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1 Notas importantes para o utilizador
Leia atentamente as instruções de utilização e familiarize-se com a utilização e o funcionamento do
dispositivo e dos acessórios antes de os utilizar durante procedimentos cirúrgicos. O não cumprimento das
instruções indicadas neste manual pode originar

• lesões potencialmente fatais do paciente,

• lesões graves da equipa cirúrgica, enfermeiros ou pessoal da assistência técnica

• ou danos ou avaria do dispositivo e/ou acessórios.

O fabricante reserva-se o direito de modificar o aspeto, gráficos e dados técnicos do produto através do
desenvolvimento contínuo dos seus produtos.

Tenha em atenção: os parágrafos marcados com as palavras AVISO, CUIDADO e NOTA têm significados
especiais. As secções assinaladas com estas palavras devem ser objeto de atenção especial.

PERIGO!
A segurança do paciente, do utilizador ou de terceiros está em risco. Tenha este aviso em
atenção, a fim de evitar ferimentos no paciente, no utilizador ou em terceiros.

ATENÇÃO!
Estes parágrafos contêm informações para que o operador use o aparelho e os respetivos
acessórios de acordo com o fim a que se destinam.

AVISO!

Estes parágrafos contêm informações para explicar as instruções ou disponibilizam mais
informações úteis.
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2 Informações de segurança

2.1 Avisos e chamadas de atenção

Este símbolo alerta o utilizador para informações importantes sobre a instalação e/ou utilização
deste equipamento. As informações precedidas por este símbolo devem ser lidas atentamente.

Este símbolo alerta o utilizador de que o manual do utilizador e cópias traduzidas se encontram
disponíveis no website da NDS: www.ndssi.com/user-manuals/

Este símbolo avisa o utilizador de que a tensão não isolada contida na unidade pode ser suficiente
para causar um choque elétrico. Não toque em nenhuma peça no interior da unidade. A fim de
reduzir o risco de choque elétrico, NÃO retire a tampa ou a parte de trás.

Este símbolo alerta o utilizador para que as informações precedidas por este símbolo sejam lidas
com atenção para evitar danos no equipamento.

Este símbolo indica o fabricante.

Este símbolo indica o representante do fabricante na Comunidade Europeia.

Este símbolo indica que o dispositivo é um dispositivo médico. Este produto destina-se a ser
utilizado apenas por profissionais de saúde em ambientes de cuidados profissionais de saúde.

Este produto conta com a aprovação da T.U.V. relativamente a perigos de choque elétrico,
incêndio e mecânicos apenas de acordo com as normas CAN/CSA C22.2 N.º 60601-1 e ANSI/AAMI
ES60601-1.

Este produto cumpre os requisitos da norma EN60601-1 em conformidade com o Regulamento
2017/745 relativo a dispositivos médicos da União Europeia.

ATENÇÃO!
Em caso de incidente grave

Todos os incidentes graves ocorridos relacionados com o aparelho devem ser comunicados
ao fabricante e às autoridades competentes do Estado em que o utilizador e/ou o doente
esteja estabelecido.

ATENÇÃO!

Este produto é um dispositivo médico de Classe I de acordo com a Diretiva relativa aos
Dispositivos Médicos na Europa. Não são permitidas modificações.
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ATENÇÃO!

Este produto é um dispositivo médico de Classe II nos Estados Unidos e no Canadá. Não são
permitidas modificações.

AVISO!

Este equipamento/sistema destina-se a ser utilizado apenas por profissionais de saúde.

AVISO!

Não contém componentes passíveis de reparação pelo utilizador. Dirija-se a técnicos de
assistência qualificados para quaisquer reparações.

PERIGO!
Perigo de incêndio e choques

Não exponha este produto a chuva ou humidade.

PERIGO!

Não utilize a ficha polarizada desta unidade com uma extensão elétrica ou outras tomadas
se não for possível inserir totalmente os pinos.

AVISO!

Este produto foi concebido para cumprir os requisitos de segurança médica para um
dispositivo utilizado na proximidade de doentes.

Pelo presente, a NDS Surgical Imaging, LLC, declara que este sistema ZEROWIRE® G2 está em conformidade
com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da
Declaração UE de conformidade está disponível mediante pedido.

A lei federal (EUA) restringe a venda deste produto a médicos ou mediante prescrição médica.

Aprovação para rádio:

Este dispositivo cumpre os requisitos do Projeto EN302 567 V2.0.24 e está em conformidade com a Diretiva
2014/53/UE relativa a Equipamentos de Rádio (RED).

Identificação FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 ou 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

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

Este produto cumpre as normas de segurança acima apenas quando utilizado com uma fonte de alimentação
de grau médico fornecida pela NDS.

Modelo ZEROWIRE® G2
Fonte de alimentação GlobTek GTM91120-3024-T3A

Entrada CA 100 a 240 volts, 50 a 60 Hz

Saída CC 24 volts a 1,25 A
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2.2 Cabo de alimentação

Utilize o cabo de alimentação de grau hospitalar fornecido com a ficha correta para a fonte de alimentação.

• O cabo de alimentação é o único dispositivo de desconexão reconhecido para este produto. Para desligar
o produto, desligue o cabo de alimentação da alimentação de CA.

• Se o dispositivo estiver montado na parede, desligue o adaptador de alimentação da montagem na
parede para desligar o produto.

• O produto e outros equipamentos médicos devem ser posicionados de modo a que seja fácil aceder ao
cabo de alimentação e à ligação da alimentação de CA.

• Se for necessário utilizar um cabo de extensão ou uma tomada múltipla para ligar este produto à
alimentação de CA, certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação pode ser ligada, em segurança, ao
cabo ou à tomada múltipla.

• Este produto deve ser ligado a partir de um circuito de tomada central quando utilizado nos EUA a tensões
superiores a 120 volts.

2.3 Reciclagem

Siga os regulamentos e planos de reciclagem locais relativos à reciclagem ou eliminação deste
equipamento.
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3 Informações gerais

3.1 Acerca deste manual

Este manual destina-se a auxiliar o utilizador na instalação, configuração e utilização do sistema de vídeo sem
fios ZEROWIRE® G2.

As descrições funcionais neste manual são representativas de:

1. Recetor ZEROWIRE® G2

2. Transmissor ZEROWIRE® G2 (entrada: DVI e 3G-SDI)

Consulte Kits de acessórios ZEROWIRE® G2 por ecrã [} 33] para as referências dos produtos e acessórios.

3.2 Utilização prevista e contraindicações

Utilização prevista
O NDS ZEROWIRE® G2 é um sistema de transmissor e recetor emparelhados sem fios para comunicação por
vídeo que se destina a enviar sinais de vídeo de uma fonte, como uma câmara/processador endoscópico ou
outras fontes de vídeo, através de uma ligação de radiofrequência, para um recetor ZEROWIRE® G2 de forma
a apresentar imagens durante procedimentos de endoscopia e cirurgia geral.

O sistema de vídeo sem fios ZEROWIRE® G2 é um dispositivo reutilizável não estéril, pelo que não se destina a
ser utilizado no campo estéril.

Contraindicações
1. Estas unidades são dispositivos reutilizáveis não estéreis e não se destinam a ser utilizadas num campo

estéril.

2. Este equipamento não pode ser utilizado na presença de misturas anestésicas inflamáveis com ar,
oxigénio ou óxido nitroso.

Não utilize em ambientes de RM.

PERIGO!

Nenhuma parte deste produto pode entrar em contacto com um paciente. Nunca toque no
produto e num paciente ao mesmo tempo. Deve manter-se sempre uma separação mínima
de 20 cm entre o dispositivo em funcionamento e o utilizador ou paciente.

PERIGO!

Em aplicações essenciais para a finalidade, recomendamos vivamente a disponibilidade
imediata de um par transmissor/recetor ZEROWIRE® G2 e de um cabo DVI de substituição.

Além disso, recomendamos a disponibilidade imediata de um ecrã que esteja diretamente
ligado à fonte de vídeo sempre que estiver em curso um procedimento cirúrgico.

Consulte Instalação típica [} 21].
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3.3 Visão geral

O sistema ZEROWIRE® G2 permite enviar sinais de vídeo sem fios a partir da saída DVI ou 3G-SDI de uma
câmara/processador endoscópico ou outra fonte de vídeo para a entrada DVI de um ecrã de vídeo.

Funciona como um sistema HD sem fios de 60  GHz em conformidade com as normas FCC (Parte  15) que
regem a banda não licenciada de 57  –  64  GHz situada na parte de ondas milimétricas (mmW) do espetro
eletromagnético.

Um sistema é composto por um par transmissor/recetor. O transmissor e o recetor foram concebidos para
serem montados na extremidade posterior superior de um ecrã.

O transmissor pode obter o seu sinal de vídeo de entrada a partir de uma câmara/processador endoscópico ou
das saídas DVI ou SDI RE-DRIVE do ecrã.

A saída do recetor está ligada a uma entrada DVI do ecrã. As unidades são alimentadas a partir de uma fonte
de alimentação NDS de 24 VCC ou através de um cabo adaptador em Y.

AVISO!

Os cabos do adaptador em Y destinam-se a ser utilizados apenas com os ecrãs NDS que são
alimentados por uma fonte de alimentação NDS de 24 VCC.

Para obter informações sobre o adaptador  em Y, consulte Opções de alimentação [}  16]. Para uma
configuração típica, consulte Instalação típica [} 21].

3.4 Distância de não interferência

Os dispositivos listados na tabela seguinte foram testados a fim de demonstrar as distâncias mínimas de
segurança para que o ZEROWIRE® G2 funcione sem interferência mútua.

Sempre que se considere que o ZEROWIRE® G2 possa estar a causar ou a receber interferência desses
dispositivos, afaste-os e mantenha pelo menos as separações especificadas na tabela.

Equipamento testado Distância do transmissor Distância do recetor

Eletrocautério > 61 cm (2 ft) > 30 cm (1 ft)

RFID > 1 cm > 1 cm

Ponto de acesso sem fios de
2,4 GHz > 15,24 cm (6 in) > 15,24 cm (6 in)

Ponto de acesso sem fios de
5,8 GHz > 15,24 cm (6 in) > 15,24 cm (6 in)

Telemóvel > 1 cm > 1 cm

Dispositivo Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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4 Configuração e instalação

4.1 Painel de conectores

(1)

(2)

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

Painéis de conectores do transmissor/recetor ZEROWIRE® G2

(1) Transmissor ZEROWIRE® G2 (5) Entrada DVI
(2) Recetor ZEROWIRE® G2 (6) Saída DVI
(3) Comutador para ligar/desligar (7) Entrada 3G-SDI
(4) Conector de alimentação (8) Portas USB (para atualizações de firmware)

AVISO!

As portas USB são utilizadas para instalar atualizações para o firmware do transmissor/
recetor e não para utilização como porta de E/S geral.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)

LED de estado e ligação do transmissor/recetor

(1) LED de ligação
(2) Botão de ligação
(3) LED de estado do transmissor
(4) LED de estado do recetor

O botão LINK (Ligar) é utilizado para ligar um transmissor a um recetor.

No recetor, o botão LINK (Ligar) também é utilizado para ativar o gráfico de barras Signal Strength
(Intensidade do sinal) descrito na secção Intensidade do sinal e mensagens de diagnóstico OSD [} 27].

4.2 Instalação

Suportes de montagem
Consulte Kits de acessórios ZEROWIRE® G2 por ecrã [} 33].

Instalação (ecrãs montados)

AVISO!

Esta instalação requer duas pessoas: uma para suportar o ecrã e outra para efetuar a
instalação.

Substitua os parafusos de montagem do lado esquerdo por dois dos parafusos de montagem de maior
comprimento fornecidos. Consulte A no gráfico Vista traseira da instalação – parafusos de montagem [} 15].

Aperte os parafusos do lado esquerdo fornecidos apenas 2 a 3 voltas.

Remova os dois parafusos do lado direito do suporte VESA. Consulte B no gráfico Vista traseira da instalação –
parafusos de montagem [} 15].
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A B

Vista traseira da instalação – parafusos de montagem

Com a lâmina de montagem virada para a parte frontal do ecrã, deslize o suporte entre
o suporte VESA e a parte posterior do ecrã até os entalhes etiquetados para o ecrã com
que está a trabalhar encaixem sobre os dois parafusos do lado esquerdo. Consulte C no
gráfico Vista traseira da instalação – suporte e módulos [} 16].

Substitua os parafusos de montagem do lado direito pelos parafusos fornecidos.

Aperte todos os parafusos.
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C D
Vista traseira da instalação – suporte e módulos

Com a traseira do módulo do transmissor/recetor ZEROWIRE® G2 virada para a frente do ecrã, alinhe a
ranhura na parte inferior do módulo com a lâmina de montagem e empurre o módulo na lâmina de
montagem até o módulo estar firmemente encaixado. Consulte D no gráfico Vista traseira da instalação –
suporte e módulos [} 16].

4.3 Opções de alimentação

Os transmissores e os recetores ZEROWIRE® G2 utilizados com um ecrã suportado de 81 cm (32'') ou ecrã da
NDS mais pequeno podem utilizar um cabo adaptador em Y opcional para fornecer alimentação à unidade
ZEROWIRE® G2. Os dois tipos de cabos adaptadores em Y são apresentados abaixo.

Quando aplicável, o cabo em Y adequado está incluído no kit de acessórios (consulte Kits de acessórios
ZEROWIRE® G2 por ecrã [} 33] para determinar o kit de acessórios correto para o ecrã da NDS que está a ser
utilizado).

As unidades de transmissor e recetor ZEROWIRE® G2 também podem receber alimentação direta com a fonte
de alimentação de 24 VCC incluída.

Cabo adaptador em Y SwitchCraft (35X0096)
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Cabo adaptador em Y XLR (35X0097)

(1) (2)

(1) Números de modelos de fontes de alimentação 24 V CC
(2) O cabo J3 do adaptador em Y ou o cabo da fonte de alimentação de 24 V CC liga-se

aqui

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Quando utilizar a fonte de alimentação, selecione e instale o adaptador de ficha correspondente ao requisito
elétrico.
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4.4 Diagramas de ligações

Ligação do transmissor ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Fonte de vídeo DVI
(2) Saída DVI (cabo DVI)
(3) Saída SDI (cabo opcional 3G-SDI)
(4) Alimentação para o ecrã (24 VCC)
(5) Alimentação para o transmissor (24 VCC)
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Ligação do recetor ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Ligação do recetor

(1) Entrada DVI (cabo DVI)
(2) Alimentação para o transmissor (24 VCC)
(3) Alimentação para o ecrã (24 VCC)

4.5 Raio de curvatura dos cabos

ATENÇÃO!
Degradação do sinal de vídeo

Recomendamos que o raio de curvatura dos cabos metálicos não seja inferior a 63 mm (2,5
polegadas) ou 7 vezes o diâmetro do cabo, o que for superior. Curvaturas mais acentuadas
podem danificar o cabo e/ou degradar o sinal de vídeo.

4.6 Configuração

Emparelhamento do transmissor e do recetor
Antes de colocar o sistema ZEROWIRE® G2 em funcionamento, o par transmissor/recetor tem de estar
emparelhado.

Assim que um par transmissor/recetor estiver emparelhado, permanece emparelhado até que o transmissor
seja explicitamente emparelhado com outro recetor ou o recetor seja explicitamente emparelhado com outro
transmissor.

AVISO!

Se um par emparelhado for desligado, este estabelece uma ligação automática quando é
novamente ligado.
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Procedimento de emparelhamento:
1. Ligue uma fonte de vídeo DVI ou SDI à unidade do transmissor (2) e um ecrã à saída DVI da unidade do

recetor (3).

2. Prima e mantenha premido o botão LINK (Ligar) (6) na unidade do recetor (3) até o LED de ligação (5)
começar a piscar rapidamente a azul e, em seguida, solte. Nesta altura, o utilizador tem 60 segundos para
se deslocar para a outra unidade e premir o botão LINK (Ligar) nesse dispositivo (2).

3. Prima e mantenha premido o botão LINK (Ligar) (6) na unidade do transmissor (2) até o LED de ligação
(5) começar a piscar rapidamente a azul e, em seguida, solte.

4. Quando as unidades de transmissor e recetor se identificarem uma à outra e iniciarem o emparelhamento,
os LED de estado (7)/(8) e o LED de ligação (5) em ambas as unidades começam a piscar rapidamente
durante vários segundos. Uma vez estabelecida a ligação, o LED de ligação de cada unidade desliga-se.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Procedimento de ligação

(1) Sinal DVI ou SDI
(2) Transmissor
(3) Recetor
(4) Saída DVI para o ecrã
(5) LED de ligação
(6) Botão de ligação do transmissor/recetor (prima para iniciar a ligação)
(7) LED de estado do transmissor
(8) LED de estado do recetor
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ATENÇÃO!

As unidades de transmissores e/ou recetores ZEROWIRE® G2 não são compatíveis com
unidades de transmissores e/ou recetores ZEROWIRE® G2 mais antigas.

Transmissão de vídeo
Com a ligação concluída, os LED de estado devem ficar azuis e a imagem de origem deve aparecer no ecrã.
Isto conclui a configuração básica.

AVISO!

O transmissor e o recetor não se limitam ao funcionamento na linha de visão, ou seja, o par
funcionará de forma fiável apesar da presença de obstáculos de intervenção. No entanto,
nenhuma das unidades deve estar completamente rodeada por objetos metálicos.

4.7 Instalação típica

PERIGO!

Em aplicações essenciais para a finalidade, recomendamos vivamente a disponibilidade
imediata de um par transmissor/recetor ZEROWIRE® G2 e de um cabo DVI de substituição.

Além disso, recomendamos a disponibilidade imediata de um ecrã que esteja diretamente
ligado à fonte de vídeo sempre que estiver em curso um procedimento cirúrgico.

(1) (2)

Instalação típica

(1) Transmissor
(2) Recetor
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4.8 Desempenho

O sistema de vídeo HD sem fios ZEROWIRE® G2 foi desenvolvido e otimizado para ser utilizado em blocos
operatórios ou de procedimentos. Não se recomenda a utilização fora de um ambiente clínico.

Os passos que se seguem ajudá-lo-ão a obter o melhor desempenho do sistema ZEROWIRE® G2:

1. Monte ambos os componentes a pelo menos 1,5 m (5 pés) do chão.

2. Idealmente, o transmissor e o recetor devem estar à mesma altura.

3. Para uma ligação de vídeo fiável, siga as orientações de configuração na secção Posicionamento e
orientação [} 22].

4. O transmissor e o recetor devem estar voltados um para o outro e ser mutuamente visíveis num espaço
aéreo desimpedido.

5. Para aplicações que não estejam na linha de visão, recomendamos que o transmissor e o recetor sejam
colocados a uma distância de 1,8 m (6 pés) ou inferior das paredes.

4.9 Posicionamento e orientação

Devido à forma do campo de sinais da antena, tanto as unidades emissora como recetora devem ser
instaladas de modo a estarem alinhadas vertical e horizontalmente dentro de ± 10°.

Alinhamento vertical
O alinhamento vertical deve estar dentro de ± 10°.

Alinhamento horizontal
O alinhamento horizontal deve estar dentro de ± 10°.
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+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Transmissor
(2) Monitor primário
(3) Recetor
(4) Monitor secundário
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(1)

(2)

(1) Transmissor
(2) Forma do campo

Elevação
O transmissor e recetor devem ser posicionados pelo menos 1,5 m (5 pés) acima do chão, estarem à mesma
altura e, de preferência, com os bordos frontais do transmissor e do recetor paralelos e virados um para o
outro.

Distância horizontal entre transmissor e recetor
O ZEROWIRE® G2 funciona corretamente com uma distância horizontal entre o transmissor e o recetor até
9,1 m (30 pés). No entanto, no caso da maioria dos ambientes de bloco operatório, os melhores resultados são
alcançados com uma distância horizontal de até 2,4 m (8 pés).
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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) Transmissor ZEROWIRE® G2 (5) Suporte com rodízios
(2) Ecrã primário (6) Mesa cirúrgica
(3) Ecrã secundário (7) Carro de endoscopia
(4) Recetor ZEROWIRE® G2

4.10 Funcionamento sem linha de visão

O sistema ZEROWIRE® G2 pode manter uma ligação sem fios com obstruções parciais. Contudo, o melhor
desempenho é realizado com uma linha de visão clara entre unidades.

Num ambiente de bloco operatório, o sistema de braço montado no teto e as suas junções do braço de mola,
juntamente com cabeças de luz cirúrgicas, são estruturas metálicas grandes que podem potencialmente
bloquear os sinais sem fios se obstruírem a linha de visão entre o transmissor e o recetor (consulte a ilustração
abaixo).

De preferência, as luzes cirúrgicas devem ser posicionadas fora do caminho ou elevadas acima da linha de
visão. Se um objeto tiver de obstruir a linha de visão, a melhor opção é posicioná-lo a meio caminho entre o
transmissor e o recetor.

Os blocos operatórios cujas paredes e/ou teto são construídos com folhas de metal podem reduzir o
desempenho do ZEROWIRE® G2. Esta condição talvez possa ser atenuada movendo o transmissor e o recetor
para mais próximo um do outro, definindo a sua linha de visão para 0° (consulte Posicionamento e orientação
[} 22]) e certificando-se de que não existem obstruções entre o transmissor e o recetor.
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Sem linha de visão

4.11 Evitar interferências co-canais

Se o ZEROWIRE® G2 for implementado com a configuração típica de um sistema por divisão, basicamente
não existem restrições. A funcionalidade de Channel Selection (Seleção de canal) do transmissor capta o canal
menos suscetível de interferência de entre os dois canais disponíveis com base no resultado da leitura
realizada durante o arranque.

Seguem-se alguns dos fatores que afetam o isolamento dos canais do ZEROWIRE® G2.

1. A espessura e o material das paredes da divisão.

2. A abertura e o fecho das portas da divisão.

3. A estrutura e os materiais utilizados na construção do teto da divisão.

AVISO!

O funcionamento entre divisões não é suportado.

Os pares transmissor/recetor ZEROWIRE® G2 devem estar instalados na mesma divisão.

Quando estão instalados dois pares transmissor/recetor numa determinada divisão, é
necessário associar cada par separadamente, um de cada vez, associando o segundo par
depois de ter associado com sucesso o primeiro. Não é necessário desligar o primeiro par
associado antes de ligar ou associar o segundo par.
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4.12 Utilização de canais

As recomendações que se seguem devem servir para determinar a definição adequada.

1. As unidades de transmissores e/ou recetores ZEROWIRE® G2 não podem ser utilizadas com unidades de
transmissores e/ou recetores EleVision™ mais antigas.

2. Pode utilizar-se um máximo de dois sistemas ZEROWIRE® G2 na mesma divisão. Os transmissores e
recetores devem ter uma separação de pelo menos 1 m (3 pés) na divisão.

3. Podem ser definidos grupos de dois sistemas ZEROWIRE® G2 em várias divisões, desde que estas estejam
separadas por, pelo menos, 7,6 m (25 pés).

4. O transmissor e o recetor ZEROWIRE® G2 não devem ser instalados em armários de metal ou rodeados
de objetos metálicos, pois isso impede a comunicação do transmissor com o recetor.

4.13 Instalação multissistemas

Quando forem instalados dois sistemas num determinado bloco operatório, utilize o seguinte procedimento:

1. Se as unidades de transmissores e recetores não tiverem sido associadas, ligue um transmissor e um
recetor e siga o Linking Procedure (Procedimento de associação) descrito em Configuração [} 19].

2. Ligue o segundo par transmissor/recetor e repita o Linking Procedure (Procedimento de associação). Os
pares transmissor/recetor devem ser associados um de cada vez. Recomendamos que os pares
associados sejam identificados para facilitar a instalação e a resolução de problemas.

4.14 Intensidade do sinal e mensagens de diagnóstico OSD

Quando um recetor é ligado a um ecrã, são apresentadas mensagens de diagnóstico autoexplicativas no
canto inferior esquerdo do ecrã para informar o utilizador sobre o estado atual do recetor.

As mensagens serão apresentadas durante 15 segundos, à exceção das mensagens Search for transmitter
wireless signal failed (Falha da procura de sinal de transmissores sem fios) e No wireless signal detected:
ss=0 vm=NONE (Nenhum sinal sem fios detetado: ss=0 vm=NENHUM).

As mensagens Search for transmitter wireless signal failed (Falha da procura de sinal de transmissores sem
fios) e No wireless signal detected: ss=0  vm=NONE (Nenhum sinal sem fios detetado: ss=0  vm=NENHUM)
serão apresentadas até que sejam tomadas ações corretivas.

Quando a mensagem No wireless signal detected: ss=0  vm=NONE (Nenhum sinal sem fios detetado:
ss=0  vm=NENHUM) e/ou o gráfico de 1 barra são apresentados no ecrã, a ligação sem fios não é fiável e
requer ação corretiva imediata.

O gráfico de barras Signal Strength (Intensidade do sinal) é apresentado no canto inferior direito do monitor
do recetor durante 60 segundos no arranque. Também é apresentado quando a ligação é estabelecida após
uma ligação ser desligada.

Quando a qualidade da ligação é fraca ou má, o gráfico de barras é apresentado automaticamente para alertar
o utilizador que é necessária uma medida corretiva.
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As mensagens OSD são exibidas por baixo da barra de intensidade do sinal.

(1)

(1) Barra de intensidade do sinal

Mensagens OSD
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nenhum sinal sem fios detetado: ss=0 vm=NENHUM)

No DVI/SDI signal detected (Nenhum sinal DVI/SDI detetado)

Receiving wireless signal (A receber sinal sem fios)

Trying to establish wireless link (A tentar estabelecer uma ligação sem fios)

Unable to establish wireless link (Não é possível estabelecer ligação sem fios)

Searching for transmitter wireless signal (A procurar sinal sem fios do transmissor)

Search for transmitter wireless signal failed (Falha na procura do sinal de transmissor sem fios)

Gráficos de barras de intensidade do sinal

Qualidade de ligação excelente

Qualidade de ligação aceitável

Qualidade de ligação má ou ligação desativada,
pixilação frequente e/ou "congelamento" do ecrã
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5 Resolução de problemas do ZEROWIRE® G2

Problema Causas possíveis Ação corretiva

O LED indicador não está
aceso

Conector de alimentação
solto

Verifique se o conector da fonte de alimentação está
totalmente inserido no conector de alimentação da
unidade.

Cabo em Y

Se estiver a utilizar o cabo em Y para fornecer
alimentação à unidade, confirme se está ligado a uma
fonte de alimentação de 24 VCC da NDS e se esta está
a receber energia.

Fonte de alimentação
autónoma

Se estiver a ser utilizada a fonte de alimentação
autónoma, confirme se está totalmente inserida na
tomada de parede.

Tomada de parede

Algumas tomadas de parede têm comutadores para
ligar/desligar integrados.

Se a tomada que está a utilizar tiver um comutador
integrado, verifique se está na posição ON (LIGADA).

Consulte a secção Opções de alimentação [} 16] para mais informações.

Nenhum transmissor
encontrado

O transmissor está OFF
(Desligado) ou o cabo da
fonte de vídeo não está
ligado ou a fonte de
vídeo está OFF
(Desligada).

Verifique se o transmissor está ON (Ligado) ou se o
sinal de fonte está ligado.

Sem imagem no ecrã
depois de alterar a
resolução de entrada

O transmissor ou o
recetor não podem
bloquear o sinal de vídeo.

Desligue e volte a ligar a alimentação do transmissor e
do recetor ZEROWIRE® G2, não o ecrã.

Falha em estabelecer
ligação após tentativa de
emparelhamento

As unidades do
transmissor/recetor não
podem negociar o Canal
de RF para se ligarem.

Desligue e volte a ligar a alimentação do transmissor e
do recetor ZEROWIRE® G2.

Vídeo de má qualidade ou
intermitente

O espaço entre o
transmissor e o recetor é
superior a 9,1 m (30 pés).

Reduza o espaço entre o transmissor e o recetor para
9,1 m (30 pés) ou menos.

Consulte o intervalo máximo na secção Especificações
do ZEROWIRE® G2 [} 31].

Transmissor e recetor
não estão devidamente
alinhados

Siga as recomendações de alinhamento do
transmissor/recetor em Posicionamento e orientação
[} 22].

Ligações DVI ou SDI
(apenas transmissor)

Confirme se os cabos estão corretamente ligados.

Modo de vídeo não
suportado

Verifique se o modo de vídeo aplicado é suportado.
Consulte Modos de vídeo suportados [} 32].

Cabos de DVI ou SDI
(apenas transmissor)

Substitua os cabos, um de cada vez, e verifique o ecrã
de vídeo.

Se o sinal de vídeo for exibido corretamente depois de
um cabo ser substituído, elimine o cabo que acabou
de substituir.
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Problema Causas possíveis Ação corretiva
Diafonia Consulte Evitar interferências co-canais [} 26].

Sinal fraco
Consulte Intensidade do sinal e mensagens de
diagnóstico OSD [} 27].

Transmissor e recetor
trocados

Verifique se a fonte de vídeo está ligada ao
transmissor e não ao recetor.

Indicadores LED de estado
Estado do LED Descrição

Azul e a piscar lentamente
A unidade está a efetuar a leitura em busca de um
canal.

Azul e a piscar rapidamente A unidade está a tentar estabelecer a ligação.

Azul e fixo A unidade está a enviar (transmissor) ou a receber
(recetor) dados de vídeo.

Azul alternando entre ACESO/APAGADO durante
3 segundos

Nenhuma informação de ligação armazenada.
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6 Especificações

6.1 Especificações do ZEROWIRE® G2

AVISO!

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Contacte a NDS para obter
especificações recentes.

Tipo de sinal sem fios Banda HD sem fios (WiHD) de 60 GHz

Banda de frequências 57 – 64 GHz

Entradas de vídeo (Tx) DVI-D, 3G-SDI

Saídas de vídeo (Rx) DVI-D

Compressão de vídeo Nenhuma

Suporte de formato 3D Linha-a-linha, cima/baixo, lado-a-lado

Tipos de sinal 3D DVI-D, 3G-SDI

Temporizações de vídeo 3D Apenas 1080p a 59,94 (SMPTE 424M)

Suporte HIPAA Encriptação AES de 256 bits

Latência do sistema < 1 fotograma

Máximo de pares por bloco operatório 2

Saída de alimentação de RF < 28 dBm/MHz EIRP

Alcance máximo < 9,14 m (30 ft)*

Velocidade de dados 950 Mbps – 3,8 Gb/s

Consumo de energia < 8 W

*O alcance efetivo pode variar consoante o ambiente de funcionamento do produto. Siga as instruções na
secção Configuração [} 19] para obter mais informações sobre as condições ideais de desempenho e alcance.

Dimensões físicas
236 mm x 87 mm x 52 mm/9,3 in x 3,4 in x 2,0 in
(único)

Peso da unidade 0,45 kg (1,0 lb)

Temperatura de funcionamento 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Humidade de funcionamento 20% a 90% de HR, sem condensação

Altitude de funcionamento 2000 m (6600 ft)

Temperatura de armazenamento -20 °C a 60 °C (-4 °F to 140 °F)

Humidade de armazenamento < 70% HR (sem condensação)

Altitude de armazenamento 10 000 m (33 000 ft)

Humidade de transporte < 70% HR (sem condensação)

Pressão do ar de transporte 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Potência de saída EIPR máxima da frequência de teste

Canais
Potência de saída EIPR máxima da
frequência de teste

Potência de saída EIRP média

Canal baixo LRP 60,32 GHz 11,7 dBm

Canal alto LRP 62,79 GHz 12,1 dBm

Canal baixo HRP 60,48 GHz 29,3 dBm

Canal alto HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Modos de vídeo suportados

Formato
Velocidade de
fotogramas
(Hz)

Píxeis
horizontais
ativos

Píxeis verticais
ativos

Píxeis
horizontais
totais

Píxeis verticais
totais

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

Modo personalizado 60 1280 1024 1688 1066

Modo personalizado 60 1292 960 1576 1000

Modo personalizado 60 1023 768 1396 806

Modo personalizado 60 1248 1024 1688 1066

Modo personalizado 60 1280 1024 1716 1108

Modo personalizado 60 1440 900 1904 932

Modo personalizado 60 1024 1024 1686 1068

Modo personalizado 60 1024 1024 1124 1068

Modo personalizado 50 1024 1024 1280 1125

Modo personalizado 60 1280 1024 1688 1066

Modo personalizado 60 1920 1080 2200 1125

Modo personalizado 60 1920 1080 2184 1125

Modo personalizado 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 Kits de acessórios ZEROWIRE® G2 por ecrã

Ecrã Referência NDS

Kit de Acessórios ZEROWIRE® G2
Par

(transmissor e
recetor)

Único

(transmissor ou
recetor)

EndoVue 61 cm (24'') (padrão) 90K0010

90Z0152 90Z0153Modelo da China 90K0011

Modelo descontinuado 90K0004
Radiance Full MMI 61 cm (24'') (padrão) 90R0019

90Z0152 90Z0153
Com fibra 90R0022

Com toque 90R0037

Com fibra e toque 90R0038

Modelo da China 90R0058
Radiance G2 61 cm (24'') (padrão) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Com fibra 90R0064

Com toque 90R0065

Com fibra e toque 90R0066

Modelo da China 90R0067
Radiance Full MMI 66 cm (26'') (padrão) 90R0029

90Z0152 90Z0153
Com fibra 90R0030

Radiance G2 66 cm (26'') (padrão) 90R0050

90Z0152 90Z0153Com fibra 90R0051

Modelo da China 90R0061
Radiance G2 HB 66 cm (26'') (padrão) 90R0052

90Z0154 90Z0155Com fibra 90R0053

Modelo da China 90R0062
Radiance Ultra 68,5 cm (27'') (padrão) 90R0104

90Z0156 90Z0157Com placa analógica 90R0102

Com placa digital 90R0100
Radiance G2 107 cm (42'') (padrão) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2 140 cm (55'') (padrão) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Com toque 90R0068
Radiance Ultra 81 cm (32''), secundário
digital

90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 81 cm (32''), secundário
analógico

90R0107

Radiance Ultra 81 cm (32''), apenas
primário

90R0108

Radiance Ultra 81 cm (32''), TRUCOLOR,
secundário digital

90R0112
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Radiance Ultra 81 cm (32''), TRUCOLOR,
secundário analógico

90R0113

90Z0162 90Z0163
Radiance Ultra 81 cm (32''), TRUCOLOR,
apenas primário

90R0114

Radiance Ultra 81 cm (32'') 4K, 4X SDI 90R0116

Radiance Ultra 81 cm (32'') 4K, 12G
SDI/2D

90R0123

6.5 Instruções de limpeza e desinfeção

ATENÇÃO!
Antes da limpeza e desinfeção da superfície, a unidade deve ser OFF (Desligada) e desligada
da respetiva fonte de alimentação

Não permita a entrada de líquidos no interior da unidade.

Não permita que as superfícies exteriores entrem em contacto com solventes, como os
indicados abaixo

Podem resultar danos graves na unidade.

Limpeza do dispositivo
Limpe cuidadosamente todas as superfícies exteriores com um pano que não largue pelos que tenha sido
humedecido com um agente de limpeza aceitável. Os materiais de limpeza aceitáveis encontram-se indicados
abaixo.

Remova os resíduos de detergente limpando todas as superfícies exteriores com um pano que não largue
pelos embebido em água destilada.

Desinfeção do dispositivo
Desinfete a unidade limpando todas as superfícies exteriores com um pano que não largue pelos embebido
em álcool etílico a 80%. Deixe a unidade secar ao ar.

Materiais de limpeza aceitáveis:
• Vinagre branco (destilado, 5% de acidez)

• Limpa-vidros à base de amoníaco

Material de desinfeção aceitável:
• Etanol 80% por volume

Nota: Os materiais de limpeza e desinfeção aceitáveis indicados acima foram testados nos produtos NDS e,
quando utilizados conforme indicado, não afetam o acabamento do produto nem os respetivos componentes
plásticos.
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7 Tabelas de compatibilidade eletromagnética
Todos os dispositivos médicos eletrónicos devem estar em conformidade com os requisitos da IEC 60601-1-2.
É necessário ter em consideração as precauções, cumprir as informações sobre as diretrizes de
compatibilidade eletromagnética (EMC) fornecidas neste manual e proceder à verificação de todos os
dispositivos médicos simultaneamente em funcionamento a fim de assegurar a compatibilidade
eletromagnética e a coexistência dos restantes dispositivos médicos antes de um procedimento cirúrgico.

As características em termos de emissões deste equipamento tornam-no adequado para utilização em áreas
industriais e hospitais (CISPR 11 classe A). Se for utilizado num ambiente residencial (para o qual normalmente
é necessária a norma CISPR 11 classe B), este equipamento pode não oferecer proteção adequada para
serviços de comunicações por radiofrequência. O utilizador poderá ter de tomar medidas corretivas, como
mudar a localização ou a orientação do equipamento.

As tabelas CEM que se seguem são disponibilizadas para sua referência:

7.1 Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas

O produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo descrito. O utilizador/operador do
produto deve assegurar que o dispositivo é utilizado neste tipo de ambiente.

Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões RF CISPR 11 Grupo 1

O produto utiliza energia de RF apenas para o seu
funcionamento interno. Por conseguinte, as suas
emissões de RF são muito baixas e é pouco
provável que causem interferências em
equipamento eletrónico adjacente.

Emissões RF CISPR 11 Classe B

O produto é adequado para ser utilizado em
todos os estabelecimentos, incluindo
estabelecimentos domésticos, exceto os
estabelecimentos públicos e os diretamente
ligados à rede pública de abastecimento de
edifícios utilizados para fins públicos.

Emissões harmónicas
IEC 61000-3-2 Classe A

Flutuações de tensão/
emissões de tremulação
IEC 61000-3-3

Em conformidade
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7.2 Orientação e declaração do fabricante - imunidade de interferência eletromagnética

Este produto destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético abaixo especificado. O cliente ou o
utilizador do produto deve assegurar que este é utilizado neste tipo de ambiente.

Teste de imunidade Teste de imunidade

Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2
Descarga por contacto de ±2, ±4, ±6, ±8 kV

Descarga de ar de ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV

Campo de RF radiada IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80% AM 1 kHz

Campos de proximidade de transmissores sem fios
IEC 61000-4-3

80 MHz a 2,7 GHz. 3 V/m

Testes pontuais: 385 MHz a 27 V/m;

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

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

Transiente elétrico rápido IEC 61000-4-4

±2 kV, alimentação de CA

±1 kV, portas de E/S

100 kHz PRR

Sobretensão IEC 61000-4-5

Alimentação de CA, linha à terra

Alimentação de CA, linha à linha

±0,5, ±1, ±2 kV

±0,5, ±1 kV

RF conduzida IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz ‑ 80 M Hz)

Bandas ISM de 6 V

80% AM 1 kHz

Campo magnético (50/60 Hz) da frequência da
alimentação IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 ou 60 Hz

Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de
tensão nas linhas de entrada das fontes de
alimentação IEC 61000-4-11

100% de queda, 0,5 período, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100% de queda, 1 período

30% de queda, 25/30 períodos (50/60 Hz)

Interrupção 100% de queda, 5 segundos

AVISO!

As forças de campo de transmissores fixos, tais como estações base para telefones de rádio
(celulares/sem fios) e rádios terrestres móveis, rádio amador, emissão de rádio AM e FM e
emissão de TV não podem ser previstas teoricamente com exatidão. Para avaliar o
ambiente eletromagnético resultante de transmissores RF fixos, deve ser considerado um
estudo de local eletromagnético. Se a força do campo medida no local onde o produto é
utilizado exceder o nível de compatibilidade de RF aplicável, o produto deve ser observado
para se verificar uma operação normal. Se se observar um desempenho anormal, podem ser
necessárias medidas adicionais, como reorientar ou recolocar o produto.
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AVISO!

Acima do intervalo de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem
ser inferiores a 3 V/m.

7.3 Orientação e declaração do fabricante – Distâncias recomendadas de separação

Distâncias recomendadas entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o produto

O produto destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético onde as perturbações RF radiadas estão
controladas. O cliente ou o utilizador do produto podem ajudar a prevenir a interferência eletromagnética ao
manter uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portáteis ou móveis (transmissores)
e o produto, como recomendado abaixo, de acordo com a potência de saída máxima dos equipamentos de
comunicação.

PERIGO!
Efeitos dos dispositivos de telecomunicações de RF (transmissores) sobre as características
de desempenho

Os dispositivos de comunicação de AF portáteis podem ter um efeito sobre as
características de desempenho do dispositivo. Por conseguinte, esses dispositivos devem
ser mantidos a uma distância mínima de 30 cm (independentemente de qualquer cálculo)
do insuflador, dos seus acessórios e cabos.

Potência de saída máxima
estimada do transmissor
(W)

Distância de separação, em metros, de acordo com a frequência do transmissor

150kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 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

Para transmissores com potência de saída máxima não indicada em cima, a distância recomendada d em
metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é o valor da
potência de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

AVISO!

A 80 MHz e a 800 MHz, aplica-se a distância para o intervalo de frequência mais elevado.

AVISO!

Estas orientações podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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8 Termos e condições

8.1 Declarações de conformidade

FCC e Diretivas de normas europeias do Conselho

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC e com o Regulamento 2017/745
relativo a dispositivos médicos da União Europeia. O funcionamento está sujeito às duas condições que se
seguem: (1) este dispositivo não pode causar interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar
quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar resultados indesejados.

1. Utilize os cabos especificados em anexo com o monitor a cores para que não exista interferência com a
receção de rádio e televisão. A utilização de outros cabos e adaptadores pode causar interferência com
outros equipamentos eletrónicos.

2. Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites estabelecidos na FCC parte
15 e CISPR 11. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for
instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial a comunicações
rádio.

IEC

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos médicos de acordo
com a IEC 60601-1-2. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferência
prejudicial numa instalação médica típica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de
radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências
nocivas noutros dispositivos existentes nas imediações.

FCC, Diretivas de normas europeias do Conselho e IEC

Não há qualquer garantia de que não existirá interferência numa determinada instalação. Se este
equipamento causar interferência prejudicial com a receção de rádio ou televisão, o que pode ser
determinado ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é incentivado a tentar corrigir a interferência
procedendo de uma das seguintes formas:

• Reoriente ou desloque a antena recetora.

• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.

• Consulte o seu revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.

Qualquer equipamento acessório ligado a este produto deve estar certificado em conformidade com as
respetivas normas IEC (por ex., IEC 60950-1 ou IEC 62368-1) para equipamento de processamento de dados e
IEC 60601-1 para equipamento médico.

Além disso, todas as configurações deverão estar em conformidade com a norma do sistema IEC 60601-1-1.
Qualquer pessoa que ligue equipamento adicional à peça de entrada ou saída de sinal configura um sistema
médico e é, por isso, responsável pela conformidade do sistema com os requisitos da norma do sistema
IEC  60601-1-1. O cliente é responsável por garantir a unidade a um sistema de forma a garantir que o
equipamento de montagem utilizado com este produto está em conformidade com a norma IEC 60601-1. Em
caso de dúvida, consulte o departamento de serviços técnicos ou o seu representante local.

FCC

Nota: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma
proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza
e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções,
pode causar interferência prejudicial a comunicações rádio. Contudo, não há qualquer garantia de que não
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existirá interferência numa determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial com
a receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao desligar e ligar o equipamento, o utilizador é
incentivado a tentar corrigir a interferência procedendo de uma das seguintes formas:

• Reoriente ou desloque a antena recetora.

• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor.

• Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.

• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV qualificado para obter ajuda.

8.2 Declaração legal

A NDS pode comercializar os seus produtos através de outros fabricantes, distribuidores e revendedores de
dispositivos médicos, pelo que os compradores deste produto da NDS devem consultar a entidade através da
qual o adquiriram originalmente quanto aos termos de quaisquer garantias de produto aplicáveis fornecidas
por essa entidade, caso existam.

A NDS não assume nem autoriza ninguém a assumir por si quaisquer outras responsabilidades em conjunto e/
ou relacionadas com a comercialização e/ou utilização dos seus produtos. Os clientes devem consultar a
documentação específica, o manual de instruções e/ou as etiquetas fornecidas com o produto ou
disponibilizadas de outro modo para garantirem a correta utilização, manuseamento e manutenção dos
produtos da NDS.

Os clientes devem ter em atenção que a configuração do sistema, o software, a aplicação, os dados do cliente
e o controlo do sistema pelo operador, entre outros fatores, afetam o desempenho do produto. Embora os
produtos da NDS sejam considerados compatíveis com diversos sistemas, a implementação para uma função
específica por parte dos clientes pode variar. Consequentemente, a adequação de um produto a uma
finalidade ou aplicação específica deve ser determinada pelo cliente e não está abrangida pela garantia da
NDS.

A NDS RENUNCIA ESPECIFICAMENTE A TODO E QUALQUER TIPO DE GARANTIA, SEJA EXPRESSA, IMPLÍCITA E/
OU OBRIGATÓRIA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, IDONEIDADE E/OU
ADEQUAÇÃO A UMA DETERMINADA FINALIDADE E NÃO INFRAÇÃO RELATIVAS A TODOS OS PRODUTOS OU
SERVIÇOS DA NDS. TODA E QUALQUER OUTRA GARANTIA, DECLARAÇÃO E/OU PRETENSÃO, NÃO OBSTANTE O
TIPO, NATUREZA OU ÂMBITO, SEJA IMPLÍCITA, EXPRESSA E/OU DECORRENTE OU RESULTANTE DE ESTATUTO,
LEI, PRÁTICA COMERCIAL, COSTUME, TRANSAÇÃO OU OUTRO, É EXPRESSAMENTE EXCLUÍDA E RENUNCIADA
PELO PRESENTE.

A NDS e os respetivos fornecedores e/ou distribuidores não são responsáveis, diretamente ou mediante
indemnização, por quaisquer danos especiais, incidentais, consequenciais, punitivos, exemplares ou indiretos,
incluindo, entre outros, alegados danos por atraso na expedição, ausência de entrega, avaria do produto,
conceção ou produção do produto, impossibilidade de utilizar o produto ou serviço em questão, perda de
negócios futuros (perda de lucro) ou por qualquer outra causa, seja ela qual for, relacionada com ou
decorrente da aquisição, venda, cedência, aluguer, instalação ou utilização dos produtos da NDS em questão,
destes termos e condições ou em relação com qualquer um dos termos de qualquer acordo que englobe estes
termos e condições.

ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM EXCLUSÕES E RENÚNCIAS DE DETERMINADAS GARANTIAS OU
LIMITAÇÕES DE RESPONSABILIDADE, PELO QUE AS LIMITAÇÕES E/OU EXCLUSÕES ESTIPULADAS NO
PRESENTE DOCUMENTO PODERÃO NÃO SE APLICAR. NESSE CASO, A RESPONSABILIDADE ESTARÁ LIMITADA À
EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI NA JURISDIÇÃO APLICÁVEL.

As informações contidas neste documento, incluindo todos os desenhos e materiais relacionados, são
propriedade protegida da NDS e/ou respetivos detentores de licença. Conforme apropriado, estes reservam-
se todos os direitos de patentes, direitos de autor e outros direitos proprietários aplicáveis a este documento,
incluindo quaisquer direitos de conceção, fabrico, reprodução, utilização e comercialização a ele associados,
exceto na medida em que esses direitos sejam expressamente concedidos a terceiros.
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Este manual do utilizador está sujeito a alterações sem aviso prévio. Em caso de dúvida sobre as instruções de
utilização mais recentes, consulte a NDS.
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