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1 Viktige brukermerknader
Les bruksanvisningen nøye, og bli kjent med bruken av og funksjonen til enheten og tilbehøret før bruk i
kirurgiske inngrep. Manglende overholdelse av instruksjoner i denne håndboken kan føre

• til livstruende skader på pasienten,

• alvorlige skader på kirurgisk personell, pleiepersonell eller vedlikeholdspersonell,

• eller skader eller feil på enheter og/eller tilbehør.

Produsenten forbeholder seg retten til å endre produktets utseende, grafikk og tekniske data gjennom
kontinuerlig utvikling av produktene.

Merk: Avsnitt merket med ordene ADVARSEL, FORSIKTIG og MERK har spesifikke betydninger. Avsnitt merket
med disse ordene må gis spesiell oppmerksomhet.

FARE!
Pasientens, brukerens eller andres sikkerhet og/eller helse er utsatt for fare. Ta
hensyn til denne advarselen for å unngå at pasient, bruker eller andre blir skadet.

OBS!
Disse avsnittene inneholder informasjon til brukeren om forskriftsmessig bruk av
apparatet eller tilleggsutstyret.

HENVISNING!

Disse avsnittene inneholder informasjon som presiserer anvisningene, eller som gir
nyttig tilleggsinformasjon.
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2 Sikkerhetsinformasjon

2.1 Advarsler og forsiktighetsregler

Dette symbolet varsler brukeren om at viktig informasjon om installering og/eller bruk av dette
utstyret følger. Informasjon som merkes med dette symbolet, skal leses nøye.

Dette symbolet varsler brukeren om at brukerhåndboken og oversatte kopier er publisert på NDS-
nettstedet på: www.ndssi.com/user-manuals/

Dette symbolet varsler brukeren om at ikke-isolert spenning i apparatet kan være kraftig nok til å
gi elektrisk støt. Ikke berør noen deler inne i enheten. For å redusere faren for elektrisk støt må du
IKKE fjerne dekselet eller baksiden.

Dette symbolet varsler brukeren om at informasjonen som følger etter dette symbolet, skal leses
nøye for å unngå skader på utstyret.

Dette symbolet angir produsenten.

Dette symbolet angir produsentens representant i EU.

Dette symbolet indikerer at enheten er medisinsk utstyr. Dette produktet er kun beregnet på bruk
av faglig helsepersonell i fagmessige miljøer.

Dette produktet har T.U.V.-godkjenning mht. elektrisk støt, brann og mekaniske faremomenter, i
samsvar med CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1.

Dette produktet oppfyller kravene i EN60601-1, og samsvarer derved med EU-forordning 2017/745
om medisinsk utstyr.

OBS!
Ved alvorlige hendelser

Alle alvorlige hendelser som oppstår i sammenheng med apparatet, skal rapporteres inn til
produsenten og kompetent myndighet i brukerens og/eller pasientens land.

OBS!

Dette produktet er et medisinsk utstyr i Klasse I i henhold til MDR i Europa. Ingen endringer
er tillatt.

OBS!

Dette produktet er et medisinsk utstyr i Klasse II i USA og Canada. Ingen endringer er tillatt.
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HENVISNING!

Dette utstyret/systemet er kun beregnet på bruk av faglig utdannet helsepersonell.

HENVISNING!

Utstyret har ingen interne deler som brukeren selv kan utføre vedlikehold på. Alt
vedlikehold skal overlates til kvalifisert servicepersonell.

FARE!
Fare for brann og elektrisk støt

Ikke utsett dette produktet for regn eller fukt.

FARE!

Du skal ikke bruke denne enhetens polariserte støpsel med en skjøteledning-kontakt eller
andre kontakter, med mindre de ledende stiftene kan settes helt inn.

HENVISNING!

Produktet er utviklet for å oppfylle medisinske sikkerhetskrav ved bruk i nærheten av
pasienter.

NDS Surgical Imaging, LLC, erklærer herved at detteZEROWIRE® G2 systemet er i samsvar med de
grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel.

Føderal lovgivning i USA begrenser dette utstyret til salg av eller etter ordre fra en lege.

Radiogodkjenning:
Denne enheten møter kravene i utkast til EN302 567 V2.0.24 og samsvarer med Radiodirektivet 2014/53/EU.

FCC-identifikasjon: 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 produktet oppfyller standardene ovenfor kun når det brukes med en NDS-levert strømforsyning for
medisinsk bruk.

Modell ZEROWIRE® G2
Strømforsyning GlobTek GTM91120-3024-T3A

Vekselstrømsinngang 100 til 240 volt ved 50 til 60 Hz

Likestrømsutgang 24 volt ved 1,25 ampere
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2.2 Strømledning

Bruk en strømledning av sykehuskvalitet med riktig støpsel for strømkilden.

• Denne ledningen er den eneste frakoblingsmekanismen som er godkjent for dette produktet. For å koble
fra produktet, koble ledningen fra nettstrømmen.

• Hvis enheten er veggmontert, kobler du fra strømadapteren til veggmonteringen for å slå av produktet.

• Produktet og alt annet medisinsk utstyr skal plasseres slik at ledningen og koblingen til nettstrømmen er
lett tilgjengelig.

• Dersom det er nødvendig med en skjøteledning eller en forgreningskontakt for tilkobling av produktet til
nettstrømmen, må man få bekreftet at støpselet kan kobles sikkert til skjøteledningen eller
forgreningskontakten.

• Ved bruk i USA med spenning over 120 volt skal dette produktet få tilført strøm fra en krets med en
midtstift.

2.3 Resirkulering

Overhold lokale bestemmelser og planer for gjenvinning eller avfallsbehandling av dette utstyret.
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3 Generell informasjon

3.1 Om denne håndboken

Denne håndboken er utformet for å hjelpe brukeren med installasjon, konfigurasjon og drift av ZEROWIRE®
G2 trådløst videosystem.

Funksjonsbeskrivelsene i håndboken beskriver:

1. ZEROWIRE® G2 mottaker

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

Se ZEROWIRE® G2Tilbehørssett etter skjerm [} 32] etter produktdelenumre og tilbehør.

3.2 Anvendelsesområde og kontraindikasjoner

Anvendelsesområde
NDS ZEROWIRE® G2 er en paret trådløs videokommunikasjonsender og -mottaker, beregnet for levering av
videosignaler fra en kilde, for eksempel et endoskopikamera/-prosessor, eller en annen videokilde, over en
radiofrekvenslenke til en ZEROWIRE® G2-mottaker for visning av bilder under endoskopiske og generelle
kirurgiske prosedyrer.

ZEROWIRE® G2 trådløst videosystem er en ikke-steril, gjenbrukbar enhet som ikke er beregnet for bruk i det
sterile feltet.

Kontraindikasjoner
1. Disse enhetene er ikke-sterile, gjenbrukbare enheter som ikke er beregnet for bruk i et sterilt felt.

2. Utstyret må ikke brukes i nærheten av antennelig blanding av anestetika med luft, oksygen eller lystgass.

Skal ikke brukes i MR-miljø

FARE!

Ingen deler av dette produktet skal komme i kontakt med pasienten. Berør aldri produktet
og pasienten samtidig. En minimumsavstand på 20 cm må til enhver tid opprettholdes
mellom operasjonsenheten og brukeren eller pasienten.

FARE!

For kritiske bruksomstendigheter anbefaler vi å ha en ekstra ZEROWIRE® G2-sender og
mottaker, samt en DVI-kabel, tilgjengelig som reserve.

Vi anbefaler i tillegg at en skjerm som er kablet til videokilden, er umiddelbart tilgjengelig
når en kirurgisk prosedyre pågår.

Se Typisk installasjon [} 21].
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3.3 Oversikt

ZEROWIRE® G2 -systemet overfører trådløse videosignaler fra en endoskopisk kameraprosessor eller andre
videokilder i operasjonsstuen via DVI- eller 3G-SDI-utgangen, til DVI-inngangen på en videoskjerm.

Det fungerer som et 60 GHz-basert, trådløst HD-system i samsvar med FCC-reglene (del 15) for det ulisensierte
57–64 GHz-båndet, som ligger i millimeterbølgeområdet (mmW) av det elektromagnetiske spekteret.

Et system består av en sender og en mottaker. Senderen og mottakeren er utformet for å monteres på øvre,
bakre kant på en skjerm.

Senderen kan få inngangsvideosignal fra enten en endoskopisk kameraprosessor eller fra skjermens DVI eller
SDI re-driver-utganger.

Mottakerens utgang er koblet til DVI-inngangen på en skjerm. Enhetene får strøm fra en NDS-strømforsyning
med 24 V likestrøm eller gjennom Y-adapterkabelen.

HENVISNING!

Y-adapterkabler er kun for bruk med NDS-skjermer som får strøm fra en NDS-
strømforsyning med 24 V likestrøm.

For informasjon om Y-adapteren, se Alternativer for strøm [}  16]. For en typisk konfigurasjon, se Typisk
installasjon [} 21].

3.4 Ikke forstyrrende avstand

Enhetene oppført i tabellen har blitt testet for å påvise de minste sikkerhetsavstandene til ZEROWIRE® G2
under drift uten at enhetene forstyrrer hverandre.

Hvis ZEROWIRE® G2 antas å være årsaken til, eller mottar, forstyrrelser fra disse enhetene, kan du til enhver tid
enkelt flytte enhetene fra hverandre, og deretter opprettholde separasjonsavstandene som angitt i tabellen
nedenfor.

Testet utstyr Avstand til sender Avstand til mottaker
Elektrokauterisering > 60 cm (2 fot) > 30 cm (1 fot)

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådløst tilgangspunkt > 15 cm (6 tommer) > 15 cm (6 tommer)

5,8 GHz trådløst tilgangspunkt > 15 cm (6 tommer) > 15 cm (6 tommer)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhet > 1 cm > 1 cm
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4 Konfigurering og installasjon

4.1 Tilkoblingspaneler

(1)

(2)

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

ZEROWIRE® G2-senderens og mottakerens tilkoblingspaneler

(1) ZEROWIRE® G2 Sender (5) DVI-inngang
(2) ZEROWIRE® G2 Mottaker (6) DVI-utgang
(3) PÅ/AV-bryter (7) 3G-SDI-inngang
(4) Strømkontakt (8) USB-porter (til fastvareoppdateringer)

HENVISNING!

USB-porter brukes til å installere oppdateringer av senderens eller mottakerens fastvare,
og ikke som en I/O-port til generelle formål.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Sender/mottaker-tilkobling og statusindikator

(1) Koblingsindikator
(2) Koblingsknapp
(3) LED-statusindikator for sender
(4) LED-statusindikator for mottaker

LINK-knappen brukes til å koble en sender til en mottaker.

På mottakeren brukes LINK-knappen også til å aktivere stolpediagrammet for signalstyrke beskrevet i avsnitt
Signalstyrke- og diagnosemeldinger som vies på skjermen [} 26].

4.2 Installering

Monteringsbraketter
Se ZEROWIRE® G2Tilbehørssett etter skjerm [} 32].

Installering (veggmonterte skjermer)

HENVISNING!

Denne installasjonen krever to personer: én til å støtte skjermen, og én til å utføre
installasjonen.

Erstatt monteringsskruene på venstre side med to av de vedlagte lengre skruene. Se A i grafikken Installasjon
sett bakfra – monteringsskruer [} 15].

Stram de vedlagte skruene på venstre side med bare 2–3 omdreininger.

Fjern de to skruene på høyre side fra VESA-festet. Se B i grafikken Installasjon sett bakfra – monteringsskruer
[} 15].
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A B

Installasjon sett bakfra – monteringsskruer

Med monteringsbladet vendt mot forsiden av skjermen skyver du trinnbraketten
mellom VESA-festet og baksiden av skjermen til hakket merket med skjermen du jobber
med, ligger over de to skruene på venstre side. Se C i grafikken Installasjon sett bakfra –
trinnbrakett og moduler [} 16].

Bytt ut skruene på høyre side med de vedlagte skruene.

Trekk til alle skruer.
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C D
Installasjon sett bakfra – trinnbrakett og moduler

Med baksiden av ZEROWIRE® G2 sender- eller mottakermodulen vendt mot forsiden av skjermen, juster
sporet nederst på modulen på linje med monteringsbladet, og trykk modulen inn på monteringsbladet til
modulen er godt festet. Se D i grafikken Installasjon sett bakfra – trinnbrakett og moduler [} 16].

4.3 Alternativer for strøm

ZEROWIRE® G2-sendere og -mottakere som brukes med en støttet NDS-skjerm på 32 tommer eller mindre,
kan bruke en valgfri Y-adapterkabel til å forsyne ZEROWIRE® G2-enheten med strøm. Begge typer Y-
adapterkabler blir vist nedenfor.

Der det er aktuelt, er riktig Y-kabel inkludert i tilbehørssettet (se ZEROWIRE® G2Tilbehørssett etter skjerm
[} 32] for å avgjøre riktig tilbehørssett for NDS-skjermen som brukes).

ZEROWIRE® G2-sendere og -mottakere kan også drives med den medfølgende 24 V likestrømforsyningen.

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

(1) (2)

(1) Modellnumre for 24 VDC-strømforsyninger
(2) J3 av 'Y'-adapteren eller 24 VDC-strømkabelen kobles her

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Når du bruker strømforsyningen, velg og installer kontaktadapteren som passer til effektbehovet.
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4.4 Koblingsdiagrammer

ZEROWIRE® G2 sender-kabling

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videokilde
(2) DVI-utgang (DVI-kabel)
(3) SDI-utgang (valgfri 3G-SDI-kabel)
(4) Strøm til skjerm (24 VDC)
(5) Strøm til sender (24 VDC)
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ZEROWIRE® G2 mottaker-kabling

(1)

(2)

(3)

Kabling av mottaker

(1) DVI-inngang (DVI-kabel)
(2) Strøm til sender (24 VDC)
(3) Strøm til skjerm (24 VDC)

4.5 Bøyeradius for kabelen

OBS!
Degradering av videosignalet

Vi anbefaler at bøyeradiusen til metallkabler ikke er mindre enn 63 mm (2,5 tommer) eller 7
ganger kabelens diameter. Skarpere bøyer kan skade kabelen og/eller degradere
videosignalet.

4.6 Konfigurasjon

Sammenkobling av senderen og mottakeren
Før ZEROWIRE® G2-systemet settes i drift, må sender- og mottaker-paret sammenkobles.

Når et sender- og mottaker-par er sammenkoblet, forblir de sammenkoblet til senderen bevisst blir
sammenkoblet med en annen mottaker, eller mottakeren bevisst blir sammenkoblet med en annen sender.

HENVISNING!

Hvis et sammenkoblet par blir slått av, kobles de automatisk sammen når de blir slått på
igjen.
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Sammenkoblingsprosedyre:
1. Koble en DVI- eller SDI-videokilde til senderen (2) og en skjerm til mottakerens DVI-utgang (3).
2. Trykk og hold inne LINK-knappen (6) på mottakeren (3) til koblingsindikatoren (5) begynner å blinke

blått hurtig, deretter slipper du. På dette tidspunktet har brukeren 60 sekunder på seg til å flytte over til
den andre enheten og trykke på LINK-knappen på denne enheten (2).

3. Trykk og hold inne LINK-knappen (6) på senderen (2) til koblingsindikatoren (5) begynner å blinke blått
hurtig, deretter slipper du.

4. Når senderen og mottakeren identifiserer hverandre og begynner å sammenkobles, vil både LED-
statusindikatorene (7)/(8) og koblingsindikatorene (5) på begge enheter blinke hurtig i flere sekunder. Når
sammenkoblingen er opprettet, slår koblingsindikatoren på enhetene seg av.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Sammenkoblingsprosedyre

(1) DVI- eller SDI-signal
(2) Sender
(3) Mottaker
(4) DVI-utgang til skjerm
(5) Koblingsindikator
(6) Sammenkoblingsknapp sender/mottaker (trykk for å starte sammenkobling)
(7) LED-statusindikator for sender
(8) LED-statusindikator for mottaker



21 / 40

Konfigurering og installasjon | 21

OBS!

ZEROWIRE® G2-sendere og/eller -mottakere er ikke kompatible med eldre ZEROWIRE® G2-
sendere og -mottakere.

Overføring av video
Når sammenkoblingen er fullført, skal LED-statusindikatorene bli blå og kildebildet skal vises på skjermen.
Dette fullfører grunnleggende konfigurasjon.

HENVISNING!

Senderen og mottakeren er ikke begrenset til bruk innenfor synslinje, dvs. at
sammenkoblingen vil fungere godt selv om det er hindringer i veien. Ingen av enhetene bør
imidlertid være helt omgitt av metallobjekter.

4.7 Typisk installasjon

FARE!

For kritiske bruksomstendigheter anbefaler vi å ha en ekstra ZEROWIRE® G2-sender og
mottaker, samt en DVI-kabel, tilgjengelig som reserve.

Vi anbefaler i tillegg at en skjerm som er kablet til videokilden, er umiddelbart tilgjengelig
når en kirurgisk prosedyre pågår.

(1) (2)

Typisk installasjon

(1) Sender
(2) Mottaker
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4.8 Ytelse

ZEROWIRE® G2 HD trådløst videosystem er beregnet og optimalisert for bruk i operasjons- eller
prosedyrerom. Bruk utenfor det kliniske miljøet anbefales ikke.

Følgende trinn vil hjelpe deg med å oppnå optimal ytelse av ZEROWIRE® G2-systemet:

1. Monter begge komponentene minst 1,5 m (5 fot) fra gulvet.

2. Ideelt sett bør både sender og mottaker være i samme høyde.

3. For å oppnå en pålitelig videokobling må du følge oppsettveiledningen i avsnitt Posisjonering og
orientering [} 22].

4. Senderen og mottakeren skal vende mot hverandre og være synlig for hverandre i fritt luftrom.

5. Ved drift der enhetene ikke er synlige for hverandre, anbefaler vi at senderen og mottakeren plasseres
innenfor 1,8 m (6 fot) eller mindre fra veggene.

4.9 Posisjonering og orientering

På grunn av formen på antennens signalfelt bør både sender- og mottakerenheter installeres slik at de er stilt
vertikalt og horisontalt innenfor ± 10°.

Vertikal stilling
Vertikal stilling burde være innen ± 10 °.

Horisontal stilling
Horisontal stilling burde være innen ± 10 °.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Sender
(2) Primær monitor
(3) Mottaker
(4) Sekundær monitor
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(1)
(2)

(1) Sender
(2) Feltform

Høyde over havet
Senderen og mottakeren skal plasseres minst 1,5 m (5 fot) over gulvet, være i samme høyde og helst med
senderens og mottakerens forkanter, parallelle og vendt mot hverandre.

Horisontal avstand mellom sender og mottaker
ZEROWIRE® G2 fungerer korrekt med en horisontal avstand mellom sender og mottaker på opptil 9,1 m (30
fot). I de fleste operasjonsstuer oppnås imidlertid de beste resultatene med en horisontal avstand på opptil 2,4
m (8 fot).
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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 skjerm (6) Operasjonsbord
(3) Sekundær skjerm (7) Endoskopvogn
(4) ZEROWIRE® G2 mottaker

4.10 Drift utenfor synslinjen

ZEROWIRE® G2-systemet kan opprettholde en delvis blokkert trådløs tilkobling. Best ytelse oppnås imidlertid
med en klar synslinje mellom enhetene.

I en operasjonsstue finnes det takmonterte bomsystemet og de fjærbelastede leddene samt
operasjonslamper store metallstrukturer som potensielt kan blokkere de trådløse signalene hvis de er i veien
for synslinjen mellom sender og mottaker (se illustrasjon nedenfor).

Det er å foretrekke at operasjonslamper plasseres slik at de ikke er i veien, eller er hevet over synslinjen. Hvis
en hindring må plasseres i synslinjen, er det beste alternativet å plassere den halvveis mellom sender og
mottaker.

Operasjonsstuer som har vegger og/eller tak som er konstruert med metallplater, kan redusere ytelsen til
ZEROWIRE® G2. Dette kan muligens motvirkes ved å flytte senderen og mottakeren nærmere hverandre, sette
synslinjen deres til 0° (se Posisjonering og orientering [}  22]), og sørge for at det ikke er noen hindringer
mellom sender og mottaker.
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Utenfor synslinje

4.11 Unngå samkanalinterferens

Hvis ZEROWIRE® G2-oppsettet er et typisk ett-system per rom, er det i hovedsak ingen begrensninger.
Senderens kanalvalg-funksjon velger den kanalen som er minst utsatt for forstyrrelser fra de to tilgjengelige
kanalene, basert på resultatet av selvtesten ved oppstart.

Noen av faktorene som påvirker isoleringen av ZEROWIRE® G2-kanalene er oppgitt nedenfor.

1. Materialet i rommets vegger og veggtykkelsen.

2. Åpning og lukking av rommets dører.

3. Rommets takstruktur og materialene som brukes i konstruksjonen.

HENVISNING!

Drift fra et rom til et annet støttes ikke.
ZEROWIRE® G2-sender/mottaker-par må være installert i samme rom.

Når to sender/mottaker-par er installert i et gitt rom, må hvert par kobles sammen separat,
ett par om gangen, der du kobler det andre paret etter tilkobling av det første. Det er ikke
nødvendig å slå av det først tilkoblede paret før du starter eller kobler til det andre paret.
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4.12 Kanalbruk

Anbefalingene nedenfor bør brukes til å finne den riktige innstillingen.

1. ZEROWIRE® G2-sendere og/eller -mottakere kan ikke brukes sammen med tidligere ZEROWIRE®
G2-sendere og/eller -mottakere.

2. Maksimalt to ZEROWIRE® G2-systemer kan operere i samme rom. Senderne og mottakerne bør skilles
med minst 1 m (3 fot) i rommet.

3. Grupper av to ZEROWIRE® G2-systemer kan settes opp i flere rom, forutsatt at rommene er adskilt minst
7,6 m (25 fot) fra hverandre.

4. ZEROWIRE® G2-sender og/eller mottaker må ikke installeres i metallskap eller være omgitt av
metallgjenstander, da dette vil forhindre senderen fra å kommunisere med mottakeren.

4.13 Installering av multi-system

Når to systemer skal installeres i samme operasjonsstue, bruker du følgende fremgangsmåte:

1. Hvis senderen og mottakeren ikke har vært tilkoblet, slår du på én sender og én mottaker og følger
deretter tilkoblingsprosedyren beskrevet i Konfigurasjon [} 19].

2. Slå på det andre sender- og mottaker-paret, og gjenta tilkoblingsprosedyren. Sender- og mottaker-
parene må tilkobles ett par om gangen. Vi anbefaler at tilkoblede par merkes for å forenkle
installasjon og feilsøking.

4.14 Signalstyrke- og diagnosemeldinger som vies på skjermen

Når en mottaker kobles til en skjerm, vises selvforklarende diagnosemeldinger i nedre venstre hjørne av
skjermen for å informere brukeren om mottakerens nåværende status.

Meldingene vises i 15 sekunder, med unntak av Søk etter trådløst signal fra sender mislyktes og Intet
trådløst signal detektert: ss=0 vm=NONE.

Søk etter trådløst signal fra sender mislyktes og Intet trådløst signal detektert: ss=0 vm=NONE
vises til handling for å rette problemet utføres.

Når meldingen Intet trådløst signal detektert: ss=0 vm=NONE og/eller diagram med 1 stolpe vises på
skjermen, er den trådløse tilkoblingen upålitelig og krever umiddelbare tiltak.

Stolpediagrammet for signalstyrke vises i nedre høyre hjørne av mottakerens skjerm i 60 sekunder ved
oppstart. Det vises også når tilkoblingen gjenopprettes etter frakobling.

Når kvaliteten på tilkoblingen er dårlig, vises stolpediagrammet automatisk for å varsle brukeren om at
handling kreves.
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Skjermmeldingene vises under diagrammet for signalstyrke.

(1)

(1) Diagrammer for signalstyrke

Skjermmeldinger
Intet trådløst signal detektert: ss=0 vm=NONE
Intet DVI/SDI-signal detektert
Mottar trådløst signal
Prøver å opprette trådløs tilkobling
Kunne ikke opprette trådløs tilkobling
Søker etter trådløst signal fra sender
Søk etter trådløst signal fra sender mislyktes

Stolpediagram for signalstyrke

Utmerket tilkoblingskvalitet

Akseptabel tilkoblingskvalitet

Dårlig tilkoblingskvalitet eller tilkoblingen er nede,
hyppig piksellering og/eller skjermbildet «fryser»
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5 ZEROWIRE® G2 Feilsøking

Feil Mulige årsaker Utbedringstiltak

Indikator-LED er ikke på

Løs strømkontakt Kontroller at enhetens strømstøpsel er satt helt inn i
strømkildekontakten.

Y-kabel

Hvis du bruker Y-kabelen til å forsyne strøm til
enheten, bekrefter du at den er koblet til en NDS-
strømforsyning med 24 V likestrøm og at
strømforsyningen er strømførende.

Frittstående
strømforsyning

Hvis frittstående strømforsyning blir brukt, bekrefter
du at den er satt helt inn i stikkontakten.

Stikkontakt
Noen stikkontakter har innebygde PÅ/AV-brytere.

Hvis kontakten som brukes har en innebygd bryter,
kontrollerer du at den er slått på.

Se avsnitt Alternativer for strøm [} 16] for mer informasjon.

Ingen sender funnet

Senderen er på AV,
eller kabelen fra
videokilden er ikke
tilkoblet, eller
videokilden er på AV.

Kontroller at senderen står på PÅ eller at kildesignalet
er koblet til.

Ingen bilde på skjermen
etter endring av
inndataoppløsning

Senderen eller
mottakeren kan ikke
fange inn
videosignalet.

Slå ZEROWIRE® G2-senderens og -mottakerens
strømbryter av og på (ikke skjermens).

Klarer ikke å opprette
kobling etter forsøk på
paring

Senderen og
mottakeren kan ikke bli
enige om hvilken
radiokanal de skal
koble til på.

Slå av og på strømforsyningen til ZEROWIRE® G2-
senderen og -mottakeren.

Dårlig eller blafrende
video

Sender og mottaker er
plassert mer enn 9,1 m
(30 fot) fra hverandre.

Reduser avstanden mellom senderen og mottakeren
til 9,1 m (30 fot) eller mindre.

Se Maksimal rekkevidde i avsnitt ZEROWIRE® G2
Spesifikasjoner [} 30].

Sender og mottaker er
ikke riktig oppstilt i
forhold til hverandre

Følg anbefalingene for oppstilling av sender-mottaker
under Posisjonering og orientering [} 22].

DVI- eller SDI-
tilkoblinger (kun
sender)

Kontroller at kablene er riktig tilkoblet.

Videomodus støttes
ikke

Kontroller at valgt videomodus støttes. Se Støttede
videomoduser [} 31].

DVI- eller SDI-kabler
(kun sender)

Bytt ut kablene én om gangen og sjekk
videoskjermen.

Hvis videosignalet vises som det skal etter at én kabel
er byttet ut, kaster du kabelen du nettopp byttet ut.

Crosstalk Se Unngå samkanalinterferens [} 25].
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Feil Mulige årsaker Utbedringstiltak

Lav signalstyrke Se Signalstyrke- og diagnosemeldinger som vies på
skjermen [} 26].

Senderen og
mottakeren er feil
tilkoblet

Bekreft at videokilden er koblet til senderen, ikke til
mottakeren.

LED-statusindikatorer
LED-status Beskrivelse
Blått og blinker sakte Enheten skanner etter en kanal.

Blått og blinker hurtig Enheten forsøker å koble til.

Blått og kontinuerlig
Enheten sender («sender») eller mottar («mottaker»)
videodata.

Vekslende blått PÅ/AV i tre sekunder Ingen tilkoblingsinformasjon lagret.
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6 Spesifikasjoner

6.1 ZEROWIRE® G2 Spesifikasjoner

HENVISNING!

Spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Kontakt NDS for oppdaterte
spesifikasjoner.

Trådløs signaltype 60 GHz trådløst HD-bånd (WiHD)

Frekvensbånd 57–64 GHz

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

Videoutganger (Rx) DVI-D

Videokomprimering Ingen

Støtte for 3D-format Linje ved linje, topp/bunn, side ved side

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

3D-videotidtakinger Bare 1080 p ved 59,94 (SMPTE 424M)

HIPAA-støtte 256-bits AES-kryptering

Systemlatens < 1 bilde

Maksimalt antall par per operasjonsstue 2

RF-effekt ut < 28 dBm / MHz EIRP

Maksimal rekkevidde < 9,14 m (30 fot)*

Datahastighet 950 Mbps – 3,8 Gb/s

Strømforbruk < 8 W

*Den effektive rekkevidden kan variere avhengig av miljøet produktet brukes i. Følg instruksjonene i avsnitt
Konfigurasjon [} 19] for å oppnå optimal ytelse og rekkevidde.

Fysiske mål 236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3" x 3,4" x 2,0" (hver)

Enhetens vekt 0,45 kg (1,0 lb)

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

Driftsluftfuktighet 20 % til 90 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende

Driftshøyde o. h. 2 000 m (6 600 ft)

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

Lagringsluftfuktighet < 70 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)

Lagringshøyde o.h. 10 000 m (33 000 fot)

Transportluftfuktighet < 70 % relativ luftfuktighet (ikke-kondenserende)

Transportlufttrykk 549 hPa til 1013 hPa
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6.2 Testfrekvensens maksimale EIPR-utgangseffekt

Kanaler Testfrekvensens maksimale EIPR-
utgangseffekt Gjennomsnittlig EIRP-utgangseffekt

LRP lav kanal 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP høy kanal 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP lav kanal 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP høy kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Støttede videomoduser

Format Bildefrekvens
(Hz)

Horisontal
oppløsning
(aktive piksler)

Vertikal
oppløsning
(aktive piksler)

Horisontal
oppløsning
(totalt antall
piksler)

Vertikal
oppløsning
(totalt antall
piksler)

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

Egendefinert modus 60 1280 1024 1688 1066

Egendefinert modus 60 1292 960 1576 1000

Egendefinert modus 60 1023 768 1396 806

Egendefinert modus 60 1248 1024 1688 1066

Egendefinert modus 60 1280 1024 1716 1108

Egendefinert modus 60 1440 900 1904 932

Egendefinert modus 60 1024 1024 1686 1068

Egendefinert modus 60 1024 1024 1124 1068

Egendefinert modus 50 1024 1024 1280 1125

Egendefinert modus 60 1280 1024 1688 1066

Egendefinert modus 60 1920 1080 2200 1125

Egendefinert modus 60 1920 1080 2184 1125

Egendefinert modus 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2Tilbehørssett etter skjerm

Skjerm NDS-delenr.

ZEROWIRE® G2 Tilbehørssett
Par

(sender og
mottaker)

Enkeltstående
(sender eller

mottaker)
EndoVue 24" (standard) 90K0010

90Z0152 90Z0153Modell for Kina 90K0011

Avviklet modell 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standard) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0022

Med berøring 90R0037

Med fiber og berøring 90R0038

Modell for Kina 90R0058

Radiance G2 24" (standard) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0064

Med berøring 90R0065

Med fiber og berøring 90R0066

Modell for Kina 90R0067

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

Med fiber 90R0030

Radiance G2 26" (standard) 90R0050

90Z0152 90Z0153Med fiber 90R0051

Modell for Kina 90R0061

Radiance G2 HB 26" (standard) 90R0052

90Z0154 90Z0155Med fiber 90R0053

Modell for Kina 90R0062

Radiance Ultra 27" (standard) 90R0104

90Z0156 90Z0157Med analogt kretskort 90R0102

Med digitalt kretskort 90R0100

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

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

Med berøring 90R0068

Radiance Ultra 32", digital sekundær 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", analog sekundær 90R0107

Radiance Ultra 32", kun primær 90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
digital sekundær 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
analog sekundær 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, kun
primær 90R0114
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Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116
90Z0162 90Z0163

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

6.5 Instruksjoner for rengjøring og desinfisering

OBS!
Før rengjøring og desinfisering av overflaten skal enheten være slått AV og koblet fra
strømkilden.

Væsker må ikke komme inn på innsiden av enheten.

Utvendige overflater må ikke komme i kontakt med ikke godkjente løsemidler, som de
som er oppført nedenfor.

Det kan føre til alvorlig skade på enheten.

Rengjøring av enheten
Tørk grundig av alle utvendige overflater med en lofri klut som er fuktet med et godkjent rengjøringsmiddel.
Godkjente rengjøringsmidler er oppført nedenfor.

Fjern rester av rengjøringsmiddelet ved å tørke alle utvendige overflater med en lofri klut fuktet med renset
vann.

Desinfisering av enheten
Desinfiser enheten ved å tørke alle utvendige overflater med en lofri klut fuktet med 80  % etylalkohol. La
enheten lufttørke.

Godkjente rengjøringsmidler:
• Eddik (destillert hvit eddik, 5 %)

• Salmiakkbasert glassrens

Godkjente desinfiseringsmidler:
• Etanol, 80 %

Merk: De godkjente rengjørings- og desinfiseringsmidlene oppført ovenfor er testet på NDS-produkter, og
når de brukes som anvist, skader de ikke produktets overflate eller plastkomponenter.
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7 Tabeller for elektromagnetisk kompatibilitet
Alle elektroniske medisinske apparater skal oppfylle kravene i IEC 60601-1-2. Før kirurgi skal man påse at alle
forholdsregler er fulgt, at retningslinjer for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) som gis i denne håndboken
overholdes, og at alle medisinske apparater som brukes samtidig, fungerer som de skal med hensyn på
elektromagnetisk kompatibilitet.

Dette utstyrets utslippsegenskaper gjør det passende for bruk i industrielle områder og sykehus (CISPR 11
klasse A). Hvis dette utstyret brukes i et boligmiljø (der CISPR 11 klasse B normalt er nødvendig), vil det ikke
nødvendigvis gi tilstrekkelig beskyttelse til radiofrekvente kommunikasjonstjenester. Brukeren må kanskje
iverksette utbedrende tiltak, som å flytte eller snu på apparatet.

Følgende EMC-tabeller gis som referanse:

7.1 Veiledning og produsenterklæring - elektromagnetiske emisjoner

Produktet er beregnet for bruk i miljøer som spesifisert nedenfor. Brukeren/operatøren av produktet skal
sørge for at enheten brukes i et slikt miljø.

Utslippstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

RF-stråling CISPR 11 Gruppe 1

Produktet bruker RF-energi kun til interne
funksjoner. RF-utstrålingen er derfor svært lav, og
det er lite sannsynlig at den vil utsette elektronisk
utstyr i nærheten for interferens.

RF-stråling CISPR 11 Klasse B

Dette produktet kan brukes i alle bygg, unntatt
næringsbygg og bygninger som er direkte
tilkoblet til det offentlige lavspentnettet som
tilfører strøm til næringsbygg.

Harmoniske utslipp
IEC 61000-3-2 Klasse A

Spenningssvingninger/
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

Samsvarer

7.2 Veiledning og produsenterklæring – Immunitet mot elektromagnetisk interferens

Dette produktet er beregnet på bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert nedenfor. Kunden
eller brukeren av produktet skal påse at apparatet brukes i slike miljøer.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk utladning (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV kontaktutlading

± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV luftutlading

Utstrålt RF-felt IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz til 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Nærhetsfelt fra trådløse sendere IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz. 3 V/m

Punkttester: 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
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Elektrisk hurtige transienter / spenningsstøt
IEC 61000-4-4

± 2 kV, nettstrøm

± 1 kV, I/O-porter

100 kHz PRR

Overspenning IEC 61000-4-5

Nettstrøm, linje til jord

Nettstrøm, linje til linje

± 0,5, ± 1, ± 2 kV

± 0,5, ± 1 kV

Ledet RF IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz til 80 M Hz)

6 V ISM-bånd

80 % AM 1 kHz

Strømfrekvensens (50/60 Hz) magnetiske felt
IEC 61000-4-8

30 A/m – 50 eller 60 Hz

Spenningsfall, korte avbrudd og spenningsvariasjoner
i strømforsyningsledninger IEC 61000-4-11

100 % fall, 0,5 perioder, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100 % fall, 1 periode

30 % fall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Brudd 100 % fall, 5 sek

HENVISNING!

Feltstyrken fra faste transmittere, som f.eks. basestasjoner for radio- og mobiltelefoner og
landbaserte mobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendere og TV-sendere kan ikke
anslås nøyaktig teoretisk. For å kunne vurdere det elektromagnetiske miljøet som skyldes
RF-sendere, bør man vurdere å gjennomføre en undersøkelse av elektromagnetiske forhold
på stedet. Dersom den målte feltstyrken på stedet der produktet brukes overskrider det
gjeldende RF-samsvarsnivået ovenfor, skal produktet observeres for å kontrollere normal
drift. Dersom det observeres unormal ytelse, skal man iverksette ekstra tiltak, som å snu
eller flytte på produktet.

HENVISNING!

I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz må feltstyrken være under 
3 V/m.
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7.3 Veiledning og produsents erklæring – Anbefalte separasjonsavstander

Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og produktet
Produktet er beregnet for bruk i elektromagnetiske miljøer der man kontrollerer utstrålte RF-forstyrrelser.
Kunden eller brukeren av produktet kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde
en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og produktet, etter de
anbefalinger som gis under, og i overensstemmelse med kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

FARE!
Effektene av RF-telekommunikasjonsenheter (sendere) på ytelsesegenskapene

Bærbare høyfrekvente kommunikasjonsenheter kan ha innvirkning på enhetens
ytelsesegenskaper. Derfor må slike apparater holdes på minimum 30 cm avstand
(uavhengig av beregninger) fra insufflatoren, tilbehør og kabler.

Beregnet maksimum
utgangseffekt (W) for
senderen

Separasjonsavstand i meter i henhold 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 klassifisert med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppgitt ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand d i meter (m) bestemmes med ligningen som er relevant for senderens frekvens, der P er
senderens maksimale utgangseffekt i watt (W), i henhold til senderens produsent.

HENVISNING!

Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.

HENVISNING!

Disse retningslinjene vil kanskje ikke gjelde i alle situasjoner. Elektromagnetisk spredning
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra konstruksjoner, gjenstander og mennesker.
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8 Vilkår og betingelser

8.1 Samsvarserklæringer

FCC-regler og EU-direktiver
Denne enheten er i overensstemmelse med del 15 av FCC-reglene og Den europeiske unions forordning om
medisinsk utstyr 2017/745. Bruk av utstyret er underlagt følgende to betingelser: (1) Apparatet må ikke
forårsake skadelig interferens og (2) apparatet må tåle interferens fra annet utstyr, inkludert interferens som
kan føre til uønskede resultater.

1. Bruk de monterte, spesifiserte kablene med fargeskjermen, slik at utstyret ikke forstyrrer mottak av radio-
og TV-signaler. Bruk av andre kabler eller adaptere kan føre til interferens med annet elektronisk utstyr.

2. Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene i FCC del 15 og CISPR 11. Dette utstyret
genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i
radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.

IEC
Dette utstyret har blitt testet og funnet å samsvare med grensene for medisinsk utstyr i IEC 60601-1-2. Disse
grensene er definert for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en typisk medisinsk installasjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan føre til betydelige forstyrrelser i
annet utstyr i nærheten dersom det ikke installeres og brukes i overensstemmelse med instruksjonene.

FCC, EU-direktiver og IEC
Det finnes ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret
forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe man kan finne ut av ved å skru utstyret av og på
igjen, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

• Snu eller flytt på mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Kople utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koplet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Tilleggsutstyr som er koblet til dette produktet, må være sertifisert i henhold til de respektive IEC-standardene,
som IEC 60950-1 eller IEC 62368-1 for databehandlingsutstyr og IEC 60601-1 for medisinsk utstyr.

Alle konfigurasjoner skal dessuten være i samsvar med systemstandarden IEC 60601-1-1. Alle som kobler
ekstra utstyr til signalinngangsdelen eller signalutgangsdelen konfigurerer et medisinsk system, og er derfor
ansvarlig for at systemet er i samsvar med kravene i systemstandarden IEC 60601-1-1. Den som er ansvarlig for
å montere enheten til et system, må sikre at monteringsutstyret som brukes med produktet, er i samsvar med
IEC-standard 60601-1. Hvis du er i tvil, må du kontakte den tekniske serviceavdelingen eller din lokale
representant.

FCC
Merk: Dette utstyret har blitt testet og er funnet å være i samsvar med grensene for en digital enhet i klasse B,
i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utformet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig
interferens i en boliginstallasjon. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og kan
føre til betydelige forstyrrelser i radiokommunikasjon dersom det ikke installeres og brukes i
overensstemmelse med instruksjonene. Det finnes derimot ingen garanti for at interferens ikke vil forekomme
i en installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, noe man kan
finne ut av ved å skru utstyret av og på igjen, oppfordres brukeren til å prøve å korrigere interferensen ved
hjelp av følgende tiltak:
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• Snu eller flytt på mottakerantennen.

• Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.

• Kople utstyret til en kontakt i en annen krets enn den mottakeren er koplet til.

• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

8.2 Juridisk erklæring

NDS kan selge sine produkter via andre produsenter, distributører eller forhandlere av medisinsk utstyr. De
som kjøper et NDS-produkt bør derfor kontakte den forhandleren der produktet opprinnelig ble kjøpt for
informasjon om eventuell produktgaranti de måtte gi, hvis noen.

NDS påtar seg ikke, og autoriserer heller ingen andre til å påta seg, noe annet ansvar i forbindelse med og/eller
relatert til salg og/eller bruk av våre produkter. For å sikre riktig bruk, håndtering og vedlikehold av NDS-
produkter bør kundene lese produktspesifikk dokumentasjon, instruksjonshåndboken og/eller enhver
merking som finnes på produktet eller som er tilgjengelig på annen måte.

Kundene gjøres oppmerksomme på at systemets konfigurasjon, programvare, bruksområde, kundedata og
operatørens styring av systemet, er noen av de faktorene som påvirker produktets ytelse. Selv om NDS'
produkter anses som kompatible med mange systemer, kan spesifikke funksjonelle implementasjoner variere
fra kunde til kunde. Produktets egnethet til et bestemt formål eller bruksområde skal derfor vurderes av
kunden, og garanteres ikke av NDS.

NDS FRASIER SEG SPESIELT ALLE GARANTIER AV ALLE SLAG, ENTEN DISSE ER UTTRYKTE, IMPLISITTE OG/ELLER
LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, DUGELIGHET OG/ELLER
EGNETHET TIL ET SPESIELT FORMÅL, OG UKRENKELIGHET MED HENSYN TIL ALLE PRODUKTER OG TJENESTER
FRA NDS. ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, REPRESENTASJONER OG/ELLER FORSIKRINGER AV ENHVER
TYPE, ENHVER NATUR ELLER ETHVERT OMFANG, BÅDE IMPLISITTE, UTTRYKTE OG/ELLER SOM FREMKOMMER
ELLER FØLGER AV VEDTEKT, LOV, KOMMERSIELL BRUK, SEDVANE, PROFESJON ELLER ANNET, BLIR HERVED
UTTRYKKELIG EKSKLUDERT OG AVVIST.

NDS, dets leverandører og/eller forhandlere er ikke ansvarlige, verken direkte eller erstatningsmessig for
spesielle, tilfeldige, følgemessige, strafferettslige, erstatningsmessige eller indirekte skader, inkludert, men
ikke begrenset til påståtte skader som følge av forsinket levering, uteblitt levering, produktsvikt,
produktkonstruksjon eller produksjon, manglende evne til å bruke slike produkter eller tjenester, tap av
fremtidig virksomhet (tapt profitt), eller enhver annen årsak, uansett hva dette måtte være, i forbindelse med
eller som følge av kjøp, salg, leie, installasjon eller bruk av NDS-produkter, disse vilkårene og betingelsene,
eller med hensyn til noen av vilkårene i enhver avtale som innbefatter disse vilkårene og betingelsene.

NOEN JURIDIKSJONER TILLATER IKKE EKSKLUSJONER OG FRASKIVELSE AV VISSE GARANTIER ELLER
BEGRENSNINGER AV ØKONOMISK ANSVAR, NOE SOM BETYR AT BEGRENSNINGENE OG/ELLER EKSKLUSJONENE
FREMSTILT HERI, IKKE NØDVENDIGVIS HAR GYLDIGHET. HVIS DETTE ER TILFELLET, VIL ANSVARET BEGRENSES I
DEN GRAD LOVEN I DEN GJELDENDE JURIDIKSJONEN TILLATER DET.

Informasjonen som gis i dette dokumentet, inkludert alle design, konstruksjoner og relatert materiell, eies av
NDS og/eller dets lisensutstedere, som forbeholder seg, i den grad det er aktuelt, all patentrettighet,
opphavsrett og annen eiendomsrett til dette dokumentet, inkludert all design, reproduksjon, bruk og salgsrett
til dette, med unntak av de rettigheter som er uttrykkelig gitt til andre.

Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forhåndsvarsel. Dersom det foreligger spørsmål rundt de siste
bruksinstruksjoner, vennligst kontakt NDS.
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