodomas vaizdas
• Nešviečiamaitinimoindikatorius.

• Patikrinkite,argeraiprijungtasmaitinimolaidas.
• Įjunkitemaitinimojungiklį.
• Paspauskite .
• Išjunkiteirpokeliųminučiųvėlįjunkitemaitinimošaltinį.

• Maitinimoindikatoriusšviečiaoranžineiržalia
šviesa.

• Perjunkiteįvestiessignalą.Smulkesnėsinformacijosapie
taiieškokiteįrengimovadove(arbakompaktiniamediske).

• Pajudinkitepelęarbapaspauskitebetkurįklaviatūros
klavišą.

• Patikrinkite,arįjungtaskompiuteris.
• Jeigujudesiojutiklisnustatytaskaip„Auto“arba„Manual“,
galibūti,kadįsijungėmonitoriauselektrosenergijos
taupymoveiksena.Prieikitearčiaupriemonitoriaus.

• Išjunkiteirvėlįjunkitemaitinimošaltinį.
• Maitinimoindikatoriusblyksioranžineiržalia
šviesa.

• Kiloproblemųsuįrenginiu,kurisprijungtasper
„DisplayPort“jungtį.Išspręskiteproblemą,išjunkiteir
vėlįjunkitemonitorių.Smulkesnėsinformacijosieškokite
atitinkamoišvestiesįrenginionaudotojovadove.

2. Pasirodo toliau parodytas pranešimas. Šispranešimaspasirodo,kainetinkamaiįeinasignalas,net
jeigumonitoriusirveikiagerai.

• Šispranešimaspasirodo,kaineįeinajoks
signalas.
Pavyzdžiui:

• Kairėjepusėjeparodytaspranešimasgalipasirodytidėl
to,kadkątikįjungtaskompiuterisnesiunčiasignalo.

• Patikrinkite,arįjungtaskompiuteris.
• Patikrinkite,argeraiprijungtassignalųperdavimokabelis.
• Perjunkiteįvestiessignalą.Smulkesnėsinformacijosapie
taiieškokiteįrengimovadove(arbakompaktiniamediske).

• Šispranešimasrodo,kadįvestiessignalas
neatitinkanustatytodažniųdiapazono.
Pavyzdžiui:

fD: taškųlaikrodis
fH: horizontaliojonuskaitymodažnis
fV: vertikaliojonuskaitymodažnis

• Patikrinkite,arkompiuteriskonfigūruotastaip,kadtenkintų
monitoriausskyrosirvertikaliojonuskaitymodažnio
reikalavimus(žr.„2-1.Tinkamaskyra“(puslapis13)).

• Išnaujopaleiskitekompiuterį.
• Naudodamiesigrafikosplokštėspaslaugųprograma
pasirinkiteatitinkamąnuostatą.Išsamesnėsinformacijos
ieškokitegrafikosplokštėsvadove.
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 ●Klaidų kodų lentelė

Klaidos kodas Aprašymas
0*** • Klaidos,įvykusios„SelfCalibration“procesometu
1*** • Klaidos,įvykusiospilkųjųtonųskalėspatikrosmetu
*1** • Klaidos,įvykusiosDICOMmetu
*2** • Klaidos,įvykusiosCAL1metu
*3** • Klaidos,įvykusiosCAL2metu
**10 • Maksimalusgaminioryškumasgalibūtimažesnisužpaskirtiesįrenginioryškumą.

• Sumažinkitepaskirtiesįrenginioryškumą.
**11 • Maksimalusgaminioryškumasgalibūtididesnisužpaskirtiesįrenginioryškumą.

• Padidinkitepaskirtiesįrenginioryškumą.
**34 • Galibūti,kadkalibravimometuneišlindojutiklisarbaįjįpatekošviesos.

• Išjunkitemaitinimošaltinį,keliasminutespalaukite,vėlįjunkitemaitinimošaltinį,
tadavėlvykdykite„SelfCalibration“arbapilkųjųtonųskalėspatikrą.

**61 • Galibūti,kadneišlindojutiklis.
• Patikrinkite,aršaliajutiklionėrapašaliniųobjektų.
• Darkartąatlikite„SelfCalibration“arbapilkųjųtonųskalėspatikrą.

**95 • Galibūti,kadnetinkamos„SelfCalibration“arbapilkųjųtonųskalėspatikrosvykdymo
sąlygos.

• Patikrinkitevykdymosąlygasir,jeigureikia,jasatstatykite.
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Skyrius 4 Specifikacijos
Skystųjųkristalų
ekranas

Dydis 21,3colio(540mm)
Tipas TFTnespalvotasskystųjųkristalųekranas,šviesosdiodųfoninis

apšvietimas
Paviršiaus
apdorojimas

Apsauganuoatspindžių

Paviršiaus
atsparumas

2H

Žiūrėjimokampai Horizontalusis176 ,̊vertikalusis176˚(CR≥10)
Atstumastarptaškų 0,165mm
Atsakolaikas Juodas-baltas-juodas:apie25ms

Horizontaliojonuskaitymodažnis 31–135kHz
Vertikaliojonuskaitymodažnis DVI: 24–61Hz(neprogresinis)

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

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

Skyra 5mln.vaizdoelementų(stačiai:2048taškai×2560eilučių(H×V)
Maks.taškųlaikrodžiodažnis 290MHz
Pilkųjųtonųrodymas 1024tonaiiš16369tonų
Rekomenduojamasryškumas 500cd/m2
Rodinioplotas(H×V) 337,9mm(13,30col.)×422,4mm(16,63col.)(stačiai)
Maitinimas 100–120Vkint.sr.±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240Vkint.sr.±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Elektrosenergijos
išeikvojimas

Ekranasįjungtas nedaugiaukaip108W
Elektrosenergijos
taupymoveiksena

nedaugiaukaip
0,7W

(kaiprijungtatikDVIsignalųjungtis,neprijungtas
joksUSBįrenginys,„InputSelection“nustatytakaip
„Manual“,„DC5VOutput“nustatytakaip„Off“,o„DP
PowerSave“nustatytakaip„On“)

Išjungtas nedaugiaukaip
0,5W

(kaineprijungtasjoksUSBįrenginys,„DC5VOutput“
nustatytakaip„Off“,o„DPPowerSave“nustatyta
kaip„On“)

Maitinimasišjungtas 0W
Įvestiessignalojungtys DVI-Djungtis

„DisplayPort“jungtis(standartinėV1.1a,taikomaHDCP)
Skaitmeniniosignalo(DVI)
perdavimosistema

TMDS(viengubajungtis/dvigubajungtis)

Savaiminisįdiegimas Skaitmeninėjungtis(DVI-D):VESADDC2B/EDIDstruktūra1.3
Skaitmeninėjungtis(„DisplayPort“):VESA„DisplayPort“/EDID
struktūra1.4

Matmenys(ilgis)×
(aukštis)×(plotis)

Pagrindinisįrenginys 388mm(15,3col.)×512–595mm(20,2–23,4col.)×245,5mm
(9,7col.)

Pagrindinisįrenginys
(bestovo)

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

Masė Pagrindinisįrenginys Apie11,5kg(25,4sv.)
Pagrindinisįrenginys
(bestovo)

Apie8,8kg(19,4sv.)

Judėjimo
diapazonas

„FlexStand“ Pokrypis: aukštyn30 ,̊žemyn0˚
Pasukimas: 344˚
Reguliuojamasaukštis: 174mm(pokrypis:30˚),83mm

(pokrypis:0˚)
Sukimasis: 90˚(priešlaikrodžiorodyklęįstačią

padėtį)
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Aplinkossąlygos Temperatūra Darbinė: 0–35˚C(32–95˚F)
Transportavimo/laikymo: nuo–20iki60˚C(nuo–4˚iki140˚F)

Drėgnis Darbinis: 20–80%(bekondensacijos)
Transportavimo/laikymo: 10–90%(bekondensacijos)

Oroslėgis Darbinis: 700–1060hPa
Transportavimo/laikymo: 200–1060hPa

USB Standartinė USBspecifikacija,versija2.0
Jungtis Kompiuteriojungtis×1,periferinėsįrangosjungtys×2
Ryšiosparta 480Mbps(didelė),12Mbps(visa)

1,5Mbps(nedidelė)
Maitinimosrovė Atsiuntimosrautas:maks.500mA/1jungtis

Išoriniai matmenys
Matavimovienetai:mm(coliai)

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

211 (8.3)

49
6 (

19
.5)

28
 (1

.10
)

44
 (1

.73
)

42
4 (

16
.7)

59
5 (

23
.4)

90 °

100 (3.9)144 (5.7) 144 (5.7)

10
0 (

3.9
)

19
0 (

7.5
)

20
6 (

8.1
)

36
0.5

 (1
4.2

)
32

0 (
12

.6)

18 (0.71)
209.5 (8.2)

245.5 (9.7)

15
 (0

.59
)

35
5 (

14
.0)

30° TILT

62
9 (

24
.8)

17
3 (

6.8
)

320 (12.6)
23

6 (
9.3

)

3 (0.12)

51
2 (

20
.2)

14
6.5

 (5
.8)

105 (4.1)
350 (13.8)

45
5 (

17
.9)

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

Priedai

Kalibravimorinkinys EIZO„RadiCSUX1“,vers.4.1.4arbanaujesnė
EIZO„RadiCSVersionUpKit“,vers.4.1.4arbanaujesnė

Tinklokokybėsvaldymoprograminėįranga EIZO„RadiNETPro“,vers.4.1.4arbanaujesnė

Valymorinkinys EIZO„ScreenCleaner“

Naujausios informacijos apie priedus ir naujausią tinkamą grafikos plokštę ieškokite mūsų interneto svetainėje.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Skyrius 5 Terminų žodynas
DDC (ekrano duomenų kanalas)

VESA užtikrina interaktyvaus nuostatų informacijos perdavimo (pavyzdžiui, tarp kompiuterio ir 
monitoriaus) standartizavimą.

DICOM (skaitmeninis atvaizdavimas ir komunikacija medicinoje)
Standartą DICOM sukūrė Amerikos rentgenologijos koledžas ir JAV nacionalinė elektros įrangos gamintojų 
asociacija.
DICOM atitinkanti įrenginio jungtis leidžia perduoti medicininius vaizdus ir informaciją. DICOM 14 dalis 
apibrėžia skaitmeninio nespalvoto medicininio vaizdo rodymą.

„DisplayPort“
„DisplayPort“ yra naujos kartos skaitmeninė AV sąsaja, leidžianti prie monitoriaus jungti kompiuterį, garso, 
vaizdų gavimo ir kt. įrenginius. Vaizdai su garsu gali būti perduodami per vieną kabelį.

DVI (skaitmeninė vaizdinė sąsaja)
DVI yra skaitmeninės sąsajos standartas. DVI leidžia tiesiogiai perduoti kompiuterio skaitmeninius 
duomenis be praradimų.
Tam naudojama TMDS perdavimo sistema ir DVI jungtys. DVI jungtys būna dviejų tipų. Viena iš jų, DVI-D, 
skirta tik skaitmeninio signalo įvesčiai. Kita, DVI-I, skirta ir skaitmeninio, ir analoginio signalo įvesčiai.

DVI DMPM (DVI skaitmeninis monitoriaus energijos valdymas)
DVI DMPM yra skaitmeninės sąsajos energijos taupymo funkcija. DVI DMPM, kaip monitoriaus energijos 
taupymo režimui, būtinos monitoriaus įjungimo (darbinė veiksena) ir deaktyvinimo (energijos taupymo 
veiksena) nuostatos.

HDCP (didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsauga)
Skaitmeninio signalo kodavimo sistema, sukurta tam, kad skaitmeninis turinys, kaip antai vaizdo įrašai, 
muzika ir pan., būtų apsaugotas nuo kopijavimo.
Ji padeda saugiai perduoti skaitmeninį turinį, kuris siunčiamas per DVI arba HDMI jungtis, užkoduojant 
signalo išvesties pusėje ir iškoduojant signalo įvesties pusėje.
Jeigu įranga signalo išvesties ir signalo įvesties pusėje nesuderinama su HDCP sistema, atkurti skaitmeninio 
turinio neįmanoma.

Skyra
Skystųjų kristalų ekraną sudaro daugybė nustatyto dydžio vaizdo elementų, kurie apšviečiami, kad sudarytų 
vaizdus. Šį monitorių sudaro horizontalieji 2048 ir 2560 vertikalieji vaizdo elementai. Esant 2048 × 2560 
(stačiai) ir 2560 × 2048 (gulsčiai) skyrai, visi vaizdo elementai apšviečiami kaip vaizdas per visą ekraną (1:1).

TMDS (minimizuotas diferencinis signalų perdavimas)
Signalų perdavimo sistema, skirta skaitmeninei sąsajai.
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Priedas

Prekių ženklai
Sąvokos HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“ bei HDMI logotipas yra „HDMI Licensing, 
LLC“ paprastieji arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.
„DisplayPort Compliance Logo“ ir VESA yra „Video Electronics Standards Association“ registruotieji prekių 
ženklai.
„Acrobat“, „Adobe“, „Adobe AIR“ ir „Photoshop“ yra „Adobe Systems Incorporated“ registruotieji prekių ženklai 
JAV ir kitose šalyse.
„AMD Athlon“ ir „AMD Opteron“ yra „Advanced Micro Devices, Inc.“ prekių ženklai.
„Apple“, „ColorSync“, „eMac“, „iBook“, „iMac“, „iPad“, „Mac“, „MacBook“, „Macintosh“, „Mac OS“, 
„PowerBook“ ir „QuickTime“ yra „Apple Inc.“ registruotieji prekių ženklai.
„ColorMunki“, „Eye-One“ ir „X-Rite“ yra „X-Rite Incorporated“ paprastieji arba registruotieji prekių ženklai JAV 
ir (arba) kitose šalyse.
„ColorVision“ ir „ColorVision Spyder2“ yra „DataColor Holding AG“ JAV registruotieji prekių ženklai.
„Spyder3“ ir „Spyder4“ yra „DataColor Holding AG“ prekių ženklai.
ENERGY STAR yra JAV ir kitose šalyse registruotas „United States Environmental Protection Agency“ prekių 
ženklas.
„GRACoL“ ir „IDEAlliance“ yra „International Digital Enterprise Alliance“ registruotasis prekių ženklas.
NEC yra „NEC Corporation“ registruotasis prekių ženklas. 
PC-9801 ir PC-9821 yra „NEC Corporation“ prekių ženklas.
„NextWindow“ yra „NextWindow Ltd“ registruotasis prekių ženklas.
„Intel“, „Intel Core“ ir „Pentium“ yra JAV ir kitose šalyse registruotieji „Intel Corporation“ prekių ženklai. 
„PowerPC“ yra „International Business Machines Corporation“ registruotasis prekių ženklas.
„PlayStation“ yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ registruotasis prekių ženklas.
PSP ir PS3 yra „Sony Computer Entertainment Inc.“ prekių ženklai.
„RealPlayer“ yra „RealNetworks, Inc.“ registruotasis prekių ženklas.
„TouchWare“ yra „3M Touch Systems, Inc.“ prekių ženklas.
„Windows“, „Windows Media“, „Windows Vista“, „SQL Server“ ir „Xbox 360“ yra JAV ir kitose šalyse 
registruotieji „Microsoft Corporation“ prekių ženklai.
„YouTube“ yra „Google Inc.“ registruotasis prekių ženklas.
„Firefox“ yra „Mozilla Foundation“ registruotasis prekių ženklas.
„Kensington“ ir „MicroSaver“ yra „ACCO Brands Corporation“ prekių ženklas.
EIZO, EIZO logotipas, „ColorEdge“, „DuraVision“, „FlexScan“, FORIS, „RadiCS“, „RadiForce“, „RadiNET“, 
„Raptor“ ir „ScreenManager“ yra Japonijoje ir kitose šalyse registruotieji „EIZO Corporation“ prekių ženklai.
„ColorNavigator“, „EcoView NET“, „EIZO EasyPIX“, „EIZO ScreenSlicer“, „i • Sound“, „Screen Administrator“ 
ir „UniColor Pro“ yra „EIZO Corporation“ prekių ženklai.

Visi kiti įmonių ir gaminių pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų paprastieji arba registruotieji prekių ženklai.

Licencija
Apvalus gotiškasis juodas taškinis šriftas, kurį sukūrė „Ricoh“, naudojamas šiame gaminyje rodomiems ženklams.
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Medicininis standartas
• Būtina užtikrinti, kad galutinė sistema atitiktų standarto IEC60601-1-1 reikalavimus.
• Elektra maitinama įranga gali skleisti elektromagnetines bangas, kurios gali paveikti, riboti arba trikdyti 

monitoriaus veikimą. Tokią įrangą reikėtų įrengti kontroliuojamoje aplinkoje, kur būtų galima išvengti tokio 
poveikio.

Įrangos klasifikacija
 - Apsaugos nuo elektros smūgio tipas: I klasė
 - EMC klasė: EN60601-1-2:2007 1 grupės B klasė
 - Medicinos įrenginių klasifikacija (MDD 93/42/EEB): I klasė
 - Veikimo būdas: nepertraukiamas
 - IP klasė: IPX0



22 Priedas

Federalinės ryšių komisijos atitikties deklaracija
SkirtatikJAV,Kanadaiirpan.(vardinė100–120Vkint.sr.)

Federalinės ryšių komisijos atitikties deklaracija
Mes, atsakinga šalis „EIZOInc.“,

5710WarlandDrive,Cypress,CA90630
Tel.(562)431-5011,

pareiškiame, kad gaminys PrekiųženklasEIZO
Modelis„RadiForceGX540“,

atitinka Federalinės ryšių komisijos taisyklių 15 dalį. Eksploatuojant šį gaminį būtina laikytis šių dviejų 
sąlygų: 1) šis įrenginys neturi kelti žalingų trukdžių, 2) šis gaminys turi priimti bet kokius gaunamus 
trukdžius, įskaitant trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Šisgaminysbuvoišbandytas,irbuvoišsiaiškinta,kadjisatitinkaBklasėsskaitmeniniųįrenginiųribines
vertes,atitinkančiasFederalinėsryšiųkomisijostaisyklių15dalį.Šiosribinėsvertėsbuvosukurtostam,
kadužtikrintųderamąapsaugąnuožalingųtrukdžių,kaiįrenginysįrengiamasgyvenamosiosepatalpose.
Šiįrangageneruoja,naudojairgaliskleistiaukštadažnęenergiją,beto,jeigujibusįrengtairnaudojama
nesilaikantinstrukcijų,galikeltiradijoryšiuižalingųtrukdžių.Tačiaunėrajokiosgarantijos,kadkonkretus
įrengtasįrenginysnesukelstokiųtrukdžių.Jeigušisįrenginyssukeltųžalingųradijoartelevizijossignalo
priėmimotrukdžių(taigalimanustatytiišjungusirvėlįjungusįrenginį),naudotojuirekomenduojama
mėgintitrukdžiuspašalintitaikantvienąarbakeliasištoliaunurodytųpriemonių.

* Pareguliuokitearbakiturįrenkitesignalųpriėmimoanteną.
* Padidinkiteatstumątarpįrenginioirimtuvo.
* Įrenginįjunkiteįmaitinimolizdą,kurisyrakitojegrandinėjenegulizdas,įkurįįjungtasimtuvas.
* Paprašykiteplatintojoarbapatyrusioradijoartelevizijostechnikopagalbos.

Pakeitimaiarmodifikacijos,atliktosnegavusšalies,kuriyratiesiogiaiatsakingaužatitiktį,leidimogali
atimtiišnaudotojoteisęeksploatuotiįrenginį.

Pastaba

SušiuomonitoriuminaudokitepridedamątoliaunurodytąkabelįarbaEIZOsignalųperdavimokabelį,
kadtrukdžiaineviršytųBklasėsskaitmeniniųįrenginiųribiniųverčių.

- Kint.sr.laidas
- Ekranuotassignalųperdavimokabelis(pridedamas)

Kanados naudotojams

ŠisBklasėsskaitmeninisaparatasatitinkaKanadosstandartąICES-003.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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EMS (elektromagnetinio suderinamumo) informacija
Pagrindinė „RadiForce“ serijos gaminių paskirtis yra rodyti vaizdus ir normaliai vykdyti funkcijas.

 ATSARGIAI
„RadiForce“ serijos gaminiai reikalauja ypatingų atsargumo priemonių, susijusių su 
elektromagnetiniu suderinamumu, todėl juos įrengti, paleisti veikti ir eksploatuoti reikia 
vadovaujantis toliau pateikiama informacija.
Nenaudokite jokių kitų kabelių, išskyrus kabelius, kuriuos pateikėme arba nurodėme mes.
Naudojant kitus kabelius gali padidėti spinduliavimas arba sumažėti atsparumas.
Kabelio ilgis: dgs. 3 m
Šalia „RadiForce“ serijos gaminių nelaikykite jokių nešiojamųjų ir mobiliųjų aukštadažnių ryšio 
įrenginių. Tai gali neigiamai paveikti „RadiForce“ serijos gaminius.
„RadiForce“ serijos gaminių nereikėtų naudoti šalia arba dėti ant kitos įrangos. Jeigu dėti šalia 
arba ant viršaus būtina, reikia stebėti įrenginį arba sistemą ir įsitikinti, kad jie veikia normaliai 
būtent tokios sąrankos, kokios juos ketinama naudoti.
Asmenys, jungiantys papildomą įrangą prie signalo įėjimo dalies arba signalo išėjimo dalių ir 
konfigūruoja medicininę sistemą, privalo užtikrinti, kad sistema atitiks standarto IEC/EN60601-1-2 
reikalavimus. 
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija: elektromagnetinė spinduliuotė
„RadiForce“serijosgaminiaiskirtinaudotitoliaunurodytojeelektromagnetinėjeaplinkoje.
„RadiForce“serijosgaminiųklientasarnaudotojasturiužtikrinti,kadjiebusnaudojamibūtenttokiojeaplinkoje.

Spinduliuotės 
testas

Atitiktis Elektromagnetinė aplinka – rekomendacijos

Radijodažnių
spinduliuotė
CISPR11/EN55011

1grupė „RadiForce“serijosgaminiuoseradijodažniųenergijanaudojamatikjųvidiniam
veikimuiužtikrinti.
Todėlradijodažniųspinduliuotėyralabainedidelė,irmažaitikėtina,kadjigalėtų
trikdytišaliaesančioselektroninėsįrangosveikimą.

Radijodažnių
spinduliuotė
CISPR11/EN55011

Bklasė „RadiForce“serijosgaminiaitinkanaudotibetkokiosepatalpose,įskaitant
gyvenamąsiasirtaspatalpas,kuriosyraprijungtosprieviešojožemosįtampos
maitinimotinklo,iškurioelektrosenergijatiekiamagyvenamosiospaskirties
pastatams.Harmonikųemisija

IEC/EN61000-3-2
Dklasė

Įtampossvyravimai/
mirgėjimoemisija
IEC/EN61000-3-3

Atitinka

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija: elektromagnetinis atsparumas
„RadiForce“serijosgaminiaiskirtinaudotitoliaunurodytojeelektromagnetinėjeaplinkoje.
„RadiForce“serijosgaminiųklientasarnaudotojasturiužtikrinti,kadjiebusnaudojamibūtenttokiojeaplinkoje.
Atsparumo testas IEC/EN60601  

testo lygis 
Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – 

rekomendacijos
Elektrostatinė
iškrova(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVkontaktinė
±8kVįorą

±6kVkontaktinė
±8kVįorą

Grindysturibūtimedinės,betoninės
arbaklotoskeramikinėmisplytelėmis.
Jeigugrindysdengtossintetine
medžiaga,drėgnisturibūtibent30%.

Trumpalaikiųelektros
trikdžių/pertrūkių
IEC/EN61000-4-4

±2kV
maitinimolinijoms
±1kV
signaloįėjimo/išėjimo
linijoms

±2kV
maitinimolinijoms
±1kV
signaloįėjimo/išėjimo
linijoms

Maitinimotinkloelektrosenergijos
kokybėturibūtiįprastakomercineiar
gydomajaiinstitucijai.

Viršįtampis
IEC/EN61000-4-5

±1kVišlinijos(-ų)į
liniją(-as)
±2kVišlinijos(-ų)įžemę

±1kVišlinijos(-ų)į
liniją(-as)
±2kVišlinijos(-ų)įžemę

Maitinimotinkloelektrosenergijos
kokybėturibūtiįprastakomercineiar
gydomajaiinstitucijai.
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Įtampos
sumažėjimas,trumpi
pertrūkiaiirįtampos
svyravimaimaitinimo
įėjimolinijose
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(>95%
sumažėjimas,skaičiuojamas
UT)per0,5ciklo
40%UT(60%sumažėjimas,
skaičiuojamasUT)per5
ciklus
70%UT(30%sumažėjimas,
skaičiuojamasUT)per25
ciklus
<5%UT(>95%
sumažėjimas,skaičiuojamas
UT)per5s

<5%UT(>95%
sumažėjimas,skaičiuojamas
UT)per0,5ciklo
40%UT(60%sumažėjimas,
skaičiuojamasUT)per5
ciklus
70%UT(30%sumažėjimas,
skaičiuojamasUT)per25
ciklus
<5%UT(>95%
sumažėjimas,skaičiuojamas
UT)per5s

Maitinimotinkloelektrosenergijos
kokybėturibūtiįprastakomercinei
argydomajaiinstitucijai.Jeigu
„RadiForce“serijosgaminionaudotojui
reikia,kadjisnenustotųveikęsesant
maitinimopertrūkiui,rekomenduojama
„RadiForce“serijosgaminįmaitintiiš
nepertraukiamoenergijosšaltinioarba
akumuliatoriaus.

Elektrosenergijos
dažnis(50/60Hz)ir
magnetinislaukas
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Elektrosenergijosdažnioirmagnetinio
laukolygisturibūtibūdingasįprastai
komercineiarligoninėsaplinkai.

PASTABAUT–taikintamosioselektrossrovėsįtampaprieštaikanttestavimolygį.

Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija: elektromagnetinis atsparumas
„RadiForce“serijosgaminiaiskirtinaudotitoliaunurodytojeelektromagnetinėjeaplinkoje.„RadiForce“serijosgaminių
klientasarnaudotojasturiužtikrinti,kadjiebusnaudojamibūtenttokiojeaplinkoje.

Atsparumo 
testas

IEC/EN60601  
testo lygis

Atitikties lygis Elektromagnetinė aplinka – 
rekomendacijos

Perduotiradijo
dažniai
IEC/EN61000-4-6

Išspinduliuotiradijo
dažniai
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
nuo150kHziki80MHz

3V/m
nuo80MHziki
2,5GHz

3Vrms

3V/m

Nešiojamosiosirmobiliosiosaukštadažnėsryšio
įrangosnereikėtųnaudotibūnantarčiaubetkurios
„RadiForce“serijosgaminiodalies,įskaitantlaidus,
negurekomenduojamasatstumas,apskaičiuotas
pagallygtį,kuritaikomasiųstuvodažniui.

Rekomenduojamasatstumas

d=1,2√P


d=1,2√P,80–800MHz
d=2,3√P,nuo800MHziki2,5GHz

Pyramaksimaliatiduodamojivardinėsiųstuvo
galiavatais(W),nustatytasiųstuvogamintojo,od
yrarekomenduojamasatstumasmetrais(m).

Fiksuotųjųradijodažniųsiųstuvųskleidžiami
laukai,nustatytiatliekantelektromagnetinį
įrengimovietostyrimąa,turibūtisilpnesniuž
kiekvienodažniųdiapazonoatitiktieslygįb.

Netoliįrangos,pažymėtostoliaunurodytuženklu,
galiatsirastitrukdžių.

1PASTABA Esant80ir800MHzdažniui,taikomasaukštesnisdažniųdiapazonas.

2PASTABA Šiosrekomendacijostinkanevisomisaplinkybėmis.Elektromagnetinįsklidimąveikiaabsorbcijair
atspindžiainuoįvairiųkonstrukcijų,objektųiržmonių.

a Fiksuotųjųsiųstuvų,tokiųkaipbazinėsstotys,skirtosradijo(mobiliesiemsarbabelaidžiams)telefonams,mobiliajam
radijui,mėgėjiškamradijui,radijotransliacijomsAMirFMbangomisbeitelevizijostransliacijoms,sukuriamolauko
stiprioteorinėmispriemonėmistiksliaiprognozuotineįmanoma.Norintįvertintifiksuotųjųradijodažniųsiųstuvų
elektromagnetinęaplinkąreikėtųatliktielektromagnetinįįrengimovietostyrimą.Jeigutojevietoje,kurketinama
naudoti„RadiForce“serijosgaminį,išmatuotaslaukostiprisviršijapirmiaunurodytątaikytinąradijodažniųatitikties
lygį,būtinastebėti,ar„RadiForce“serijosgaminysveikianormaliai.Jeigupastebimanukrypimųnuonormos,gali
tektiimtispapildomųpriemonių,pavyzdžiui,pareguliuoti„RadiForce“serijosgaminiopadėtįarbagaminįperkeltiį
kitąvietą.

b Jeigudažnisviršija150kHz–80MHzdiapazoną,laukostiprisneturėtųviršyti3/m.
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Rekomenduojamas atstumas tarp nešiojamosios ar mobiliosios aukštadažnės ryšio įrangos ir 
„RadiForce“ serijos gaminio
„RadiForce“serijosgaminiaiskirtinaudotielektromagnetinėjeaplinkoje,kuriojeskleidžiamųradijodažniųsukeliami
trikdžiaiyrakontroliuojami.„RadiForce“serijosgaminiųklientasarnaudotojasgalipadėtiišvengtielektromagnetinių
trukdžiųišlaikydamasminimalųatstumątarpnešiojamosiosarmobiliosiosaukštadažnėsryšiotechnikos(siųstuvų)ir
„RadiForce“serijosgaminių,kaiprekomenduojamatoliau,pagalmaksimaliąatiduodamąjąryšioįrangosgalią.

Siųstuvovardinė
maksimaliatiduodamoji

galia

W

Saugusatstumaspagalsiųstuvovirpesiųdažnį
m

150kHz–80MHz
d=1,2√P

80–800MHz
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
Jeigusiųstuvovardinėmaksimaliatiduodamojigaliačianenurodyta,rekomenduojamąatstumąd,matuojamąmetrais
(m),galimaapskaičiuotipagallygtį,kuritaikomasiųstuvodažniui,kurPyramaksimaliatiduodamojivardinėsiųstuvo
galiavatais(W),nustatytasiųstuvogamintojo.

1PASTABA Esant80ir800MHzdažniui,taikomasdidesnisdažniųdiapazonuitaikytinasatstumas.

2PASTABAŠiosrekomendacijostinkanevisomisaplinkybėmis.Elektromagnetinįsklidimąveikiaabsorbcijair
atspindžiainuoįvairiųkonstrukcijų,objektųiržmonių.
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Priemonės, taikomos Kinijoje, laikantis apribojimų, 
numatytų pavojingoms medžiagoms „ChinaRoHS“

Apie elektroninės informacijos gaminių taršos kontrolės ženklą

Šiuo ženklu žymimi gaminiai, reglamentuojami pagal Elektroninės informacijos gaminių keliamos taršos kontrolės 
administravimo priemones, kurios taikomos elektroninės informacijos gaminiams, skirtiems parduoti Kinijos Liaudies 
Respublikoje. Apskritime nurodytas skaičius rodo aplinkai nekenksmingą naudojimo laikotarpį. Atitinkamų saugos ir 
atsargumo priemonių paisymas užtikrina, kad gaminys nurodytą laikotarpį nuo pagaminimo datos neterš aplinkos, 
nesukels kūno sužalojimų ar žalos nuosavybei. Etiketė klijuojama kitoje įrenginio pusėje.

• Pavojingosmedžiagospavadinimasirkoncentracija

Komponento
pavadinimas

Pavojingosmedžiagospavadinimas

Švinas
(Pb)

Gyvsidabris
(Hg)

Kadmis
(Cd)

Šešiavalentis
chromas
(Cr(VI))

Polibrominti
bifenilai
(PBB)

Polibrominti
difenileteriai
(PBDE)

Spausdintinės
plokštės

× ○ ○ ○ ○ ○

Korpusas ○ ○ ○ ○ ○ ○

Skystųjųkristalų
monitoriai

× ○ ○ ○ ○ ○

Kiti × ○ ○ ○ ○ ○

○: rodo,kadtoksinėarbapavojingamedžiaga,kuriosyravisosešiosdalieshomogeninėsemedžiagose,neviršija
SJ/T11363-2006nustatytųapribojimų.

×: rodo,kadtoksinėarbapavojingamedžiaga,kuriosyrabentvienoješiaidaliaigamintipanaudotoje
homogeninėjemedžiagoje,neviršijaSJ/T11363-2006nustatytųapribojimų.
(Čiaįmonėsgaliišsamiauapibūdintitechninęsituaciją,susijusiąsupirmiaupateiktojelentelėjenurodytu
žymėjimu×.)
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