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1 Ważne uwagi dla użytkownika
Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania i zapoznać się z działaniem i funkcją urządzenia oraz akce-
soriów przed użyciem podczas zabiegów chirurgicznych. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w niniej-
szej instrukcji może prowadzić do

• urazów zagrażających życiu pacjenta,
• ciężkich obrażeń zespołu chirurgicznego, personelu pielęgniarskiego lub serwisowego,
• uszkodzeń lub wadliwego działania urządzenia i/lub akcesoriów.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji wyglądu, grafiki oraz danych technicznych produktu
poprzez ciągły rozwój swoich produktów.
Uwaga: Akapity oznaczone słowami OSTRZEŻENIE, PRZESTROGA i UWAGA mają specjalne zna-
czenie. Na fragmenty oznaczone tymi słowami należy zwrócić szczególną uwagę.

ZAGROŻENIE!
Zagrożone jest bezpieczeństwo i/lub zdrowie pacjenta, użytkownika lub osoby trze-
ciej. Należy przestrzegać tego ostrzeżenia, aby uniknąć obrażenia pacjenta, użytkow-
nika lub osoby trzeciej.

UWAGA!
Takie akapity zawierają informacje przekazane użytkownikowi i dotyczące zamierzo-
nego i właściwego użytkowania urządzenia lub wyposażenia dodatkowego.

WAŻNE!
Akapity te zawierają informacje, które służą do sprecyzowania instrukcji, lub podają
dodatkowe przydatne informacje.
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2 Informacje o bezpieczeństwie

2.1 Ostrzeżenia i przestrogi

Ten symbol zawiadamia użytkownika o ważnych informacjach dotyczących instalacji i/lub
obsługi tego urządzenia. Informacje poprzedzone tym symbolem należy uważnie przeczy-
tać.

Ten symbol informuje użytkownika, że instrukcja obsługi i przetłumaczone egzemplarze są
opublikowane w witrynie internetowej NDS pod adresem: www.ndssi.com/user-manuals/

Ten symbol ostrzega użytkownika, że nieizolowane napięcie w urządzeniu może mieć wy-
starczającą wartość, by spowodować porażenie prądem. Nie dotykać żadnej części we-
wnątrz urządzenia. Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, NIE WOLNO zdejmować
pokrywy ani tylnej części obudowy.
Ten symbol informuje użytkownika, że należy uważnie przeczytać informacje poprzedzone
tym symbolem, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu.

Ten symbol oznacza producenta.

Ten symbol oznacza przedstawiciela producenta na Unię Europejską.

Ten symbol oznacza, że urządzenie jest urządzeniem medycznym. Ten produkt jest prze-
znaczony wyłącznie do użytku przez pracowników służby zdrowia w profesjonalnych środo-
wiskach opieki zdrowotnej.

Ten produkt posiada atest TUV tylko w zakresie porażenia prądem elektrycznym, pożaru i
zagrożeń mechanicznych zgodnie z CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 i ANSI/AAMI ES60601-1.

Ten produkt spełnia wymagania normy EN60601-1, dzięki czemu jest zgodny z rozporzą-
dzeniem Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych 2017/745.

UWAGA!
W przypadku wystąpienia poważnego incydentu
Wszelkie poważne incydenty występujące w powiązaniu z urządzeniem należy zgła-
szać producentowi i właściwemu organowi kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent
ma swoją siedzibę.

UWAGA!
Opisywany produkt jest wyrobem medycznym klasy I wg europejskiej dyrektywy
MDR. Nie są dozwolone jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.
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UWAGA!
Niniejszy produkt jest wyrobem medycznym klasy II na terenie Stanów Zjednoczo-
nych i Kanady. Nie są dozwolone jakiekolwiek modyfikacje urządzenia.

WAŻNE!
To urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku przez wykwalifikowany personel
medyczny.

WAŻNE!
Urządzenie nie zawiera żadnych części, które mogą być naprawiane przez użytkowni-
ka. W celu naprawy należy skontaktować się z wykwalifikowanym pracownikiem ser-
wisowym.

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo pożaru oraz porażenia prądem elektrycznym
Nie wystawiać produktu na działanie deszczu ani wilgoci.

ZAGROŻENIE!
Nie należy stosować wtyczki urządzenia z gniazdem przedłużacza lub innym, jeśli jej
bolce nie mogą zostać całkowicie włożone do gniazda.

WAŻNE!
Opisywany produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa medycznego dotyczące produk-
tów używanych w pobliżu pacjenta.

Niniejszym firma NDS Surgical Imaging, LLC oświadcza, że system ZEROWIRE® G2 jest zgodny z za-
sadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst de-
klaracji zgodności UE jest dostępny na żądanie.
Zgodnie z prawem federalnym (USA) niniejsze urządzenie może być sprzedawane wyłącznie lekarzom
lub na ich zamówienie.

Aprobata dotycząca urządzeń radiowych:
To urządzenie spełnia wymagania normy Draft EN302 567 V2.0.24 oraz dyrektywy w sprawie urządzeń
radiowych (RED) 2014/53/UE.
Identyfikacja FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 lub 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-
SK63101
Aprobaty przemysłowe, Kanada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 lub 25001-SIISK63102,
25001-SIISK63101
Produkt spełnia powyższe normy bezpieczeństwa tylko pod warunkiem, że jest używany wraz z dołą-
czonym zasilaczem NDS klasy medycznej:

Model ZEROWIRE® G2
Zasilacz GlobTek GTM91120-3024-T3A

Wejście AC od 100 do 240 V przy częstotliwości od 50 do 60
Hz
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Wyjście DC 24 V przy 1,25 A

2.2 Przewód zasilający
Do zasilania urządzenia należy używać dołączonego przewodu klasy medycznej wraz z prawidłową
wtyczką.

• Przewód zasilający jest jedynym odcinającym zasilanie urządzeniem przeznaczonym dla opisywa-
nego produktu. Aby odciąć zasilanie od opisywanego produktu, należy odłączyć przewód zasilający
od sieci elektrycznej.

• Jeśli urządzenie zostanie zamontowane na ścianie, należy odłączyć zasilacz do montażu na ścia-
nie, aby wyłączyć zasilanie produktu.

• Opisywany produkt lub inne urządzenia medyczne należy ustawić w taki sposób, aby przewód zasi-
lający i połączenie z siecią elektryczną były łatwo dostępne.

• Jeśli do połączenia opisywanego produktu z siecią elektryczną potrzebne jest użycie przedłużacza
lub listwy zasilającej, należy się upewnić, że wtyczkę zasilającą można bezpiecznie podłączyć do
takiego przedłużacza lub listwy.

• Ten produkt powinien być zasilany z obwodu centralnie zerowanego, gdy jest używany w Stanach
Zjednoczonych pod napięciem powyżej 120 woltów.

2.3 Recykling

Recykling i utylizacja tego urządzenia podlegają miejscowym przepisom i programom doty-
czącym recyklingu.
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3 Informacje ogólne

3.1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana, aby zapewnić pomoc użytkownikowi w zakresie insta-
lacji, konfiguracji i obsługi bezprzewodowego systemu wideo ZEROWIRE® G2.
Opisy funkcjonalne zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą poniższych urządzeń:
1. Odbiornik ZEROWIRE® G2
2. Nadajnik ZEROWIRE® G2 (wejście: DVI i 3G-SDI)
Numery części do produktu i informacje o akcesoriach zawiera rozdział Zestawy akcesoriów ZERO-
WIRE® G2 do wyświetlaczy [} 33]

3.2 Sposób użycia produktu i przeciwwskazania
Przeznaczenie
Urządzenie NDS ZEROWIRE® G2 to bezprzewodowy system sparowanego nadajnika i odbiornika słu-
żący do komunikacji wideo i przeznaczony do przesyłania sygnałów wideo ze źródła, np. procesora/ka-
mery endoskopu bądź innego źródła sygnału wideo, za pośrednictwem łączności radiowej do odbiorni-
ka ZEROWIRE® G2 w celu wyświetlania obrazów podczas badań endoskopowych i ogólnych zabie-
gów chirurgicznych.
Bezprzewodowy system wideo ZEROWIRE® G2 jest niesterylnym urządzeniem wielokrotnego użytku,
które nie jest przeznaczone do stosowania w obszarach sterylnych.

Przeciwwskazania
1. Jednostki te to niesterylne urządzenia wielokrotnego użytku, które nie są przeznaczone do stosowa-

nia w obszarach sterylnych.
2. Urządzenia nie można używać w miejscu występowania palnej mieszaniny środków znieczulają-

cych z tlenem, powietrzem lub tlenkiem azotu.

Nie stosować w środowisku rezonansu magnetycznego.

ZAGROŻENIE!
Żadna część opisywanego produktu nie może wejść w kontakt z pacjentem. Nigdy nie
dotykać produktu i pacjenta jednocześnie. Odstęp między urządzeniem roboczym a
użytkownikiem lub pacjentem powinien zawsze wynosić co najmniej 20 cm.

ZAGROŻENIE!
W przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu zaleca się zapewnienie dostępno-
ści rezerwowej pary nadajnika i odbiornika ZEROWIRE® G2 oraz kabla DVI.
Na czas trwania zabiegu chirurgicznego zaleca się także udostępnienie wyświetlacza
podłączonego kablami do źródła sygnału wideo.

Patrz Standardowa instalacja [} 21].
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3.3 Informacje ogólne
System ZEROWIRE® G2 umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnałów wideo z wyjścia DVI lub
3G-SDI procesora kamery endoskopowej lub innego źródła wideo do wejścia DVI wyświetlacza wideo.
System pracuje w układzie bezprzewodowym HD 60 GHz zgodnie z zasadami FCC (część 15), wyko-
rzystując nielicencjonowany zakres 57–64 GHz mieszczący się w części fal milimetrowych (mmW) wid-
ma elektromagnetycznego.
System składa się z pary nadajnika i odbiornika. Nadajnik i odbiornik zostały zaprojektowane tak, aby
umożliwić ich montaż na górnej tylnej krawędzi wyświetlacza.
Nadajnik może pozyskiwać sygnał wejściowy wideo z procesora kamery endoskopowej lub z wyjść DVI
lub SDI wyświetlacza.
Wyjście odbiornika jest podłączone do wejścia DVI wyświetlacza. Urządzenia są zasilane za pomocą
zasilacza NDS 24 V DC lub poprzez kabel rozgałęźny.

WAŻNE!
Kable rozgałęźne są przeznaczone do stosowania z wyświetlaczami NDS, które są za-
silane za pomocą zasilacza NDS 24 V DC.

Więcej informacji na temat kabla rozgałęźnego znajduje się w rozdziale Opcje zasilania [} 16]. Wię-
cej informacji na temat standardowej konfiguracji znajduje się w rozdziale Standardowa instalacja
[} 21].

3.4 Odległości niepowodujące zakłóceń
Urządzenia wymienione w poniższej tabeli przetestowano w celu określenia minimalnych bezpiecznych
odległości od systemu ZEROWIRE® G2, przy których nie występują żadne zakłócenia między urządze-
niami.
Jeżeli stwierdzi się, że system ZEROWIRE® G2 jest zakłócany przez te urządzenia lub sam zakłóca
ich pracę, wystarczy zwiększyć odległości i stosować się co najmniej do odległości określonych w po-
niższej tabeli.

Testowane urządzenie Odległość do nadajnika Odległość do odbiornika
Żegadło elektryczne > 60,96 cm (2 stopy) > 30,48 cm (1 stopa)
RFID > 1 cm (0,39 cala) > 1 cm (0,39 cala)
Bezprzewodowy punkt dostępu
2,4 GHz > 15,24 cm (6 cali) > 15,24 cm (6 cali)

Bezprzewodowy punkt dostępu
5,8 GHz > 15,24 cm (6 cali) > 15,24 cm (6 cali)

Telefon komórkowy > 1 cm (0,39 cala) > 1 cm (0,39 cala)
Urządzenie Bluetooth > 1 cm (0,39 cala) > 1 cm (0,39 cala)
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4 Konfiguracja i instalacja

4.1 Panele złączy

(1)

(2)

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

Panele złączy na nadajniku i odbiorniku ZEROWIRE® G2
(1) Nadajnik ZEROWIRE® G2 (5) Wejście DVI
(2) Odbiornik ZEROWIRE® G2 (6) Wyjście DVI
(3) Wyłącznik (7) Wejście 3G-SDI
(4) Złącze zasilania (8) Porty USB (do aktualizacji oprogramowa-

nia wbudowanego)

WAŻNE!
Porty USB są używane do instalacji aktualizacji oprogramowania wbudowanego na-
dajnika lub odbiornika i nie są przeznaczone do stosowania jako porty we/wy ogólne-
go użytku.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Połączenie nadajnika/odbiornika i wskaźnik LED stanu

(1) Wskaźnik LED połączenia
(2) Przycisk połączenia
(3) Wskaźnik LED stanu nadajnika
(4) Wskaźnik LED stanu odbiornika

Przycisk LINK (Połącz) jest używany do połączenia nadajnika z odbiornikiem.
W przypadku odbiornika przycisk LINK (Połącz) jest również używany do aktywacji wykresu słupkowe-
go siły sygnału, który opisano w rozdziale Siła sygnału i komunikaty diagnostyczne OSD [} 27].

4.2 Instalacja
Uchwyty montażowe
Patrz Zestawy akcesoriów ZEROWIRE® G2 do wyświetlaczy [} 33].

Instalacja (zamontowane wyświetlacze)

WAŻNE!
Do przeprowadzenia instalacji wymagane są dwie osoby: jedna osoba do podtrzyma-
nia wyświetlacza i druga osoba do przeprowadzenia instalacji.

Wymienić śruby montażowe znajdujące się po lewej stronie na dwie dołączone do zestawu śruby mon-
tażowe o większej długości. Patrz rysunek A w części z rysunkami Instalacja — widok od tyłu — śruby
montażowe [} 15].
Dokręcić dołączone do zestawu śruby znajdujące się po lewej stronie tylko o 2–3 obroty.
Wykręcić dwie śruby znajdujące się po prawej stronie z mocowania VESA. Patrz rysunek B w części z
rysunkami Instalacja — widok od tyłu — śruby montażowe [} 15].
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A B

Instalacja — widok od tyłu — śruby montażowe

Po ustawieniu zaczepu mocującego w kierunku przedniej części wyświetlacza
wsunąć uchwyt schodkowy między mocowanie VESA a tylną część wyświetlacza,
aż wycięcia przeznaczone do wyświetlacza zamocują się nad dwiema śrubami
znajdującymi się po lewej stronie. Patrz rysunek C w części z rysunkami Instalacja
— widok od tyłu — uchwyt schodkowy i moduły [} 16].
Wymienić śruby znajdujące się po prawej stronie na śruby dołączone do zestawu.
Dokręcić wszystkie śruby.
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C D
Instalacja — widok od tyłu — uchwyt schodkowy i moduły

Po ustawieniu tyłu nadajnika lub odbiornika ZEROWIRE® G2 w kierunku przedniej części wyświetlacza
wyrównać otwór na dole modułu z zaczepem mocującym i wsuwać moduł do zaczepu mocującego, aż
do jego prawidłowego osadzenia. Patrz rysunek D w części z rysunkami Instalacja — widok od tyłu —
uchwyt schodkowy i moduły [} 16].

4.3 Opcje zasilania
Podczas stosowania nadajników i odbiorników ZEROWIRE® G2 z wyświetlaczami NDS o przekątnej
do 32 cali lub mniejszymi można korzystać z opcjonalnych kabli rozgałęźnych do zasilania urządzenia
ZEROWIRE® G2. Dwa rodzaje kabli rozgałęźnych przedstawiono poniżej.
Jeżeli jest to niezbędne, odpowiedni kabel rozgałęźny jest dołączony do zestawu akcesoriów wyświe-
tlacza (aby wybrać prawidłowy zestaw akcesoriów do używanego wyświetlacza NDS, patrz rozdział Ze-
stawy akcesoriów ZEROWIRE® G2 do wyświetlaczy [} 33]).
Nadajniki i odbiorniki ZEROWIRE® G2 mogą być również zasilane bezpośrednio z dostarczonego zasi-
lacza 24 V DC.

Kabel rozgałęźny SwitchCraft (35X0096)
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Kabel rozgałęźny XLR (35X0097)

(1) (2)

(1) Numery modeli zasilaczy 24 V DC
(2) W tym miejscu należy podłączyć złącze J3 kabla rozgałęźnego lub zasilacza 24 V

DC

GlobTek GTM91120-3024-T3A
W przypadku korzystania z zasilacza należy wybrać i zainstalować odpowiedni adapter zgodny z wy-
maganym zasilaniem:
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4.4 Schematy okablowania
Okablowanie nadajnika ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Źródło wideo DVI
(2) Wyjście DVI (kabel DVI)
(3) Wyjście SDI (opcjonalny kabel 3G-SDI)
(4) Zasilanie do wyświetlacza (24 V DC)
(5) Zasilanie do nadajnika (24 V DC)
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Okablowanie odbiornika ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Odbiornik okablowania

(1) Wejście DVI (kabel DVI)
(2) Zasilanie do nadajnika (24 V DC)
(3) Zasilanie do wyświetlacza (24 V DC)

4.5 Promień zgięcia kabla

UWAGA!
Pogorszenie sygnału wideo
Zalecamy, aby promień zgięcia kabla metalowego wynosił co najmniej 63 mm (2,5 ca-
la) lub 7-krotność średnicy kabla, w zależności od tego, która wartość jest większa.
Mniejszy promień zgięcia mógłby spowodować uszkodzenie kabla i/lub zakłócenia w
sygnale wideo.

4.6 Konfiguracja
Łączenie nadajnika i odbiornika
Przed rozpoczęciem użytkowania systemu ZEROWIRE® G2 należy połączyć parę nadajnika i odbiorni-
ka.
Po połączeniu para nadajnika i odbiornika pozostaje połączona aż do momentu połączenia nadajnika z
innym odbiornikiem lub odbiornika z innym nadajnikiem.

WAŻNE!
Jeśli połączona para zostanie wyłączona, urządzenia automatycznie nawiążą ze sobą
połączenie po ponownym włączeniu.
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Procedura łączenia:
1. Podłączyć źródło sygnału wideo DVI lub SDI do nadajnika (2) i wyświetlacz do wyjścia DVI odbiorni-

ka (3).
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk LINK (Połącz) (6) na odbiorniku (3) aż do momentu, w którym

wskaźnik LED połączenia (5) zacznie szybko migać na niebiesko. Następnie zwolnić przycisk. W
tym momencie użytkownik ma 60 sekund na przejście do drugiego urządzenia i naciśnięcie przyci-
sku LINK (Połącz) na tym urządzeniu (2).

3. Nacisnąć i przytrzymać przycisk LINK (Połącz) (6) na nadajniku (2) aż do momentu, w którym
wskaźnik LED połączenia (5) zacznie szybko migać na niebiesko. Następnie zwolnić przycisk.

4. Gdy nadajnik i odbiornik rozpoznają się i rozpoczną procedurę łączenia, zarówno wskaźnik LED
stanu (7)/(8), jak i wskaźnik LED połączenia (5) na obu urządzeniach będą szybko migać przez kilka
sekund. Po nawiązaniu połączenia wskaźnik LED łączenia wyłączy się na każdym urządzeniu.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Procedura łączenia

(1) Sygnał DVI lub SDI
(2) Nadajnik
(3) Odbiornik
(4) Wyście DVI do wyświetlacza
(5) Dioda połączenia
(6) Przycisk połączenia na nadajniku/odbiorniku (nacisnąć, aby rozpocząć łączenie)
(7) Wskaźnik LED stanu nadajnika
(8) Wskaźnik LED stanu odbiornika
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UWAGA!
Nadajnik i/lub odbiornik ZEROWIRE® G2 nie jest kompatybilny z wcześniejszymi mo-
delami nadajnika i/lub odbiornika ZEROWIRE® G2.

Przesyłanie sygnału wideo
Po zakończeniu łączenia wskaźniki LED stanu zaświecą się na niebiesko, a obraz źródłowy wyświetli
się na wyświetlaczu. Gdy do tego dojdzie, podstawowa konfiguracja zostanie zakończona.

WAŻNE!
Nadajnik i odbiornik nie są urządzeniami ograniczonymi do pracy wyłącznie w polu
widzenia, tj. para urządzeń będzie działała niezawodnie pomimo występowania prze-
szkód. Niemniej jednak żadne z urządzeń nie powinno być w pełni otoczone metalo-
wymi obiektami.

4.7 Standardowa instalacja

ZAGROŻENIE!
W przypadku zastosowań o krytycznym znaczeniu zaleca się zapewnienie dostępno-
ści rezerwowej pary nadajnika i odbiornika ZEROWIRE® G2 oraz kabla DVI.
Na czas trwania zabiegu chirurgicznego zaleca się także udostępnienie wyświetlacza
podłączonego kablami do źródła sygnału wideo.

(1) (2)

Standardowa instalacja

(1) Nadajnik
(2) Odbiornik
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4.8 Działanie
Bezprzewodowy system wideo ZEROWIRE® G2 HD jest przeznaczony do stosowania w salach chirur-
gicznych lub zabiegowych i zoptymalizowany pod kątem takich zastosowań. Nie zaleca się korzystania
w zastosowaniach innych niż kliniczne.
Poniższe kroki pomogą w uzyskaniu optymalnego działania systemu ZEROWIRE® G2:
1. Zamontować oba podzespoły co najmniej 1,5 m (5 stóp) nad podłogą.
2. Zaleca się, aby nadajnik i odbiornik znajdowały się na tej samej wysokości.
3. Aby uzyskać niezawodne połączenie wideo, należy stosować się do wytycznych dotyczących konfi-

guracji określonych w rozdziale Ustawianie i orientacja [} 22].
4. Nadajnik i odbiornik powinny być skierowane ku sobie, a między nimi nie powinny znajdować się

żadne obiekty.
5. Gdy urządzenia nie są dla siebie widoczne, zaleca się, aby nadajnik i odbiornik znajdowały się w

odległości 1,8 m (6 stóp) lub mniejszej od ścian.

4.9 Ustawianie i orientacja
Z uwagi na kształt pola sygnału anteny nadajnik i odbiornik należy zainstalować w taki sposób, aby były
wyrównane w pionie i w poziomie, w zakresie tolerancji ±10°.

Wyrównanie w pionie
Wyrównanie w pionie powinno mieścić się w zakresie ±10°.

Wyrównanie w poziomie
Wyrównanie w poziomie powinno mieścić się w zakresie ±10°.
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+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Nadajnik
(2) Monitor podstawowy
(3) Odbiornik
(4) Monitor dodatkowy
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(1)
(2)

(1) Nadajnik
(2) Kształt pola

Podniesienie
Nadajnik i odbiornik powinny znajdować się co najmniej 1,5 m (5 stóp) nad podłogą i na tej samej wyso-
kości. Najlepiej, aby przednie krawędzie nadajnika i odbiornika były ustawione wobec siebie równolegle
i były skierowane ku sobie.

Odległość w poziomie między nadajnikiem a odbiornikiem
System ZEROWIRE® G2 pracuje prawidłowo, gdy odległość w poziomie między nadajnikiem a odbior-
nikiem wynosi 9,1 m (30 stóp). Jednakże w przypadku większości środowisk SAL OPERACYJNYCH
najlepsze wyniki osiąga się, gdy odległość w poziomie nie przekracza 2,4 m (8 stóp).
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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) Nadajnik ZEROWIRE® G2 (5) Stojak na kółkach
(2) Wyświetlacz podstawowy (6) Stół chirurgiczny
(3) Wyświetlacz dodatkowy (7) Wózek endoskopowy
(4) Odbiornik ZEROWIRE® G2

4.10 Praca urządzeń poza polem widzenia
W przypadku występowania częściowych przeszkód system ZEROWIRE® G2 jest w stanie utrzymać
połączenie bezprzewodowe. Najlepsza wydajność jest jednak gwarantowana, gdy urządzenia są dla
siebie widoczne.
W sali operacyjnej zamontowany na suficie system wysięgnikowy i jego sprężynowe połączenia ramion
oraz głowice lamp chirurgicznych stanowią duże, metalowe konstrukcje, które mogą potencjalnie bloko-
wać sygnały bezprzewodowe, jeśli znajdą się pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (patrz rysunek poni-
żej).
Zaleca się, aby ustawić lampy chirurgiczne poza lub nad polem widzenia urządzeń. Jeśli dany obiekt
musi znajdować się pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem, najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie go
w połowie odległości między urządzeniami.
W przypadku sal operacyjnych, w których znajdują się ściany i/lub sufity skonstruowane z wykorzysta-
niem blachy, wydajność systemu ZEROWIRE® G2 może być zakłócona. Ten problem można rozwią-
zać poprzez zmniejszenie odległości między nadajnikiem i odbiornikiem, ustawiając ich pole widzenia
na 0° (patrz rozdział Ustawianie i orientacja [}  22]) i upewniając się, że pomiędzy urządzeniami nie
znajdują się żadne przeszkody.
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Praca urządzeń poza polem widzenia

4.11 Unikanie zakłóceń międzykanałowych
W przypadku typowego układu ZEROWIRE® G2 złożonego z jednego systemu na salę zasadniczo nie
istnieją żadne ograniczenia. Bazując na wyniku skanowania wykonywanego po włączeniu zasilania,
funkcja wyboru kanału nadajnika wybiera najmniej podatny na zakłócenia kanał spośród dwóch do-
stępnych kanałów.
Poniżej przedstawiono kilka czynników wpływających na izolację kanałów systemu ZEROWIRE® G2.
1. Grubość i materiał ścian sali.
2. Zamykanie i otwieranie drzwi do sali.
3. Konstrukcja sufitu sali oraz wykorzystane materiały.

WAŻNE!
System nie działa w różnych pomieszczeniach.
Pary złożone z nadajnika/odbiornikaZEROWIRE® G2 muszą być zainstalowane w tym
samym pomieszczeniu.
Jeżeli w jednej sali zainstalowane są dwie pary nadajnik/odbiornik, każdą z nich nale-
ży połączyć oddzielnie, nawiązując połączenie między drugą parą po pomyślnym po-
łączeniu pierwszej pary. Przed włączeniem lub połączeniem drugiej pary nie ma ko-
nieczności wyłączania pierwszej pary.
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4.12 Korzystanie z kanałów
Prawidłowe ustawienie należy określić na podstawie poniższych zaleceń:
1. Nadajnik i/lub odbiornik EleVision™ nie może być użytkowany z wcześniejszymi modelami

nadajnika i/lub odbiornika EleVision™.
2. W jednym pomieszczeniu pracować mogą maksymalnie dwa systemy ZEROWIRE® G2. W po-

mieszczeniu nadajniki i odbiorniki powinny być oddalone od siebie o co najmniej 1 m (3 stopy).
3. Grupy systemów ZEROWIRE® G2 mogą być instalowane w wielu pomieszczeniach, pod warun-

kiem że pomieszczenia te są oddalone od siebie o co najmniej 7,6 m (25 stóp).
4. Nadajnika i/lub odbiornika ZEROWIRE® G2 nie należy instalować w szafkach metalowych ani

otaczać obiektami metalowymi, ponieważ może to zakłócać komunikację nadajnika z odbiorni-
kiem.

4.13 Instalacja wielu systemów
Jeżeli w jednej sali operacyjnej zainstalowane będą dwa systemy, należy skorzystać z następującej
procedury:
1. Jeżeli nadajnik i odbiornik nie zostały ze sobą połączone, najpierw włączyć pierwszą parę nadajnika

i odbiornika oraz przeprowadzić procedurę łączenia opisaną w rozdzialeKonfiguracja [} 19].
2. Włączyć drugą parę nadajnika i odbiornika oraz powtórzyć procedurę łączenia. Pary nadajnika i

odbiornika należy łączyć ze sobą pojedynczo. Aby ułatwić instalację i rozwiązywanie problemów,
zaleca się oznaczenie połączonych ze sobą par.

4.14 Siła sygnału i komunikaty diagnostyczne OSD
Gdy odbiornik jest podłączony do monitora, intuicyjne komunikaty diagnostyczne są wyświetlane w le-
wym dolnym rogu ekranu, aby informować użytkownika o bieżącym stanie odbiornika.
Komunikaty będą wyświetlane przez 15 sekund, z wyjątkiem komunikatów Search for transmitter wi-
reless signal failed (Wyszukiwanie sygnału bezprzewodowego nadajnika nie powiodło się) i No wire-
less signal detected: ss=0 vm=NONE (Nie wykryto sygnału bezprzewodowego: ss=0 vm=NONE).
Komunikaty Search for transmitter wireless signal failed (Wyszukiwanie sygnału bezprzewodowego
nadajnika nie powiodło się) i No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nie wykryto sygnału bez-
przewodowego: ss=0 vm=NONE) będą wyświetlane aż do momentu podjęcia działań zaradczych.
Gdy na ekranie wyświetlany jest komunikat No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nie wykry-
to sygnału bezprzewodowego: ss=0 vm=NONE) i/lub wykres z 1 słupkiem, połączenie bezprzewodowe
jest niestabilne i wymaga natychmiastowego podjęcia działań zaradczych.
Wykres słupkowy siły sygnału jest wyświetlany w prawym dolnym rogu monitora odbiornika przez
60 sekund po włączeniu zasilania. Jest on również wyświetlany w przypadku nawiązania połączenia po
zerwaniu połączenia.
Gdy jakość połączenia jest niska lub kiepska, wykres słupkowy jest automatycznie wyświetlany, aby po-
informować użytkownika o konieczności podjęcia działań zaradczych.
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Komunikaty OSD są wyświetlane poniżej słupków siły sygnału.

(1)

(1) Słupek siły sygnału

Komunikaty OSD
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nie wykryto sygnału bezprzewodowego:
ss=0 vm=NONE)
No DVI/SDI signal detected (Nie wykryto sygnału DVI/SDI)
Receiving wireless signal (Odbiór sygnału bezprzewodowego)
Trying to establish wireless link (Próba nawiązania połączenia bezprzewodowego)
Unable to establish wireless link (Nie można nawiązać połączenia bezprzewodowego)
Searching for transmitter wireless signal (Wyszukiwanie sygnału bezprzewodowego nadajnika)
Searching for transmitter wireless signal failed (Wyszukiwanie sygnału bezprzewodowego na-
dajnika nie powiodło się)

Wykresy słupkowe siły sygnału

Doskonała jakość połączenia

Akceptowalna jakość połączenia

Niska jakość połączenia lub połączenie zerwane,
częste występowanie pikselizacji i/lub „zawiesze-
nia się” ekranu
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5 Rozwiązywanie problemów z systemem ZEROWIRE® G2
Problem Możliwe przyczyny Działanie zaradcze

Wskaźnik LED nie włą-
cza się

Poluzowane złącze za-
silania

Sprawdzić, czy złącze źródła zasilania jest całko-
wicie wsunięte do złącza zasilania w urządzeniu.

Kabel rozgałęźny
W przypadku korzystania z kabla rozgałęźnego
do zasilania urządzenia sprawdzić, czy jest on
podłączony do zasilacza NDS 24 V DC oraz czy
zasilacz jest włączony.

Zasilacz autonomiczny
W przypadku korzystania z zasilacza autonomicz-
nego sprawdzić, czy jest on prawidłowo podłączo-
ny do gniazda ściennego.

Gniazdo ścienne

Niektóre gniazda ścienne mają wbudowane prze-
łączniki ON/OFF (WŁ./WYŁ.).
Jeżeli gniazdo jest wyposażone we wbudowany
przełącznik, sprawdzić, czy jest on ustawiony w
pozycji ON (WŁ.).

Dodatkowe informacje znajdują się w części Opcje zasilania [} 16].

Nie znaleziono nadajnika

Nadajnik jest WYŁĄ-
CZONY lub kabel od
źródła sygnału wideo
nie jest podłączony,
lub źródło sygnału wi-
deo jest WYŁĄCZONE.

Sprawdzić, czy nadajnik jest WŁĄCZONY lub pod-
łączono sygnał źródłowy.

Brak obrazu na wyświe-
tlaczu po zmianie roz-
dzielczości wejściowej

Nadajnik lub odbiornik
nie może namierzyć
sygnału wideo.

Włączyć i wyłączyć zasilanie nadajnika i odbiornika
ZEROWIRE® G2, nie wyświetlacza.

Nieudane nawiązywanie
połączenia po próbie pa-
rowania

Nadajniki i odbiorniki
nie mogą znaleźć kana-
łu RF do nawiązania
połączenia.

Włączyć i wyłączyć zasilanie nadajnika i odbiornika
ZEROWIRE® G2.

Niska jakość lub przerwy
w obrazie wideo

Nadajnik i odbiornik są
oddalone od siebie o
ponad 9,1 m (30 stóp).

Zmniejszyć odległość między nadajnikiem a od-
biornikiem do 9,1 m (30 stóp) lub mniejszej.
Informacje o zasięgu maksymalnym znajdują się w
części Dane techniczne systemu ZEROWIRE® G2
[} 31].

Nadajnik i odbiornik
nie są prawidłowo wy-
równane

Należy przestrzegać zaleceń dotyczących wyrów-
nania nadajnika i odbiornika w części Ustawianie i
orientacja [} 22].

Połączenia DVI lub SDI
(tylko nadajnik) Sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone.

Nieobsługiwany tryb
wideo

Sprawdzić, czy zastosowany tryb wideo jest obsłu-
giwany. Patrz Obsługiwane tryby wideo [} 32].

Kable DVI lub SDI (tyl-
ko nadajnik)

Wymieniać kable oddzielnie, jeden po drugim, i
sprawdzać wyświetlanie wideo.
Jeśli sygnał wideo wyświetla się prawidłowo po
wymianie kabla, wyrzucić uprzednio używany ka-
bel.

Przesłuchy Patrz Unikanie zakłóceń międzykanałowych [} 26].
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Problem Możliwe przyczyny Działanie zaradcze

Niska siła sygnału Patrz Siła sygnału i komunikaty diagnostyczne
OSD [} 27].

Nadajnik i odbiornik
zostały zamienione

Sprawdzić, czy źródło sygnału wideo jest podłą-
czone do nadajnika, a nie do odbiornika.

Wskaźniki LED stanu
Stan LED Opis
Powolne miganie w kolorze niebieskim Urządzenie skanuje w celu wyszukania kanału.
Szybkie miganie w kolorze niebieskim Urządzenie próbuje nawiązać połączenie.

Stałe świecenie w kolorze niebieskim Urządzenie wysyła (nadajnik) lub odbiera (odbior-
nik) dane wideo.

WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE niebieskiego wskaźni-
ka na 3 sekundy Brak zapisanych informacji o połączeniu urządzeń.



31 / 43

Dane techniczne | 31

6 Dane techniczne

6.1 Dane techniczne systemu ZEROWIRE® G2

WAŻNE!
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Skontakto-
wać się z NDS w celu uzyskania najnowszych specyfikacji.

Typ sygnału bezprzewodowego Pasmo 60 GHz Wireless HD (WiHD)
Pasmo częstotliwości 57– 64 GHz
Wejścia wideo (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Wyjścia wideo (Rx) DVI-D
Kompresja wideo Brak
Obsługa formatu trójwymiarowego Linia obok linii, góra/dół, jeden obok drugiego
Typy sygnałów trójwymiarowych DVI-D, 3G-SDI
Tryby filmów trójwymiarowych Tylko 1080p/59,94 (SMPTE 424M)
Obsługa HIPAA Szyfrowanie AES 256-bitowe
Zwłoka systemu < 1 klatka
Maks. liczba par na salę operacyjną 2
Moc wyjściowa RF < 28 dBm/MHz EIRP
Zasięg maksymalny < 9,14 m (30 stóp)*
Szybkość transmisji danych 950 Mbps – 3,8 Gb/s
Pobór mocy < 8 W
*Zasięg maksymalny może się różnić w zależności od środowiska eksploatacji urządzenia. Aby zapew-
nić optymalną wydajność i zasięg urządzenia, należy stosować się do zaleceń zawartych w rozdziale
Konfiguracja [} 19].

Wymiary 236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3 cala x 3,4 cala x
2,0 cala) (pojedyncze)

Masa urządzenia 0,45 kg (1,0 funta)
Temperatura pracy Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)

Wilgotność podczas pracy Od 20% do 90% wilgotności względnej, bez skra-
plania

Wysokość podczas pracy 2000 m (6600 stóp)
Temperatura przechowywania Od -20°C do 60°C (od -4°F do 140°F)
Wilgotność podczas przechowywania < 70% wilgotności względnej (bez skraplania)
Wysokość podczas przechowywania 10 000 m (33 000 stóp)
Wilgotność podczas transportu < 70% wilgotności względnej (bez skraplania)
Ciśnienie powietrza podczas transportu 549 hPa – 1013 hPa



32 / 43

32 | Dane techniczne

6.2 Maksymalna moc wyjściowa EIPR dla częstotliwości testowej

Kanały Maksymalna moc wyjściowa EIPR
dla częstotliwości testowej Średnia moc wyjściowa EIRP

Kanał „niski” LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Kanał „wysoki” LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Kanał „niski” HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Kanał „wysoki” HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Obsługiwane tryby wideo

Format Liczba klatek
(Hz)

Aktywne pik-
sele w pozio-
mie

Aktywne pik-
sele w pionie

Łączna liczba
pikseli w po-
ziomie

Łączna liczba
pikseli w pio-
nie

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
Tryb niestandardo-
wy 60 1280 1024 1688 1066

Tryb niestandardo-
wy 60 1292 960 1576 1000

Tryb niestandardo-
wy 60 1023 768 1396 806

Tryb niestandardo-
wy 60 1248 1024 1688 1066

Tryb niestandardo-
wy 60 1280 1024 1716 1108

Tryb niestandardo-
wy 60 1440 900 1904 932

Tryb niestandardo-
wy 60 1024 1024 1686 1068

Tryb niestandardo-
wy 60 1024 1024 1124 1068

Tryb niestandardo-
wy 50 1024 1024 1280 1125
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Tryb niestandardo-
wy 60 1280 1024 1688 1066

Tryb niestandardo-
wy 60 1920 1080 2200 1125

Tryb niestandardo-
wy 60 1920 1080 2184 1125

Tryb niestandardo-
wy 50 1920 1080 2270 1125

6.4 Zestawy akcesoriów ZEROWIRE® G2 do wyświetlaczy

Wyświetlacz Nr części NDS

Zestaw akcesoriów ZEROWIRE® G2

Para
(nadajnik i odbior-

nik)

Pojedyncze urzą-
dzenie

(nadajnik lub od-
biornik)

Wyświetlacz EndoVue o przekątnej 24
cale (wersja standardowa) 90K0010

90Z0152 90Z0153Model na rynek chiński 90K0011
Model wycofany z produkcji 90K0004

Wyświetlacz Radiance Full MMI o
przekątnej 24 cale (wersja standardo-
wa)

90R0019

90Z0152 90Z0153
Z przewodem światłowodowym 90R0022

Z obsługą dotykową 90R0037
Z przewodem światłowodowym i obsłu-

gą dotykową 90R0038

Model na rynek chiński 90R0058
Wyświetlacz Radiance G2 o przekąt-
nej 24 cali (wersja standardowa) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Z przewodem światłowodowym 90R0064

Z obsługą dotykową 90R0065
Z przewodem światłowodowym i obsłu-

gą dotykową 90R0066

Model na rynek chiński 90R0067
Wyświetlacz Radiance Full MMI o
przekątnej 26 cali (wersja standardo-
wa)

90R0029
90Z0152 90Z0153

Z przewodem światłowodowym 90R0030
Wyświetlacz Radiance G2 o przekąt-
nej 26 cali (wersja standardowa) 90R0050

90Z0152 90Z0153Z przewodem światłowodowym 90R0051
Model na rynek chiński 90R0061

Wyświetlacz Radiance G2 HB o prze-
kątnej 26 cali (wersja standardowa) 90R0052

90Z0154 90Z0155Z przewodem światłowodowym 90R0053
Model na rynek chiński 90R0062
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Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 27 cali (wersja standardowa) 90R0104

90Z0156 90Z0157Z płytą analogową 90R0102
Z płytą cyfrową 90R0100

Wyświetlacz Radiance G2 o przekąt-
nej 42 cali (wersja standardowa) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Wyświetlacz Radiance G2 o przekąt-
nej 55 cali (wersja standardowa) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Z obsługą dotykową 90R0068

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, cyfrowy, dodatkowy 90R0106

90Z0162 90Z0163

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, analogowy, dodatkowy 90R0107

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, tylko główny 90R0108

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, TRUCOLOR, cyfrowy,
dodatkowy

90R0112

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, TRUCOLOR, analogo-
wy, dodatkowy

90R0113

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale, TRUCOLOR, tylko
główny

90R0114

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale 4K, 4X SDI 90R0116

Wyświetlacz Radiance Ultra o prze-
kątnej 32 cale 4K, 12G SDI / 2D 90R0123

6.5 Instrukcje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji

UWAGA!
Przed rozpoczęciem czyszczenia i dezynfekcji powierzchni należy WYŁĄCZYĆ urzą-
dzenie i odłączyć je od źródła zasilania.
Nie pozwolić, aby jakakolwiek ciecz przedostała się do wnętrza urządzenia.
Nie pozwolić, aby powierzchnie zewnętrzne miały kontakt z niedozwolonymi rozpusz-
czalnikami, takimi jak substancje przedstawione poniżej.
Może to spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

Czyszczenie urządzenia
Dokładnie wytrzeć całą powierzchnię zewnętrzną za pomocą niestrzępiącej się ściereczki, która została
nasączona dozwolonym środkiem czyszczącym. Dozwolone środki czyszczące przedstawiono poniżej.
Usunąć resztki detergentu, przecierając całą powierzchnię zewnętrzną niestrzępiącą się ściereczką
zwilżoną wodą destylowaną.
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Dezynfekcja urządzenia
Zdezynfekować urządzenie, przecierając całą powierzchnię zewnętrzną niestrzępiącą się ściereczką
nasączoną 80% alkoholem etylowym. Poczekać na wyschnięcie urządzenia.

Dozwolone środki czyszczące:
• Ocet (destylowany ocet biały, 5% kwasowości)
• Środek czyszczący do szyb na bazie amoniaku

Dozwolone środki do dezynfekcji:
• 80% etanol wg objętości

Uwaga: Dozwolone środki do czyszczenia i dezynfekcji, które przedstawiono powyżej, zostały przete-
stowane na produktach NDS. Gdy są stosowane zgodnie z instrukcjami, nie powodują uszkodzenia po-
wierzchni produktu ani jego plastikowych podzespołów.
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7 Tabele kompatybilności elektromagnetycznej
Wszystkie elektroniczne urządzenia medyczne muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-2. Aby
zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną i poprawność działania wszystkich pozostałych używa-
nych urządzeń medycznych, przed zabiegiem chirurgicznym należy zastosować odpowiednie środki
ostrożności i wskazówki dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) zawarte w niniejszej
instrukcji obsługi oraz potwierdzić działanie wszystkich jednocześnie działających urządzeń medycz-
nych.
Pod względem charakterystyk emisji niniejszy sprzęt może być użytkowany w budynkach przemysło-
wych i szpitalnych (klasa A wg CISPR 11). W budynkach mieszkalnych (w przypadku których koniecz-
ne jest spełnienie wymagań dotyczących klasy B wg CISPR 11) działanie niniejszego sprzętu może za-
kłócać komunikację wykorzystującą fale o częstotliwości radiowej. Może być konieczne podjęcie środ-
ków zapobiegawczych, np. zmiana położenia lub orientacji sprzętu.
Do wglądu udostępniono następujące tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC):

7.1 Wytyczne i deklaracja wytwórcy – emisje elektromagnetyczne
Produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym środowisku. Użytkownik/operator produktu
powinien upewnić się, że urządzenie jest obsługiwane w takim środowisku.

Próba emisji Zgodność z przepisami Wskazówki dotyczące środowiska elektro-
magnetycznego

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej
CISPR 11

Grupa 1

Produkt wykorzystuje energię fal o częstotliwo-
ści radiowej tylko do własnego działania. Z te-
go względu natężenie emitowanego promie-
niowania radiowego jest bardzo niskie i nie po-
winno powodować zakłócenia pracy pobliskich
urządzeń elektronicznych.

Promieniowanie o często-
tliwości radiowej
CISPR 11

Klasa B

Opisywany produkt nadaje się do użytku we
wszystkich rodzajach obiektów, z wyjątkiem
obiektów publicznych i budynków podłączo-
nych bezpośrednio do publicznej sieci energe-
tycznej, która zaopatruje budynki użytku pu-
blicznego.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania i skoki napięcia
IEC 61000-3-3 Zgodność
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7.2 Wskazówki i deklaracja producenta – odporność na zakłócenia
elektromagnetyczne
Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w poniżej opisanym środowisku elektromagnetycznym.
Klient lub użytkownik produktu powinien zapewnić, że produkt jest używany w takim środowisku.

Badanie odporności Badanie odporności
Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV wyładowanie kontaktowe
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV wyładowanie w powietrzu

Odporność na promieniowanie pole elektromagne-
tyczne o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80% AM 1 kHz

Pola bliskie generowane przez nadajniki bezprze-
wodowe IEC 61000-4-3

od 80 MHz do 2,7 GHz 3 V/m
Badania metodą punktową: 385 MHz, przy 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz przy 9 V/
m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
przy 28 V/m

Odporność na serie szybkich elektrycznych stanów
przejściowych IEC 61000-4-4

±2 kV, sieć AC
±1 kV, porty we/wy
100 kHz PRR

Przepięcia IEC 61000-4-5
sieć AC, linia do ziemi
sieć AC, linia do linii

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Zaburzenia przewodzone, indukowane przez pola
o częstotliwości radiowej IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)
pasma ISM 6 V
80% AM 1 kHz

Odporność na pole magnetyczne o częstotliwości
sieciowej (50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 lub 60 Hz

Zapady napięcia, krótkie przerwy oraz zmiany na-
pięcia na liniach wejściowych zasilania
IEC 61000-4-11

100% zapad, 0,5 cyklu, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% zapad, 1 cykl
30% zapad, 25/30 cykli (50/60 Hz)
Przerwa 100% spadek, 5 s

WAŻNE!
Natężenia pola pochodzącego od nadajników stałych, takich jak stacja bazowa (ko-
mórkowa/bezprzewodowa) dla telefonów lub krótkofalówek, radia amatorskiego, roz-
głośnie radia AM i FM lub nadajniki telewizji, nie można przewidzieć z dokładnością.
Aby ocenić warunki elektromagnetyczne związane z użyciem stałych nadajników sy-
gnału radiowego, należy rozważyć przeprowadzenie badania rozchodzenia się fal
elektromagnetycznych. Jeśli zmierzone natężenie pola w lokalizacji stosowania pro-
duktu przekroczy odpowiednią wartość RF wskazaną powyżej, należy sprawdzać, czy
jego działanie jest prawidłowe. Jeśli stwierdzone zostanie nieprawidłowe działanie,
może być konieczne wykorzystanie dodatkowych środków, takich jak zmiana orienta-
cji urządzenia lub jego relokacja.
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WAŻNE!
W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno wynosić 
poniżej 3 V/m.

7.3 Wskazówki i deklaracja producenta – zalecane odstępy
Zalecane odstępy między produktem i przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji z
wykorzystaniem fal o częstotliwości radiowej
Produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku o kontrolowanych zakłóceniach częstotliwości.
Klient lub użytkownik produktu może zapobiec powstawaniu zakłóceń elektromagnetycznych, utrzymu-
jąc minimalny odstęp między przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do komunikacji wykorzystującymi
fale o częstotliwości radiowej (nadajniki) oraz produktem zgodnie z poniższymi zaleceniami, opierając
się na maksymalnej mocy wyjściowej urządzenia do komunikacji.

ZAGROŻENIE!
Wpływ urządzeń telekomunikacji radiowej (nadajników) na charakterystykę roboczą
Przenośne urządzenia komunikacyjne pracujące na wysokich częstotliwościach mo-
gą wpływać na charakterystykę roboczą urządzenia. Dlatego urządzenia takie należy
trzymać w odległości co najmniej 30 cm (niezależnie od wszelkich obliczeń) od insu-
flatora, jego akcesoriów i kabli.

Maksymalna znamiono-
wa moc wyjściowa (W)
nadajnika

Wymagany odstęp wyrażony w metrach zależny od częstotliwości nadajnika

od 150 kHz do 80 MHz od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 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
W  przypadku nadajników o  maksymalnych mocach wyjściowych niewymienionych powyżej zalecany
odstęp d w metrach (m) można oszacować, korzystając z równania mającego zastosowanie dla często-
tliwości pracy nadajnika, gdzie P oznacza maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W), poda-
ną przez jego producenta.

WAŻNE!
W przypadku częstotliwości 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odstęp dla wyższego
zakresu częstotliwości.

WAŻNE!
Wytyczne te mogą nie mieć zastosowania w niektórych sytuacjach. Rozprzestrzenia-
nie się fal elektromagnetycznych zależy m.in. od poziomu ich pochłaniania i odbijania
przez budynki, obiekty i ludzi.
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8 Warunki korzystania

8.1 Deklaracja zgodności
Normy FCC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
To urządzenie jest zgodne z przepisami FCC (część 15) i rozporządzeniem Unii Europejskiej 2017/745
dotyczącym urządzeń medycznych. Praca urządzenia powinna spełniać następujące dwa warunki: (1)
urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi przyjmować
wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą wywołać niepożądane rezultaty.
1. Do monitorów kolorowych stosować załączone określone przewody, aby nie powodować zakłóceń

w odbiorze sygnału radiowego i telewizyjnego. Stosowanie innych przewodów lub adapterów może
powodować zakłócenia w innych urządzeniach elektronicznych.

2. Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami określony-
mi w FCC, część 15 i CISPR 11. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o
częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instruk-
cją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej.

IEC
Przeprowadzono testy niniejszego sprzętu i stwierdzono jego zgodność z ograniczeniami dotyczącymi
wyrobów medycznych podanymi w normie IEC 60601-1-2. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie
odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w  standardowych instalacjach medycznych.
Urządzenie to generuje, wykorzystuje i może emitować fale o częstotliwości radiowej, co w przypadku
instalacji i użycia niezgodnego z instrukcją obsługi może powodować szkodliwą interferencję w pracy
pobliskich urządzeń.
Normy FCC, IEC i dyrektywy Rady UE dotyczące norm europejskich
Nie ma gwarancji, że w określonej instalacji interferencja nie wystąpi. Jeśli opisywane urządzenie po-
woduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić po-
przez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując
jeden z następujących środków zapobiegawczych:

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny,
• zwiększając odległość między sprzętem i odbiornikiem,
• podłączając urządzenie do gniazda innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyska-

nia pomocy.
Wyposażenie dodatkowe podłączone do tego produktu musi być certyfikowane zgodnie z odpowiednimi
normami IEC (tj. IEC 60950-1 lub IEC 62368-1) dotyczącymi sprzętu do przetwarzania danych i
IEC 60601-1 dotyczącą sprzętu medycznego.
Ponadto wszystkie konfiguracje sprzętowe muszą spełniać wymagania normy IEC 60601-1-1. Ktokol-
wiek podłączy dodatkowy sprzęt do części wejściowej sygnału lub części wyjściowej sygnału, dokonuje
konfiguracji systemu medycznego i tym samym jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby system był
zgodny z wymogami normy systemu IEC 60601-1-1. Ktokolwiek jest odpowiedzialny za zamocowanie
urządzenia do systemu, musi upewnić się, że sprzęt montażowy używany z tym produktem jest zgodny
z normą IEC 60601-1. W razie wątpliwości należy skonsultować się z działem obsługi technicznej lub
lokalnym przedstawicielem.
FCC
Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cy-
frowych klasy B, zgodnie z przepisami FCC część 15. Ograniczenia te zostały wyznaczone w celu za-
pewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie
generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainsta-
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lowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunika-
cji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w przypadku konkretnej instalacji. Je-
śli opisywane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału radiowego lub telewizyjnego,
co można stwierdzić poprzez jego wyłączenie i włączenie, użytkownik powinien spróbować skorygować
zakłócenia, stosując jeden z następujących środków zapobiegawczych:

• zmieniając ustawienie lub położenie anteny,
• zwiększając odległość między sprzętem i odbiornikiem,
• podłączając urządzenie do gniazda innego obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik,
• konsultując się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyska-

nia pomocy.

8.2 Informacje prawne
Firma NDS sprzedaje swoje produkty poprzez innych producentów, dystrybutorów i pośredników w
sprzedaży sprzętu medycznego, a w związku z tym o informacje dotyczące warunków wszelkich ewen-
tualnych gwarancji nabywcy niniejszego produktu NDS powinni zwracać się do podmiotu, za pośrednic-
twem którego produkt ten został zakupiony.
Firma NDS nie przyjmuje na siebie ani nie upoważnia nikogo do przyjęcia na siebie jakiejkolwiek innej
odpowiedzialności w związku ze sprzedażą i/lub użytkowaniem produktów firmy. W celu zapewnienia
prawidłowego użytkowania, obchodzenia się z produktami NDS i ich konserwacji, konsumenci powinni
zapoznać się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi tego produktu, podręcznikiem obsługi i/lub
oznakowaniem, załączonymi do produktu lub udostępnionymi w inny sposób.
Konsumenci powinni mieć świadomość, że takie czynniki jak m.in. konfiguracja systemu, oprogramowa-
nie, aplikacja, dane konsumenta i działania operatora systemu, wpływają na pracę produktu. Produkty
NDS są uważane za kompatybilne z wieloma systemami, lecz konkretne zastosowania funkcjonalne
mogą się różnić w przypadku różnych konsumentów. W związku z tym określenie tego, czy dany pro-
dukt jest odpowiedni do konkretnego celu lub zastosowania należy do konsumenta i nie jest objęte
gwarancją wydawaną przez NDS.
NDS WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU W ODNIE-
SIENIU DO WSZYSTKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG NDS, CZY TO WYRAŹNE, DOMNIEMANE I/
LUB USTAWOWE, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJE DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HAN-
DLOWEJ, ZDATNOŚCI I/LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA
PRZEPISÓW. JAKIEKOLWIEK I WSZYSTKIE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA I/LUB OBIETNICE JA-
KIEGOKOLWIEK TYPU, CHARAKTERU LUB ZAKRESU, ZARÓWNO DOMNIEMANE, WYRAŹNE I/
LUB WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK USTAWY, PRAWA, UŻYTKU KOMERCYJNEGO, ZWYCZA-
JU, HANDLOWEGO LUB INNEGO, ZOSTAJĄ NINIEJSZYM WYŁĄCZONE.
Firma NDS, jej dostawcy i/lub dystrybutorzy nie są odpowiedzialni, bezpośrednio lub poprzez zabezpie-
czenie, za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, wynikowe, karne, przykładowe lub pośrednie szkody,
w tym bez ograniczenia, szkody domniemane za opóźnione dostawy, niedokonane dostawy, usterki
produktu, konstrukcję lub wytwarzanie produktu, niemożność użytkowania takich produktów lub usług,
utratę sposobności biznesowych (utrata zysków), lub spowodowane czymkolwiek innym w związku lub
w wyniku zakupu, sprzedaży, leasingu, wynajmu, instalacji lub użytkowania takich produktów NDS, ni-
niejszych warunków, lub w odniesieniu do jakichkolwiek warunków i ustaleń jakichkolwiek umów, które
zawierają te warunki i ustalenia.
JAKO ŻE NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA NIEKTÓRE Z WYŻEJ WYMIENIONYCH
WYŁĄCZEŃ LUB ZASTRZEŻEŃ W ODNIESIENIU DO PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIEKTÓRE Z TYCH WYŁĄCZEŃ I/LUB OGRANICZEŃ MOGĄ NIE BYĆ
OBOWIĄZUJĄCE. W TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ BĘDZIE OGRANICZONA DO
MAKSYMALNEGO ZAKRESU OKREŚLONEGO PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA.
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Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i powiązane
materiały, stanowią cenną własność NDS i/lub jej licencjodawców i w związku z tym zastrzegają oni, w
przypadkach, gdzie jest to możliwe, wszelkie prawa patentowe, autorskie i inne prawa własności do te-
go dokumentu, w tym do wszystkich rozwiązań konstrukcyjnych, reprodukcji produkcyjnej, użytku i
sprzedaży, z wyjątkiem zakresu, w jakim wyżej wymienione prawa są wyraźnie przyznane innym.
Niniejsza instrukcja obsługi może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku ja-
kichkolwiek wątpliwości co do najnowszej wersji instrukcji obsługi należy skontaktować się z firmą NDS.
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