
Belangrijk
Lees deze “Instructies voor het gebruik” en de Installatiehandleiding 
(apart deel) zorgvuldig om uzelf vertrouwd te maken met het veilige 
en effectieve gebruik van het apparaat.

• U kunt de nieuwste versie van de “Instructies voor het gebruik” 
downloaden van onze website: 
http://www.eizoglobal.com

Instructies voor het gebruik

Monochroom LCD-beeldscherm

http://www.eizoglobal.com
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VEILIGHEIDSSYMBOLEN
In deze handleiding en op dit product worden onderstaande veiligheidssymbolen gebruikt. Deze geven essentiële 
informatie. Lees de beschrijvingen zorgvuldig door.

WAARSCHUWING
Alsudeinformatiebijeen
WAARSCHUWINGnegeert,kan
datleidentoternstigletselof
levensbedreigendesituaties.

LET OP
AlsudeinformatiebijLETOPnegeert,
kandatleidentotletselen/ofschadeaan
eigendommenofaanhetproductzelf.

Geeftaandatoplettendheidvereistis.Hetsymbool wijstbijvoorbeeldop“hetgevaarvoor
elektrischeschokken”.

Geeftaandatietsverbodenis.Hetsymbool wijstbijvoorbeeldopeenverbodenhandeling
zoals“Nietdemonteren”.

Geefteenverplichtehandelingaandiemoetwordenuitgevoerd.Hetsymbool wijst
bijvoorbeeldopeenverplichtehandelingzoals“Apparaataarden”.

Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie is verzonden. Indien het 
buiten deze regio wordt gebruikt, functioneert het product mogelijk niet volgens de specificaties.

Geen enkel gedeelte van deze handleiding mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een gegevensopslagsysteem 
of verzonden, in welke vorm of op welke manier (elektronisch, mechanisch of anderszins) dan ook, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van EIZO Corporation.
EIZO Corporation is niet verplicht om eventueel ingezonden materiaal of informatie vertrouwelijk te behandelen, 
tenzij er eerdere afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de ontvangst van deze informatie door EIZO Corporation. 
Hoewel elke moeite is gedaan om ervoor te zorgen dat deze handleiding actuele informatie bevat, moet u er rekening 
mee houden dat de beeldschermspecificaties van EIZO zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd.
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VOORZORGSMAATREGELEN
 ●BELANGRIJK
• Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie is verzonden. 

Indien het product buiten de regio wordt gebruikt, functioneert het mogelijk niet volgens de specificaties.
• Lees deze paragraaf en de waarschuwingen op de monitor zorgvuldig om uw persoonlijke veiligheid en het 

juiste onderhoud van het apparaat te waarborgen.

Locatie van de waarschuwingsverklaringen

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Symbolen op het apparaat

Symbool Betekenis van dit symbool

Hoofdschakelaar:
Drukopdezetoetsomdehoofdvoedingvandemonitor
uitteschakelen.

Hoofdschakelaar:
Drukopdezetoetsomdehoofdvoedingvandemonitorin
teschakelen.

Voedingstoets: Drukopdezetoetsomdemonitorinofuitteschakelen.

Wisselstroom

Waarschuwingvoorelektrischeschok

LETOP:
ZiedeparagraafVEILIGHEIDSSYMBOLENindeze
handleiding.

AEEA-markering:
Hetproductmoetapartwordenweggegooid;materialen
kunnenwordengerecycled.

CE-markering:
EG-conformiteitsmarkeringovereenkomstigde
bepalingenvanRichtlijn93/42/EEGen2011/65EG.
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 WAARSCHUWING

Als er rook uit het apparaat komt, wanneer u een brandlucht ruikt of als het apparaat vreemde gelui-
den produceert, trek dan onmiddellijk alle stekkers uit het stopcontact en neem contact op met uw 
lokale EIZO-vertegenwoordiger voor advies.
Wanneer u probeert een defect apparaat te repareren, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of schade aan 
apparatuur.

Open de behuizing niet en breng geen wijzigingen aan het apparaat aan. 
Het openen van de behuizing en het aanbrengen van wijzigingen kan tot brand of elektrische 
schokken leiden.

Alle servicewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
Voer servicewerkzaamheden aan dit product niet zelf uit. Het openen van de behuizing en het verwijderen van 
afdekplaten kan tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.

Houd kleine voorwerpen en vloeistoffen weg van het apparaat.
Kleine voorwerpen die per ongeluk door de ventilatiesleuven in de behuizing vallen, of gemorste 
vloeistof die in de behuizing terechtkomt, kunnen brand, elektrische schokken of schade aan 
apparatuur veroorzaken. Als er een voorwerp of vloeistof in de behuizing terechtkomt, trek dan 
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat nakijken door een gekwalificeerd 
technicus voor u het opnieuw gebruikt.

Plaats het apparaat op een stevig en stabiel oppervlak.
Een apparaat dat op een ongeschikt oppervlak wordt geplaatst, kan vallen en tot letsel of schade 
aan apparatuur leiden. Als het apparaat valt, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact 
halen en uw lokale EIZO-vertegenwoordiger om advies vragen. Blijf een beschadigd apparaat 
niet gebruiken. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken 
leiden.

Gebruik het apparaat op een geschikte plek.
Anders kan dit tot brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur leiden.
• Nietbuitenshuisplaatsen.
• Nietineenvervoermiddel(schip,vliegtuig,trein,auto,enz.)plaatsen.
• Nietineenstoffigeofvochtigeomgevingplaatsen.
• Nietopeenplekplaatsenwaarwaterophetschermterechtkankomen(badkamer,keuken,enz.).
• Nietopeenplekplaatsenwaarhetschermblootstaataanstoom.
• Nietindebuurtvaneenverwarmings-ofbevochtigingsapparaatplaatsen.
• Nietopeenplekplaatsenwaarhetproductblootstaataandirectzonlicht.
• Nietineenomgevingmetontvlambaregassenplaatsen.
• Nietineenomgevingplaatsenmetcorrosievegassen(zoalszwaveldioxide,waterstofsulfide,
stikstofdioxide,chloor,ammoniaenozon).

• Nietineenomgevingplaatsenmetstof,corrosievecomponentenindeomgevingslucht(zoals
natriumchlorideenzwavel),geleidendemetalen,etc.

Houd plastic zakken uit de buurt van baby’s en jonge kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen.

Gebruik het meegeleverde netsnoer en sluit dit aan op een stopcontact dat standaard is voor uw land.
Respecteer de nominale spanning van het netsnoer. Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.
Voeding: 100–120/200–240 Vac 50/60 Hz

Trek niet aan het netsnoer, maar houd de stekker stevig vast en haal  
hem uit het stopcontact.
Het netsnoer kan door trekken beschadigd raken, wat tot brand of elektrische  
schokken kan leiden.
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 WAARSCHUWING

Het apparaat moet aangesloten worden op een geaard stopcontact.
Anders kan dit tot brand of elektrische schokken leiden.

Gebruik de juiste spanning.
• Hetapparaatisuitsluitendontworpenvoorgebruikmeteengespecificeerdespanning.Deaansluitingopeen
anderespanningdanhetgeenindeze“Instructiesvoorhetgebruik”wordtgespecificeerd,kantotbrand,elektrische
schokkenofschadeaanapparatuurleiden.
Voeding:100–120/200–240Vac50/60Hz

• Overbelasthetstroomcircuitniet,aangeziendittotbrandofelektrischeschokkenkanleiden.

Ga zorgvuldig om met het netsnoer.
• Leghetsnoernietonderhetapparaatofonderanderezwarevoorwerpen.
• Treknietaanhetnetsnoerenbindhetnietvast.

Als het netsnoer beschadigd raakt, mag het niet meer worden gebruikt. Het gebruik van een 
beschadigd snoer kan tot brand of elektrische schokken leiden.

Sluit het netsnoer niet aan en koppel het niet los in de aanwezigheid van patiënten in verband met 
de elektrische veiligheid.

Raak de stekker en het netsnoer nooit aan bij onweer.
Het aanraken kan tot een elektrische schok leiden.

Zie voor het bevestigen van een monitorarm de Gebruikershandleiding van de monitorarm en instal-
leer het apparaat op de juiste manier.
Anders kan het apparaat los raken, wat tot letsel of schade aan apparatuur kan leiden. Controleer voor de installatie 
of de tafel of muur waaraan de monitorarm wordt bevestigd voldoende mechanische sterkte bezit. Als het apparaat is 
gevallen, dient u uw EIZO-vertegenwoordiger om advies te vragen. Blijf een beschadigd apparaat niet gebruiken. Het 
gebruik van een beschadigd apparaat kan tot brand of elektrische schokken leiden. Indien de kantelvoet weer wordt 
bevestigd, moeten hiervoor de originele schroeven worden gebruikt. Draai deze goed vast.

Raak een beschadigd LCD-paneel niet met blote handen aan.
De vloeibare kristallen die uit het paneel kunnen lekken, zijn giftig bij opname door de mond 
en irriteren de ogen. Indien een deel van de huid of het lichaam in direct contact met het paneel 
komt, moet dit zorgvuldig worden schoongespoeld. Neem contact op met een arts indien er 
fysieke symptomen optreden.

TL-lampen bevatten kwik (de producten met LED-verlichting bevatten geen kwik). Gooi de lampen 
weg volgens de geldende milieuvoorschriften.
Blootstelling aan kwik kan tot neurologische klachten zoals tremor, geheugenverlies en hoofdpijn leiden.
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 LET OP

Ga zorgvuldig te werk bij het dragen van het apparaat.
Verwijder het netsnoer en de kabels voordat het apparaat wordt verplaatst. Verplaatsing met aangesloten netsnoer is 
gevaarlijk.
Dit kan tot letsel leiden.

Draag en plaats het apparaat op de juiste gespecificeerde wijze.
• Houdhetapparaattijdenshetdragenstevigvastzoalsweergegevenindeonderstaandeafbeelding.
• Laathetapparaatnietdooréénpersoonuitpakkenendragen.Hetgroteapparaatishiervoortezwaar.

Het laten vallen van het apparaat kan tot letsel of schade aan apparatuur leiden.

   

Blokkeer de ventilatiesleuven van de behuizing niet.
• Plaatsgeenvoorwerpenopdeventilatiesleuven.
• Plaatshetapparaatnietineenafgeslotenruimte.
• Zethetapparaatnietopzijnkopenleghetnietplatneer.

Als u de ventilatiesleuven blokkeert, kan de lucht niet goed doorstromen, wat kan leiden tot 
brand, elektrische schokken of schade aan apparatuur.

Raak de stekker niet met natte handen aan.
Dit kan tot een elektrische schok leiden.

Gebruik een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Zo kunt u de stekker snel uit het stopcontact halen als dat nodig is.

Maak het gebied rond de stekker regelmatig schoon.
Stof, water of olie op de stekker kan tot brand leiden.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat het apparaat wordt gereinigd.
Het reinigen van het apparaat terwijl het op een stopcontact is aangesloten, kan tot een elektrische schok leiden.

Schakel in verband met de veiligheid en energiebesparing de hoofdschakelaar uit en haal de stekker 
uit het stopcontact indien het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt zal worden.

Dit product is alleen geschikt voor een patiëntenomgeving, maar niet voor contact met een patiënt.
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Kennisgeving voor deze monitor

Dit product is bedoeld voor het weergeven en bekijken van digitale beelden, waaronder standaard digitale 
mammografie en met meervoudig beeld, voor beoordeling, analyse en diagnose door hiervoor opgeleid, medisch 
personeel. Het is speciaal ontwikkeld voor borsttomosynthese-toepassingen.

Dit product is specifiek aangepast voor gebruik in de regio waarnaar het in eerste instantie is verzonden. Indien het 
product buiten de regio wordt gebruikt, functioneert het mogelijk niet volgens de specificaties.

Indien dit product voor andere dan in deze handleiding beschreven doeleinden wordt gebruikt, kan de garantie vervallen.

De specificaties die in deze handleiding worden vermeld, gelden alleen als er gebruik gemaakt wordt van:
· Netsnoeren die bij het product worden geleverd
· Door ons gespecificeerde signaalkabels

Gebruik alleen door ons geproduceerde of gespecificeerde optionele producten bij dit product.

Het duurt ongeveer 30 minuten voordat de prestaties van elektrische onderdelen stabiel zijn. Nadat de monitor is 
ingeschakeld of uit de energiebesparingsmodus is gekomen, dient minimaal 30 minuten te worden gewacht met het 
aanpassen van de monitor.

Het duurt een paar minuten voordat de beeldkwaliteit het acceptabele niveau bereikt. Nadat de monitor is ingeschakeld 
of uit de energiebesparingsmodus is gekomen, dient minimaal enkele minuten te worden gewacht met het bekijken en 
diagnosticeren van beelden.

Monitoren moeten op een lage helderheid worden ingesteld om veranderingen in lichtsterkte als gevolg van 
langdurig gebruik te reduceren en een stabiele weergave te behouden. Voer daarnaast periodiek een kalibratie 
en een constantheidtest uit (met inbegrip van controle van de grijswaarden) (zie “Controlling Monitor Quality” 
(Monitorkwaliteit controleren) in de installatiehandleiding).

Als er een nieuw beeld op het scherm wordt geopend nadat een ander beeld gedurende lange tijd is weergegeven, kan 
een nabeeld verschijnen. Gebruik de screensaver of energiebesparingsfunctie om te voorkomen dat hetzelfde beeld 
gedurende lange tijd wordt weergegeven.

Als u dit product op een bureau met gelakt oppervlak plaatst, kan de kleur vanwege de samenstelling van het rubber in 
de voet trekken. Controleer het paneeloppervlak voor gebruik.

Reinig de monitor regelmatig om hem er lang als nieuw uit te laten zien en zijn levensduur te verlengen (zie “Reinigen” 
(pagina 8)).

Het scherm kan defecte pixels hebben of een klein aantal lichte punten vertonen. Dit hangt samen met de kenmerken 
van het paneel zelf en is geen productdefect. 

De achtergrondverlichting van het LCD-paneel heeft een vaste levensduur. Als het scherm donker wordt of begint te 
flikkeren, kunt u contact opnemen met uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.

Druk niet hard op het paneel of op de rand van het frame, aangezien dit tot verstoorde weergaven met bijvoorbeeld 
interferentiepatronen kan leiden. Als er voortdurend druk op het paneel wordt uitgeoefend, kan het paneel beschadigd 
raken. (Als er drukpunten op het paneel achterblijven, dient de monitor een tijd lang op een zwart of wit scherm te 
worden gezet. De symptomen kunnen dan verdwijnen.)
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Kras of druk niet met een scherp voorwerp op het paneel, aangezien dit het paneel kan beschadigen. Veeg het paneel 
niet met tissues schoon, aangezien dit krassen kan veroorzaken.

Wanneer een koude monitor in een ruimte wordt gebracht of wanneer de ruimtetemperatuur snel stijgt, kan condensatie 
aan de binnenzijde en buitenzijde van de monitor optreden. Zet de monitor in dat geval niet aan. Wacht in plaats 
daarvan tot de condensatie verdwijnt, want anders kan dit tot schade aan de monitor leiden.

Reinigen
Attentie

• Chemicaliën zoals alcohol en antiseptische oplossingen kunnen tot dof worden, aantasting en verkleuring van de behuizing 
en het paneel en tot verslechtering van de beeldkwaliteit leiden.

• Gebruik nooit thinner, benzeen, was of een schurend reinigingsmiddel. Deze kunnen de behuizing of het paneel 
beschadigen.

Opmerking

• Voor het reinigen van de behuizing en het paneeloppervlak wordt de optionele ScreenCleaner aanbevolen.

Vlekken op de behuizing en op het paneeloppervlak kunnen worden verwijderd met een met water bevochtigde 
zachte doek. 

Comfortabel gebruik van de monitor
• Een zeer donker of helder scherm kan een nadelig effect op de ogen hebben. Pas de helderheid van de 

monitor aan op basis van de omgevingsomstandigheden.
• Gedurende lange tijd naar de monitor staren kan tot vermoeide ogen leiden. Neem daarom elk uur 10 minuten 

pauze.
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Hoofdstuk 1 Inleiding
Hartelijk dank voor uw keuze van een EIZO Monochroom LCD-beeldscherm.

1-1. Kenmerken
• 21,3 inch
• Ondersteunt een resolutie van 5 megapixel (staand: 2048 × 2560 dots (h × v))
• Maakt gebruik van een hoog contrast paneel (1200:1).

Geeft beelden scherp weer.
• Met DisplayPort (ondersteuning voor 8 bit of 10 bit, geen ondersteuning voor audiosignalen)
• De functie Hybrid Gamma identificeert automatisch het weergavegebied voor de medische en andere beelden 

op hetzelfde scherm en geeft de status van elke set weer.
*1 De identificatie kan afhankelijk van het weergegeven beeld mislukken. De te gebruiken software moet worden 

geverifieerd. Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM) voor informatie over de validatie.
• De functie RadiCS SelfQC en de geïntegreerde voorsensor stellen de gebruiker in staat om de kalibratie en 

de grijswaardencontrole voor de monitor onafhankelijk van elkaar uit te voeren.
Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM).
*2 Indien er een voorzetscherm (RP-901) is geïnstalleerd, kan de geïntegreerde voorsensor niet worden gebruikt.

• De functie Cal Switch stelt de gebruiker in staat om de optimale weergavemodus te selecteren voor het 
weergegeven beeld.
 - De ALT-modus past de helderheid aan op basis van het omgevingslicht.
 - Meest geschikte modus voor kalibratie

Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM).
• Selecteerbare DICOM (pagina 19) scherm conform deel 14.
• De kwaliteitscontrolesoftware “RadiCS LE” voor de kalibratie van de monitor en het beheer van de 

geschiedenis wordt meegeleverd.
Zie “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (pagina 11).

• De software “ScreenManager Pro for Medical” voor de aanpassing van het scherm met muis en toetsenbord 
wordt meegeleverd
Zie “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (pagina 11).

• Ondersteuning voor frame synchrone modus (24,5 tot 25,5 Hz (alleen DVI-invoersignaal), 49 to5 51 Hz)
• Energiebesparingsfunctie

Dit product is voorzien van een energiebesparingsfunctie.
 - 0 W energieverbruik bij uitgeschakelde hoofdvoeding

Voorzien van een hoofdschakelaar.
Wanneer de monitor niet wordt gebruikt, kan de voeding worden uitgeschakeld met de hoofdschakelaar

 - Aanwezigheidssensor
De sensor aan de voorkant van de monitor detecteert de bewegingen van een persoon. Als een persoon zich van de 
monitor verwijdert, gaat de monitor automatisch over op de energiebesparingsmodus en worden de beelden niet op 
het scherm weergegeven. De functie verlaagt op deze manier het energieverbruik.
Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM).

• LCD-paneel met LED-achtergrondverlichting met lange levensduur
• Ingebouwde omgevingslichtsensor

De omgevingslichtsensor meet het omgevingslicht in lux. Afhankelijk van de omgeving zal de sensor in sommige 
gevallen andere waarden aangeven dan een losse lichtmeter.
De ingebouwde omgevingslichtsensor wordt gebruikt in de ALT-modus of wanneer de gebruiker een meting start via het 
betreffende menu van de kwaliteitscontrolesoftware “RadiCS/RadiCS LE”.
Zie de Gebruikershandleiding van de RadiCS/RadiCS LE (op de CD-ROM) voor meer informatie over de gemeten 
waarde en over het uitvoeren van een meting.

• Geeft content weer die met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) is beveiligd  
(alleen DisplayPort).
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Attentie

• De nauwkeurigheid van de geïntegreerde voorsensor kan beïnvloed worden door een hoge omgevingstemperatuur of 
luchtvochtigheid. We raden aan om de monitor onder de volgende omstandigheden op te slaan en te gebruiken.
 - Temperatuur 30 ˚C of lager
 - Luchtvochtigheid 70% of lager

• Voorkom dat de sensor tijdens het gebruik of tijdens de opslag wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

1-2. Inhoud van de verpakking
Controleer of de verpakkingsdoos de volgende onderdelen bevat. Indien onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, 
moet u contact opnemen met uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.

Opmerking

• Bewaar de verpakkingsdoos en -materialen voor het geval u de monitor in de toekomst moet verplaatsen of vervoeren.

• Monitor
• Netsnoer

• Digitalesignaalkabel:DisplayPort–DisplayPort
(PP300)

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

• USB-kabel:UU300
• EIZOLCDUtilityDisk(CD-ROM)
• Instructiesvoorhetgebruik(dezehandleiding)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Er wordt een “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM) bij dit product geleverd. De volgende tabel toont de inhoud van 
de disk en biedt een overzicht van de softwareprogramma’s.

 ●Inhoud van de disk en softwareoverzicht
De disk bevat toepassingssoftwareprogramma’s voor de aanpassing en een Installatiehandleiding. Zie het 
bestand Readme.txt op de disk voor informatie over het starten van de software of het openen van bestanden.

Inhoud Overzicht
BestandReadme.txt
RadiCSLE(voorWindows) Kwaliteitscontrolesoftwarevoordekalibratievandemonitorenhet

beheervandekalibratiegeschiedenis.
ScreenManagerProforMedical
(voorWindows)

Softwarevoordeaanpassingvanhetschermmetmuisen
toetsenbord.

Installatiehandleidingvandezemonitor(PDF-bestand)
“Instructiesvoorhetgebruik”vandezemonitor(PDF-bestand)

 ●RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical gebruiken
Zie de betreffende Gebruikershandleiding op de disk voor informatie over de installatie en het gebruik van 
“RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical”.
Indien deze software wordt gebruikt, moet de monitor met de meegeleverde USB-kabel op een pc worden 
aangesloten. Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM) voor meer informatie.
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1-4. Knoppen en functies
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Instellingenmenu*1

1. Aanwezigheidssensor Hiermeewordtdebewegingvaneenpersoonvoordemonitorgedetecteerd.
2. -toets HiermeewordtdeCALSwitch-modusgewijzigd.
3. -toets Hiermeewordtdeinstelling/aanpassinggeannuleerdenhetinstellingenmenu

afgesloten.
4.  -toets Hiermeewordteenoptieineenmenugeselecteerdenwordteenfunctieaangepast

eningesteld.
5. -toets Hiermeewordthetinstellingenmenuweergegeven,eenitemophetmenuscherm

gekozeneneenaangepasteinstellingopgeslagen.
6. -toets • Hiermeezetuhetapparaataanofuit.

• Geeftdebedrijfsstatusvandemonitoraan.
groen:inbedrijf,oranje:energiebesparingsmodus,uit:hoofdvoeding/voedinguit

7. Omgevingslichtsensor Meetdeomgevingsbelichting.
8. Geïntegreerde 

voorsensor (schuiftype)
Gebruiktvoorkalibratieengrijswaardencontrole.

9. Hoofdschakelaar Hiermeekuntudehoofdvoedingin-ofuitschakelen.
10. Voedingsaansluiting Hieropwordthetnetsnoeraangesloten.
11. PS/2-aansluiting Wordtgebruiktvooronderhoud.Nietgebruikenvooranderetoepassingen.Ditkan

eendefectaandemonitorveroorzaken.
12. Invoersignaalaansluiting DVI-D-aansluiting
13. Invoersignaalaansluiting DisplayPort-aansluiting
14. USB-upstreampoort HieropkandeUSB-kabelwordenaangeslotenomdesoftwaretegebruiken

waarvooreenUSB-aansluitingisvereistofomdeUSB-hubfunctietegebruiken.
15. USB-downstreampoort HieropkaneenUSB-randapparaatwordenaangesloten.
16. Uitsparing 

beveiligingsaansluiting
ConformhetbeveiligingssysteemMicroSavervanKensington.

17. Voet Hiermeekunnenhoogteenhoekvandemonitorwordeningesteld.
18. Kabelhouder Hierinkunnendemonitorkabelswordenopgeborgen.
*1 Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM) voor instructies voor het gebruik.
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Hoofdstuk 2 Installeren

2-1. Compatibele resoluties
De monitor ondersteunt de volgende resoluties.

√:Ondersteund

Resolutie
Toepasse-

lijk  
signaal

Verticale 
scanfre-
quentie

Dot 
clock 

DVI DisplayPort SDG*1

Staand Liggend Staand Liggend Staand

720×400 VGATEXT 70Hz

290
MHz
(max.)

√ √ √ √ √

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 - - - - √
*1Voorweergaveiseenondersteundegrafischekaartvereist.
*2DualLink

2-2. Aansluitkabels
Attentie

• Controleer of de monitor en de pc zijn uitgeschakeld.
• Wanneer u de huidige monitor door deze monitor vervangt, moet u de pc-instellingen voor de resolutie en de verticale 

scanfrequentie aanpassen aan de instellingen die beschikbaar zijn voor deze monitor. Zie de tabel met compatibele resoluties 
(rugzijde van de omslag) voordat u de pc aansluit.

Opmerking

• Zie de Installatiehandleiding (op de CD-ROM) indien u meerdere pc's op dit product wilt aansluiten.

1. Kantel de monitor 90˚ met de klok mee.
De standaardstand van de monitor is liggend. Kantel de monitor negentig graden naar de positie staand voordat 
u de installatie uitvoert.

2. Sluit de signaalkabels aan op de invoersignaalaansluitingen en de pc.
Controleer de vorm van de aansluitingen en sluit de kabels aan.
Draai de schroeven van de aansluitingen goed vast na het aansluiten van de signaalkabel.
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Digitaleaansluiting
(DisplayPort)

Digitaleaansluiting
(DVI) of

Signaalkabel:DisplayPort–DisplayPort
(meegeleverd)

Signaalkabel:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(meegeleverd)

3. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact en op de voedingsaansluiting op de 
monitor.

4. Sluit de USB-kabel aan indien u RadiCS LE of ScreenManager Pro for Medical 
gebruikt.

 
Aansluitenopdemonitor Aansluitenopeenpc

5. Druk op  om de monitor in te schakelen.
Het aan/uit-lampje van de monitor licht groen op.

6. Zet de pc aan.
Het schermbeeld verschijnt.
Zie “Hoofdstuk 3 Problemen oplossen” (pagina 15) voor meer informatie indien er geen beeld wordt weergegeven.

Attentie

• Schakel de monitor en de pc na gebruik altijd uit.
• Voor maximale energiebesparing wordt aanbevolen om het apparaat uit te schakelen met de voedingstoets. Als u de 

hoofdschakelaar uitschakelt of het netsnoer uit het stopcontact haalt, wordt de voeding naar de monitor volledig afgesloten.

2-3. Hoogte en hoek van de monitor aanpassen
Houd de linker- en rechterrand van de monitor met beide handen vast en pas de hoogte en hellingshoek (horizontaal 
en verticaal) van de monitor aan voor optimale werkomstandigheden.

Attentie

• Zorg ervoor dat de kabels correct zijn aangesloten.
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Hoofdstuk 3 Problemen oplossen
Als een probleem zich blijft voordoen nadat u de voorgestelde oplossingen hebt toegepast, moet u contact opnemen met 
uw lokale EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing
1. Geen beeld
• Aan/uit-lampjebrandtniet.

• Controleerofhetnetsnoergoedisaangesloten.
• Schakeldehoofdschakelaarin.
• Drukop .
• Schakeldehoofdvoedinguitenschakeldezeenkele
minutenlaterweerin.

• Aan/uit-lampjelichtoranjeengroenop. • Schakelhetinvoersignaalom.ZiedeInstallatiehandleiding
(opdeCD-ROM)voormeerinformatie.

• Beweegdemuisofdrukopeenwillekeurigetoetsophet
toetsenbord.

• Controleerofdepcaanstaat.
• WanneerAanwezigheidssensorisingesteldop“Auto
(Automatisch)”of“Manual(Handmatig)”,kandemonitor
zijnovergeschakeldnaardeenergiebesparingsmodus.
Gadichterbijdemonitorstaan.

• Schakeldehoofdvoedinguitenschakeldezeweerin.
• Aan/uit-lampjeknippertoranjeengroen. • HetapparaatdatisaangeslotenopdeDisplayPortheeft

eenprobleem.Verhelphetprobleem,schakeldemonitor
uitenschakelhemweerin.ZiedeGebruikershandleiding
vanhetuitvoerapparaatvoorverderedetails.

2. Het onderstaande bericht verschijnt. Ditberichtwordtweergegevenwanneerhetsignaalnietgoed
wordtingevoerd,hoeweldemonitormogelijkcorrectwerkt.

• Ditberichtwordtweergegevenwanneerer
geensignaalwordtingevoerd.
Voorbeeld:

• Hetberichtlinkskanwordenweergegevenomdat
sommigepc’snietmeteennahetinschakelenhetsignaal
uitvoeren.

• Controleerofdepcaanstaat.
• Controleerofdesignaalkabelgoedisaangesloten.
• Schakelhetinvoersignaalom.ZiedeInstallatiehandleiding
(opdeCD-ROM)voormeerinformatie.

• Hetberichtgeeftaandathetinvoersignaal
buitenhetgespecificeerdefrequentiebereikvalt.
Voorbeeld:

fD: Dotclock
fH: Horizontalescanfrequentie
fV: Verticalescanfrequentie

• Controleerofdeconfiguratievandepcvoldoetaande
vereistenvoorderesolutieenverticalescanfrequentievan
demonitor(zie“2-1.Compatibeleresoluties”(pagina13)).

• Startdepcopnieuwop.
• Selecteereengeschikteinstellingmetdesoftwarediebij
degrafischekaartisgeleverd.Ziedehandleidingvande
grafischekaartvoormeerinformatie.
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 ●Foutcodetabel

Foutcode Beschrijving
0*** • FoutendiezijnopgetredentijdensZelfkalibratie
1*** • FoutendiezijnopgetredentijdensGrijswaardencontrole
*1** • FoutendiezijnopgetredentijdensDICOM
*2** • FoutendiezijnopgetredentijdensCAL1
*3** • FoutendiezijnopgetredentijdensCAL2
**10 • Demaximalehelderheidvanhetproductismogelijklagerdandedoelhelderheid.

• Verlaagdedoelhelderheid.
**11 • Deminimalehelderheidvanhetproductismogelijkhogerdandedoelhelderheid.

• Verhoogdedoelhelderheid.
**34 • Desensorismogelijknietnaarbuitengekomentijdensdekalibratieoferkanlichtop

desensorzijngevallen.
• Schakeldehoofdvoedinguitenschakeldevoedingnaeenpaarminutenweerin.
VoervervolgensdeZelfkalibratie/Grijswaardencontroleopnieuwuit.

**61 • Desensorismogelijknietnaarbuitengekomen.
• Controleeroferzicheenvreemdvoorwerpbijdesensorbevindt.
• VoerdeZelfkalibratie/Grijswaardencontroleopnieuwuit.

**95 • DeuitvoeringsvoorwaardenvoordeZelfkalibratie/Grijswaardencontrolezijnmogelijk
nietjuist.

• Controleerdeuitvoeringsvoorwaardenenresetdezeindiennodig.
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Hoofdstuk 4 Specificaties
LCD-paneel Afmeting 21,3inch(540mm)

Type TFTmonochroomLCD,LED-achtergrondverlichting
Oppervlaktebehandeling Antireflectie
Oppervlaktehardheid 2H
Kijkhoeken Horizontaal176 ,̊verticaal176˚(CR≥10)
Dot-pitch 0,165mm
Responstijd Zwart-wit-zwart:circa25ms

Horizontalescanfrequentie 31–135kHz
Verticalescanfrequentie DVI: 24–61Hz(non-interlace)

(VGATEXT:69tot71Hz,QSXGA(2048×2560):
24tot51Hz)

DisplayPort: 49–61Hz(non-interlace)
(VGATEXT:69tot71Hz,QSXGA(2048×2560):
49tot51Hz)

Resolutie 5megapixel(staand:2048dots×2560lines(h×v))
Max.dotclock 290MHz
Weergavegrijswaarden 1024stappenvan16.369stappen
Aanbevolenhelderheid 500cd/m2
Weergavegebied(hxv) 337,9mm(13,30inch)×422,4mm(16,63inch)(staand)
Voeding 100–120Vac±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240Vac±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Energieverbruik SchermweergaveAan 108Wofminder

Energiebesparings-
modus

0,7Wofminder (wanneeralleendeDVI-signaalaansluitingis
aangesloten,geenUSB-apparaatisaangesloten,
“InputSelection(Invoerselectie)”op“Manual
(Handmatig)”staat,“DC5VOutput(DC5V-uitgang)”
op“Off(Uit)”staaten“DPPowerSave(DP
energiebesparing)”op“On(Aan)”staat)

Voedinguit 0,5Wofminder (wanneergeenUSB-apparaatisaangesloten,
“DC5VOutput(DC5V-uitgang)”op“Off(Uit)”staat
en“DPPowerSave(DPenergiebesparing)”op
“On(Aan)”staat)

Hoofdvoedinguit 0W
Invoersignaalaansluitingen DVI-D-aansluiting

DisplayPort-aansluiting(normV1.1a,toepasbaarmetHDCP)
Digitaalsignaal(DVI)transmissiesysteem TMDS(SingleLink/DualLink)
Plug&Play Digitaal(DVI-D):VESADDC2B/EDID-structuur1.3

Digitaal(DisplayPort):VESADisplayPort/EDID-structuur1.4
Afmetingen
(breedte)x
(hoogte)x(diepte)

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

Hoofdeenheid
(zondervoet)

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

Gewicht Hoofdeenheid Circa11,5kg(25,4lbs.)
Hoofdeenheid
(zondervoet)

Circa8,8kg(19,4lbs.)

Verstelbereik FlexStand Kantelen: Omhoog30 ,̊omlaag0˚
Draaien: 344˚
Aanpasbarehoogte: 174mm(kantelen:30˚),

83mm(kantelen:0˚)
Roteren: 90˚(tegendeklokinvoorstaande

weergave)
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Omgevingsom-
standigheden

Temperatuur Bedrijf: 0˚Ctot35˚C(32˚Ftot95˚F)
Transport/opslag: –20˚Ctot60˚C(–4˚Ftot140˚F)

Luchtvochtigheid Bedrijf: 20%tot80%RV(geencondensatie)
Transport/opslag: 10%tot90%RV(geencondensatie)

Luchtdruk Bedrijf: 700hPatot1060hPa
Transport/opslag: 200hPatot1060hPa

USB Norm USB-specificatierevisie2.0
Poort Upstreampoort×1,downstreampoort×2
Communicatiesnelheid 480Mbps(hoog),12Mbps(volledig)

1,5Mbps(laag)
Voedingsstroom Downstream:max.500mA/1poort

Buitenafmetingen
Eenheid:mm(inch)
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6.3
)

54
9 (

21
.6)

344 °

HIGHEST POSITION

LOWEST POSITION

SWIVEL

PIVOT

Accessoires

Kalibratieset EIZO“RadiCSUX1”versie4.1.4ofhoger
EIZO“RadiCSVersionUpKit”versie4.1.4ofhoger

Netwerk-kwaliteitsmanagementsoftware EIZO“RadiNETPro”versie4.1.4ofhoger

Reinigingsset EIZO“ScreenCleaner”

Zie onze website voor de laatste informatie over accessoires en voor informatie over de nieuwste compatibele grafische 
kaarten.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Hoofdstuk 5 Verklarende woordenlijst
DDC (Display Data Channel)

Een door VESA beheerde standaard voor de interactieve communicatie tussen een pc en een monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
De DICOM-standaard is ontwikkeld door het American College of Radiology en de National Electrical 
Manufacturer’s Association of the USA.
De DICOM-compatibele apparaataansluiting maakt de overdracht van medische beelden en informatie 
mogelijk. Het document DICOM Deel 14 definieert de digitale grijswaardenweergave van medische beelden.

DisplayPort
DisplayPort is een digitale AV-interface van de volgende generatie, die de aansluiting van een pc, audio, 
beeldvormende apparatuur enz. op de monitor mogelijk maakt. Één kabel kan geluid met beelden 
overdragen.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI is een digitale interface standaard. DVI maakt de rechtstreekse overdracht van digitale gegevens van de 
pc zonder gegevensverlies mogelijk.
Er wordt gebruik gemaakt van het TMDS-overdrachtssysteem en DVI-aansluitingen. Er zijn twee soorten 
DVI-aansluitingen. De ene is een DVI-D-aansluiting voor digitale signaalingang. De andere is een DVI-I-
aansluiting voor zowel digitale als analoge signaalingangen.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM is een digitale interface energiebesparingsfunctie. De “Monitor ON (bedrijfsmodus)” en “Active 
Off (energiebesparingsmodus)” zijn onmisbaar voor DVI DMPM als de voedingsmodus van de monitor.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Digitaal signaalcoderingssysteem dat is ontwikkeld om illegaal kopiëren van digitale content zoals video en 
muziek tegen te gaan.
Het systeem draagt bij aan de veilige overdracht van digitale content door de content die via de DVI- of 
HDMI-aansluiting wordt verzonden bij de uitgang te coderen en bij de ingang te decoderen.
Digitale content kan niet worden gereproduceerd indien de uitgangs- of ingangsapparatuur niet compatibel is 
met het HDCP-systeem.

Resolutie
Het LCD-paneel bestaat uit talloze pixels van een bepaalde afmeting, die verlicht worden om beelden te 
vormen. Deze monitor bestaat uit 2048 pixels horizontaal en 2560 pixels verticaal. Bij een resolutie van 
2048 × 2560 (staand) en 2560 × 2048 (liggend) zijn alle pixels verlicht als volledig scherm (1:1).

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Een signaaloverdrachtssysteem voor digitale interfaces.
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Aanhangsel

Handelsmerk
De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing, LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
Het DisplayPort Compliance-logo en VESA zijn gedeponeerde handelsmerken van de Video Electronics Standards 
Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR en Photoshop zijn gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in 
de Verenigde Staten en andere landen.
AMD Athlon en AMD Opteron zijn handelsmerken van Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook en QuickTime zijn 
gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One en X-Rite zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van X-Rite Incorporated in 
de Verenigde Staten en/of andere landen.
ColorVision en ColorVision Spyder2 zijn gedeponeerde handelsmerken van DataColor Holding AG in de Verenigde 
Staten.
Spyder3 en Spyder4 zijn handelsmerken van DataColor Holding AG.
ENERGY STAR is een gedeponeerd handelsmerk van de United States Environmental Protection Agency in de 
Verenigde Staten en andere landen.
GRACoL en IDEAlliance zijn gedeponeerde handelsmerken van International Digital Enterprise Alliance.
NEC is een gedeponeerd handelsmerk van NEC Corporation. 
PC-9801 en PC-9821 zijn handelsmerken van NEC Corporation.
NextWindow is een gedeponeerd handelsmerk van NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core en Pentium zijn gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation in de Verenigde Staten en 
andere landen. 
PowerPC is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation.
PlayStation is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Computer Entertainment Inc.
PSP en PS3 zijn handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer is een gedeponeerd handelsmerk van RealNetworks, Inc.
TouchWare is een handelsmerk van 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server en Xbox 360 zijn gedeponeerde handelsmerken van 
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
YouTube is een gedeponeerd handelsmerk van Google Inc.
Firefox is een gedeponeerd handelsmerk van de Mozilla Foundation.
Kensington en MicroSaver zijn handelsmerken van ACCO Brands Corporation.
EIZO, het EIZO-logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor en 
ScreenManager zijn gedeponeerde handelsmerken van EIZO Corporation in Japan en andere landen.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator en UniColor 
Pro zijn handelsmerken van EIZO Corporation.
Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve 
eigenaren.

Licentie
Voor de tekens die op dit product worden weergegeven is gebruik gemaakt van een round gothic bold 
bitmaplettertype dat ontworpen is door Ricoh.
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Medische norm
• Het definitieve systeem voldoet gegarandeerd aan de vereiste IEC 60601-1-1.
• Elektronische apparatuur kan elektromagnetische straling genereren die de monitor nadelig kan beïnvloeden, 

de functies van de monitor kan beperken of een storing van de monitor kan veroorzaken. Installeer de 
apparatuur in een gecontroleerde omgeving, waar dergelijke effecten worden voorkomen.

Classificatie van apparatuur
 - Beschermingstype tegen elektrische schokken: klasse I
 - EMC-klasse: EN 60601-1-2:2007 groep 1 klasse B
 - Classificatie van medisch apparaat (MDD 93/42/EEC): klasse I
 - Bedrijfsmodus: continu
 - IP-klasse: IPX0
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FCC-conformiteitsverklaring
AlleenvoordeVerenigdeStaten,Canada,enz.(100-120Vac)

FCC-conformiteitsverklaring
Wij, de verantwoordelijke partij EIZOInc.

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

verklaren dat het product Handelsnaam:EIZO
Model:RadiForceGX540

voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de werking van dit product gelden de volgende twee 
voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet 
alle ontvangen interferentie accepteren, met inbegrip van interferentie die een ongewenste werking kan 
veroorzaken.

DezeapparatuurisgetestenvoldoetaandelimietenvoordigitaleapparatenvanklasseB,zoals
vastgelegdindeel15vandeFCC-voorschriften.Dezelimietenzijnbedoeldomeenredelijkematevan
beschermingtebiedentegenschadelijkeinterferentieineeninstallatieineenwoonomgeving.Deze
apparatuurproduceertengebruikthoogfrequenteenergieenstraaltdezemogelijkuit.Alsdeapparatuur
nietvolgensdeinstructieswordtgeïnstalleerdengebruikt,kandittotschadelijkeinterferentiein
radiocommunicatieleiden.Erisechtergeengarantiedaterineenbepaaldeinstallatiegeeninterferentie
zaloptreden.Alsdezeapparatuurschadelijkeinterferentieveroorzaaktbijradio-oftelevisieontvangst,
watkanwordenvastgestelddoordeapparatuuruiteninteschakelen,wordtaanbevolenomde
interferentieteverhelpendooreenofmeervandevolgendemaatregelentenemen.

* Deontvangstantenneandersrichtenofverplaatsen.
* Deafstandtussendeapparatuurendeontvangervergroten.
*Deapparatuuraansluitenopeenstopcontactineenanderestroomkringdandiewaardeontvangerop
isaangesloten.

* Deleverancierofeenervarenradio-/tv-monteuromadviesvragen.

Elkewijzigingofveranderingaandeapparatuurdienietuitdrukkelijkisgoedgekeurddoordepartijdie
verantwoordelijkisvoordeconformiteit,kandebevoegdheidvandegebruikeromdeapparatuurte
gebruikentenietdoen.

Opmerking

GebruikbijdezemonitordehierondergespecificeerdekabelofdeEIZO-signaalkabelomdeinterferentie
binnendelimietenvaneendigitaalapparaatvanklasseBtehouden.

- Netsnoer
- Afgeschermdesignaalkabel(meegeleverd)

Kennisgeving voor Canada

DitdigitaleapparaatvanklasseBvoldoetaandeCanadesenormICES-003.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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EMC-informatie
De essentiële prestaties van de RadiForce-monitor bestaan uit het weergeven van beelden en het naar behoren 
functioneren.

 LET OP
Voor de RadiForce-monitor moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen met 
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC). De apparatuur moet in overeenstemming 
met de hieronder verstrekte informatie worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen.
Gebruik geen andere kabels dan de kabels die door ons geleverd of gespecificeerd zijn.
Het gebruik van andere kabels kan tot een verhoogde emissie of een verlaagde immuniteit leiden.
Kabellengte: max. 3 m
Plaats geen draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur in de buurt van de RadiForce-
monitor. Deze apparatuur kan van invloed zijn op de werking van de RadiForce-monitor.
De RadiForce-monitor mag niet naast of op andere apparatuur worden geplaatst. Als plaatsing 
naast of op andere apparatuur onvermijdelijk is, dan moet worden gecontroleerd of de apparatuur 
of het systeem naar behoren functioneert in de configuratie waarin het wordt gebruikt.
Iedereen die extra apparatuur aansluit op een signaalingang of een signaaluitgang van een medisch 
systeem is verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de vereisten van  
IEC/EN 60601-1-2. 
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische emissies
DeRadiForce-monitorisbedoeldvoorgebruikindeelektromagnetischeomgevingdiehieronderwordtgespecificeerd.
DeklantofdegebruikervandeRadiForce-monitormoetgaranderendathetapparaatineendergelijkeomgevingwordt
gebruikt.

Emissietest Compliantie Elektromagnetische omgeving – richtlijnen
RF-emissies
CISPR11/EN55011

Groep1 DeRadiForce-monitorgebruiktalleenRF-energievoordeinternefuncties.
DeRF-emissieiszodoendeerglaagenzalvermoedelijkgeeninterferentie
veroorzakeninelektronischeapparatuurindenabijeomgeving.

RF-emissies
CISPR11/EN55011

KlasseB DeRadiForce-monitorisgeschiktvoorgebruikinallegebouwen,inclusief
woningenengebouwendierechtstreekszijnaangeslotenophetopenbare
laagspanningsnetwerkdatgebouwendievoorwoondoeleindenwordengebruikt
vanelektriciteitvoorziet.

Harmonische
emissies
IEC/EN61000-3-2

KlasseD

Spanningsschom-
melingen/
flikkeringsemissies
IEC/EN61000-3-3

Compliantie

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
DeRadiForce-monitorisbedoeldvoorgebruikindeelektromagnetischeomgevingdiehieronderwordtgespecificeerd.
DeklantofdegebruikervandeRadiForce-monitormoetgaranderendathetapparaatineendergelijkeomgevingwordt
gebruikt.
Immuniteitstest IEC/EN 

60601-testniveau 
Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving – 

richtlijnen
Elektrostatische
ontlading(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVcontact
±8kVatmosfeer

±6kVcontact
±8kVatmosfeer

Vloerenmoetenvanhout,betonofkeramische
tegelszijn.Alsvloerenzijnbedektmetsynthetisch
materiaal,moetderelatieveluchtvochtigheid
minstens30%zijn.

Elektrische
sprongspanning/
pieken
IEC/EN61000-4-4

±2kV
voorvoedingskabels
±1kV
vooringangs-/
uitgangskabels

±2kV
voorvoedingskabels
±1kV
vooringangs-/
uitgangskabels

Dekwaliteitvandenetspanningmoetgelijkzijn
aandegangbarenetspanningineencommerciële
omgevingofziekenhuisomgeving.

Overspanning
IEC/EN61000-4-5

±1kVlijnnaarlijn
±2kVlijnnaaraarde

±1kVlijnnaarlijn
±2kVlijnnaaraarde

Dekwaliteitvandenetspanningmoetgelijkzijn
aandegangbarenetspanningineencommerciële
omgevingofziekenhuisomgeving.
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Spanningsterugval,
kortestroomon-
derbrekingenen
schommelingenin
despanningopde
voedingskabels
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(>95%terugval
inUT)voor0,5cyclus
40%UT(60%terugval
inUT)voor5cycli
70%UT(30%terugval
inUT)voor25cycli
<5%UT(>95%terugval
inUT)voor5sec

<5%UT(>95%terugval
inUT)voor0,5cyclus
40%UT(60%terugval
inUT)voor5cycli
70%UT(30%terugval
inUT)voor25cycli
<5%UT(>95%terugval
inUT)voor5sec

Dekwaliteitvandenetspanningmoetgelijkzijn
aandegangbarenetspanningineencommerciële
omgevingofziekenhuisomgeving.Alsde
gebruikervandeRadiForce-monitorditapparaat
continunodigheefttijdensonderbrekingenvan
denetspanning,verdienthetaanbevelingde
RadiForce-monitorvanstroomtevoorzienmet
eenononderbrokenvoedingofeenbatterij.

Laagfrequent
(50/60Hz)
magnetischveld
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Laagfrequentemagnetischeveldenmoetenop
niveauswordengehoudendiegangbaarzijn
vooreenlocatieineencommerciëleomgevingof
ziekenhuisomgeving.

OPMERKINGUTisdenetspanningvoordathettestniveauwordttoegepast.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit
DeRadiForce-monitorisbedoeldvoorgebruikindeelektromagnetischeomgevingdiehieronderwordtgespecificeerd.De
klantofdegebruikervandeRadiForce-monitormoetgaranderendathetapparaatineendergelijkeomgevingwordtgebruikt.
Immuniteitstest IEC/EN 

60601-testniveau
Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving – 

richtlijnen
GeleideRF
IEC/EN61000-4-6

UitgestraaldeRF
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHztot80MHz

3V/m
80MHztot2,5GHz

3Vrms

3V/m

DraagbareenmobieleRF-communicatieappa-
ratuurmagnietdichterbijonderdelenvande
RadiForce-monitor,inclusiefdekabels,worden
gebruikt,dandeaanbevolenscheidingsafstand
dieisberekendopbasisvandevergelijkingdie
geldtvoordefrequentievandezender.

Aanbevolenscheidingsafstand

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHztot800MHz
d=2,3√P,800MHztot2,5GHz

Hierinis“P”hetmaximalenominale
uitgangsvermogenvandezenderinwatt(W)
volgensopgavevandefabrikantvandezenderen
“d”deaanbevolenscheidingsafstandinmeter(m).

DeveldsterktenafkomstigvanvasteRF-zenders,
zoalsbepaaldmeteenelektromagnetisch
onderzoekoplocatiea,dienenlagertezijndanhet
compliantieniveauinelkfrequentiebereikb.

Interferentiekanvoorkomenindeomgevingvan
apparatuurdieisvoorzienvanhetvolgendesymbool.

OPMERKING1 Bij80MHzen800MHzgeldthethoogstefrequentiebereik.

OPMERKING2 Dezerichtlijnengeldenmogelijknietinallesituaties.Elektromagnetischeoverdrachtwordtbeïnvloed
doorabsorptiedoorenweerkaatsingvanstructuren,objectenenpersonen.

a Develdsterktenvanvastezenders,zoalsbasisstationsvoorradiotelefoons(mobiel/draadloos)enmobieleradio´s
opland,zendersvanzendamateurs,radio-uitzendingeninAMenFMentv-uitzendingenkunnennietnauwkeurig
theoretischwordenvoorspeld.BijaanwezigheidvanvasteRF-zendersmoetterbeoordelingvandeelektromagnetische
omgevingeenelektromagnetischonderzoekoplocatiewordenuitgevoerd.Alsdegemetenveldsterkteopdelocatie
waardeRadiForce-monitorwordtgebruikt,hogerisdanhethierbovenvermelderelevanteRF-compliantieniveau,moet
wordengecontroleerdofdeRadiForce-monitornaarbehorenfunctioneert.Alsblijktdathetapparaatnietnaarbehoren
functioneert,kunnenextramaatregelennodigzijn,zoalshetandersrichtenofverplaatsenvandeRadiForce-monitor.

b Inhetfrequentiebereik150kHzt/m80MHzmoetendeveldsterktenlagerzijndan3V/m.
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Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare of mobiele RF-communicatieapparatuur en de 
RadiForce-monitor
DeRadiForce-monitorisbedoeldvoorgebruikineenelektromagnetischeomgevingwaarinuitgestraaldeRF-storingen
ondercontrolezijn.DeklantofdegebruikervandeRadiForce-monitorkanelektromagnetischeinterferentiemede
voorkomendooreenminimumafstandaantehoudentussendraagbareenmobieleRF-communicatieapparatuur
(zenders)endeRadiForce-monitorvolgensdeonderstaandeaanbevelingen,afhankelijkvanhetmaximale
uitgangsvermogenvandecommunicatieapparatuur.

Maximaalnominaal
uitgangsvermogenvan

dezender

W

Scheidingsafstandafhankelijkvanfrequentievandezender
m

150kHztot80MHz
d=1,2√P

80MHztot800MHz
d=1,2√P

800MHztot2,5GHz
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
Voorzendersmeteenmaximaalnominaaluitgangsvermogendathierbovennietwordtvermeld,kandeaanbevolen
scheidingsafstand“d”inmeter(m)wordengeschataandehandvandevergelijkingdiegeldtvoordefrequentievan
dezender,waarbij“p”hetmaximalenominaleuitgangsvermogenvandezenderinwatt(W)isvolgensopgavevande
fabrikantvandezender.

OPMERKING1 Bij80MHzen800MHzgeldtdescheidingsafstandvoorhethoogstefrequentiebereik.

OPMERKING2 Dezerichtlijnengeldenmogelijknietinallesituaties.Elektromagnetischeoverdrachtwordtbeïnvloed
doorabsorptiedoorenweerkaatsingvanstructuren,objectenenpersonen.
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China Maatregelen voor RoHS-compliantie in ChinaRoHS
Over het “Electronic Information Products Pollution Control” symbool

Dit symbool identificeert producten die onder de richtlijn “Measures for the Administration of the Control of Pollution 
by Electronic Information Products” vallen. Het is van toepassing op elektronische informatieproducten voor de 
verkoop in de Volksrepubliek China. Het nummer in de cirkel is de “Environmentally Friendly Use Period -EFUP”, de 
periode waarin het product op milieuvriendelijke wijze gebruikt kan worden. Door de relevante voorzorgsmaatregelen 
te nemen, wordt gegarandeerd dat het product geen milieuvervuiling, persoonlijk letsel of materiële schade zal 
veroorzaken gedurende de gespecificeerde periode vanaf de productiedatum. Het label is aan de achterzijde van het 
apparaat bevestigd.

• Naamenconcentratievanschadelijkestoffen

Naamvanonderdeel Naamvanschadelijkestof

Lood
(Pb)

Kwik
(Hg)

Cadmium
(Cd)

Hexavalent
chroom
(Cr(VI))

Polygebro-
meerdebife-
nylen(PBB)

Polygebro-
meerde

difenylethers
(PBDE)

Printplaten × ○ ○ ○ ○ ○

Behuizing ○ ○ ○ ○ ○ ○

LCD-monitors × ○ ○ ○ ○ ○

Overige × ○ ○ ○ ○ ○

○: Geeftaandatdeconcentratievandezegiftigeofschadelijkestofinallehomogenematerialendievoordit
onderdeelzijngebruikt,lagerisdandemaximaaltoegelatenwaardeinSJ/T11363-2006.

×: Geeftaandatdeconcentratievandezegiftigeofschadelijkestofintenminsteeenvandehomogene
materialendievoorditonderdeelzijngebruikt,hogerisdandemaximaaltoegelatenwaardeinSJ/T11363-
2006.
(Bedrijvenkunnendezeruimtebenuttenvooreenverdereverklaringvandetechnischesituatieachterde'×'in
bovenstaandetabel.)
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