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1 Kullanıcı için Önemli Notlar
Bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun ve cerrahi prosedürler sırasında kullanmadan önce cihaz ve
aksesuarlarının çalışması ve işlevi konusunda bilgi sahibi olun. Bu kılavuzda listelenen talimatlara
uyulmaması,

• hastanın hayatını tehdit eden yaralanmalara,
• ameliyat ekibinin, hemşirelerin veya servis personelinin ciddi şekilde yaralanmasına
• veya cihaz ve/veya aksesuarların hasar görmesine ya da arızalanmasına yol açabilir.

Üretici, ürünlerinin sürekli olarak geliştirilmesi sürecinde ürünün görünümünde, grafiklerinde ve teknik
verilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Lütfen dikkat edin: UYARI, DİKKAT ve NOT kelimeleri ile vurgulanmış paragrafların özel anlamı
vardır. Bu kelimeleri taşıyan bölümlere özel önem gösterilmelidir.

TEHLİKE!
Hastanın, kullanıcının veya üçüncü bir kişinin güvenliği ve/veya sağlığı risk
altındadır. Hastanın, kullanıcının veya üçüncü kişinin zarar görmemesi için bu uyarıya
uyun.

DİKKAT!
Bu paragraflar, cihaz veya aksesuarlarının amaçlanan ve uygun kullanımıyla ilgili
olarak kullanıcıya sağlanan bilgileri içerir.

NOT!
Bu paragraflar ilgili talimatları açıklayıcı bilgiler içerir veya faydalı ek bilgiler verir.
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2 Güvenlik Bilgileri

2.1 Uyarılar ve İkazlar

Bu sembol kullanıcıyı, bu ekipmanın kurulumu ve/veya çalıştırılmasına ilişkin önemli bilgilerin
bulunduğu konusunda uyarır. Önünde bu sembolün bulunduğu bilgiler dikkatle okunmalıdır.

Bu sembol kullanıcıyı, kullanım kılavuzunun ve çevrilmiş kopyalarının NDS web sitesindeki
şu adreste yayınlandığı konusunda uyarır: www.ndssi.com/user-manuals/

Bu sembol kullanıcıyı, ünite içindeki yalıtımsız gerilim şiddetinin elektrik çarpmasına neden
olabileceği konusunda uyarır. Ünitenin içerisindeki hiçbir parçaya dokunmayın. Elektrik
çarpması riskini azaltmak için kapağı veya arka kısmı ÇIKARMAYIN.

Bu sembol kullanıcıyı, ekipmanın hasar görmesini önlemek için önünde bu sembolün
bulunduğu bilgileri dikkatle okuması konusunda uyarır.

Bu sembol üreticiyi belirtir.

Bu sembol, üreticinin Avrupa Topluluğundaki temsilcisini belirtir.

Bu sembol, cihazın Tıbbi Cihaz olduğunu belirtir. Bu ürün, sağlık uzmanları tarafından
profesyonel sağlık hizmetleri ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu ürün, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 ve ANSI/AAMI ES60601-1 uyarınca elektrik
çarpması, yangın ve mekanik tehlikeler açısından T.U.V. onaylıdır.

Bu ürün, EN60601-1 standardının gerekliliklerini, 2017/745 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz
Yönetmeliğine uyacak şekilde karşılamaktadır.

DİKKAT!
Ciddi olay durumunda
Lütfen cihazla ilgili olarak oluşan herhangi bir ciddi olayı üreticiye ve kullanıcı ve/
veya hastanın yerleşik olduğu Devletin yetkili makamına bildirin.

DİKKAT!
Bu ürün Avrupa'da geçerli MDR (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği) uyarınca Sınıf I tıbbi
cihazdır. Herhangi bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.

DİKKAT!
Bu ürün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kanada'da Sınıf II tıbbi cihazdır. Herhangi
bir değişiklik yapılmasına izin verilmez.
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NOT!
Bu ekipman/sistem yalnızca sağlık uzmanları tarafından kullanıma yöneliktir.

NOT!
Kullanıcı tarafından servis uygulanabilecek parça içermez. Nitelikli servis personeline
danışın.

TEHLİKE!
Yangın ve elektrik çarpması
Bu ürünü yağmura veya neme maruz bırakmayın.

TEHLİKE!
Sivri uçları tamamen takılamıyorsa ünitenin polarize fişini, uzatma kablosu prizi veya
diğer prizler ile kullanmayın.

NOT!
Bu ürün hasta yakınında bir cihazın tıbbi güvenlik gerekliliklerini karşılamak üzere
tasarlanmıştır.

İşbu belgeyle NDS Surgical Imaging, LLC, bu ZEROWIRE® G2 Sisteminin 2014/53/EU Direktifi’nin
temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın
tam metni talep üzerine sağlanabilir.
Federal (ABD) kanunlar bu cihazın satışının yalnızca bir hekim tarafından veya hekim siparişi üzerine
yapılabilmesi yönünde kısıtlama getirmektedir.

Radyo Onayı:
Bu cihaz EN302 567 V2.0.24 sayılı tasarının gereksinimlerini karşılamaktadır ve 2014/53/EU sayılı
Radyo ve Ekipman Direktifi'ne (RED) uygundur.
FCC Tanımlama No: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 veya 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-
SK63101
Endüstri Kanada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 veya 25001-SIISK63102, 25001-
SIISK63101
Bu ürün, yalnızca NDS tarafından sağlanan bir tıbbi sınıf güç kaynağı ile kullanıldığında yukarıdaki
standartlara uygundur.

Model ZEROWIRE® G2
Güç Kaynağı GlobTek GTM91120-3024-T3A
AC Girişi 100 - 240 Volt, 50 - 60 Hz'de
DC Çıkışı 1,25 amp değerinde 24 volt

2.2 Güç Kablosu
Güç kaynağınız için doğru prize sahip, hastane sınıfı güç kablosu kullanın.

• Güç kablosu, bu ürün için bilinen tek bağlantı kesme cihazıdır. Ürünü kapatmak için güç kablosunun
AC şebeke beslemesi bağlantısını kesin.

• Cihaz duvara monte edilmişse, ürünü kapatmak için duvar tipi adaptörün bağlantısını kesin.
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• Ürün ve diğer tıbbi ekipman, güç kablosu ve AC şebekesine olan bağlantının kolayca erişilebileceği
şekilde yerleştirilmelidir.

• Bu ürünün AC şebekesine bağlanması için bir uzatma kablosuna veya elektrik prizine ihtiyaç
duyuluyorsa güç kablosunun fişinin uzatma kablosuna veya elektrik prizine güvenli bir şekilde
bağlandığını teyit edin.

• Bu ürün, ABD'de 120 voltun üzerindeki gerilimlerde kullanıldığında, bir merkezi kılavuzlu devreden
güç almalıdır.

2.3 Geri dönüşüm

Bu cihazın geri dönüştürülmesi veya imhası konusunda yerel kuralları ve geri dönüşüm
planlarını uygulayın.
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3 Genel bilgiler

3.1 Bu Kılavuz Hakkında
Bu kılavuz, kullanıcıya ZEROWIRE® G2 kablosuz video sisteminin kurulumunda, ayarlanmasında ve
çalıştırılmasında yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Bu kılavuzdaki işlevsel açıklamalar aşağıdakileri temsil eder:
1. ZEROWIRE® G2 Alıcı
2. ZEROWIRE® G2 Verici (giriş: DVI ve 3G-SDI)
Ürün parça numaraları ve aksesuarları için bkz. ZEROWIRE® G2 Ekranlara göre Aksesuar Kitleri
[} 32].

3.2 Kullanım Amacı ve Kontrendikasyonlar
Kullanım Amacı
NDS ZEROWIRE® G2, endoskopi ve genel cerrahi prosedürleri sırasında görüntülerin ekranda
gösterilmesi amacıyla endoskopi kamerası/işlemcisi gibi bir kaynaktan veya başka video
kaynaklarından alınan video sinyallerinin ZEROWIRE® G2 Alıcıya bir radyo-frekans bağlantısı ile
iletilmesi için tasarlanan eşleştirilmiş kablosuz video iletişim alıcısı ve vericisidir.
ZEROWIRE® G2 kablosuz video sistemi, steril alanda kullanılması amaçlanmayan, steril olmayan
yeniden kullanılabilir bir cihazdır.

Kontrendikasyonlar
1. Bu üniteler steril olmayan yeniden kullanılabilir cihazlardır ve steril bir alanda kullanılması

amaçlanmamıştır.
2. Bu ekipman hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestezik madde karışımlarının bulunduğu

yerlerde kullanılmamalıdır.

MR Ortamlarında kullanmayın

TEHLİKE!
Bu ürünün hiçbir kısmı hastaya temas etmemelidir. Hiçbir durumda hastaya ve ürüne
aynı anda dokunmayın. Çalışma durumundaki cihaz ile kullanıcı veya hasta arasında
daima minimum 20 cm'lik ayırma mesafesi korunmalıdır.

TEHLİKE!
Yaşamsal uygulamalar için mutlaka yedek bir ZEROWIRE® G2 verici ve alıcı çiftinin
ve bir DVI kablosunun mevcut olmasını öneririz.
Ek olarak, cerrahi prosedür devam ederken video kaynağına kablo ile bağlı bir
ekranın da mutlaka mevcut olmasını öneririz.

Bkz. Tipik Kurulum [} 21].
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3.3 Genel Bakış
ZEROWIRE® G2 Sistemi; video sinyallerinin, bir endoskopik kamera işlemcisinin veya başka bir video
kaynağının DVI veya 3G-SDI çıkışından bir video ekranının DVI girişine kablosuz olarak iletilmesine
olanak tanır.
Elektromanyetik spektrumun milimetrik dalga (mmW) kısmında yer alan lisanssız 57  -  64 GHz bandı
için geçerli FCC (Bölüm 15) kuralları uyarınca, 60  GHz tabanlı kablosuz HD sistemi olarak
çalışmaktadır.
Sistem, bir Verici ve Alıcı çiftinden oluşur. Verici ve Alıcı, bir ekranın üst arka kenarına monte edilmek
üzere tasarlanmıştır.
Verici, giriş video sinyalini bir endoskopik kamera işlemcisinden veya ekranın DVI veya SDI re-drive
çıkışlarından alabilir.
Alıcının çıkışı, bir ekranın DVI girişine bağlanır. Üniteler, bir NDS 24  VDC güç kaynağından veya
Y adaptör kablosundan güç alır.

NOT!
Y  adaptör kabloları, yalnızca bir NDS 24  VDC güç kaynağından güç alan NDS
ekranlarla kullanılması için tasarlanmıştır.

Y adaptörüne, ilişkin bilgi için bkz. Güç Seçenekleri [} 16]. Tipik bir kurulum için bkz. Tipik Kurulum
[} 21].

3.4 Enterferans Oluşturmama Mesafesi
Aşağıdaki tabloda listelenen cihazlar, birbirleri ile herhangi bir enterferans oluşturmadan çalışmaları için
ZEROWIRE® G2 ile aralarında bırakılması gereken minimum güvenli mesafelerin belirlenmesi için test
edilmiştir.
Herhangi bir zamanda ZEROWIRE® G2’da bu cihazlar nedeniyle enterferans oluştuğuna karar
verilmesi durumunda, cihazları birbirinden uzaklaştırmanız ve aşağıdaki tabloda belirtilen minimum
mesafeleri korumanız yeterli olacaktır.

Test Edilen Ekipman Verici ile Arasındaki Mesafe Alıcı ile Arasındaki Mesafe
Elektrokoter > 60,96 cm (2 ft) > 30,48 cm (1 ft)
RFID > 1 cm (0,39 inç) > 1 cm (0,39 inç)
2,4 GHz Kablosuz Erişim Noktası > 15,24 cm (6 inç) > 15,24 cm (6 inç)
5,8 GHz Kablosuz Erişim Noktası > 15,24 cm (6 inç) > 15,24 cm (6 inç)
Cep Telefonu > 1 cm (0,39 inç) > 1 cm (0,39 inç)
Bluetooth Cihazı > 1 cm (0,39 inç) > 1 cm (0,39 inç)
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4 Ayarlama ve Kurulum

4.1 Konnektör Panelleri

(1)

(2)

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

ZEROWIRE® G2 Alıcı ve Verici konnektör panelleri

(1) ZEROWIRE® G2 Verici (5) DVI girişi
(2) ZEROWIRE® G2 Alıcı (6) DVI çıkışı
(3) AÇMA/KAPAMA anahtarı (7) 3G-SDI girişi
(4) Güç konnektörü (8) USB bağlantı noktaları (aygıt yazılımı

güncellemeleri için)

NOT!
USB bağlantı noktaları, genel amaçlı bir G/Ç bağlantı noktası olarak değil, Verici veya
Alıcı aygıt yazılımına güncellemeleri yüklemek için kullanılır.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Verici/Alıcı bağlantısı ve durum LED'i

(1) Bağlantı LED’i
(2) Bağlantı tuşu
(3) Durum LED’i Verici
(4) Durum LED’i Alıcı

BAĞLANTI tuşu, bir Vericiyi bir Alıcıya bağlamak için kullanılır.
Alıcıda, BAĞLANTI tuşu ayrıca Sinyal Gücü ve OSD Tanılama Mesajları [} 26] bölümünde açıklanan
Sinyal Gücü çubuk grafiğini etkinleştirmek için kullanılır.

4.2 Kurulum
Montaj Braketleri
Bkz. ZEROWIRE® G2 Ekranlara göre Aksesuar Kitleri [} 32].

Kurulum (monte edilen ekranlar)

NOT!
Bu kurulum işlemi için iki kişi gerekir: Biri ekranı destekler, diğeri kurulumu
gerçekleştirir.

Sol taraftaki montaj vidalarını, sağlanan daha uzun montaj vidalarından ikisi ile değiştirin. Kurulum arka
görünümü – montaj vidaları [} 15] grafiğinde A görseline bakın.
Sol taraf için sağlanan vidaları yalnızca 2 - 3 tur sıkın.
VESA montaj parçasından iki sağ vidayı çıkarın. Kurulum arka görünümü – montaj vidaları [}  15]
grafiğinde B görseline bakın.
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A B

Kurulum arka görünümü – montaj vidaları

Montaj ayağı ekranın önüne bakacak şekilde, VESA montaj parçası ile ekranın
arkası arasındaki basamak braketini, birlikte çalıştığınız ekran için etiketlenen
çentikler iki sol vidanın üzerine oturana kadar kaydırın. Kurulum arka görünümü –
basamak braketi ve modüller [} 16] grafiğinde C görseline bakın.
Sağdaki vidaları sağlanan vidalarla değiştirin.
Tüm vidaları sıkın.
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C D
Kurulum arka görünümü – basamak braketi ve modüller

ZEROWIRE® G2 Verici veya Alıcı modülünün arkası ekranın önüne bakacak şekilde, modülün altındaki
yuvayı montaj ayağıyla hizalayın ve modül sıkıca oturana kadar modülü montaj ayağının üzerine itin.
Kurulum arka görünümü – basamak braketi ve modüller [} 16] grafiğinde D görseline bakın.

4.3 Güç Seçenekleri
Desteklenen bir 32" veya daha küçük NDS ekranla kullanılan ZEROWIRE® G2 Vericiler ve Alıcılar ile
ZEROWIRE® G2 ünitesine güç sağlamak için isteğe bağlı bir Y adaptör kablosu kullanılabilir. İki adet
Y adaptör kablosu aşağıda gösterilmektedir.
Uygun olan durumlarda ilgili Y kablosu aksesuar kitine dahil edilmektedir (Kullanılan NDS ekranı için
doğru aksesuara karar vermek üzere bkz. ZEROWIRE® G2 Ekranlara göre Aksesuar Kitleri [} 32]).
ZEROWIRE® G2 Verici ve Alıcı üniteleri, birlikte verilen 24  VDC güç kaynağı kullanılarak da
çalıştırılabilir.

SwitchCraft ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0096)



17 / 40

Ayarlama ve Kurulum | 17

XLR ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0097)

(1) (2)

(1) 24 VDC güç kaynaklarının model numaraları
(2) ‘Y’ adaptörünün J3 ucu veya 24 VDC güç kaynağı kablosu buraya takılır

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Güç kaynağını kullanırken, güç gerekliliklerine uygun bir adaptör seçin ve takın.
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4.4 Kablo Sistemi Şeması
ZEROWIRE® G2 Verici Kablo Sistemi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI video kaynağı
(2) DVI çıkışı (DVI kablosu)
(3) SDI çıkışı (isteğe bağlı 3G-SDI kablosu)
(4) Ekrana Giden Güç (24 VDC)
(5) Vericiye Giden Güç (24 VDC)
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ZEROWIRE® G2 Alıcı Kablo Sistemi

(1)

(2)

(3)

Verici Kablo Sistemi

(1) DVI girişi (DVI kablosu)
(2) Vericiye Giden Güç (24 VDC)
(3) Ekrana Giden Güç (24 VDC)

4.5 Kablo Bükülme Yarıçapı

DİKKAT!
Video sinyalinin bozulması
Metalik kabloların bükülme yarıçapının en az 2,5 inç (63 mm) veya kablo çapının 7 katı
(hangisi daha büyükse) olmasını öneririz. Keskin bükülmeler kabloya zarar verebilir
ve/veya video sinyalini düşmesine neden olabilir.

4.6 Ayarlama
Verici ve Alıcıyı Bağlama
ZEROWIRE® G2 sistemini çalıştırmadan önce Verici ve Alıcı çifti birbirine bağlanmalıdır.
Bir Verici ve Alıcı çifti bağlandıktan sonra, Verici doğrudan başka bir Alıcıya bağlanana veya Alıcı
doğrudan başka bir Vericiye bağlanana kadar bunlar bağlı kalır.

NOT!
Bağlantılı bir çift kapatılırsa, tekrar açıldığında otomatik olarak birbirlerine
bağlanırlar.
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Bağlantı prosedürü:
1. Verici ünitesine (2) bir DVI veya SDI video kaynağı ve Alıcı ünitesinin DVI çıkışına (3) bir ekran

bağlayın.
2. Alıcı ünitesinin (3) üzerindeki BAĞLANTI tuşunu (6) bağlantı LED'i (5) hızla mavi yanıp sönmeye

başlayana kadar basılı tutun, ardından bırakın. Bu noktada kullanıcının diğer üniteye geçmesi ve o
cihazdaki (2) BAĞLANTI tuşuna basması için 60 saniyesi vardır.

3. Verici (2) ünitesindeki BAĞLANTI tuşunu (6) bağlantı LED'i (5) hızla mavi yanıp sönmeye
başlayana kadar basılı tutun, ardından bırakın.

4. Verici ve Alıcı üniteleri birbirini tanımlayıp bağlantı kurmaya başladığında, her iki ünitedeki durum
LED'i (7)/(8) ve bağlantı LED'i (5) birkaç saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp sönecektir. Bağlantı
kurulduktan sonra, her ünitenin bağlantı LED'i söner.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Bağlantı prosedürü

(1) DVI veya SDI Sinyali
(2) Verici
(3) Alıcı
(4) DVI Ekran Çıkışı
(5) Bağlantı LED'i
(6) Bağlantı tuşu Verici/Alıcı (bağlantıyı başlatmak için basın)
(7) Durum LED’i Verici
(8) Durum LED’i Alıcı
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DİKKAT!
ZEROWIRE® G2 Verici ve Alıcı üniteleri, daha önceki ZEROWIRE® G2 Verici ve Alıcı
üniteleriyle uyumlu değildir.

Video geçişi
Bağlantı tamamlandığında durum LED'leri maviye dönmeli ve kaynak görüntü ekranda görünmelidir.
Bununla birlikte, temel ayar tamamlanır.

NOT!
Verici ve Alıcı, görüş limitindeki çalışmalarla sınırlı değildir, yani çift, araya giren
engellerin varlığına rağmen güvenilir şekilde çalışacaktır. Ancak, hiçbir ünite
tamamen metalik nesnelerle çevrelenmemelidir.

4.7 Tipik Kurulum

TEHLİKE!
Yaşamsal uygulamalar için mutlaka yedek bir ZEROWIRE® G2 verici ve alıcı çiftinin
ve bir DVI kablosunun mevcut olmasını öneririz.
Ek olarak, cerrahi prosedür devam ederken video kaynağına kablo ile bağlı bir
ekranın da mutlaka mevcut olmasını öneririz.

(1) (2)

Tipik kurulum

(1) Verici
(2) Alıcı
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4.8 Performans
ZEROWIRE® G2 HD Kablosuz Video Sistemi, cerrahi veya prosedür odalarında kullanım için
tasarlanmış ve optimize edilmiştir. Klinik bir ortamın dışında kullanılması önerilmez.
ZEROWIRE® G2 sisteminden optimum düzeyde performans sağlayabilmek için aşağıdaki adımlardan
faydalanabilirsiniz:
1. Her iki bileşeni yerden en az 1,5 m (5 feet) yüksekliğe yerleştirin.
2. İdeal olarak verici ve alıcı aynı yükseklikte olmalıdır.
3. Güvenilir bir video bağlantısı sağlamak için lütfen Konumlandırma ve Yönlendirme [}  22]

bölümündeki ayarlama yönergelerini uygulayın.
4. Verici ve alıcı birbirine dönük olmalıdır ve aralarında hiçbir engel bulunmaksızın birbirlerini

görebilecek şekilde yerleştirilmelidir.
5. Görüş limiti dışındaki uygulamalar için, verici ve alıcının duvarlardan 1,8 m (6 ft) veya daha az bir

mesafede yerleştirilmesini öneririz.

4.9 Konumlandırma ve Yönlendirme
Antenin sinyal alanının şekli yüzünden hem Verici hem de Alıcı üniteleri, ± 10° içerisinde dikey ve yatay
olarak hizalanacak şekilde kurulmalıdır.

Vertical (Dikey) Hizalama
Vertical (dikey) hizalama ± 10° dahilinde olmalıdır.

Horizontal (Yatay) Hizalama
Horizontal (Yatay) hizalama ± 10° dahilinde olmalıdır.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Verici
(2) Primary (birincil) monitör
(3) Alıcı
(4) Secondary (ikincil) monitör
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(1)
(2)

(1) Verici
(2) Alan şekli

Yükseltme
Verici ve Alıcı, zeminden en azından 5 feet (1,5  m) yüksekliğinde konumlandırılmalıdır, ve aynı
yükseklikte olmalıdır ve tercihen Verici ve Alıcının ön kenarları paralel olmalı ve birbirine bakmalıdır.

Verici ve Alıcı arasındaki horizonal (yatay) mesafe
ZEROWIRE® G2, Verici ve Alıcı arasındaki en fazla 9,1 m (30 feet) olan horizontal (yatay) mesafede
doğru bir şekilde çalışır. Ancak çoğu OR ortamında en iyi sonuçlar, en fazla 2,4  m (8 feet) olan bir
horizontal (yatay) mesafe ile gerçekleştirilir.
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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 Verici (5) Roll-stand (Makara dayanak)
(2) Primary (birincil) ekran (6) Cerrahi masa
(3) Secondary (ikincil) ekran (7) Endoskopi arabası
(4) ZEROWIRE® G2 Alıcı

4.10 Görüş Limitinin Dışında Çalışma
ZEROWIRE® G2 Sistemi, kısmi engellerle kablosuz bir bağlantı sağlayabilir. Bununla birlikte en iyi
performans, üniteler arasında net bir görüş hattı ile gerçekleştirilir.
Ameliyathane ortamında, tavana monte bom sistemi ve bunun yaylı kol bağlantıları, cerrahi lamba
başlıkları, Verici ve Alıcı arasındaki görüş limitini engellemeleri durumunda kablosuz sinyalleri
potansiyel olarak engelleyebilecek büyük metal yapılardır (aşağıdaki resme bakın).
Tercihen, cerrahi ışıklar ünitelerden uzağa yerleştirilmeli veya görüş limitinin üzerine kaldırılmalıdır. Bir
nesnenin görüş hattını engellemesi gerekiyorsa, en iyi seçenek onu Verici ve Alıcının tam ortasına
konumlandırmaktır.
Duvarları ve/veya tavanı metal levhalarla yapılmış ameliyathaneler ZEROWIRE® G2 sisteminin
performansını düşürebilir. Bu durum, Verici ve Alıcıyı birbirine yaklaştırarak, görüş hatlarını 0°'ye
ayarlayarak (bkz. Konumlandırma ve Yönlendirme [} 22]) ve Verici ile Alıcı arasında herhangi bir engel
olmamasını sağlayarak hafifletilebilir.



25 / 40

Ayarlama ve Kurulum | 25

Görüş limitinin dışı

4.11 Eş Kanal Enterferansının Önlenmesi
ZEROWIRE® G2, tipik olarak her odada bir sistem olacak şekilde yerleştirilmişse herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Vericinin Channel Selection (Kanal Seçimi) özelliği, güç açıkken yapılan tarama
sonucuna göre mevcut olan iki kanal arasından enterferansa en az duyarlı olanı seçer.
ZEROWIRE® G2 kanallarının yalıtımını etkileyen faktörlerden bazıları aşağıda listelenmektedir.
1. Duvarların kalınlığı ve yapıldığı malzeme.
2. Kapıların açılması ve kapanması.
3. Tavan yapısı ve inşa edilirken kullanılan malzemeler.

NOT!
Farklı odalarda çalıştırılması desteklenmez.
ZEROWIRE® G2 Verici/Alıcı çifti aynı odada olmalıdır.
Bir odada iki adet Verici/Alıcı çifti bulunduğunda, her bir çift ayrı ayrı bağlanmalıdır;
birinci çift başarıyla bağlandıktan sonra ikinci çift arasındaki bağlantı kurulmalıdır.
İkinci çiftin gücünü açmadan veya bağlantısını kurmadan önce ilk çiftin kapatılması
gerekmez.

4.12 Kanal Kullanımı
Uygun ayarların belirlenmesi için aşağıda listelenen öneriler kullanılmalıdır.
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1. ZEROWIRE® G2 Verici ve/veya Alıcı üniteleri daha eski EleVision™ Verici ve/veya Alıcı üniteleri
ile birlikte kullanılamaz.

2. Aynı odada en fazla iki adet ZEROWIRE® G2 sistemi çalıştırılabilir. Vericiler ve alıcılar, aralarında
en az 1 m (3 feet) mesafe olacak şekilde yerleştirilmelidir.

3. Odalar arasında en az 7,6 m (25 feet) mesafe olması kaydıyla, iki ZEROWIRE® G2 sistemi grubu
farklı odalara yerleştirilebilir.

4. ZEROWIRE® G2 Verici ve/veya Alıcı; Vericinin Alıcı ile iletişim kurmasını engelleyeceğinden, metal
dolaplara kurulmamalı veya metal nesnelerle çevrelenmemelidir.

4.13 Birden Fazla Sistem Kurulumu
Bir Ameliyathanede iki adet sistem kurulurken aşağıdaki prosedürden faydalanın:
1. Verici ve Alıcı birimleri bağlantılı değilse bir Vericiye ve bir Alıcıya güç uygulayın ve ardından

Ayarlama [} 19] bölümünde açıklanan Bağlantı Prosedürünü uygulayın.
2. İkinci Verici ve Alıcı çiftini açın ve Bağlantı Prosedürünü tekrarlayın. Verici ve Alıcı çiftleri

arasındaki bağlantı ayrı ayrı kurulmalıdır. Kurulum ve sorun giderme işlemlerinin kolaylaştırılması
için bağlanan çiftlerin etiketlenmesini öneririz.

4.14 Sinyal Gücü ve OSD Tanılama Mesajları
Bir alıcı monitöre bağlandığında, kullanıcıyı alıcının mevcut durumu hakkında bilgilendirmek için
ekranın sol alt köşesinde kendi kendini açıklayan tanılama mesajları görüntülenir.
Search for transmitter wireless signal failed (Verici kablosuz sinyali arama başarısız oldu) ve No
wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Kablosuz sinyal algılanmadı: ss=0 vm=NONE) dışında,
mesajlar 15 saniye boyunca görüntülenir.
Search for transmitter wireless signal failed (Verici kablosuz sinyali arama başarısız oldu) ve No
wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Kablosuz sinyal algılanmadı: ss=0 vm=NONE) düzeltici
işlem yapılana kadar görüntülenir.
Ekranda No wireless signal detected: ss=0  vm=NONE (Kablosuz sinyal algılanmadı:
ss=0 vm=NONE) mesajı ve/veya 1 çubuklu grafik görüntülendiğinde, kablosuz bağlantı güvenilir değildir
ve acil bir düzeltici işlem gerektirir.
Sinyal Gücü çubuk grafiği, güç açıldığında 60 saniye boyunca alıcının monitörünün sağ alt köşesinde
görüntülenir. Ayrıca, bağlantının kesilmesinin ardından bağlantı kurulduğunda da görüntülenir.
Bağlantı kalitesi zayıf veya kötü olduğunda, kullanıcıyı düzeltici eylemin gerekli olduğu konusunda
uyarmak için çubuk grafiği otomatik olarak görüntülenir.
OSD mesajları, sinyal gücü çubuğunun altında görüntülenir.

(1)

(1) Sinyal gücü çubuğu

OSD Mesajları
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Kablosuz sinyal algılanmadı: ss=0 vm=NONE)
No DVI/SDI signal detected (DVI/SDI sinyali algılanmadı)



27 / 40

Ayarlama ve Kurulum | 27

Receiving wireless signal (Kablosuz sinyal alınıyor)
Trying to establish wireless link (Kablosuz bağlantı kuruluyor)
Unable to establish wireless link (Kablosuz bağlantı kurulamadı)
Searching for Transmitter (Verici Aranıyor)
Search for transmitter wireless signal failed (Verici kablosuz sinyali arama başarısız oldu)

Sinyal gücü çubuğu grafikleri

Mükemmel bağlantı kalitesi

Yeterli bağlantı kalitesi

Kötü bağlantı kalitesi veya bağlantı kesintisi, sık
pikselleşme ve/veya ekranın "donması”
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5 ZEROWIRE® G2 Sorun Giderme
Sorun Olası Nedenler Düzeltici işlem

Gösterge LED'i açık
değil

Güç konnektörü
gevşektir

Güç kaynağı konnektörünün ünitenin güç
konnektörüne tamamen yerleştiğini doğrulayın.

Y kablosu
Üniteye güç sağlamak için Y cable (Y kablosu)
kullanıyorsanız kablonun bir NDS 24VDC güç
kaynağına bağlı olduğunu ve güç kaynağında
enerji olduğunu doğrulayın.

Bağımsız Güç Kaynağı Bağımsız bir güç kaynağı kullanılıyorsa prize
tamamen yerleştiğini onaylayın.

Priz

Bazı prizlerde yerleşik AÇMA/KAPAMA anahtarları
bulunur.
Kullanılan prizde yerleşik bir anahtar varsa ON
(Açık) konumunda olup olmadığını kontrol edin.

İlave bilgiler için bkz. bölüm Güç Seçenekleri [} 16].

Verici bulunamadı

Verici KAPALI veya
video kaynağından
gelen kablo bağlı değil
veya video kaynağı
KAPALI.

Verici ünitesinin ON (AÇIK) durumunda olduğunu
veya kaynak sinyalin bağlı olduğunu doğrulayın.

Giriş çözünürlüğü
değiştirildikten sonra
ekranda görüntü yok

Verici veya Alıcı video
sinyaline
kilitlenemiyor.

Ekranın değil ancak ZEROWIRE® G2 Verici ve
Alıcının gücünü kapatıp açın.

Eşleştirmeye çalıştıktan
sonra bağlantı kurma
başarısız

Verici ve Alıcı üniteleri,
aynı RF Kanalına
bağlanamıyor.

ZEROWIRE® G2 Verici ve Alıcının gücünü kapatıp
açın.

Kötü veya kesintili video

Verici ve Alıcı
arasındaki mesafe 9,1
m'den (30 ft) daha
fazladır.

Verici ve Alıcı arasındaki mesafeyi 30 feet (9,1 m)
veya daha azına azaltın.
ZEROWIRE® G2 Spesifikasyonlar [} 30]
bölümündeki maksimum aralığa bakın.

Verici ve Alıcı düzgün
bir şekilde
hizalanmamış

Konumlandırma ve Yönlendirme [} 22]
bölümündeki Verici-Alıcı hizalama tavsiyelerine
uyun.

DVI veya SDI (Yalnızca
Verici) bağlantıları Kabloların doğru şekilde bağlandığını onaylayın.

Desteklenmeyen video
modu

Uygulanan video modunun desteklendiğini
doğrulayın. Bkz. Desteklenen Video Modları
[} 31].

DVI veya SDI (Yalnızca
Verici) kabloları

Kabloları tek seferde bir adet olmak üzere
değiştirin ve video ekranını kontrol edin.
Video sinyali kablo değiştirildikten sonra düzgün bir
şekilde görünüyorsa, değiştirdiğiniz kabloyu atın.

Çapraz Karışma Bkz. Eş Kanal Enterferansının Önlenmesi [} 25].

Düşük sinyal gücü Bkz. Sinyal Gücü ve OSD Tanılama Mesajları
[} 26].

Verici ve Alıcı
değiştirilmiş

Video kaynağının Alıcıya değil Vericiye
bağlandığını doğrulayın.
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Durum LED'i göstergeleri
LED durumu Açıklama
Mavi ve yavaşça yanıp sönüyor Ünite bir kanal bulmak için tarama yapıyordur.
Mavi ve hızlıca yanıp sönüyor Ünite bağlantı kurmaya çalışıyordur.

Mavi ve sabit Ünite video verisi gönderiyor (Verici) veya alıyordur
(Alıcı).

Mavi 3 saniye süreyle değişimli olarak ON (AÇIK)/
OFF (KAPALI) duruma geçiyor Depolanan Bağlantı Bilgisi yoktur.
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6 Teknik Özellikler

6.1 ZEROWIRE® G2 Spesifikasyonlar

NOT!
Spesifikasyonlar, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Son spesifikasyonlar
için NDS ile iletişime geçin.

Kablosuz sinyal türü 60 GHz kablosuz HD bandı (WiHD)
Frekans bandı 57 – 64 GHz
Video girişleri (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Video çıkışları (Rx) DVI-D
Video sıkıştırma Yok
3D format desteği Satır satır, üst/alt, yan yana
3D sinyal türleri DVI-D, 3G-SDI
3D video zamanlamaları Sadece 1080p@59.94 (SMPTE 424M)
HIPAA desteği 256 bit AES şifreleme
Sistem gecikme süresi < 1 çerçeve
Ameliyathane başına maksimum çift 2
RF güç çıkışı < 28 dBm/MHz EIRP
Maksimum aralık < 9,14 m (30 ft)*
Veri hızı 950 Mbps - 3.8 Gb/s
Güç tüketimi < 8 W
*Etkili erim mesafesi, ürünün çalıştırıldığı ortama bağlı olarak değişebilir. En iyi performans ve erim
mesafesine ulaşmak için Ayarlama [} 19] bölümündeki talimatları uygulayın.

Fiziksel boyutlar 236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3 inç x 3,4 inç x
2,0 inç) (Tek)

Birim ağırlık 0,45 kg (1,0 lb)
Çalışma sıcaklığı 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Çalışma nemi %20 ila %90 nispi nem, yoğuşmasız
Çalışma yüksekliği 6.600 ft (2.000 m)
Saklama sıcaklığı 0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F)
Saklama nemi < %70 nispi nem (yoğuşmasız)
Saklama yüksekliği 33.000 ft (10.000 m )
Nakliye Nemi < %70 nispi nem (yoğuşmasız)
Nakliye hava basıncı 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Test Frekansının Maksimum EIPR Çıkış Gücü

Kanallar Test frekansının maksimum EIPR
çıkış gücü Ortalama EIRP çıkış gücü

LRP alt kanal 60.32 GHz 11.7 dBm
LRP üst kanal 62.79 GHz 12.1 dBm
HRP alt kanal 60.48 GHz 29.3 dBm
HRP üst kanal 62.64 GHz 29.6 dBm

6.3 Desteklenen Video Modları

Format Çerçeve hızı
(Hz)

Yatay etkin
pikseller

Dikey aktif
pikseller

Yatay toplam
piksel

Dikey toplam
piksel

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
Özel mod 60 1280 1024 1688 1066
Özel mod 60 1292 960 1576 1000
Özel mod 60 1023 768 1396 806
Özel mod 60 1248 1024 1688 1066
Özel mod 60 1280 1024 1716 1108
Özel mod 60 1440 900 1904 932
Özel mod 60 1024 1024 1686 1068
Özel mod 60 1024 1024 1124 1068
Özel mod 50 1024 1024 1280 1125
Özel mod 60 1280 1024 1688 1066
Özel mod 60 1920 1080 2200 1125
Özel mod 60 1920 1080 2184 1125
Özel mod 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2 Ekranlara göre Aksesuar Kitleri

Ekran NDS parça
numarası

ZEROWIRE® G2 Aksesuar Kiti
Çift

(verici ve alıcı)
Tek

(verici veya alıcı)
EndoVue 24" (standart) 90K0010

90Z0152 90Z0153Çin’e özgü 90K0011
Durdurulan model 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standart) 90R0019

90Z0152 90Z0153
Fiber 90R0022

Dokunmatik 90R0037
Fiber ve dokunmatik 90R0038

Çin’e özgü 90R0058
Radiance G2 24" (standart) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Fiber 90R0064

Dokunmatik 90R0065
Fiber ve dokunmatik 90R0066

Çin’e özgü 90R0067
Radiance Full MMI 26" (standart) 90R0029

90Z0152 90Z0153
Fiber 90R0030

Radiance G2 26" (standart) 90R0050
90Z0152 90Z0153Fiber 90R0051

Çin’e özgü 90R0061
Radiance G2 HB 26" (standart) 90R0052

90Z0154 90Z0155Fiber 90R0053
Çin’e özgü 90R0062

Radiance Ultra 27" (standart) 90R0104
90Z0156 90Z0157Analog devre kartı 90R0102

Dijital devre kartı 90R0100
Radiance G2 42" (standart) 90R0070 90Z0158 90Z0159
Radiance G2 55" (standart) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Dokunmatik 90R0068

Radiance Ultra 32", Dijital İkincil 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", Analog İkincil 90R0107
Radiance Ultra 32", Yalnızca Birincil 90R0108
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Dijital İkincil 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Analog İkincil 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Yalnızca Birincil 90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116
Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI / 2D 90R0123
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6.5 Temizlik ve Dezenfeksiyon Talimatları

DİKKAT!
Temizlik ve yüzey dezenfeksiyonundan önce ünite KAPALI konuma getirilmeli ve güç
kaynakları çıkarılmalıdır.
Ünitenin içine sıvıların girmesini önleyin.
Dış yüzeylerin aşağıda listelenenler gibi kabul edilmeyen solventlerle temas etmesine
izin vermeyin.
Ünitede ciddi hasar meydana gelebilir.

Cihazı Temizleme
Tüm dış yüzeyleri, kabul edilebilir bir temizlik maddesiyle nemlendirilmiş, tiftiksiz bir bezle iyice silin.
Kabul edilebilir temizlik malzemeleri aşağıda listelenmiştir.
Saf suyla nemlendirilmiş tiftiksiz bir bezle tüm dış yüzeyleri silerek deterjan kalıntısını temizleyin.

Cihazı dezenfekte etme
Tüm dış yüzeyleri %80  Etil Alkol ile nemlendirilmiş tiftiksiz bir bezle silerek üniteyi dezenfekte edin.
Ünitenin hava etkisiyle kurumasına olanak tanıyın.

Kabul edilebilir temizlik malzemeleri:
• Sirke (damıtılmış beyaz sirke, %5 asitlik)
• Amonyak bazlı cam temizleyici

Kabul edilebilir dezenfeksiyon malzemesi:
• Hacme göre etanol %80

Not: Yukarıda listelenen kabul edilebilir temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri NDS ürünleri üzerinde
test edilmiştir ve belirtildiği şekilde kullanıldığında ürünün cilasına ve/veya plastik bileşenlerine zarar
vermez.
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7 Elektromanyetik Uyumluluk Tabloları
Tüm tıbbi elektronik cihazlar IEC 60601-1-2 gerekliliklerine uygun olmalıdır. Önlemler, bu kılavuzda
sağlanan Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) prensibi bilgilerine bağlılık ve eş zamanlı operasyonda tüm
tıbbi cihazların doğrulanması bir cerrahi prosedürden önce diğer tüm tıbbi cihazların elektromanyetik
uyumluluğunu ve bir arada olmalarını sağlamak için gereklidir.
Bu ekipmanın emisyon özellikleri, endüstriyel alanlarda ve hastanelerde kullanılmasını uygun hale
getirir (CISPR 11 sınıf A). Eğer bir ev ortamında kullanılıyorsa (bunun için normalde CISPR 11 B sınıfı
gereklidir), bu ekipman radyo frekansı iletişim servislerine yeterli koruma sağlamayabilir. Kullanıcının,
ekipmanın yerini değiştirmek veya yeniden yönlendirmek gibi etki hafifletme önlemleri alması
gerekebilir.
Aşağıdaki EMC tabloları referans amacıyla sunulmaktadır:

7.1 Direktif ve Üretici Açıklaması - Elektromanyetik Emisyonlar
Bu ürün, aşağıda belirtilen bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürün kullanıcısı/operatörü,
cihazın bu tür bir ortamda çalıştırıldığından emin olmalıdır.

Emisyon testi Uyum Elektromanyetik ortam – kılavuz

RF emisyonları CISPR 11 Grup 1

Ürün, RF enerjisini yalnızca dahili
fonksiyonlarında kullanmaktadır. Bu nedenle,
RF emisyonları oldukça düşüktür ve
muhtemelen yakınlardaki elektronik cihazlarda
herhangi bir parazite neden olmayacaktır.

RF emisyonları CISPR 11 B Sınıfı

Cihaz, kamu kuruluşları ve kamusal amaçlar
doğrultusunda binalara tedarik eden kamu
şebeke ağına doğrudan bağlı olanlar dışında
tüm kuruluşlarda kullanım için uygundur.

Harmonik emisyonlar
IEC 61000-3-2 A Sınıfı

Gerilim dalgalanmaları/
titreşim emisyonları
IEC 61000-3-3

Uygundur

7.2 Kılavuz ve Üretici Beyanı - Elektromanyetik Girişim Bağışıklığı
Bu ürün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ürünün müşterisi
veya kullanıcısı ürünün böyle bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır.

Bağışıklık Testi Bağışıklık Testi

Elektrostatik tahliye (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6, ±8 kV temas deşarjı
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV hava deşarjı

Yayılan RF alanı IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz - 2.7 GHz
%80 AM 1 kHz

Kablosuz vericilerle yakınlık alanları IEC 61000-4-3

80 MHz ila 2.7 GHz. 3 V/m
Nokta Testleri: 27 V/m’de 385 MHz.;
9 V/m’de (710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz;
28 V/m’de (450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970,
2450) MHz
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Elektriksel hızlı geçiş / patlama IEC 61000-4-4
±2 kV, AC şebeke
±1 kV, I/O bağlantı noktaları
100 kHz PRR

Dalgalanma IEC 61000-4-5
AC şebeke, Hattan Toprağa
AC şebeke, Hattan Hatta

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

İletilen RF IEC 61000-4-6
3 V (0.15 MHz – 80 M Hz)
6 V ISM Bantları
%80 AM 1 kHz

Güç frekansı (50/60 Hz) manyetik alan
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 veya 60 Hz

Güç kaynağı giriş hatlarındaki gerilim düşüşleri,
kısa kesintiler ve gerilim değişimleri
IEC 61000-4-11

%100 düşüş, 0,5 periyot, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
%100 düşüş, 1 periyot
%30 düşüş, 25/30 periyot (50/60 Hz)
Kesinti %100 düşme, 5 sn.

NOT!
Telsiz (hücresel / kablosuz) telefonlar ve kara mobil telsizleri için baz istasyonları,
amatör radyo, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını gibi sabit vericilerin alan kuvvetleri
teoride kesin olarak tahmin edilemez. Sabit RF vericilerinden kaynaklanan
elektromanyetik alanın değerlendirilebilmesi için bir elektromanyetik saha tetkiki
yapılmalıdır. Cihazın kullanıldığı yerdeki ölçülen alan gücünün, yukarıda belirtilen
geçerli RF uyumluluk seviyesinin üzerinde olması halinde cihazın normal şekilde
çalıştığının doğrulanması için gözlemlenmesi gereklidir. Anormal performans
gözlemlenmesi durumunda, cihaz yönünün yeniden ayarlanması veya yerinin
değiştirilmesi gibi ek önlemlerin alınması gerekli olabilir.

NOT!
150 kHz ile 80 MHz arasındaki frekans aralığının üzerinde, alan güçleri 3  V/m’den
düşük 
olmalıdır.
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7.3 Kılavuz ve Üretici Beyanı - Tavsiye Edilen Ayırma Mesafesi
Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı ile ürün arasında önerilen ayırma mesafeleri
Ürün, ışınan RF bozulmalarının kontrol edildiği bir elektromanyetik ortamda kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Müşteri veya ürünün kullanıcısı, iletişim ekipmanının maksimum çıkış gücüne göre,
aşağıda önerildiği şekilde taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanı (vericiler) ve ürün arasında minimum
mesafeyi koruyarak elektromanyetik enterferans oluşmasının önlenmesine yardımcı olabilir.

TEHLİKE!
RF telekomünikasyon cihazlarının (vericiler) performans özellikleri üzerindeki etkileri
Portatif HF iletişim cihazlarının, cihazın performans özellikleri üzerinde bir etkisi
olabilir. Bundan dolayı bu tür cihazlar, insuflatör, aksesuarları ve kablolardan en az
30 cm’lik (herhangi bir hesaplamadan bağımsız) mesafede tutulmalıdır.

Vericinin
derecelendirilmiş
maksimum çıkış gücü
(W)

Verici frekansına göre metre cinsinden ayırma mesafesi

150kHz ila 80 MHz 80 MHz ila 800 MHz 800 MHz ila 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
Yukarıda sıralananların dışında maksimum çıkış gücünde derecelendirilmiş vericiler için, metre (m)
cinsinden önerilen ayırma mesafesi d, vericinin frekansı için geçerli eşitlik kullanılarak tahmin edilebilir;
burada P verici üreticisine göre, watt (W) cinsinden vericinin maksimum çıkış gücü derecesidir.

NOT!
80 MHz ve 800 MHz'de, yüksek frekans aralığı için ayırma mesafesi geçerlidir.

NOT!
Bu kılavuzlar tüm durumlar için geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapılar,
nesneler ve insanlar tarafından gerçekleştirilen emilim ve yansımadan
etkilenmektedir.
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8 Şartlar ve Koşullar

8.1 Uygunluk Beyanları
FCC ve Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri
Bu cihaz, FCC kurallarının 15. Bölümüne ve 2017/745 sayılı Avrupa Birliği Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine
uygundur. Cihazın çalıştırılması aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz, zarar verici girişime neden
olmamalıdır ve (2) istenmeyen sonuçlara neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan her tür
girişimi kabul edebilmelidir.
1. Radyo ve televizyon sinyali alımında girişime neden olmamak için belirtilen takılı kabloları cihazla

birlikte kullanın. Diğer kablo ve adaptörlerin kullanılması, diğer elektronik ekipmanlarla girişime
neden olabilir.

2. Bu ekipman test edilmiş olup FCC 15. bölüm ve CISPR 11 çerçevesindeki sınırlara uygun olduğu
belirlenmiştir. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Kurulum, talimatlara
uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik zararlı girişim oluşturabilir.

IEC
Bu ekipman test edilmiş olup IEC 60601-1-2 standardı çerçevesindeki medikal cihazlara ilişkin sınırlara
uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, tipik medikal kurulumda zararlı girişime karşı makul düzeyde
koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir. Kurulum talimatlara uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik
zararlı girişim oluşturabilir.
FCC, Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri ve IEC
Belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu cihaz telsiz veya televizyon
alıcılarında, cihazın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişimlere neden oluyorsa kullanıcının
girişimi aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını almasıyla düzeltmesi önerilir:

• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazın fişini alıcının fişinin takılı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize takın.
• Yardım için satıcınızla veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle görüşün.

Bu cihaza bağlanan aksesuar ekipmanlar, veri işleme ekipmanı için ilgili IEC Standartlarına göre
(örneğin IEC 60950-1 veya IEC 62368-1) ve tıbbi cihazlar için IEC 60601-1 standartlarına göre
onaylanmış olmalıdır.
Ayrıca tüm yapılandırmalar, sistem standardı olan IEC 60601-1-1’e uygun olmalıdır. Sinyal giriş kısmına
veya sinyal çıkış kısmına ilave ekipman bağlayan kişiler bir medikal sistem yapılandırması oluşturmuş
olur ve bu nedenle sistemin, sistem standardı olan IEC 60601-1-1’in gerekliliklerine uygun olmasını
sağlamaktan sorumludur. Üniteyi bir sisteme takmaktan sorumlu kişilerin, bu ürünle kullanılan montaj
vidalarının IEC standardı 60601-1’e uygun olduğundan emin olmaları gerekir. Bir sorunuz olması
durumunda teknik servis bölümüne veya yerel temsilcinize başvurun.
FCC
Not: Bu ekipman, test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümü uyarınca A Sınıfı dijital cihaz sınırlarına
uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, konut kurulumunda zararlı girişime karşı makul düzeyde
koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve
yayabilir. Kurulum, talimatlara uygun bir şekilde yapılmazsa yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik
zararlı girişim oluşturabilir. Ancak belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına dair bir garanti yoktur. Bu
cihaz telsiz veya televizyon alıcılarında, cihazın açılıp kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı girişimlere
neden oluyorsa kullanıcının girişimi aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını almasıyla düzeltmesi
önerilir:
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• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
• Cihazın fişini alıcının fişinin takılı olduğundan farklı bir devrede bulunan bir prize takın.
• Yardım için satıcı veya deneyimli bir radyo/TV teknisyeniyle görüşün.

8.2 Yasal Açıklama
NDS, ürünlerini diğer tıbbi cihaz üreticileri, distribütörleri ve bayileri yoluyla satabilir ve dolayısıyla bu
NDS ürününü satın alan kişiler, bu ürünün ilk satın alındığı kuruma danışarak varsa bu kurumun verdiği
geçerli ürün garantilerinin koşulları hakkında bilgi edinmelidir.
NDS, ürünlerinin satışı ve/veya kullanımıyla birlikte ve/veya bununa ilgili diğer herhangi bir yükümlülük
üstlenmez ve herhangi bir kişinin üstlenmesine izin vermez. NDS ürünlerinin doğru kullanımı, taşınması
ve bakımı için müşteriler ürüne özel literatüre, talimat kılavuzuna ve/veya ürünle birlikte verilen veya
diğer şekilde mevcut olan etiketlere başvurmalıdır.
Müşteriler diğer faktörlerin yanı sıra sistem yapılandırması, yazılım, uygulama, müşteri verileri ve
operatörün sistem kontrolünün, ürünün performansını etkileyebileceğini unutmamalıdır. Her ne kadar
NDS ürünleri birçok sistemle uyumlu olarak kabul edilse de, müşterilerin özel işlevsel uygulamaları
birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle bir ürünün belirli bir amaca veya uygulamaya uygun olup olmadığı
müşteri tarafından belirlenmelidir ve bu uygunluk NDS tarafından garanti edilmez.
NDS, TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİ AÇISINDAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK
VE HAK İHLALİ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ GARANTİLER VE KOŞULLAR DAHİL OLMAK ANCAK
BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÜZERE, HER TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VE KOŞULLARI
AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. HER TÜR YAPI VE KAPSAMDA AÇIK VEYA ZIMNİ VE/VEYA BİR
TÜZÜK, YASA, TİCARİ KULLANIM, GÜMRÜK, TİCARET VEYA DİĞER DURUMLARIN SONUCU
OLAN HER TÜRLÜ DİĞER TEMİNAT, TEMSİL VE/VEYA GARANTİ, İŞBU AÇIKLAMAYLA AÇIKÇA
DIŞLANMAKTA VE REDDEDİLMEKTEDİR.
NDS, tedarikçileri ve/veya distribütörleri, bu tür NDS ürünlerinin satın alınması, satılması, kiralanması,
kiraya verilmesi, kurulumu veya kullanımıyla bağlantılı olarak sevkiyatta gecikme, ürünü teslim etmeme,
üründe arıza, ürün tasarımı veya üretim, bu tür ürün veya hizmetleri kullanamama, gelecekteki işlerin
kaybı (kârdan kayıp), veya diğer herhangi bir neden dahil olmak üzere hiçbir özel, arızi, sonuç olarak
ortaya çıkan, cezai, örnek veya dolaylı hasardan, doğrudan veya tazminat yoluyla sorumlu değildir.
BAZI YETKİ ALANLARINDA, BAZI GARANTİLERİN HARİÇ BIRAKILMASINA VE FERAGATİNE VEYA
SORUMLULUK KISITLAMALARINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, BURADA BELİRTİLEN
KISITLAMALAR VE/VEYA HARİÇ BIRAKILAN KOŞULLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU
DURUMDA SORUMLULUK, İLGİLİ YETKİ ALANINDA YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ
KAPSAMLA SINIRLI OLACAKTIR.
Tüm tasarımlar ve ilgili materyaller dahil olmak üzere bu belgede sağlanan bilgiler, NDS ve/veya lisans
verdiği şirketlerin mülkiyeti kapsamındadır ve bu şirketlerin uygun şekilde bu belgeyle ilgili olarak tüm
tasarım, üretim çoğaltması, kullanım ve satış hakları dahil olmak üzere, söz konusu hakların açıkça
diğer taraflara verildiği kapsam haricinde tüm patent, telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.
Bu kullanım kılavuzu önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son kullanım talimatlarıyla ilgili
herhangi bir endişeniz varsa lütfen NDS ile bağlantıya geçin.
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