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Olulised märkused kasutajale

Enne seadme kasutamist kirurgilistel protseduuridel lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning tutvuge
seadme ja tarvikute toimimise ja funktsiooniga. Selles juhendis toodud juhiste eiramine võib põhjustada
järgmist:
• patsiendi eluohtlikud vigastused;
• kirurgiameeskonna, õdede või hooldajate rasked vigastused;
• seadme ja/või tarvikute kahjustused või talitlushäired.
Tootja jätab endale õiguse muuta toote välimust, graafikat ja tehnilisi andmeid oma toodete jätkuva
arendustöö raames.
Pange tähele järgmist. Lõigud, mis on tähistatud sõnadega HOIATUS, ETTEVAATUST ja MÄRKUS,
on erilise tähendusega. Nende sõnadega tähistatud lõikudele tuleb pöörata erilist tähelepanu.
HOIATUS!
Patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku turvalisus on ohus. Jälgige antud
hoiatust, et hoida ära patsiendi, seadme kasutaja või kolmanda isiku vigastada
saamine.
ETTEVAATUST!
Need lõigud sisaldavad informatsiooni, mis aitab seadme kasutajal antud seadet või
lisaseadmeid ettenähtud viisil kasutada.
MÄRKUS!
Need lõigud sisaldavad juhiseid täpsustavat teavet või annavad muud kasulikku
infot.

Olulised märkused kasutajale
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2

Ohutusteave

2.1

Hoiatused ja ettevaatusabinõud
See sümbol teavitab kasutajat, et järgneb tähtis teave selle seadme paigaldamise ja/või
kasutamise kohta. Sellele sümbolile eelnevat teavet tuleb hoolikalt lugeda.

See sümbol teavitab kasutajat, et kasutusjuhend ja tõlgitud koopiad on avaldatud NDS-i
veebisaidil aadressil: www.ndssi.com/user-manuals/
See sümbol hoiatab kasutajat, et seadme isoleerimata pinge võib olla elektrilöögi
tekitamiseks piisavalt suur. Ärge puudutage seadme ühtki osa. Elektrilöögiohu
vähendamiseks ÄRGE eemaldage katet ega tagaosa.
See sümbol hoiatab kasutajat, et sümbolile järgnev teave tuleb hoolikalt läbi lugeda, et
vältida seadme kahjustamist.

See sümbol tähistab tootjat.

See sümbol tähistab tootja esindajat Euroopa Ühenduses.
See sümbol näitab, et seade on meditsiiniseade. See toode on mõeldud kasutamiseks ainult
tervishoiutöötajatele professionaalsetes tervishoiukeskkondades.

T.U.V on selle toote heaks kiitnud elektrilöögi-, tule- ja mehaaniliste ohtude suhtes
kooskõlas standarditega CAN/CSA C22.2 nr 60601-1 ja ANSI/AAMI ES60601-1.

See toode vastab standardi EN60601-1 nõuetele, et vastata Euroopa Liidu
meditsiiniseadmete määrusele 2017/745.
ETTEVAATUST!
Tõsise intsidendi korral
Palun teavitage tootjat ja kasutaja ja/või patsiendi riigi vastavat asutust igast
seadmega seotud tõsisest intsidendist, mis juhtunud on.
ETTEVAATUST!
See toode on Euroopas MDR-i kohaselt I klassi meditsiiniseade. Muudatused ei ole
lubatud.
ETTEVAATUST!
See toode on Ameerika Ühendriikides ja Kanadas II klassi meditsiiniseade.
Muudatused ei ole lubatud.
8
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MÄRKUS!
See seade/süsteem on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötajatele.
MÄRKUS!
Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Hoolduse peaksid tegema
kvalifitseeritud hooldustöötajad.
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht
Ärge laske tootel vihma või niiskusega kokku puutuda.
HOIATUS!
Ärge kasutage selle seadme polariseeritud pistikut pikendusjuhtme pesa või muu
pistikupesaga, välja arvatud juhul, kui pistiku kontaktid on võimalik täielikult
sisestada.
MÄRKUS!
See toode on välja töötatud vastama patsiendi läheduses kasutatavate seadmete
meditsiinilise ohutuse nõuetele.
NDS Surgical Imaging, LLC kinnitab, et see ZEROWIRE® G2-i süsteem vastab direktiivi 2014/53/EL
olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval
soovi korral.
Föderaalseaduse (USA) kohaselt tohib seda seadet müüa ainult arst või arsti ettekirjutusel.

Raadioside tüübikinnitus:
See seade vastab EN302 567 V2.0.24 nõuetele ning see on vastavuses raadio- ja sidevõrgu
lõppseadmete direktiiviga (RED) 2014/53/EU.
FCC tuvastus: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 või 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 või 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
See toode vastab eespool toodud standarditele ainult siis, kui seda kasutatakse ettevõtte NDS
kaasasoleva meditsiinilise toiteallikaga.
Mudel
Toiteallikas
Vahelduvvoolusisend
Alalisvooluväljund

ZEROWIRE® G2
GlobTek GTM91120-3024-T3A
100 kuni 240 volti 50–60 Hz juures
24 volti 1,25 ampri juures

Ohutusteave
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2.2

Toitejuhe

Kasutage kaasasolevat haiglas kasutamiseks sobivat toitejuhet oma toiteallika jaoks õige pistikuga.
• Toitejuhe on ainus tunnustatud lahutatav seade. Toote väljalülitamiseks eraldage toitejuhe
vahelduvvooluvõrgust.
• Kui seade on seinale paigaldatud, lahutage seinakinnituse toiteadapter, et toode välja lülitada.
• Toode ja muud meditsiiniseadmed tuleb paigutada niimoodi, et toitejuhe ja vahelduvvooluvõrgu
ühendus oleks kergesti ligipääsetav.
• Kui toote ühendamiseks vahelduvvooluvõrguga on vaja pikendusjuhet või harupistikut, veenduge, et
toitejuhtme pistikut saaks kindlalt juhtme või harupistikuga ühendada.
• Seda toodet peab vooluga varustama keskharundiga ahelast, kui seda kasutatakse USA-s pingega
üle 120 voldi.

2.3

Ringlussevõtt
Seadme ringlussevõtul või kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke määruseid ja
ringlussevõtukavasid.
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3

Üldine teave

3.1

Teave juhendi kohta

See juhend on mõeldud kasutajat abistama ZEROWIRE® G2-i raadiovõrgu videosüsteemi
paigaldamisel, häälestamisel ja kasutamisel.
Selle juhendi funktsionaalsed kirjeldused on järgmiste toodete kohta.
1. ZEROWIRE® G2-i vastuvõtja
2. ZEROWIRE® G2-i saatja (sisend: DVI ja 3G-SDI)
Vt ZEROWIRE® G2-i lisatarvikute komplektid ekraani järgi [} 32] tooteosade numbrite ja tarvikute
kohta.

3.2

Ettenähtud kasutus ja vastunäidustused

Ettenähtud kasutusotstarve
NDS ZEROWIRE® G2 on seotud traadita videoside saatja ja vastuvõtja, mis on ette nähtud
videosignaalide edastamiseks allikast, nagu endoskoopiline kaamera/protsessor või muu videoallikas,
raadiosageduslingi kaudu ZEROWIRE® G2-i vastuvõtja kujutiste kuvamiseks endoskoopiliste ja üldiste
kirurgiliste protseduuride ajal.
ZEROWIRE® G2 juhtmevaba videosüsteem on mittesteriilne korduskasutatav seade, mis ei ole ette
nähtud kasutamiseks steriilses keskkonnas.

Vastunäidustused
1. Need seadmed on mittesteriilsed korduskasutatavad seadmed ega ole ette nähtud kasutamiseks
steriilses alas.
2. Seda seadet ei tohi kasutada tuleohtlike anesteetikumide ja õhu, hapniku või lämmastikoksiidi segu
olemasolu korral.
Mitte kasutada MR-keskkonnas

HOIATUS!
Ükski toote osa ei tohi patsiendiga kokku puutuda. Ärge kunagi puudutage toodet ja
patsienti samal ajal. Töötav seade peab kasutajast või patsiendist olema alati
vähemalt 20 cm kaugusel.
HOIATUS!
Kriitilise tähtsusega rakenduste puhul soovitame tungivalt, et ZEROWIRE® G2-i
asendussaatja ja -vastuvõtja paar ning DVI-kaabel oleksid kohe saadaval.
Peale selle soovitame, et kuvar, mis on videoallikaga ühendatud, oleks alati kohe
saadaval, kui tehakse kirurgilist protseduuri.
Vt jaotist Tavapärane paigaldus [} 21] (Tavapärane paigaldamine).

Üldine teave
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3.3

Ülevaade

ZEROWIRE® G2-i süsteem võimaldab videosignaalide juhtmevaba edastamist DVI- või 3G-SDIväljundist endoskoopilise kaamera protsessori või muu videoallika kaudu DVI-sisendi videokuvasse.
See töötab 60 GHz-põhise juhtmevaba HD-süsteemina, mis vastab FCC (osa 15) reeglitele, mis
reguleerivad litsentsimata 57–64 GHz sagedusala, mis asub elektromagnetilise spektri millimeeterlaine
(mmW) osas.
Süsteem koosneb saatja ja vastuvõtja paarist. Saatja ja vastuvõtja on mõeldud kinnitamiseks ekraani
ülemise tagaserva külge.
Saatja võib saada oma sisendvideosignaali kas endoskoopilise kaamera protsessorist või kuvari DVI
või SDI re-draivi väljunditest.
Vastuvõtja väljund ühendatakse kuva DVI-sisendiga. Seadmete toiteallikas on NDS 24 VDC või Yadapterkaabel.
MÄRKUS!
Y-adapterkaablid on mõeldud kasutamiseks ainult koos NDS-kuvaritega, mida toidab
NDS 24 VDC toiteallikas.
Y-adapteri kohta vt jaotist Toiteallika valikud [} 16] (Toiteallika valikud). Tavapärase seadistuse kohta
vt jaotist Tavapärane paigaldus [} 21] (Tavapärane paigaldamine).

3.4

Kaugus, et mitte tekitada raadiohäireid

Järgmises tabelis loetletud seadmeid on katsetatud, et näidata minimaalseid ohutuid vahekaugusi, et
ZEROWIRE® G2 saaks toimida üksteise suhtes häireteta.
Alati, kui on kahtlus, et ZEROWIRE® G2-i seadmed põhjustavad või saavad nendelt seadmetelt
häireid, liigutage seadmed lihtsalt üksteisest eemale ja hoidke seejärel vähemalt vahemaad, mis on
esitatud alljärgnevas tabelis.
Katsetatud seadmed
Elektrokauterisatsioon
RFID
2,4 GHz traadita
juurdepääsupunkt
5,8 GHz traadita
juurdepääsupunkt
Mobiiltelefon
Bluetooth-seade

12
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Kaugus saatjast
> 61 cm (2 jalga)
> 1 cm

Kaugus vastuvõtjast
> 30,5 cm (1 jalg)
> 1 cm

> 15,3 cm (6 tolli)

> 15,3 cm (6 tolli)

> 15,3 cm (6 tolli)

> 15,3 cm (6 tolli)

> 1 cm
> 1 cm

> 1 cm
> 1 cm

4

Seadistamine ja paigaldamine

4.1

Ühenduspaneelid

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

ZEROWIRE® G2-i saatja ja vastuvõtja ühenduspaneelid
(1)
(2)
(3)
(4)

ZEROWIRE® G2-i saatja
ZEROWIRE® G2-i vastuvõtja
Lüliti ON/OFF (SEES/VÄLJAS)
Toitekonnektor

(5)
(6)
(7)
(8)

DVI-sisend
DVI-väljund
3G-SDI-sisend
USB-pordid (püsivara värskenduste jaoks)

MÄRKUS!
USB-porte kasutatakse saatja või vastuvõtja püsivara värskenduste installimiseks ja
mitte üldotstarbelise I/O-pordina.

Seadistamine ja paigaldamine
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(1)(2)

(1)(2)

(3)

(4)

Saatja/vastuvõtja ühendus ja oleku LED
(1)
(2)
(3)
(4)

Ühenduse LED
Ühendamisnupp
Oleku LED-saatja
Oleku LED-vastuvõtja

Nuppu LINK kasutatakse saatja ühendamiseks vastuvõtjaga.
Vastuvõtjal kasutatakse nuppu LINK ka jaotises Signaali tugevus ja OSD-diagnostikateated [} 26]
(Signaali tugevus ja OSD diagnostikateated) kirjeldatud signaali tugevuse tulpdiagrammi
aktiveerimiseks.

4.2

Paigaldus

Kinnitusklambrid
Vt jaotist ZEROWIRE® G2-i lisatarvikute komplektid ekraani järgi [} 32] (ZeroWire G2 tarvikute
komplektid kuvarite järgi).

Paigaldamine (kinnitatud kuvarid)
MÄRKUS!
Selle paigaldamiseks on vaja kaht inimest: üks kuvari toetamiseks ja teine
paigaldamiseks.
Asendage vasakpoolsed kinnituskruvid kahe kaasas oleva pikema pikkusega kinnituskruvidega. Vt A
joonisel Paigalduse tagantvaade – kinnituskruvid [} 15] (Paigalduse tagantvaade – kinnituskruvid).
Pingutage kaasasolevaid vasaku poole kruvisid ainult 2–3 pööret.
Eemaldage VESA-kinnitusest kaks parempoolset kruvi. Vt B joonisel Paigalduse tagantvaade –
kinnituskruvid [} 15] (Paigalduse tagantvaade – kinnituskruvid).

14
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B

A

Paigalduse tagantvaade – kinnituskruvid
Kui kinnitustera on suunaga kuvari esiosa poole, libistage astmelist klambrit VESA
kinnituse ja kuvari tagaosa vahele, kuni kuvarile märgitud sälgud sobituvad üle
kahe vasaku käe kruvi. Vt C joonisel Paigalduse tagantvaade – astmeline klamber
ja moodulid [} 16] (Paigalduse tagantvaade – kinnitustera ja moodulid).
Asendage parempoolsed kruvid kaasasolevate kruvidega.
Keerake kõik kruvid kinni.

Seadistamine ja paigaldamine
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C

D
Paigalduse tagantvaade – astmeline klamber ja moodulid

ZEROWIRE® G2-i saatja või vastuvõtja mooduli tagaosa suunaga ekraani esiküljele, joondage mooduli
põhjas olev pilu kinnitusteraga ja lükake moodul kinnitustera peale, kuni moodul on kindlalt paigas. Vt D
joonisel Paigalduse tagantvaade – astmeline klamber ja moodulid [} 16] (Paigalduse tagantvaade –
kinnitustera ja moodulid).

4.3

Toiteallika valikud

ZEROWIRE® G2-i saatjad ja vastuvõtjad, mida kasutatakse toetatud 32-tollise või väiksema NDSkuvaga, võivad kasutada ZEROWIRE® G2-i seadme toite jaoks mõeldud valikulist Y-adapteri kaablit.
Allpool on näidatud kaht tüüpi Y-adapterkaableid.
Lisatarvikute komplekti kuulub vajaduse korral sobiv Y-kaabel (vt jaotist ZEROWIRE® G2-i lisatarvikute
komplektid ekraani järgi [} 32] (ZeroWire G2 tarvikute komplektid kuvarite järgi) kasutatava NDSkuvari õige lisatarvikukomplekti määramiseks).
ZEROWIRE® G2-i saatjat ja vastuvõtjat saab toiteks kasutada ka komplektis oleva 24 VDC
toiteallikaga.

SwitchCraft Y-adapterkaabel (35X0096)

16
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XLR Y-adapterkaabel (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

24 VDC toiteallikate mudelinumbrid
’Y’ adapteri J-3 või 24 VDC toitekaabel ühendub siia

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Toiteallika kasutamisel valige ja paigaldage pistikuadapter, mis vastab toitevajadusele.

Seadistamine ja paigaldamine
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4.4

Elektriskeemid

ZEROWIRE® G2-i saatja juhtmed

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

18
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DVI videoallikad
DVI väljund (DVI kaabel)
DVI väljund (valikuline 3G-SDI kaabel)
Kuvari toide (24 VDC)
Saatja toide (24 VDC)

Seadistamine ja paigaldamine

ZEROWIRE® G2-i vastuvõtja juhtmed

(2)
(1)

(3)

Juhtmete vastuvõtja
(1)
(2)
(3)

4.5

DVI-sisend (DVI-kaabel)
Saatja toide (24 VDC)
Kuvari toide (24 VDC)

Kaabli painutusraadius
ETTEVAATUST!
Videosignaali halvenemine
Soovitame, et metallkaablite painutusraadius oleks vähemalt 63 mm (2,5 tolli) või 7
korda suurem kui kaabli diameeter, olenevalt sellest, milline väärtus on suurem.
Järsemad painutused võivad kaablit kahjustada ja/või videosignaali halvendada.

4.6

Seadistus

Saatja ja vastuvõtja ühendamine
Enne ZEROWIRE® G2-i süsteemi töösse võtmist peab saatja ja vastuvõtja paar olema ühendatud.
Kui saatja ja vastuvõtja paar on ühendatud, jäävad need ühendatuks, kuni saatja on otseselt ühendatud
teise vastuvõtjaga või vastuvõtja on otseselt ühendatud teise saatjaga.
MÄRKUS!
Kui ühendatud paar välja lülitatakse, ühendatakse need uuesti sisselülitamisel
automaatselt teineteisega.

Seadistamine ja paigaldamine
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Ühendamise protseduur.
1. Ühendage DVI või SDI videoallikas saatjaga (2) ja kuvar vastuvõtja DVI-väljundiga (3).
2. Vajutage ja hoidke all nuppu LINK (6) vastuvõtjal (3), kuni selle ühendamise LED (5) hakkab kiiresti
siniselt vilkuma, seejärel vabastage. Sel hetkel on kasutajal aega 60 sekundit, et liikuda teisele
seadmele ja vajutada selle seadme nuppu LINK (2).
3. Vajutage ja hoidke all nuppu LINK (6) saatja (2) seadmel, kuni selle ühenduse LED (5) hakkab
kiiresti siniselt vilkuma, seejärel vabastage.
4. Kui saatja ja vastuvõtja üksteist tuvastavad ja alustavad ühendamist, vilguvad nii oleku LED (7)/(8)
kui ka ühendamise LED (5) mõlemal seadmel kiiresti mõne sekundi jooksul. Kui ühendus on loodud,
lülitub mõlema seadme ühendamise LED välja.

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(3)

(7)

(8)

Ühendamine
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

DVI- või SDI-signaal
Saatja
Vastuvõtja
DVI-väljund kuvarisse
Ühendamise LED
Ühendamisnupp saatja/vastuvõtja (vajutage ühendamise alustamiseks)
Oleku LED-saatja
Oleku LED-vastuvõtja
ETTEVAATUST!
ZEROWIRE® G2-i saatja ja vastuvõtja seadmed ei ühildu varasemate ZEROWIRE®
G2-i saatja ja vastuvõtja seadmetega.
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Video edastamine
Kui ühendamine on lõpetatud, peavad oleku LED-ide tuled muutuma siniseks ja kuvarile peab ilmuma
allika pilt. See lõpetab põhiseadistamise.
MÄRKUS!
Saatja ja vastuvõtja ei piirdu otsenähtavusega töötamisega, st paar töötab
usaldusväärselt vaatamata sekkuvate takistuste olemasolule. Kuid kumbki seade ei
tohi olla täielikult metallesemetega ümbritsetud.

4.7

Tavapärane paigaldus
HOIATUS!
Kriitilise tähtsusega rakenduste puhul soovitame tungivalt, et ZEROWIRE® G2-i
asendussaatja ja -vastuvõtja paar ning DVI-kaabel oleksid kohe saadaval.
Peale selle soovitame, et kuvar, mis on videoallikaga ühendatud, oleks alati kohe
saadaval, kui tehakse kirurgilist protseduuri.
(1)

(2)

Tavapärane paigaldus
(1)
(2)

Saatja
Vastuvõtja

Seadistamine ja paigaldamine
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4.8

Jõudlus

ZEROWIRE® G2 HD juhtmevaba videosüsteem on ette nähtud ja optimeeritud kasutamiseks
kirurgilistes või protseduuriruumides. Kasutamine väljaspool kliinilist keskkonda ei ole soovitatav.
Järgmised sammud aitavad teil saavutada ZEROWIRE® G2-i süsteemi optimaalse jõudluse.
1. Paigaldage mõlemad osad vähemalt 1,5 m (5 jalga) põrandast.
2. Ideaalis peaksid nii saatja kui ka vastuvõtja olema samal kõrgusel.
3. Usaldusväärse videoühenduse saamiseks järgige seadistamise juhiseid jaotises Asend ja paigutus
[} 22] (Paigutamine ja suunamine).
4. Saatja ja vastuvõtja peaksid olema üksteisega vastastikku ja olema teineteisele vabas õhuruumis
nähtavad.
5. Otsenähtavuseta rakenduste puhul soovitame saatja ja vastuvõtja asetada seintest 1,8 m (6 jala)
kaugusele või lähemale.

4.9

Asend ja paigutus

Antenni signaalivälja kuju tõttu peab nii saatja kui ka vastuvõtja paigaldama vertikaalse ja horisontaalse
joondusega ± 10°.

Vertikaalne joondus
Vertikaalne joondus peab olema ± 10°.

Horisontaalne joondus
Horisontaalne joondus peab olema ± 10°.

+10°
(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

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

22
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Primaarne kuvar
Vastuvõtja
Sekundaarne kuvar
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(2)
(1)

(1)
(2)

Saatja
Välja kuju

Kõrgus
Saatja ja vastuvõtja peavad olema paigaldatud põrandast vähemalt 1,5 m (5 jala) kõrgusele, olema
samal kõrgusel, eelistatavalt peavad saatja ja vastuvõtja esiservad olema paralleelsed ja üksteise
suunas.

Saatja ja vastuvõtja horisontaalkaugus
ZEROWIRE® G2 töötab korrektselt, kui horisontaalne vahemaa saatja ja vastuvõtja vahel on kuni 9,1
m (30 jalga). Siiski saavutatakse enamikus Or-keskkondades parimad tulemused horisontaalkaugusega
kuni 2,4 m (8 jalga).

Seadistamine ja paigaldamine
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(4)

(1)

(3)

(2)
Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(7)
(1)
(2)
(3)
(4)

ZEROWIRE® G2-i saatja
Primaarne kuvar
Sekundaarne kuvar
ZEROWIRE® G2-i vastuvõtja

4.10

(6)
(5)
(6)
(7)

(5)
Ratastega alus
Operatsioonilaud
Endoskoopia käru

Otsenähtavuseta toimimine

ZEROWIRE® G2-i süsteem võib säilitada traadita ühenduse osalise takistusega. Parim jõudlus
realiseeritakse siiski selge otsenähtavusega seadmete vahel.
Operatsiooniruumis on koos kirurgiliste valguspeadega lakke paigaldatud noolesüsteem ja selle
liigendkäesõlmed, mis on suured metallkonstruktsioonid, mis võivad potentsiaalselt blokeerida
juhtmevaba ühenduse signaalid, kui need takistavad saatja ja vastuvõtja vahelist vaatevälja (vt joonist
allpool).
Eelistatavalt tuleks kirurgilised valgustid paigutada kõrvale või tõsta otsenähtavuse ala kohale. Kui
objekt peab takistama otsenähtavust, on parim valik paigutada see poolele teele saatja ja vastuvõtja
vahele.
Operatsioonisaalid, mille seinad ja/või lagi on valmistatud metall-lehtedega, võivad vähendada
ZEROWIRE® G2-i jõudlust. Seda olukorda saab leevendada saatja ja vastuvõtja üksteisele lähemale
viimisega, seades nende otsenähtavuseks 0° (vt Asend ja paigutus [} 22] (Paigutamine ja suunamine))
ning tagades, et saatja ja vastuvõtja vahel ei oleks takistusi.
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Otsenähtavuseta

4.11

Kaaskanali häirete ärahoidmine

Kui ZEROWIRE® G2-i kasutamine on tüüpiliselt üks süsteem ruumi kohta, siis põhimõtteliselt
piiranguid ei ole. Saatja kanalivaliku funktsioon valib kahe saadaoleva kanali hulgast kanali, mis on
kõige vähem häiretele vastuvõtlik, lähtudes selle sisselülitamisel skannimise tulemusest.
Mõned tegurid, mis mõjutavad ZEROWIRE® G2-i kanaleid, on loetletud allpool.
1. Ruumi seinte paksus ja materjal.
2. Ruumi uste avamine ja sulgemine.
3. Ruumi laekonstruktsioon ja selle valmistamiseks kasutatud materjalid.
MÄRKUS!
Eri ruumides töötamine ei ole toetatud.
ZEROWIRE® G2-i saatja/vastuvõtja paarid tuleb paigaldada samasse ruumi.
Kui selles ruumis on paigaldatud kaks saatja/vastuvõtja paari, tuleb iga paar eraldi
ühendada, üks paar korraga, ühendades teise paari pärast esimese paari edukat
ühendamist. Enne teise paari sisselülitamist või ühendamist ei ole vaja esimest
ühendatud paari välja lülitada.

4.12

Kanali kasutamine

Asjakohase seadistuse määramiseks tuleks kasutada allpool loetletud soovitusi.
Seadistamine ja paigaldamine
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1. ZEROWIRE® G2-i saatjat ja/või vastuvõtjat ei saa kasutada varasemate ZEROWIRE® G2-i
saatja ja/või vastuvõtja seadmetega.
2. Samas ruumis võib kasutada maksimaalselt kaht ZEROWIRE® G2-i süsteemi. Saatjad ja
vastuvõtjad tuleb ruumis eraldada vähemalt 1 m (3 jala) võrra.
3. Kaheses grupis ZEROWIRE® G2-i süsteemid võib paigutada mitmesse ruumi, eeldusel et ruumid
asuvad üksteisest vähemalt 7,6 m (25 jala) kaugusel.
4. ZEROWIRE® G2-i saatjat ja/või vastuvõtjat ei tohi paigaldada metallkappidesse või ümbritseda
metallist esemetega, sest see takistab saatjal vastuvõtjaga suhtlemist.

4.13

Mitme süsteemi paigaldamine

Kui konkreetsesse operatsioonisüsteemi paigaldatakse kaks süsteemi, toimige järgmiselt.
1. Kui saatja ja vastuvõtja seadmed ei ole omavahel ühendatud, siis rakendage ühe saatja ja ühe
vastuvõtja toide, seejärel järgige jaotises Seadistus [} 19] (Seadistamine) kirjeldatud ühendamise
protseduuri.
2. Lülitage teine saatja ja vastuvõtja paar sisse ning korrake ühendamise protseduuri. Saatja ja
vastuvõtja paarid tuleb siduda ükshaaval. Soovitame ühendatud paaride märgistamist, et
hõlbustada installimist ja veaotsinguid.

4.14

Signaali tugevus ja OSD-diagnostikateated

Kui vastuvõtja ühendatakse monitoriga, kuvatakse ekraani
diagnostikateated, et teavitada kasutajat vastuvõtja hetkeolekust.

vasakus

alanurgas

selgitavad

Sõnumeid kuvatakse 15 sekundit, va „Saatja juhtmevaba signaali otsing ebaõnnestus“ ja
Juhtmevaba signaali ei tuvastatud: ss = 0 vm = NONE.
Saatja traadita signaali otsing ebaõnnestus ja raadiovõrgu
ss = 0 vm = NONE kuvatakse kuni parandusmeetmete võtmiseni.

signaali

ei

tuvastatud:

Kui raadiovõrgu signaali ei tuvastata: ss = 0 vm = NONE teade ja/või ekraanil kuvatakse 1-tulbaga
graafik, ei ole juhtmevaba ühendus usaldusväärne ja nõuab koheseid parandamistoiminguid.
Tulpdiagramm Signal Strength (Signaali tugevus) kuvatakse vastuvõtja monitori paremas alanurgas
60 sekundit seadme sisselülitamisel. See kuvatakse ka siis, kui ühendus luuakse pärast ühenduse
katkestamist.
Kui ühenduse kvaliteet on kehv või halb, kuvatakse tulpdiagramm automaatselt ja antakse kasutajale
märku, et vajalikud on parandustoimingud.
OSD teated kuvatakse signaalitugevuse riba all.

(1)

(1)

Signaalitugevuse riba

OSD teated
Juhtmevaba signaali ei tuvastatud: ss = 0 vm = NONE
DVI/SDI-signaali ei tuvastatud
Juhtmevaba signaali vastuvõtmine
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Juhtmevaba ühenduse loomine
Juhtmevaba ühendust ei saa luua
Saatja juhtmevaba signaali otsimine
Saatja juhtmevaba ühenduse signaali otsing nurjus
Signaalitugevuse tulpdiagrammid
Suurepärane ühenduse kvaliteet
Vastuvõetav ühenduse kvaliteet
Halb ühenduse kvaliteet või ühendus ei tööta, sage
mosaiikefekt ja/või kuva „hangumine“

Seadistamine ja paigaldamine
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5

ZEROWIRE® G2-i tõrkeotsing

Probleem

Võimalikud põhjused
Toiteliitmik pole
korralikult ühendatud
Y-kaabel

Indikaatortuli ei põle

Iseseisev toiteallikas
Seinapistikupesa

Saatjat ei leitud

Pärast sisendi
eraldusvõime muutmist
pilti ei kuvata
Ühenduse loomine
ebaõnnestub pärast
sidumise katset

Kehv või katkendlik
video

28
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Korrigeerimine
Veenduge, et toiteallika liitmik oleks seadme
toitepesasse täielikult sisestatud.
Kui kasutate toitekaablina Y-kaablit, veenduge, et
see oleks ühendatud NDS 24 VDC toiteallikaga ja
et toide oleks sisse lülitatud.
Kui kasutate iseseisvat toiteallikat, peab see olema
täielikult seinapistikupessa sisestatud.
Mõnel seinapistikupesal on sisse-väljalüliti.

Kui kasutataval pistikupesal on sisseehitatud lüliti,
kontrollige, kas see on sisse lülitatud.
Vt lisateavet jaotisest Toiteallika valikud [} 16] (Toiteallika valikud).
Saatja on VÄLJAS või
videoallika kaabel ei
Kontrollige, kas saatja on asendis ON (SEES) või
ole ühendatud või
allika signaal on ühendatud.
videoallikas on
VÄLJAS.
Saatja või vastuvõtja ei
Looge ZEROWIRE® G2-i saatja ja vastuvõtja toite
saa videosignaali
tsükkel, mitte ekraani.
lukustada.
Saatja ja vastuvõtja
Looge nii ZEROWIRE® G2-i saatja kui ka
seadmed ei saa
raadiosageduse kanalit vastuvõtja toide.
omavahel ühendada.
Vähendage saatja ja vastuvõtja kaugust kuni
Saatja ja vastuvõtja
9,1 m-ni (30 jalani).
asuvad üksteisest
kaugemal kui 9,1 m
Vt maksimaalset kaugust jaotisest ZEROWIRE®
(30 jalga).
G2-i spetsifikatsioonid [} 30] (Spetsifikatsioonid).
Saatja ja vastuvõtja ei Järgige saatja-vastuvõtja joondamissoovitusi osas
ole korrektselt
Asend ja paigutus [} 22] (Paigutamine ja
joondatud
suunamine).
DVI või SDI (ainult
Veenduge, et kaablid oleks korralikult ühendatud.
saatja) ühendused
Kontrollige, kas videorežiimi toetatakse. Vt jaotist
Toetamata videorežiim Toetatud videorežiimid [} 31] (Toetatud
videorežiimid).
Vahetage kaablid ükshaaval ja kontrollige
videoekraani.
DVI või SDI (ainult
Kui videosignaal kuvatakse peale kaabli
saatja) kaablid
ühendamist korrektselt, visake asendatud kaabel
ära.
Vt jaotist Kaaskanali häirete ärahoidmine [} 25]
Läbikostvus
(Kaaskanali häire vältimine).
Vt jaotist Signaali tugevus ja OSDNõrk signaal
diagnostikateated [} 26] (Signaali tugevus ja OSD
diagnostikateated).

ZEROWIRE® G2-i tõrkeotsing

Probleem

Võimalikud põhjused Korrigeerimine
Saatja ja vastuvõtja on Veenduge, et videoallikas oleks ühendatud
ümber lülitatud
saatjaga, mitte vastuvõtjaga.

Oleku LED-märgutuled
LED-märgutule olek
Sinine ja vilgub aeglaselt
Sinine ja vilgub kiiresti
Sinine ja põleb pidevalt
Sinine vahelduvalt põlev ON/OFF 3 sekundi
jooksul

Kirjeldus
Seade otsib kanalit.
Seade proovib ühendust luua.
Seade saadab (saatja) või võtab vastu (vastuvõtja)
videoandmeid.
Ühenduse teavet pole salvestatud.

ZEROWIRE® G2-i tõrkeotsing
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6

Spetsifikatsioonid

6.1

ZEROWIRE® G2-i spetsifikatsioonid
MÄRKUS!
Spetsifikatsioone võib ilma ette teatamata muuta. Viimaste spetsifikatsioonide jaoks
võtke ühendust ettevõttega NDS.

Juhtmevaba signaali tüüp
Sagedusala
Videosisendid (Tx)
Videoväljundid (Rx)
Video kompressioon
3D-vormingus tugi
3D-signaalitüübid
3D-video ajastus
HIPAA tugi
Süsteemi latentsus
Maksimaalselt paare OPERATSIOONIRUUMI
kohta
Raadiosageduse väljundvõimsus
Maksimaalne vahemik
Andmekiirus
Energiatarve

60 GHz juhtmevaba HD-riba (WiHD)
57 – 64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Puudub
Ühel joonel, üleval/all, kõrvuti
DVI-D, 3G-SDI
ainult 1080p@59.94 (SMPTE 424M)
256-bitine AES-i krüptimine
< 1 raam
2
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m (30 jalga)*
950 Mbit/s – 3,8 Gb/s
<8W

* Efektiivne vahemik võib erineda olenevalt keskkonnast, milles toode töötab. Järgige jaotises
Seadistus [} 19] (Seadistamine) toodud juhiseid optimaalse jõudluse ja ulatuse saavutamiseks.
Füüsilised mõõtmed
Seadme kaal
Töötemperatuur
Tööniiskus
Töötamise kõrgus merepinnast
Säilitustemperatuur
Õhuniiskus hoiustamisel
Hoiustamise kõrgus merepinnast
Õhuniiskus transpordil
Õhurõhk transpordil

30

|

Spetsifikatsioonid

236 mm × 87 mm × 52 mm / 9,3 × 3,4 tolli ×
2,0 tolli (üksik)
0,45 kg (1,0 naela)
0 °C kuni 40 °C (32 °F kuni 104 °F)
20–90% RH, mittekondenseeruv
2000 m (6600 jalga)
–20 °C kuni 60 °C (–4 °F kuni 140 °F)
< 70% RH (mittekondenseeruv)
10 000 m (33 000 jalga)
< 70% RH (mittekondenseeruv)
549 hPa kuni 1013 hPa

6.2

Katsesageduse maksimaalne EIPR-väljundvõimsus

Kanalid
LRP madal kanal
LRP kõrge kanal
HRP madal kanal
HRP kõrge kanal

6.3

Katsesageduse maksimaalne EIPRväljundvõimsus
60,32 GHz
62,79 GHz
60,48 GHz
62,64 GHz

Keskmine EIRP-väljundvõimsus
11,7 dBm
12,1 dBm
29,3 dBm
29,6 dBm

Toetatud videorežiimid

Vorming
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA (XGA)
SXGA (SXGA)
UXGA
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim
Kohandatud režiim

Horisontaalse Vertikaalsed
Kaadrisagedu
d aktiivsed
aktiivsed
s (Hz)
pikslid
pikslid
60
1920
1080
50
1920
1080
30
1920
1080
25
1920
1080
60
1280
720
50
1280
720
60
720
480
50
720
576
60
640
480
60
800
600
60
1024
768
60
1280
1024
60
1600
1200
60
1280
1024
60
1292
960
60
1023
768
60
1248
1024
60
1280
1024
60
1440
900
60
1024
1024
60
1024
1024
50
1024
1024
60
1280
1024
60
1920
1080
60
1920
1080
50
1920
1080

Horisontaalse
Vertikaalsed
d pikslid
pikslid kokku
kokku
2200
1125
2640
1125
2200
562
2640
562
1650
750
1980
750
870
525
864
625
800
525
1056
628
1344
806
1688
1066
2160
1250
1688
1066
1576
1000
1396
806
1688
1066
1716
1108
1904
932
1686
1068
1124
1068
1280
1125
1688
1066
2200
1125
2184
1125
2270
1125

Spetsifikatsioonid
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6.4

ZEROWIRE® G2-i lisatarvikute komplektid ekraani järgi

Kuvar

EndoVue 24" (standardne)
Hiina mudel
Lõpetatud tootmisega mudel
Radiance Full MMI 24" (standardne)
Kiuga
Puuteekraaniga
Kiu ja puudutusega
Hiina mudel
Radiance G2 24" (standardne)
Kiuga
Puuteekraaniga
Kiu ja puudutusega
Hiina mudel
Radiance Full MMI 26" (standardne)
Kiuga
Radiance G2 26" (standardne)
Kiuga
Hiina mudel
Radiance G2 HB 26" (standardne)
Kiuga
Hiina mudel
Radiance Ultra 27" (standardne)
Analoogplaadiga
Digitaalse plaadiga
Radiance G2 42" (standard)
Radiance G2 55" (standard)
Puuteekraaniga
Radiance Ultra 32", digitaalne
sekundaarne
Radiance Ultra 32", analoogsekundaarne
Radiance Ultra 32", ainult primaarne
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
digitaalne sekundaarne
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
analoogne sekundaarne
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
ainult primaarne
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NDS-i osa nr

90K0010
90K0011
90K0004
90R0019
90R0022
90R0037
90R0038
90R0058
90R0063
90R0064
90R0065
90R0066
90R0067
90R0029
90R0030
90R0050
90R0051
90R0061
90R0052
90R0053
90R0062
90R0104
90R0102
90R0100
90R0070
90R0069
90R0068

ZEROWIRE® G2-i lisatarvikute komplekt
Paar
Üksik
(saatja ja
vastuvõtja)

(saatja või
vastuvõtja)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

90Z0162

90Z0163

90R0106
90R0107
90R0108
90R0112
90R0113
90R0114

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

6.5

90R0116
90R0123

90Z0162

90Z0163

Puhastamis- ja desinfitseerimisjuhised
ETTEVAATUST!
Enne puhastamist ja pindade desinfitseerimist tuleb seade välja lülitada ja
toiteallikast lahutada.
Ärge laske vedelikel seadme sisemusse tungida.
Ärge laske välispindadel kokku puutuda sobimatute lahustitega, nagu on allpool
loetletud.
See võib seadet raskelt kahjustada.

Seadme puhastamine
Pühkige kõiki välispindu põhjalikult ebemevaba lapiga, mida on niisutatud sobiva puhastusvahendiga.
Sobivad puhastusvahendid on loetletud allpool.
Eemaldage pesuvahendi jäägid, pühkides kõiki välispindu destilleeritud veega niisutatud ebemevaba
lapiga.

Seadme desinfitseerimine
Desinfitseerige seade, pühkides kõiki välispindu ebemevaba lapiga, mida on niisutatud 80%
etüülalkoholiga. Laske seadmel õhu käes kuivada.

Sobivad puhastusvahendid:
• äädikas (destilleeritud valge äädikas, 5% happelisus)
• ammoniaagipõhine klaasipuhastusvahend

Sobiv desinfitseerimisvahend:
• etanool, mahuprotsent 80%
Märkus. Ülalnimetatud puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid on kontrollitud NDS-toodetega, ning kui
neid kasutatakse juhiste kohaselt, ei kahjustata toote viimistlust ega plastist komponente.
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Elektromagnetilise ühilduvuse tabelid

Kõik elektrilised meditsiiniseadmed peavad järgima standardi IEC 60601-1-2 nõudeid. Kõigi teiste
meditsiiniseadmete elektromagnetilise ühilduvuse ja kooseksisteerimise tagamiseks enne kirurgilist
protseduuri on vaja rakendada ettevaatusabinõusid, järgida kõiki juhendis esitatud elektromagnetilise
ühilduvuse (EMC) juhiseid ning kontrollida kõiki samal ajal kasutatavaid meditsiiniseadmeid.
Selle seadme kiirgusnäitajad teevad selle sobilikuks kasutamiseks tööstusvaldkondades ja haiglates
(CISPR 11 klass A). Kui seadet kasutatakse elamukeskkonnas (mille puhul tavaliselt on vajalik CISPR
11 klass B), ei pruugi see pakkuda piisavat kaitset raadiosageduslike sideteenuste eest. Kasutajal võib
olla vajalik mõjuvähendusmeetmeid, nagu seadme asukoha või suuna muutmine.
Teie abistamiseks on esitatud järgmised EMC tabelid.

7.1

Juhised ja tootjapoolsed selgitused - elektromagnetiline emissioon

Toode on mõeldud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Toote omanik/
kasutaja peab tagama selle kasutamise sellises keskkonnas.
Kiirguskatse

Vastavus

RF-kiirgus, CISPR 11

Rühm 1

RF-kiirgus, CISPR 11

Klass B

Harmooniliste kiirgus,
IEC 61000-3-2
Pingekõikumised/väreluskiirgus,
IEC 61000-3-3

7.2

Elektromagnetiline keskkond – suunised
Toode kasutab raadiosagedusenergiat ainult
oma sisefunktsioonide jaoks. Seetõttu on selle
tekitatav raadiosageduskiirgus väga nõrk ega
tekita tõenäoliselt häireid lähedalasuvates
elektroonikaseadmetes.
Toode sobib kasutamiseks kõigis hoonetes
peale avalike ja selliste hoonete, mis on
ühendatud otse üldkasutatava vooluvõrguga,
mis varustab avalikke hooneid.

Klass A
Vastab

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus

Toode on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. Toote omanik
või kasutaja peab tagama selle kasutamise sellises keskkonnas.
Häirekindluse katse
Elektrostaatiline lahendus (ESD), IEC 61000-4-2

Kiirguslik RF, IEC 61000-4-3

Häirekindluse katse
±2, ±4, ±6, ±8 kV kontaktlahendus
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV õhklahendus
3 V/m
80 MHz kuni 2,7 GHz
80% AM, 1 kHz
80 MHz kuni 2,7 GHz, 3 V/m
Punktkatsed: 385 MHz 27 V/m juures;

Lähiväljad juhtmeta saatjatest, IEC 61000-4-3

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz 9 V/m
juures;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
28 V/m juures
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±2 kV vahelduvvooluvõrk
Elektrilised kiired siirdeimpulsid / impulsipakett,
IEC 61000-4-4

±1 kV, I/O-pordid
100 kHz PRR

Pingemuhk, IEC 61000-4-5
Vahelduvvool, faasi ja maanduse vaheline
Vahelduvvool, faasidevaheline

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV
3 V (0,15 MHz kuni 80 MHz)

Juhtivuslik RF, IEC 61000-4-6

6 V ISM-ribad
80% AM, 1 kHz

Võrgusageduslik (50/60 Hz) magnetväli,
IEC 61000-4-8

30 A/m – 50 või 60 Hz
100% lohk, 0,5 perioodi, 0°, 45°, 90°, 135°,

Pingelohud, lühiajalised katkestused ja
pingemuutused toite sisendliinides,
IEC 61000-4-11

180°, 225°, 270°, 315°
100% lohk, 1 periood
30% lohk, 25/30 perioodi (50/60 Hz)
Katkestus, 100% langus, 5 s

MÄRKUS!
Statsionaarsete saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmeta telefonid) ja
liikuva maaside tugijaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja FM-raadioringhäälingu
ning TV-ringhäälingu jaamad, teoreetilist väljatugevust ei saa täpselt ennustada.
Statsionaarsete raadiosagedussaatjate tekitatud elektromagnetilise keskkonna
hindamiseks tuleb kaaluda asukoha elektromagnetilise ülevaatuse tegemist. Kui
mõõdetud väljatugevus toote kasutuskohas ületab eespool toodud kohaldatavat
raadiosageduskiirguse vastavustaset, tuleb toodet selle korralikus toimimises
veendumiseks jälgida. Ebanormaalse toimimise täheldamisel võivad olla vajalikud
lisameetmed, nagu toote ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
MÄRKUS!
Sagedusalas 150 kHz kuni 80 MHz peavad väljatugevused olema väiksemad kui
3 V/m.

Elektromagnetilise ühilduvuse tabelid
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7.3

Suunised ja tootja deklaratsioon – soovituslikud eralduskaugused

Soovituslikud vahekaugused raadiosageduslike portatiivsete ja mobiilsideseadmete ning toote
vahel
Toode on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus raadiosagedushäired on
kontrolli all. Toote klient või kasutaja saavad aidata ennetada elektromagnetilist häiringut, tagades
kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete (saatjad) ja toote vahelise minimaalse
kauguse sideseadmete maksimaalse väljundvõimsuse ja alltoodu kohaselt.
HOIATUS!
RF-sideseadmete (saatjate) mõju jõudlusomadustele
Kaasaskantavad kõrgsageduslikud sideseadmed võivad mõjutada seadme
jõudlusomadusi. Seetõttu peavad sellised seadmed olema vähemalt 30 cm kaugusel
(sõltumata arvutustest) õhupuhurist, selle lisaseadmetest ja kaablitest.
Saatja maksimaalne
väljundvõimsus (W)
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00

Eralduskaugus meetrites saatja sageduse järgi
150 kHz kuni 80 MHz
80 MHz kuni 800 MHz
0,12
0,12
0,38
0,38
1,20
1,20
3,80
3,80
12,00
12,00

800 MHz kuni 2,7 GHz
0,23
0,73
2,30
7,30
23,00

Saatjate korral, mille maksimaalset nimiväljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab soovitatavat
vahekaugust d meetrites(m) hinnata saatja sageduse kohta kehtiva valemi alusel, kus P on saatja
maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmete kohaselt.
MÄRKUS!
80 MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgema sageduse eralduskaugus.
MÄRKUS!
Need suunised ei pruugi kehtida igas olukorras. Elektromagnetilist levi mõjutavad
neeldumised ja peegeldused ehitistelt, objektidelt ning inimestelt.
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Nõuded ja tingimused

8.1

Vastavusdeklaratsioonid

FCC ja nõukogu Euroopa standardite direktiivid
See seade vastab FCC reeglite 15. osale ja Euroopa Liidu meditsiiniseadmete määrusele 2017/745.
Kasutamisele kehtivad kaks järgmist tingimust. (1) Seade ei tohi põhjustada kahjulikke häiringuid ja (2)
seade peab taluma mis tahes vastuvõetud häiringuid, sh häiringud, mis võivad põhjustada soovimatuid
tulemusi.
1. Kasutage värvimonitoriga kinnitatud määratud kaableid, et mitte segada raadio- ja televastuvõttu.
Muude kaablite ja adapterite kasutamine võib põhjustada teise elektriseadmete häireid.
2. Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15. osa ja CISPR 11 nõuetele. Seade
genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seade ei ole paigaldatud ja
seda ei kasutata juhiste kohaselt, võib seade põhjustada raadiosideseadmes kahjulikke häireid.
IEC
Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab meditsiiniseadmete piirmäärade standardile
IEC 60601-1-2. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häiringute
eest tavapärase meditsiinilise paigaldise korral. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata
raadiosagedusenergiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada
teistele lähedalasuvatele seadmetele kahjulikke häiringuid.
FCC, nõukogu Euroopa standardite direktiivid ja IEC
Pole tagatud, et konkreetse paigaldise korral häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab raadio- või
televisioonivastuvõtule kahjulikke häiringud, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja
sisselülitamisega, on kasutajal soovitatav proovida häiringuid kõrvaldada ühe või enamaga järgmistest
meetmetest.
• Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
• Seadme ja vastuvõtja eralduskauguse suurendamine.
• Seadme ühendamine pistikupessa vooluahelas, mis erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
• Abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole pöördumine.
Selle
tootega
ühendatud
lisaseadmed
peavad
olema
sertifitseeritud
asjakohaste
andmetöötlusseadmete IEC standardite (st IEC 60950-1 või IEC 62368-1) ja meditsiiniseadmete
standardi IEC 60601-1 kohaselt.
Lisaks peavad kõik konfiguratsioonid vastama süsteemi standardile IEC 60601-1-1. Igaüks, kes
ühendab signaalisisendi või -väljundi osaga lisaseadme, konfigureerib meditsiinisüsteemi ja vastutab
selle eest, et süsteem vastaks süsteemi standardi IEC 60601-1-1 nõuetele. Seadme süsteemi külge
kinnitamise eest vastutav isik peab tagama, et selle tootega kasutatavad kinnitusseadmed vastaksid
standardile IEC 60601-1. Kahtluse korral konsulteerige tehniliste teenuste osakonna või kohaliku
esindajaga.
FCC
Märkus. Seadet on katsetatud ja on leitud, et see vastab FCC 15. osa B-klassi digitaalseadme
nõuetele. Need piirmäärad on kehtestatud selleks, et tagada mõistlik kaitse kahjulike häiringute eest
elamukeskkonnas. See seade genereerib, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat ning kui seda
ei paigaldata ega kasutata juhiste kohaselt, võib see põhjustada raadiosidele kahjulikke häiringuid.
Samas pole tagatud, et konkreetse paigaldise korral häireid ei esineks. Kui see seade põhjustab
raadio- või televisioonivastuvõtule kahjulikke häiringud, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja
sisselülitamisega, on kasutajal soovitatav proovida häiringuid kõrvaldada ühe või enamaga järgmistest
meetmetest.
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• Vastuvõtuantenni ümbersuunamine või ümberpaigutamine.
• Seadme ja vastuvõtja eralduskauguse suurendamine.
• Seadme ühendamine pistikupessa vooluahelas, mis erineb sellest, kuhu on ühendatud vastuvõtja.
• Abi saamiseks edasimüüja või kogenud raadio-/TV-tehniku poole pöördumine.

8.2

Õiguslik avaldus

NDS võib oma tooteid müüa teiste meditsiiniseadmete tootjate, levitajate ja edasimüüjate kaudu ning
seetõttu peavad selle NDS-i toote ostjad küsima toote garantiitingimuste kohta, kui neid on, selle
üksuse käest, kelle kaudu toode algselt osteti.
NDS ei võta ega volita ühtegi isikut võtma endale muid kohustusi seoses oma toodete müügi ja/või
kasutamisega. NDS-i toodete nõuetekohase kasutamise, käsitsemise ja hooldamise tagamiseks
peavad kliendid lugema tootespetsiifilist kirjandust, kasutusjuhendit ja/või tootega kaasasolevaid või
muul viisil saadaolevaid märgistusi.
Kliente hoiatatakse, et süsteemi konfiguratsioon, tarkvara, rakendused, kliendiandmed ja operaatori
kontroll mõjutavad muuhulgas toote jõudlust. Kuigi NDS-i tooteid peetakse ühilduvaks paljude
süsteemidega, võivad klientide konkreetsed funktsionaalsed rakendused erineda. Seetõttu peab toote
sobivust konkreetseks otstarbeks või rakenduseks hindama tarbija ning seda ei kata NDS-i garantii.
NDS ÜTLEB KONKREETSELT LAHTI MIS TAHES GARANTIIDEST, OLGU NEED SÕNASELGED,
KAUDSED JA/VÕI SEADUSEGA ETTE NÄHTUD, SEALHULGAS KAUBANDUSLIKKUSE, KINDLAKS
EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIIDEST JA MITTERIKKUMISEST SEOSES KÕIKIDE NDS-I
TOODETE VÕI TEENUSTEGA. MIS TAHES JA KÕIK MUUD MIS TAHES LIIKI, OLEMUSE VÕI
ULATUSEGA GARANTIID, ESINDUSED JA/VÕI GARANTIID, MIS ON KAUDSED, SÕNASELGED JA/
VÕI MIS TULENEVAD MIS TAHES PÕHIKIRJAST, ÕIGUSEST, ÄRILISEST KASUTUSEST,
TOLLIMAKSUST, KAUBANDUSEST VÕI MUUST, ON SIINKOHAL SÕNASELGELT VÄLISTATUD JA
NENDEST ON LAHTI ÖELDUD.
NDS, selle edasimüüjad ja/või levitajad ei vastuta otseselt ega kaudselt mis tahes eriliste, juhuslike,
tagajärgedega, karistatavate, näitlike või kaudsete kahjude eest, muu hulgas väidetava hilinenud
saadetisest tuleneva kahju, tarnimata jätmise, toote defekti, toodete kujunduse või tootmise, selliste
toodete või teenuste mittekasutamise, tulevase äritegevuse kaotuse (kaotatud kasum) või mis tahes
muu põhjuse eest, mis on seotud selliste NDS-i toodete ostu, müügi, liisimise, nende nõuete ja
tingimuste või mis tahes lepingu tingimustega, mis sisaldavad neid tingimusi.
MÕNI JURISDIKTSIOON EI LUBA TEATAVATE GARANTIIDE VÕI VASTUTUSE PIIRANGUTE
VÄLISTUSI JA LAHTIÜTLUSI, NII ET SIINTOODUD PIIRANGUD JA/VÕI VÄLISTUSED EI PRUUGI
KEHTIDA. SELLISEL JUHUL PIIRDUB VASTUTUS JURISDIKTSIOONI SEADUSTEGA LUBATUD
KÕRGEIMA MÄÄRAGA.
Käesolevas dokumendis esitatud teave, sealhulgas kõik kujunduslahendused ja nendega seotud
materjalid, on NDS-i ja/või selle litsentsiaaride väärtuslik vara ning vajaduse korral reserveerivad nad
kogu patendi, autoriõiguse ja muud selle dokumendi omandiõigused, sealhulgas kogu kujunduse,
reprodutseerimise, tootmise, kasutamise ja müügiga seotud õigused, välja arvatud juhul, kui nimetatud
õigused on selgelt teistele antud.
Seda kasutusjuhendit võidakse ette teatamata muuta. Kui teil on kõige uuemate juhiste kohta küsimusi,
pöörduge NDS-i poole.
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