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1 Fontos információk a felhasználó részére
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és ismerkedjen meg a készülék és a kiegészítők keze-
lésével és működésével, mielőtt műtéthez használná. Az ebben a kézikönyvben felsorolt utasítások be
nem tartása

• a beteg életveszélyes sérüléséhez,
• a műtéti csapat, az ápoló- és a kiszolgáló személyzet súlyos sérüléséhez,
• valamint a készülék és/vagy a kiegészítők sérüléséhez vagy meghibásodásához vezethet.

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy termékei folyamatos fejlesztése révén módosítsa a termék megje-
lenését, grafikáját és műszaki adatait.
Megjegyzés: A „VIGYÁZAT!”, „FIGYELEM” és „MEGJEGYZÉS” kifejezésekkel megjelölt bekezdések
speciális jelentést hordoznak. Az ezekkel a kifejezésekkel megjelölt bekezdésekre különös figyelmet
kell fordítani.

VESZÉLY!
A beteg, a kezelő vagy harmadik személy biztonságának vagy egészségének veszé-
lyeztetettségére vonatkozó figyelmeztetés. Figyelmen kívül hagyása a beteg, a kezelő
vagy harmadik személy sérüléséhez vezethet.

FIGYELEM!
Ezek a részek a készülék vagy a tartozékok rendeltetésszerű használatára vonatkozó
információkat tartalmaznak.

MEGJEGYZÉS!
Ezekben a részekben az utasítások pontosításai vagy egyéb hasznos információk ol-
vashatók.
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2 Biztonsági információk

2.1 Figyelmeztetések és óvintézkedések

A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy fontos információk következnek a beren-
dezés telepítésével és/vagy üzemeltetésével kapcsolatban. A szimbólum után következő in-
formációkat figyelmesen olvassa el.

A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a felhasználói kézikönyvet és lefordított
példányait az NDS weboldalán tesszük elérhetővé: www.ndssi.com/user-manuals/

A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az egység belsejében lévő, nem szige-
telt feszültség olyan mértékű lehet, amely áramütést okozhat. Az egység belső alkatrészeit
tilos megérinteni. Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében TILOS eltávolítani a
burkolatot vagy a hátlapot.
A szimbólum arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a berendezés károsodásának elkerülé-
se érdekében figyelmesen el kell olvasnia a szimbólum után következő információkat.

A szimbólum a gyártót jelzi.

A szimbólum a gyártó képviselőjét jelzi az Európai Közösségben.

A szimbólum azt jelzi, hogy a készülék orvostechnikai eszköz. A tárgyalt termék a rendelte-
tése szerint kizárólag egészségügyi szakemberek által, egészségügyi szakellátó környeze-
tekben használható.

A terméket kizárólag az áramütés veszélye, a tűzveszély és a mechanikai veszély tekinteté-
ben a TÜV a CAN/CSA C22.2 No. 60601-1-es és az ANSI/AAMI ES60601-1-es szabványok-
nak megfelelően hagyta jóvá.

A termék megfelel az EN60601-1-es szabvány követelményeinek és az Európai Unió orvos-
technikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletének.

FIGYELEM!
Súlyos incidens esetén
Ha az eszközzel kapcsolatban bármilyen súlyos incidens történt, kérjük, jelentse azt
egyrészt a gyártónak, másrészt az illetékes hatóságnak abban az országban, ahol a
felhasználó és/vagy a beteg tartózkodik.

FIGYELEM!
A termék az orvostechnikai eszközökről szóló uniós rendelet szerinti I. osztályba so-
rolt orvostechnikai eszköz. Semmilyen átalakítása nem megengedett.
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FIGYELEM!
A termék az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában II. osztályba sorolt orvos-
technikai eszköz. Semmilyen átalakítása nem megengedett.

MEGJEGYZÉS!
A tárgyalt berendezés/rendszer kizárólag egészségügyi szakemberek által használha-
tó.

MEGJEGYZÉS!
A berendezés nem tartalmaz a felhasználó által javítható belső alkatrészeket. A szer-
vizelést képesített szervizszakemberekre kell bízni.

VESZÉLY!
Tűz és áramütés veszélye
Ne tegye ki a terméket eső vagy nedvesség hatásának.

VESZÉLY!
Az egység polarizált csatlakozódugóját csak akkor szabad hosszabbítókábel aljzatá-
ba vagy egyéb aljzatokba dugni, ha a villák teljesen bedughatók.

MEGJEGYZÉS!
A terméket úgy alakították ki, hogy megfeleljen a betegek közelében alkalmazható or-
vostechnikai eszközökre vonatkozó biztonsági követelményeknek.

Az NDS Surgical Imaging, LLC vállalat ezennel kijelenti, hogy a tárgyi ZEROWIRE® G2 rendszer meg-
felel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU
Megfelelőségi Nyilatkozat teljes szövege kérésre rendelkezésre bocsátjuk.
Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi jogszabályai szerint az eszköz kizárólag orvos által vagy or-
vosi rendelvényre értékesíthető.

Rádiótechnikai jóváhagyás:
A készülék megfelel az EN302 567 V2.0.24 tervezetnek és a rádióberendezésekről és a távközlő vég-
berendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek.
FCC-azonosító: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 vagy 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 vagy 25001-SIISK63102, 25001-SI-
ISK63101
A termék kizárólag akkor tesz eleget a fenti szabványoknak, ha a használata NDS által mellékelt, gyó-
gyászati minőségű tápegységgel történik.

Típus ZEROWIRE® G2
Tápegység GlobTek GTM91120-3024-T3A
Váltakozó áramú (AC) bemenet 100–240 volt, 50–60 Hz
Egyenáramú (DC) kimenet 24 volt, 1,25 amper
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2.2 Tápkábel
A tápegységhez az áramforrásnak megfelelő dugasszal felszerelt, mellékelt kórházi minőségű tápkábelt
kell használni.

• A termék esetében kizárólag a tápkábel minősül elismert hálózati leválasztóeszköznek. A termék
áramtalanításához a tápkábelt ki kell húzni a váltakozó áramú elektromos hálózat konnektorából.

• Ha az eszköz a falra van felszerelve, az áramtalanításához húzza ki a fali hálózati tápadaptert a
konnektorból.

• A terméket és az egyéb orvostechnikai eszközöket úgy kell elhelyezni, hogy szükség esetén azon-
nal hozzá lehessen férni a tápkábelhez és a váltakozó áramú hálózati csatlakozóhoz.

• Ha a termék váltakozó áramú elektromos hálózathoz csatlakoztatásához hosszabbítóra vagy elosz-
tóra van szükség, ellenőrizni kell, hogy a tápkábel dugaszát teljesen, fixen a hosszabbítóba vagy az
elosztóba lehet-e dugni.

• Az Amerikai Egyesült Államok területén a 120 voltot meghaladó feszültségforrások esetén a termé-
ket középleágazásos transzformátorról kell üzemeltetni.

2.3 Újrahasznosítás

A berendezés újrahasznosítását és ártalmatlanítását illetően a helyi hatósági rendeleteket
és újrahasznosítási terveket kell követni.
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3 Általános információk

3.1 A kézikönyvről
A kézikönyvet úgy alakítottuk ki, hogy az ZEROWIRE® G2 vezeték nélküli videorendszer telepítésé-
ben, összeállításában és működtetésében nyújtson segítséget a felhasználónak.
A kézikönyvben található funkcionális leírások a következő készülékeket jellemzik:
1. ZEROWIRE® G2 vevőegység
2. ZEROWIRE® G2 adóegység (bemenet: DVI és 3G-SDI)
A termék cikkszámait és tartozékait lásd: ZEROWIRE® G2 tartozékkészletek kijelzők szerint [} 32].

3.2 Rendeltetés és ellenjavallatok
Rendeltetés
A NDS ZEROWIRE® G2 párosított vezeték nélküli videokommunikációs adó- és vevőegység, amely-
nek a rendeltetése videojelek valamilyen jelforrástól, például endoszkópkamerából, -processzorból
vagy egyéb videoforrásból az ZEROWIRE® G2 vevőegység felé történő, rádiófrekvenciás kapcsolaton
keresztüli átvitele, képfelvételek megjelenítése céljából endoszkópos és általános sebészeti beavatko-
zások alatt.
Az ZEROWIRE® G2 vezeték nélküli videorendszer nem steril újrafelhasználható eszköz, amely a ren-
deltetése szerint nem használható steril területen.

Ellenjavallatok
1. Az egységek nem steril, újrahasznosítható eszközök, amelyek a rendeltetésük szerint nem használ-

hatók a steril területen.
2. A berendezés nem használható gyúlékony érzéstelenítők és levegő, oxigén vagy nitrogén-oxid ke-

verékének jelenlétében.

MR-környezetben tilos használni

VESZÉLY!
A termék egyetlen eleme sem érintkezhet a beteggel. Egyetlen esetben sem szabad
egyszerre megérinteni a terméket és a beteget. Mindig legalább 20 cm-es távolságot
kell fenntartani a műtéti eszköztől és a felhasználótól vagy betegtől.

VESZÉLY!
Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál határozottan ajánlott, hogy csere eseté-
re azonnal álljon rendelkezésre másik ZEROWIRE® G2 adó- és vevőegységpár és DVI
pótkábel.
Javasoljuk továbbá, hogy műtét alatt álljon rendelkezésre olyan kijelző, amely veze-
tékkel kapcsolódik a videoforráshoz.

Lásd: Jellemző elrendezés [} 21].
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3.3 Áttekintés
AZEROWIRE® G2 rendszer vezeték nélkül továbbít videojeleket az endoszkópkamera processzora
vagy más videoforrás DVI vagy 3G-SDI kimenetéből egy videokijelző eszköz DVI bemenetére.
60 GHz-es alapú vezeték nélküli HD-rendszerként működik, és megfelel az FCC (15. rész) előírásainak
az elektromágneses spektrum milliméteres hullámtartományába (mmW) tartozó 57–64  GHz-es sáv
nem engedélyköteles használatának.
A rendszer egy adóegység és vevőegység párból áll. Az adóegység és a vevőegység úgy van kialakít-
va, hogy egy kijelző hátsó felső szélére lehessen rögzíteni.
Az adóegység a bemeneti videojelet az endoszkópos kamera processzorából vagy a kijelző DVI- vagy
SDI-visszavezető kimenetéről kaphatja.
A vevőegység kimenete a kijelző DVI bemenetéhez csatlakoztatható. Az egységek tápellátása az 24 V-
os NDS egyenáramú tápegységről vagy az Y adapterkábelen keresztül történik.

MEGJEGYZÉS!
Az Y adapterkábel kizárólag 24 V-os NDS egyenáramú tápegységről működtetett NDS
kijelzőkkel használható.

Az Y  adapterrel kapcsolatos tudnivalókat lásd: Áramellátási lehetőségek [}  16]. A jellemző elrende-
zést lásd: Jellemző elrendezés [} 21].

3.4 Interferenciamentes távolság
Az alábbi táblázatban felsorolt eszközök bevizsgáltak az ZEROWIRE® G2 eszköztől mért legkisebb
biztonságos távolság meghatározása tekintetében, amely a működés során nem okoz interferenciát az
eszközök között.
Ha bármikor gyanítható, hogy azZEROWIRE® G2 egység interferenciát okoz ezekben az eszközökben
vagy azok miatt interferencia alakul ki az egységben, egyszerűen helyezze messzebbre egymástól az
eszközöket, ezt követően pedig tartsa be a táblázatban meghatározott minimális elkülönítési távolságo-
kat.

Vizsgált berendezés Távolság az adóegységtől Távolság a vevőegységtől
Elektrokauter > 61 cm (2 ft) > 61 cm (1 ft)
RFID > 1 cm > 1 cm
2,4 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

5,8 GHz-es vezeték nélküli hoz-
záférési pont > 15 cm (6 in) > 15 cm (6 in)

Mobiltelefon > 1 cm > 1 cm
Bluetooth eszköz > 1 cm > 1 cm
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4 Telepítés és üzembe helyezés

4.1 Csatlakozópanelek

(1)

(2)

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

ZEROWIRE® G2 adó- és vevőegység csatlakozópanelei

(1) ZEROWIRE® G2 adóegység (5) DVI bemenet
(2) ZEROWIRE® G2 vevőegység (6) DVI kimenet
(3) Be-/kikapcsoló (7) 3G-SDI bemenet
(4) Tápcsatlakozó (8) USB-aljzatok (a készülékszoftver frissíté-

séhez)

MEGJEGYZÉS!
Az USB-csatlakozók az adó- és a vevőegység készülékszoftver-frissítéseinek telepíté-
sére, tehát nem általános célú be- vagy kimeneti csatlakozóként használhatók.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Adó- és a vevőegység kapcsolat- és állapotjelző LED-je

(1) Kapcsolatjelző LED
(2) Kapcsolódás gomb
(3) Állapotjelző LED (adóegység)
(4) Állapotjelző LED (vevőegység)

A KAPCSOLÓDÁS gomb az adó- és a vevőegység egymáshoz csatlakoztatására használható.
A vevőegységen a KAPCSOLÓDÁS gomb a Jelerősség és a képernyőn megjelenő (OSD) diagnoszti-
kai üzenetek [} 26] fejezetben ismertetett jelerősség-oszlopdiagram is bekapcsolható.

4.2 Telepítés
Tartókonzolok
Lásd: ZEROWIRE® G2 tartozékkészletek kijelzők szerint [} 32].

Telepítés (felszerelt kijelzők)

MEGJEGYZÉS!
Ehhez a telepítéshez két személy szükséges: az egyikük a kijelzőt tartja, miközben a
társa elvégzi a szerelést.

A bal oldali rögzítőcsavarok helyett csavarjon be kettőt a mellékelt hosszabb rögzítőcsavarok közül.
Lásd: Felszerelés (hátulnézet) – tartócsavarok [} 15], A.
A mellékelt bal oldali csavarokat csak 2–3 fordulatnyit szabad becsavarni.
Távolítsa el a két jobb oldali csavart a VESA tartóból. Lásd: Felszerelés (hátulnézet) – tartócsavarok
[} 15], B.
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A B

Felszerelés (hátulnézet) – tartócsavarok

A tartólapot a kijelző eleje felé fordítva csúsztassa a lépcsős keretet a VESA tartó
és a kijelző hátulja közé, amíg a használt kijelzőnek megfelelő jelölésű bevágások
a két bal oldali csavarhoz nem illeszkednek. Lásd: Felszerelés (hátulnézet) – lép-
csős keret és modulok [} 16] ábra, C.
A jobboldali csavarok helyett csavarjon be a mellékelt csavarok közül kettőt.
Húzza meg az összes csavart.
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C D
Felszerelés (hátulnézet) – lépcsős keret és modulok

Az ZEROWIRE® G2 adó- vagy vevőegység hátulját a kijelző eleje felé fordítva illessze a modul alján
található rést a tartólaphoz, és nyomja a modult a tartólapra, amíg stabilan nem rögzül. Lásd: Felszere-
lés (hátulnézet) – lépcsős keret és modulok [} 16] ábra, D.

4.3 Áramellátási lehetőségek
A legfeljebb 32” képátlójú, támogatott NDS kijelzőkkel együtt használt ZEROWIRE® G2 adó- és vevő-
egységek esetében az ZEROWIRE® G2 egység áramellátása opcionális Y adapterkábellel is megva-
lósítható. Kétféle Y adapterkábel kapható, amelyeket alább mutatunk be.
Adott esetben a tartozékkészlet tartalmazza a megfelelő elosztókábelt (az NDS kijelzőhöz szükséges
tartozékkészlet meghatározásához lásd: ZEROWIRE® G2 tartozékkészletek kijelzők szerint [} 32]).
Az ZEROWIRE® G2 adó- és vevőegységek a mellékelt 24 V-is egyenáramú tápegységgel is üzemel-
tethetők.

SwitchCraft Y adapterkábel (35X0096)
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XLR Y adapterkábel (35X0097)

(1) (2)

(1) A 24 V egyenáramú tápegységek típusszámai
(2) Ide kell csatlakoztatni az Y-adapter J3 csatlakozóját vagy a 24 V-os egyenáramú

tápkábelt

GlobTek GTM91120-3024-T3A
A tápegység használata esetén válassza ki és csatlakoztassa a hálózati csatlakozónak megfelelő
adaptert.
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4.4 Kapcsolási rajzok
Az ZEROWIRE® G2 adóegység vezetékezése

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI videoforrás
(2) DVI kimenet (DVI kábel)
(3) DVI kimenet (opcionális 3G-SDI kábel)
(4) Kijelző tápellátása (24 V DC)
(5) Adóegység tápellátása (24 V DC)
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Az ZEROWIRE® G2 vevőegység vezetékezése

(1)

(2)

(3)

Vezetékeket fogadó vevőegység

(1) DVI bemenet (DVI kábel)
(2) Adóegység tápellátása (24 V DC)
(3) Kijelző tápellátása (24 V DC)

4.5 Kábelhajlítási sugár

FIGYELEM!
A videójel romlása
A fémkábelek görbületének sugara nem ajánlott, hogy 63 mm-nél (2,5 colnál) vagy a
kábel átmérőjének a 7-szeresénél (amelyik érték nagyobb) kisebb legyen. A nagyobb
mértékű hajlítás a kábel károsodásához és/vagy a videójel romlásához vezethet.

4.6 Üzembe helyezés
Az adó- és vevőegység összekapcsolása
Az ZEROWIRE® G2 rendszer használatba vétele előtt össze kell kapcsolni az adó- és a vevőegységet.
Az adó- és vevőegység összekapcsolása után ez a pár mindaddig összekapcsolva marad, amíg az
adóegységet nem kapcsolják össze kifejezetten egy másik vevőegységgel vagy a vevőegységet kifeje-
zetten egy másik adóegységgel.

MEGJEGYZÉS!
Az összekapcsolt pár kikapcsolása után az ismételt bekapcsoláskor az egységek ma-
guktól kapcsolódnak egymáshoz.



20 / 41

20 | Telepítés és üzembe helyezés

Az összekapcsolás menete:
1. Csatlakoztasson DVI vagy SDI-videoforrást az adóegységhez (2) és egy kijelzőt a vevőegység DVI

kimenetéhez (3).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a KAPCSOLÓDÁS gombot (6) a vevőegységen (3), amíg a kap-

csolatjelző LED (5) gyorsan kék színnel villogni nem kezd, majd engedje el. Ezután a felhasználó-
nak 60 másodperce van arra, hogy a másik készülékhez lépjen, és azon megnyomja a KAPCSO-
LÓDÁS gombot (2).

3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a LINK gombot (6) az adóegységen (2), amíg a csatlakozást jelző
LED (5) el nem kezd kék színben gyorsan villogni, majd engedje fel.

4. Amikor az adó- és a vevőegység azonosítja egymást, és elkezd kapcsolódni, az állapotjelző LED
(7)/(8) és a kapcsolatjelző LED (5)mindkét egységen gyorsan villog néhány másodpercig. Amint a
kapcsolat létrejön, mindkét egység kapcsolatjelző LED-je kialszik.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Az összekapcsolás menete

(1) DVI vagy SDI jel
(2) Adóegység
(3) Vevőegység
(4) DVI kimenet a kijelzőhöz
(5) Csatlakoztatást jelző LED
(6) Adó-/vevőegység kapcsolódás gombja (összekapcsoláshoz meg kell nyomni)
(7) Állapotjelző LED (adóegység)
(8) Állapotjelző LED (vevőegység)
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FIGYELEM!
Az ZEROWIRE® G2 adó- és vevőegységek nem kompatibilisek a korábbi ZEROWI-
RE® G2 adó- és vevőegységekkel.

Videojel-átvitel
Ha az összekapcsolás befejeződött, az állapotjelző LED-eknek kékre kell váltaniuk, és a kijelzőn meg
kell jelennie a forrásként szolgáló képnek. Ezzel az alapvető előkészítés megtörtént.

MEGJEGYZÉS!
Az adó- és a vevőegység kapcsolata nem csak akkor működik, ha azoknak rálátása
van egymásra, hanem a pár megbízhatóan működik a közöttük elhelyezkedő akadá-
lyok esetén is. Azonban egyik egységet sem szabad teljesen körülvenni fémtárgyak-
kal.

4.7 Jellemző elrendezés

VESZÉLY!
Az elengedhetetlenül fontos alkalmazásoknál határozottan ajánlott, hogy csere eseté-
re azonnal álljon rendelkezésre másik ZEROWIRE® G2 adó- és vevőegységpár és DVI
pótkábel.
Javasoljuk továbbá, hogy műtét alatt álljon rendelkezésre olyan kijelző, amely veze-
tékkel kapcsolódik a videoforráshoz.

(1) (2)

Jellemző elrendezés

(1) Adóegység
(2) Vevőegység
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4.8 Teljesítmény
Az ZEROWIRE® G2 vezeték nélküli videorendszert műtőkben és kezelőhelyiségekben javallott hasz-
nálni, és erre van optimalizálva. Klinikai környezeten kívüli használata nem ajánlott.
Az alábbi lépések segítenek abban, hogy az ZEROWIRE® G2 rendszert optimális teljesítményen tudja
üzemeltetni:
1. Mindkét részegységet a padlótól számított legalább 1,5 m (5 láb) magasságban kell felszerelni.
2. Ideális esetben az adó- és a vevőegység azonos magasságba kell, hogy kerüljön.
3. A megbízható videokapcsolat érdekében a Elhelyezés és orientáció [} 22] pontban található előké-

szítési útmutatót kell követni.
4. Az adó- és a vevőegységet egymással szembe kell fordítani, és akadálymentesen egymásra kell

látniuk.
5. Közvetlen rálátás nélküli használat esetében ajánlott az adó- és a vevőegységet is a faltól legfeljebb

1,8 m (6 láb) távolságra elhelyezni.

4.9 Elhelyezés és orientáció
Az antennajel alakja miatt az adó- és a vevőegységet úgy kell elhelyezni, hogy mindkettő függőleges és
vízszintes dőlésszöge legfeljebb ± 10° legyen.

Függőleges dőlésszög
A függőleges dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

Vízszintes dőlésszög
A vízszintes dőlésszög legfeljebb ± 10° legyen.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Adó
(2) Elsődleges monitor
(3) Vevő
(4) Másodlagos monitor



23 / 41

Telepítés és üzembe helyezés | 23

(1)
(2)

(1) Adó
(2) Mező alakja

Padló fölötti magasság
Az adó- és a vevőegységet legalább 1,5 m-rel (5 láb) a padló fölött, egyforma magasságban kell elhe-
lyezni, és lehetőség szerint az adó- és vevőegység elülső élének párhuzamosnak kell lennie, és az
egységeket egymás felé kell fordítani.

Az adó- és vevőegység közötti vízszintes távolság
Az ZEROWIRE® G2 rendszer akkor működik megfelelően, ha az adó- és vevőegység közötti vízszintes
irányú távolság legfeljebb 9,1 m (30 láb). A legtöbb műtői környezetben azonban a legjobb eredmény
legfeljebb 2,4 m (8 láb) vízszintes távolság esetében érhető el.
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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 adóegység (5) Guruló állvány
(2) Elsődleges kijelző (6) Műtőasztal
(3) Másodlagos kijelző (7) Endoszkópiás kocsi
(4) ZEROWIRE® G2 vevőegység

4.10 Rálátás nélküli üzemeltetés
Az ZEROWIRE® G2 rendszer részleges akadályok ellenére is fenn tudja tartani a vezeték nélküli kap-
csolatot. Azonban a legjobb teljesítmény akkor érhető el, ha az egységek akadálytalanul rálátnak egy-
másra.
A műtőben a mennyezetre szerelt rudazat és annak rugós karjai, valamint a műtőlámpák olyan nagy-
méretű fémszerkezetek, amelyek akadályozhatják a vezeték nélküli jelek terjedését, ha az adó- és a
vevőegység közötti rálátás vonalában vannak (lásd az alábbi ábrát).
A műtőlámpákat lehetőség szerint kell távolítani a két egység közötti rálátás vonalából, vagy e fölé kell
emelni. Ha elkerülhetetlen, hogy valamilyen tárgy a rálátás vonalába essen, a legjobb megoldás, ha az
adó- és a vevőegység között félúton helyezkedik el.
A műtő fémlemezekből kivitelezett falai és/vagy mennyezete csökkenthetik az ZEROWIRE® G2 rend-
szer teljesítményét. Ez a hatás az adó- és a vevőegység egymáshoz közelebb helyezésével, az egy-
másra látás szögének 0°-ra állításával (lásd: Elhelyezés és orientáció [} 22]), és annak biztosításával
csökkenhető, hogy az adó- és a vevőegység között ne legyenek akadályok.
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Rálátás nélkül

4.11 A közös csatorna által okozott interferencia elkerülése
Ha az ZEROWIRE® G2 eszköz a jellemző, egyrendszeres műtőbe kerül, akkor lényegében nincsenek
teljesítménybeli korlátozások. Az adó csatornaválasztási funkciója a bekapcsoláskor végzett tesztelés
során kipróbálja a két elérhető csatornát, és kiválasztja azt, amelynél kevésbé várható interferencia.
Az ZEROWIRE® G2 rendszer csatornáinak egymástól történt elkülönülését befolyásoló egyes tényező-
ket az alábbiakban soroljuk fel:
1. A helyiség falainak vastagsága és anyaga.
2. A helyiség ajtóinak nyitott vagy csukott állapota.
3. A helyiség mennyezetének szerkezete és az építéséhez használt anyagok.

MEGJEGYZÉS!
A két egység nem használható két különböző helyiségben.
A párosított ZEROWIRE® G2 adó-/vevőegységeket ugyanabban a helyiségben kell
felszerelni.
Amikor két adó/vevő párt telepítenek ugyanabba a helyiségbe, a párokat külön kell
csatlakoztatni, egyszerre csak egyet, és a másodikat csak az első pár sikeres csatla-
koztatása után. Az elsőként csatlakoztatott párt nem szükséges kikapcsolni a máso-
dik pár csatlakoztatása előtt.
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4.12 Csatornahasználat
A megfelelő elhelyezéshez az alábbi ajánlásokat kell figyelembe venni.
1. Az ZEROWIRE® G2 adó- és/vagy vevőegységek nem használhatók korábbi ZEROWIRE® G2

adó- és/vagy vevőegységekkel.
2. Legfeljebb két ZEROWIRE® G2 rendszer működtethető egyszerre ugyanabban a helyiségben. Az

egy helyiségben használt két adó- és két vevőegységet egymástól legalább 1 m (3 láb) távolságra
kell elhelyezni.

3. Két ZEROWIRE® G2 rendszerből álló csoportokat el lehet több helyiségben is helyezni, amennyi-
ben a helyiségek legalább 7,6 m (25 láb) távolságra vannak egymástól.

4. Az ZEROWIRE® G2 adó- és/vagy vevőegységet nem szabad fémszekrényekbe helyezni vagy
fémtárgyakkal körbevenni, mivel ez megakadályozza az adó- és a vevőegység közötti kommuni-
kációt.

4.13 Többrendszeres telepítés
Ha adott műtőbe két rendszer telepítését tervezik, az alábbi eljárást kell követni:
1. Ha az adó- és a vevőegységek még nincsenek összekapcsolva egymással, kapcsolja be az első

párt alkotó adó- és a vevőegységet, és kövesse az Üzembe helyezés [} 19] pontban leírt össze-
kapcsolási eljárást.

2. Kapcsolja be a második pár adó- és a vevőegységet, és ismételje meg az összekapcsolási eljá-
rást. Az adó- és a vevőegység párokat egyesével kell egymáshoz csatlakoztatni. A csatlakoz-
tatott párokat ajánlott felcímkézni, ami megkönnyíti a telepítést és a hibaelhárítást.

4.14 Jelerősség és a képernyőn megjelenő (OSD) diagnosztikai üzenetek
Ha a vevőegység csatlakoztatva van a monitorhoz, a képernyő bal alsó sarkában magától értetődő di-
agnosztikai üzenetek jelennek meg, amelyek tájékoztatják a felhasználót a vevőkészülék aktuális álla-
potáról.
Minden üzenet 15 másodpercen keresztül jelenik meg a kijelzőn, kivéve a Search for transmitter wi-
reless signal failed (Az adóegység vezeték nélküli jele nem található) és a No wireless signal detec-
ted: ss=0 vm=NONE (Nem található vezeték nélküli jel: ss=0 vm=NINCS) üzeneteket.
A Search for transmitter wireless signal failed (Az adóegység vezeték nélküli jele nem található) és
a No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nem található vezeték nélküli jel: ss=0 vm=NINCS)
üzenet addig látható, amíg meg nem oldódik a probléma.
Ha a képernyőn a No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nem található vezeték nélküli jel:
ss=0 vm=NINCS) üzenet vagy az 1 oszlopot mutató jelerősségi szimbólum látható, a vezeték nélküli
kapcsolat megbízhatatlan, és azonnali hibaelhárítás szükséges.
A jelerősség-oszlopdiagram a bekapcsolás után 60 másodpercig látható a vevőegységhez csatlakoz-
tatott monitoron. Akkor is megjelenik, amikor a kapcsolat megszakadása után újra létrejön a kapcsolat.
Ha a kapcsolat minősége gyenge vagy rossz, az oszlopdiagram automatikusan megjelenik, hogy figyel-
meztesse a felhasználót a hibaelhárítási intézkedés szükségességére.
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Az OSD-üzenetek a jelerősség-oszlopdiagram alatt jelennek meg.

(1)

(1) Jelerősség-oszlopdiagram

OSD-üzenetek
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Nem található vezeték nélküli jel:
ss=0 vm=NINCS)
No DVI/SDI signal detected (Nem található DVI/SDI jel)
Receiving wireless signal (Vezeték nélküli jel érzékelhető)
Trying to establish wireless link (Vezeték nélküli kapcsolat létesítése folyamatban)
Unable to establish wireless link (Vezeték nélküli kapcsolat létesítése sikertelen)
Searching for Transmitter wireless signal (Adóegység vezeték nélküli jelének keresése)
Search for transmitter wireless signal failed (Az adóegység vezeték nélküli jele nem található)

Jelerősség-oszlopdiagramok

Kiváló minőségű kapcsolat

Elfogadható minőségű kapcsolat

Rossz minőségű kapcsolat vagy a kapcsolat meg-
szakadt; a kép gyakran „pixeles” vagy „lefagy”.



28 / 41

28 | ZEROWIRE® G2 Hibaelhárítás

5 ZEROWIRE® G2 Hibaelhárítás
Probléma Lehetséges okok Elhárítás

A LED jelzőfény nem vi-
lágít

Kilazult tápkábel Ellenőrizze, hogy a tápegység csatlakozója telje-
sen be van-e dugva az egység tápcsatlakozójába.

Y (elosztó-) kábel
Ha az egység áramellátása céljából elosztókábelt
használ, gondoskodjon róla, hogy az 24 V-os NDS
egyenáramú tápegységhez legyen csatlakoztatva,
és a tápegység áram alatt legyen.

Különálló tápegység
Különálló tápegység használata esetében, ellen-
őrizze, hogy az megfelelően be van-e dugva a fa-
lon lévő csatlakozóaljzatba.

Fali csatlakozóaljzat

Egyes fali csatlakozóaljzatokon beépített be-/ki-
kapcsológomb van.
Ha a használt konnektornak van beépített kapcso-
lója, ellenőrizze, hogy az BEKAPCSOLT állásban
van-e.

A további tudnivalókat lásd az Áramellátási lehetőségek [} 16] pontban.

Nem található adóegy-
ség

Az adóegység ki van
kapcsolva, vagy a vi-
deoforrás kábele nincs
csatlakoztatva, vagy a
videoforrás ki van kap-
csolva.

Ellenőrizze, hogy az adó BE van kapcsolva, vagy
hogy van-e csatlakoztatva forrásjel.

A bemenet felbontásá-
nak megváltoztatása
után nincs kép a kijelzőn

Az adó- vagy a vevő-
egység nem tudja be-
mérni a videojelet.

Kapcsolja ki, majd újra be az ZEROWIRE® G2
adó- és a vevőegységet, tehát ne a kijelzőt.

Nem sikerül kapcsolatot
létesíteni a párosítási kí-
sérlet után

Az adó- és a vevőegy-
ség nem tudja össze-
hangolni a használan-
dó RF-csatornát.

Kapcsolja ki, majd újra be az ZEROWIRE® G2
adó- és a vevőegységet is.

Rossz minőségű vagy
szakadozó videó

Az adó- és a vevőegy-
ség több, mint 9,1 m
(30 láb) távolságra van
egymástól.

Csökkentse az adó- és a vevőegység közötti távol-
ságot 9,1 m (30 láb) alá.
Lásd: Maximális hatósugár a ZEROWIRE® G2
műszaki adatok [} 30] pontban.

Az adó- és a vevőegy-
ség nincs megfelelő
irányba állítva

Kövesse az adó- és a vevőegység elhelyezésére
vonatkozó ajánlásokat az Elhelyezés és orientáció
[} 22] pontban.

DVI vagy SDI (csak az
adóegységnél) csatla-
kozások

Ellenőrizze, hogy a kábelek megfelelően vannak-e
csatlakoztatva.

Nem támogatott video-
üzemmód

Ellenőrizze, hogy a használt videoüzemmód támo-
gatott-e. Lásd: Támogatott videoüzemmódok
[} 31].

DVI vagy SDI (kizárólag
adóegység) kábelek

Cserélje ki egyenként a kábeleket, és ellenőrizze a
megjelenített videót.
Ha a kábelcsere után a videojel megfelelően jele-
nik meg, selejtezze a lecserélt kábelt.



29 / 41

ZEROWIRE® G2 Hibaelhárítás | 29

Probléma Lehetséges okok Elhárítás

Induktív áthallás Lásd: A közös csatorna által okozott interferencia
elkerülése [} 25].

Alacsony jelerősség Lásd: Jelerősség és a képernyőn megjelenő
(OSD) diagnosztikai üzenetek [} 26].

Az adó- és a vevőegy-
ség felcserélődött

Ellenőrizze, hogy a videoforrás az adó-, nem pedig
a vevőegységhez van-e csatlakoztatva.

Állapotjelző LED-ek
LED állapota Leírás
Kék, lassan villog Az egység csatornát keres.
Kék, gyorsan villog Az egység csatlakozni próbál.

Kék, folyamatosan világít Az egység videoadatokat küld (adóegység) vagy
fogad (vevőegység).

Kék, felváltva be-/kikapcsol 3 másodpercenként Nincs eltárolt csatlakoztatási információ.
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6 Műszaki adatok

6.1 ZEROWIRE® G2 műszaki adatok

MEGJEGYZÉS!
A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legfrissebb műszaki
adatokért forduljon a NDS-hoz.

Vezeték nélküli jel típusa 60 GHz, vezeték nélküli, HD-sáv (WiHD)
Frekvenciasáv 57–64 GHz
Videobemenetek (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Videokimenetek (Rx) DVI-D
Videotömörítés Nincs
3D-formátumok támogatása Soronként, felülről/alulról, oldalanként
3D-jeltípus DVI-D, 3G-SDI

3D-videoidőzítés Kizárólag 1080p, 59,94/s frekvencián (SMPTE
424M)

HIPAA-támogatás 256 bites AES-titkosítás
Rendszerszintű várakozási idő < 1 képkocka
Párok maximális száma műtőnként 2
Kimenő RF-teljesítmény < 28 dBm/MHz EIRP
Maximális hatósugár < 9,14 m (30 láb)*
Adatátviteli sebesség 950 Mbps–3,8 Gbps
Hálózati teljesítményfelvétel < 8 W
*A tényleges hatótávolság a termék üzemeltetési környezetétől függően váltakozó lehet. Az optimális
teljesítmény és hatósugár eléréséhez az Üzembe helyezés [} 19] pontban leírt utasításokat kell követ-
ni.

Tényleges méretek 236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3 in x 3,4 in x 2,0 in)
(egyszeres)

Egység súlya 0,45 kg (1,0 lb)
Üzemi hőmérséklet 0–40 °C (32–104 °F)
Üzemi páratartalom 20–90% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Üzemi tengerszint feletti magasság 2000 m (6600 ft)
Tárolási hőmérséklet –20 °C–60 °C (–4 °F–140 °F)
Tárolási páratartalom < 70% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Tárolási tengerszint feletti magasság 10.000 m (33 000 ft)
Szállítási páratartalom < 70% relatív páratartalom, nem lecsapódó
Szállítási légnyomás 549 hPa–1013 hPa
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6.2 A tesztfrekvencia maximális EIPR-kimeneti teljesítménye

Csatornák A tesztfrekvencia maximális EIPR-
kimeneti teljesítménye Átlagos kimeneti EIRP

LRP, alacsony csator-
na 60,32 GHz 11,7 dBm

LRP, magas csatorna 62,79 GHz 12,1 dBm
HRP, alacsony csator-
na 60,48 GHz 29,3 dBm

HRP, magas csatorna 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Támogatott videoüzemmódok

Formátum
Képfrissítési
frekvencia
(Hz)

Aktív vízszin-
tes képpontok

Aktív függőle-
ges képpon-
tok

Vízszintes
képpontok
összesen

Függőleges
képpontok
összesen

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
Egyéni üzemmód 60 1280 1024 1688 1066
Egyéni üzemmód 60 1292 960 1576 1000
Egyéni üzemmód 60 1023 768 1396 806
Egyéni üzemmód 60 1248 1024 1688 1066
Egyéni üzemmód 60 1280 1024 1716 1108
Egyéni üzemmód 60 1440 900 1904 932
Egyéni üzemmód 60 1024 1024 1686 1068
Egyéni üzemmód 60 1024 1024 1124 1068
Egyéni üzemmód 50 1024 1024 1280 1125
Egyéni üzemmód 60 1280 1024 1688 1066
Egyéni üzemmód 60 1920 1080 2200 1125
Egyéni üzemmód 60 1920 1080 2184 1125
Egyéni üzemmód 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2 tartozékkészletek kijelzők szerint

Kijelző NDS cikkszám

ZEROWIRE® G2 tartozékkészlet
Egy pár

(adó- és a vevőegy-
ség)

Egy db
(adó- vagy vevőegy-

ség)
EndoVue 24” (alapváltozat) 90K0010

90Z0152 90Z0153Kínai piacra készült típus 90K0011
Kifutott típus 90K0004

Radiance Full MMI 24” (alapváltozat) 90R0019

90Z0152 90Z0153
Száloptikás 90R0022

Érintőképernyős 90R0037
Száloptikás és érintőképernyős 90R0038

Kínai piacra készült típus 90R0058
Radiance G2 24” (alapváltozat) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Száloptikás 90R0064

Érintőképernyős 90R0065
Száloptikás és érintőképernyős 90R0066

Kínai piacra készült típus 90R0067
Radiance Full MMI 26” (alapváltozat) 90R0029

90Z0152 90Z0153
Száloptikás 90R0030

Radiance G2 26” (alapváltozat) 90R0050
90Z0152 90Z0153Száloptikás 90R0051

Kínai piacra készült típus 90R0061
Radiance G2 HB 26” (alapváltozat) 90R0052

90Z0154 90Z0155Száloptikás 90R0053
Kínai piacra készült típus 90R0062

Radiance Ultra 27” (alapváltozat) 90R0104
90Z0156 90Z0157Analóg panellel 90R0102

Digitális panellel 90R0100
Radiance G2 42” (alapváltozat) 90R0070 90Z0158 90Z0159
Radiance G2 55” (alapváltozat) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Érintőképernyős 90R0068

Radiance Ultra 32”, digitális, másod-
lagos 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32”, analóg, másodla-
gos 90R0107

Radiance Ultra 32”, csak elsődleges 90R0108
Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR, digi-
tális, másodlagos 90R0112

Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR, ana-
lóg, másodlagos 90R0113

Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR, csak
elsődleges 90R0114
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Radiance Ultra 32” 4K, 4X SDI 90R0116
90Z0162 90Z0163

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

6.5 Tisztítási és fertőtlenítési utasítások

FIGYELEM!
A tisztítás és a felületek fertőtlenítése előtt az egységet KI kell kapcsolni, és ki kell
húzni a hálózati áramforrásból.
Ne engedje, hogy folyadékok kerüljenek az egység belsejébe.
Ne engedje, hogy a külső felületek nem elfogadható oldószerekkel érintkezzenek, pél-
dául az alább felsoroltakkal.
Ezek az egység súlyos károsodását okozhatják.

Az egység tisztítása
Alaposan törölje át az összes külső felületet elfogadható tisztítószerrel átnedvesített, szöszmentes ken-
dővel. Az elfogadható tisztítószerek alább vannak felsorolva.
A maradék tisztítószer eltávolításához törölje át az összes külső felületet desztillált vízzel átnedvesített,
szöszmentes kendővel.

Az eszköz fertőtlenítése
Az egység fertőtlenítéséhez törölje át az összes külső felületet 80%-os etil-alkohollal átnedvesített
szöszmentes kendővel. Hagyja az egységet levegőn megszáradni.

Elfogadható tisztítószerek:
• Ecet (desztillált fehér ecet, 5% savtartalom)
• Ammóniaalapú üvegtisztító szer

Elfogadható fertőtlenítőszerek:
• Etanol (80% v/v)

Megjegyzés: A fent felsorolt elfogadható tisztító- és fertőtlenítőszerek be vannak vizsgálva NDS gyárt-
mányú termékeken, és az utasítok szerinti használat esetében nem károsítják a termék felületét és mű-
anyag alkatrészeit.
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7 Elektromágneses kompatibilitási táblázatok
Az összes elektronikus orvostechnikai eszköznek meg kell felelnie az IEC  60601-1-2 szabványban
megfogalmazott követelményeknek. A sebészi beavatkozás előtt az elektromágneses kompatibilitás és
az összes többi orvostechnikai eszköz együttes alkalmazásának biztosítása érdekében óvintézkedése-
ket kell tenni, ragaszkodni kell a jelen kézikönyvben ismertetett elektromágneses kompatibilitási (EMC
– Electromagnetic Compatibility) irányelvekhez, valamint ellenőrizni kell az összes orvostechnikai esz-
köz egyidejűleg történő működtetését.
A kibocsátási jellemzők alapján a berendezés alkalmas az ipari területeken és kórházakban (CISPR 11,
A-osztály) történő használatra. Ha otthoni körülmények között használja (ahol rendszerint CISPR 11, B-
osztály az elvárás), lehetséges, hogy a berendezés nem lesz megfelelően védve a rádiófrekvenciás
kommunikációs eszközökkel szemben. Lehetséges, hogy a felhasználónak lépéseket kell tennie ennek
elhárítására, például az eszköz irányának vagy helyének módosításával.
A következő EMC-táblázatok kizárólag tájékoztató jellegűek:

7.1 Irányelvek és gyártói nyilatkozat – elektromágneses kibocsátás
A terméket kizárólag az alábbiakban ismertetett környezetben történő használatra tervezték. A termék
felhasználójának/kezelőjének kell biztosítania, hogy a készüléket ilyen környezetben használják.

Kibocsátási teszt Megfelelőség Elektromágneses környezet – útmutatás

RF kibocsátás, CISPR 11 1. csoport

A termék RF energiát kizárólag saját, belső
működéséhez használ. Ezért RF kibocsátása
igen csekély, és várhatóan nem okoz interfe-
renciát a közelben található elektronikus be-
rendezésekkel.

RF kibocsátás, CISPR 11 B. osztály

A termék minden létesítményben alkalmazha-
tó, kivéve a lakáscélú létesítményeket és azo-
kat a létesítményeket, amelyek közvetlenül
kapcsolódnak a nyilvános célú épületek ellátá-
sát szolgáló energiahálózathoz.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2 A osztály

Feszültségingadozás/flikk-
erkibocsátás
IEC 61000-3-3

Megfelel



35 / 41

Elektromágneses kompatibilitási táblázatok | 35

7.2 Útmutatás és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses interferenciával szembeni
immunitás
A jelen terméket kizárólag az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben történő hasz-
nálatra tervezték. A termék vásárlója vagy felhasználója felelős azért, hogy a terméket ilyen környezet-
ben használják.

Immunitásteszt Immunitásteszt

Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV érintkezési kisülés
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV levegőkisülés

Sugárzott RF mező IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz

Elválasztási távolság a vezeték nélküli transzmitte-
rektől IEC 61000-4-3

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

Elektromos gyors tranziens / burst IEC 61000-4-4
± 2 kV, hálózati feszültség
± 1 kV, I/O portok
100 kHz PRR

Túlfeszültség IEC 61000-4-5
Hálózati feszültség, vezeték–föld
Hálózati feszültség, vezeték–vezeték

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

Vezetett RF IEC 61000-4-6
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)
6 V, ISM-sávok
80 % AM 1 kHz

Tápfrekvenciás (50/60 Hz) mágneses mező
IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 vagy 60 Hz

Feszültségesések, rövid kimaradások és feszült-
ségváltozások a bemeneti hálózati vezetékeken
IEC 61000-4-11

100% esés, 0,5 periódus, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100% esés, 1 periódus
30 % esés, 25/30 periódus (50/60 Hz)
Megszakítás 100% veszteség, 5 másodperc

MEGJEGYZÉS!
A helyhez kötött adók, például a rádiótelefon-bázisállomások (mobil/vezeték nélküli),
valamint a földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM rádió-műsorszórás és a TV-
műsorszórás elektromágneses térerőssége elméleti úton pontosan nem határozható
meg. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt az elektromágneses környezet
becsléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha
a termék használati helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti RF megfelelősé-
gi határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a termék képes-e a normál működésre. Ha
rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre, például a termék elforga-
tására vagy áthelyezésére lehet szükség.
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MEGJEGYZÉS!
A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományban az elektromágneses 
térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie.

7.3 Útmutató és gyártói nyilatkozat – ajánlott elkülönítési távolságok
Ajánlott elkülönítési távolságok hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések és a ter-
mék között
A terméket olyan elektromágneses környezetben történő használatra tervezték, ahol az RF-zavarsugár-
zás szabályozott. A termék vásárlója vagy felhasználója úgy előzheti meg az elektromágneses interfe-
renciát, hogy betartja a termék, valamint a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések
(adók) közötti alábbi (a kommunikációs berendezések maximális teljesítményének megfelelő) minimális
távolságot.

VESZÉLY!
Az RF kommunikációs berendezések (adók) hatása a teljesítményjellemzőkre
A hordozható nagyfrekvenciájú (HF) kommunikációs berendezések hatással lehetnek
a készülék teljesítményjellemzőire. Ezért az ilyen berendezéseket az inszufflátortól,
beleértve a tartozékait és a vezetékeit, legalább 30 cm távolságra (a számítások ered-
ményétől függetlenül) kell tartani.

Az adó névleges maxi-
mális kimeneti teljesít-
ménye (W)

Az elkülönítési távolság (méterben) a jeladó frekvenciájának függvényében

150 kHz–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
A fent fel nem sorolt névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d jelű ajánlott elkülönítési távol-
ság méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel számítható ki, ahol P az adóberendezés
– gyártó által megadott – kimeneti teljesítményének legnagyobb értéke wattban (W).

MEGJEGYZÉS!
80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományra vonatkozó elkülönítési
távolság mérvadó.

MEGJEGYZÉS!
Előfordulhat, hogy a fenti útmutatások nem minden helyzetben alkalmazhatók. Az
elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és embe-
rek elnyelő és visszaverő hatása.
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8 Felhasználási feltételek

8.1 Megfelelőségi nyilatkozatok
A Szövetségi Távközlési Bizottság (FCC – Federal Communications Commission) és az Európai
Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei
Ez a termék megfelel az FCC szabályozás 15. részében foglaltaknak, valamint az Európai Unió orvos-
technikai eszközökre vonatkozó 2017/745 rendeletének. Az üzemeltetés feltétele az alábbi két feltétel
teljesülése: (1) A szóban forgó eszköz nem okozhat ártalmas interferenciát, valamint (2) az eszköznek
be kell fogadnia az összes beérkező interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nemkívánatos eredmé-
nyekhez vezethetnek.
1. A színes monitort a mellékelt, speciális kábelekkel használja, így az nem zavarja a rádió- és a tele-

víziókészülékek vételét. A más kábelekkel és adapterekkel történő használat a többi elektromos be-
rendezés zavarását okozhatja.

2. Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az FCC szabályozás 15. részében és a CISPR 11-
ben előírt határértékeknek. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes
kisugározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a
rádiókommunikációban.

IEC
Ez a berendezés a tesztelések során megfelelt az IEC 60601-1-2 által előírt határértékeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen egy tipi-
kus orvosi létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisu-
gározni. Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a közel-
ben lévő készülékekben.
Az FCC és az Európai Tanács európai szabványokra vonatkozó irányelvei, valamint az IEC
Nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interferencia. Ha a beren-
dezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a berendezés be- és
kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több intézkedéssel meg-
próbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

A termékhez csatlakoztatott kiegészítő berendezéseknek rendelkezniük kell az adatfeldolgozó berende-
zésekre vonatkozó IEC szabványoknak (vagyis az IEC  60950-1-es vagy IEC  62368-1-es szabvány-
nak), valamint az orvostechnikai eszközökre vonatkozó IEC 60601-1-es szabványnak való megfelelő-
séget bizonyító tanúsítványokkal.
Továbbá minden konfigurációnak meg kell felelnie a rendszer szabványának, az IEC 60601-1-1-nek.
Bárki, aki további eszközöket csatlakoztat a jelbemeneti részhez vagy a jelkimeneti részhez, egy orvos-
technikai rendszert konfigurál, és ezért felelős azért, hogy a rendszer megfelel a szükséges rendszer-
szabványnak, az IEC 60601-1-1-nek. Bárki, aki felelős az egység egy rendszerhez történő rögzítéséért,
biztosítania kell, hogy a termék rögzítéséhez használt eszközök megfelelnek az IEC 60601-1-es szab-
ványnak. Kétség esetén konzultáljon a műszaki szolgálati osztályunkkal, vagy egy helyi képviselőnkkel.
FCC
Megjegyzés: A készülék tesztelése során megállapították, hogy az megfelel a B. osztályú digitális esz-
közökre vonatkozó FCC szabályzat 15. részében megállapított határérték-követelményeknek. Ezeket a
határértékeket úgy tervezték, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferencia ellen lakossági
létesítményben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és képes kisugározni.
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Amennyiben nem az utasítások szerint telepítik és használják, káros zavart okozhat a rádiókommuniká-
cióban. Azonban, nem szavatolható, hogy bizonyos telepítési körülmények között nem lép fel interfe-
rencia. Ha a berendezés ártalmas interferenciát okoz a rádió- és televíziókészülékek vételében – ami a
berendezés be- és kikapcsolásával állapítható meg –, akkor a felhasználó a következő egy vagy több
intézkedéssel megpróbálhatja elhárítani az interferenciát:

• Forgassa el vagy helyezze át a vevőantennát.
• Növelje a távolságot a berendezés és a vevő között.
• Csatlakoztassa a berendezést másik áramkörhöz; ne ahhoz, amelyhez a vevő is csatlakozik.
• Kérjen segítséget a kereskedőtől vagy egy tapasztalt rádió-/TV-szerelő szakembertől.

8.2 Jogi nyilatkozat
Az NDS a termékeit más orvostechnikai eszköz gyártóján, forgalmazóján és viszonteladóján keresztül
is értékesítheti, ezért az ilyen NDS termékek vásárlóinak a cég által biztosított, vonatkozó jótállások te-
kintetében – ha vannak ilyenek – ahhoz a céghez kell fordulnia, amelytől a terméket eredetileg vásárol-
ta.
Az NDS nem fogadja el és nem is engedélyezi, hogy bárki más felelősséget vállaljon a termékei értéke-
sítésével és/vagy felhasználásával kapcsolatban és/vagy azzal összefüggésben. Az NDS termékeinek
megfelelő felhasználása, kezelése és ápolása érdekében a vásárlóknak el kell olvasniuk a termékkel
kapcsolatos specifikus szakirodalmat, a felhasználói kézikönyvet és/vagy a termékhez mellékelt vagy
bármilyen más módon elérhető címkéket.
Felhívjuk a vásárlók figyelmét, hogy többek között a rendszer konfigurációja, a szoftver, az alkalmazás,
a felhasználói adatok, valamint a rendszer kezelői vezérlése befolyásolják a termék teljesítményét. No-
ha az NDS termékei számos rendszerrel kompatibilisnek minősülnek, a vásárlók általi specifikus műkö-
dési megvalósítás változó lehet. Ezért a termék egy specifikus célra vagy alkalmazásra való alkalmas-
ságát a fogyasztónak kell meghatároznia, és az NDS ezt nem szavatolja.
AZ NDS KIFEJEZETTEN ELHÁRÍT MINDENNEMŰ JÓTÁLLÁST – LEGYEN AZ KIFEJEZETT, VÉLEL-
MEZETT ÉS/VAGY TÖRVÉNY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT JÓTÁLLÁS –, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLA-
GOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY HASZ-
NÁLHATÓSÁGRA VONATKOZÓ, VALAMINT AZ NDS TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK JOG-
TISZTASÁGÁT ILLETŐ GARANCIÁT. AZ ÖSSZES, BÁRMILYEN MÁS TÍPUSÚ, TERMÉSZETŰ
VAGY TERJEDELMŰ, LEGYEN AZ VÉLELMEZETT, KIFEJEZETT ÉS/VAGY BÁRMILYEN, TÖRVÉ-
NYI RENDELET, JOGSZABÁLY, KERESKEDELMI FELHASZNÁLÁS, EGYÉNI, FORGALMAZÁS ÉR-
TELMÉBEN VAGY AZ ELŐBBIEK EREDMÉNYEKÉPPEN ELŐÁLLÓ JÓTÁLLÁST, KINYILATKOZTA-
TÁST ÉS/VAGY GARANCIÁT A VÁLLALAT EZENNEL KIFEJEZETTEN KIZÁR ÉS ELUTASÍT.
Az NDS, beszállítói és/vagy forgalmazói nem vonhatók felelősségre, sem közvetlenül, sem kártérítési
eljárás keretében semmilyen speciális, véletlenszerű, következményes, büntető, elrettentő vagy indirekt
kárért, többek között ideértve, de nem kizárólagosan a késleltetett szállításból, a kiszállítás elmaradá-
sából, a termék meghibásodásából, a termék kivitelezéséből vagy gyártásából fakadó állítólagos káro-
kért, az ilyen termékek vagy szolgáltatások használhatatlanságáért, a jövőbeli üzleti károkért (elmaradt
haszon), vagy bármilyen más okból fakadó, az ilyen NDS termékek vásárlásával, eladásával, lízingelé-
sével, bérlésével, telepítésével vagy használatával, illetve a jelen felhasználási feltételekkel vagy a je-
len felhasználási feltételeket tartalmazó megállapodások bármely pontjával kapcsolatban felmerülő
vagy az előzőek eredményeképpen előálló károkért.
NÉHÁNY JOGHATÓSÁG NEM TESZI LEHETŐVÉ BIZONYOS JÓTÁLLÁSOK ÉS KÖTELEZETTSÉ-
GEK KIZÁRÁSÁT ÉS KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN IS-
MERTETETT KORLÁTOZÁSOK ÉS/VAGY KIZÁRÁSOK NEM ÉRVÉNYESEK. ILYEN ESETBEN A
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS KORLÁTOZÁSA AZ ILLETŐ JOGHATÓSÁG ÁLTAL MEGENGEDETT
LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG TÖRTÉNIK.
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A jelen dokumentumban szolgáltatott információk – beleértve az összes formatervet és kapcsolódó
anyagot – az NDS és/vagy licencadói értékes tulajdonát képezik, és adott esetben az NDS és/vagy li-
cencadói fenntartják a dokumentumhoz fűződő összes szabadalmi, szerzői és egyéb szellemi tulajdoni
jogot, ideértve a formatervezésre, gyártásra, felhasználásra és értékesítésre vonatkozó jogokat, kivéve,
ha a szóban forgó jogok kifejezetten mások tulajdonát képezik.
A jelen felhasználói kézikönyv minden előzetes értesítés nélkül módosítható. Ha bármilyen aggálya me-
rül fel a használati útmutató legújabb verziójával kapcsolatban, kérjük, forduljon az NDS vállalathoz.
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