
Importante
Leia estas “Instruções para Uso” e o Manual de Instalação (volume 
separado) cuidadosamente para se familiarizar com a utilização 
segura e eficiente.

• As “Instruções para Uso” mais recentes estão disponíveis para 
download em nosso website: 
http://www.eizoglobal.com

Instruções para Uso

Monitor LCD monocromático

http://www.eizoglobal.com
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SÍMBOLOS DE SEGURANÇA
Este manual e esse produto utilizam os símbolos de segurança abaixo. Eles representam informações fundamentais. 
Leia atentamente.

AVISO
IgnorarasinformaçõesdeAVISOpode
resultaremsériosdanosàsaúdeerisco
àvida.

CUIDADO
IgnorarasinformaçõesdeCUIDADOpode
resultaremdanosmoderadosàsaúdee/ou
danosdepropriedadeounoproduto.

Indicaqueénecessárioatenção.Porexemplo,osímbolo ilustratiposdeperigocomo
“riscodechoqueelétrico”.

Indicaumaaçãoproibida.Porexemplo,osímbolo ilustraumaaçãoproibidaemparticular,
como“Nãodesmontar”.

Indicaumaaçãoobrigatória,quedeveserobedecida.Porexemplo,osímbolo ilustra
anotificaçãodeproibiçãogeral,como“Aterraraunidade”.

Esse produto foi ajustado especificamente para uso na região para a qual foi enviado originalmente. Se operado fora 
dessa região, o desempenho do produto pode não ser o mencionado nas especificações.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de restauração ou transmitida por 
nenhum meio, seja ele eletrônico, mecânico ou outros, sem a autorização prévia por escrito da EIZO Corporation.
A EIZO Corporation não tem nenhuma obrigação de manter a confidencialidade de qualquer material ou das infor-
mações enviadas, a não ser que acordos prévios sejam estabelecidos mediante o recebimento dessas informações pela 
EIZO Corporation. Ainda que todos os esforços tenham sido feitos para que o presente manual ofereça as informa-
ções mais atuais, observe que todas as especificações do monitor EIZO estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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CUIDADOS
 ●IMPORTANTE
• Esse produto foi ajustado especificamente para uso na região pra a qual foi enviado originalmente.  

Se o produto for utilizado fora da região, pode não operar conforme as especificações.
• Visando a segurança pessoal e a manutenção adequada, leia esta seção com cuidado, bem como as 

declarações de atenção localizadas no monitor.

Localização da declaração de atenção

AVERTISSEMENT

WARNING

WARNUNG

Símbolos na unidade

Símbolo Este símbolo indica
Interruptor
elétricoprincipal:

Pressioneparadesligaraenergiaprincipaldomonitor.

Interruptor
elétricoprincipal:

Pressioneparaligaraenergiaprincipaldomonitor.

Botãoliga/desliga: Toqueparaligaroudesligaromonitor.

Correntealternada

Alertaderiscoselétricos

CUIDADO:
ConsulteaseçãoSÍMBOLOSDESEGURANÇA
ePRECAUÇÕESdestemanual.

MarcaWEEE:
Oprodutodeveserdescartadoseparadamente;os
materiaispodemserreciclados.

MarcaCE:
MarcadeconformidadedaUE,deacordocomas
disposiçõesdaDiretivadoConselho93/42/CEEe
2011/65UE.
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AVISO

Caso a unidade comece a emitir fumaça, odor característico de material queimado ou ruídos 
desconhecidos, desligue todas as conexões de energia imediatamente e entre em contato com 
o representante local da EIZO para saber como proceder.
A insistência em utilizar uma unidade defeituosa pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.

Não abra o gabinete ou modifique a unidade. 
Abrir o gabinete ou modificar a unidade pode resultar em choque elétrico ou queimadura.

Os serviços de assistência devem ser realizados por pessoal de assistência qualificado.
Não tente por si próprio realizar serviços de assistência ao produto: abrir ou remover coberturas pode resultar em 
incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.

Mantenha a unidade afastada de líquidos e pequenos objetos.
A entrada de pequenos objetos através das aberturas de ventilação ou o derramamento de 
líquidos no gabinete pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento. 
Em caso de queda de objetos ou derramamento de líquidos no gabinete, desconecte a unidade 
imediatamente. Peça para um técnico especializado verificar a unidade antes de voltar a usá-la.

Coloque a unidade em local forte e estável.
Uma unidade posicionada sobre uma superfície inadequada pode cair, resultando em ferimento 
ou danos ao equipamento. Se a unidade cair, desconecte imediatamente a energia e peça auxílio 
ao seu representante local da EIZO. Não continue utilizando a unidade defeituosa. A utilização 
de uma unidade defeituosa pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

Use a unidade em um local apropriado.
A falta de aterramento pode resultar em incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.
• Nãocoloqueaoarlivre.
• Nãocoloqueemsistemasdetransporte(navios,aeronaves,trens,automóveisetc.).
• Nãocoloqueemlugaresúmidosouempoeirados.
• Nãocoloqueemumlocalondeaáguacorrenteentreemcontatodiretocomatela
(banheiros,cozinhasetc.).

• Nãocoloqueemlocaisondeovaporentreemcontatodiretocomatela.
• Nãocoloqueemlocaispróximosadispositivosdeaquecimentoouumidificação.
• Nãocoloqueemlocaisondeoprodutoestejaexpostoaluzdosoldireta.
• Nãocoloqueemumambientecomgásinflamável.
• Nãocolocaremambientescomgasescorrosivos(taiscomodióxidodeenxofre,sulfetode
hidrogênio,dióxidodenitrogênio,cloro,amôniaeozônio).

• Nãocolocaremambientescompoeira,componentesqueaceleramacorrosãonaatmosfera
(taiscomocloretodesódioeenxofre),metaiscondutores,etc.

Para evitar perigo de sufocamento, mantenha as sacolas plásticas de embalagem longe de bebês 
e crianças.

Use o cabo de alimentação incluso e conecte-o a uma tomada padrão do seu país.
Verifique se o cabo de alimentação está dentro da voltagem nominal. A falta de aterramento pode resultar em incêndio 
ou choque elétrico.
Fonte de alimentação: 100–120/200–240 Vac 50/60 Hz

Para desconectar o cabo de alimentação,  
segure firmemente a tomada e puxe.
Realizar puxões no cabo pode resultar em danos,  
incêndio ou choque elétrico.

O equipamento deve ser conectado a uma tomada principal aterrada.
Se isso não for feito, pode ocorrer incêndio ou choque elétrico.
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AVISO

Utilize a voltagem correta.
• Aunidadeéprojetadaparautilizaçãoapenascomumavoltagemespecífica.Aconexãoaumavoltagemdiferente
daespecificadanestas“InstruçõesparaUso”podecausarincêndio,choqueelétricooudanosaoequipamento.
Fontedealimentação:100–120/200–240Vac50/60Hz

• Nãosobrecarregueseucircuitodeenergia,poisissopoderesultaremchoqueelétricoouqueimadura.

Manuseie o cabo de alimentação com cuidado.
• Nãoposicioneocaboembaixodaunidadeoudeoutrosobjetospesados.
• Nãopuxeouamarreocabo.

Se o cabo de alimentação for danificado, pare de usá-lo. A utilização de um cabo defeituoso 
pode resultar em incêndio ou choque elétrico.

Visando a segurança elétrica, não conecte ou desconecte o cabo de alimentação na presença  
de pacientes.

Nunca toque a tomada ou o cabo de alimentação se ele começar a emitir ruídos.
Tocá-los pode resultar em choque elétrico.

A instalar um suporte de braço, consulte o manual do usuário do suporte de braço  
e instale a unidade de forma segura.
Se isso não for feito, a unidade poderá desencaixar-se, causando ferimentos ou danos ao equipamento. Antes da 
instalação, certifique-se de que a mesa, parede ou outro objeto no qual o suporte de braço esteja fixado possua força 
mecânica adequada. Se a unidade cair, peça auxílio ao seu representante local da EIZO. Não continue utilizando 
a unidade defeituosa. A utilização de uma unidade defeituosa pode resultar em incêndio ou choque elétrico. Ao 
reencaixar o suporte inclinável, utilize os mesmos parafusos e aperte-os de forma segura.

Não toque um painel de LCD danificado diretamente com as mãos desprotegidas.
O cristal líquido que pode vir a vazar do painel é tóxico se entrar em contato com os olhos ou a 
boca. Se qualquer parte do corpo entrar em contato direto com o painel, lave-a cuidadosamente. 
Se houver sintomas físicos, entre em contato com o seu médico.

Lâmpadas fluorescentes contêm mercúrio (ao contrário das lâmpadas LED), descarte-as de acordo 
com as leis locais, estaduais ou federais.
A exposição a mercúrio elementar pode resultar em efeitos sobre o sistema nervoso, incluindo tremores, perda de 
memória e dor de cabeça.
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 CUIDADO

Aja com cuidado ao carregar a unidade.
Desconecte o cabo de alimentação e os cabos ao mover a unidade.  É perigoso mover a unidade com o cabo conectado.
Isso pode resultar em ferimento.

Carregue ou posicione a unidade de acordo com os métodos corretos especificados.
• Aocarregaraunidade,segure-afirmementeconformemostradonailustraçãoabaixo.
• Nãodesembaleoucarregueaunidadesozinho:devidoaoseutamanho,aunidadeébastantepesada.

Deixar cair a unidade pode causar ferimentos ou danos ao equipamento.

   

Não tampe as aberturas de ventilação do gabinete.
• Nãocoloquequaisquerobjetosnasaberturasdeventilação.
• Nãoinstaleaunidadeemespaçosfechados.
• Nãodeite,nemvireaunidadedecabeçaparabaixoduranteouso.

Tampar as aberturas de ventilação impede a passagem de ar apropriada e pode provocar 
incêndio, choque elétrico ou danos ao equipamento.

Não toque a tomada coma as mãos molhadas.
Isso pode resultar em choque elétrico.

Use uma tomada padrão facilmente acessível.
Dessa forma, você poderá desconectá-la rapidamente em caso de problemas.

Limpe a área ao redor da tomada periodicamente.
A presença de poeira, água ou óleo na tomada pode causar incêndio.

Desconecte a unidade antes de limpar a mesma.
Limpar a unidade com a mesma conectada a uma tomada padrão pode resultar em choque elétrico.

Se planejar não utilizar a unidade por períodos longos, desconecte o cabo de alimentação da tomada 
na parede, após desligar a chave de energia, visando a segurança e a conservação de energia.

Este produto é adequado apenas para ambientes de paciente, mas não para o contato com pacientes.
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Aviso sobre esse monitor

Este produto foi concebido para utilização na exibição e visualização de imagens digitais, incluindo mamografia 
digital padrão e multi-frame, para avaliação, análise e diagnóstico por médicos treinados. É especialmente projetado 
para aplicações de tomossíntese mamária.

Esse produto foi ajustado especificamente para uso na região pra a qual foi enviado originalmente. Se o produto for 
utilizado fora da região, pode não operar conforme as especificações.

Esse produto não possui cobertura de garantia para utilizações diferentes das descritas neste manual.

As especificações contidas neste manual são aplicáveis somente se forem utilizados:
· Os cabos de alimentação fornecidos com o produto
· Os cabos de sinal especificados por nós

Utilize somente produtos opcionais fabricados ou especificados por nós com este produto.

São necessários aprox. 30 minutos para a estabilização do desempenho das peças elétricas. Antes de ajustar o monitor, 
aguarde 30 minutos ou mais após ligar a energia do monitor ou após o monitor retornar do modo de economia de energia.

São necessários alguns minutos para que a qualidade de imagem alcance um nível aceitável. Antes de visualizar 
imagens para diagnóstico, aguarde alguns minutos ou mais após ligar a energia do monitor ou após o monitor retornar 
do modo de economia de energia.

Os monitores devem ser ajustados em um nível de brilho reduzido para diminuir as mudanças em luminosidade 
causadas pelo uso de longo prazo e manter uma exibição estável. Além disso. realize periodicamente uma calibração e 
um teste de constância, incluindo a Verificação da Escala de Cinza (consulte “Controlando a qualidade do monitor” no 
Manual de Instalação).

Quando a imagem da tela é alterada após ter sido exibida por um longo período, pode aparecer uma imagem 
remanescente. Utilize um protetor de tela ou uma função de economia de energia para evitar a exibição da mesma 
imagem por longos períodos.

Ao posicionar este produto sobre superfícies pintadas, a tinta pode aderir-se ao fundo do suporte devido à composição 
da borracha. Verifique a superfície da mesa antes do uso.

A limpeza periódica é recomendada para manter a aparência de novo do monitor e prolongar a vida útil operacional  
do mesmo (consulte “Limpeza” (página 8)).

A tela pode ter pixels defeituosos ou uma pequena quantidade de pontos de luz. Isso se deve a uma característica do 
próprio painel e não caracteriza mau-funcionamento do produto. 

A retroiluminação do painel de LCD possui vida útil fixa. Quando a tela se tornar escura ou começar a tremer, entre 
em contato com os seu representante local da EIZO.

Não pressione o painel ou a extremidade da moldura com força, pois isso pode resultar em mau funcionamento do 
display, como padrões de interferência, etc. Se for aplicada pressão continuamente ao painel, o mesmo pode ser 
deteriorado ou danificado. (Se as marcas de pressão permanecerem no painel, deixe o monitor com uma tela preta ou 
branca. Pode ser que o sintoma desapareça.)
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Não arranhe ou pressione o painel com objetos afiados, pois isso pode resultar em danos ao painel. Não tente limpar 
com lenços, pois isso pode arranhar o painel.

Quando o monitor está frio e é levado a um recinto ou quando a temperatura aumenta rapidamente, pode ocorrer 
condensação de orvalho nas superfícies interna e externa do monitor. Nesse caso, não ligue o monitor.  
Espere até que a condensação de orvalho desapareça, ou o monitor pode ser danificado.

Limpeza
Atenção

• Substâncias químicas como álcool e solução antisséptica podem causar variação de brilho, manchas e desbotamento do 
gabinete ou painel, bem como deterioração da qualidade da imagem.

• Nunca utilize tíner, benzeno, cera e produtos de limpeza abrasivos capazes de danificar o gabinete ou o painel.
Observação

• O ScreenCleaner opcional é recomendado para limpeza da superfície do gabinete e do painel.

As manchas na superfície do gabinete e do painel podem ser removidas por meio de pano macio umedecido com 
água. 

Utilização confortável do monitor
• Uma tela excessivamente escura ou clara pode afetar seus olhos. Ajuste o brilho do monitor de acordo com as 

condições ambientais.
• Olhar para o monitor por períodos prolongados cansa os olhos. Descanse por 10 minutos a cada uma hora.
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Capítulo 1 Introdução
Obrigado por ter escolhido o monitor LCD monocromático EIZO.

1-1. Características
• 21,3 polegadas
• Suporta um resolução de 5M pixels (Retrato: 2048 × 2560 pontos (H × V))
• Utiliza painel de alto contraste (1200:1).

Possibilita a exibição de imagens nítidas.
• Aplicável para DisplayPort (aplicável para 8 bits ou 10 bits, não aplicável a sinais de áudio)
• A função Hybrid Gamma identifica automaticamente a área de exibição para as imagens médicas e outras na 

mesma tela, e apresenta cada status definido.
*1 A identificação pode falhar, dependendo da imagem exibida. O software utilizado deve ser verificado. Para 

validação, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
• A função RadiCS SelfQC e o sensor frontal integrado incorporado permitem ao usuário realizar a calibração 

e o Teste da Escala de Cinza para o monitor independentemente.
Consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
*2 Quando é instalado um protetor de painel (RP-901), o Sensor Frontal Integrado não pode ser utilizado.

• A função CAL Switch permite que o usuário selecione o modo de exibição ideal para a imagem exibida.
 - O modo ALT ajusta o brilho de acordo com a iluminação do ambiente.
 - Modo mais adequado para calibração

Consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
• Tela compatível com DICOM (página 19) Parte 14 selecionável.
• O software de controle de qualidade “RadiCS LE”, utilizado para calibrar o monitor e gerenciar o histórico, 

está incluído.
Consulte “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (página 11).

• O software “ScreenManager Pro for Medical”, para ajustar a tela utilizando o mouse e o teclado, está 
incluído.
Consulte “1-3. EIZO LCD Utility Disk” (página 11).

• Modo Sincronia de quadros suportado (24,5 a 25,5 Hz (somente entrada de sinal DVI), 49 a 51 Hz)
• Função de economia de energia

Este produto está equipado com função de economia de energia.
 - Consumo de energia de 0 W quando a energia principal está desligada

Equipado com interruptor elétrico principal.
Quando o monitor não é utilizado, a fonte de alimentação pode ser desligada utilizando o interruptor elétrico 
principal.

 - Sensor de Presença
O sensor na parte dianteira do monitor detecta o movimento de uma pessoa. Quando alguém se afasta do monitor, 
o mesmo alterna automaticamente para o modo de economia de energia e não exibe as imagens na tela. Assim, a 
função reduz o consumo de energia.
Consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

• Painel de LCD com retroiluminação por LED com longa vida útil
• Sensor de luz ambiente integrado

O sensor de luz ambiente mede a iluminância do ambiente em lux. Dependendo do ambiente, o sensor às vezes indica 
valores diferentes dos medidos por um medidor de iluminância independente.
O sensor de luz ambiente integrado é utilizado no modo ALT, ou quando a medição é ativada pelo usuário no menu 
correspondente do software de controle de qualidade “RadiCS/RadiCS LE”.
Para mais detalhes sobre o valor medido e sobre como executar a medição, consulte o Manual do Usuário do RadiCS/
RadiCS LE (no CD-ROM).

• Exibe conteúdos protegidos por HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (apenas DisplayPort).
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Atenção

• Um ambiente com temperatura ou umidade alta pode afetar a precisão de medição do Sensor Frontal Integrado. 
Sugerimos guardar e utilizar o monitor nas seguintes condições:
 - Temperatura até 30˚C
 - Umidade até 70%

• Evite guardar ou usar o sensor em locais onde possa estar exposto a luz do sol direta.

1-2. Conteúdo da embalagem
Verifique se todos os itens a seguir estão inclusos na caixa da embalagem. Se houver itens defeituosos ou faltando, 
entre em contato com o seu representante EIZO local.

Observação

• Guarde a caixa da embalagem e materiais para futuros deslocamentos e transportes do monitor.

• Monitor
• Cabodealimentação

• Cabodesinaldigital:DisplayPort–DisplayPort
(PP300)

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

• CaboUSB:UU300
• EIZOLCDUtilityDisk(CD-ROM)
• InstruçõesparaUso(estemanual)

1-3. EIZO LCD Utility Disk
Um “EIZO LCD Utility Disk” (CD-ROM) é fornecido com este produto. A tabela a seguir mostra os conteúdos do 
disco e o panorama dos programas de software.

 ●Conteúdos do disco e panorama de software
O disco inclui programas aplicativos para ajuste e o Manual de Instalação. Consulte o arquivo Readme.txt no 
disco para informações sobre procedimentos de inicialização de software ou sobre acesso a arquivos.

Conteúdo Panorama
ArquivoReadme.txt
RadiCSLE(paraWindows) Softwaredecontroledequalidadeparacalibraçãodomonitor

egerenciamentodohistóricodecalibração.
ScreenManagerProforMedical
(paraWindows)

Softwareparaajustedatelautilizandomouseeteclado.

ManualdeInstalaçãodestemonitor(arquivoPDF)
“InstruçõesparaUso”destemonitor(arquivoPDF)

 ●Utilizando RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical
Para instalar e utilizar o “RadiCS LE/ScreenManager Pro for Medical”, consulte o Manual do Usuário 
respectivo no disco.
Ao utilizar esses programas, você precisará conectar um PC ao monitor por meio do cabo USB fornecido. 
Para mais informações, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
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1-4. Controles e funções
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Menudeajustes*1

1. Sensor de Presença Detectaomovimentodeumapessoaàfrentedomonitor.
2.  botão AcionaomodoCALSwitch.
3.  botão Cancelaoajuste/ajustamentoesaidoMenudeajustes.
4.   botão Permiteaseleçãodemenubemcomooajustamentoedefiniçãodeumafunção.
5.  botão ExibeoMenudeajustes,determinaumitemnatelademenuesalvaosvalores

ajustados.
6.  botão • Ligaedesligaaenergia.

• Indicaostatusoperacionaldomonitor.
Verde:Operando,Alaranjado:Mododeeconomiadeenergia,
DesligadoEnergiaprincipal/energiadesligada

7. Sensor de luz ambiente Medeailuminaçãoambiental.
8. Sensor Frontal 

Integrado 
(tipo deslizante)

UsadoparacalibraçãoeTestedeEscaladeCinza.

9. Interruptor elétrico 
principal

Ligaedesligaaenergiaprincipal.

10. Conector de força Conectaocabodealimentação.
11. Conector PS/2 Utilizadoparamanutenção.Nãoutilizarparaoutrosaplicativos.Podecausaruma

avarianomonitor.
12. Conector do sinal de 

entrada
ConectorDVI-D

13. Conector do sinal de 
entrada

ConectorDisplayPort

14. Porta anterior USB ConectaocaboUSBparausarosoftwarequeexigeumaconexãoUSBoupara
usarafunçãodehubUSB.

15. Porta posterior USB ConectaumdispositivoUSBperiférico.
16. Abertura de bloqueio 

de segurança
ObedeceaosistemadesegurançaMicroSaver,daKensington.

17. Suporte Usadoparaajustaraalturaeoângulodateladomonitor.
18. Suporte do cabo Cobreoscabosdomonitor.
*1 Para instruções de uso, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).
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Capítulo 2 Configuração

2-1. Resoluções compatíveis
O monitor suporta as seguintes resoluções.

√:Suportado

Resolução Sinal  
aplicável

frequ-
ência de 

varredura 
vertical

Relógio 
de  

pontos 

DVI DisplayPort SDG*1

Retrato Paisagem Retrato Paisagem Retrato

720×400 VGATEXT 70Hz

290MHz
(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 – – – – √
*1Énecessáriaumaplacagráficadevídeocompatívelparaexibição.
*2DualLink

2-2. Conectando os cabos
Atenção

• Verifique se o monitor e o PC estão desligados.
• Ao substituir o monitor atual por este monitor, certifique-se de alterar os ajustes do PC de resolução e frequência vertical 

para as configurações que estão disponíveis para este monitor. Consulte a tabela de resolução compatível (parte de trás da 
página de capa) antes de conectar o PC.

Observação

• Ao conectar diversos PCs neste produto, consulte o Manual de Instalação (no CD-ROM).

1. Gire a tela do monitor 90º na direção horária.
A posição de paisagem é a orientação padrão do monitor. Gire a tela do monitor noventa graus para a posição 
de retrato antes de instalá-lo.

2. Conecte os cabos de sinal aos conectores do sinal de entrada e PC.
Verifique a forma dos conectores e conecte os cabos.
Após conectar o cabo de sinal, aperte os parafusos dos conectores para que fiquem bem firmes.
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Conexãodigital
(DisplayPort)

Conexãodigital
(DVI) ou

Cabodesinal:DisplayPort–DisplayPort
(fornecido)

Cabodesinal:DVI-D–DVI-D(DualLink)
(fornecido)

3. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada padrão e o conector de 
energia no monitor.

4. Conecte o cabo USB ao utilizar o RadiCS LE ou o ScreenManager Pro for 
Medical.

 
Conectandoaomonitor Conectandoaumcomputador

5. Pressione  para ligar o monitor.
As luzes do indicador de força do monitor se acenderão em verde.

6. Ligue o PC.
A imagem de tela aparecerá.
Caso uma imagem não apareça, consulte “Capítulo 3 Solução de problemas” (page 15) para orientações adicionais.

Atenção

• Desligue o monitor e o PC após o uso.
• Para um máximo de economia de energia, recomenda-se desligar o botão Ligar/desligar. Desligar o interruptor elétrico 

principal ou desconectar o cabo de alimentação desliga completamente a energia do monitor.

2-3. Ajustando a altura e o ângulo da tela
Segure as bordas esquerda e direita do monitor com ambas as mãos e ajuste a altura da tela, incline e gire a tela até 
a posição ideal.

Atenção

• Verifique se os cabos estão conectados corretamente.
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Capítulo 3 Solução de problemas
Se um problema persistir mesmo depois da aplicação das soluções sugeridas, contate seu representante local da EIZO.

Problema Possíveis causas e soluções
1. Sem imagem
• Oindicadordeforçanãoacende.

• Verifiqueseocabodealimentaçãoestáconectado
adequadamente.

• Ligueedesligueointerruptorelétricoprincipal.
• Pressione .
• Desligueaenergiaprincipaledepoisligue-anovamente
apósalgunsminutos.

• Oindicadordeforçaestáaceso
emlaranjaeverde.

• Alterneosinaldeentrada.Paradetalhes,consulteo
Manualdeinstalação(noCD-ROM).

• Movaomouseoupressionealgumateclanoteclado.
• Verifiqueseentrada.PoroPCestáligado.
• QuandooSensordePresençaestiverdefinidocomo
“Auto(Automático)”ou“Manual”,omonitorpodeter
mudadoparaomododeeconomiadeenergia.
Aproxime-sedomonitor.

• Desligueaalimentaçãogeraledepoisligue-anovamente.
• Oindicadordeforçaestápiscando
emlaranjaeverde.

• OdispositivoconectadousandoDisplayPorttemum
problema.Resolvaoproblemae,emseguida,desliguee
ligueomonitornovamente.ConsulteoManualdoUsuário
dodispositivodesaídaparaobtermaisdetalhes.

2. Aparece a mensagem abaixo. Essamensagemaparecequandoosinaldeentradaestá
incorretomesmoseomonitorestiverfuncionando.

• Estamensageméexibidaquandonão
hásinaldeentrada.
Porexemplo:

• Amensagemmostradaàesquerdapoderáaparecer
emcertosmomentosporquealgunsPCsnãoproduzem
osinalimediatamenteaoseremligados.

• VerifiqueseoPCestáligado.
• Verifiqueseocabodesinalestáconectado
adequadamente.

• Alterneosinaldeentrada.Paramaisdetalhes,consulte
oanualdeinstalação(noCD-ROM).

• Amensagemmostraqueosinaldeentrada
estáforadafaixadefrequênciaespecificada.
Exemplo:

fD: Relógiodepontos
fH: Frequênciadevarredurahorizontal
fV: Frequênciadevarreduravertical

• VerifiqueseoPCestáconfiguradoparasatisfazeros
requisitosderesoluçãoedefrequênciadevarredura
verticaldomonitor(consulte“2-1.Resoluçõescompatíveis”
(página13)).

• ReinicieoPC.
• Selecioneumadefiniçãoapropriadausandooutilitário
daplacagráficadevídeo.Consulteomanualdaplaca
gráficadevídeoparaobtermaisdetalhes.
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 ●Tabela de códigos de erro

Código de erro Descrição
0*** • ErrosocorridosduranteSelfCalibration
1*** • ErrosocorridosduranteoTestedaEscaladeCinza
*1** • ErrosocorridosduranteDICOM
*2** • ErrosocorridosduranteCAL1
*3** • ErrosocorridosduranteCAL2
**10 • Obrilhomáximodoprodutopodeserinferioraobrilhodesejado.

• Diminuaobrilhodesejado.
**11 • Obrilhomínimodoprodutopodesersuperioraobrilhodesejado.

• Aumenteobrilhodesejado.
**34 • Osensorpodenãotersaídoduranteacalibraçãooupodeterhavidopenetraçãode

luznosensor.
• Desligueaenergiaprincipal,aguardealgunsminutos,ligue-anovamenteeexecute
novamenteaSelfCalibration/oTestedaEscaladeCinza.

**61 • Osensorpodenãotersaído.
• Verifiqueseháalgumobjetoestranhopróximoaosensor.
• RealizenovamenteaSelfCalibration/oTestedaEscaladeCinza.

**95 • AscondiçõesdeexecuçãodaSelfCalibration/doTestedaEscaladeCinzapodem
nãoseradequadas.

• Verifiqueascondiçõesdeexecuçãoereiniciesenecessário.
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Capítulo 4 Especificações
PainelLCD Tamanho 21,3polegadas(540mm)

Tipo TFTmonocromáticoLCD,retroiluminaçãoLED
Tratamentodesuperfície Antiofuscante
Durezadesuperfície 2H
Ângulosdevisão Horizontal176 ,̊vertical176˚(CR≥10)
Distânciaentrepontos 0,165mm
Tempoderesposta Preto-branco-preto:Aprox.25ms

Frequênciadevarredurahorizontal 31–135kHz
Frequênciadevarreduravertical DVI: 24–61Hz(sementrelace)

(VGATEXT:69a71Hz,QSXGA(2048×2560):
24a51Hz)

Display-
Port:

49–61Hz(sementrelace)
(VGATEXT:69a71Hz,QSXGA(2048×2560):
49a51Hz)

Resolução 5Mpixels(orientaçãoRetrato:2048pontos×2560linhas(H×V))
Relógiodepontosmáx. 290MHz
Escaladecinzadodisplay 1.024passosde16.369passos
Brilhorecomendado 500cd/m2
Áreadeexibição(H×V) 337,9mm(13,30pol)×422,4mm(16,63pol)(orientaçãodeRetrato)
Fontedealimentação 100–120Vac±10%,50/60Hz1,1–0,9A

200–240Vac±10%,50/60Hz0,6–0,5A
Consumode
energia

Telaligada 108Woumenos
Mododeeconomia
deenergia

0,7Wou
menos

(quandoapenasoconectordesinalDVIestáconectado,
nenhumdispositivoUSBestáconectado,“InputSelection”
estáconfiguradoem“Manual”,“DC5VOutput”estáconfigu-
radoem“Off”e“DPPowerSave”estáconfiguradoem“On”)

Desligado 0,5Wou
menos

(quandonenhumdispositivoUSBestáconectado,“DC5V
Output”estáconfiguradoem“Off”e“DPPowerSave”
estáconfiguradoem“On”)

Energiaprincipal
desligada

0W

Conectoresdosinaldeentrada ConectorDVI-D
ConectorDisplayPort(padrãoV1.1a,aplicávelaHDCP)

SistemadeTransmissãodeSinalDigital
(DVI)

TMDS(SingleLink/DualLink)

Plug&Play Digital(DVI-D):VESADDC2B/EDIDestrutura1.3
Digital(DisplayPort):VESADisplayPort/EDIDestrutura1.4

Dimensões
(largura)×
(altura)×
(profundidade)

Unidadeprincipal 388mm(15,3pol)×512–595mm(20,2–23,4pol)×245,5mm(9,7pol)
Unidadeprincipal
(semsuporte)

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

Massa Unidadeprincipal Aprox.11,5kg(25,4lbs.)
Unidadeprincipal
(semsuporte)

Aprox.8,8kg(19,4lbs.)

Faixamóvel FlexStand Inclinar: Até30 ,̊parabaixo0˚
Girar: 344˚
Alturaajustável: 174mm(Inclinar:30˚),83mm(Inclinar:0˚)
Rotação: 90˚(sentidoanti-horárioparaexibiçãoemretrato)

Condições
ambientais

Temperatura Emoperação: 0˚Ca35˚C(32˚Fa95˚F)
Transporte/
armazenamento:

–20˚Ca60˚C(–4˚Fa140˚F)

Umidade Emoperação: 20%a80%deu.r.(semcondensação)
Transporte/
armazenamento:

U.R.10%a90%(semcondensação)

Pressãodoar Emoperação: 700hPaa1060hPa
Transporte/
armazenamento:

200hPaa1060hPa
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USB Padrão EspecificaçãodeUSBRevisão2.0
Porta Portaanterior×1Portaposterior×2
Velocidadede
comunicação

480Mbps(alta),12Mbps(total)
1,5Mbps(baixa)

Correntedealimentação Posterior:Máx.500mA/1porta

Dimensões externas
Unidade:mm(pol)

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

Acessórios

Kitdecalibração EIZO“RadiCSUX1”Ver.4.1.4ouposterior
EIZO“RadiCSVersionUpKit”Ver.4.1.4ouposterior

SoftwaredeGerenciamentodeControlede
QualidadedeRede

EIZO“RadiNETPro”Ver.4.1.4ouposterior

Kitdelimpeza EIZO“ScreenCleaner”

Consulte o nosso website para obter informações atualizadas sobre os acessórios e informações sobre a placa gráfica 
compatível mais atual.
http://www.eizoglobal.com

http://www.eizoglobal.com
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Capítulo 5 Glossário
DDC (Display Data Channel)

VESA fornece a padronização da comunicação interativa da informação de configuração, etc. entre  
um PC e o monitor.

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine)
O padrão DICOM foi desenvolvido pelo American College of Radiology e pela National Electrical 
Manufacturer’s Association dos EUA.
A conexão de dispositivos compatível com DICOM permite transferir as imagens e informações médicas.  
O documento DICOM, Parte 14 define a exibição digital de imagens médicas em escala de cinza.

DisplayPort
DisplayPort é uma interface AV digital de última geração que permite a conexão do PC e de dispositivos 
de áudio e imagem ao monitor. Um só cabo é capaz de transmitir som com imagens.

DVI (Digital Visual Interface)
DVI é um padrão de interface digital. O DVI possibilita a transmissão direta dos dados digitais do PC, 
sem perdas.
Ele adota o sistema de transmissão TMDS e conectores DVI. Há dois tipos de conectores DVI. O primeiro 
é um conector DVI-D apenas para entrada de sinal digital. O segundo é um conector DVI-I, para entrada 
de sinal digital e analógico.

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)
DVI DMPM é uma função de economia de energia de interface digital. “Monitor ligado (modo em 
operação)” e “Ativo desligado (modo de economia de energia)” são indispensáveis para a DVI DMPM como 
modo de energia do monitor.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)
Sistema de codificação de sinal digital desenvolvido para copiar-proteger os conteúdos digitais, como vídeo, 
música, etc.
Ele ajuda a transmitir os conteúdos digitais de forma segura, codificando os conteúdos digitais enviados  
pelo conector DVI ou HDMI do lado de saída e decodificando os mesmos no lado de entrada.
Os conteúdos digitais não podem ser reproduzidos se ambos os equipamentos, dos lados de saída e entrada, 
não forem aplicáveis ao sistema HDCP.

Resolução
O painel de LCD consiste em inúmeros pixels de tamanho especificado, os quais são iluminados para formar 
imagens. Esse monitor consiste em pixels horizontais 2048 e pixels verticais 2560. Em uma resolução de 
2048 × 2560 (Retrato) e 2560 × 2048 (paisagem), todos os pixels são iluminados como tela cheia (1:1).

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)
Um sistema de transmissão para interface digital.
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Marca comercial
Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, bem como o HDMI Logo são marcas 
comerciais ou marca comerciais registradas de HDMI Licensing, LLC nos Estados Unidos e em outros países.
O DisplayPort Compliance Logo e VESA são marcas comerciais registradas da Video Electronics Standards 
Association.
Acrobat, Adobe, Adobe AIR e Photoshop são marcas comerciais registradas da Adobe Systems Incorporated nos 
Estados Unidos e em outros países.
AMD Athlon e AMD Opteron são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.
Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook e QuickTime são 
marcas comerciais registradas da Apple Inc.
ColorMunki, Eye-One e X-Rite são marcas comerciais registradas ou marcas da X-Rite Incorporated nos Estados 
Unidos e/ou em outros países.
ColorVision e ColorVision Spyder2 são marcas comerciais registradas da DataColor Holding AG nos Estados 
Unidos.
Spyder3 e Spyder4 são marcas comerciais da DataColor Holding AG.
ENERGY STAR é uma marca comercial registrada da United States Environmental Protection Agency nos 
Estados Unidos e em outros países.
GRACoL e IDEAlliance são marcas comerciais registradas da International Digital Enterprise Alliance.
NEC é uma marca comercial registrada da NEC Corporation. 
PC-9801 e PC-9821 são marcas comerciais da NEC Corporation.
NextWindow é uma marca comercial registrada da NextWindow Ltd.
Intel, Intel Core e Pentium são marcas comerciais registradas da Intel Corporation nos Estados Unidos e em 
outros países. 
PowerPC é uma marca comercial registrada da International Business Machines Corporation.
PlayStation é uma marca comercial registrada da Sony Computer Entertainment Inc.
PSP e PS3 são marcas comerciais da Sony Computer Entertainment Inc.
RealPlayer é uma marca comercial registrada da RealNetworks, Inc.
TouchWare é uma marca comercial da 3M Touch Systems, Inc.
Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server e Xbox 360 são marcas comerciais registradas da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.
YouTube é uma marca comercial registrada da Google Inc.
Firefox é uma marca comercial registrada da Mozilla Foundation.
Kensington e MicroSaver são marcas comerciais da ACCO Brands Corporation.
EIZO, o EIZO Logo, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor e 
ScreenManager são marcas comerciais registradas da EIZO Corporation no Japão e em outros países.
ColorNavigator, EcoView NET, EIZO EasyPIX, EIZO ScreenSlicer, i • Sound, Screen Administrator e UniColor 
Pro são marcas comerciais da EIZO Corporation.
Todos os outros nomes de empresas e produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus 
respectivos proprietários.

Licença
Uma fonte de bitmap gótica redonda em negrito projetada por Ricoh é utilizada para os caracteres exibidos nesse 
produto.
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Padrão médico
• Deve ser assegurado de que o sistema final está de acordo com o requisito IEC60601-1-1.
• Equipamentos alimentados com energia elétrica podem emitir ondas eletromagnéticas que podem influenciar, 

limitar ou resultar em mau funcionamento do monitor. Instale o equipamento em um ambiente controlado, 
livre desse tipo de efeito.

Classificação do equipamento
 - Tipo de proteção contra choque elétrico: Classe I
 - Classe CEM: EN60601-1-2:2007 Grupo 1 Classe B
 - Classificação de aparelho médico (MDD 93/42/EEC): Classe I
 - Modo de operação: Contínua
 - Classe IP: IPX0
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Declaração de conformidade FCC
ParaEUA,Canadá,etc.(classificado100-120Vac)Somente

Declaração de conformidade FCC
Nós, a Parte Responsável EIZOInc.

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

declaramos que o produto Nomecomercial:EIZO
Modelo:RadiForceGX540

está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC A operação deste produto está sujeita às duas 
condições a seguir: (1) este aparelho não deverá causar interferências prejudiciais e (2) este aparelho deverá 
aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Esteequipamentofoitestado,sendocomprovadaasuaconformidadecomoslimitesparaum
equipamentodigitalclasseB,deacordocomaparte15dasRegrasFCC.Taislimitessãodeterminados
comoobjetivodeoferecerproteçãoadequadacontrainterferênciasnocivasemumainstalação
domiciliar.Esteaparelhogera,utilizaeécapazdeirradiarenergiadefrequênciaderádio.Senãofor
instaladoeutilizadodeacordocomasinstruções,podecausarinterferênciasnocivasàcomunicaçãode
rádio.Contudo,nãohágarantiadequenãováhaverinterferênciaemumadeterminadainstalação.Caso
esteaparelhocauseinterferêncianocivaàrecepçãoderádiooutelevisão,oquepodeserdeterminado
ligando-seedesligando-seoaparelho,ousuárioéaconselhadoatentarcorrigirainterferênciaatravés
deumaoumaisdasseguintesmedidas.

* Mudaraorientaçãoouolocaloudaantenareceptora.
* Aumentaradistânciaentreoequipamentoeoreceptor.
* Conectaroequipamentoaumatomadaemumcircuitodiferentedaqueleaoqualoreceptorestá
conectado.
* Consulteorevendedorouumtécnicocomexperiênciaemrádio/TVparaobterajuda.

Quaisquermudançasoumodificaçõesquenãosejamexpressamenteaprovadaspeloresponsávelpela
conformidadepodemanularaautoridadedousuáriodeoperaroequipamento.

Observação

UtilizeocaboespecificadoabaixoemanexoouocabodesinalEIZOcomessemonitorparamanter
ainterferênciadentrodoslimitesdeumdispositivodigitaldeClasseB.

- CaboAC
- Cabodesinalblindado(incluso)

Aviso canadense

EsseaparelhodigitalClasseBestáemconformidadecomaICES-003canadense.
CetappareilnumériquedeleclasseBestcomformeàlanormeNMB-003duCanada.
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Informações de CEM
O desempenho essencial do RadiForce consiste em exibir imagens e operar funções normalmente.

 CUIDADO
O RadiForce exige precauções especiais com relação a EMC e deve ser instalado, colocado em 
serviço e utilizado de acordo com as informações seguintes.
Não utilize cabos além dos fornecidos ou especificados por nós.
A utilização de outros cabos pode causar aumento das emissões ou diminuição da imunidade.
Comprimento de Cabo: Máx. 3m
Não coloque equipamentos de comunicação por RF móveis ou portáteis próximo ao RadiForce. 
Isso pode afetar o RadiForce.
O RadiForce não deve ser utilizado adjacente a ou empilhado sobre outros equipamentos. Se for 
necessária a utilização de forma adjacente ou empilhada, o equipamento ou sistema deve ser 
observado para verificar se a operação será normal na configuração utilizada.
Todo aquele que conecta equipamentos adicionais à entrada de sinal ou à saída de sinal, de forma 
a configurar um sistema médico, é responsável pela conformidade do sistema com os requisitos 
da IEC/EN60601-1-2. 
Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas
AsérieRadiForcedestina-seaousonoambienteeletromagnéticoespecificadoabaixo.
OclienteouusuáriodoRadiForcedevegarantirqueomesmosejautilizadonesseambiente.
Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético –orientação
EmissõesdeRF
CISPR11/EN55011

Grupo1 ORadiForceutilizaenergiadeRFapenasparasuafunçãointerna.
Porisso,suasemissõesdeRFsãobastantereduzidasenãotendem
acausarinterferênciaemequipamentoseletrônicospróximos.

EmissõesdeRF
CISPR11/EN55011

ClasseB ORadiForceéadequadoparautilizaçãoemtodososestabelecimentos,
incluindoestabelecimentosdomésticoseaquelesdiretamenteconectados
àrededefornecimentodeenergiapúblicadebaixatensão,quealimenta
prédiosutilizadosparafinsdomésticos.

Emissõesharmônicas
IEC/EN61000-3-2

ClasseD

Flutuaçõesdetensão/
emissõesflutuantes
IEC/EN61000-3-3

Emconformidade

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
AsérieRadiForcedestina-seaousonoambienteeletromagnéticoespecificadoabaixo.
OclienteouusuáriodoRadiForcedevegarantirqueomesmosejautilizadonesseambiente.

Teste de 
imunidade

Nível de teste  
IEC/EN60601 

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético – orientação

Descarga
eletrostática(ESD)
IEC/EN61000-4-2

±6kVcontato
±8kVar

±6kVcontato
±8kVar

Ospisosdevemserdemadeira,concretoou
deladrilhodecerâmica.Seospisosforem
cobertoscommaterialsintético,aumidade
relativadeveserdepelomenos30%.

Disparo/transitório
elétricorápido
IEC/EN61000-4-4

±2kV
paralinhasdeforneci-
mentodeenergia
±1kV
paralinhasdeentrada/
saída

±2kV
paralinhasdeforneci-
mentodeenergia
±1kV
paralinhasdeentrada/
saída

Aqualidadedarededeenergiadeveserade
umambientecomercialouhospitalartípico.

Sobretensão
IEC/EN61000-4-5

±1kVlinha(s)alinha(s)
±2kVlinha(s)àterra

±1kVlinha(s)alinha(s)
±2kVlinha(s)àterra

Aqualidadedarededeenergiadeveserade
umambientecomercialouhospitalartípico.

Quedasdetensão,
brevesinterrupções
evariaçõesde
tensãonaslinhas
deentradade
fornecimentode
energia
IEC/EN61000-4-11

<5%UT(queda>95%
emUT)para0,5ciclo
40%UT(quedade60%
emUT)para5ciclos
70%UT(quedade30%
emUT)para25ciclos
<5%UT(queda>95%
emUT)por5seg

<5%UT(queda>95%
emUT)para0,5ciclo
40%UT(quedade60%
emUT)para5ciclos
70%UT(quedade30%
emUT)para25ciclos
<5%UT(queda>95%
emUT)por5seg

Aqualidadedarededeenergiadeveser
adeumambientecomercialouhospitalar
típico.SeousuáriodoRadiForcenecessitar
deprosseguimentodeoperaçãodurante
interrupçõesdarededeenergia,recomenda-
sequeoRadiForcesejaalimentadopormeio
deumafontedealimentaçãoininterruptaou
bateria.
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Campomagnético
defrequênciade
rededeenergia
(50/60Hz)
IEC/EN61000-4-8

3A/m 3A/m Camposmagnéticosdefrequênciaderedede
energiadeverãoserdeníveiscaracterísticos
delocalizaçãotípicaemambientecomercialou
hospitalartípico.

OBSERVAÇÃOUTéavoltagemderededeenergiaa.c.antesdaaplicaçãodoníveldeteste.

Orientação e declaração do fabricante – imunidade eletromagnética
AsérieRadiForcedestina-seaousonoambienteeletromagnéticoespecificadoabaixo.Oclienteouusuáriodo
RadiForcedevegarantirqueomesmosejautilizadonesseambiente.

Teste de imunidade Nível de teste 
IEC/EN60601

Nível de 
conformidade

Ambiente eletromagnético – 
orientação

RFconduzida
IEC/EN61000-4-6

RFirradiada
IEC/EN61000-4-3

3Vrms
150kHzto80MHz

3V/m
80MHza2,5GHz

3Vrms

3V/m

EquipamentosdecomunicaçãoporRFnão
devemserutilizadosaumadistânciade
qualquercomponentedoRadiForce,incluindo
cabos,inferioràdistânciadeseparação
recomendada,calculadaatravésdaequação
aplicávelàfrequênciadotransmissor.

Distânciadeseparaçãorecomendada

d=1,2√P


d=1,2√P,80MHza800MHz
d=2,3√P,800MHza2,5GHz

Sendo“P”apotênciamáximadesaídado
transmissoremwatts(W),deacordocomo
fabricantedotransmissor,e“d”adistânciade
separaçãorecomendadaemmetros(m).

Asforçasdecampoprovenientesdetrans-
missoresdeRFfixos,conformedetermina-
dosporinvestigaçãoeletromagnéticalocala,
devemserinferioresaoníveldeconformidade
emcadafaixadefrequênciab.

Podemocorrerinterferêncianasvizinhanças
deequipamentosmarcadoscomosímboloa
seguir.

OBSERVAÇÃO1 A80MHze800MHz,aplica-seamaiorfaixadefrequência.

OBSERVAÇÃO2 Essasdiretivaspodemnãoseaplicaremtodasassituações.Apropagaçãoeletromagnética
éafetadapelaabsorçãoepelareflexãocausadasporestruturas,objetosepessoas.

a Asforçasdecampodetransmissoresfixos,comoestações-basepararádio,telefones(celulares/semfio)
erádiosmóveisterrestres,rádioamador,transmissãoderádioAMeFMetransmissãodeTV,nãopodemser
previstasteoricamente.ParaavaliaroambienteeletromagnéticodevidoatransmissoresdeRFfixos,deve
serconsideradaumainvestigaçãoeletromagnéticanolocal.Seaforçadecampomedidanolocalemque
oRadiForceéutilizadoforsuperioraoníveldeconformidadedeRFmencionadoacima,oRadiForcedeve
sermonitorado,paraverificarseaoperaçãoénormal.Seforobservadodesempenhoanormal,podemser
necessáriasmedidasadicionais,comomodificaraorientaçãoouolocaldoRadiForce.

b Acimadafaixadefrequênciade150kHza80MHz,asforçasdecampodevemserinferioresa3V/m.
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Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF móveis 
e portáteis e o RadiForce
ORadiForceéprojetadoparausoemumambienteeletromagnéticonoqualasinterferênciasdeRFradiadasão
controladas.OclienteouousuáriodoRadiForcepodeajudaraprevenirinterferênciaseletromagnéticas,conservando
umadistânciamínimaentreequipamentosdecomunicaçãodeRFmóveiseportáteis(transmissores)eoRadiForce,
conformerecomendadoabaixo,deacordocomapotênciadesaídamáximadosequipamentosdecomunicação.
Potênciadesaídamáxima
nominaldotransmissor


W

Distânciadeseparaçãodeacordocomafrequênciadotransmissor
m

150kHza80MHz
d=1,2√P

80MHza800MHz
d=1,2√P

800MHza2,5GHz
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
Paratransmissorescomumapotênciadesaídamáximanominalnãolistadaabaixo,adistânciadeseparação
recomendada“d”emmetros(m)podeserestimada,utilizandoaequaçãoaplicávelàfrequênciadotransmissor,sendo
“P”apotênciamáximadesaídanominaldotransmissoremwatts(W),deacordocomofabricantedotransmissor.

OBSERVAÇÃO1 A80MHze800MHz,aplica-seadistânciadeseparaçãoparaamaiorfaixadefrequência.

OBSERVAÇÃO2 Essasdiretivaspodemnãoseaplicaremtodasassituações.Apropagaçãoeletromagnéticaé
afetadapelaabsorçãoepelareflexãocausadasporestruturas,objetosepessoas.
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Sobre o símbolo de controle de poluição de produtos de informação eletrônica

Esse símbolo identifica produtos regulados pela “Medidas para administração do controle de poluição por produtos de 
informação eletrônica” e é aplicável a produtos de informação eletrônica na China. O número contido no círculo é 
período de utilização ambientalmente correto (EFUP). O cumprimento das precauções de saúde relevantes garante que 
o produto não irá causar poluição ambiental, dano corporal ou dano material dentro do período especificado, a partir 
da data de fabricação. A etiqueta é anexada à parte de trás do aparelho.

• Nomeeconcentraçãodassubstânciasnocivas

Nomedo
componente

Nomedasubstâncianociva

Chumbo
(Pb)

Mercúrio
(Hg)

Cádmio
(Cd)

Cromom
hexavalente
(Cr(VI))

Bifenilos
polibromados

(PBB)

Éteresdifenil-
polibromados

(PBDE)

Placasdecircuito
impressas

× ○ ○ ○ ○ ○

Invólucro ○ ○ ○ ○ ○ ○

MonitoresLCD × ○ ○ ○ ○ ○

Outro × ○ ○ ○ ○ ○

○: Indicaqueessasubstânciatóxicaounocivacontidaemtodososmateriaishomogêneosparaessapeçaestá
abaixodorequisitodelimiteemSJ/T11363-2006.

×: Indicaqueessasubstânciatóxicaounocivacontidaempelomenosumdosmateriaishomogêneosutilizados
paraessapeçaestáacimadorequisitodelimiteemSJ/T11363-2006.
(Asempresaspodemutilizaresseespaçoparafornecermaisinformaçõessobreasituaçãotécnicaportrásdo
“×”natabelaacima.)

Medidas para China para Conformidade RoHS em 
ChinaRoHS
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