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1 Vigtige bemærkninger til brugeren
Læs brugervejledningen grundigt igennem og gør dig bekendt med betjeningen af enheden og tilbehøret
samt enhedens og tilbehørets funktioner før brug under kirurgiske indgreb. Manglende overholdelse af an-
visningerne i denne vejledning kan

• føre til livstruende personskade på patienten,

• alvorlige personskade på det kirurgiske personale, sygepleje- eller servicepersonale

• eller skader eller funktionsfejl på udstyr og/eller tilbehør.

Producenten forbeholder sig retten til at ændre produktets udseende, grafik og tekniske data gennem fortsat
produktudvikling.

Bemærk: Afsnit markeret med ordene ADVARSEL, FORSIGTIG og BEMÆRK har særlige betydninger. Der skal
lægges særlig vægt på afsnit markeret med disse ord.

FARE!
Patientens, brugerens eller tredjemands sikkerhed er i fare. Overhold denne advarsel,
så patient, bruger eller tredjemand ikke udsættes for kvæstelser.

PAS PÅ!
Disse afsnit giver brugeren oplysninger om, hvad apparatet eller tilbehøret må benyt-
tes til.

BEMÆRK!

Disse afsnit indeholder informationer med henblik på præcisering af anvisningerne
eller giver ekstra nyttige informationer.
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2 Sikkerhedsoplysninger

2.1 Advarsler og forholdsregler

Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der følger vigtige oplysninger om installationen
og/eller betjeningen af dette udstyr. Oplysninger, der står efter dette symbol, bør læses nøje.

Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at betjeningsvejledningen og oversatte kopier er of-
fentliggjorte på NDS-webstedet: www.ndssi.com/user-manuals/

Dette symbol advarer brugeren om, at uisoleret spænding indvendigt i enheden kan være af en til-
strækkelig størrelsesorden til at forårsage elektrisk stød. Rør ikke ved nogen af enhedens indvendi-
ge dele. For at reducere risikoen for elektrisk stød må dækslet eller bagsiden IKKE fjernes.

Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at oplysninger, der står efter dette symbol, bør læses
nøje for at undgå beskadigelse af udstyret.

Dette symbol angiver producenten.

Dette symbol angiver producentens EU-repræsentant.

Dette symbol angiver, at enheden er medicinsk udstyr. Dette produkt er kun beregnet til brug af
sundhedspersonale i professionelle miljøer i sundhedssektoren.

Dette produkt er kun T.U.V.-godkendt med hensyn til fare for elektrisk stød, brand og mekaniske
farer i overensstemmelse med CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.

Dette produkt opfylder kravene i EN60601-1 og er således i overensstemmelse med EU-forordnin-
gen om medicinsk udstyr (2017/745).

PAS PÅ!
I tilfælde af en alvorlig hændelse

Meld alle alvorlige hændelser, som er opstået i forbindelse med apparatet til producenten
og den kompetente myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er hjemmehø-
rende.

PAS PÅ!

Dette produkt er en klasse I medicinsk anordning i henhold til MDR i Europa. Det er forbudt
at foretage modifikationer.



9 / 40

Sikkerhedsoplysninger | 9

PAS PÅ!

Dette produkt er en klasse II medicinsk anordning i USA og Canada. Det er forbudt at fore-
tage modifikationer.

BEMÆRK!

Dette udstyr/system er udelukkende beregnet til blive benyttet af fagfolk i sundhedssekto-
ren.

BEMÆRK!

Enheden indeholder ingen dele, som kan serviceres af brugeren. Service skal udføres af
kvalificeret servicepersonale.

FARE!
Fare for brand og elektrisk stød

Produktet må ikke udsættes for regn eller fugt.

FARE!

Enhedens polariserede stik må ikke anvendes med en forlængerledning eller andre stikdå-
ser, medmindre stikbenene kan sættes helt ind.

BEMÆRK!

Dette produkt er designet til at leve op til de medicinske sikkerhedskrav til en enhed i nær-
heden af patienten.

NDS Surgical Imaging, LLC erklærer hermed, at ZEROWIRE® G2-systemet er i overensstemmelse med de væ-
sentlige krav og øvrige relevante krav i direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ord-
lyd kan rekvireres.

Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må dette produkt kun sælges eller ordineres af en læge.

Radiogodkendelse:
Denne enhed opfylder kravene i udkast EN302 567 V2.0.24 og overholder radio- og udstyrsdirektivet (RED)
2014/53/EU.

FCC-identifikation: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 eller 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 eller 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Dette produkt overholder kun ovenstående standarder, når det anvendes sammen med den medfølgende
NDS-strømforsyning, der er beregnet til medicinsk udstyr.

Model ZEROWIRE® G2
Strømforsyning GlobTek GTM91120-3024-T3A

AC-indgang 100 til 240 volt ved 50 til 60 Hz

DC-udgang 24 volt ved 1,25 amp



10 / 40

10 | Sikkerhedsoplysninger

2.2 Netledning

Brug den medfølgende strømledning, som er beregnet til hospitalsudstyr, med det korrekte stik til din strøm-
kilde.

• Strømledningen er den eneste godkendte afbrydelsesanordning til dette produkt. For at slukke for enhe-
den skal strømledningen frakobles AC-strømkilden.

• Hvis enheden er vægmonteret, skal strømadapteren på vægbeslaget afmonteres for at slukke for
produktet.

• Produktet og andet medicinsk udstyr skal anbringes således, at strømledningen og tilslutningen til AC-
strømkilden er frit tilgængelige.

• Hvis det er nødvendigt at benytte en forlængerledning eller stikdåse til tilslutningen af dette produkt til
AC-strøm, skal det kontrolleres, at strømledningens stik kan tilsluttes sikkert til ledningen eller stikdåsen.

• Dette produkt skal forsynes med strøm via et CT-kredsløb, når det benyttes i USA ved spændinger over
120 volt.

2.3 Genanvendelse

Følg lokale forordninger og bestemmelser vedrørende genanvendelse eller bortskaffelse af dette
udstyr.
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3 Generelle oplysninger

3.1 Om denne vejledning

Denne vejledning er udarbejdet til at assistere brugeren i installation, opsætning og betjening af det trådløse
ZEROWIRE® G2-videosystem.

Funktionsbeskrivelserne i denne vejledning gælder for:

1. ZEROWIRE® G2-modtager

2. ZEROWIRE® G2-sender (indgang: DVI og 3G-SDI)

Se ZEROWIRE® G2-tilbehørssæt efter skærmtype [} 32] for produktdelnumre og tilbehør.

3.2 Tilsigtet anvendelse og kontraindikationer

Tilsigtet anvendelse
NDS ZEROWIRE® G2 er en kombination af en sender og modtager til trådløs videokommunikation, der er be-
regnet til overførsel af videosignaler fra en kilde såsom et kamera/en processor til endoskopi eller andre vi-
deokilder via en radiofrekvensforbindelse til en ZEROWIRE® G2-modtager til visning af billeder under en-
doskopi og andre kirurgiske indgreb.

Det trådløse ZEROWIRE® G2-videosystem er en ikke-steril anordning til flergangsbrug, der ikke er beregnet til
brug i det sterile felt.

Kontraindikationer
1. Disse enheder er ikke-sterile anordninger til flergangsbrug, der ikke er beregnet til brug i det sterile felt.

2. Dette udstyr må ikke bruges i nærheden af brandfarlige anæstesimidler blandet med luft, ilt eller latter-
gas.

Må ikke bruges i MR-miljøer

FARE!

Ingen dele af dette produkt må komme i kontakt med en patient. Berør aldrig produktet og
en patient på samme tid. Der skal altid være en sikkerhedsafstand på mindst 20 cm mellem
styringsenheden og brugeren eller patienten.

FARE!

Til missionskritiske anvendelsesformål anbefaler vi på det kraftigste, at der er et ZEROWI-
RE® G2-sender og -modtagerpar i reserve samt et DVI-kabel i umiddelbar nærhed.

Derudover anbefaler vi en skærm, som er forbundet med videokilden via et kabel, i umid-
delbar nærhed under udførelsen af ethvert kirurgisk indgreb.

Se Typisk installation [} 21].
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3.3 Oversigt

ZEROWIRE® G2-systemet overfører trådløse videosignaler fra DVI- eller 3G-SDI-udgangen på en endoskopisk
kameraprocessor eller andre videokilder til DVI-indgangen på en videoskærm.

Det fungerer som et 60 GHz-baseret trådløst HD-system i overensstemmelse med FCC-reglerne (del 15), der
gælder for det ikke-licenserede bånd på 57 - 64 GHz, som befinder sig i millimeterbølgedelen (mmW) af det
elektromagnetiske spektrum.

Et system består af et sender- og modtagerpar. Senderen og modtageren er designet til at blive monteret på
den øverste kant bag på skærmen.

Senderen kan modtage indgangsvideosignaler fra enten en endoskopisk kameraprocessor eller skærmens
DVI- eller SDI-udgange.

Modtagerens udgang sluttes til skærmens DVI-indgang. Enhederne forsynes med strøm fra en NDS 24 VDC-
strømforsyning eller via Y-adapterkablet.

BEMÆRK!

Y-adapterkablerne kan kun bruges med NDS-skærme, der er forsynet med strøm fra en NDS
24 VDC-strømforsyning.

Se Strømindstillinger [}  16] for oplysninger om Y-adapteren. Se Typisk installation [}  21] for en typisk op-
sætning.

3.4 Separationsafstand

Enhederne, der er anført i nedenstående tabel, er blevet testet med henblik på at påvise de minimale sik-
kerhedsafstande for brug af ZEROWIRE® G2 uden gensidig interferens.

Hvis der på noget tidspunkt opstår mistanke om, at ZEROWIRE® G2 forårsager interferens på eller rammes af
interferens fra disse enheder, skal enhederne flyttes væk fra hinanden. Overhold derefter de minimale sik-
kerhedsafstande, der er anført i nedenstående tabel.

Testet udstyr Afstand til senderen Afstand til modtageren
Elektrokaustik > 2 fod > 1 fod

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådløst adgangspunkt > 6 in > 6 in

5,8 GHz trådløst adgangspunkt > 6 in > 6 in

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhed > 1 cm > 1 cm
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4 Opsætning og installation

4.1 Stikpaneler

(1)

(2)

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

Stikpaneler til ZEROWIRE® G2-sender og -modtager

(1) ZEROWIRE® G2-sender (5) DVI-indgang
(2) ZEROWIRE® G2-modtager (6) DVI-udgang
(3) Tænd/sluk-kontakt (7) 3G-SDI-indgang
(4) Strømstik (8) USB-porte (til firmware-opdateringer)

BEMÆRK!

USB-porte bruges til installation af opdateringer til senderens eller modtagerens firmwa-
re, og er ikke beregnet til brug som en I/O-port til generelle anvendelsesformål.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Statusindikator for sender-/modtagerforbindelse

(1) LINK-indikator
(2) LINK-knap
(3) Statusindikator på sender
(4) Statusindikator på modtager

LINK-knappen bruges til at forbinde en sender med en modtager.

LINK-knappen på modtageren bruges også til at aktivere søjlediagrammet for signalstyrke, som er beskrevet i
afsnittet Signalstyrke og diagnostiske meddelelser på skærmen [} 26].

4.2 Installation

Monteringsbeslag
Se ZEROWIRE® G2-tilbehørssæt efter skærmtype [} 32].

Installation (monterede skærme)

BEMÆRK!

Denne installation kræver to personer: en til at understøtte skærmen og en til at udføre in-
stallationen.

Udskift monteringsskruerne i venstre side med to af de medfølgende lange monteringsskruer. Se A på billedet
Installation set bagfra – monteringsskruer [} 15].

Spænd kun de medfølgende skruer i venstre side 2 - 3 omgange.

Fjern de to skruer i højre side fra VESA-beslaget. Se B på billedet Installation set bagfra – monteringsskruer
[} 15].
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A B

Installation set bagfra – monteringsskruer

Sørg for, at monteringsbladet vender mod skærmens forside, og skyd trinbeslaget ind
mellem VESA-beslaget og bagsiden af skærmen, indtil de afmærkede huller til skærmen
passer over de to skruer i venstre side. Se C på billedet Installation set bagfra – trinbe-
slag og moduler [} 16].

Udskift monteringsskruerne i højre side med de medfølgende skruer.

Spænd alle skruer.
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C D
Installation set bagfra – trinbeslag og moduler

Sørg for, at bagsiden af ZEROWIRE® G2-sender- eller modtagermodulet vender mod skærmens forside, og ju-
stér rillen i bunden af modulet i forhold til monteringsbladet, og skub modulet ind på monteringsbladet, indtil
modulet sidder godt fast. Se D på billedet Installation set bagfra – trinbeslag og moduler [} 16].

4.3 Strømindstillinger

ZEROWIRE® G2-sendere og -modtagere, der bruges med understøttede 32"- eller mindre NDS-skærme, kan
forbindes med et valgfrit Y-adapterkabel til strømforsyning af ZEROWIRE® G2-enheden. Der er vist to typer
Y-adapterkabler nedenfor.

Hvor det er relevant, medfølger det passende Y-kabel i skærmens tilbehørssæt (se ZEROWIRE® G2-tilbehørs-
sæt efter skærmtype [} 32] for at fastslå det korrekte tilbehørssæt til den anvendte NDS-skærm).

ZEROWIRE® G2-sendere og -modtagere kan også forsynes med strøm via den medfølgende 24 VDC-strømfor-
syning.

SwitchCraft Y-adapterkabel (35X0096)
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XLR Y-adapterkabel (35X0097)

(1) (2)

(1) Modelnumre på 24 VDC-strømforsyninger
(2) J3 på “Y”-adapteren eller 24 VDC-strømforsyningskablet skal tilsluttes her

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Vælg og installér den stikadapter, der passer til strømkravene, når strømforsyningen anvendes.
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4.4 Ledningsføringsdiagrammer

Ledningsføring til ZEROWIRE® G2-sender

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videokilde
(2) DVI-udgang (DVI-kabel)
(3) SDI-udgang (valgfrit 3G-SDI-kabel)
(4) Strømforsyning til skærm (24 VDC)
(5) Strømforsyning til sender (24 VDC)
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Ledningsføring til ZEROWIRE® G2-modtager

(1)

(2)

(3)

Ledningsføring til modtager

(1) DVI-indgang (DVI-kabel)
(2) Strømforsyning til sender (24 VDC)
(3) Strømforsyning til skærm (24 VDC)

4.5 Kablets bøjningsradius

PAS PÅ!
Forringelse af videosignalet

Vi anbefaler, at bøjningsradiussen for metalkabler ikke er mindre end 2,5 in (63 mm) eller 7
gange kablets diameter, alt efter hvad der er størst. Skarpere bøjninger kan beskadige kab-
let og/eller forringe videosignalet.

4.6 Opsætning

Forbindelse mellem sender og modtager
Før ZEROWIRE® G2-systemet tændes, skal der oprettes forbindelse mellem sender- og modtagerparret.

Når sender- og modtagerparret er forbundet, kan det forblive forbundet, indtil senderen er fast forbundet
med en anden modtager eller modtageren er fast forbundet med en anden sender.

BEMÆRK!

Hvis der slukkes for et forbundet par, vil den pågældende sender og modtager automatisk
oprette forbindelse til hinanden, når der igen tændes for det forbundne par.
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Forbindelsesprocedure:
1. Slut en DVI- eller SDI-videokilde til senderen (2) og en skærm til modtagerens DVI-udgang (3).
2. Tryk på og hold LINK-knappen (6) nede på modtageren (3), indtil LINK-indikatoren (5) begynder at blinke

hurtigt blåt, og slip derefter knappen. På dette tidspunkt har brugere 60 sekunder til at skifte til den anden
enhed og trykke på LINK-knappen på den pågældende enhed (2).

3. Tryk på og hold LINK-knappen (6) nede på modtageren (2), indtil LINK-indikatoren (5) begynder at blinke
hurtigt blåt, og slip derefter knappen.

4. Når senderen og modtageren identificerer hinanden og begynder at oprette forbindelse, begynder statu-
sindikatorerne (7)/(8) og LINK-indikatorerne (5) på begge enheder at blinke hurtigt i adskillige sekunder.
Når forbindelsen er etableret, slukkes LINK-indikatoren på hver enhed.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(1) (2) (3) (4)

Forbindelsesprocedure

(1) DVI- eller SDI-signal
(2) Sender
(3) Modtager
(4) DVI-udgang til skærm
(5) LINK-indikator
(6) LINK-knap på sender/modtager (tryk for starte forbindelse)
(7) Statusindikator på sender
(8) Statusindikator på modtager
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PAS PÅ!

ZEROWIRE® G2-sendere og -modtagere er ikke kompatible med tidligere ZEROWIRE® G2-
sendere og -modtagere.

Videokommunikation
Når forbindelsen er etableret, skifter statusindikatorerne til blåt, hvorefter kildebilledet vises på skærmen. Det-
te markerer afslutningen af den grundlæggende opsætning.

BEMÆRK!

Senderen og modtageren er ikke begrænset til sigtelinjefunktion, dvs. parret kan fungere
pålideligt på trods af tilstedeværelsen af forstyrrende forhindringer. Ingen af enhederne
bør dog være helt omgivet af metalgenstande.

4.7 Typisk installation

FARE!

Til missionskritiske anvendelsesformål anbefaler vi på det kraftigste, at der er et ZEROWI-
RE® G2-sender og -modtagerpar i reserve samt et DVI-kabel i umiddelbar nærhed.

Derudover anbefaler vi en skærm, som er forbundet med videokilden via et kabel, i umid-
delbar nærhed under udførelsen af ethvert kirurgisk indgreb.

(1) (2)

Typisk installation

(1) Sender
(2) Modtager
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4.8 Ydeevne

Det trådløse ZEROWIRE® G2HD-videosystem er beregnet og optimeret til brug i forbindelse med kirurgiske
indgreb. Brug uden for kliniske omgivelser anbefales ikke.

Følgende trin vil hjælpe dig med at få ZEROWIRE® G2-systemet til at fungere optimalt:

1. Montér begge komponenter mindst 5 fod (1,5 m) over gulvet.

2. Både senderen og modtageren bør monteres i samme højde.

3. Følg opsætningsvejledningen i afsnittet Placering og orientering [} 22] for at opnå en pålidelig videofor-
bindelse.

4. Senderen og modtageren skal vende mod hinanden og være synlige for hinanden uden forhindringer.

5. Til anvendelsesformål uden for sigtelinje anbefaler vi, at senderen og modtageren placeres 6 fod (1,8 m)
eller mindre fra vægge.

4.9 Placering og orientering

På grund af formen på antennens signalfelt skal både sender- og modtagerenheder installeres, så de er juste-
ret lodret og vandret inden for ± 10°.

Lodret justering
Lodret justering skal være inden for ± 10°.

Vandret justering
Vandret justering skal være inden for ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Sender
(2) Primær skærm
(3) Modtager
(4) Sekundær skærm
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(1)
(2)

(1) Sender
(2) Feltform

Højde
Senderen og modtageren skal placeres mindst 5  fod (1,5 m) over gulvet, være i samme højde og fortrinsvis
med senderens og modtagerens forkanter parallelle og mod hinanden.

Vandret afstand mellem sender og modtager
ZEROWIRE® G2 fungerer korrekt med en vandret afstand mellem sender og modtager på op til 30 fod (9,1 m).
I de fleste operationsstuemiljøer opnås de bedste resultater dog med en vandret afstand på op til 8  fod
(2,4 m).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) ZEROWIRE® G2-sender (5) Rullestativ
(2) Primær skærm (6) Operationsbord
(3) Sekundær skærm (7) Endoskopivogn
(4) ZEROWIRE® G2-modtager

4.10 Funktion uden for sigtelinje

ZEROWIRE® G2-systemet kan opretholde en trådløs forbindelse med delvise forhindringer. Den bedste yde-
evne opnås dog med en uhindret sigtelinje mellem enhederne.

På en operationsstue udgør det loftmonterede bomsystem og dets fjederarmforbindelser sammen med ope-
rationslamper store metalkonstruktioner, der potentielt kan blokere de trådløse signaler, hvis de hindrer sigte-
linjen mellem senderen og modtageren (se illustrationen nedenfor).

Operationslamper bør fortrinsvis placeres på god afstand af enhederne eller hæves over sigtelinjen. Hvis en
genstand skal hindre sigtelinjen, er den bedste løsning at placere den halvvejs mellem senderen og modtage-
ren.

Operationsstuer med væg- og/eller loftskonstruktioner, der indeholder metalplader, kan reducere ZEROWI-
RE® G2-systemets ydeevne. Dette forhold kan muligvis afhjælpes ved at flytte senderen og modtageren tætte-
re på hinanden og indstille deres sigtelinje til 0° (se Positioning and Orientation), og sikre, at der ikke er for-
hindringer mellem senderen og modtageren.
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Uden for sigtelinje

4.11 Forebyggelse af kanalinterferens

Hvis der typisk anvendes ét ZEROWIRE® G2-system pr. rum, er der ikke nogen grundlæggende begrænsnin-
ger. På baggrund af resultatet af scanningen ved opstart vælger senderens kanalvælgerfunktion den af de
to tilgængelige kanaler, der er mindst modtagelig for interferens.

Nogle af de faktorer, der påvirker isoleringen af ZEROWIRE® G2-kanalerne, er anført nedenfor.

1. Tykkelsen og materialet af rummets vægge.

2. Åbning og lukning af rummets døre.

3. Rummets loftskonstruktion og de materialer, den er lavet af.

BEMÆRK!

Brug på tværs af rum understøttes ikke.
ZEROWIRE® G2-sender-/modtagerpar skal installeres i det samme rum.

Når der er installeret to sender-/modtagerpar i et rum, skal hvert par forbindes særskilt og
ét par ad gangen. Det andet par skal forbindes, når forbindelsen er blevet etableret mellem
det første par. Det er ikke nødvendigt at slukke for det første forbundne par, inden det an-
det par tændes eller forbindes.
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4.12 Kanalbrug

De anbefalinger, der er anført nedenfor, bør anvendes til at fastslå den passende indstilling.

1. ZEROWIRE® G2-sendere og/eller -modtagere kan ikke bruges med tidligere ZEROWIRE® G2-sendere
og/eller -modtagere.

2. Der må maksimalt anvendes to ZEROWIRE® G2-systemer i det samme rum. Senderne og modtagerne skal
være placeret mindst 3 fod (1 m) fra hinanden i rummet.

3. Der kan anbringes grupper bestående af to ZEROWIRE® G2-systemer i flere rum, under forudsætning af, at
der er mindst 25 fod (7,6 m) mellem rummene.

4. ZEROWIRE® G2-sender og/eller -modtager må ikke installeres i metalskabe eller omgives af me-
talgenstande, da dette forhindrer senderens kommunikation med modtageren.

4.13 Installation af flere systemer

Når to systemer skal installeres på en operationsstue skal følgende procedure anvendes:

1. Hvis senderne og modtagerne ikke er blevet forbundet, skal det første sender- og modtagerpar tændes og
forbindelsesproceduren, der er beskrevet i afsnittet Opsætning [} 19], skal følges.

2. Tænd for det andet sender- og modtagerpar, og gentag forbindelsesproceduren. Sender- og mod-
tagerparrene skal forbindes ét par ad gangen. Vi anbefaler mærkning af de forbundne par for at let-
te installation og fejlfinding.

4.14 Signalstyrke og diagnostiske meddelelser på skærmen

Når en modtager er forbundet med en monitor, vises der selvforklarende diagnostiske meddelelser i nederste
venstre hjørne af skærmen for at informere brugeren om modtagerens aktuelle status.

Meddelelserne vises i 15 sekunder med undtagelse af Søgning efter trådløst sendersignal mislykkedes
og Intet trådløst signal fundet: ss=0 vm=INTET.

Søgning efter trådløst sendersignal mislykkedes og Intet trådløst signal fundet: ss=0 vm=INTET
vises på skærmen, indtil der foretages afhjælpning.

Når meddelelsen Intet trådløst signal fundet: ss=0 vm=INTET og/eller et diagram med én søjle vises på
skærmen, er den trådløse forbindelse upålidelig og kræver afhjælpning med det samme.

Søjlediagrammet Signalstyrke vises i det nederste højre hjørne af modtagerens monitor i 60 sekunder ved
opstart. Den vises også, når forbindelsen etableres efter frakobling af en forbindelse.

Når forbindelseskvaliteten er ringe eller dårlig, vises søjlediagrammet automatisk for at advare brugeren om,
at afhjælpning er påkrævet.
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Meddelelser på skærmen vises under søjlediagrammet for signalstyrke.

(1)

(1) Søjlediagram for signalstyrke

Meddelelser på skærmen
Intet trådløst signal fundet: ss=0 vm=INTET
Intet DVI/SDI-signal fundet
Modtager trådløst signal
Forsøger at etablere trådløs forbindelse
Kan ikke etablere trådløs forbindelse
Søger efter trådløst sendersignal
Søgning efter trådløst sendersignal mislykkedes

Søjlediagrammer for signalstyrke

Fremragende forbindelseskvalitet

Acceptabel forbindelseskvalitet

Dårlig forbindelseskvalitet eller forbindelse afbrudt,
hyppig pixelering og/eller skærm frosset
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5 Fejlfinding af ZEROWIRE® G2

Problem Mulige årsager Afhjælpning

Indikatorlampe er ikke
tændt

Løst strømstik Kontrollér, at strømstikket er sat helt ind i enhedens
strømtilslutning.

Y-kabel

Hvis du bruger Y-kablet til strømforsyning af transfor-
matoren, der er monteret på enheden, skal du kon-
trollere, at den er forbundet med en 24 VDC-strømfor-
syning fra NDS, og at strømforsyningen er slået til.

Selvstændig strømfor-
syning

Hvis den selvstændige strømforsyning anvendes, skal
det kontrolleres, at den er sat helt ind i stikkontakten.

Stikkontakt

Nogle stikkontakter har indbyggede tænd/sluk-kon-
takter.

Hvis den anvendte stikkontakt har en indbygget af-
bryder, skal det kontrolleres, at den er slået til (ON).

Se afsnittet Strømindstillinger [} 16] for yderligere oplysninger.

Ingen sender fundet

Senderen er slået fra
(OFF), eller kablet fra
videokilden er
frakoblet, eller vi-
deokilden er slået fra
(OFF).

Kontrollér, at senderen er slået til (ON), eller at kilde-
signalet er tilsluttet.

Intet billede på skærmen
efter ændring af indgangs-
opløsningen

Senderen eller mod-
tageren kan ikke fast-
holde videosignalet.

Sluk og tænd for strømmen til ZEROWIRE® G2-sen-
deren og -modtageren, men ikke skærmen.

Kan ikke oprette forbin-
delse efter forsøg på par-
ring

Senderen og modtage-
ren kan ikke blive eni-
ge om en RF-kanal til
oprettelse af forbin-
delse.

Sluk og tænd for strømmen til både ZEROWIRE® G2-
senderen og -modtageren.

Dårligt eller intermitteren-
de videosignal

Senderen og modtage-
ren er placeret mere
end 30 fod (9,1 m) fra
hinanden.

Reducer afstanden mellem senderen og modtageren
til 30 fod (9,1 m) eller mindre.

Se Maksimal rækkevidde i afsnittet Specifikationer for
ZEROWIRE® G2 [} 30].

Sender og modtager er
ikke korrekt justeret i
forhold til hinanden

Følg anbefalingerne for sender-modtagerjustering un-
der Placering og orientering [} 22].

DVI-stik eller SDI-stik
(kun sender) Kontrollér, at kablerne er sat rigtigt i.

Ikke-understøttet vi-
deotilstand

Kontrollér, at den anvendte videotilstand er under-
støttet. Se Understøttede videotilstande [} 31].

DVI- eller SDI-kabler
(kun sender)

Udskift kablerne et ad gangen, og kontrollér videodis-
playet.

Hvis videosignalet vises korrekt efter udskiftning af et
kabel, skal du kassere det kabel, du lige har udskiftet.

Krydstaleforstyrrelser Se Forebyggelse af kanalinterferens [} 25].
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Problem Mulige årsager Afhjælpning

Lav signalstyrke Se Signalstyrke og diagnostiske meddelelser på skær-
men [} 26].

Der er byttet rundt på
senderen og modtage-
ren

Kontrollér, at videokilden er forbundet med senderen
og ikke med modtageren.

Statusindikatorer
LED-tilstand Beskrivelse
Blå og blinker langsomt Enheden scanner efter en kanal.

Blå og blinker hurtigt Enheden forsøger at oprette forbindelse.

Blå og lyser fast
Enheden sender (senderen) eller modtager (modtage-
ren) videodata.

Blå, tænder og slukker i 3 sekunder Ingen gemte forbindelsesoplysninger.
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6 Specifikationer

6.1 Specifikationer for ZEROWIRE® G2

BEMÆRK!

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Kontakt NDS vedrørende de aktuelle specifika-
tioner.

Trådløs signaltype 60 GHz trådløst HD-bånd (WiHD)

Frekvensbånd 57 – 64 GHz

Videoindgange (Tx) DVI-D, 3G-SDI

Videoudgange (Rx) DVI-D

Videokompression Ingen

Understøttelse af 3D-format Linje for linje, top/bund, side om side

3D-signaltyper DVI-D, 3G-SDI

3D-videotiminger Kun 1080p@59.94 (SMPTE 424M)

HIPAA-understøttelse 256 bit AES-kryptering

Systemets latenstid < 1 billede

Maksimalt antal par pr. operationsstue 2

RF-strømudgang < 28 dBm/MHz EIRP

Maksimal rækkevidde < 30 fod (9,14 m)*

Datahastighed 950 Mbps - 3,8 Gb/s

Strømforbrug < 8 W

*Den effektive rækkevidde kan variere afhængigt af de omgivelser, hvori produktet anvendes. Følg anvisnin-
gerne i afsnittet Opsætning [} 19] for at opnå optimal ydelse og rækkevidde.

Fysiske dimensioner 236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3” x 3,4” x 2,0”)

Stykvægt 1,0 lb (0,45 kg)

Driftstemperatur 32 °F til 104 °F (0 °C til 40 °C)

Luftfugtighed – drift 20 % til 90 % fugtighedsgrad, ikke-kondenserende

Højde over havet – drift 6.600 fod (2.000 m)

Opbevaringstemperatur -4 °F til 140 °F (-20 °C til 60 °C)

Luftfugtighed – opbevaring < 70 % fugtighedsgrad (ikke-kondenserende)

Højde over havet – opbevaring 10.000 m (33.000 fod)

Luftfugtighed – transport < 70 % fugtighedsgrad (ikke-kondenserende)

Lufttryk – transport 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Maksimal EIPR-udgangseffekt ved testfrekvens

Kanaler Maksimal EIPR-udgangseffekt ved
testfrekvens Gennemsnitlig EIRP-udgangseffekt

LRP lav kanal 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP høj kanal 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP lav kanal 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP høj kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Understøttede videotilstande

Format Frekvensha-
stighed (Hz)

Aktive pixler
(vandret)

Aktive pixler
(lodret)

Pixler i alt
(vandret)

Pixler i alt
(lodret)

1080p 60 1920 1080 2200 1125

1080p 50 1920 1080 2640 1125

1080i 30 1920 1080 2200 562

1080i 25 1920 1080 2640 562

720p 60 1280 720 1650 750

720p 50 1280 720 1980 750

480p 60 720 480 870 525

576p 50 720 576 864 625

VGA 60 640 480 800 525

SVGA 60 800 600 1056 628

XGA 60 1024 768 1344 806

SXGA 60 1280 1024 1688 1066

UXGA 60 1600 1200 2160 1250

Brugerdefineret til-
stand 60 1280 1024 1688 1066

Brugerdefineret til-
stand

60 1292 960 1576 1000

Brugerdefineret til-
stand 60 1023 768 1396 806

Brugerdefineret til-
stand 60 1248 1024 1688 1066

Brugerdefineret til-
stand 60 1280 1024 1716 1108

Brugerdefineret til-
stand 60 1440 900 1904 932

Brugerdefineret til-
stand 60 1024 1024 1686 1068

Brugerdefineret til-
stand 60 1024 1024 1124 1068

Brugerdefineret til-
stand 50 1024 1024 1280 1125
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Brugerdefineret til-
stand

60 1280 1024 1688 1066

Brugerdefineret til-
stand

60 1920 1080 2200 1125

Brugerdefineret til-
stand 60 1920 1080 2184 1125

Brugerdefineret til-
stand

50 1920 1080 2270 1125

6.4 ZEROWIRE® G2-tilbehørssæt efter skærmtype

Skærm NDS-delnum-
mer

ZEROWIRE® G2-tilbehørssæt
Par

(sender og mod-
tager)

Enkelt
(sender eller mod-

tager)
EndoVue 24" (standard) 90K0010

90Z0152 90Z0153Kinesisk model 90K0011

Udgået model 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standard) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0022

Med berøringsfunktion 90R0037

Med fiber og berøringsfunktion 90R0038

Kinesisk model 90R0058

Radiance G2 24" (standard) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0064

Med berøringsfunktion 90R0065

Med fiber og berøringsfunktion 90R0066

Kinesisk model 90R0067

Radiance Full MMI 26" (standard) 90R0029
90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0030

Radiance G2 26" (standard) 90R0050

90Z0152 90Z0153Med fiber 90R0051

Kinesisk model 90R0061

Radiance G2 HB 26" (standard) 90R0052

90Z0154 90Z0155Med fiber 90R0053

Kinesisk model 90R0062

Radiance Ultra 27" (standard) 90R0104

90Z0156 90Z0157Med analogt printkort 90R0102

Med digitalt printkort 90R0100

Radiance G2 42" (standard) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2 55" (standard) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Med berøringsfunktion 90R0068
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Radiance Ultra 32", digital sekundær
skærm 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", analog sekundær
skærm 90R0107

Radiance Ultra 32", kun primær
skærm 90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, digi-
tal sekundær skærm 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, ana-
log sekundær skærm 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, kun
primær skærm 90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116

Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI / 2D 90R0123

6.5 Rengørings- og desinfektionsvejledning

PAS PÅ!
Enheden skal slukkes og frakobles strømkilden før rengøring og overfladedesinfektion.

Lad ikke væsker trænge ind i enhedens indvendige dele.
Lad ikke udvendige overflader at komme i kontakt med uacceptable opløsningsmid-
ler som dem, der er anført nedenfor.
Dette kan resultere i alvorlig beskadigelse af enheden.

Rengøring af enheden
Aftør grundigt alle udvendige overflader med en fnugfri klud, der er blevet fugtet med et acceptabelt rengø-
ringsmiddel. Acceptable rengøringsmidler er anført nedenfor.

Fjern resterende rengøringsmiddel ved at aftørre alle udvendige overflader med en fnugfri klud, der er fugtet
med destilleret vand.

Desinfektion af enheden
Desinficér enheden ved at aftørre alle udvendige overflader med en fnugfri klud fugtet med 80 % ethylalko-
hol. Lad enheden lufttørre.

Acceptable rengøringsmidler:
• Eddike (destilleret hvid eddike, 5 % surhedsgrad)

• Ammoniakbaseret glasrens

Acceptable desinfektionsmidler:
• Etanol 80 % efter volumen

Bemærk: De acceptable rengørings- og desinfektionsmidler, der er anført ovenfor, er blevet testet på NDS-
produkter og skader ikke produktets finish og eller dets plastikkomponenter, når de bruges som anvist.
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7 Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet
Alt elektromedicinsk udstyr skal overholde kravene i IEC 60601-1-2. Forholdsregler, efterlevelse af EMC-ret-
ningslinjerne (elektromagnetisk kompatibilitet) i denne manual samt verificering af alt medicinsk udstyr i sam-
tidig brug er påkrævet for at sikre den elektromagnetiske kompatibilitet og forenelighed med alt andet medi-
cinsk udstyr forud for et kirurgisk indgreb.

Dette udstyrs emissionskarakteristika gør det egnet til brug i erhvervsområder og på hospitaler (CISPR 11 klas-
se A). Hvis det bruges i et beboelsesområde (hvor CISPR 11 klasse B normalt er påkrævet), kan dette udstyr
muligvis ikke give tilstrækkelig beskyttelse for RF-kommunikationstjenester. Brugeren skal træffe afhjælpende
foranstaltninger, som for eksempel at flytte eller vende udstyret.

Følgende EMC-tabeller stilles til rådighed som reference:

7.1 Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet

Produktet er beregnet til brug i det miljø, som er beskrevet nedenfor. Brugeren/operatøren af produktet skal
sikre sig, at enheden bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljø – vejledning

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1

Produktet anvender kun RF-energi til den interne
funktion. Derfor er dets RF-emissioner meget lave
og vil sandsynligvis ikke forårsage interferens
med elektronisk udstyr i umiddelbar nærhed.

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B

Produktet er egnet til brug i alle virksomheder,
bortset fra offentlige virksomheder og dem, der
er direkte forbundet med det offentlige net, der
forsyner bygninger, der bruges til offentlige for-
mål.

Harmoniske emissioner
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spændingsudsving/flim-
mer-emissioner
IEC 61000-3-3

Overholder
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7.2 Vejledning og producentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

Dette produkt er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Kunden eller bruge-
ren af produktet skal sikre, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk udladning (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktudladning

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV luftudladning

Udstrålet RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Nærhedsfelter fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m

Spottests: 385 MHz. ved 27 V/m,

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz ved 9 V/m;

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz ved
28 V/m

Elektrisk hurtig transient/burst IEC 61000-4-4

±2 kV, strømforsyning

±1 kV, indgangs-/udgangsporte

100 kHz PRR

Overspænding IEC 61000-4-5

Strømforsyning, ledning til jord

Strømforsyning, ledning til ledning

±0,5, ±1, ±2 kV

±0,5, ±1 kV

Ledningsbåret RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 MHz)

6 V ISM-bånd

80 % AM 1 kHz

Strømfrekvens (50/60 Hz) magnetfelt IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 eller 60 Hz

Spændingsdyk, korte afbrydelser og spændingsvaria-
tioner på strømforsyningsledninger (indgang) IEC
61000-4-11

100 % dyk, 0,5 periode, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % dyk, 1 periode

30 % dyk, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Afbrydelse 100 % fald, 5 sek.

BEMÆRK!

Feltstyrker fra faste sendere, f.eks. basisstationer til radiotelefoner (mobil/trådløs) og fast-
netmobilradioer, amatørradio, AM- og FM-radioudsendelse samt TV-udsendelse kan ikke
med nøjagtighed forudsiges teoretisk. For at vurdere det elektromagnetiske miljø forår-
saget af faste RF-sendere skal det overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse på
stedet. Hvis den målte feltstyrke på placeringen, hvor produktet bruges, overstiger den
gældende RF-overholdelsesniveau, som er anført ovenfor, skal produktet observeres for at
bekræfte, at det fungerer korrekt. Hvis der observeres unormal ydeevne, kan yderligere
forholdsregler være nødvendige, f.eks. at vende eller flytte produktet.
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BEMÆRK!

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz bør feltstyrkerne være mindre 
end 3 V/m.

7.3 Vejledning og producentens erklæring – anbefalede sikkerhedsafstande

Anbefalede sikkerhedsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og
produktet
Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er kontrollerede.
Kunden eller brugeren af produktet kan bidrage til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at oprethol-
de en minimumsafstand mellem transportabelt og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og produktet,
jf. nedenstående anbefalinger, i forhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.

FARE!
Virkningerne af RF-telekommunikationsudstyr (sendere) på ydelseskarakteristika

Bærbare HF-kommunikationsenheder kan have indflydelse på enhedens ydelseskarakteri-
stika. Derfor skal sådanne enheder holdes mindst 30 cm (uafhængigt af enhver beregning)
fra insufflatoren, dens tilbehør og kabler.

Senderens maksimale no-
minelle udgangseffekt (W)

Sikkerhedsafstand i meter i forhold til senderens frekvens

150 kHz til 80 MHz 80 MHz til 800 MHz 800 MHz til 2,7 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,10 0,38 0,38 0,73

1,00 1,20 1,20 2,30

10,00 3,80 3,80 7,30

100,00 12,00 12,00 23,00

For sendere med en maksimal nominel udgangseffekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede sik-
kerhedsafstand d i meter (m) estimeres med den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er sen-
derens maksimale nominelle udgangseffekt i watts (W) i henhold til senderens producent.

BEMÆRK!

Ved 80 MHz og 800 MHz gælder afstanden for det høje frekvensområde.

BEMÆRK!

Der kan forekomme situationer, hvor disse retningslinjer ikke gælder. Elektromagnetisk
spredning påvirkes af strukturers, objekters og menneskers absorption og refleksion.
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8 Vilkår og betingelser

8.1 Overensstemmelseserklæringer

FCC-bestemmelser og Rådets direktiver om europæiske standarder
Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne samt EU-forordningen om medicinsk udstyr (2017/745). Betje-
ning er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) den-
ne enhed skal acceptere eventuel interferens, der modtages, herunder de interferenser, der kan forårsage uøn-
skede resultater.

1. Brug de medfølgende specificerede kabler sammen med farveskærmen for ikke at skabe interferens med
radio og tv-modtagelse. Brugen af andre kabler og adaptere kan skabe interferens med andet elektronisk
udstyr.

2. Udstyret er blevet testet og er i overensstemmelse med grænserne i henhold til FCC del 15 og CISPR 11.
Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og
bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikationsudstyr.

IEC
Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for medicinske anordninger
IEC 60601-1-2. Disse grænser er beregnet til at yde en rimelig grad af beskyttelse mod skadelig interferens i en
typisk medicinsk installation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis
det ikke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for andre an-
ordninger i nærheden.

FCC, Rådets direktiver for europæiske standarder og IEC
Der er ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forår-
sager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og slukke for
udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen vha. en eller flere af følgende foranstalt-
ninger:

• Vend eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren af signalet.

• Forbind udstyret med en kontakt på et andet kredsløb end det, som modtagerapparatet er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for at få hjælp.

Ekstraudstyr, der tilsluttes dette produkt, skal være certificeret i henhold til de respektive IEC-standarder (dvs.
IEC 60950-1 eller IEC 62368-1) for databehandlingsudstyr og IEC 60601-1 for medicinsk udstyr.

Desuden skal alle konfigurationer overholde systemstandarden IEC 60601-1-1. Enhver person, der slutter ek-
straudstyr til signaludgangsporten eller andre signaludgangsdele, konfigurerer et medicinsk system og er der-
for ansvarlig for, at systemet er i overensstemmelse med kravene i systemstandarden IEC 60601-1-1. Enhver
person, der er ansvarlig for at slutte enheden til et system, skal kontrollere, at det monteringsudstyr, der
anvendes sammen med dette produkt, overholder systemstandarden IEC 60601-1. I tvivlstilfælde kontaktes
den tekniske serviceafdeling eller den lokale repræsentant.

FCC
Bemærk: Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitalt udstyr i klasse B i henhold til del
15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens ved instal-
lation i et boligområde. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ik-
ke installeres og bruges i henhold til anvisningerne, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommuni-
kationsudstyr. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en given installation. Hvis dette
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udstyr forårsager skadelig interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan afgøres ved at tænde og
slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at korrigere interferensen vha. en eller flere af følgende
foranstaltninger:

• Vend eller flyt modtagerantennen.

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren af signalet.

• Forbind udstyret med en kontakt på et andet kredsløb end det, som modtagerapparatet er tilsluttet.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

8.2 Juridisk erklæring

NDS kan sælge sine produkter via andre producenter, distributører og forhandlere af medicinsk udstyr, og der-
for skal køberen af dette NDS-produkt rådføre sig med den virksomhed, som produktet oprindeligt blev købt
igennem, vedrørende vilkårene for eventuelle produktgarantier, der leveres af den pågældende virksomhed.

NDS hverken påtager sig eller autoriserer nogen person til på sine vegne at påtage sig noget andet ansvar i
forbindelse med og/eller relateret til salg og/eller brug af sine produkter. For at sikre korrekt brug, håndtering
og vedligeholdelse af NDS-produkter henvises kunderne til den produktspecifikke litteratur, betjeningsvejled-
ning og/eller mærkning, der følger med til produktet eller som på anden vis er tilgængelig.

Kunderne advares om, at systemkonfiguration, software, anvendelsesformål, kundedata og brugerens betje-
ning af systemet samt andre faktorer har betydning for produktets ydeevne. Selvom NDS-produkter betragtes
som værende kompatible med mange systemer, kan den specifikke funktionelle implementering hos den en-
kelte kunde variere. Derfor skal et produkts egnethed til et bestemt formål eller anvendelsesområde fastslås af
forbrugeren selv, og denne garanteres ikke af NDS.

NDS FRALÆGGER SIG SPECIFIKT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, BÅDE UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE
OG/ELLER LOVFÆSTEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET, TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL
ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE, HVAD ANGÅR ALLE NDS-PRODUKTER ELLER -TJENESTER. ENHVER
OG ALLE ANDRE GARANTIER, FREMSTILLINGER OG/ELLER GARANTIERKLÆRINGER AF ENHVER TYPE, ART ELLER
ETHVERT OMFANG, DET VÆRE SIG UNDERFORSTÅEDE, UDTRYKKELIGE OG/ELLER HVAD ENTEN DE OPSTÅR I
KRAFT AF ELLER SOM RESULTAT AF NOGEN BESTEMMELSE, LOV, KOMMERCIEL BRUG, SKIK, HANDEL ELLER PÅ
ANDEN VIS, ER HERMED UDTRYKKELIGT UDELUKKET OG AFVIST.

NDS, dennes leverandører og/eller distributører er ikke ansvarlige, hverken direkte eller i medfør af skadesløs-
holdelse, for nogen særlige, hændelige, følgemæssige, strafbare, mønstergyldige eller indirekte skader, herun-
der, men ikke begrænset til, påståede skader som følge af forsinket forsendelse, manglende levering,
produktets fejlfunktion, produktdesign eller -fremstilling, manglende evne til at bruge produkter eller tjene-
ster, mistet potentiel forretning (tabt fortjeneste) eller af nogen som helst anden årsag i forbindelse med eller
som følge af køb, salg, leasing, leje, installation eller brug af sådanne NDS-produkter, disse vilkår og betingel-
ser eller med hensyn til nogen af vilkårene i nogen aftale, som omfatter disse vilkår og betingelser.

VISSE RETSKREDSE TILLADER IKKE UNDTAGELSER OG FRASKRIVELSE AF VISSE GARANTIER ELLER ANSVARSBE-
GRÆNSNINGER, SÅ BEGRÆNSNINGERNE OG/ELLER UNDTAGELSERNE, DER FREMSÆTTES HERI, ER MULIGVIS IK-
KE GÆLDENDE. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL ANSVARET VÆRE BEGRÆNSET I DET STØRST MULIGE OMFANG, DET-
TE TILLADES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE RETSKREDS.

Oplysningerne i dette dokument, herunder alle designs og relaterede materialer, er værdifuld ejendom tilhø-
rende NDS og/eller denne licensgivere, og i passende omfang forbeholder denne sig alle patenter, copyright
og anden ophavsret til dette dokument, herunder al design, reproduktion, brug og salgsrettigheder dertil,
undtagen i det omfang disse rettigheder udtrykkeligt tildeles til andre.

Denne betjeningsvejledning kan ændres uden varsel. Kontakt NDS i tilfælde af tvivlsspørgsmål vedrørende de
seneste brugsanvisninger.
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