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Wprowadzenie
Dziękujemy za wybranie tego urządzenia AMM215WTTP!
Należy zapisać numer seryjny monitora poniżej do wykorzystania w przyszłości. Numer seryjny znajduje się z
tyłu monitora.

Numer seryjny

Ostrzeżenia, przestrogi, uwagi i porady
Dostępne są cztery poziomy informacji ostrzegawczych i doradczych, które mogą być użyte w tym
przewodniku użytkownika. W kolejności malejącej istotności są to:

OSTRZEŻENIE: Opisuje zagrożenia lub niebezpieczeństwa, które mogą doprowadzić do obrażeń
lub śmierci.

PRZESTROGA: Opisuje zagrożenia, które mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu.

Zawiera dodatkowe informacje na dany temat.

Zawiera dodatkowe porady na dany temat.

Witamy! 1
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1.1 Zawartość opakowania
Informacje ogólne
Po odpakowaniu opakowania, należy sprawdzić, czy znajdują się w nim poniższe elementy:
• Monitor LCD AMM215WTTP
• Przewód zasilający
• Przewód sygnałowy VGA
• Przewód USB (A do B)
• Przewód DVI-D
• Zasilacz prądu stałego
• Skrócony przewodnik uruchomienia
• Instrukcja
• Wielojęzyczna płyta z dokumentacją
• Śruba pokrywy przewodu
• Zasilacz sieciowy (numer katalogowy: BPM050S12F09 (Bridgepower))

Dostawca systemu może oferować alternatywne kable lub przewody w zależności od wymagań
instalacyjnych i lokalizacji geograficznej.

Zachować oryginalne opakowanie. Zostało ono zaprojektowane specjalnie dla tego monitora i
stanowi idealne zabezpieczenie na czas transportu i przechowywania.

1.2 Omówienie produktu
Widok z przodu

       

                                     Obraz 1–1

Witamy!
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Widok z dołu

       

VGA USB
DC INDVI

RJ-Type
Obraz 1–2

Interfejs VESA do fizycznego mocowania płaskiego panelu
Ten monitor jest zgodny ze standardem interfejsu VESA do fizycznego mocowania płaskiego panelu, który
określa interfejs mocowania dla monitorów płaskoekranowych, a także dotyczy standardów urządzeń do
mocowania monitorów płaskoekranowych, takich jak wysięgniki do mocowania na ścianie i stole.
Aby zamocować monitor na wychylnym ramieniu z certyfikatem UL lub innym urządzeniu mocującym należy
przestrzegać instrukcji dostarczonych z używanym urządzeniem mocującym.

Należy wybrać właściwe śruby! Odległość pomiędzy powierzchnią pokrywy tylnej a spodem otworu
na śrubę wynosi 8 mm. Do zamocowania monitora należy użyć czterech śrub o średnicy M4 i
właściwej długości.

Stojak mocujący musi być w stanie udźwignąć ciężar przynajmniej 8 kg (17.6 funta).

100.0 mm

1
0
0
.0

 m
m

Slots(X6)

VESA
Mounting
Interface

Obraz 1–3

Witamy!
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OSTRZEŻENIE: Przed zainstalowaniem i obsługą monitora należy przeczytać wszystkie ważne
informacje dotyczące bezpieczeństwa. Należy zapoznać się z dedykowanym rozdziałem w tym
przewodniku użytkownika.

OSTRZEŻENIE: Montaż sprzętu wymaga specjalistycznej wiedzy. Wszystkie urządzenia oraz
pełną konfigurację należy przetestować przed rozpoczęciem eksploatacji.

PRZESTROGA: Po zamontowaniu monitora w systemie medycznym należy zająć się mocowaniem
wszystkich przewodów, aby uniknąć niepożądanego odłączenia.

PRZESTROGA: Sprzęt nie jest przeznaczony do sterylizacji.

Instalacja 2
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2.1 Przestrzeń robocza
Przygotowanie odpowiedniej przestrzeni roboczej
Przed ostrożnym rozpakowaniem monitora należy przygotować odpowiednią przestrzeń roboczą
Potrzebne elementy:
• stabilna i równa powierzchnia
• uziemione gniazdko sieciowe
• obszar, który jest względnie pozbawiony blasku światła słonecznego lub innych źródeł jasnego światła
Monitor chłodzony jest przez naturalną konwekcję (nie posiada wentylatora). W celu uzyskania optymalnej
wydajności nie należy blokować otworów wentylacyjnych.

2.2 Rozpakowanie
Rozpakowanie monitora
• Należy sprawdzić monitor oraz pozostałą zawartość opakowania pod kątem uszkodzeń powstałych w

transporcie, które mogłyby doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
• Należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi lub firmie transportowej wszelkie uszkodzenia powstałe

podczas transportu i skontaktować się z serwisem klienta w przypadku zwrotu.

2.3 Rozpoczęcie instalacji
Aby rozpocząć instalację
Należy przestrzegać niniejszych instrukcji, aby podłączyć przewody do powiązanych złączy:
1. Monitor LCD należy położyć na płasko na równej powierzchni.
2. Przenieść stojak na swoje miejsce zgodnie z diagramem kroku 1.
3. Zdjąć pokrywę przewodów zgodnie z diagramem kroku 2.
4. Podłączyć przewody do odpowiednich złączy zgodnie z diagramem kroku 3.
5. Ponownie zamontować pokrywę przewodów. Należy wyjąć śrubę (CBM M3x6) z pojemnika na akcesoria i

wkręcić śrubę w pokrywę przewodów i monitor zgodnie z diagramem kroku 4.

Instalacja
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Obraz 2–1

Instalacja
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2.4 Podłączanie monitora
Sposób konfiguracji monitora
1. Należy upewnić się, że cały sprzęt jest wyłączony.
2. Podłączyć wtyczkę zasilania prądem stałym do złącza zasilania w monitorze, a drugi koniec do gniazdka

elektrycznego.
3. Podłączyć przewód D-SUB lub DVI od złącza wejściowego D-SUB lub DVI do złącza D-SUB lub DVI w

komputerze, a następnie dokręcić śruby.
4. Podłączyć przewód USB od portu USB monitora do portu USB komputera.
5. Skonfigurować ekran dotykowy. Zapoznać się z sekcją „Instalacja sterownika ekranu dotykowego” w

niniejszej instrukcji obsługi.
6. Po skonfigurowaniu ekranu dotykowego monitor jest gotowy do użytku.

Dozwolony zasilacz zewnętrzny: Bridgepower / BPM050S12F09

Aby zagwarantować dobrą współpracę monitora LCD z komputerem należy skonfigurować tryb
karty graficznej na rozdzielczość mniejszą lub równą 1920 x 1080 i upewnić się, że czasy trybu
wyświetlania są kompatybilne z monitorem LCD.

Instalacja
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3.1 Zalecenia dotyczące codziennej obsługi
Unikanie wypalania obrazu
Trwałe wypalenie może wystąpić w następujących przypadkach:
• Wyświetlanie kolorowego paska lub statycznych obrazów wielokrotnie lub przez dłuższy czas.
• Wielokrotne użycie urządzenia w środowisku o wysokiej temperaturze/wysokiej wilgotności.
• Ciągłe wyświetlanie obrazu mniejszego niż ekran monitora.
Aby zmniejszyć ryzyko wypalenia, zaleca się wyłączenie zasilania urządzenia oraz zmniejszenie jasności, gdy
urządzenie nie jest używane.

3.2 Korzystanie z menu ekranowego
Nawigacja po menu ekranowych
Nawigować po menu ekranowych można w następujący sposób:
1. Naciśnij przyciskMenu, aby otworzyć menu ekranowe.
2. Naciśnij przyciskW górę (en: Up) lubW dół (en: Down), aby wybrać ikony.
3. Naciśnij przyciskWybierz (en: Select), aby wybrać pozycje do regulacji.
4. Gdy menu ekranowe będzie wyświetlane na ekranie, nacisnąć przycisk Menu, aby powrócić do menu

głównego, lub aby wyjść z menu ekranowego.

Sposób blokowania przycisków menu OSD/zasilania
Przyciski menu OSD/zasilania można zablokować w następujący sposób:
1. Naciśnij przyciskMenu, aby otworzyć menu ekranowe.
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk Menu, gdy menu ekranowe będzie wyświetlane na ekranie. Menu

ekranowe zniknie. Trzymając wciśnięty przyciskMenu nacisnąć 1 raz przycisk Zasilanie (en: Power).
Menu Zablokuj/Odblokuj zostanie wyświetlone na 3 sekundy.

3. Użyć przyciskuWybierz (en: Select) do wybrania ustawienia menu ekranowego lub Zasilanie (en: Power),
a następnie ustawić opcję „Zablokuj”, naciskając przyciskW górę (en: Up) lubW dół (en: Down).

4. Po zwolnieniu przyciskuW górę (en: Up) lubW dół (en: Down) poprzednie ustawienie zostanie zapisane i
nastąpi automatyczne zamknięcie menu Zablokuj/Odblokuj.

Sposób odblokowywania przycisków menu OSD/zasilania
Przyciski menu OSD/zasilania można odblokować w następujący sposób:
1. Wcisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski Menu oraz Zasilanie (en: Power). Menu Zablokuj/Odblokuj

zostanie wyświetlone na 3 sekundy.
2. Używając przyciskuWybierz (en: Select), wybrać ustawienie Menu OSD lub Zasilanie. Ustawić opcję

Odblokuj, wciskając przyciskW górę (en: Up) lubW dół (en: Down).
3. Po zwolnieniu przyciskuW górę (en: Up) lubW dół (en: Down) poprzednie ustawienie zostanie zapisane i

nastąpi automatyczne zamknięcie menu Zablokuj/Odblokuj.

Menu ekranowe zostanie automatycznie zamknięte, jeśli będzie nieaktywne przez ustawiony czas.

Gdy wybrana jest funkcja blokady menu ekranowego, oznacza to, że wszystkie przyciski z
wyjątkiem przycisku Zasilanie (en: Power) są teraz wyłączone.

Po wybraniu funkcji blokady zasilania przycisk Zasilanie (en: Power) jest wyłączony. Użytkownik nie
może wyłączyć monitora przyciskiem Zasilanie (en: Power).

Codzienna obsługa
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Obsługa
zaawansowana 4
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4.1 Menu wyświetlane na ekranie
Główne menu ekranowe:
Poniżej przedstawiono dostępne funkcje:
• Kontrast: sterowanie poziomem jasności monitora.
• Jasność: sterowanie poziomem podświetlenia monitora.
• Regulacja automatyczna: dokładne i automatyczne dostosowanie obrazu do pełnego ekranu.
• Lewo/prawo: przesuwanie obrazu na ekranie w poziomie w lewo lub w prawo.
• Góra/dół: przesuwanie obrazu na ekranie w pionie w górę lub w dół.
• Rozmiar z poziomie: regulacja poziomego zegara punktów obrazu na ekranie.
• Dokładna: regulacja fazy pikseli obrazu na ekranie.
• OSD w lewo/w prawo: menu OSD na ekranie w poziomie w lewo lub w prawo.
• OSD w górę/w dół: przesuwanie obrazu na ekranie w poziomie w górę lub w dół.
• Limit czasu OSD: wybór czasu, po którym menu OSD będzie automatycznie wyłączane
• Resetowanie do ustawień fabrycznych: przywracanie fabrycznych wartości domyślnych
• DVI/VGA: wybór źródła wejściowego
• Język menu ekranowego: wybór języka menu ekranowego (Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski,

Hiszpański, Japoński, Chiński tradycyjny i Chiński uproszczony)
• RGB: wybór temperatury koloru (9300K, 6500K, 5500K, 7500K, użytkownika)

4.2 Zaawansowane
Tryby zgodności
Informacje dotyczące trybów kompatybilności:

Tryb Rozdzielczość Częstotliwość
pozioma (KHz)

Częstotliwość
pionowa (Hz)

IBM VGA 720 x 400 31.47 70

IBM VGA 640 x 480 31.47 60

Apple MacII 640 x 480 35.00 66

VESAVGA 640 x 480 37.86 72

VESAVGA 640 x 480 37.50 75

VESA SVGA 800 x 600 35.16 56

VESA SVGA 800 x 600 37.88 60

VESA SVGA 800 x 600 48.08 72

VESA SVGA 800 x 600 46.88 75

Apple Mac 832 x 624 49.72 75

VESA XGA 1024 x 768 48.36 60

VESA XGA 1024 x 768 56.48 70

VESA XGA 1024 x 768 60.02 75

VESA SXGA 1280 x 1024 64.00 60

VESA SXGA 1280 x 1024 80.00 75

VESA SXGA 1152 x 864 67.50 75

VESA SXGA 1280 x 960 60.00 60

WXGA+ 1440 x 900 56.00 60

Obsługa zaawansowana



17R5911667PL /03 AMM215WTTP

Tryb Rozdzielczość Częstotliwość
pozioma (KHz)

Częstotliwość
pionowa (Hz)

WXGA+ 1440 x 900 70.60 75

WSXGA+ 1680 x 1050 65.20 60

WSXGA+ 1680 x 1050 (tylko VGA) 82.30 75

WXGA 1366 x 768 47.712 60

WSXGA+ 1920 x 1080 67.50 60

4.3 Instalacja sterownika ekranu dotykowego
Informacje ogólne
Monitor AMM215WTTP ma złącza USB. Na załączonej płycie CD-ROM znajduje się sterownik ekranu
dotykowego dla następujących systemów operacyjnych: VISTA, XP, 2000, CE, XP Embedded, Linux, Apple
Mac OS.

Monitor AMM215WTTP jest kompatybilny ze standardem Microsoft Windows® HID (Human
Interface Device), jeśli używany jest interfejs USB ekranu dotykowego. Ogólna obsługa ekranu
dotykowego nie wymaga dodatkowego sterownika oprogramowania.

System wymaga w systemie Windows 7 15 sekund na zainstalowanie/odinstalowanie sterowników
ekranu dotykowego podczas włączania/wyłączania lub podłączania/odłączania przewodu USB.

4.4 Instrukcja instalacji sterownika AMM215WTTP
Komputer PC z systemem VISTA, XP, 2000
W przypadku korzystania z komputera PC z systemem VISTA, XP, 2000:
1. Włączyć komputer PC.
2. Należy upewnić się, że przewód USB jest podłączony od komputera PC do monitora LCD.
3. Otworzyć napęd CD-ROM.
4. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w wyskakujących okienkach.

Komputer PC z systememWindows XP Embedded
W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Windows XP Embedded:
1. Włączyć komputer PC.
2. Upewnić się, że przewód USB jest podłączony do komputera PC.
3. Należy upewnić się, że funkcja EWF jest wyłączona. Jeśli funkcja EWF jest włączona, należy wyłączyć

funkcję EWF za pomocą polecenia menedżera EWF.
4. Kliknąć sterownik XP na płycie CD-ROM i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w

wyskakujących okienkach.

Komputer PC z systememWindows CE
W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Windows CE:
1. Włączyć komputer PC.
2. Upewnić się, że przewód USB jest podłączony do komputera PC.
3. Za pomocą kreatora platformy należy stworzyć plik obrazu, wykonując instrukcje podane w pliku na płycie

CD-ROM.

Obsługa zaawansowana
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Komputer PC z systemem Linux lub Apple Mac OS lub niestandardowy:
W przypadku korzystania z komputera PC z systemem Linux lub Apple Mac OS bądź niestandardowego:
1. Włączyć komputer.
2. Upewnić się, że przewód USB jest podłączony do komputera.
3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w pliku na płycie CD-ROM.

Obsługa zaawansowana
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Czyszczenie
monitora 5
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5.1 Instrukcje czyszczenia
Czyszczenie monitora
Przed czyszczeniem należy wyłączyć produkt. Do czyszczenia tego monitora LCD nie są wymagane
specjalne płyny czy środki chemiczne. Jednak zalecamy czyszczenie monitora nieścieralną ściereczką i
roztworami czyszczącymi używanymi w szpitalach do czyszczenia podobnego sprzętu.

PRZESTROGA: Nie naciskać zbyt mocno panelu LCD.

PRZESTROGA: Aby wyczyścić monitor, nie należy spryskiwać ekranu bezpośrednio płynnymi
środkami czyszczącymi. Odsunąć się od monitora, spryskać ściereczkę roztworem czyszczącym i
ostrożnie wyczyścić.

PRZESTROGA: Nie należy używać ściernych środków czyszczących, wosków ani
rozpuszczalników.

Czyszczenie monitora
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Rozwiązywanie
problemów 6
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6.1 Lista rozwiązywania problemów
Diagnozowanie problemu
Przed odesłaniem monitora LCD do serwisu, należy sprawdzić poniższą listę rozwiązywania problemów, aby
przekonać się, czy możliwe jest samodzielne zdiagnozowanie problemu.

Problem Rozwiązanie
Brak obrazu Sprawdź, czy wszystkie złącza wejścia/wyjścia i

złącza zasilające są prawidłowo podłączone.
Należy upewnić się, że styki złączy nie są
wykrzywione lub ułamane.

Częściowe lub nieprawidłowe wyświetlanie obrazu Sprawdź, czy rozdzielczość komputera jest wyższa
od rozdzielczości monitora LCD. Zmień
konfigurację rozdzielczości komputera, aby
upewnić się, że jest mniejsza lub równa
1920 x 1080.

Na ekranie widać migające pionowe pasy. Użyj opcji „Rozmiar poziomy (en: Horizontal size)”,
aby dokonać korekt. Sprawdź i zmień konfigurację
częstotliwości odświeżania ekranu dla trybu
wyświetlania karty graficznej na kompatybilną z
monitorem LCD.

Niestabilny lub migający obraz Użyć opcji „Dokładne (en: Fine)”, aby dokonać
korekt.

Przewijający się obraz Sprawdź i upewnij się, że przewód sygnałowy VGA
(lub przejściówka) jest dobrze podłączony.
Sprawdź i zmień konfigurację częstotliwości
odświeżania ekranu dla trybu wyświetlania karty
graficznej na kompatybilną z monitorem LCD.

Niewyraźny obraz (znaki lub grafika) Użyj opcji „Rozmiar poziomy (en: Horizontal size)”,
aby dokonać korekt. Jeśli problem wciąż
występuje, użyć „Dokładne (en: Fine)”, aby
dokonać korekt.

6.2 Sygnał ostrzegawczy
Informacje ogólne
Jeśli na monitorze LCD wyświetlone zostaną komunikaty ostrzegawcze, oznacza to, że monitor LCD nie może
odebrać czystego sygnału z karty graficznej komputera. Poniżej wymieniono trzy rodzaje sygnałów
ostrzegawczych. Należy sprawdzić połączenia przewodów lub skontaktować się z lokalnym przedstawicielem
handlowym lub centrum serwisowym w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Brak sygnału Monitor LCD został włączony, ale nie może odebrać żadnego sygnału z
karty graficznej komputera. Sprawdzić wszystkie przełączniki zasilania,
przewody zasilające i przewody sygnałowe VGA/DVI.

Przejście w tryb czuwania Monitor LCD znajduje się w trybie oszczędzania energii. Ponadto
monitor LCD przejdzie w tryb oszczędzania energii w przypadku
nagłego odłączenia sygnału. Monitor można aktywować naciskając
dowolny klawisz na klawiaturze, poruszając myszą lub dotykając ekran.

Poza zakresem Sygnał z karty graficznej komputera nie jest kompatybilny z monitorem
LCD. Monitor LCD wyświetli ten komunikat, gdy parametry sygnału nie
znajdują się na liście „Tryby”. “Zaawansowane”, strona 16

Rozwiązywanie problemów
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7.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Zalecenia ogólne
• Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z jej zawartością przed użyciem tego

sprzętu.
• Nie należy stawiać monitora i żadnego ciężkiego przedmiotu na przewód zasilania, aby uniknąć pożaru lub

porażenia prądem w wyniku uszkodzenia przewodu zasilania.
• Przewód zasilający jest używany jako urządzenie odłączające. Aby odłączyć sprzęt od zasilania należy

użyć przewodu zasilającego. Sprzęt ME powinien być ustawiony w miejscu pozwalającym na łatwe
odłączenie zasilania.

• Nie należy wystawiać monitora na działanie kurzu, aby uniknąć zagrożenia pożarem lub zagrożenia
porażeniem prądem.

• Należy unikać umieszczania monitora na przeciwko jasnego tła lub w miejscu, w którym światło słoneczne
lub inne źródła światła mogą odbijać się od powierzchni monitora. Monitor należy umieścić tuż poniżej
poziomu oczu.

• Z monitorem należy obchodzić się ostrożnie.
• Nie wstrząsać monitorem.
• Uważać, aby nie zarysować ekranu, ponieważ jest on delikatny.

Konserwacja zapobiegawcza
Okresowe kontrole konserwacyjne są istotne dla utrzymania monitora w optymalnym stanie i zapewnienia
bezpiecznego działania.
Po odłączeniu monitora od sieci, należy przeprowadzić następujące okresowe kontrole:
• Sprawdzić integralność kabla zasilającego i sprawdzić jego poprowadzenie, aby uniknąć ryzyka jego

przebicia lub przecięcia.
• Sprawdzić integralność uziemienia ochronnego.
• Wyczyścić obszar wokół wtyczki zasilającej. Pył i płyny mogą wywołać pożar.
• Wyczyścić otwór wentylacyjny monitora. Pył może utrudniać przepływ powietrza i powodować wzrost

temperatury elektroniki.
Zalecenia ogólne:
• Aby przedłużyć żywotność monitora, należy utrzymywać go w czystości.
• Działanie panelu LCD może się z czasem pogorszyć. Okresowo sprawdzać, czy działa poprawnie.
• Okresowo sprawdzać dokręcenie śrub mocujących VESA. W przypadku niewystarczającego dokręcenia,

monitor może odłączyć się od ramienia, co może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie sprzętu.

Wyposażenie
• Monitor z zasilaczem jest odpowiedni do użytku w środowisku pacjenta.
• Niniejszy sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla wyrobów medycznych,

określonymi w normie IEC 60601-1-2:2014.
• Sprzęt posiadający złącza SIP/SOP powinien być zgodny z krajową normą zharmonizowaną IEC 60601-1,

bądź ich kombinacji. Nie należy dotykać pacjenta złączami sygnału wejściowego lub wyjściowego.

Połączenie zasilacza
• Używać wyłącznie firmowego zasilacza.
• Parametry znamionowe zasilania elektrycznego: 12V DC 3A
• Używać wyłącznie przewodu zasilającego klasy szpitalnej.
• Prawidłowe uziemienie można uzyskać wyłącznie wtedy, gdy sprzęt jest podłączony do odpowiedniego

gniazdka oznaczonego jako „Tylko dla szpitala” lub „Klasy szpitalnej”.
• Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, niniejszy sprzęt należy podłączać wyłącznie do

zasilania sieciowego z uziemieniem ochronnym.
• Sprzęt przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Ważne informacje
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Zalecenia dotyczące użycia więcej niż jednego urządzenia
Ponieważ okazjonalnie mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje z monitorem, podczas jego stosowania
należy użyć środków bezpieczeństwa. Zaleca się, aby użytkownik korzystał z więcej niż jednego urządzenia
lub przygotował urządzenie zapasowe na wypadek awarii.

Woda i wilgoć
• Nie wolno narażać monitora na działanie deszczu ani wilgoci.
• Stopień ochrony przed wnikaniem wody: Zgodność z IPX1.
• Zasilacz sieciowy nie jest chroniony przed wodą. Nie wystawiać zasilacza sieciowego na działanie wody.

Wentylacja
• Nie zakrywać szczelin ani otworów monitora dla zapewnienia prawidłowego rozpraszania ciepła. Zawsze

stawiać monitor w miejscu, w którym jest odpowiednia wentylacja, aby uniknąć nagrzewania się
urządzenia.

• Nie należy blokować otworów wentylacyjnych monitora. Monitor chłodzony jest przez naturalną konwekcję
i nie posiada wentylatora.

• Nie należy stawiać monitora powierzchniach (dywanach, kocach itp.) lub w pobliżu materiałów (firanki,
zasłony), które mogłyby blokować otwory wentylacyjne.

Ostrzeżenia
1. Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) użycie tego urządzenia przez lekarza lub na jego zlecenie.
2. Jeśli na panel spadnie ciężki przedmiot lub rozlany zostanie płyn, należy odłączyć urządzenie i zlecić jego

sprawdzenie przez wykwalifikowany personel przed ponownym użyciem.
3. Należy odłączyć urządzenie, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas. Aby odłączyć kabel, należy

ciągnąć go za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za sam przewód.
4. Należy przetestować sprzęt przed procedurą medyczną. Ten monitor został w pełni przetestowany w

fabryce przed wysyłką.
5. Nie należy próbować napraw lub regulacji wewnątrz urządzenia, których nie opisano w niniejszej instrukcji

obsługi.
6. Należy zwrócić szczególną uwagę na instrukcje pielęgnacji i czyszczenia w niniejszej instrukcji.

Odstępstwa mogą doprowadzić do uszkodzenia produktu.
7. Nie sterylizować monitora.
8. Przed montażem lub podłączeniem kamery należy przeczytać instrukcję obsługi w całości.
9. Nie układać na sobie więcej niż 6 opakowań.
10.Urządzenia nie można włączyć do sieci IT w środowisku klinicznym.
11.W przypadku uderzenia obudowy musi ona zostać sprawdzona przez wykwalifikowany personel serwisu.
12.Ekran ochronny wykonany jest ze sprawdzonego szkła PMMA (polimetakrylan metylu) o wysokiej

odporności. Niemniej jednak istnieje możliwość pęknięcia pod wpływem silnych uderzeń. Należy oceniać i
zapobiegać ryzyku możliwego pęknięcia ekranu ochronnego, odpowiednio obsługując i ustawiając monitor
w sali operacyjnej.

Przestrogi
1. Gdy urządzenie nie jest używane, należy wyłączyć zasilanie.
2. Nie wolno obsługiwać urządzenia po przeniesieniu go z chłodnego miejsca bezpośrednio do ciepłego

miejsca.
3. Podczas regulacji monitora nie należy pochylać go bardziej niż o 28 stopni w płaszczyźnie pionowej

(wyłącznie dla monitorów wyposażonych w stojaki).
4. Podczas transportu urządzenia należy wyjąć moduł zasilający i odłączyć połączenia.
5. Nie należy instalować urządzenia w miejscach narażonych na drgania mechaniczne.
6. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi w pozycji poziomej. Nie wolno obsługiwać urządzenia w pozycji

pionowej.
7. Urządzenie należy trzymać z dala od sprzętu zawierającego silne magnesy (tj. duże głośniki).
8. Produkty charakteryzuje typ mniejszej zdolności wyłączania. Nie należy instalować w systemie zasilania

budynku, w którym przewidywany prąd zwarciowy przekracza 35 A.
9. Aby podłączyć się do zasilacza międzynarodowego należy użyć wtyczki odpowiedniej do gniazdka

zasilającego.

Ważne informacje



R5911667PL /03 AMM215WTTP26

10.AMM215WTTP należy instalować i obsługiwać zgodnie z informacjami dotyczącymi EMC, które podano w
tej instrukcji.

7.2 Ochrona środowiska
Usuwanie zużytych urządzeń
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że zgodnie z Dyrektywą europejską 2012/19/UE
dotyczącą odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, niniejszego produktu nie należy usuwać wraz
z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy oddać w wyspecjalizowanym punkcie zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska i zdrowia ludzkiego
powstałym na skutek niekontrolowanego usuwania sprzętu, należy oddzielić go od odpadów innego rodzaju
i poddać odpowiedzialnemu recyklingowi, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie
zasobów.
Więcej informacji na temat recyklingu niniejszego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta oraz
przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Barco:
http://www.barco.com/AboutBarco/weee

Turcja: Zgodność z dyrektywą RoHS

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
[Republika Turcji: zgodność z dyrektywą WEEE]

台灣RoHS
Dyrektywa RoHS dla Chin

限用物質及其化學符號
Substancje podlegające ograniczeniom i ich symbole chemiczne
鉛
Pb

汞
Hg

鎘
Cd

六價鉻
Cr6+

多溴聯苯
PBB

多溴二苯醚
PBDE

塑膠零件 o o o o o o
金屬零件 - o o o o o
線纜和電纜組件 - o o o o o
液晶面板 - o o o o o
電路板總成 - o o o o o

軟體(光碟片等) o o o o o o
〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Określenia „przekraczające 0.1% masowo” i „przekraczające 0.01% masowo” oznaczają, że zawartość
procentowa substancji polegającej ograniczeniu przekracza referencyjną wartość procentową warunku
obecności
○:係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Symbol o: oznacza, że zawartość procentowa substancji podlegającej ograniczeniu nie przekracza wartości
procentowej referencyjnej wartości obecności.
—:係指該項限用物質為排除項目。
Symbol –: oznacza, że substancja podlegająca ograniczeniu odpowiada wykluczeniu

產品中有害物質的名稱和含量
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部件名稱 有害物質
鉛
Pb

汞
Hg

鎘
Cd

六價鉻
Cr6+

多溴聯苯
PBB

多溴二苯醚
PBDE

塑膠部件 o o o o o o
金屬部件 x o o o o o
電線電纜組件 x o o o o o
顯示器 x o o o o o
觸控屏 x o o o o o

電路模組 x o o o o o
軟體(CD等) o o o o o o
本表格依据SJ/T 11364的規定編制。
o:表示该有害物質在該部件所有均質材料中的含量均在 GB/T 26572規定的限量要求以下。
X:表示该有害物質至少在該部件的某一均材料中的含量超出GB/T26572規定的限量要求,對于所有顯示X的情
況,本公司按照EU RoHS采用了容許的豁免指標。

根据 SJ/T 11364SJ/T 11364 SJ/T 11364 SJ/T 11364 SJ/T 11364要求 ,本公司電子信息產品均注明以下污染控
制标志.本產品環保使用期限为10年,在正常環境使用的條件下,不會發生外泄或突變,使用該電子訊息不會對環
境造成嚴重汙染或對其人身財產造成嚴重損害。

10

本公司鼓勵并建议客戶將產品依据所在地的相關法令,進行回收及再利用,切勿隨意与一般垃圾丟弃。

中国RoHS自我声明符合性标志 / Chiny oznaczenie RoHS – SDoC
本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》和《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》
的要求。
Ten produkt spełnia wymagania „Reguły zarządzania ograniczeniami w zakresie stosowania substancji
niebezpiecznych w produktach elektrycznych i elektronicznych” oraz „Katalogu zarządzania ograniczeniami w
zakresie stosowania niebezpiecznych substancji w produktach elektrycznych i elektronicznych”.

SDoC 绿色自我声明符合性标志可参见电子档文件
Zielone oznaczenie SDoC jest widoczne w cyfrowej wersji tego dokumentu.

7.3 Deklaracja zgodności EU dla zastosowań
medycznych
Deklaracja zgodności
Dla niniejszego produktu złożono deklarację zgodności. Przykład tego dokumentu można znaleźć w dodatku
do niniejszej instrukcji. Aby uzyskać kopię deklaracji zgodności, należy skontaktować się z firmą Barco, Inc i
poprosić o dokument AMM215WTTP DoC.

Ważne informacje
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7.4 Informacje na temat zgodności z przepisami
Wskazanie do zastosowania
Przedmiotowe urządzenie jest przeznaczone do użytku w salach operacyjnych oraz placówkach służby
zdrowia jako narzędzie dotykowe interfejsu użytkownika do wyświetlania i przeglądania obrazów cyfrowych.
Nie jest przeznaczone do diagnostyki.

Wskazane środowisko stosowania
• Urządzenie jest przede wszystkim przeznaczone do użytkowania w placówce opieki zdrowotnej, w

miejscach, gdzie kontakt z pacjentem jest mało prawdopodobny (nie jest to urządzenie mające kontakt z
ciałem pacjenta).

• Urządzenie nie powinno być stosowane ze sprzętem do podtrzymywania życia.
• Użytkownik nie powinien jednocześnie dotykać sprzętu ani jego portów sygnałów wejściowych (SIP)/

portów sygnałów wyjściowych (SOP) i pacjenta.

Przeciwwskazania
Ten monitor nie jest przeznaczony do bezpośredniej diagnozy i terapeutycznej radiologii interwencyjnej.

Użytkownicy
Monitory medyczne są przeznaczone do użytku przez przeszkolonych lekarzy.

Informacja dla użytkownika i/lub pacjenta
Wszelkie poważne incydenty, które miały miejsce w związku z wyrobem, należy zgłaszać producentowi i
właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę.

OSTRZEŻENIE: Nadmierne korzystanie może spowodować uszkodzenie wzroku. Po 30 minutach
korzystania należy zrobić 10-minutową przerwę. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny patrzeć
na ekran. Dzieci w wieku powyżej 2 lat nie powinny patrzeć na ekran dłużej niż 1 godzinę dziennie.

Kraj producenta
Kraj producenta produktu znajduje się na etykiecie produktu (“Made in…”).

Dane kontaktowe importerów
Aby znaleźć lokalnego importera, należy skontaktować się z regionalnym biurem Barco za pośrednictwem
danych kontaktowych umieszczonych na naszej stronie internetowej (www.barco.com).

FCC klasa B
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i odpowiada normom klasy B dla urządzeń cyfrowych, stosownie
do części 15 przepisów FCC. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie odpowiedniej ochrony przed
szkodliwymi zakłóceniami w typowym środowisku medycznym.
Niniejsze urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może promieniować fale o częstotliwości radiowej, a jeśli nie
zostanie zainstalowane poprawnie lub jest użytkowane niezgodnie z instrukcją producenta, może oddziaływać
w sposób niepożądany na inne urządzenia znajdujące się w pobliżu. Nie ma jednak gwarancji, że wymienione
wyżej zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie oddziałuje w sposób niepożądany na
inne urządzenia, co można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęcamy użytkowników, aby
spróbowali skorygować to oddziaływanie, stosując jeden lub kilka z niżej wymienionych środków:
• Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia urządzenia odbiorczego.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniami.
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączone są inne urządzenia.
• Aby uzyskać pomoc, należy skonsultować się z producentem lub technikiem serwisowym.
Zmiany i modyfikacje, na które podmiot odpowiedzialny za zgodność z przepisami nie udzieli wyraźnej zgody,
mogą sprawić, że użytkownik straci prawo do użytkowania urządzania.
Ponieważ wiele placówek medycznych znajduje się w obszarach mieszkalnych, niniejszy monitor, oprócz
wymagań medycznych, został również przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dotyczącymi
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urządzeń obliczeniowych FCC klasy B dla systemu skonfigurowanego w sposób typowy. Integrator lub
konfigurator systemu ponosi odpowiedzialność za przetestowanie i zagwarantowanie, że cały system jest
zgodny z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi EMC.
Zgodność z normą FCC: Barco Inc., 3059 Premiere Parkway Suite 400, 30097 Duluth GA, USA, Tel.: +1 678
475 8000

7.5 Uwaga dotycząca EMC
Informacje ogólne
To urządzenie jest przeznaczone do użytku wyłącznie w profesjonalnych placówkach służby zdrowia.
W przypadku instalacji urządzenia należy stosować wyłącznie dostarczone kable zewnętrzne i zasilacz lub
część zamienną dostarczoną przez producenta. Użycie innego zasilacza może doprowadzić do zmniejszenia
poziomu odporności urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Przenośny i mobilny sprzęt komunikacyjny RF może mieć wpływ na normalne
funkcjonowanie monitora AMM215WTTP.

OSTRZEŻENIE: Należy unikać korzystania z tego urządzenia w pobliżu innych urządzeń i nie
należy stawiać go na innych urządzeniach, ponieważ może to doprowadzić do nieprawidłowego
działania. Jeżeli takie użycie jest konieczne, należy obserwować to urządzenie i inne urządzenia,
aby sprawdzić, czy działają prawidłowo.

OSTRZEŻENIE: Korzystanie z akcesoriów, przetworników i przewodów innych niż określone lub
dostarczone przez producenta tego urządzenia może doprowadzić do zwiększenia emisji
elektromagnetycznych lub zmniejszenia odporności na takie emisje i nieprawidłowego działania.

Promieniowanie elektromagnetyczne
Monitor AMM215WTTP jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora AMM215WTTP ma za zadanie
zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne
— wytyczne

Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11

Grupa 1 AMM215WTTP wykorzystuje
energię częstotliwości radiowych
(RF) wyłącznie do swoich
wewnętrznych funkcji. Dzięki temu
jego emisja częstotliwości
radiowych jest bardzo niska i nie
jest prawdopodobne, aby
powodowała jakiekolwiek
zakłócenia znajdującego się w
pobliżu sprzętu elektronicznego.

Emisje o częstotliwości radiowej
CISPR 11

Klasa B AMM215WTTP nadaje się do
stosowania we wszystkich
instytucjach, w tym w środowiskach
domowych oraz miejscach
bezpośrednio podłączonych do
publicznej sieci zasilania o niskim
napięciu, która zasila budynki
używane w celach domowych.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2

Klasa D

Wahania napięcia/emisje migotania
IEC 61000-3-3

Jest zgodne

Niniejszy monitor AMM215WTTP jest zgodny z odpowiednimi normami medycznymi dotyczącymi EMC w
zakresie emisji oraz zakłóceń pochodzących od znajdującego się w pobliżu sprzętu. Jego działanie podlega
dwóm następującym warunkom: (1) urządzenie nie może wytwarzać szkodliwych zakłóceń oraz (2)
urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące spowodować
niepożądane działanie.
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Zakłócenia można określić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu.
Jeśli sprzęt zakłóca działanie innych urządzeń, bądź oddziałują na niego zakłócenia z innych urządzeń,
zaleca się, aby użytkownik spróbował skorygować wielkość zakłóceń wykonując jedną lub kilka spośród
wymienionych czynności:
• Zmienić kierunek ustawienia lub miejsce ustawienia anteny odbiorczej lub sprzętu.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenia do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączono odbiornik.
• Skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem w celu uzyskania pomocy.

Odporność elektromagnetyczna
Monitor AMM215WTTP jest przeznaczony do stosowania w określonych poniżej warunkach
elektromagnetycznych środowiska eksploatacji. Klient lub użytkownik monitora AMM215WTTP ma za zadanie
zapewnić pracę systemu właśnie w takim środowisku.

Test odporności Poziomy testowe IEC
60601 Poziom zgodności

Środowisko
elektromagnetyczne—
wytyczne

Wyładowania
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV styk
± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV powietrze

Podłoga powinna być
wykonana z drewna,
betonu lub płytek
ceramicznych. Jeśli
podłogi są pokryte
materiałem syntetycznym,
wilgotność względna
powinna wynosić
przynajmniej 30%

Elektryczne stany
przejściowe/wiązki
zaburzeń elektrycznych
IEC 61000-4-4

± 2 kV
Częstotliwość powtarzania 100 kHz

Jakość zasilania z sieci
powinna być typowa dla
środowiska komercyjnego
lub szpitalnego

Udar
IEC 61000-4-5

± 0.5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV Jakość zasilania z sieci
powinna być typowa dla
środowiska komercyjnego
lub szpitalnego

Pole magnetyczne
częstotliwości zasilania
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz lub 60 Hz

Wartości pola
magnetycznego przy
danej częstotliwości
powinny być na poziomie
charakterystycznym dla
typowej lokalizacji w
typowym środowisku
komercyjnym lub
szpitalnym

Spadki napięcia, krótkie
przerwy i zmiany napięcia
na wejściowych
przewodach zasilających
IEC 61000-4-11

0 % UT; 0.5 cyklu
Przy 0°. 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° i 315° q)

Jakość zasilania z sieci
powinna być typowa dla
środowiska komercyjnego
lub szpitalnego. Jeśli
użytkownik monitora
AMM215WTTP wymaga
ciągłości działania
podczas przerw w
zasilaniu sieciowym,
zaleca się zasilanie
monitora AMM215WTTP
przy użyciu zasilacza
awaryjnego (UPS) lub
akumulatora

0% UT; 1 cykl i 70 % UT ; 25/30 cykli
Jedna faza: przy 0°
0 % UT ; 250/300 cykli

UT jest napięciem w sieci prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testu.
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Test odporności Poziomy testowe IEC
60601 Poziom zgodności

Środowisko
elektromagnetyczne—
wytyczne

Przewodzone
częstotliwości radiowe
IEC61000-4-6
Promieniowane
częstotliwości radiowe
IEC 61000-4-3

3 V
0.15 MHz - 80 MHz

6 V w ISM i pasma amatorskich radiostacji między
0.15 MHz a 80 MHz
80% AM przy 1 kHz

10 V/m
80 MHz - 2.7 GHz
80% AM przy 1 kHz

Przenośnych urządzeń
komunikacyjnych oraz
sprzętu telefonii
komórkowej należy
używać w odległości nie
mniejszej od wszelkich
części monitora
AMM215WTTP, włącznie
z przewodami, niż
zalecana odległość
oddzielenia, obliczona na
podstawie równania
odpowiedniego do
częstotliwości nadajnika.
Zalecana odległość
oddzielenia 0.15 MHz do
80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz

od 800 MHz do 2.5 GHz

gdzie P oznacza
maksymalną znamionową
moc wyjściową nadajnika
podaną w watach (W),
według oznaczenia
producenta, a d jest
zalecaną odległością
oddzielenia w metrach
(m). Natężenie pola
stałych nadajników RF
określone przez terenowe
badanie pola
magnetycznego (a)
powinno być niższe niż
poziom zgodności dla
każdego z przedziałów
częstotliwości (b).
Zakłócenia mogą pojawiać
się w pobliżu urządzeń
oznaczonych poniższym
symbolem:

Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma wyższy zakres częstotliwości.
Wskazówki te mogą nie dotyczyć każdej sytuacji. Na rozchodzenie fal elektromagnetycznych ma wpływ
absorpcja oraz odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi.
(a) Natężenia pól ze stacjonarnych nadajników, takich jak stacje bazowe radiotelefonii (komórkowej/
bezprzewodowej) i przenośne radia, amatorskie radiostacje, radiostacje AM i FM oraz stacje telewizyjne nie
da się dokładnie obliczyć teoretycznie. Aby należycie ocenić warunki elektromagnetyczne otoczenia w pobliżu
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stacjonarnych nadajników radiowych, należy wykonać pomiar terenowy. Jeżeli zmierzone natężenie pola w
miejscu eksploatacji monitora AMM215WTTP przekracza stosowny poziom zgodności radiowej, należy
nadzorować pracę monitora AMM215WTTP pod względem prawidłowości działania. W przypadku
wystąpienia zakłóceń w działaniu konieczne może być podjęcie dodatkowych środków, takich jak zmiana
orientacji lub lokalizacji monitora AMM215WTTP.
(b) Dla zakresu częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenia pól powinny być niższe niż [V1] V/m.

Zalecane odległości oddzielenia pomiędzy przenośnym i radiowym sprzętem
komunikacyjnym RF a systemem AMM215WTTP
System AMM215WTTP jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, gdzie
kontrolowane są zakłócenia spowodowane promieniowaniem RF. Użytkownik systemu AMM215WTTP może
pomóc w zapobieganiu powstawania zakłóceń elektromagnetycznych przez utrzymywanie minimalnej
odległości pomiędzy przenośnymi i komórkowymi radiowymi urządzeniami komunikacyjnymi (nadajnikami), a
systemem AMM215WTTP w sposób zalecony poniżej, stosownie do maksymalnej mocy wyjściowej
urządzenia komunikacyjnego.

Znamionowa
maksymalna moc
wyjściowa (W) nadajnika

Odległość oddzielenia (m) stosowna do częstotliwości nadajnika
od 150 kHz do 80 MHz
d=1.17, √P

od 80 MHz do 800 MHz
d=1.17, √P

od 800 MHz do 2.5 GHz
d=1.17, √P

0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.37 0.37 0.74
1 1.17 1.17 2.33
10 3.70 3.70 7.37
100 11.70 11.70 23.30

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecana
odległość (d) w metrach (m) może być oszacowana przy pomocy równania odpowiedniego dla częstotliwości
nadajnika, gdzie P jest maksymalną wartością znamionową mocy wyjściowej nadajnika w watach (W),
zgodnie z danymi producenta.
Przy 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość dla wyższego zakresu częstotliwości.
Wskazówki te mogą nie dotyczyć każdej sytuacji. Na rozchodzenie fal elektromagnetycznych ma wpływ
absorpcja oraz odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi.

7.6 Wyjaśnienie używanych symboli
Informacje ogólne
Można znaleźć następujące symbole (lista niewyczerpująca):

Wskazuje, że urządzenie spełnia wymogi mających zastosowanie dyrektyw/przepisów
WE

Wskazuje zgodność z częścią 15 zasad FCC (klasa A lub klasa B).

Sprzęt medyczny jest zgodny z UL 60601-1 i CAN/CSA C22.2 nr 601.1 w odniesieniu
do porażenia prądem, zagrożeń pożarowych i mechanicznych

Przestroga: Prawo federalne (Stanów Zjednoczonych) ogranicza sprzedaż tego
urządzenia przez pracownika służby zdrowia lub na jego zlecenie.
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Wskazuje producenta.

Wskazuje datę produkcji.

Wskazuje podmiot importujący urządzenie medyczne w ustawieniach regionalnych.

MD
Wskazuje, że jest to urządzenie medyczne.

SN
Wskazuje numer seryjny urządzenia.

UDI
Wskazuje unikalny identyfikator urządzenia.

Ostrzeżenie: niebezpieczne napięcie

Przestroga

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Wskazuje, że urządzenie nie może być wyrzucane do śmieci, ale musi zostać
poddane recyklingowi zgodnie z europejską dyrektywą WEEE (Utylizacja odpadów
elektrycznych i elektronicznych).

Wskazuje prąd stały (DC).

Przełącznik sterujący zasilaniem prądu stałego

Kruche, obchodzić się ostrożnie

Chronić przed wilgocią

Tą stroną w górę

           6  
Oznacza maksymalną liczbę opakowań, które można ułożyć na sobie, gdzie.
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Podlega recyklingowi

Autoryzowany przedstawiciel w Europie

Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach

10
Symbol RoHS dla Chin. Liczba wskazuje EFUP (okres przyjaznej dla środowiska
eksploatacji) od daty produkcji.

IPX1 Testowano pod kątem zgodności z klasyfikacją IP (ochrona przed wnikaniem)

   

 1060 hPa

500 hPa

Ciśnienie atmosferyczne: 500 hPa ~1060 hPa

90 %

10 %

Wilgotność: 10~90% RH

   

   +60°C

   -20°C

Temperatura przechowywania: -20°C – 60°C

    
   
   

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi/broszurą.
Uwaga: Dotyczy SPRZĘTU ME „Przestrzegać instrukcji obsługi”

7.7 Gwarancja
Odpowiedzialność
Firma Barco, Inc. ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność sprzętu wyłącznie
w następujących przypadkach:
• Korekty, modyfikacje i/lub naprawy wykonywane są wyłącznie przez firmę Barco, Inc.
• Instalacja elektryczne sali operacyjnej jest zgodna z mającymi zastosowanie wymaganiami IEC i CE.
Zlekceważenie tych ostrzeżeń doprowadzi do unieważnienia gwarancji.

Opis gwarancji
Firma BARCO gwarantuje pierwszemu Nabywcy (Nabywca), że zakupiony produkt dostarczony w
oryginalnym opakowaniu będzie zgodny ze specyfikacjami firmy BARCO oraz wszelkimi zatwierdzonymi
przez firmę BARCO specyfikacjami przekazanymi firmie BARCO przez Nabywcę i że będzie wolny od wad
materiałowych i wykonawczych. Firma BARCO gwarantuje, że zakupiony produkt został wyprodukowany z
nowych elementów, które są zgodne ze standardami, jakością i specyfikacjami firmy BARCO.
Zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi poniżej, firma BARCO zgodnie ze swoją wolą dokona
naprawy dowolnego komponentu swoich produktów, które okażą się wadliwe z przyczyn nieprawidłowego
wykonania lub materiałów, bądź firma BARCO będzie miała wyłączne prawo wymiany na jednostki
regenerowane lub produkt równoważny. Firma BARCO gwarantuje, że komponenty użyte do naprawy,
jednostki regenerowane lub produkt równoważny będą zgodne ze standardami, jakością i specyfikacjami
firmy BARCO.
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Wejście w życie oraz okres obowiązywania gwarancji
Gwarancja na zakupiony produkt trwa osiemnaście (18) miesięcy (z wyjątkiem panelu LCD, ekranu
dotykowego i filtra ochronnego) od daty wysyłki.
Gwarancja na panele LCD i ekrany dotykowe trwa dwanaście (12) miesięcy od daty wysyłki.
Filtry ochronne nie są objęte gwarancją, ponieważ uszkodzenie filtra ochronnego uważane jest za normalne
zużycie i mogą one być wymienione na koszt Nabywcy.
Gwarancja na komponenty użyte do naprawy, jednostki regenerowane lub produkt równoważny trwa
dwanaście (12) miesięcy od daty naprawy.

Ograniczenie gwarancji
Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń produktu lub innych produktów firm innych niż BARCO, które są
następstwem następujących czynności: nieprawidłowego montażu lub eksploatacji; wypadku; nadużycia;
nieprawidłowego użycia; klęski żywiołowej; wojny; niedostatecznego lub nadmiernego zasilania
elektrycznego; nieprawidłowych warunków mechanicznych lub środowiskowych; nieautoryzowanego
demontażu, naprawy lub modyfikacji; normalnego zużycia; manipulowania przez osoby inne niż inżynier firmy
BARCO lub upoważnione centrum serwisowe firmy BARCO (ASC); użycie materiałów, materiałów
eksploatacyjnych i warunków leżących poza kontrolą firmy BARCO, takich jak sprzęt dostarczony przez
dostawce mediów i/lub placówkę; użycie produktu firmy BARCO poza specyfikacjami. Niniejsza ograniczona
gwarancja nie obejmuje również żadnego produktu, który nie był obsługiwany lub zapakowany prawidłowo,
który został sprzedany jako używany lub został odsprzedany niezgodnie z przepisami eksportowymi Stanów
Zjednoczonych, na którym oryginalne informacje identyfikacyjne (tj. etykieta z numerem seryjnym,
parametrami znamionowymi i/lub gwarancją) zostały zmienione, zatarte lub usunięte.

W okresie gwarancji
Firma BARCO lub jej centrum ASC dokona bezpłatnej naprawy w przypadku wad materiałowych lub
wykonawczych w okresie osiemnastu (18) miesięcy od daty wysyłki (panele LCD i ekrany dotykowe w okresie
dwunastu (12) miesięcy).
Nabywca musi powiadomić firmę BARCO lub jej centrum ASC o wadzie przed upływem okresu gwarancji i
poprosić o numer RMA. Jeśli konfiguracja została w jakikolwiek sposób zmodyfikowana, produkt będzie
musiał zostać przywrócony do oryginalnej konfiguracji, zanim firma BARCO lub jej centrum ASC dokona
jakichkolwiek gwarancyjnych czynności serwisowych. Żadne towary nie mogą być zwracane do firmy BARCO
lub jej centrum ASC bez uzyskania wcześniejszej zgody. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zapakowanie
(najlepiej w oryginale opakowanie) i wysłanie wadliwych towarów do firmy BARCO lub jej centrum ASC,
opłacając wysyłkę z góry.
Firma BARCO lub jej centrum ASC bezpłatnie zwróci Nabywcy produkt objęty gwarancją.

Po upływie okresu gwarancji
Firma BARCO lub jej centrum ASC dokona odpłatnej naprawy produktu, dla którego okres gwarancji upłynął
(po upływie okresu gwarancji) w przypadku wad materiałowych lub wykonawczych.
Nabywca musi powiadomić firmę BARCO lub jej centrum ASC o wadzie i poprosić o numer RMA. Jeśli
konfiguracja została w jakikolwiek sposób zmodyfikowana, produkt będzie musiał zostać przywrócony do
oryginalnej konfiguracji, zanim firma BARCO lub jej centrum ASC dokona jakichkolwiek czynności
serwisowych. Żadne towary nie mogą być zwracane do firmy BARCO lub jej centrum ASC bez uzyskania
wcześniejszej zgody. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zapakowanie (najlepiej w oryginale opakowanie) i
wysłanie wadliwych towarów do firmy BARCO lub jej centrum ASC, opłacając wysyłkę z góry.
Firma BARCO lub jej centrum ASC odpłatnie zwróci Nabywcy produkt dla którego okres gwarancji upłynął.

Zakończenie okresu produkcji produktu (EOL)
W przypadku wystąpienia o RMA dla produktów EOL, firma BARCO będzie utrzymywać lub przechowywać
główne komponenty swoich produktów przez okres pięciu (5) lat, gdy nastąpi EOL dla jej produktów. Firma
BARCO będzie świadczyć usługi serwisowe dla swoich produktów tak długo, jak długo firma BARCO będzie
utrzymywać lub przechowywać te komponenty produktów, pobierając uzasadnioną opłatę.
Mają zastosowanie związane z tym postanowienia gwarancyjne i pozagwarancyjne.
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Wyłączenie odpowiedzialności
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWI KOMPLETNĄ GWARANCJĘ NA PRODUKTY BARCO I
ZASTĘPUJE WSZYSTKIE INNE GWARANCJE I OŚWIADCZENIA, USTNE I PISEMNE. Z WYJĄTKIEM
SYTUACJI WYRAŹNIE OPISANEJ POWYŻEJ, NIE UZNAJE SIĘ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI NA
PRODUKTY I FIRMA BARCO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI NIE PODANYCH W
NINIEJSZYM DOKUMENCIE, W TYM W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE
PRAWO, JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI ISTNIEJĄCEJ ZGODNIE Z KRAJOWYM, STANOWYM,
REGIONALNYM LUB LOKALNYM PRAWEM, W TYM MIĘDZY INNYMI JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI
DOROZUMIANEJ DOTYCZĄCEJ NIENARUSZALNOŚCI, ZAPEWNIENIAZBYWALNOŚCI CZY
PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE
SĄ OGRANICZONE DO OKRESÓW CZASU OKREŚLONYCH POWYŻEJ. NIEKTÓRE PAŃSTWA LUB
INNE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE DOMNIEMANYCH GWARANCJI LUB
OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH CZASU TRWANIA DOMNIEMANYCH GWARANCJI, DLATEGO
POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BARCO NA MOCY TEJ LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ
GWARANCJI, WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ, OGRANICZA SIĘ DO NAPRAWY LUB WYMIANY, I
STANOWI WYŁĄCZNE I JEDYNE ŚRODKI ZARADCZE Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI LUB
JAKICHKOLWIEK INNYCH TEORII PRAWNYCH. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA BARCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W STOSUNKU DO
KUPUJĄCEGO LUB KLIENTA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO PRODUKTU BARCO ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY, WYDATKI, UTRATĘ DANYCH, UTRATĘ DOCHODÓW, UTRATĘ OSZCZĘDNOŚCI, UTRATĘ
ZYSKÓW LUB JAKIEKOLWIEK INNE PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK
NABYCIA, UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA PRODUKTU BARCO, NAWET JEŚLI FIRMA BARCO
ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PAŃSTWA
LUB INNE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE SZKODY, DLATEGO POWYŻSZE
OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

OGRANICZONA GWARANCJA PRZYZNAJE OKREŚLONE PRAWA, ALE MOGĄ BYĆ PRZYZNANE TAKŻE
INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD PAŃSTWA I JURYSDYKCJI.

7.8 Wyłączenie odpowiedzialności
Informacja dotycząca wyłączenie odpowiedzialności
Choć dochowano wszelkich starań, aby zapewnić poprawność techniczną niniejszego dokumentu, nie
ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy. Naszym celem jest zapewnienie jak najbardziej
poprawnej i użytecznej dokumentacji; w przypadku znalezienia błędów prosimy o kontakt.
Produkty programowe Barco stanowią własność firmy Barco. Są one rozprowadzane wraz z gwarancją
ochrony praw autorskich dla Barco NV lub Barco, Inc., do wykorzystania wyłącznie w zgodzie z określonymi
warunkami i na podstawie umowy licencyjnej pomiędzy Barco NV lub Barco, Inc. a licencjobiorcą.
Jakiekolwiek inne korzystanie, kopiowanie lub publikowanie produktów programowych firmy Barco jest
zabronione.
Specyfikacje produktów firmy Barco mogą ulegać zmianom bez powiadomienia.

Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.

Prawa autorskie
Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie mogą być odtwarzane ani kopiowane w żadnej formie ani przy użyciu żadnych środków
— graficznych, elektronicznych czy mechanicznych, łącznie z powielaniem, przepisywaniem czy zapisem
informacji lub wykorzystaniem systemów pozyskiwania danych— bez pisemnej zgody firmy Barco.
© 2020 Barco NV Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ważne informacje
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7.9 Dane techniczne
Informacje ogólne
Opis Technologia aktywnej matrycy TFT LCD

Monitor 21.5 cala

Rozdzielczość 1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie)

Rozmiar piksela 0.24795 mm x 0.24795 mm

Proporcje 16:9

Częstotliwość odświeżania 56 ~ 75 Hz

Wymiary (SZER. x WYS. x
GŁĘB.)

517.4 x 351.7 x 219.0 mm (ze stojakiem)
517.4 x 313.3 x 46.0 mm (bez stojaka)

Zasilacz • AC 100 ~ 240 V 56–60 Hz, 1.5 A
• DC 12 V, 4.2 A

Mocowanie VESA 100 mm x 100 mm

Temperatura robocza 32°F ~ 104°F (0°C do 40°C)

Temperatura
przechowywania

- 4°F ~ 140°F (-20°C do 60°C)

Wilgotność względna 10% ~ 90%

Wilgotność
przechowywania

10% ~ 90%

Ciśnienie atmosferyczne 500 ~ 1060 hPa

Czas eksploatacji 5 lat

Ważne informacje
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