
ZEROWIRE® G2
Advanced Wireless HD-Video Transmission System

60A1282

Bruksanvisning
SVENSKA



sv © 2022 NDS Surgical Imaging, LLC. Med ensamrätt.

Informationen i detta dokument har noggrant kontrollerats för noggrannhet, men inga garantier kan ges för
innehållets riktighet. Detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. NDS
tillhandahåller endast denna information som referens. Hänvisning till produkter från andra leverantörer
innebär inte någon rekommendation eller godkännande.
Detta dokument innehåller upphovsrättsskyddad information. Ingen del av denna handbok får reproduceras
på mekaniskt, elektroniskt eller andra sätt i någon form utan skriftligt tillstånd från NDS.
Alla varumärken tillhör respektive ägare.



Symboler

Symboler

Följ bruksanvisningen
(vit bild på blå

bakgrund)

Läs bruksanvisningen

Bruksanvisning och
översatta kopior

publiceras på NDS:s
webbplats på:

www.ndssi.com/user-
manuals/

Allmän varning

Varning, elektricitet

Auktoriserad
återförsäljare inom EU

Medicinsk utrustning

Får endast säljas till eller
användas av läkare

Varning; Observera

Tillverkare

Tillverkningsdatum
(ÅÅÅÅ-MM-DD)

Katalognummer

Serienummer

Lotkod

Lufttryck, begränsning

Luftfuktighet,
begränsning

Temperaturbegränsning

Avfallshantering

Bräckligt

Fuktkänslig

Upp-ned

Uppfyller kraven i IEC
60601-1, inbegripet

skillnader för USA och
Kanada, i respektive

gällande version

CSA-märket
representerar

säkerhetsgodkännande
av Canadian Standards
Association för Kanada

och USA.

EAC-märket (EurAsian
Conformity)

representerar
säkerhetsgodkännande
för följande länder som

ingått tullunion: Belarus,
Ryssland, Kazakstan,

Armenien, Kirgizistan.



CCC-märket (China
Compulsory Certificate)

för utrustning för
informationsbehandling

(ITE).

FCC-symbolen (United
States Federal

Communications
Commission) anger

överensstämmelse med
kraven för

elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)

enligt FCC:s standard.

EPS ohne Ghostscript

Inga farliga ämnen finns
inuti enheten

Innehåller förbjudna
ämnen. Siffran i
symbolen anger

miljöskyddsanvändning
speriodens (EPUP) längd

i år, det vill säga den
tidsrymd under vilken

produkten kan
användas på ett säkert

sätt varefter den bör
återvinnas omedelbart.

Potentialutjämning

Stängd (På) brytare.

Öppen (Av) brytare.

Skyddsjord

Växelström

Icke-joniserande
elektromagnetisk

strålning

Symboler



Innehållsförteckning
1 Viktiga användaranmärkningar ...............................................................................................................  7

2 Säkerhetsinformation................................................................................................................................  8
2.1 Varningar och försiktighetsåtgärder..........................................................................................................................  8
2.2 Nätsladd .............................................................................................................................................................................  10
2.3 Återvinning .......................................................................................................................................................................  10

3 Allmän information..................................................................................................................................  11
3.1 Om denna handbok.......................................................................................................................................................  11
3.2 Avsedd användning och kontraindikationer........................................................................................................  11
3.3 Översikt...............................................................................................................................................................................  12
3.4 Säkerhetsavstånd för störningar ...............................................................................................................................  12

4 Installation och konfiguration ................................................................................................................  13
4.1 Anslutningspaneler........................................................................................................................................................  13
4.2 Installation.........................................................................................................................................................................  14
4.3 Effektalternativ.................................................................................................................................................................  16
4.4 Kopplingsscheman.........................................................................................................................................................  18
4.5 Kabelns böjningsradie ..................................................................................................................................................  19
4.6 Installation.........................................................................................................................................................................  19
4.7 Typisk installation ...........................................................................................................................................................  21
4.8 Prestanda...........................................................................................................................................................................  22
4.9 Placering och inriktning ...............................................................................................................................................  22
4.10 Användning utan fri sikt...............................................................................................................................................  24
4.11 Undvika störningar i samma kanal ...........................................................................................................................  25
4.12 Användning av kanal.....................................................................................................................................................  26
4.13 Installation av flera system ..........................................................................................................................................  26
4.14 Diagnostiska meddelanden om signalstyrka och OSD.....................................................................................  26

5 ZEROWIRE® G2 Felsökning ......................................................................................................................  28

6 Specifikationer .........................................................................................................................................  30
6.1 ZEROWIRE® G2 Specifikationer ...............................................................................................................................  30
6.2 Maximal EIPR-uteffekt av testfrekvensen...............................................................................................................  31
6.3 Stöd för videolägen........................................................................................................................................................  31
6.4 ZEROWIRE® G2 Tillbehörssatser enligt display ..................................................................................................  32
6.5 Instruktioner för rengöring och desinficering......................................................................................................  33

7 Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller ..........................................................................................  34
7.1 Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk utstrålning ...............................................  34
7.2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Immunitet mot elektromagnetiska störningar ....................  35
7.3 Vägledning och tillverkarens deklaration – rekommenderade separationsavstånd .............................  36

8 Villkor och bestämmelser ........................................................................................................................  37
8.1 Försäkran om efterlevnad............................................................................................................................................  37
8.2 Juridiskt uttalande..........................................................................................................................................................  38





7 / 40

Viktiga användaranmärkningar | 7

1 Viktiga användaranmärkningar
Läs igenom bruksanvisningen noga och bekanta dig med enhetens drift och funktion samt tillbehören före
användning vid kirurgiska ingrepp. Om anvisningarna som finns angivna i denna handbok inte följs kan det
leda

• till livshotande skador för patienten,

• allvarliga skador för kirurgteamet, sjuksköterske- eller servicepersonalen

• eller skador på eller fel på enheten och/eller tillbehören.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att modifiera produktens utseende, grafik och tekniska data genom fortsatt
utveckling av dess produkter.

OBS! Stycken som är märkta med orden VARNING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD och OBS är av särskild betydelse.
Avsnitt som är markerade med dessa ord måste ägnas särskild uppmärksamhet.

FARA!
Fara föreligger för patientens, användarens eller tredje persons säkerhet. Beakta
denna varning för att undvika att patienten, användaren eller tredje person skadas.

OBSERVERA!
Dessa stycken innehåller information som hjälper användaren att använda apparaten
eller tillbehören på föreskrivet sätt.

ANVISNING!

Dessa stycken innehåller information som ger närmare information om
anvisningarna eller kompletterande nyttig information.
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2 Säkerhetsinformation

2.1 Varningar och försiktighetsåtgärder

Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om installation och/eller
användning av denna utrustning följer. Information som föregås av denna symbol bör läsas
noggrant.

Denna symbol uppmärksammar användaren på att bruksanvisningen och översatta kopior finns
på NDS webbplats på: www.ndssi.com/user-manuals/

Denna symbol varnar användaren om att icke-isolerad spänning inuti enheten kan vara tillräckligt
kraftig för att orsaka elektriska stötar. Vidrör inte någon del inuti enheten. Minska risken för elstötar
genom att INTE ta av höljet eller baksidan.

Denna symbol uppmärksammar användaren på att information som föregås av denna symbol bör
läsas noga för att undvika skador på utrustningen.

Denna symbol anger tillverkaren.

Denna symbol anger tillverkarens EU-representant.

Denna symbol indikerar att enheten är en medicinteknisk produkt. Denna produkt är endast
avsedd att användas av vårdpersonal i professionella sjukvårdsmiljöer.

Denna produkt är T.U.V. godkänd endast för elektrisk stöt, brand och mekaniska risker i enlighet
med CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 och ANSI/AAMI ES60601-1.

Denna enhet uppfyller kraven i SS-EN 60601-1 och överensstämmer därmed med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter.

OBSERVERA!
Vid allvarliga tillbud

Rapportera eventuella allvarliga tillbud i samband med användning av produkten till
tillverkaren och behörig(a) myndighet(er).

OBSERVERA!

Denna produkt är medicinsk utrustning av klass I enligt MDD i Europa. Inga ändringar är
tillåtna.



9 / 40

Säkerhetsinformation | 9

OBSERVERA!

Denna produkt är medicinsk utrustning av klass II i USA och Kanada. Inga ändringar är
tillåtna.

ANVISNING!

Utrustningen/systemet är endast tänkt att användas av vårdpersonal.

ANVISNING!

Det finns inga delar som kan bytas ut eller repareras av användaren. Service ska utföras av
behörig servicepersonal.

FARA!
Risk för brand och stötar

Utsätt inte produkten för regn eller fukt.

FARA!

Använd inte denna enhets polariserade kontakt med ett förlängningssladduttag eller andra
uttag, om stiften inte kan föras in helt.

ANVISNING!

Denna produkt är utformad för att uppfylla medicinska säkerhetskrav för enheter i
patientnära miljö.

Härmed försäkrar NDS Surgical Imaging, LLC att detta ZEROWIRE® G2-system överensstämmer med
grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-
försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på begäran.

Enligt amerikansk federal lag får denna utrustning endast säljas av läkare eller på läkares ordination.

Radiogodkännande:
Denna enhet uppfyller kraven i utkastet av EN302 567 V2.0.24 och överensstämmer med radio- och
teleutrustningsdirektivet (RED) 2014/53/EU.

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

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

Denna produkt uppfyller ovanstående standarder endast när den används med en NDS strömförsörjning av
medicinsk kvalitet.

Modell ZEROWIRE® G2
Nätadapter GlobTek GTM91120-3024-T3A

Inspänning (AC) 100 till 240 V vid 50 till 60 Hz

Likströmsuteffekt 24 V vid 1,25 A
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2.2 Nätsladd

Använd den medföljande nätsladden för sjukhusbruk med rätt kontakt för den strömkälla som används.

• Nätsladden är den enda erkända frånkopplingsenheten för denna produkt. Stäng av strömmen till
produkten genom att dra ut nätsladden ur vägguttaget.

• Om apparaten är väggmonterad kopplar du bort den väggmonterade strömadaptern för att stänga av
produkten.

• Produkten och annan medicinsk utrustning ska placeras så att nätsladden och anslutningen till
vägguttaget är lätt åtkomliga.

• Om du använder förlängningssladd eller grenuttag för att ansluta denna produkt till vägguttaget ska du
kontrollera att nätsladdens kontakt kan anslutas ordentligt till sladden eller grenuttaget.

• Denna produkt ska drivas från ett mittuttag när den används i USA vid spänningar över 120 V.

2.3 Återvinning

Följ lokala myndigheters föreskrifter och återvinningsplaner för återvinning eller kassering av
denna utrustning.
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3 Allmän information

3.1 Om denna handbok

Denna handbok är avsedd att hjälpa användaren med installation, inställning och användning av ZEROWIRE®
G2 trådlöst videosystem.

Funktionsbeskrivningarna i denna handbok är representativa för:

1. ZEROWIRE® G2 Mottagare

2. ZEROWIRE® G2 Sändare (ingång: DVI och 3G-SDI)

Se ZEROWIRE® G2 Tillbehörssatser enligt display [}  32] för information om artikelnummer för och
tillbehör till produkten.

3.2 Avsedd användning och kontraindikationer

Avsedd användning
NDS ZEROWIRE® G2 är en parad trådlös videokommunikationssändare och mottagare, avsedd för tillförsel av
videosignaler från en källa som en endoskopikamera/-processor eller annan videokälla över en
radiofrekvenslänk till en ZEROWIRE® G2 Mottagare för visning av bilder under endoskopiska och allmänna
kirurgiska ingrepp.

ZEROWIRE® G2 det trådlösa videosystemet är en osteril återanvändbar enhet som inte är avsedd att användas
i det sterila fältet.

Kontraindikationer
1. Dessa enheter är icke-sterila återanvändbara enheter och är inte avsedda för användning i det sterila fältet.

2. Denna utrustning får inte användas i närheten av brandfarliga anestesimedel blandade med luft, syre eller
kväveoxid.

Använd inte i MR-miljöer

FARA!

Ingen del av denna produkt får komma i kontakt med patienten. Vidrör aldrig produkten
och en patient samtidigt. Ett minsta avstånd på 20 cm måste alltid hållas från enheten som
används och användaren eller patienten.

FARA!

För kritiska uppdragsapplikationer rekommenderar vi starkt att ett extra ZEROWIRE® G2-
sändar- och mottagarpar och en DVI-kabel finns omedelbart tillgängliga.

Dessutom rekommenderar vi att en skärm som är ledningsansluten till videokällan är
omedelbart tillgänglig när ett kirurgiskt ingrepp pågår.

Se Typisk installation [} 21].
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3.3 Översikt

ZEROWIRE® G2-systemet möjliggör trådlös tillförsel av videosignaler från DVI- eller 3G-SDI-utdata från en
endoskopisk kameraprocessor eller annan videokälla till DVI-ingången på en videodisplay.

Den fungerar som ett 60 GHz-baserat trådlöst HD-system i enlighet med FCC:s (del 15) regler som styr det
olicensierade bandet 57–64 GHz som finns i millimetervågsdelen (mmW) av det elektromagnetiska
spektrumet.

Ett system består av ett sändar- och mottagarpar. Sändaren och mottagaren är avsedda att monteras på
bildskärmens övre bakre kant.

Sändaren kan ta emot den inkommande videosignalen från antingen en endoskopisk kameraprocessor eller
bildskärmens DVI- eller SDI-förstärkningsutgångar.

Mottagarens utgång är ansluten till DVI-ingången på skärmen. Enheterna drivs via en NDS 24 VDC-strömkälla
eller via Y-adapterkabeln.

ANVISNING!

Y-adapterkablarna är  endast avsedda för användning med NDS-skärmar som drivs via en
NDS 24 VDC-strömkälla.

För information om Y-adaptern,  se Effektalternativ [}  16]. För en typisk inställning, se Typisk installation
[} 21].

3.4 Säkerhetsavstånd för störningar

Enheterna i följande tabell har testats för att demonstrera minsta säkra avstånd för ZEROWIRE® G2 att fungera
utan att störa varandra.

När som helst, om ZEROWIRE® G2 tros orsaka eller drabbas av störningar från dessa enheter, flytta bara bort
enheterna från varandra och sedan upprätthålla åtminstone de avstånd som specificeras i tabellen nedan.

Testad utrustning Avstånd till sändare Avstånd till mottagare
Diatermi > 60 cm (2 fot) > 1 ft

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 GHz trådlös åtkomstpunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

5,8 GHz trådlös åtkomstpunkt > 15 cm (6 tum) > 15 cm (6 tum)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-enhet > 1 cm > 1 cm
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4 Installation och konfiguration

4.1 Anslutningspaneler

(1)

(2)

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

Anslutningspaneler för ZEROWIRE® G2 Sändare och Mottagare

(1) ZEROWIRE® G2 Sändare (5) DVI-ingång
(2) ZEROWIRE® G2 Mottagare (6) DVI-utgång
(3) PÅ/AV-brytare (7) 3G-SDI-ingång
(4) Strömkontakt (8) USB-portar (för uppgraderingar av firmware)

ANVISNING!

USB-portar används för att installera uppgraderingar av sändarens eller mottagarens
firmware, de är inte avsedda att användas som in- och utdataportar för allmänt bruk.



14 / 40

14 | Installation och konfiguration

(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Sändar-/mottagarlänk och statuslampa

(1) LINK-lampa
(2) LINK-knapp
(3) Statuslampa för sändare
(4) Statuslampa för mottagare

Knappen LINK används för att länka en sändare till en mottagare.

På mottagaren används även LINK-knappen för att aktivera stapeldiagrammet för signalstyrka som beskrivs i
avsnitt Diagnostiska meddelanden om signalstyrka och OSD [} 26].

4.2 Installation

Monteringsfästen
Se ZEROWIRE® G2 Tillbehörssatser enligt display [} 32].

Installation (monterade skärmar)

ANVISNING!

Denna installation kräver två personer: en som stöder skärmen och en som kan utföra
själva installationen.

Byt ut fästskruvarna på vänster sida mot två av de medföljande längre fästskruvarna. Se A i figur Installationen
sedd bakifrån – monteringsskruvar [} 15].

Dra endast åt de medföljande skruvarna på vänster sida 2-3 varv.

Ta bort de två skruvarna på höger sida från VESA-fästet. Se B i figur Installationen sedd bakifrån –
monteringsskruvar [} 15].



15 / 40

Installation och konfiguration | 15

A B

Installationen sedd bakifrån – monteringsskruvar

Med monteringsbladet vänt mot skärmen framsida skjuter du steghållaren mellan
VESA-fästet och baksidan av skärmen tills skårorna märkta för skärmen du arbetar med
passar över de två skruvarna till vänster. Se C i figur Installationen sedd bakifrån –
steghållare och moduler [} 16].

Byt ut de högra skruvarna mot de medföljande skruvarna.

Dra åt alla skruvar.
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C D
Installationen sedd bakifrån – steghållare och moduler

Med baksidan av ZEROWIRE® G2 Sändare eller Mottagares modul är vänd mot displayens framsida, rikta in
slitsen på modulens undersida med monteringsbladet och tryck på modulen på monteringsbladet tills
modulen sitter ordentligt. Se D i figur Installationen sedd bakifrån – steghållare och moduler [} 16].

4.3 Effektalternativ

ZEROWIRE® G2 Sändare och Mottagare som används med skärmar på upp till 32 tum som stöds av NDS-
skärm, kan använda en valfri Y-adapterkabel för att driva ZEROWIRE® G2-enheten. De två typerna av Y-
adapterkablar visas nedan.

Där så är tillämpligt ingår tillämplig Y-kabel i tillbehörssatsen (se ZEROWIRE® G2 Tillbehörssatser enligt
display [} 32] för att fastställa rätt tillbehörssats för den NDS-display som används).

Enheterna ZEROWIRE® G2 Sändare och Mottagare kan även strömförsörjas med hjälp av den medföljande
24 VDC-strömförsörjningen.

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

(1) (2)

(1) Modellnummer för 24 VDC-nätadaptrar
(2) J3 i ”Y”-adaptern eller 24 VDC-nätadapterns kabel ansluts här

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Vid användning av en nätadapter, ska du välja och installera den kontaktadapter som överensstämmer med
effektbehovet:
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4.4 Kopplingsscheman

ZEROWIRE® G2 Sändares anslutningar

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videokälla
(2) DVI-utdata (DVI-kabel)
(3) SDI-utdata (valbar 3G-SDI-kabel)
(4) Ström till skärmen (24 VDC)
(5) Ström till sändare (24 VDC)
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ZEROWIRE® G2 Mottagares anslutningar

(1)

(2)

(3)

Inkoppling av mottagare

(1) DVI-ingång (DVI-kabel)
(2) Ström till sändare (24 VDC)
(3) Ström till skärmen (24 VDC)

4.5 Kabelns böjningsradie

OBSERVERA!
Försämring av videosignalen

Vi rekommenderar att böjningsradien av metallkablar inte är mindre än 63 mm (2,5 tum)
eller 7 gånger kabelns diameter, beroende på vilket som är störst. Skarpare böjningar kan
skada kabeln och/eller försämra videosignalen.

4.6 Installation

Länka sändaren och mottagaren
Innan placering av ZEROWIRE® G2-systemet måste sändar- och mottagarparet länkas.

När ett sändar- och mottagarpar är länkat förblir enheterna länkade tills sändaren uttryckligen länkas till en
annan mottagare eller mottagaren uttryckligen länkas till en annan sändare.

ANVISNING!

Om ett länkat par stängs av länkas de automatiskt till varandra när de slås på igen.
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Länkningsprocedur:
1. Anslut en DVI- eller SDI-videokälla till sändaren (2) och en skärm till mottagarenhetens DVI-utgång (3).
2. Håll ner LINK-knappen (6) på mottagarenheten (3) tills länkningslampan (5) börjar blinka blått hastigt

och släpp sedan upp den. I det här läget har användaren 60 sekunder på sig att flytta till den andra
enheten och trycka på LINK-knappen på den enheten (2).

3. Håll ner LINK-knappen (6) på sändaren (2) tills dess länkningslampa (5) börjar blinka blått snabbt och
släpp sedan upp den.

4. När sändar- och mottagarenheterna identifierar varandra och börjar länka blinkar både statuslampan (7)/
(8) och länklampan (5) på båda enheterna snabbt i flera sekunder. När länken har etablerats släcks
länkningslamporna.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Länkningsprocedur

(1) DVI- eller SDI-signal
(2) Sändare
(3) Mottagare
(4) DVI-utgång till skärm
(5) Länkningslampa
(6) LINK-knapp på sändare/mottagare (tryck för att starta länkning)
(7) Statuslampa för sändare
(8) Statuslampa för mottagare
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OBSERVERA!

Enheterna ZEROWIRE® G2 Sändare och Mottagare är inte kompatibla med tidigare
ZEROWIRE® G2 Sändare och Mottagare.

Videoöverföring
När länkningen är slutförd ska statuslamporna bli blå och källbilden visas på skärmen. Detta slutför den
grundläggande konfigurationen.

ANVISNING!

Sändaren och mottagaren är inte begränsade till siktlinjesdrift, d.v.s. att de parkopplade
enheterna fungerar tillförlitligt även om det finns mellanliggande hinder. Ingen av
enheterna bör dock vara helt omgiven av metallföremål.

4.7 Typisk installation

FARA!

För kritiska uppdragsapplikationer rekommenderar vi starkt att ett extra ZEROWIRE® G2-
sändar- och mottagarpar och en DVI-kabel finns omedelbart tillgängliga.

Dessutom rekommenderar vi att en skärm som är ledningsansluten till videokällan är
omedelbart tillgänglig när ett kirurgiskt ingrepp pågår.

(1) (2)

Typisk installation

(1) Sändare
(2) Mottagare
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4.8 Prestanda

ZEROWIRE® G2 HD trådlöst videosystem är avsett och optimerat för användning i operations- eller
ingreppsrum. Användning utanför en klinisk miljö rekommenderas inte.

Följande steg hjälper dig att uppnå optimal prestanda hos ZEROWIRE® G2-systemet:

1. Montera båda komponenterna minst 1,5 m från golvet.

2. Helst ska både sändaren och mottagaren vara vid samma höjd.

3. Följ inställningsriktlinjerna i avsnitt Placering och inriktning [} 22] för tillförlitlig videolänk.

4. Sändaren och mottagaren ska vara mittemot varandra och vara synliga för varandra i fria luften.

5. För tillämpningar utan siktlinje rekommenderar vi att sändaren och mottagaren placeras inom 1,8 m (6 fot)
eller mindre från väggarna.

4.9 Placering och inriktning

På grund av formen på antennens signalfält bör både sändar- och mottagarenheter installeras så att de är
inriktade vertikalt och horisontellt inom ± 10°.

Vertikal justering
Vertikal justering bör vara inom ± 10°.

Horisontell justering
Horisontell justering bör vara inom ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Sändare
(2) Primär monitor
(3) Mottagare
(4) Sekundär monitor
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(1)
(2)

(1) Sändare
(2) Fältform

Höjd
Sändaren och mottagaren ska placeras minst 1,5 m (5 fot) över golvet, vara på samma höjd och helst med
sändarens och mottagarens främre kanter parallella och vända mot varandra.

Horisontellt avstånd mellan sändare och mottagare
ZEROWIRE® G2 fungerar korrekt med ett horisontellt avstånd mellan sändare och mottagare på upp till 9,1 m.
Men i de flesta OR-miljöer uppnås bästa resultat med ett horisontellt avstånd på upp till 2,4 m (8 fot).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) ZEROWIRE® G2 Sändare (5) Rullstativ
(2) Primär skärm (6) Operationsbrits
(3) Sekundär skärm (7) Endoskopivagn
(4) ZEROWIRE® G2 Mottagare

4.10 Användning utan fri sikt

ZEROWIRE® G2-systemet kan upprätthålla en trådlös länk med partiella hinder. Bästa prestanda åstadkoms
dock när det råder fri sikt mellan enheterna.

I en operationssal utgör det takmonterade bomsystemet och dess fjäderarmskopplingar, liksom de kirurgiska
lamphuvudena, stora metallstrukturer som potentiellt kan blockera de trådlösa signalerna om de skymmer
sikten mellan sändaren och mottagaren (se illustrationen nedan).

Företrädesvis bör operationslamporna placeras ur vägen eller höjas ovanför siktlinjen. Om ett föremål måste
hindra siktlinjen är det bästa alternativet att placera det halvvägs mellan sändaren och mottagaren.

Operationssalar vars väggar och/eller tak är byggda med metallplattor kan minska ZEROWIRE® G2:s
prestanda. Detta tillstånd kan möjligen avhjälpas genom att flytta sändaren och mottagaren närmare varandra
och ställa in deras siktlinje på 0° (se Placering och inriktning [} 22]) och se till att det inte finns några hinder
mellan sändaren och mottagaren.
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Utan fri sikt

4.11 Undvika störningar i samma kanal

Om ZEROWIRE® G2 distribution är ett typiskt ensystem per rum finns det i princip inga begränsningar.
Sändarens kanalvalsfunktion väljer den kanal som är minst mottaglig för störningar från de två tillgängliga
kanalerna baserat på resultatet av skanningen vid start.

Några av de faktorer som påverkar isoleringen av ZEROWIRE® G2-kanalerna anges nedan.

1. Tjockleken på och materialet i rummets väggar.

2. Öppning och stängning av rummets dörrar.

3. Rummets takstruktur och material som används vid konstruktionen av denna.

ANVISNING!

Drift i olika rum stöds inte.
ZEROWIRE® G2 sändar-/mottagarpar måste installeras i samma rum.

När två sändar-/mottagarpar är installerade i ett visst rum måste varje par länkas separat,
ett par i taget, och det andra paret länkas efter att det första har länkats framgångsrikt. Det
är inte nödvändigt att stänga av det först länkade paret innan det andra paret startas eller
länkas.
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4.12 Användning av kanal

De rekommendationer som anges nedan bör användas för att bestämma den lämpliga inställningen.

1. Enheterna ZEROWIRE® G2 Sändare och/eller Mottagare kan inte användas med tidigare ZEROWIRE®
G2 Sändare och/eller Mottagare.

2. Högst två ZEROWIRE® G2-system kan användas i samma rum. Sändarna och mottagarna bör vara
separerade med minst 1 m (3 fot) i rummet.

3. Grupper med två ZEROWIRE® G2-system kan ställas in i flera rum, förutsatt att rummen har ett mellanrum
på minst 7,6 m avstånd.

4. ZEROWIRE® G2 Sändare och/eller mottagare ska inte installeras i metallskåp eller omges av
metallföremål, eftersom det hindrar sändaren från att kommunicera med mottagaren.

4.13 Installation av flera system

När två system ska installeras i samma operationssal ska följande procedur följas:

1. Om sändar- och mottagarenheterna inte har länkats, starta en sändare och en mottagare och följ sedan
länkningsproceduren som beskrivs i Installation [} 19].

2. Starta det andra sändar- och mottagarparet, och upprepa länkningsproceduren. Sändar- och
mottagarpar måste länkas ett par åt gången. Vi rekommenderar att länkade par märks för att
underlätta installation och felsökning.

4.14 Diagnostiska meddelanden om signalstyrka och OSD

När en mottagare ansluts till en monitor visas självförklarande diagnostiska meddelanden i skärmens nedre
vänstra hörn för att informera användaren om mottagarens aktuella status.

Meddelandena visas i 15 sekunder, med undantag för meddelandena Sökningen efter sändarens
trådlösa signal misslyckades och Ingen trådlös signal detekterades: ss=0 vm=NONE.

Meddelandena Sökningen efter sändarens trådlösa signal misslyckades och att Ingen trådlös
signal detekterades: ss=0 vm=NONE visas tills en avhjälpande åtgärd har vidtagits.

När meddelandet Ingen trådlös signal har detekterats: ss=0  vm=NONE och/eller enstapliga
diagrammet visas på skärmen är den trådlösa länken är otillförlitlig och omedelbar avhjälpande åtgärd
behöver vidtas.

Stapeldiagrammet för signalstyrka visas i det nedre högra hörnet på mottagarens skärm under
60 sekunder vid start. Den visas också när länken återupprättas efter en frånkoppling.

När länkkvaliteten är dålig eller svag visas stapeldiagrammet automatiskt för att varna användaren om att en
avhjälpande åtgärd behöver vidtas.
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OSD-meddelanden visas under stapeln för signalstyrka.

(1)

(1) Stapel för signalstyrka

OSD-meddelanden
Ingen trådlös signal detekterad: ss=0 vm=NONE
Ingen DVI-/SDI-signal detekterad
Tar emot trådlös signal
Försöker upprätta trådlös länk
Kan inte upprätta trådlös länk
Söker efter sändarens trådlösa signal
Sökningen efter sändarens trådlösa signal misslyckades

Stapeldiagram för signalstyrka

Utmärkt länkkvalitet

Acceptabel länkkvalitet

Dålig länkkvalitet eller bruten länk, frekvent pixilering
och/eller att skärmen fryser
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5 ZEROWIRE® G2 Felsökning

Problem Möjliga orsaker Avhjälpande åtgärd

Indikatorlampan är inte
tänd

Lös strömkontakt Kontrollera att matningssladdens kontakt är
ordentligt isatt i enhetens uttag.

Y-kabel

Om du använder Y-kabeln för att strömförsörja
enheten, kontrollera att den är ansluten till en NDS 24
V DC-strömförsörjningsenhet och att
strömförsörjningsaggregatet är strömsatt.

Fristående nätadapter Om den fristående nätadaptern används ska du
bekräfta att den är helt insatt i vägguttaget.

Vägguttag
Vissa vägguttag har inbyggda strömbrytare.

Om uttaget som används har en inbyggd brytare, ska
du kontrollera att den är PÅ.

Se avsnitt Effektalternativ [} 16] för ytterligare information.

Ingen sändare hittades

Sändaren är AV eller
kabeln från videokällan
är inte ansluten eller
videokällan är AV.

Kontrollera att sändarenheten är PÅ eller att
källsignalen är ansluten.

Ingen bild på skärmen
efter att
indataupplösningen bytts

Sändaren eller
mottagaren kan inte
låsas till
videosignalen.

Slå på och av ZEROWIRE® G2 sändarens och/eller
mottagarens ström, inte displayen.

Det går inte att upprätta
en länk efter försök att
parkoppla

Sändar- och
mottagarenheterna kan
inte avgöra om vilken
RF-kanal att ansluta
till.

Slå på och av både ZEROWIRE® G2 sändarens och/
eller mottagarens ström.

Dålig eller periodisk video

Sändaren och
mottagaren är
placerade mer än 9,1 m
(30 fot) ifrån varandra.

Minska avståndet mellan sändaren och mottagaren till
9,1 m (30 fot) eller mindre.

Se maximal räckvidd i avsnitt ZEROWIRE® G2
Specifikationer [} 30].

Sändaren och
mottagaren är inte
korrekt justerade

Följ rekommendationerna för sändare och mottagare
under Placering och inriktning [} 22].

DVI- eller SDI- (endast
sändare) anslutningar Bekräfta att kablarna är korrekt anslutna.

Videoläge som inte
stöds

Kontrollera att det tillämpade videoläget stöds. Se
Stöd för videolägen [} 31].

DVI- eller SDI-kablar
(endast sändare)

Byt ut kablarna en i taget och kontrollera
videoskärmen.

Om videosignalen visas korrekt efter att en kabel har
bytts ut, släng den kabel du just bytte ut.

Överhörning Se Undvika störningar i samma kanal [} 25].

Svag signalstyrka Se Diagnostiska meddelanden om signalstyrka och
OSD [} 26].
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Problem Möjliga orsaker Avhjälpande åtgärd
Sändaren och
mottagaren är
påslagna

Kontrollera att videokällan är ansluten till sändaren,
inte mottagaren.

LED-statuslampor
LED-status Beskrivning
Blå och blinkar långsamt Enheten skannar för en kanal.

Blå och blinkar snabbt Enheten försöker att länka.

Blå och fast sken Enheten skickar (sändaren) eller tar emot (mottagare)
videodata.

Blå alternerande PÅ/AV i 3 sekunder Ingen länkningsinformation lagrad.
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6 Specifikationer

6.1 ZEROWIRE® G2 Specifikationer

ANVISNING!

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Kontakta NDS för de senaste
specifikationerna.

Trådlös signaltyp 60 GHz trådlöst HD-band (WiHD)

Frekvensband 57 – 64 GHz

Videoingångar (Tx) DVI-D, 3G-SDI

Videoutgångar (Rx) DVI-D

Videokomprimering Ingen

Stöd för 3D-format Rad för rad, överkant-nederkant, sida vid sida

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

3D-videotider Endast 1080p vid 59,94 (SMPTE 424M)

HIPAA-support 256 bitars AES-kryptering

Systemlatens < 1 bildruta

Maximalt antal par per OR 2

RF-ström ut < 28 dBm/MHz EIRP

Maximal räckvidd < 9,14 m (30 fot)*

Datahastighet 950 Mbit/s–3,8 Gbit/s

Strömförbrukning < 8 W

*Det effektiva intervallet kan variera beroende på i vilken miljö produkten är i drift. Följ instruktionerna i
avsnittet Installation [} 19] för att uppnå optimala prestanda och optimal räckvidd.

Fysiska mått 236 mm x 87 mm x 52 mm (enkel)

Enhetens vikt 0,45 kg (1,0 pund)

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

Luftfuktighet vid drift 20 % till 90 % relativ luftfuktighet, icke-
kondenserande

Höjd över havet för drift 2 000 m (6 600 ft)

Förvaringstemperatur –20 °C till 60 °C (4 °F–140 °F)

Luftfuktighet vid förvaring < 70 % relativ fuktighet (icke kondenserande)

Höjd vid förvaring 10 000 m

Luftfuktighet vid transport < 70 % relativ fuktighet (icke kondenserande)

Lufttryck under transport 549 hPa–1013 hPa
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6.2 Maximal EIPR-uteffekt av testfrekvensen

Kanaler Maximal EIPR-uteffekt av
testfrekvensen Genomsnittlig EIRP-uteffekt

LRP, låg kanal 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP, hög kanal 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP, låg kanal 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP, hög kanal 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Stöd för videolägen

Format Bildrutehastig
het (Hz)

Horisontella
aktiva pixlar

Vertikala
aktiva pixlar

Horisontella
totala pixlar

Vertikala
totala pixlar

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

Anpassat läge 60 1280 1024 1688 1066

Anpassat läge 60 1292 960 1576 1000

Anpassat läge 60 1023 768 1396 806

Anpassat läge 60 1248 1024 1688 1066

Anpassat läge 60 1280 1024 1716 1108

Anpassat läge 60 1440 900 1904 932

Anpassat läge 60 1024 1024 1686 1068

Anpassat läge 60 1024 1024 1124 1068

Anpassat läge 50 1024 1024 1280 1125

Anpassat läge 60 1280 1024 1688 1066

Anpassat läge 60 1920 1080 2200 1125

Anpassat läge 60 1920 1080 2184 1125

Anpassat läge 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2 Tillbehörssatser enligt display

Skärm NDS-art.nr

ZEROWIRE® G2 Tillbehörssats
Par

(sändare och
mottagare)

Enda
(sändare eller

mottagare)
EndoVue, 24 tum (standard) 90K0010

90Z0152 90Z0153Kina-modell 90K0011

Modellen har upphört 90K0004

Radiance Full MMI, 24 tum (standard) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0022

Med pekskärm 90R0037

Med fiber och pekskärm 90R0038

Kina-modell 90R0058

Radiance G2, 24 tum (standard) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0064

Med pekskärm 90R0065

Med fiber och pekskärm 90R0066

Kina-modell 90R0067

Radiance Full MMI, 26 tum (standard) 90R0029
90Z0152 90Z0153

Med fiber 90R0030

Radiance G2, 26 tum (standard) 90R0050

90Z0152 90Z0153Med fiber 90R0051

Kina-modell 90R0061

Radiance G2 HB, 26 tum (standard) 90R0052

90Z0154 90Z0155Med fiber 90R0053

Kina-modell 90R0062

Radiance Ultra, 27 tum (standard) 90R0104

90Z0156 90Z0157Med analogt kort 90R0102

Med digitalt kort 90R0100

Radiance G2, 42 tum (standard) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2, 55 tum (standard) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Med pekskärm 90R0068

Radiance Ultra, 32 tum (digital
sekundär) 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra, 32 tum (analog
sekundär) 90R0107

Radiance Ultra, 32 tum (endast
primär) 90R0108

Radiance Ultra, 32 tum, TRUCOLOR
(digital sekundär) 90R0112

Radiance Ultra, 32 tum, TRUCOLOR
(analog sekundär) 90R0113
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Radiance Ultra, 32 tum, TRUCOLOR
(endast primär) 90R0114

90Z0162 90Z0163Radiance Ultra, 32 tum 4K, 4X SDI 90R0116

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

6.5 Instruktioner för rengöring och desinficering

OBSERVERA!
Före rengöring måste enheterna vara AV och bortkopplade från strömförsörjningen.

Låt inte vätska tränga in i enheten.

Låt inte utvändiga ytor komma i kontakt med lösningsmedel som inte är godkända,
exempelvis de som anges nedan.

Det kan orsaka allvarliga skador på enheten.

Rengöring av enheten
Torka noggrant av alla utvändiga ytor med en luddfri trasa som har fuktats med ett godkänt rengöringsmedel.
Godkända rengöringsmaterial anges nedan.

Avlägsna kvarvarande rengöringsmedel genom att torka av alla utvändiga ytor med en luddfri trasa fuktad
med destillerat vatten.

Desinficering av enheten
Desinficera enheten genom att torka av alla utvändiga ytor med en luddfri trasa fuktad med 80 % etylalkohol.
Låt enheten lufttorka.

Godkända rengöringsmaterial:
• Vinäger (destillerad vit vinäger, 5 % syrahalt)

• Ammoniakbaserat glasrengöringsmedel

Godkänt desinfektionsmaterial:
• Etanol, 80 volymprocent

OBS!De godkända rengörings- och desinficeringsmaterial som anges ovan har testats på NDS-produkter och
skadar inte produktens yta eller dess plastkomponenter när de används enligt anvisningarna.
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7 Elektromagnetisk kompatibilitet – Tabeller
All medicinsk elektronisk utrustning måste uppfylla kraven i IEC 60601-1-2. Försiktighetsåtgärder, uppfyllande
av riktlinjerna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) i denna handbok och verifiering av alla medicinska
enheter i samtidig drift krävs för att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet och samtidig förekomst av alla
andra medicintekniska produkter före ett kirurgiskt ingrepp.

Med hänsyn till utrustningens strålningsegenskaper är den lämplig att använda i industriområden och på
sjukhus (CISPR 11 klass A). Om den används i bostadsmiljö (för vilken CISPR 11 klass B normalt krävs) kan
utrustningen inte erbjuda tillräckligt skydd för radiokommunikationstjänster. Användaren kan behöva vidta
avhjälpande åtgärder, till exempel att flytta eller omorientera utrustningen.

Följande EMC-tabeller är tillgängliga för referens:

7.1 Vägledning och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk utstrålning

Produkten är avsedd att användas i en miljö enligt beskrivningen nedan. Användaren/operatören av
produkten bör se till att enheten används inom en sådan miljö.

Strålningstest Efterlevnad Elektromagnetisk miljö – riktlinjer

RF-strålning CISPR 11 Grupp 1

Produkten använder enbart radiofrekvensenergi
för sin interna funktion. Därför är dess RF-
emissioner mycket låga och kommer sannolikt
inte att orsaka störningar på elektronisk
utrustning i närheten.

RF-strålning CISPR 11 Klass B

Produkten är lämplig för användning i alla lokaler,
andra än offentliga lokaler och de som är direkt
anslutna till det allmänna elnätet som
tillhandahåller byggnader som används för
offentliga ändamål.

Övertoner
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmerstörningar
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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7.2 Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Immunitet mot elektromagnetiska störningar

Denna produkt är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller
användaren ska se till att den används under i en sådan miljö.

Immunitetstest Immunitetstest

Elektrostatisk urladdning (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontakturladdning

±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV lufturladdning

Utstrålat RF-fält IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz–2,7 GHz

80 % AM, 1 kHz

Närhetsfält från trådlösa sändare IEC 61000-4-3

80 MHz–2,7 GHz 3 V/m

Stickprovstester: 385 MHz vid 27 V/m;

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

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

Snabba elektriska transienter/transientskurar
IEC 61000-4-4

±2 kV, nätspänning (AC)

±1 kV, IO-portar

100 kHz PRR

Strömrusning enligt IEC 61000-4-5

Nätspänning, ledning till jord

Nätspänning, ledning till ledning

±0,5; ±1; ±2 kV

±0,5; ±1 kV

Ledningsburen RF enligt IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz–80 MHz)

6 V ISM-band

80 % AM, 1 kHz

Spänningsfrekvensens (50/60 Hz) magnetfält
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 eller 60 Hz

Spänningsfall, kortvariga avbrott och variationer av
strömförsörjningen IEC 61000-4-11

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

180°, 225°, 270°, 315°

100 % bortfall, 1 period

30 % bortfall, 25/30 perioder (50/60 Hz)

Avbrott 100 % bortfall, 5 s

ANVISNING!

Fältstyrkor från fasta sändare, som basstationer för radiotelefoner (mobila eller trådlösa)
och landmobilradio, amatörradio, AM- och FM-radiosändningar och tv-sändningar kan inte
förutsägas teoretiskt med precision. För att kunna bedöma den elektromagnetiska miljön
som orsakas av fasta radiosändare bör en elektromagnetisk platsinspektion övervägas. Om
den uppmätta fältstyrkan på platsen där produkten används överskrider den tillämpliga
RF-överensstämmelsenivån ovan bör du observera produkten för att verifiera att den
fungerar normalt. Om onormal drift observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga,
såsom inriktningsändring eller omflyttning av produkten.
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ANVISNING!

Över frekvensområdet 150 kHz–80 MHz bör fältstyrkorna vara lägre 
än 3 V/m.

7.3 Vägledning och tillverkarens deklaration – rekommenderade separationsavstånd

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil kommunikationsutrustning
och produkten.
Produkten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där störningar från radiofrekvenser (RF)
kontrolleras. Kunden eller användaren av produkten kan förebygga elektromagnetiska störningar genom att
upprätthålla ett minimalt avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och
produkten enligt rekommendationerna nedan, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala
uteffekt.

FARA!
Effekterna av RF-telekommunikationsenheter (sändare) på prestandaegenskaperna

Bärbara HF-kommunikationsenheter kan påverka enhetens prestandaegenskaper. Därför
måste sådana enheter hållas minst 30 cm (oberoende av beräkning) från insufflatorn, dess
tillbehör och kablar.

Sändarens angivna högsta
uteffekt (W)

Separationsavstånd i meter enligt sändarens frekvens

150kHz till 80 MHz 80 MHz till 800 MHz 800 MHz till 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

För sändare med en maximal märkuteffekt som inte anges i tabellen ovan kan det rekommenderade
separationsavståndetd i meter (m) uppskattas med hjälp av den formel som gäller för sändarens frekvens, där
P är sändarens maximala märkuteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANVISNING!

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallets separationsavstånd.

ANVISNING!

Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte under alla omständigheter. Den elektromagnetiska
spridningen påverkas av absorption och reflektion från byggnader, föremål och människor.
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8 Villkor och bestämmelser

8.1 Försäkran om efterlevnad

FCC:s och rådets direktiv för europeiska standarder
Denna produkt uppfyller bestämmelserna i del 15 av FCC-reglerna och Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter. Användningen är föremål för följande två villkor: 1)
Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och 2) enheten måste ta emot alla inkommande störningar,
inklusive störningar som kan orsaka oönskade resultat.

1. Använd de bifogade, specificerade kablarna med färgskärmen för att inte störa radio- och tv-mottagning.
Användning av andra kablar och adaptrar kan orsaka interferens med annan elektronisk utrustning.

2. Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna enligt del 15 i FCC och CISPR 11. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med instruktionerna, ge upphov till skadliga störningar av radiokommunikationer.

IEC
Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för medicintekniska enheter enligt IEC 60601-1-2.
Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en normal vårdinrättning. Denna
utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och
används i enlighet med anvisningarna, ge upphov till skadliga störningar för annan apparatur i närheten.

FCC, rådets direktiv för europeiska standarder och IEC
Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna
utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs
av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande
åtgärder:

• Vrida eller flytta den mottagande antennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

Extra utrustning som ansluts till denna produkt måste vara certifierad enligt respektive IEC-standarder (dvs.
IEC 60950-1 eller IEC 62368-1) för databehandlingsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning.

Vidare ska alla konfigurationer efterleva systemstandarden IEC 60601-1-1. Varje person som ansluter
ytterligare utrustning till signalingången eller signalutgången har skapat ett medicinskt system och är därmed
ansvarig för att systemet efterlever kraven i systemstandarden IEC 60601-1-1. Den person som är ansvarig för
att säkra enheten till ett system måste säkerställa att den monteringsutrustning som används med denna
produkt efterlever IEC-standarden 60601-1. Om du har frågor, kontakta vår avdelning för tekniska tjänster eller
din lokala representant.

FCC
OBS! Denna utrustning har testats och funnits efterleva gränserna för en digital produkt av klass B enligt del
15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en
bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om
den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, ge upphov till skadliga störningar av
radiokommunikationer. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild
installation. Om denna utrustning orsakar störningar av radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom
att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en
eller flera av följande åtgärder:
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• Vrida eller flytta den mottagande antennen.

• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

• Ansluta utrustningen till ett vägguttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för att få hjälp.

8.2 Juridiskt uttalande

NDS kan sälja sina produkter via andra medicintekniska tillverkare, distributörer och återförsäljare, och därför
bör köpare av denna NDS-produkt samråda med den organisation genom vilken produkten köpts om
villkoren för eventuella produktgarantier som tillhandahålls av en sådan organisation.

NDS varken antar eller auktoriserar någon person att anta, för dess räkning, några andra ansvar i samband
med och/eller relaterade till försäljning och/eller användning av dess produkter. För att säkerställa korrekt
användning, hantering och skötsel av NDS-produkter, bör kunderna läsa den specifika produktlitteraturen,
handboken och/eller märkningen som medföljer produkten eller på annat sätt är tillgänglig.

Kunder bör vara medvetna om att systemets konfiguration, programvaran, programmet, kunddata och
operatörens kontroll över systemet, bland andra faktorer, påverkar produktens prestanda. Även om NDS-
produkter anses vara förenliga med många system, kan kundernas specifika, funktionella implementation
variera. Därför måste lämplighet för en produkt för ett visst syfte eller tillämpning fastställas av konsumenten
och garanteras inte av NDS.

NDS FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET, TJÄNLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG MED
AVSEENDE PÅ ALLA NDS-PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. ALLA ANDRA GARANTIER, UTFÄSTELSER OCH/ELLER
GARANTIER AV NÅGOT SLAG, ART ELLER OMFATTNING, VARE SIG DENNA ÄR UNDERFÖRSTÅDD, UTTRYCKLIG
OCH/ELLER SOM UPPSTÅR UNDER ELLER TILL FÖLJD AV NÅGON FÖRFATTNING, LAG, KOMMERSIELL
ANVÄNDNING, SED, HANDEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT, UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH FRISKRIVS.

NDS, dess leverantörer och/eller distributörer är inte ansvariga, direkt eller genom ersättning för särskilda,
oförutsedda skador, följdskador, straff, typiska eller indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till,
påstådda skador för försenad leverans, icke-leverans, fel på produkten, produktens design eller produktion,
oförmåga att använda sådana produkter eller tjänster, förlust av framtida verksamhet (förlorad vinst) eller av
någon som helst annan orsak, i samband med eller till följd av inköp, försäljning, leasing, hyra, installation eller
användning av sådana NDS-produkter, dessa villkor, eller med hänsyn till några av villkoren i något avtal som
innehåller dessa villkor.

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR OCH FRISKRIVNINGAR AV VISSA GARANTIER ELLER
BEGRÄNSNING AV ANSVAR, VARFÖR BEGRÄNSNINGARNA OCH/ELLER UNDANTAGEN SOM ANGES HÄRI
EVENTUELLT INTE GÄLLER. I DETTA FALL BEGRÄNSAS ANSVAR I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING ENLIGT
LAGEN I DENNA JURISDIKTION.

Den information som tillhandahålls i detta dokument, inklusive all design och tillhörande material, är värdefull
egendom som tillhör NDS och/eller dess licensgivare och de förbehåller, när så är lämpligt, alla patent,
upphovsrätter och annan äganderätt till detta dokument, inklusive alla designer, tillverkningsreproduktion,
användning och försäljningsrättigheter till dessa, förutom i den mån dessa rättigheter uttryckligen beviljats till
andra.

Denna användarhandbok kan komma att ändras utan föregående meddelande. Vid frågor om den senaste
bruksanvisningen, kontakta NDS.
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