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1 Tärkeitä huomautuksia käyttäjälle
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu laitteen ja lisävarusteiden toimintaan ja toimintoihin ennen käyttöä
leikkaustoimenpiteissä. Jos tässä oppaassa olevia ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla

• potilaan hengenvaarallinen loukkaantuminen,

• vakavia vammoja leikkausryhmälle, hoito- tai huoltohenkilöstölle

• tai laitteen ja/tai lisävarusteiden vahingoittuminen tai toimintahäiriö.

Valmistaja pidättää oikeuden muuttaa tuotteen ulkoasua, grafiikkaa ja teknisiä tietoja jatkuvan
tuotekehityksensä vuoksi.

Huomaa: VAARA-, VAROITUS- ja HUOMAUTUS-sanoilla merkityillä kappaleilla on erityinen merkitys. Näillä
sanoilla merkittyihin osioihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

VAARA!
Potilaan, laitteen käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden turvallisuus on vaarassa.
Ota tämä varoitus huomioon potilaan, laitteen käyttäjän tai ulkopuolisten henkilöiden
loukkaantumisten välttämiseksi.

HUOMAUTUS!
Nämä kohdat sisältävät tietoja käyttäjälle, jotta laitetta ja sen lisävarusteita käytetään
sen määräysten mukaiseen tarkoitukseen.

OHJE!

Nämä kohdat sisältävät tietoja, joilla tarkennetaan ohjeita tai annetaan hyödyllisiä
lisätietoja.
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2 Turvallisuustiedot

2.1 Varoitukset ja huomautukset

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että seuraavassa on tärkeitä tämän laitteiston asennusta ja/tai
käyttöä koskevia tietoja. Tämän merkin jälkeen tulevat tiedot on luettava huolellisesti.

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että käyttöohje ja sen käännökset on julkaistu NDS:n
verkkosivustolla seuraavassa osoitteessa: www.ndssi.com/user-manuals/

Tämä merkki varoittaa käyttäjää siitä, että laitteen sisäinen, eristämätön jännite saattaa riittää
aiheuttamaan sähköiskun. Älä kosketa mitään laitteen sisäisiä osia. Sähköiskuvaaran
vähentämiseksi laitteen kuorta tai takaosaa EI saa irrottaa.

Tämä merkki ilmaisee käyttäjälle, että sitä seuraavat tiedot on luettava huolellisesti, jotta vältytään
vaurioittamasta laitteistoa.

Tämä merkki ilmoittaa valmistajan.

Tämä merkki ilmoittaa valmistajan edustajan Euroopan yhteisössä.

Tämä merkki ilmaisee, että laite on lääkinnällinen laite. Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan
terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön ammatillisessa terveydenhuoltoympäristössä.

TÜV on hyväksynyt tämän tuotteen vain standardien CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 ja ANSI/AAMI
ES60601-1 mukaisten sähköisku-, tulipalo- ja mekaniikkavaarojen osalta.

Tämä tuote täyttää standardin EN60601-1 vaatimukset ja noudattaa siten Euroopan unionin
lääkintälaiteasetuksen 2017/745 vaatimuksia.

HUOMAUTUS!
Vakavan vaaratilanteen tapahduttua

Ilmoita laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista valmistajalle ja sen jäsenvaltion
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut.

HUOMAUTUS!

Tämä tuote on luokan I laite Euroopan lääkintälaiteasetuksen mukaan. Sitä ei saa muuttaa
mitenkään.
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HUOMAUTUS!

Tämä tuote on Yhdysvalloissa ja Kanadassa luokan II lääkintälaite. Sitä ei saa muuttaa
mitenkään.

OHJE!

Tämä laite/järjestelmä on tarkoitettu ainoastaan terveydenhuollon ammattilaisten
käyttöön.

OHJE!

Laitteen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Anna huolto pätevän
huoltohenkilöstön tehtäväksi.

VAARA!
Tulipalo- ja sähköiskuvaara

Älä altista tätä tuotetta sateelle tai kosteudelle.

VAARA!

Älä käytä tämän laitteen napaisuudesta riippuvaa pistoketta jatkojohdon tai muiden
pistorasioiden kanssa, elleivät sen piikit työnny kokonaan sisään.

OHJE!

Tämä tuote on suunniteltu täyttämään potilaan läheisyydessä olevan laitteen
lääketieteelliset turvavaatimukset.

NDS Surgical Imaging, LLC, ilmoittaa täten, että tämäZEROWIRE® G2-järjestelmä noudattaa direktiivin
2014/53/EU olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen teksti on kokonaisuudessaan saatavilla pyynnöstä.

Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä.

Radioliikennehyväksyntä:
Tämä laite täyttää EN302 567 V2.0.24 -luonnoksen vaatimukset ja noudattaa Radiolaitedirektiiviä (RED)
2014/53/EU.

FCC-tunniste: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 tai 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

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

Tämä tuote noudattaa edellä olevia turvastandardeja vain silloin, kun sen kanssa käytetään NDS-yrityksen
toimittamaa lääkintälaatuista virtalähdettä.

Malli ZEROWIRE® G2
Virtalähde GlobTek GTM91120-3024-T3A

Vaihtovirtatulo 100–240 V, taajuus 50–60 Hz

Tasavirtalähtö 24 volttia, 1,25 ampeeria
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2.2 Virtajohto

Käytä toimitettua sairaalalaatuista virtajohtoa, jossa on virtalähteeseen sopiva pistoke.

• Virtajohto on tämän tuotteen ainoa varsinainen irtikytkentälaite. Tuotteen virta katkaistaan irrottamalla
virtajohto pistorasiasta.

• Jos laite on kiinnitetty seinään, irrota seinään kiinnitetty virtasovitin tuotteen virran katkaisemiseksi.

• Tuote ja muut lääkintälaitteet tulee sijoittaa niin, että virtajohtoon ja pistorasiaan pääsee helposti käsiksi.

• Jos tämän tuotteen kytkentä pistorasiaan edellyttää jatkojohtoa, tulee varmistaa, että virtajohdon pistoke
voidaan kytkeä jatkojohtoon pitävästi.

• Kun tuotetta käytetään Yhdysvalloissa jännitteeltään yli 120 voltin sähköverkossa, se tulee kytkeä
välimuuntajapiiriin.

2.3 Kierrätys

Noudata paikallisia kierrätysmääräyksiä ja -suunnitelmia tämän laitteen kierrätyksessä tai
hävityksessä.
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3 Yleisiä tietoja

3.1 Tietoa tästä oppaasta

Tämä opas on suunniteltu auttamaan käyttäjää langattoman ZEROWIRE® G2-videojärjestelmän asennuksessa,
käyttöönotossa ja käytössä.

Tämän oppaan toiminnalliset kuvaukset koskevat seuraavia:

1. ZEROWIRE® G2-vastaanotin

2. ZEROWIRE® G2-lähetin (tulo: DVI ja 3G-SDI)

Katso ZEROWIRE® G2-lisävarustesarjat näytön mukaan [}  32] nähdäksesi tuotteen osanumerot ja
lisäosat.

3.2 Käyttötarkoitus ja vasta-aiheet

Käyttötarkoitus
NDSZEROWIRE® G2 on langattomaan videotiedonsiirtoon tarkoitettu lähetin- ja vastaanotinpari, jolla
toimitetaan tähystyskameran tai -prosessorin kaltaisesta tai muusta videolähteestä saatavia videosignaaleja
radiotaajuisen linkin välityksellä ZEROWIRE® G2-vastaanottimeen kuvien näyttämiseksi tähystyksen ja
yleiskirurgisten toimenpiteiden aikana.

Langaton ZEROWIRE® G2-videojärjestelmä on epästeriili kestokäyttölaite, jota ei ole tarkoitettu käytettäväksi
steriilillä alueella.

Vasta-aiheet
1. Nämä yksiköt ovat epästeriilejä kestokäyttölaitteita, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi steriilillä

alueella.

2. Tätä laitetta ei  käyttää ilmaa, happea tai typpioksidia sisältävien tulenarkojen anestesiakaasuseosten
lähellä.

Ei saa käyttää magneettikuvausympäristössä

VAARA!

Mikään tämän tuotteen osa ei saa koskea potilaaseen. Tuotetta ja potilasta ei saa koskettaa
samanaikaisesti. Käytettävän laitteen ja käyttäjän tai potilaan välillä täytyy säilyttää
vähintään 20 cm:n etäisyys.

VAARA!

Tehtäväkriittisiin käyttötarkoituksiin suosittelemme vahvasti, että korvaava ZEROWIRE®
G2-lähetin- ja vastaanotinpari ja DVI-johto ovat käytettävissä välittömästi.

Suosittelemme lisäksi, että aina kirurgisen toimenpiteen ollessa käynnissä on heti
käytettävissä videolähteeseen kiinteästi kytketty näyttö.

Katso Tyypillinen asennus [} 21].
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3.3 Yleiskatsaus

ZEROWIRE® G2-järjestelmä mahdollistaa videosignaalien langattoman toimituksen
tähystyskameraprosessorin tai muun videolähteen DVI- tai 3G-SDI-lähdöstä videonäytön DVI-tuloon.

Se toimii 60 Ghz:iin perustuvana langattomana HD-järjestelmänä FCC:n (osa 15) sääntöjen mukaisesti. Nämä
koskevat lisensoimatonta 57–64 GHz:n taajuuskaistaa, joka sijaitsee sähkömagneettisen spektrin
millimetriaaltojen (mmW) osuudella.

Järjestelmä koostuu lähettimestä ja vastaanottimesta. Lähetin ja vastaanotin asennetaan näytön
ylätakareunaan.

Lähetin voi saada videotulon joko tähystyskameraprosessorista tai näytön DVI- tai SDI-jälleenreitityslähdöistä.

Vastaanottimen lähtö liitetään näytön DVI-tuloon. Yksiköt saavat virran NDS:n 24 V:n tasavirtalähteestä tai Y-
sovitinjohdon kautta.

OHJE!

Y-sovitinjohdot on tarkoitettu käytettäviksi vain NDS-näyttöjen kanssa, jotka saavat virran
NDS:n 24 V:n tasavirtalähteestä.

Y-sovittimista on tietoja kohdassa Virtavaihtoehdot [} 16]. Tavallisesta käyttöönotosta on tietoja kohdassa
Tyypillinen asennus [} 21].

3.4 Häiriötön etäisyys

Seuraavassa taulukossa luetellut laitteet on testattu sen toteamiseksi, miten lähellä ZEROWIRE® G2-
järjestelmää niitä voidaan käyttää ilman, että keskinäisiä häiriöitä esiintyy.

Jos ZEROWIRE® G2-järjestelmän epäillään joskus aiheuttavan tai saavan kyseisistä laitteista häiriöitä, laitteet
pitää siirtää kauemmaksi toisistaan ja taulukossa määritettyjä vähimmäisetäisyyksiä tulee ylläpitää.

Testatut laitteet Etäisyys lähettimestä Etäisyys vastaanottimesta
Sähköpoltto > 61 cm (2 ft) > 30 cm (1 ft)

RFID > 1 cm > 1 cm

2,4 Ghz:n langaton tukiasema > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

5,8 Ghz:n langaton tukiasema > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Matkapuhelin > 1 cm > 1 cm

Bluetooth-laite > 1 cm > 1 cm
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4 Käyttöönotto ja asennus

4.1 Liitinpaneelit

(1)

(2)

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

ZEROWIRE® G2-lähettimen ja -vastaanottimen liitinpaneelit

(1) ZEROWIRE® G2-lähetin (5) DVI-tulo
(2) ZEROWIRE® G2-vastaanotin (6) DVI-lähtö
(3) Virtakytkin (7) 3G-SDI-tulo
(4) Virtaliitin (8) USB-portit (laiteohjelmistopäivityksiä varten)

OHJE!

USB-portteja käytetään päivitysten asentamiseen lähettimen tai vastaanottimen
laiteohjelmistoon, eikä niitä käytetä tavallisena I/O-porttina.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Lähettimen/vastaanottimen linkki ja tilavalo

(1) Linkitysvalo
(2) Link-painike
(3) Lähettimen tilavalo
(4) Vastaanottimen tilavalo

LINK-painikkeella lähetin linkitetään vastaanottimeen.

Vastaanottimen LINK-painikkeella aktivoidaan myös kohdassa Signaalivoimakkuus ja näyttövalikon
diagnostiikkaviestit [} 26] kuvattu Signaalivoimakkuuden pylväskaavio.

4.2 Asennus

Kiinnitystelineet
Katso ZEROWIRE® G2-lisävarustesarjat näytön mukaan [} 32].

Asennus (kiinnitettävät näytöt)

OHJE!

Tämä asennus vaatii kaksi henkilöä: toinen tukee näyttöä ja toinen tekee asennuksen.

Korvaa vasemmanpuoleiset kiinnitysruuvit kahdella mukana toimitetulla pidemmällä kiinnitysruuvilla. Katso
kohta A kuvasta Asennuksen takanäkymä - kiinnitysruuvit [} 15].

Kiristä mukana toimitettuja vasemmanpuoleisia ruuveja vain 2–3 kierrosta.

Irrota kaksi oikeanpuoleista ruuvia VESA-kiinnityksestä. Katso B kuvasta Asennuksen takanäkymä -
kiinnitysruuvit [} 15].
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A B

Asennuksen takanäkymä - kiinnitysruuvit

Kun asennusreuna on näytön etuosaa kohti, liu'uta kulmakannatinta VESA-kiinnikkeen
ja näytön takaosan väliin, kunnes asentamallesi näytölle merkityt lovet sopivat kahden
vasemmanpuoleisen ruuvin päälle. Katso C kuvasta Asennuksen takanäkymä –
kulmakannatin ja moduulit [} 16].

Korvaa oikeanpuoleiset ruuvit mukana toimitetuilla ruuveilla.

Kiristä kaikki ruuvit.
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C D
Asennuksen takanäkymä – kulmakannatin ja moduulit

Kun ZEROWIRE® G2-lähetin- tai -vastaanotinmoduulin takaosa on näytön etuosaa kohti, kohdista moduulin
pohjassa oleva aukko asennusreunaan ja työnnä moduulia asennusreunaan, kunnes moduuli on tukevasti
paikallaan. Katso D kuvasta Asennuksen takanäkymä – kulmakannatin ja moduulit [} 16].

4.3 Virtavaihtoehdot

Sellaisissa ZEROWIRE® G2-lähettimissä ja -vastaanottimissa, joita käytetään enintään 81 cm:n (32 tuuman)
NDS-näyttöjen kanssa, virtaa voidaan syöttää valinnaisella Y-sovitinjohdolla ZEROWIRE® G2-yksikköön.
Kaksi Y-sovitinjohtotyyppiä on esitetty alla.

Tarvittaessa asianmukainen Y-johto sisältyy lisävarustesarjaan (katso ZEROWIRE® G2-lisävarustesarjat näytön
mukaan [} 32] määrittääksesi oikean lisävarustesarjan käytettävää NDS-näyttöä varten).

ZEROWIRE® G2-lähetin- ja -vastaanotinyksiköille voidaan antaa virtaa myös mukana tulevalla 24 V:n
tasavirtalähteellä.

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

(1) (2)

(1) 24 VDC-virtalähteiden mallinumerot
(2) Y-sovitinjohdon J3 tai 24 VDC:n virtajohto kytketään tähän

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Valitse ja asenna virtalähdettä käytettäessä pistokeadapteri, joka vastaa tehontarvetta.
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4.4 Kytkentäkaaviot

ZEROWIRE® G2-lähettimen kytkentä

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI-videolähde
(2) DVI-lähtö (DVI-kaapeli)
(3) SDI-lähtö (vaihtoehtoinen 3G-SDI-kaapeli)
(4) Näytön tehonsyöttö (24 VDC)
(5) Lähettimen tehonsyöttö (24 VDC)
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ZEROWIRE® G2-vastaanottimen kytkentä

(1)

(2)

(3)

Vastaanottimen kytkentä

(1) DVI-tulo (DVI-kaapeli)
(2) Lähettimen tehonsyöttö (24 VDC)
(3) Näytön tehonsyöttö (24 VDC)

4.5 Johdon taivutussäde

HUOMAUTUS!
Videosignaalin heikentyminen

Suosittelemme, ettei metallijohtojen taivutussäde ole pienempi kuin 2,5 tuumaa (63 mm)
tai seitsemän kertaa johdon halkaisija sen mukaan, kumpi on suurempi. Jyrkemmät mutkat
voivat vahingoittaa kaapelia ja/tai heikentää videosignaalia.

4.6 Käyttöönotto

Lähettimen linkitys vastaanottimeen
Ennen kuin ZEROWIRE® G2-järjestelmä otetaan käyttöön, lähetin- ja vastaanotinpari on linkitettävä.

Kun lähetin ja vastaanotin on linkitetty, ne pysyvät linkitettyinä, kunnes lähetin linkitetään toiseen
vastaanottimeen tai vastaanotin linkitetään toiseen lähettimeen.

OHJE!

Jos linkitetty pari kytketään pois päältä, ne linkittyvät automaattisesti toisiinsa, kun ne
kytketään takaisin päälle.
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Linkitysmenetelmä:
1. Liitä DVI- tai SDI-videolähde lähetinyksikköön (2) ja näyttö vastaanotinyksikön DVI-lähtöön (3).
2. Paina vastaanotinyksikön (3) LINK-painiketta (6), kunnes sen linkitysvalo (5) alkaa vilkkua nopeasti

sinisenä, ja päästä sitten irti. Tässä vaiheessa käyttäjällä on 60 sekuntia aikaa siirtyä toisen yksikön luokse ja
painaa sen LINK-painiketta (2).

3. Paina lähetinyksikön (2) LINK-painiketta (6), kunnes sen linkitysvalo (5) alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, ja
päästä sitten irti.

4. Kun lähetin- ja vastaanotinyksiköt tunnistavat toisensa ja alkavat linkittyä, molempien yksiköiden tilavalo
(7)/(8) ja linkitysvalo (5) vilkkuvat nopeasti useiden sekuntien ajan. Kun yhteys on muodostettu, kunkin
yksikön linkitysvalo sammuu.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Linkitysmenetelmä

(1) DVI- tai SDI-signaali
(2) Lähetin
(3) Vastaanotin
(4) DVI-lähtö näyttöön
(5) Linkitysvalo
(6) Lähettimen/vastaanottimen linkityspainike (aloita linkitys painamalla)
(7) Lähettimen tilavalo
(8) Vastaanottimen tilavalo
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HUOMAUTUS!

ZEROWIRE® G2-lähetin- ja -vastaanotinyksiköt eivät ole yhteensopivia aiempien
ZEROWIRE® G2-lähetin- ja -vastaanotinyksiköiden kanssa.

Videon lähetys
Kun linkitys on valmis, tilavalojen pitäisi muuttua sinisiksi ja lähdekuvan pitäisi ilmestyä näytölle. Tämä päättää
peruskäyttöönoton.

OHJE!

Lähettimen ja vastaanottimen toiminta ei rajoitu vain näköyhteyteen, vaan pari toimii
luotettavasti välissä olevista esteistä huolimatta. Kumpaakaan yksikköä ei kuitenkaan saa
kokonaan ympäröidä metalliesineillä.

4.7 Tyypillinen asennus

VAARA!

Tehtäväkriittisiin käyttötarkoituksiin suosittelemme vahvasti, että korvaava ZEROWIRE®
G2-lähetin- ja vastaanotinpari ja DVI-johto ovat käytettävissä välittömästi.

Suosittelemme lisäksi, että aina kirurgisen toimenpiteen ollessa käynnissä on heti
käytettävissä videolähteeseen kiinteästi kytketty näyttö.

(1) (2)

Tyypillinen asennus

(1) Lähetin
(2) Vastaanotin
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4.8 Suorituskyky

Langaton ZEROWIRE® G2-HD-videojärjestelmä on tarkoitettu ja optimoitu käyttöön leikkaussaleissa tai
toimenpidehuoneissa. Kliinisen ympäristön ulkopuolinen käyttö ei ole suositeltavaa.

Seuraavat toimenpiteet auttavat ZEROWIRE® G2-järjestelmää toimimaan optimaalisesti:

1. Asenna molemmat komponentit vähintään 1,5 m:n (5 jalan) korkeudelle lattiasta.

2. Sekä lähettimen että vastaanottimen pitäisi ihanteellisesti olla samalla korkeudella.

3. Luotettava videoyhteys saadaan noudattamalla osiossa Sijoitus ja suuntaus [} 22] olevia ohjeita.

4. Lähettimen ja vastaanottimen pitää olla vastakkain ja niiden välisen ilmatilan pitää olla esteetön.

5. Jos lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole suoraa näköyhteyttä, ne pitää sijoittaa enintään 1,8 m:n (6
jalan) päähän seinistä.

4.9 Sijoitus ja suuntaus

Antennin signaalikentän muodon vuoksi niin lähetin- kuin vastaanotinyksiköt tulee asentaa siten, että ne ovat
kohdakkain pysty- ja vaakasuuntaisesti ± 10 ° kulmassa.

Pystysuuntainen kohdistus
Pystysuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

Vaakasuuntainen kohdistus
Vaakasuuntaisen kohdistuksen tulee olla ± 10 ° kulmassa.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Lähetin
(2) Ensisijainen monitori
(3) Vastaanotin
(4) Toissijainen monitori



23 / 40

Käyttöönotto ja asennus | 23

(1)
(2)

(1) Lähetin
(2) Kentän muoto

Korkeus
Lähettimen ja vastaanottimen tulee olla vähintään 1,5 m:n (5 jalan) korkeudella lattianpinnasta, samalla
korkeudella, ja on suositeltavaa, että lähettimen ja vastaanottimen etureunat ovat samansuuntaisesti kohti
toisiaan.

Vaakasuuntainen etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä
ZEROWIRE® G2 toimii oikein, kun vaakasuuntainen etäisyys lähettimen ja vastaanottimen välillä on enintään
9,1 m (30 jalkaa). Useimmissa leikkaussaliympäristöissä parhaimmat tulokset saavutetaan, kun
vaakasuuntainen etäisyys on enintään 2,4 m (8 jalkaa).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) ZEROWIRE® G2-lähetin (5) Valssituki
(2) Ensisijainen näyttö (6) Leikkauspöytä
(3) Toissijainen näyttö (7) Endoskopiakärry
(4) ZEROWIRE® G2-vastaanotin

4.10 Toiminta näköyhteyden puuttuessa

ZEROWIRE® G2-järjestelmä voi ylläpitää langattoman yhteyden osittaisista esteistä huolimatta. Paras
suorituskyky saavutetaan kuitenkin selkeällä yksiköiden välisellä näköyhteydellä.

Leikkaussaliympäristössä kattoon asennettu puomijärjestelmä ja sen jousivarsien liitokset sekä kirurgiset
valopäät ovat suuria metallirakenteita, jotka voivat mahdollisesti estää langattomat signaalit, jos ne häiritsevät
lähettimen ja vastaanottimen välistä näköyhteyttä (katso alla olevaa kuvaa).

Kirurgiset valot tulisi mieluiten sijoittaa pois tieltä tai asettaa näköyhteyden yläpuolelle. Jos esineen on oltava
näköyhteyden tiellä, paras vaihtoehto on sijoittaa se lähettimen ja vastaanottimen puoliväliin.

Leikkaussalit, joiden seinät ja/tai katto on rakennettu metallilevyistä, voivat heikentää ZEROWIRE® G2-
järjestelmän suorituskykyä. Tätä tilannetta voidaan mahdollisesti lieventää siirtämällä lähetin ja vastaanotin
lähemmäs toisiaan, asettamalla niiden näköyhteyden kulma 0°:seen (katso Sijoitus ja suuntaus [}  22]) ja
varmistamalla, että lähettimen ja vastaanottimen välillä ei ole esteitä.
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Näköyhteys puuttuu

4.11 Samalla kanavalla esiintyvien häiriöiden välttäminen

Jos ZEROWIRE® G2-järjestelmiä on tyypilliseen tapaan huoneessa vain yksi, rajoituksia ei olennaisesti ole.
Lähettimen kanavan valinta -ominaisuus valitsee virran kytkemisen yhteydessä kahdesta käytettävissä
olevasta kanavasta häiriöille vähiten herkän kanavan.

Eräitä ZEROWIRE® G2-kanavien erotukseen vaikuttavia tekijöitä on lueteltu alla.

1. Huoneen seinien paksuus ja materiaali.

2. Huoneen ovien avaaminen ja sulkeminen.

3. Huoneen katon rakenne ja rakennusmateriaalit.

OHJE!

Huoneiden välistä toimintaa ei tueta.
ZEROWIRE® G2-lähetin-/vastaanotinparit täytyy asentaa samaan huoneeseen.

Kun tiettyyn huoneeseen asennetaan kaksi lähetin-/vastaanotinparia, kukin pari täytyy
linkittää kerrallaan ja erikseen niin, että toinen pari linkitetään ensimmäisen parin
onnistuneen linkityksen jälkeen. Ensin linkitettyä paria ei tarvitse sammuttaa ennen toisen
parin virran kytkemistä tai linkitystä.
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4.12 Kanavien käyttö

Asianmukaiset asetukset pitää todeta seuraavien suositusten avulla.

1. ZEROWIRE® G2-lähetin- ja/tai -vastaanotinyksikköjä ei voi käyttää aiempien ZEROWIRE® G2-lähetin-
ja/tai -vastaanotinyksikköjen kanssa.

2. Samassa huoneessa voidaan käyttää enintään kahta ZEROWIRE® G2-järjestelmää. Huoneessa olevien
lähettimien ja vastaanottimien tulee olla vähintään 1 metrin (3 jalan) etäisyydellä toisistaan.

3. Kahden ZEROWIRE® G2-järjestelmän ryhmiä voidaan asettaa useisiin huoneisiin sillä ehdolla, että huoneet
ovat vähintään 7,6 m:n (25 jalan) päässä toisistaan.

4. ZEROWIRE® G2-lähettimiä ja/tai -vastaanottimia ei saa asentaa metallikaappeihin tai
metalliesineiden keskelle, sillä tällöin lähettimen ja vastaanottimen välinen tiedonsiirto estyy.

4.13 Usean järjestelmän asennus

Kun kaksi järjestelmää asennetaan tiettyyn leikkaussaliin, käytä seuraavaa menettelyä:

1. Jos lähetin- ja vastaanotinyksiköitä ei ole linkitetty, kytke yhteen lähettimeen ja yhteen vastaanottimeen
virta ja noudata sitten Käyttöönotto [} 19] -kohdassa kuvattua linkitysmenettelyä.

2. Kytke toinen lähetin-vastaanotinpari päälle ja toista linkitysmenetelmä. Lähetin- ja vastaanotinparit
täytyy linkittää yksi pari kerrallaan. Suosittelemme parien merkintää tarroilla asennuksen ja
vianetsinnän helpottamiseksi.

4.14 Signaalivoimakkuus ja näyttövalikon diagnostiikkaviestit

Kun vastaanotin on liitetty näyttöön, näytön vasemmassa alakulmassa näkyy selkeitä diagnostiikkaviestejä,
jotka ilmoittavat käyttäjälle vastaanottimen nykyisen tilan.

Viestit näkyvät 15 sekuntia, paitsi kun näytössä näkyy Search for transmitter wireless signal failed
(Lähettimen langattoman signaalin etsintä epäonnistui) ja No wireless signal detected:
ss=0 vm=NONE (Langatonta signaalia ei havaittu).
Search for transmitter wireless signal failed ja No wireless signal detected: ss=0  vm=NONE
näkyvät, kunnes korjaavat toimenpiteet on suoritettu.

Kun näytöllä näkyy No wireless signal detected: ss=0  vm=NONE -viesti ja/tai 1-pylväinen kaavio,
langaton linkki on epäluotettava ja vaatii välittömiä korjaustoimenpiteitä.

Signaalivoimakkuuden pylväskaavio näkyy vastaanottimen näytön oikeassa alakulmassa 60 sekunnin
ajan käynnistyksen yhteydessä. Se näkyy myös, kun linkki muodostetaan linkin katkaisun jälkeen.

Kun linkin laatu on huono tai heikko, pylväskaavio näkyy automaattisesti varoitukseksi käyttäjälle, että
korjaustoimenpiteitä tarvitaan.
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Näyttövalikon viestit näkyvät signaalivoimakkuuspalkin alapuolella.

(1)

(1) Signaalivoimakkuuspylväs

Näyttövalikon viestit
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Langatonta signaalia ei havaittu)
No DVI/SDI signal detected (DVI/SDI-signaalia ei havaittu)
Receiving wireless signal (Langattoman signaalin vastaanotto)
Trying to establish wireless link (Yritetään muodostaa langatonta yhteyttä)
Unable to establish wireless link (Langattoman yhteyden muodostaminen ei onnistunut)
Searching for transmitter wireless signal (Lähettimen langatonta signaalia haetaan)
Search for transmitter wireless signal failed (Lähettimen langattoman signaalin haku
epäonnistui)

Signaalivoimakkuuden pylväskaaviot

Erinomainen linkin laatu

Hyväksyttävä linkin laatu

Huono linkin laatu tai linkki on katkennut, toistuvaa
piksellaatiota ja/tai näytön jähmettymistä
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5 ZEROWIRE® G2-vianmääritys

Ongelma Mahdollinen syy Korjaava toimenpide

Ilmaisinvalo ei pala

Löysällä oleva
virtaliitin

Varmista, että virtalähteen liitin on kytketty kunnolla
laitteen virtaliittimeen.

Y-johto
Jos syötät Y-johdolla yksikköön virtaa, varmista, että
se on liitetty NDS:n 24 V:n tasavirtalähteeseen ja että
virtalähde on jännitteinen.

Erillinen virtalähde Jos käytetään erillistä virtalähdettä, varmista, että se
on kytketty kunnolla pistorasiaan.

Pistorasia

Joissain pistorasioissa on sisäänrakennetut
virtakatkaisimet.

Jos käytettävässä pistorasiassa on virtakatkaisin,
tarkista, että se on ON-asennossa (päällä).

Katso lisätietoja osiosta Virtavaihtoehdot [} 16].

Lähetintä ei löydy

Lähetin on OFF-tilassa
tai videolähteen
kaapelia ei ole kytketty
tai videolähde on OFF-
tilassa.

Varmista, että lähetinyksikkö on päällä tai että
lähdesignaali on liitetty.

Näytössä ei näy kuvaa
tulon tarkkuuden
muuttamisen jälkeen

Lähetin tai vastaanotin
ei voi lukittua
videosignaaliin.

Katkaise ja kytke takaisin sekä ZEROWIRE® G2-
lähettimen että -vastaanottimen virta, älä näytön
virtaa.

Linkin muodostus
epäonnistuu
pariliitosyrityksen jälkeen

Lähetin- ja
vastaanotinyksiköt
eivät pysty sopimaan
yhdistettävästä RF-
kanavasta.

Katkaise ja kytke takaisin sekä ZEROWIRE® G2-
lähettimen että -vastaanottimen virta.

Huono tai pätkivä video

Lähetin ja vastaanotin
ovat yli 9,1 m:n (30
jalan) päässä
toisistaan.

Lyhennä lähettimen ja vastaanottimen välinen
etäisyys enintään 9,1 metriin (30 jalkaan).

Katso enimmäiskantama osiosta ZEROWIRE® G2
Spesifikaatiot [} 30].

Lähetin ja vastaanotin
on kohdistettu
huonosti

Noudata lähettimen ja vastaanottimen kohdistuksesta
osiossa Sijoitus ja suuntaus [} 22] annettuja ohjeita.

DVI- tai SDI (vain
lähetin) -liitännät Vahvista, että johdot on liitetty kunnolla.

Videotilaa ei tueta Varmista, että käytettyä videotilaa tuetaan. Katso
Tuetut videotilat [} 31].

DVI- tai SDI (vain
lähetin) -johdot

Vaihda johdot yksi kerrallaan ja tarkista videonäyttö.

Jos videosignaali on hyvä johdon vaihdon jälkeen,
hävitä juuri vaihtamasi johto.

Ylikuuluminen Katso Samalla kanavalla esiintyvien häiriöiden
välttäminen [} 25].

Heikko
signaalivoimakkuus

Katso Signaalivoimakkuus ja näyttövalikon
diagnostiikkaviestit [} 26].
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Ongelma Mahdollinen syy Korjaava toimenpide
Lähetin ja vastaanotin
on kytketty väärinpäin

Varmista, että videolähde on liitetty lähettimeen eikä
vastaanottimeen.

Tilan merkkivalot
Valon tila Kuvaus
Sininen, hitaasti vilkkuva Laite hakee kanavaa.

Sininen, nopeasti vilkkuva Laite yrittää linkittyä.

Sininen, tasaisesti palava Laite lähettää (lähetin) tai vastaanottaa (vastaanotin)
videodataa.

Sininen, kolmen sekunnin välein syttyvä ja sammuva Linkitystietoja ei ole tallennettu.
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6 Spesifikaatiot

6.1 ZEROWIRE® G2 Spesifikaatiot

OHJE!

Spesifikaatioita saatetaan muuttaa ennakkoon varoittamatta. Pyydä voimassa olevat
tekniset tiedot NDS-yritykseltä.

Langattoman signaalin tyyppi 60 GHz:n langaton HD-kaista (WiHD)

Taajuuskaista 57–64 GHz

Videotulot (Tx) DVI-D, 3G-SDI

Videolähdöt (Rx) DVI-D

Videopakkaus Ei ole

3D-signaalimuotojen tuki Riveittäin, ylhäältä alas, rinnakkain

3D-signaalityypit DVI-D, 3G-SDI

3D-videoajoitukset Vain 1080p@59,94 (SMPTE 424M)

HIPAA-tuki 256-bittinen AES-salaus

Järjestelmän latenssi < 1 kehys

Suurin parimäärä / leikkaushuone 2

Radiotaajuustehon lähtö < 28 dBm/MHz EIRP

Enimmäiskantama < 9,14 m (30 ft)*

Tiedonsiirtonopeus 950 Mb/s – 3,8 Gb/s

Tehonkulutus < 8 W

*Tehollinen alue voi vaihdella käyttöympäristöstä riippuen. Noudata kohdan Käyttöönotto [}  19] ohjeita
optimaalisen suorituskyvyn ja kantaman saavuttamiseksi.

Fyysiset mitat
236 mm x 87 mm x 52 mm / 9,3” x 3,4” x 2,0”
(yksittäinen)

Yksikön paino 0,45 kg (1,0 lb)

Käyttölämpötila 0–40 °C (32–104 °F)

Käyttökosteus 20–90 % suhteellinen, kondensoitumaton

Käyttökorkeus 2 000 m (6 600 ft)

Säilytyslämpötila -20–60 °C (-4–140 °F)

Säilytyskosteus < 70 % suhteellinen (kondensoitumaton)

Säilytyskorkeus 10 000 m (33 000 ft)

Kuljetuskosteus < 70 % suhteellinen (kondensoitumaton)

Kuljetusilmanpaine 549–1013 hPa
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6.2 Testitaajuuden suurin EIPR-lähtöteho

Kanavat Testitaajuuden suurin EIPR-
lähtöteho Keskiarvoinen EIRP-lähtöteho

LRP:n matala kanava 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP:n korkea kanava 62,79 GHz 12,1 dBm

HRP:n matala kanava 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP:n korkea kanava 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Tuetut videotilat

Formaatti Kehystaajuus
(Hz)

Vaakasuuntais
et aktiiviset
pikselit

Pystysuuntais
et aktiiviset
pikselit

Vaakasuuntais
et pikselit
yhteensä

Pystysuuntais
et pikselit
yhteensä

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

Mukautettu tila 60 1280 1024 1688 1066

Mukautettu tila 60 1292 960 1576 1000

Mukautettu tila 60 1023 768 1396 806

Mukautettu tila 60 1248 1024 1688 1066

Mukautettu tila 60 1280 1024 1716 1108

Mukautettu tila 60 1440 900 1904 932

Mukautettu tila 60 1024 1024 1686 1068

Mukautettu tila 60 1024 1024 1124 1068

Mukautettu tila 50 1024 1024 1280 1125

Mukautettu tila 60 1280 1024 1688 1066

Mukautettu tila 60 1920 1080 2200 1125

Mukautettu tila 60 1920 1080 2184 1125

Mukautettu tila 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2-lisävarustesarjat näytön mukaan

Näyttö NDS:n osanro

ZEROWIRE® G2-lisävarustesarja
Pari

(lähetin ja
vastaanotin)

Yksi
(lähetin tai

vastaanotin)
EndoVue 24" (vakio) 90K0010

90Z0152 90Z0153Kiinan malli 90K0011

Poistettu malli 90K0004

Radiance Full MMI 24" (vakio) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Kuidulla 90R0022

Kosketuksella 90R0037

Kuidulla ja kosketuksella 90R0038

Kiinan malli 90R0058

Radiance G2 24" (vakio) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Kuidulla 90R0064

Kosketuksella 90R0065

Kuidulla ja kosketuksella 90R0066

Kiinan malli 90R0067

Radiance Full MMI 26" (vakio) 90R0029
90Z0152 90Z0153

Kuidulla 90R0030

Radiance G2 26" (vakio) 90R0050

90Z0152 90Z0153Kuidulla 90R0051

Kiinan malli 90R0061

Radiance G2 HB 26" (vakio) 90R0052

90Z0154 90Z0155Kuidulla 90R0053

Kiinan malli 90R0062

Radiance Ultra 27" (vakio) 90R0104

90Z0156 90Z0157Analogisella piirikortilla 90R0102

Digitaalisella piirikortilla 90R0100

Radiance G2 42" (vakio) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2 55" (vakio) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Kosketuksella 90R0068

Radiance Ultra 32", digitaalinen
toisionäyttö 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", analoginen
toisionäyttö 90R0107

Radiance Ultra 32", vain ensiönäyttö 90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
digitaalinen toisionäyttö 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
analoginen toisionäyttö 90R0113
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Radiance Ultra 32", TRUCOLOR, vain
ensiönäyttö 90R0114

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

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

6.5 Puhdistus- ja desinfiointiohjeet

HUOMAUTUS!
Ennen puhdistusta ja pintojen desinfiointia laite on sammutettava ja irrotettava
virtalähteestä.

Älä päästä nesteitä laitteen sisälle.
Älä anna ulkopintojen joutua kosketuksiin sopimattomien liuottimien, kuten alla
lueteltujen, kanssa.

Seurauksena voi olla laitteen vakava vaurioituminen.

Laitteen puhdistus
Pyyhi kaikki ulkopinnat huolellisesti nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu hyväksyttävällä
puhdistusaineella. Hyväksyttävät puhdistusaineet on lueteltu alla.

Poista pesuainejäämät pyyhkimällä kaikki ulkopinnat nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu tislatulla
vedellä.

Laitteen desinfiointi
Desinfioi laite pyyhkimällä kaikki ulkopinnat nukkaamattomalla liinalla, joka on kostutettu 80-prosenttisella
etyylialkoholilla. Anna laitteen ilmakuivua.

Hyväksyttävät puhdistusaineet:
• Etikka (väkiviinaetikka, 5 % happamuus)

• Ammoniakkipohjainen lasinpuhdistusaine

Hyväksyttävät desinfiointiaineet:
• Etanoli, 80 tilavuusprosenttia

Huomautus: Edellä luetellut hyväksyttävät puhdistus- ja desinfiointiaineet on testattu NDS-tuotteilla, eivätkä
ne ohjeiden mukaisesti käytettynä vahingoita tuotteen pintaa ja/tai sen muoviosia.
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7 Sähkömagneettisen yhteensopivuuden taulukot
Kaikkien lääkinnällisten sähkölaitteiden on täytettävä standardin IEC 60601-1-2 vaatimukset. Ennen kirurgista
toimenpidettä on tarpeen ryhtyä varotoimiin, noudattaa tässä oppaassa annettuja ohjeita
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) ja varmentaa kaikkien lääkinnällisten laitteiden
samanaikainen toimivuus sähkömagneettisen yhteensopivuuden ja kaikkien muiden lääkinnällisten laitteiden
yhteistoiminnan varmistamiseksi.

Tämä laite sopii päästöjensä osalta käyttöön teollisuusalueilla ja sairaaloissa (CISPR 11 -standardi, luokka A).
Jos laitetta käytetään asuinympäristössä (mihin vaaditaan yleensä CISPR 11, luokka B), se ei välttämättä suojaa
asianmukaisesti radiotaajuisia viestintäpalveluita. Lieventävät toimenpiteet voivat olla tarpeen, kuten laitteen
sijoittaminen tai suuntaaminen uudelleen.

Seuraavat EMC-taulukot on annettu viitteeksi:

7.1 Ohjeet ja valmistajan ilmoitukset − sähkömagneettinen säteily

Tuote on tarkoitettu käyttöön seuraavanlaisessa ympäristössä. Tuotteen käyttäjän tulee varmistaa, että laitetta
käytetään tällaisessa ympäristössä.

Säteilytesti Yhdenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeistus

Radiotaajuussäteily
CISPR 11 Ryhmä 1

Tuote käyttää radiotaajuista energiaa vain
sisäiseen toimintaansa. Siksi sen radiotaajuiset
päästöt ovat hyvin vähäiset eivätkä
todennäköisesti aiheuta läheisille sähkölaitteille
häiriöitä.

Radiotaajuussäteily
CISPR 11 Luokka B

Tuote sopii käyttöön kaikissa laitoksissa, paitsi
julkisissa laitoksissa ja niissä laitoksissa, jotka on
yhdistetty suoraan julkiseen verkkoon, joka
toimittaa virtaa julkiseen käyttöön tarkoitettuihin
rakennuksiin.

Harmoniset lähetteet
IEC 61000-3-2 Luokka A

Jännitevaihtelut/
välkyntäpäästöt
IEC 61000-3-3

Yhteensopiva
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7.2 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettinen häiriönsieto

Tämä tuote on tarkoitettu käyttöön seuraavanlaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä. Asiakkaan tai
tuotteen käyttäjän tulee varmistaa, että sitä käytetään sellaisessa ympäristössä.

Häiriösietotesti Häiriösietotesti

Sähköstaattinen purkaus (ESD) IEC 61000- 4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV:n kontaktipurkaus

± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV:n ilmapurkaus

Säteilevä radiotaajuuskenttä IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz – 2,7 GHz

80 % AM 1 kHz

Lähikentät langattomista lähettimistä IEC 61000-4-3

80 MHz – 2,7 GHz 3 V/m

Pistokokeet: 385 MHz arvossa 27 V/m;

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

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

Nopea sähkötransientti / purske IEC 61000-4-4

± 2 kV, vaihtoverkkovirta

± 1 kV, I/O-portit

100 kHz PRR

Jännitepiikki IEC 61000-4-5

Vaihtoverkkovirta, johtimesta maahan

Vaihtoverkkovirta, johtimesta johtimeen

± 0,5; ± 1; ± 2 kV

± 0,5; ± 1 kV

Johtuva radiotaajuus IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)

6 V ISM-kaistat

80 % AM 1 kHz

Sähkötaajuinen (50/60 Hz) magneettikenttä
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 tai 60 Hz

Virransyötön tulojohtimien jännitekuopat, lyhyet
katkot ja jännitevaihtelut IEC 61000-4-11

100 %:n kuoppa, 0,5 jaksoa, 0 °, 45 °, 90 °, 135 °,

180°, 225°, 270°, 315°

100 %:n kuoppa, 1 jakso

30 %:n kuoppa, 25/30 jaksoa (50/60 Hz)

Katko 100 %:n lasku, 5 s

OHJE!

Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelimien (matkapuhelimien/langattomien) ja
maaradioverkkojen, amatööriradioiden, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten
teoreettisia kenttävoimakkuuksia ei voi ennustaa tarkasti. Kiinteistä radiotaajuisista
lähettimistä johtuvan sähkömagneettisen ympäristön arvioimiseksi tulee harkita
sähkömagneettista kartoitusta. Jos tuotteen käyttöpaikasta mitattu kenttävoimakkuus
ylittää soveltuvan edellä olevan radiotaajuuden yhdenmukaisuustason, tuotetta tulee
tarkkailla normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos havaitaan epänormaalia toimintaa,
lisätoimenpiteet, kuten tuotteen suuntauksen tai sijainnin muuttaminen, saattavat olla
tarpeen.
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OHJE!

Taajuusalueella 150 kHz–80 MHz kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 
3 V/m.

7.3 Ohjeistus ja valmistajan ilmoitus – suositeltavat varoetäisyydet

Radiotaajuisten kannettavien tai mobiiliviestimien ja tuotteen väliset suositeltavat keskinäiset
etäisyydet
Tuote on tarkoitettu käyttöön sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuiset häiriöt ovat
hallinnassa. Asiakas tai tuotteen käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettiset häiriöt ylläpitämällä
radiotaajuisten kannettavien ja mobiiliviestimien (lähettimien) sekä tuotteen välisen vähimmäisetäisyyden,
kuten jäljempänä on suositeltu viestimen suurimman lähtötehon perusteella.

VAARA!
Radiotaajuudella toimivien televiestintälaitteiden (lähettimien) vaikutus
suorituskykyominaisuuksiin

Kannettavilla suurtaajuusviestintälaitteilla voi olla vaikutusta laitteen
suorituskykyominaisuuksiin. Siksi tällaisia laitteita tulee pitää vähintään 30 cm:n
(riippumatta muista laskelmista) etäisyydellä insuflaattoreista, sen lisätarvikkeista ja
johdoista.

Lähettimen suurin
nimellinen lähtöteho (W)

Keskinäinen etäisyys metreinä lähettimen taajuuden perusteella

150kHz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 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

Jos lähettimen ilmoitettua enimmäislähtötehoa ei ole mainittu yllä, suositeltu keskinäinen etäisyys d metreissä
(m) voidaan arvioida käyttämällä lähettimen taajuuteen sovellettavaa yhtälöä, jossa P on lähettimen
valmistajan ilmoittama enimmäislähtöteho watteina (W).

OHJE!

80 ja 800 MHz:n taajuuksilla sovelletaan korkeamman taajuusalueen keskinäistä etäisyyttä.

OHJE!

Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömagneettisen kentän
etenemiseen vaikuttavat rakennusten, esineiden ja ihmisten aiheuttamat vaimentumat ja
heijastukset.
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8 Ehdot

8.1 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

FCC:n ja Eurooppa-neuvoston eurooppalaiset standardit
Tämä laite noudattaa FCC:n sääntöjen osan 15 ja Euroopan unionin Lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen
2017/745 vaatimuksia. Käyttö on seuraavan kahden ehdon alaista: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia
häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy sietää vastaanotettuja häiriöitä, myös mahdollisesti ei-toivottavia tuloksia
aiheuttavia häiriöitä.

1. Värimonitorissa on käytettävä määritettyjä kiinteitä kaapeleita, jotta ne eivät häiritse radio- ja
televisiovastaanottoa. Muiden kaapeleiden ja sovittimien käyttö saattaa aiheuttaa häiriöitä muille
sähkölaitteille.

2. Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n säännösten osan 15 ja CISPR 11:n mukaisia
raja-arvoja. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja
käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle.

IEC
Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan lääkinnällisiä laitteita koskevia IEC 60601-1-2 -standardin
mukaisia raja-arvoja. Nämä rajoitukset on tarkoitettu tarjoamaan kohtuullinen suojaus haitallisilta häiriöiltä,
kun laitetta käytetään tyypillisessä terveydenhuollon ympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä
radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa muille lähellä
oleville laitteille haitallisia häiriöitä.

FCC, Eurooppa-neuvoston asetukset ja IEC
Ei ole takuuta, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai
televisiovastaanottoa haittaavia häiriöitä, jotka voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se takaisin
päälle, käyttäjä voi yrittää estää häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:

• Muuta vastaanottavan antennin suuntausta tai sijaintia.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

Tähän tuotteeseen kytketyillä lisävarusteilla täytyy olla vastaavien IEC-standardien mukainen sertifiointi (eli
IEC 60950-1 tai IEC 62368-1 tietojenkäsittelylaitteiden osalta ja IEC 60601-1 lääkinnällisten laitteiden osalta).

Lisäksi kaikkien kokoonpanojen tulee olla IEC 60601-1-1 -järjestelmästandardin mukaisia. Henkilö, joka kytkee
lisälaitteita signaalitulo-osaan tai signaalilähtöosaan, määrittää lääkinnällisen järjestelmän ja on siten
vastuussa siitä, että järjestelmä on IEC 60601-1-1 -järjestelmästandardin vaatimusten mukainen. Henkilön, joka
vastaa laitteen kiinnittämisestä järjestelmään, tulee varmistaa, että tämän tuotteen kanssa käytetyt
kiinnitysvälineet ovat IEC-standardin 60601-1 mukaisia. Jos asiasta on epäselvyyttä, käänny teknisen tuen tai
paikallisen edustajan puoleen.

FCC
Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osan 15 luokan B
digitaalisen laitteen raja-arvoja. Nämä raja-arvot on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisilta
häiriöiltä asennuksissa asuinympäristöihin. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja
jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei voida
taata, etteikö häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa radio- tai
televisiovastaanottoa haittaavia häiriöitä, jotka voidaan todeta sammuttamalla laite ja kytkemällä se takaisin
päälle, käyttäjä voi yrittää estää häiriöt seuraavilla toimenpiteillä:
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• Muuta vastaanottavan antennin suuntausta tai sijaintia.

• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmaksi toisistaan.

• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.

• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio-/TV-asentajalta.

8.2 Oikeudellinen ilmoitus

NDS saattaa myydä tuotteitaan muiden lääkintälaitteiden valmistajien, jakeluyritysten ja jälleenmyyjien kautta.
Siksi tämän NDS-tuotteen ostajien tulee tiedustella tuotteen myymältä yritykseltä sen mahdollisesti
tarjoamien tuotekohtaisten takuiden ehdoista.

NDS ei ota eikä valtuuta ketään sen puolesta ottamaan mitään muita sen tuotteiden myyntiin ja/tai käyttöön
liittyviä ja/tai niitä koskevia korvausvelvollisuuksia. NDS-tuotteiden kunnollisen käytön, käsittelyn ja hoidon
varmistamiseksi tulee asiakkaiden tutustua toimitukseen sisältyvään tai muuten saatavaan tuotekohtaiseen
kirjallisuuteen, ohjekirjaan ja/tai tuotemerkintöihin.

Asiakkaille huomautetaan, että muun muassa järjestelmän kokoonpano, ohjelmisto, sovellus, asiakastiedot ja
käyttäjän toimet vaikuttavat tuotteen suorituskykyyn. Vaikka NDS-tuotteita pidetään monien järjestelmien
kanssa yhteensopivina, asiakkaiden toteuttamat erityistoiminnot saattavat vaihdella. Siksi asiakkaan täytyy
todeta tuotteen sopivuus erityiseen tarkoitukseen tai sovellukseen, eikä NDS anna siitä takuuta.

NDS VAPAUTUU ERITYISESTI KAIKENLAISISTA ILMAISTUISTA, HILJAISISTA JA LAKISÄÄTEISISTÄ TAKUISTA,
JOIHIN KUULUVAT – NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA – MYYNTIKELPOISUUTTA, KELVOLLISUUTTA JA/TAI
TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUTTA JA MUIDEN OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA KOSKEVAT
TAKUUT KAIKKIEN NDS:N TUOTTEIDEN TAI PALVELUJEN OSALTA. KAIKKI MUUT TAKUUT, VÄITTEET JA/TAI
VAKUUDET RIIPPUMATTA TYYPISTÄ, LUONTEESTA TAI LAAJUUDESTA JA SIITÄ, OVATKO NE HILJAISIA,
ILMAISTUJA JA/TAI ASETUKSESTA, LAISTA, KAUPALLISESTA KÄYTÖSTÄ, TAVASTA, KAUPASTA TAI MUUSTA
JOHTUVIA, SULJETAAN NIMENOMAAN POIS JA NIISTÄ VAPAUDUTAAN.

NDS, sen toimittajat ja/tai jakeluliikkeet eivät ole vastuussa suoraan tai korvausvelvollisuuden perusteella
mistään erityisistä, satunnaisista, välillisistä, rankaisevista, esimerkillisistä tai epäsuorista vahingoista, joihin
kuuluvat – niihin kuitenkaan rajoittumatta – myöhästyneestä tai toteutumattomasta toimituksesta,
tuoterikosta, tuotteen rakenteesta tai valmistuksesta, sellaisten tuotteiden tai palvelujen
käyttökyvyttömyydestä, tulevan myynnin (liikevoiton) menetyksestä tai jostain muusta syystä johtuvat väitetyt
vahingot, jotka liittyvät sellaisten NDS-tuotteiden ostoon, myyntiin, liisaukseen, vuokraukseen, asennukseen
tai käyttöön, näihin ehtoihin tai nämä ehdot käsittävän sopimuksen ehtoihin tai edeltävistä johtuen.

ERÄILLÄ ALUEILLA TIETTYJEN TAKUIDEN TAI VASTUURAJOITUSTEN POIS SULKEMISTA JA NIISTÄ
VAPAUTUMISTA EI SALLITA, JOLLOIN TÄSSÄ ESITETYT RAJOITUKSET JA/TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ
PÄDE. SELLAISESSA TAPAUKSESSA KORVAUSVELVOLLISUUS RAJOITTUU NIIN PALJON, KUIN ASIANOMAISEN
ALUEEN LAKI ENINTÄÄN SALLII.

Kaikki tässä asiakirjassa annetut tiedot, joihin sisältyvät kaikki suunnittelu- ja oheismateriaalit, ovat NDS:n ja/tai
sen lisenssinantajien arvo-omaisuutta ja ne pidättävät asiaankuuluvasti kaikki tämän asiakirjan patentti-,
teollis- ja muut omistusoikeudet, muun muassa kaikki suunnittelu-, valmistus-, jäljennös-, käyttö- ja
myyntioikeudet, paitsi sikäli kuin kyseiset oikeudet on muille nimenomaan myönnetty.

Tätä käyttäjän opasta saatetaan muuttaa ennakkoon varoittamatta. Jos viimeisimmät käyttöohjeet aiheuttavat
kysymyksiä, pyydä NDS:ltä neuvoa.
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