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1 Важни бележки за потребителя
Прочетете внимателно инструкциите за употреба и се запознайте с работата и функцията на
изделието и аксесоарите, преди да ги използвате по време на хирургични процедури.
Неспазването на инструкциите в това ръководство може да доведе

• до животозастрашаващи наранявания на пациента,
• до тежки наранявания на хирургичния екип, полагащия грижи персонал или обслужващия

персонал
• или до щети или повреди на изделието и/или аксесоарите.

Производителят си запазва правото да променя външния вид, графичните и техническите данни
на продукта през по-нататъшното разработване на своите продукти.
Моля, имайте предвид следното: Параграфите, които са обозначени с термините
„ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ“, „ВНИМАНИЕ“ и „ЗАБЕЛЕЖКА“, имат специални значения. Трябва да
обърнете специално внимание на разделите, които са отбелязани с тези термини.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Застрашена е безопасността и/или здравето на пациента, потребителя или трети
страни. Обърнете внимание на това предупреждение, за да предотвратите
наранявания на пациента, потребителя или трети страни.

ВНИМАНИЕ!
Тези текстове съдържат информация, която помага на оператора да използва
уреда и принадлежностите в съответствие с предназначението им.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Тези текстове съдържат информация за изясняване на инструкциите или дават
допълнителна полезна информация.
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2 Информация относно безопасността

2.1 Предупреждения и обръщане на внимание

Този символ предупреждава потребителя, че следва важна информация относно
монтажа и/или работата на това оборудване. Информацията, предшествана от този
символ, трябва да бъде прочетена внимателно.

Този символ уведомява потребителя, че ръководството за потребителя и преведените
копия са публикувани на уебсайта на NDS на адрес. www.ndssi.com/user-manuals/

Този символ предупреждава потребителя, че в устройството може да има
неизолирано напрежение с големина, достатъчна за предизвикване на електрически
удар. Не докосвайте която и да е част вътре в устройството. За да се намали рискът
от електрически удар, НЕ сваляйте капака или задната страна.
Този символ уведомява потребителя, че информацията след него трябва да бъде
прочетена внимателно, за да се избегне повреда на оборудването.

Този символ обозначава производителя.

Този символ обозначава представителя на производителя в Европейската общност.

Този символ обозначава, че изделието представлява медицинско изделие. Този
продукт е предназначен за употреба само от здравни специалисти в професионални
здравни заведения.

Този продукт е одобрен от T.U.V. по отношение на опасностите от електрически удар,
пожар и на механичните опасности само в съответствие с CAN/CSA C22.2 № 60601-1
и ANSI/AAMI ES60601-1.

Този продукт спазва изискванията на EN60601-1, така че съответства на Регламента
за медицинските изделия 2017/745 на Европейския съюз.

ВНИМАНИЕ!
В случай на сериозен инцидент
Моля, докладвайте всички сериозни инциденти, възникнали във връзка с
изделието, на производителя и компетентния орган на държавата, в която е
установен потребителят и/или пациентът.

ВНИМАНИЕ!
Този продукт е медицинско изделие от клас I в съответствие с Директивата за
медицински изделия в Европа. Не е разрешено да се правят промени.
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ВНИМАНИЕ!
Този продукт е медицинско изделие от клас II в САЩ и Канада. Не е разрешено
да се правят промени.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Това оборудване/система е предназначено за употреба само от здравни
специалисти.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Осигурете
обслужване от квалифициран сервизен персонал.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар и токов удар
Не излагайте този продукт на дъжд и влага.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не поставяйте поляризирания щепсел на това устройство в гнездо на
удължител или други розетки, освен ако щифтовете не влизат в тях до края.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Този продукт е проектиран така, че да съответства на медицинските изисквания
за безопасност за изделие в близост до пациента.

С настоящото NDS Surgical Imaging, LLC декларира, че тази система ZEROWIRE® G2 е в
съответствие с основните изисквания и други приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.
Пълният текст ЕС декларацията за съответствие за ЕС е на разположение при поискване.
Федералните закони (на САЩ) ограничават продажбата на това изделие да се извършва от
лекар или по нареждане на такъв.

Одобрение за радиооборудване:
Това устройство отговаря на изискванията на Draft EN302 567 V2.0.24 и съответства на
директивата относно радиооборудване (RED) 2014/53/ЕС.
FCC идентификатор: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 или 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-
SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 или 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Този продукт отговаря на изискванията на посочените по-горе стандарти само когато се
използва с предоставено от NDS захранване от медицински клас.

Модел ZEROWIRE® G2
Захранване GlobTek GTM91120-3024-T3A
Променливотоков вход 100 до 240 волта при 50 до 60 Hz
Постояннотоков изход 24 волта при 1,25 ампера
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2.2 Захранващ кабел
Използвайте предоставения захранващ кабел от болничен клас с подходящия щепсел за
захранващия източник.

• Захранващият кабел е единственото признато приспособление за прекъсване на връзката
със захранването на този продукт. За да изключите продукта, изключете захранващия кабел
от променливотоковата електрозахранваща мрежа.

• Ако устройството е монтирано на стената, разкачете захранващия адаптер на стенната
стойка, за да изключите продукта.

• Продуктът и другото медицинско оборудване трябва да бъдат позиционирани така, че
захранващият кабел и свързването с променливотоковата електрозахранваща мрежа да
бъдат лесно достъпни.

• Ако е необходим удължителен кабел или разклонител, за да се свърже този продукт към
променливотоковата електрозахранваща мрежа, се уверете, че щепселът на захранващия
кабел може да се свърже стабилно към удължителя или разклонителя.

• Този продукт трябва да се захранва от верига с централна точка, когато се използва в САЩ
при напрежения над 120 волта.

2.3 Рециклиране

Спазвайте наредбите и указанията за рециклиране на местните власти по отношение
на рециклирането или изхвърлянето на това оборудване.
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3 Обща информация

3.1 Относно това ръководство
Това ръководство е предназначено да помогне на потребителя при инсталирането,
настройването и работата на безжичната видеосистема ZEROWIRE® G2.
Функционалните описания в това ръководство се отнасят до:
1. Приемник ZEROWIRE® G2
2. Предавател ZEROWIRE® G2 (вход: DVI и 3G-SDI)
Вижте Комплекти аксесоари за ZEROWIRE® G2 за дисплей [}  32] за каталожните номера на
продуктите и аксесоарите.

3.2 Предвидена употреба и противопоказания
Предвидена употреба
ZEROWIRE® G2 на NDS е сдвоен предавател и приемник за безжична видеокомуникация,
предназначен за предоставяне на видеосигнали от източник, като ендоскопска камера/процесор,
или друг видеоизточник по радиочестотна връзка към приемник ZEROWIRE® G2 за показване на
изображения по време на ендоскопски и общи хирургични процедури.
Безжичната видеосистема ZEROWIRE® G2 е нестерилно изделие за многократна употреба,
което не е предназначено за използване в стерилно поле.

Противопоказания
1. Тези устройства са нестерилни устройства за многократна употреба и не са предназначени

за използване в стерилно поле.
2. Това оборудване не може да се използва в присъствието на запалима анестетична смес с

въздух, кислород или азотен оксид.

Не използвайте в среди с магнитен резонанс

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Нито една част от този продукт не може да влиза в контакт с пациента. Никога
не докосвайте едновременно продукта и пациент. По всяко време трябва да се
поддържа минимално разстояние 20 cm между работещото устройство и
потребителя или пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При критични приложения настоятелно препоръчваме да се предвиди резервна
двойка предавател и приемник ZEROWIRE® G2, както и DVI кабел, които да
могат да се използват незабавно.
Освен това препоръчваме към видеоизточника да има дисплей с кабелна
връзка, готов за незабавно използване, винаги когато се извършва хирургична
процедура.

Вижте Типичен монтаж [} 21].
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3.3 Общ преглед
Системата ZEROWIRE® G2 позволява безжично предаване на видеосигнали от DVI или 3G-SDI
изход на процесор на ендоскопична камера или друг видеоизточник към DVI вход на
видеомонитор.
Тя работи като безжична HD система на база 60 GHz в съответствие с правилата на FCC (част
15), валидни за нелицензираната лента 57  - 64 GHz, която се намира в частта с милиметрови
вълни (mmW) на електромагнитния спектър.
Системата се състои от двойка предавател и приемник. Предавателят и приемникът са
предназначени за монтиране върху горния заден край на даден дисплей.
Предавателят може да получава входния видеосигнал от процесор на ендоскопична камера или
от изходите DVI или SDI re-drive на дисплея.
Изходният сигнал на приемника е свързан към DVI вход на дисплея. Устройствата се захранват
от NDS 24 VDC захранване или чрез Y-образния адаптерен кабел.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Y-образните адаптерни кабели са предназначени за употреба само с NDS
дисплеи, които се захранват от NDS 24 VDC захранвания.

За информация относно Y-образния адаптер вижте Опции за захранване [}  16]. За типична
настройка вижте Типичен монтаж [} 21].

3.4 Разстояние без смущения
Посочените в следващата таблица устройства са тествани, за да се демонстрират минималните
разстояния за безопасна работа с ZEROWIRE® G2 без взаимни смущения.
По всяко време, ако считате, че ZEROWIRE® G2 предизвиква смущения при тези устройства или
те предизвикват смущения в системата, трябва само да раздалечите устройствата и да
поддържате разстояния, не по-малки от посочените в таблицата по-долу.

Тествано оборудване Разстояние до предавателя Разстояние до приемника
Електрическо обгаряне > 2 фута > 1 фут
Радиочестотна идентификация > 1 cm > 1 cm
Безжична точка за достъп 2,4
GHz > 6 инча > 6 инча

Безжична точка за достъп
5,8 GHz > 6 инча > 6 инча

Клетъчен телефон > 1 cm > 1 cm
Bluetooth устройство > 1 cm > 1 cm
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4 Настройка и инсталиране

4.1 Панел с конектори

(1)

(2)

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

Панели с конектори на предавател и приемник ZEROWIRE® G2
(1) Предавател ZEROWIRE® G2 (5) DVI вход
(2) Приемник ZEROWIRE® G2 (6) DVI изход
(3) Превключвател ВКЛ./ИЗКЛ. (7) 3G-SDI вход
(4) Конектор на захранването (8) USB портове (за актуализации на

фърмуера)

ЗАБЕЛЕЖКА!
USB портовете се използват за инсталиране на актуализации на фърмуера на
предавателя или приемника и не са предназначени за употреба като общи
входно-изходни портове.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Светодиоден индикатор за статуса и връзката на предавателя/приемника

(1) Светодиоден индикатор за връзка
(2) Бутон Link (Връзка)
(3) Светодиоден индикатор за статус на предавателя
(4) Светодиоден индикатор за статус на приемника

Бутонът LINK (Връзка) се използва за свързване на предавател с приемник.
Бутонът LINK (Връзка) на приемника също така се използва за активиране на чертичките за
силата на сигнала, които са описани в Раздел Сила на сигнала и съобщения за диагностика на
екрана [} 26].

4.2 Монтаж
Скоби за монтиране
Вижте Комплекти аксесоари за ZEROWIRE® G2 за дисплей [} 32].

Монтаж (монтирани дисплеи)

ЗАБЕЛЕЖКА!
За монтажа са нужни двама души: един, който да поддържа дисплея, и един за
извършване на монтажа.

Сменете монтажните винтове от лявата страна с два от предоставените по-дълги монтажни
винта. Вижте A на графика Изглед отзад на монтажа – монтажни винтове [} 15].
Затегнете предоставените винтове от лявата страна само с 2 – 3 оборота.
Отстранете двата винта от дясната страна от стойката VESA. Вижте B на графика Изглед отзад
на монтажа – монтажни винтове [} 15].
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A B

Изглед отзад на монтажа – монтажни винтове

Като монтажното острие гледа към предната страна на дисплея, плъзнете
стъпковата скоба между стойката VESA и задната страна на дисплея, докато
жлебовете, обозначени за дисплея, с които работите, не паснат върху двата
леви винта. Вижте C на графика Изглед отзад на монтажа – стъпкова скоба и
модули [} 16].
Сменете десните винтове с предоставените винтове.
Затегнете всички винтове.
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C D
Изглед отзад на монтажа – стъпкова скоба и модули

При задната страна на предавателния или приемащия модул на ZEROWIRE® G2 насочена към
предната страна на дисплея, подравнете слота от долната страна на модула с монтажното
острие и натиснете модула върху монтажното острие, докато модулът се закрепи здраво. Вижте
D на графика Изглед отзад на монтажа – стъпкова скоба и модули [} 16].

4.3 Опции за захранване
Предавателите и приемниците ZEROWIRE® G2, използвани с поддържан 32-инчов или по-малък
дисплей NDS, могат да използват опционален Y-образен адаптерен кабел за захранване на
устройството ZEROWIRE® G2. По-долу са показани двата типа Y-образни адаптерни кабела.
Когато е приложимо, подходящият Y-образен кабел е включен в комплекта аксесоари (вижте
Комплекти аксесоари за ZEROWIRE® G2 за дисплей [}  32], за да определите правилния
комплект аксесоари за използвания NDS дисплей).
Устройствата на предавателя и приемника ZEROWIRE® G2 също така могат да се захранват
директно от включеното постояннотоково захранване 24 VDC.

SwitchCraft адаптерен кабел „Y“ (35X0096)
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XLR адаптерен кабел „Y“ (35X0097)

(1) (2)

(1) Номера на модели захранвания 24 VDC
(2) J3 на адаптерния кабел „Y“ или на постояннотоковото захранване 24 V се

свързва тук

GlobTek GTM91120-3024-T3A
При използване на захранването изберете и монтирайте щепсел, който отговаря на изискването
за захранване.
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4.4 Диаграми за окабеляване
Окабеляване на предавателя ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI видео източник
(2) DVI изход (DVI кабел)
(3) SDI изход (опционален 3G-SDI кабел)
(4) Захранване на монитора (24 VDC)
(5) Захранване на предавателя (24 VDC)
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Окабеляване на приемника ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Окабеляване на приемник

(1) DVI вход (DVI кабел)
(2) Захранване на предавателя (24 VDC)
(3) Захранване на монитора (24 VDC)

4.5 Радиус на огъване на кабела

ВНИМАНИЕ!
Влошаване на качеството на видео сигнала
Препоръчваме радиусът на огъване на металическите кабели да не бъде по-
малък от 63  mm (2,5 инча) или от 7-кратния диаметър на кабела, което е по-
голямо. Огъванията с по-малък радиус може да повредят кабела и/или да
влошат качеството на видеосигнала.

4.6 Настройка
Свързване на предавателя и приемника
Преди системата ZEROWIRE® G2 да бъде пусната в експлоатация, предавателят и приемникът
трябва да се свържат.
След като предавателят и приемникът са свързани, те ще останат свързани, докато приемникът
не бъде изрично свързан с друг предавател или докато приемникът не бъде изрично свързан с
друг предавател.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Ако дадена свързана двойка бъде изключена, устройствата автоматично ще се
свържат едно с друго, когато отново бъдат включени.
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Процедура по свързване:
1. Свържете DVI или SDI видео източник към предавателното устройство (2) и дисплей към DVI

изхода на приемащото устройство (3).
2. Натиснете и задръжте бутона LINK (Връзка) (6) на приемащото устройство (3), докато

мигащият му светодиоден индикатор (5) не започне да мига бързо в синьо, след което го
пуснете. В този момент потребителят има 60 секунди да отиде до другото устройство и да
натисне бутона LINK (Връзка) и на него (2).

3. Натиснете и задръжте бутона LINK (Връзка) (6) на предавателното устройство (2), докато
мигащият му светодиоден индикатор (5) започне да мига бързо в синьо, след което го
пуснете.

4. След като предавателят и приемникът се разпознаят и започнат да се свързват,
светодиодните индикатори за статуса (7)/(8) и индикаторите за връзка (5) и на двете
устройства ще мигат бързо в продължение на няколко секунди. След като се установи
връзка, светодиодният индикатор за свързване на устройствата ще се изключи.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Процедура по свързване

(1) DVI или SDI сигнал
(2) Предавател
(3) Приемник
(4) DVI изход към дисплея
(5) LED индикатор за свързване
(6) Бутон за свързване на предавател/приемник (натиснете за старт на свързването)
(7) Светодиоден индикатор за статус на предавателя
(8) Светодиоден индикатор за статус на приемника
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ВНИМАНИЕ!
Предавателите и приемниците ZEROWIRE® G2 не са съвместими с по-стари
версии предаватели и приемници ZEROWIRE® G2.

Преминаване на видео
Когато връзката е завършена, светодиодните индикатори за статуса трябва да светнат в синьо и
изходното изображение трябва да се покаже на дисплея. С това базовата настройка завършва.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Работата на предавателя и приемника не се ограничава от видимостта, т.е.
двойката устройства ще работи по надежден начин дори при наличие на
препятствия между тях. Трябва да имате предвид обаче, че устройствата не
трябва да са напълно обградени от метални предмети.

4.7 Типичен монтаж

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
При критични приложения настоятелно препоръчваме да се предвиди резервна
двойка предавател и приемник ZEROWIRE® G2, както и DVI кабел, които да
могат да се използват незабавно.
Освен това препоръчваме към видеоизточника да има дисплей с кабелна
връзка, готов за незабавно използване, винаги когато се извършва хирургична
процедура.

(1) (2)

Типичен монтаж

(1) Предавател
(2) Приемник
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4.8 Експлоатационни характеристики
Безжичната HD видеосистема ZEROWIRE® G2 е предназначена и оптимизирана за използване в
хирургични зали или зали за медицински процедури. Използването ѝ извън клинична среда не се
препоръчва.
Следните стъпки ще ви помогнат да постигнете оптимални експлоатационни характеристики на
системата ZEROWIRE® G2:
1. Монтирайте двата компонента на разстояние най-малко 1,5 m (5 фута) от пода.
2. В идеалния случай предавателят и приемникът трябва да бъдат на една и съща височина.
3. За да си осигурите надеждна видеовръзка, следвайте указанията в Раздел Позициониране и

ориентация [} 22].
4. Предавателят и приемникът трябва да са обърнати един към друг и да имат пряка видимост

един към друг в пространството, без наличие на препятствия.
5. При приложения без пряка видимост препоръчваме предавателят и приемникът да се

намират до 1,8 m (6 фута) или по-малко от стените.

4.9 Позициониране и ориентация
Поради формата на сигналното поле на антената, както предавателят, така и приемникът трябва
да се монтират така, че да са изравнени вертикално и хоризонтално в рамките на ± 10°.

Вертикално изравняване
Вертикалното изравняване трябва да е в рамките на ± 10°.

Хоризонтално изравняване
Хоризонталното изравняване трябва да е в рамките на ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Предавател
(2) Основен монитор
(3) Приемник
(4) Допълнителен монитор
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(1)
(2)

(1) Предавател
(2) Форма на полето

Височина
Предавателят и приемникът трябва да се позиционират на поне 1,5 метра (5 фута) над пода, на
една и съща височина, като е за предпочитане предните страни на предавателя и приемника да
са паралелни и обърнати една към друга.

Хоризонтално разстояние между предавателя и приемника
ZEROWIRE® G2 работи правилно при хоризонтално разстояние между предавателя и
приемника до 9,1 метра (30 фута). Въпреки това, при повечето операционни зали най-добри
резултати се постигат при хоризонтално разстояние до 2,4 метра (8 фута).
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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) Предавател ZEROWIRE® G2 (5) Стойка с ролери
(2) Основен монитор (6) Хирургична маса
(3) Допълнителен монитор (7) Количка за ендоскопия
(4) Приемник ZEROWIRE® G2

4.10 Работа без пряка видимост
Системата ZEROWIRE® G2 може да поддържа безжична връзка при частично възпрепятстване
на видимостта. Трябва да имате предвид обаче, че най-добрата работа се получава, когато
между устройствата има невъзпрепятствана видимост.
В средата на операционна зала, монтираната на тавана система и пружинните ѝ раменни
връзки, заедно с хирургичните светлини, представляват големи метални структури, които
потенциално могат да блокират безжичните сигнали, ако пречат на видимостта между
предавателя и приемника (вижте илюстрацията по-долу).
За предпочитане е хирургичните светлини да са разположени по непречещ начин или да се
намират над пряката видимост. Ако разположението на даден предмет трябва да е такова, че
той да пречи на видимостта, най-добрата опция е да се постави по средата между предавателя
и приемника.
Операционните зали, чиито стени и/или тавани са конструирани с метални листи, може да
намалят ефективността на ZEROWIRE® G2. Това потенциално може да бъде смекчено, като
предавателят и приемникът се преместят по-близо един до друг, като ъгълът на видимост между
тях бъде 0° (вижте Позициониране и ориентация [}  22]) и като се гарантира, че между
предавателя и приемника няма препятствия.
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Без пряка видимост

4.11 Избягване на смущения от съседните канали
Ако типичното разположение на ZEROWIRE® G2 е по една система на зала, по принцип няма
ограничения. Функцията на предавателя за избор на канали избира този канал, който е по-
малко податлив на смущения, от двата налични канала на база на резултата от сканирането,
което прави при включване на захранването.
Някои от факторите, засягащи изолирането на каналите на ZEROWIRE® G2, са посочени по-
долу.
1. Дебелината и материалът на стените на залата.
2. Отварянето и затварянето на вратите на залата.
3. Конструкцията на тавана на залата и материалите, използвани при изграждането му.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Работата им в различни зали не се поддържа.
Двойките предавател/приемник ZEROWIRE® G2 трябва да бъдат монтирани в
една и съща зала.
Когато двете двойки предавател/приемник са монтирани в дадена зала, всяка
двойка трябва да бъде свързана отделно,като втората двойка трябва да се
свържа след успешното свързване на първата. Не е необходимо първата
свързана двойка да се изключва, преди да се включи захранването или да се
свърже втората двойка.
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4.12 Използване на каналите
При определяне на подходящата настройка трябва да се използват изброените по-долу
препоръки.
1. Устройствата на предавателя и/или приемника ZEROWIRE® G2 не могат да се използват с

по-стари версии на предавател и/или приемник ZEROWIRE® G2.
2. В една зала може да се използват максимум две системи ZEROWIRE® G2. Предавателите и

приемниците трябва да са на разстояние най-малко 1 m (3 фута) в залата.
3. Групи от две системи ZEROWIRE® G2 може да бъдат разположени в няколко зали, при

условие че залите са на разстояние най-малко 7,6 m (25 фута) една от друга.
4. Предавателят и/или приемникът ZEROWIRE® G2 не трябва да бъдат монтирани в

метални шкафове или да са обградени от метални предмети, тъй като това ще попречи
на комуникацията на предавателя с приемника.

4.13 Монтиране на няколко системи
Когато две системи трябва да се монтират в дадена операционна зала, използвайте следната
процедура:
1. Ако предавателят и приемникът не са свързани, захранете един предавател и един

приемник, след което изпълнете процедурата по свързване, описана в Настройка [} 19].
2. Включете втората двойка предавател и приемник и повторете процедурата за свързване.

Двойките предавател и приемник трябва да се свързват една по една. Препоръчваме ви
да етикетирате свързаните двойки, за да се улесни монтажът и откриването на
неизправности.

4.14 Сила на сигнала и съобщения за диагностика на екрана
Когато приемникът е свързан към монитор, в долния ляв ъгъл на екрана се показват
саморазясняващи се съобщения за диагностика, които имат за цел да уведомят потребителя за
текущия статус на приемника.
Съобщенията ще се показват в продължение на 15 секунди, с изключение на Search for
transmitter wireless signal failed (Неуспешно търсене на безжичен сигнал от предавател) и No
wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Няма открит безжичен сигнал: ss=0 vm=НЯМА).
Search for transmitter wireless signal failed (Неуспешно търсене на безжичен сигнал от
предавател) и No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Няма открит безжичен сигнал: ss=0
vm=НЯМА) ще се показват, докато не се предприеме коригиращо действие.
Когато на екрана се покажат съобщението No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Няма
открит безжичен сигнал: ss=0 vm=НЯМА) и/или 1 чертичка, безжичната връзка не е надеждна и
това налага незабавно коригиращо действие.
Графиката за силата на сигнала се показва в долния десен ъгъл на монитора на приемника в
продължение на 60 секунди след включване. Тя се показва още и когато се установи връзка след
прекъсване на връзката.
Когато качеството на връзката е слабо или лошо, графиката автоматично се показва, за да
уведоми потребителя, че е нужно коригиращо действие.
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Съобщенията за диагностика на екрана се показват под силата на сигнала.

(1)

(1) Чертички за сила на сигнала

Съобщения за диагностика на екрана
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Няма открит безжичен сигнал: ss=0 vm=НЯМА)
No DVI/SDI signal detected (Няма открит DVI/SDI сигнал)
Receiving wireless signal (Получаване на безжичен сигнал)
Trying to establish wireless link (Опит за установяване на безжична връзка)
Unable to establish wireless link (Невъзможност за установяване на безжична връзка)
Searching for transmitter wireless signal (Търсене на безжичен сигнал от предавател)
Search for transmitter wireless signal failed (Неуспешно търсене на безжичен сигнал от
предавател)

Графика за сила на сигнала

Отлично качество на връзката

Приемливо качество на връзката

Лошо качество на връзката или липса на
връзка, често пикселизиране и/или
„замръзване“ на екрана
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5 Отстраняване на неизправности при ZEROWIRE® G2
Проблем Възможни причини Коригиращо действие

Светодиодният
индикатор не свети

Разхлабен конектор
на захранването:

Проверете дали конекторът на захранващия
източник влиза изцяло в конектора на
захранването на устройството.

Y-образен кабел

Ако използвате Y-образния кабел за подаване
на захранване към устройството, се уверете, че
той е свързан към постояннотоково захранване
NDS 24 VDC и че на захранването е подадено
напрежение.

Самостоятелно
захранване

Ако използвате самостоятелното захранване,
се уверете, че то влиза изцяло в стенния
контакт.

Стенен контакт

Някои стенни контакти имат вградени
превключватели за включване/изключване.
Ако контактът, който използвате има вграден
превключвател, проверете дали той е във
включено положение.

Вижте раздел Опции за захранване [} 16] за повече информация.

Не е намерен
предавател

Предавателят е
изключен или
кабелът от
видеоизточникът не е
свързан, или
видеоизточникът е
изключен.

Проверете дали устройството на предавателя е
включено и дали е свързан сигналът на
източника.

На монитора няма
изображение след
смяна на входната
разделителна
способност

Предавателят или
приемникът не могат
да се заключат към
видеосигнала.

Изключете и включете отново захранването на
предавателя и приемника ZEROWIRE® G2, не
на монитора.

След опит за
сдвояване не може да
се установи връзка

Предавателят и
приемникът не могат
да се договорят за РЧ
канала, през който да
се свържат.

Изключете и включете отново захранването на
предавателя и приемника ZEROWIRE® G2.

Видео с лошо качество
или прекъсвания

Разстоянието между
предавателя и
приемника е повече
от 9,1 m (30 фута).

Намалете разстоянието между предавателя и
приемника до 9,1 m (30 фута) или по-малко.
Вижте „Максимален диапазон“ в раздел
Спецификации на ZEROWIRE® G2 [} 30].

Предавателят и
приемникът са
изравнени правилно

Следвайте препоръките за изравняване на
предавателя и приемника в Позициониране и
ориентация [} 22].

Свързване на DVI или
SDI (само за
предавателя)

Уверете се, че кабелите са свързани правилно.

Неподдържан видео
режим

Уверете се, че приложеният видео режим се
поддържа. Вижте Поддържани видеорежими
[} 31].
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Проблем Възможни причини Коригиращо действие

Кабели DVI или SDI
(само за предавателя)

Сменете кабелите един по един и проверете
видео монитора.
Ако видео сигналът се показва правилно след
смяната на даден кабел, изхвърлете току-що
сменения кабел.

Кръстосани
смущения

Вижте Избягване на смущения от съседните
канали [} 25].

Малка сила на
сигнала

Вижте Сила на сигнала и съобщения за
диагностика на екрана [} 26].

Предавателят и
приемникът са
разменени

Проверете дали видеоизточникът е свързан
към предавателя, а не към приемника.

Светодиодни индикатори за състоянието
Състояние на светодиода Описание
Син, мига бавно Устройството сканира, за да намери канал.
Син, мига бързо Устройството се опитва да се свърже.

Син, свети постоянно Устройството изпраща (Предавател) или
получава (Приемник) видеоданни.

Син, редува се ВКЛ./ИЗКЛ. за 3 секунди Няма запазена информация за свързване.
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6 Спецификации

6.1 Спецификации на ZEROWIRE® G2

ЗАБЕЛЕЖКА!
В спецификациите може да бъдат направени промени без предизвестие.
Свържете се с NDS относно най-актуалните спецификации.

Тип на безжичния сигнал Безжична HD лента на 60 GHz (WiHD)
Честотна лента 57 – 64 GHz
Видеовходове (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Видеоизходи (Rx) DVI-D
Видеокомпресия Няма
Поддръжка на 3D формат Линия по линия, горно/долно, едностранно
Видове 3D сигнали DVI-D, 3G-SDI
3D видеосинхрони само 1080p@59.94 (SMPTE 424M)
Поддръжка на HIPAA 256-битово AES кодиране
Закъснение на системата < 1 кадър
Максимум двойки за операционна зала 2
Извеждана РЧ мощност < 28 dBm/MHz EIRP
Максимален диапазон < 9,14 m (30 фута)*
Скорост на данните 950 Mbps – 3,8 Gb/s
Консумация на енергия < 8 W
*Ефективният диапазон може да варира в зависимост от средата, в която работи продуктът.
Изпълнете инструкциите в Раздел Настройка [}  19] за постигане на оптимална ефективност и
обхват.

Физически размери 236 mm x 87 mm x 52 mm / 9,3 инча x 3,4 инча x
2,0 инча (единичен)

Тегло на устройството 0,45 kg (1,0 фунт)
Работна температура 0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F)

Работна влажност 20% до 90% относителна влажност, без
кондензация

Работна надморска височина 2000 m (6600 фута)
Температура при съхранение -20 °C до 60 °C (-4 °F до 140 °F)
Влажност при съхранение < 70% относителна влажност (без кондензация)
Надморска височина при съхранение 10 000 m (33 000 фута)
Влажност при транспортиране < 70% относителна влажност (без кондензация)
Налягане на въздуха при транспортиране 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Максимална EIPR изходна мощност на тестова честота

Канали Максимална EIPR изходна
мощност на тестова честота Средна EIRP изходна мощност

LRP нисък канал 60,32 GHz 11,7 dBm
LRP висок канал 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP нисък канал 60,48 GHz 29,3 dBm
HRP висок канал 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Поддържани видеорежими

Формат Честота на
кадрите (Hz)

Активни
пиксели по
хоризонталат
а

Активни
пиксели по
вертикалата

Общо
пиксели по
хоризонталат
а

Общо
пиксели по
вертикалата

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
Персонализиран
режим 60 1280 1024 1688 1066

Персонализиран
режим 60 1292 960 1576 1000

Персонализиран
режим 60 1023 768 1396 806

Персонализиран
режим 60 1248 1024 1688 1066

Персонализиран
режим 60 1280 1024 1716 1108

Персонализиран
режим 60 1440 900 1904 932

Персонализиран
режим 60 1024 1024 1686 1068

Персонализиран
режим 60 1024 1024 1124 1068

Персонализиран
режим 50 1024 1024 1280 1125
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Персонализиран
режим 60 1280 1024 1688 1066

Персонализиран
режим 60 1920 1080 2200 1125

Персонализиран
режим 60 1920 1080 2184 1125

Персонализиран
режим 50 1920 1080 2270 1125

6.4 Комплекти аксесоари за ZEROWIRE® G2 за дисплей

Дисплей Каталожен
номер на NDS

Комплекти аксесоари за ZEROWIRE® G2
Двойка

(предавател и
приемник)

Единичен
(предавател или

приемник)
EndoVue 24" (стандартен) 90K0010

90Z0152 90Z0153Модел за Китай 90K0011
Преустановен модел 90K0004

Radiance Full MMI 24" (стандартен) 90R0019

90Z0152 90Z0153
С влакно 90R0022

Със сензор 90R0037
С влакно и сензор 90R0038

Модел за Китай 90R0058
Radiance G2 24" (стандартен) 90R0063

90Z0152 90Z0153
С влакно 90R0064

Със сензор 90R0065
С влакно и сензор 90R0066

Модел за Китай 90R0067
Radiance Full MMI 26" (стандартен) 90R0029

90Z0152 90Z0153
С влакно 90R0030

Radiance G2 26" (стандартен) 90R0050
90Z0152 90Z0153С влакно 90R0051

Модел за Китай 90R0061
Radiance G2 HB 26" (стандартен) 90R0052

90Z0154 90Z0155С влакно 90R0053
Модел за Китай 90R0062

Radiance Ultra 27" (стандартен) 90R0104
90Z0156 90Z0157С аналогово табло 90R0102

С цифрово табло 90R0100
Radiance G2 42" (стандартен) 90R0070 90Z0158 90Z0159
Radiance G2 55" (стандартен) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Със сензор 90R0068

Radiance Ultra 32", цифров
вторичен 90R0106 90Z0162 90Z0163
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Radiance Ultra 32", аналогов
вторичен 90R0107

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", само първичен 90R0108
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
цифров вторичен 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
аналогов вторичен 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
само първичен 90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116
Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI / 2D 90R0123

6.5 Инструкции за почистване и дезинфекция

ВНИМАНИЕ!
Преди да почистите и дезинфекцирате повърхността, устройството трябва да
се изключи и разкачи от захранването.
Не оставяйте течностите да проникнат във вътрешността на устройството.
Не оставяйте външните повърхности да влизат в досег с неприемливи
разтворители, като посочените по-долу.
Това може да доведе до тежка повреда на устройството.

Почистване на устройството
Старателно избършете всички външни повърхности с кърпа без власинки, навлажнена с
приемлив почистващ препарат. Приемливите почистващи материали са посочени по-долу.
Отстранете остатъчния почистващ препарат чрез избърсване на всички външни повърхности с
кърпа без власинки, навлажнена с дестилирана вода.

Дезинфекция на устройството
Дезинфекцирайте устройството, като забършете всички външни повърхности с кърпа без
власинки, напоена с 80% етилов алкохол. Оставете устройството да изсъхне на въздух.

Приемливи почистващи материали:
• Оцет (дестилиран бял оцет, 5% киселинност)
• Почистващ препарат за стъкло на амонячна основа

Приемлив материал за дезинфекция:
• Етанол 80% по обем

Забележка: Посочените по-горе приемливи материали за почистване и дезинфекция са
тествани с продуктите на NDS и когато се използват съгласно инструкциите, не повреждат
покритието на продукта и/или пластмасовите му компоненти.
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7 Таблици за електромагнитна съвместимост
Всички медицински електронни устройства трябва да съответстват на изискванията на
IEC  60601-1-2. Необходимо е да се вземат предпазни мерки, да се спазва информацията в
указанията за електромагнитна съвместимост (EMC), предоставени в това ръководство и да се
направи проверка на всички медицински изделия при едновременната им работа, за да се
осигури електромагнитната съвместимост и съвместното използване на всички други
медицински изделия преди хирургична процедура.
Характеристиките за емисиите на това оборудване го правят подходящо за използване в
индустриални зони и болници (CISPR 11 клас A). Ако се използва в жилищна среда (за която
обикновено се изисква CISPR 11 клас B), е възможно това оборудване да не предложи
адекватна защита на радио-честотните комуникационни услуги. Потребителят може да трябва да
предприеме мерки за смекчаване на нарушенията, например чрез преместване или
преориентиране на оборудването.
Следващите таблици за EMC са предоставени за справки:

7.1 Ръководство и разяснения на производителя – електромагнитна
устойчивост на смущения
Продуктът е предназначен за употреба в среда, описана по-долу. Потребителят/операторът на
продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда – указания

РЧ емисии CISPR 11 Група 1

Продуктът използва РЧ енергия само за
вътрешните си функции. По тази причина
неговите РЧ емисии са много ниски и няма
вероятност да причинят смущения на
намиращо се наблизо електронно
оборудване.

РЧ емисии CISPR 11 Клас Б

Този продукт е подходящ за използване
във всички сгради, с изключение на
обществени сгради и такива, които са
директно свързани към публичната
електрозахранваща мрежа, която захранва
сгради, използвани за обществени цели.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2 Клас А

Колебания на
напрежението/фликерни
емисии IEC 61000-3-3

Съответства
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7.2 Указания и декларация на производителя – устойчивост на електромагнитни
смущения
Този продукт е предназначен за употреба в електромагнитната среда, описана по-долу.
Клиентът или потребителят на продукта трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за устойчивост Тест за устойчивост
Електростатично разреждане (ESD)
IEC 61000-4-2

±2, ±4, ±6, ±8 kV разряд при контакт
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV разряд през въздух

Излъчвано РЧ поле IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Полета за близост от безжични предаватели
IEC 61000-4-3

80 MHz до 2,7 GHz. 3 V/m
Полеви тестове: 385 MHz при 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz при 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
при 28 V/m

Електрически бърз преходен процес/пакет
импулси IEC 61000-4-4

±2 kV, променливотокова електрозахранваща
мрежа
±1 kV, I/O портове
100 kHz PRR

Скок IEC 61000-4-5
Променливотокова електрозахранваща мрежа,
линия към земя
Променливотокова електрозахранваща мрежа,
линия към линия

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV

Изпълнено РЧ IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)
6 V ISM ленти
80 % AM 1 kHz

Захранваща честота (50/60 Hz) магнитно поле
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 или 60 Hz

Спадове, кратки прекъсвания и промени на
напрежението по входните електрозахранващи
линии IEC 61000-4-11

100% спад, 0,5 периода, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% спад, 1 период
30 % спад, 25/30 периода (50/60 Hz)
Прекъсване 100% спад, 5 секунди
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ЗАБЕЛЕЖКА!
Силите на полетата от фиксираните предаватели, като например базови
станции за радио (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни радиа,
любителско радио, излъчване на AM и FM радиостанции, не могат да бъдат
предсказани теоретично с точност. За оценка на електромагнитната среда,
получена в резултат от фиксирани РЧ предаватели, трябва да се помисли за
извършване на електромагнитно проучване на обекта. Ако измерената сила на
полето на мястото, в което се използва продуктът, надвишава посочените по-
горе приложими нива на РЧ съвместимост, продуктът трябва да се наблюдава,
за да се провери дали работи нормално. Ако се наблюдава отклонение от
нормалния режим на работа, може да се наложи предприемането на
допълнителни мерки, като например преориентиране или преместване на
продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА!
В честотния обхват от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да е по-малко 
от 3 V/m.

7.3 Указания и декларация на производителя –препоръчителни отстояния
Препоръчителни отстояния между портативно и подвижно оборудване за РЧ комуникации
и продукта
Продуктът е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъчваните РЧ
смущения се контролират. Клиентът или потребителят на продукта могат да спомогнат за
предотвратяване на електромагнитните смущения чрез поддържане на минимално разстояние
между портативното и подвижното оборудване за РЧ комуникации (предаватели) и продукта в
съответствие с препоръките по-долу, в съответствие с максималната изходна мощност на
комуникационното оборудване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Ефектите на РЧ телекомуникационни устройства (предаватели) върху
експлоатационните характеристики
Преносимите високочестотни комуникационни устройства могат да окажат
ефект върху експлоатационните характеристики на това устройство. Поради
тази причина такива устройства трябва да бъдат на минимално отстояние от
30 cm (независимо от каквито и да било изчисления) от инсулфатора, неговите
аксесоари и кабели.

Номинална
максимална изходна
мощност на
предавателя (W)

Отстояние в метри според честотата на предавателя

150 kHz до 80 MHz 80 MHz до 800 MHz 800 MHz до 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
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За предаватели с номинална максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе,
препоръчителното отстояние d в метри (m) може да бъде изчислено приблизително, като се
използва уравнението, приложимо за честотата на предавателя, където P е максималната
номинална изходна мощност на предавателя във ватове (W) според производителя на
предавателя.

ЗАБЕЛЕЖКА!
При 80 MHz и 800 MHz се прилага отстоянието за по-високата честота.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Възможно е тези указания може да не са приложими във всички ситуации.
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отразяването
от сгради, предмети и хора.
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8 Общи условия

8.1 Декларации за съответствие
FCC и директиви на Съвета относно европейските стандарти
Това изделие съответства на част 15 от правилата на FCC и Директива 2017/745 на Европейския
съюз относно медицинските изделия. Работата му зависи от следните две условия: (1) това
изделие не може да предизвиква вредни смущения и (2) това изделие трябва да приема всички
получени смущения, в това число и смущения, които могат да доведат до нежелани резултати.
1. Използвайте приложените специфицирани кабели за цветния монитор, за да не се

предизвикват смущения в приемането на радиоприемниците и телевизорите. Използването
на друг кабел и адаптери може да предизвика смущения на другото електронно оборудване.

2. Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията съгласно част 15
на FCC и CISPR 11. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна
енергия и ако не се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини
вредни смущения в радио комуникации.

IEC
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за медицински
изделия съгласно IEC 60601-1-2. Тези ограничения имат за цел да осигурят задоволителна
защита срещу вредните смущения при типичен монтаж за медицински цели. Това оборудване
генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не се монтира и използва в
съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в разположени наблизо други
изделия.
FCC, директиви на Съвета относно европейските стандарти и IEC
Няма гаранция, че няма да възникне такова смущение при конкретен монтаж. Ако това
оборудване причинява вредни смущения в радиоапарат или телевизор, което може да бъде
установено чрез изключване и включване на оборудването, съветваме потребителя да се опита
да коригира смущението чрез една или повече от следните мерки:

• Да преориентира или да премести приемащата антена.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
• Да свърже оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът.
• Да се консултира с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Допълнителното оборудване, включено към този продукт, трябва да бъде сертифицирано
съгласно съответните стандарти на IEC (например IEC 60950-1 или IEC 62368-1) за оборудване
за обработка на данни и IEC 60601-1 за медицинско оборудване.
В допълнение всички конфигурации трябва да отговарят на системния стандарт IEC 60601-1-1.
Всички лица, които свързват допълнително оборудване към частите за вход или изход на
сигнали, конфигурират медицинска система и следователно носят отговорност за това
системата да отговаря на изискванията на системен стандарт IEC 60601-1-1. Лицето, което е
отговорно за фиксирането на устройството към система, трябва да гарантира, че използваното с
продукта монтажно оборудване отговаря на стандарт IEC 60601-1. Ако имате някакви съмнения,
се консултирайте с отдела по технически услуги или с местния си представител.
FCC
Забележка: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за
цифрово изделие клас B съгласно част 15 на правилата на FCC. Тези ограничения имат за цел
да осигурят задоволителна защита срещу вредните смущения при типичен монтаж за жилищни
цели. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не
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се монтира и използва в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в
радио комуникации. Трябва да имате предвид, че не съществуват гаранции, че няма да възникне
такова смущение при конкретен монтаж. Ако това оборудване причинява вредни смущения в
радиоапарат или телевизор, което може да бъде установено чрез изключване и включване на
оборудването, съветваме потребителя да се опита да коригира смущението чрез една или
повече от следните мерки:

• Да преориентира или да премести приемащата антена.
• Да увеличи разстоянието между оборудването и приемника.
• Да свърже оборудването към контакт на верига, различна от тази, към която е свързан

приемникът.
• Да се консултира с търговеца или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

8.2 Юридическа декларация
Компанията NDS може да продава своите продукти чрез други производители на медицинско
оборудване, дистрибутори или продавачи на дребно, затова купувачите на този продукт на NDS
трябва да се консултират с предприятието, от което са купили първоначално този продукт,
относно условията на всички приложими гаранции, предоставяни от това предприятие, ако има
такива.
NDS нито поема, нито предоставя на което и да е лице пълномощия за поемането на каквито и
да са други гаранции във връзка със и/или свързани с продажбата и/или употребата на своите
продукти. С цел осигуряване на правилната употреба, боравене и грижи за продуктите на NDS,
клиентите трябва да направят справка в документите за продукта, ръководството за
експлоатация и/или етикетите, поставени на продукта или достъпни по друг начин.
Предупреждаваме клиентите, че конфигурацията на системата, софтуерът, областта на
приложение, клиентските данни и управлението на системата от оператора, както и други
фактори, оказват влияние върху работата на продукта. Макар продуктите на NDS да се считат за
съвместими с много системи, конкретните случаи на функционално използване могат да бъдат
различни за различните клиенти. По тази причина пригодността на продукта за конкретна цел
или област на приложение трябва да се определи от клиента и компанията NDS не дава
гаранции за нея.
NDS ОТРИЧА ИЗРИЧНО ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ,
ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ И/ИЛИ ИЗИСКВАНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧВАЩИ, НО БЕЗ ДА СЕ
ОГРАНИЧАВАТ ДО ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА, ЗА ПРИГОДНОСТ И/ИЛИ
УМЕСТНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И ЗА ЛИПСА НА НАРУШЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ВСИЧКИ ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ НА NDS. ВСЯКА И ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ,
ИЗЛОЖЕНИЯ И/ИЛИ ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ТИП, ХАРАКТЕР
ИЛИ ОБЕМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ СА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ИЗРИЧНИ И/ИЛИ
ВЪЗНИКВАЩИ В УСЛОВИЯТА ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ КАКЪВТО И ДА Е УСТАВ, ЗАКОН,
ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА, ОБИЧАЙ, ТЪРГОВИЯ ИЛИ НЕЩО ДРУГО, СЕ ИЗКЛЮЧВАТ ИЗРИЧНО
ЧРЕЗ НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ И НЕ СЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ПО ТЯХ.
Компанията NDS, нейните доставчици и/или дистрибутори не носят отговорност, нито пряко,
нито вследствие на освобождаване от отговорност, за каквито и да са особени, случайни,
последващи, свързани с прилагане на наказание, характерни или косвени щети, които включват
но не се ограничават до инкриминиращи щети в резултат на забавена доставка, неизвършване
на доставка, неизправност на продукта, производството или конструкцията му, невъзможност за
използване на такива продукти или услуги, загуба на бъдещи печалби или вследствие на каквато
и да е друга причина, възникнала във връзка с или в резултат на покупка, продажба, вземане
или отдаване под наем, монтиране или използване на такива продукти на компанията NDS,
вследствие на тези общи условия или на други условия от каквото и да е споразумение, в което
влизат тези общи условия.
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НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА И ОТКАЗЪТ ОТ НЯКОИ
ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ОГРАНИЧЕНИЯТА И/ИЛИ
ИЗКЛЮЧЕНИЯТА, ПОСОЧЕНИ ПО-ГОРЕ, МОЖЕ ДА НЕ СА ПРИЛОЖИМИ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ
ОТГОВОРНОСТТА ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ
ЗАКОНА В СЪОТВЕТНАТА ЮРИСДИКЦИЯ.
Информацията, предоставена в този документ, включително информацията за конструкцията и
съответните материали, представлява ценна собственост на компанията NDS и/или на нейните
лицензианти и съответно те запазват за себе си всички патентни, авторски и други права на
собственост, включително правата върху цялата конструкция, промишленото възпроизвеждане,
употребата и продажбата, с изключение на такива права, които са изрично предоставени на
други лица.
В това ръководство на потребителя може да бъдат направени промени без предизвестие. Ако се
притеснявате относно най-новите инструкции за употреба, моля, консултирайте се с NDS.
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