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1 Svarīgas piezīmes lietotājam
Pirms lietošanas ķirurģiskajās procedūrās rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un pārskatiet informāciju
par ierīces un piederumu darbību un funkcijām. Ja netiks ievēroti šajā rokasgrāmatā minētie norādījumi,

• pacients var gūt dzīvībai bīstamas traumas,
• ķirurģijas nodaļas, aprūpes vai apkalpojošais personāls var gūt smagas traumas,
• var tikt radīti ierīces un/vai piederumu bojājumi vai to darbības traucējumi.

Ražotājs laiku pa laikam uzlabo savus izstrādājumus, tādēļ patur tiesības mainīt izstrādājuma izskatu,
attēlus un tehniskos datus.
Lūdzu, ņemiet vērā: norādījumiem, kuri sniegti rindkopās, kas atzīmētas ar vārdiem “BRĪDINĀJUMS”,
“UZMANĪBU!” un “PIEZĪME”, ir īpaša nozīme. Attiecīgajām rindkopām, kas atzīmētas ar šiem vārdiem,
ir jāpievērš īpaša uzmanība.

BRĪDINĀJUMS!
Ir apdraudēta pacienta, lietotāja vai citu personu drošība un/vai veselība. Ievērojiet šo
brīdinājumu, lai nepieļautu pacienta, lietotāja vai citu personu traumatizāciju.

UZMANĪBU!
Šīs rindkopas satur informāciju, kas palīdz operatoram lietot ierīci vai piederumus
atbilstoši paredzētajai izmantošanai.

NORĀDE!
Šīs rindkopas satur informāciju, kas precizē norādījumus vai sniedz citu noderīgu
papildu informāciju.
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2 Drošības informācija

2.1 Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka svarīga informācija par šī aprīkojuma
uzstādīšanu un/vai lietošanu ir sniegta turpinājumā. Informācija, pirms kuras tiek parādīts šis
simbols, ir rūpīgi jāizlasa.

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka lietotāja rokasgrāmata un tās tulkotās kopijas
ir pieejamas NDS tīmekļa vietnē www.ndssi.com/user-manuals/

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka neizolēts spriegums ierīces iekšpusē var būt
pietiekami spēcīgs, lai izraisītu elektrošoku. Nepieskarieties nevienai daļai ierīces iekšpusē.
Lai izvairītos no elektrošoka, NEDRĪKST noņemt pārsegu vai aizmuguri.

Ar šo simbolu lietotājs tiek brīdināts par to, ka informācija, pirms kuras tiek parādīts šis
simbols, ir rūpīgi jāizlasa, lai izvairītos no iekārtas bojājumiem.

Ar šo simbolu norāda ražotāju.

Ar šo simbolu norāda ražotāja pārstāvi Eiropas Savienībā.

Ar šo simbolu norāda, ka šī ir medicīniska ierīce. Šo izstrādājumu drīkst lietot tikai veselības
aprūpes speciālisti un tikai profesionālā veselības aprūpes iestādē.

Šim izstrādājumam ir piešķirts TUV apstiprinājums par elektrošoku, aizdegšanos un
mehāniskiem apdraudējumiem tikai saskaņā ar Standartu CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 un
ANSI/AAMI ES60601-1 prasībām.

Šis izstrādājums atbilst Standarta EN60601-1 prasībām, līdz ar to tas atbilst arī Eiropas
Savienības Regulas 2017/745 par medicīniskām ierīcēm prasībām.

UZMANĪBU!
Ja rodas nopietns negadījums
Lūdzu, ziņojiet par visiem nopietniem negadījumiem, kas radušies saistībā ar šo
ierīci, ražotājam un kompetentajai lietotāja un/vai pacienta dzīvesvietas valsts
iestādei.

UZMANĪBU!
Šis izstrādājums ir I klases medicīniska ierīce saskaņā ar Direktīvu par medicīniskām
ierīcēm Eiropā. Nav atļautas nekādas modifikācijas.
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UZMANĪBU!
Šis izstrādājums ir II  klases medicīnas ierīce Amerikas Savienotajās Valstīs un
Kanādā. Nav atļautas nekādas modifikācijas.

NORĀDE!
Šo iekārtu/sistēmu ir paredzēts lietot tikai veselības aprūpes speciālistiem.

NORĀDE!
Iekšpusē nav daļu, kuru tehniskā apkope jāveic lietotājam. Apkopes darbus uzticiet
kvalificētam apkopes darbiniekam.

BRĪDINĀJUMS!
Ugunsbīstamība un elektrošoka apdraudējums
Nepakļaujiet šo produktu lietus vai mitruma iedarbībai.

BRĪDINĀJUMS!
Šīs ierīces polarizēto spraudni drīkst izmantot ar pagarinātāja rozetēm vai citām
kontaktrozetēm tikai tad, ja zarus var ievietot līdz galam.

NORĀDE!
Šis izstrādājums ir izstrādāts, lai atbilstu pacienta tuvumā esošas medicīniskās
ierīces drošības prasībām.

Ar šo NDS Surgical Imaging, LLC apliecina, ka šī ZEROWIRE® G2 sistēma atbilst Direktīvas 2014/53/
ES būtiskajām prasībām un citām piemērojamajām normām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir
pieejams pēc pieprasījuma.
Federālajos (ASV) tiesību aktos ir noteikts, ka šo ierīci drīkst pārdot tikai ārstam vai pēc ārsta rīkojuma.

Radioiekārtas apstiprinājums:
šī ierīce atbilst EN302  567 redakcijas  V2.0.24 projekta un Direktīvas  2014/53/ES par radioiekārtām
(Radio Equipment Directive – RED) prasībām.
FCC identifikācija: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 vai 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-
SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 vai 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Šis izstrādājums iepriekš minēto standartu prasībām atbilst tikai tad, ja tiek izmantots kopā ar
komplektā ietverto NDS medicīniskās kategorijas barošanas avotu.

Modelis ZEROWIRE® G2
Barošanas avots GlobTek GTM91120-3024-T3A
Maiņstrāvas ievade 100–240 volti pie 50–60 Hz
Līdzstrāvas izvade 24 volti pie 1,25 ampēriem
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2.2 Strāvas vads
Izmantojiet nodrošināto slimnīcas klases strāvas vadu un strāvas avotam atbilstošu spraudni.

• Strāvas vads ir vienīgais atzītais šī izstrādājuma atvienošanas piederums. Lai izslēgtu izstrādājumu,
atvienojiet strāvas vadu no maiņstrāvas tīkla.

• Ja ierīce ir piestiprināta pie sienas, atvienojiet sienas stiprinājuma strāvas adapteru, lai izslēgtu
izstrādājumu.

• Izstrādājums un citas medicīniskās iekārtas ir jānovieto tā, lai varētu viegli piekļūt strāvas vadam un
savienojumam ar maiņstrāvas tīklu.

• Ja šī izstrādājuma pievienošanai maiņstrāvas tīklam ir nepieciešams pagarinātājs, pārliecinieties,
vai strāvas vada spraudni var droši pievienot pagarinātājam.

• Ja šis izstrādājums tiek izmantots ASV un spriegums ir augstāks par 120 voltiem, strāvas padeve
izstrādājumam ir jānodrošina no centra nozarojuma ķēdes.

2.3 Pārstrāde

Ievērojiet vietējos spēkā esošos noteikumus un pārstrādes plānus saistībā ar šīs iekārtas
pārstrādi vai utilizēšanu.



11 / 41

Vispārīga informācija | 11

3 Vispārīga informācija

3.1 Par šo rokasgrāmatu
Šī rokasgrāmata tika izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam uzstādīt, iestatīt un ekspluatēt ZEROWIRE® G2
bezvadu video sistēmu.
Šīs rokasgrāmatas funkcionālie apraksti atbilst:
1. ZEROWIRE® G2 uztvērējs
2. ZEROWIRE® G2 raidītājs (ievade: DVI un 3G-SDI).
Skatiet ZEROWIRE® G2 piederumu komplekti pēc displeja [}  33] izstrādājuma daļu numurus un
piederumus.

3.2 Paredzētais lietojums un kontrindikācijas
Paredzētais lietojums
NDS ZEROWIRE® G2 sistēma sastāv no pārī savienota bezvadu video sakaru raidītāja un uztvērēja,
un tā, izmantojot radiofrekvences līniju, pārraida video signālu no avota, piemēram, endoskopijas
kameras/procesora vai cita video signāla avota, uz ZEROWIRE® G2 uztvērēju, lai endoskopijas un
vispārīgo ķirurģisko procedūru laikā nodrošinātu iespēju skatīt attēlus.
ZEROWIRE® G2 bezvadu video sistēma ir nesterila atkārtoti lietojama ierīce, un to nav paredzēts lietot
sterilā zonā.

Kontrindikācijas
1. Šīs ierīces ir nesterilas atkārtoti izmantojamas ierīces, un tās nav paredzēts lietot sterilā zonā.
2. Šī iekārta var nebūt piemērota lietošanai viegli uzliesmojošu anestēzijas līdzekļu maisījumu ar

gaisu, skābekli vai slāpekļa oksīdu tuvumā.

Nelietojiet MR vidē

BRĪDINĀJUMS!
Neviena šī izstrādājuma daļa nedrīkst nonākt saskarē ar pacientu. Nekādā gadījumā
nedrīkst vienlaicīgi saskarties ar izstrādājumu un pacientu. Vienmēr starp darbojošos
ierīci un lietotāju vai pacientu ir jāsaglabā vismaz 20 cm attālums.

BRĪDINĀJUMS!
Ja sistēma tiek izmantota kritiski svarīgās procedūrās, īpaši ieteicams nodrošināt
rezerves ZEROWIRE® G2 raidītāju, uztvērēju un DVI  kabeli, novietojot tos viegli
sasniedzamā vietā.
Ķirurģisko procedūru laikā ieteicams nodrošināt, ka ir nekavējoties pieejams
displejs, ko paredzēts ar vadu pievienot video signāla avotam.

Skatiet Standarta uzstādīšana [} 21].
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3.3 Pārskats
ZEROWIRE® G2 sistēma nodrošina bezvadu video signālu pārraidi no endoskopijas kameras
procesora vai cita video signāla avota DVI vai 3G-SDI izvades uz video displeja DVI ievadi.
Tā darbojas kā 60  GHz bezvadu HD sistēma, kura atbilst FCC (15.  daļas) noteikumiem, kas regulē
nelicencētu 57–64 GHz frekvenču joslu elektromagnētiskā spektra milimetru viļņa (mmW) daļā.
Sistēma sastāv no raidītāja un uztvērēja. Raidītājs un uztvērējs ir konstruēti tā, lai tos uzstādītu uz
displeja augšējās aizmugurējās malas.
Raidītājs var iegūt savu ievades video signālu no endoskopiskās kameras procesora vai displeja DVI
vai SDI atkārtotas palaišanas izvades.
Uztvērēja izvade ir pievienota displeja DVI ievadei. Ierīces tiek darbinātas ar NDS 24 V līdzstrāvas
barošanas avotu vai ar Y veida adaptera kabeli.

NORĀDE!
Y  veida adaptera kabeļi ir paredzēti lietošanai tikai ar NDS displejiem, kuri tiek
darbināti ar NDS 24 V līdzstrāvas barošanas avotu.

Informāciju par Y  veida adapteri skatiet Strāvas padeves opcijas [}  16]. Informāciju par tipiskiem
iestatījumiem skatiet Standarta uzstādīšana [} 21].

3.4 Attālums, kurā nerodas traucējumi
Tālāk tabulā minētajām ierīcēm ir pārbaudīts minimālais drošais attālums līdz ZEROWIRE® G2
sistēmai, kāds nepieciešams, lai tās neradītu traucējumus sistēmas darbībā, kā arī, lai sistēma neradītu
traucējumus šo ierīču darbībā.
Ja tiek uzskatīts, ka šīs ierīces rada traucējumus ZEROWIRE® G2 sistēmas darbībā, vai arī
traucējumus rada sistēma, pārvietojiet attiecīgās ierīces tālāk vienu no otras, ievērojot minimālos
attālumus, kas norādīti turpinājumā sniegtajā tabulā.

Pārbaudītā iekārta Attālums līdz raidītājam Attālums līdz uztvērējam
Elektrokauterizācijas ierīce > 2 pēdas > 1 pēda
RFID > 1 centimetrs > 1 centimetrs
2,4 GHz bezvadu piekļuves
punkts > 6 collas > 6 collas

5,8 GHz bezvadu piekļuves
punkts > 6 collas > 6 collas

Mobilais tālrunis > 1 cm > 1 cm
Bluetooth ierīce > 1 cm > 1 cm
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4 Uzstādīšana un instalēšana

4.1 Savienošanas paneļi

(1)

(2)

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

ZEROWIRE® G2 raidītāja un uztvērēja savienotāju paneļi

(1) ZEROWIRE® G2 raidītājs (5) DVI ievade
(2) ZEROWIRE® G2 uztvērējs (6) DVI izvade
(3) Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis (7) 3G-SDI ievade
(4) Barošanas avota savienojums (8) USB porti (aparātprogrammatūras

atjauninājumiem)

NORĀDE!
USB porti tiek izmantoti, lai instalētu atjauninājumus raidītāja vai uztvērēja
aparātprogrammatūrā, nevis lai tos izmantotu kā vispārīgu ievades/izvades portu.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Raidītāja/uztvērēja savienojuma un statusa LED indikators

(1) Savienojuma izveides LED indikators
(2) Savienojuma poga
(3) Raidītāja statusa LED indikators
(4) Uztvērēja statusa LED indikators

Poga LINK (Savienojums) tiek izmantota, lai savienotu raidītāju ar uztvērēju.
Uztvērēja poga LINK (Savienojums) tiek izmantota arī, lai aktivizētu Signāla stiprums un OSD
diagnostikas ziņojumi [} 27] sadaļā aprakstīto signāla stipruma joslas grafiku.

4.2 Uzstādīšana
Montāžas kronšteini
Skatīt ZEROWIRE® G2 piederumu komplekti pēc displeja [} 33].

Uzstādīšana (uzstādīti displeji)

NORĀDE!
Šai uzstādīšanai ir nepieciešami divi cilvēki: viens, kas atbalstītu displeju, un otrs,
kas veiktu uzstādīšanu.

Nomainiet kreisās puses montāžas skrūves uz divām nodrošinātajām garajām montāžas skrūvēm.
Skatiet A attēlā Uzstādīšanas aizmugurējais skats – montāžas skrūves [} 15].
Pievelciet nodrošinātās kreisās puses skrūves tikai par 2–3 apgriezieniem.
Izņemiet divas labās puses skrūves no VESA stiprinājuma. Skatiet B attēlā Uzstādīšanas aizmugurējais
skats – montāžas skrūves [} 15].
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A B

Uzstādīšanas aizmugurējais skats – montāžas skrūves

Kad montāžas asmens ir vērsts pret displeja priekšpusi, bīdiet līmeņskavu starp
VESA stiprinājumu un displeja aizmuguri, līdz uz displeja esošie marķētie ierobi
pieguļ abām kreisās puses skrūvēm. Skatiet C attēlā Uzstādīšanas aizmugurējais
skats – līmeņskava un moduļi [} 16].
Nomainiet labās puses skrūves uz nodrošinātajām skrūvēm.
Pievelciet visas skrūves.
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C D
Uzstādīšanas aizmugurējais skats – līmeņskava un moduļi

Kad ZEROWIRE® G2 raidītāja vai uztvērēja moduļa aizmugure vērsta virzienā pret displeja priekšpusi,
savietojiet moduļa apakšpusē esošās spraugas ar montāžas asmeni un bīdiet moduli uz montāžas
asmens, līdz modulis ir cieši nostiprināts. Skatiet D attēlā Uzstādīšanas aizmugurējais skats  –
līmeņskava un moduļi [} 16].

4.3 Strāvas padeves opcijas
ZEROWIRE® G2 raidītāji un uztvērēji, kas tiek izmantoti ar saderīgu 32” vai mazāku NDS displeju, var
izmantot papildu Y veida adaptera kabeli, lai padotu strāvu ZEROWIRE® G2 sistēmai. Divi Y veida
adaptera kabeļi ir parādīti turpinājumā.
Attiecīgos gadījumos piederumu komplektā ir iekļauts piemērots Y veida kabelis (sakatiet ZEROWIRE®
G2 piederumu komplekti pēc displeja [} 33], lai noteiktu pareizo piederumu komplektu izmantojamam
NDS displejam).
ZEROWIRE® G2 raidītāju un uztvērēju var darbināt, arī izmantojot komplektā ietverto 24 V līdzstrāvas
barošanas avotu.

SwitchCraft Y veida adaptera kabelis (35X0096)
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XLR Y veida adaptera kabelis (35X0097)

(1) (2)

(1) 24 V līdzstrāvas barošanas avotu modeļu numuri
(2) Šeit var pievienot Y veida adaptera J3 vai 24 V līdzstrāvas barošanas avota kabeli

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Ja izmantojat barošanas avotu, izvēlieties un uzstādiet spraudņa adapteru, kas atbilst jaudas prasībām.



18 / 41

18 | Uzstādīšana un instalēšana

4.4 Elektroinstalāciju shēmas
ZEROWIRE® G2 raidītāja elektroinstalācija

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) DVI video avots
(2) DVI izvade (DVI kabelis)
(3) SDI izvade (neobligāts 3G-SDI kabelis)
(4) Displeja barošana (24 V līdzstrāva)
(5) Raidītāja barošana (24 VDC)
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ZEROWIRE® G2 uztvērēja elektroinstalācija

(1)

(2)

(3)

Raidītāja elektroinstalācija

(1) DVI ievade (DVI kabelis)
(2) Raidītāja barošana (24 VDC)
(3) Displeja barošana (24 V līdzstrāva)

4.5 Kabeļa izliekšanas rādiuss

UZMANĪBU!
Video signāla pasliktināšanās
Ieteicamais metāla kabeļu saliekšanas rādiuss ir vismaz 63  mm (2,5  collas) vai
septiņkārtīga kabeļa diametra vērtība. Asāki izliekumi var radīt kabeļa bojājumus un/
vai nelabvēlīgi ietekmēt video signāla kvalitāti.

4.6 Iestatīšana
Raidītāja un uztvērēja savienošana
Pirms ZEROWIRE® G2 sistēmas lietošanas raidītājā ir jāizveido savienojums ar uztvērēju.
Raidītāja un uztvērēja savienojums netiek pārtraukts tikmēr, kamēr raidītājā netiek tieši izveidots
savienojums ar citu uztvērēju vai uztvērējā tiek tieši izveidots savienojums ar citu raidītāju.

NORĀDE!
Ja savienotais pāris tiek izslēgts, tas pēc atkārtotas ieslēgšanas automātiski
savstarpēji savienosies.
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Turpinājumā ir aprakstīta savienojuma izveides procedūra.
1. Pievienojiet DVI vai SDI video avotu raidītājam (2), savukārt displeju – uztvērēja DVI izvadei (3).
2. Nospiediet un turiet nospiestu uztvērēja ierīces  (3) pogu LINK (Savienojums)  (6), līdz tās

savienojuma LED  indikators  (5) sāk ātri mirgot zilā krāsā, pēc tam atlaidiet pogu. Šajā brīdī
lietotājam ir 60  sekundes laika, lai pārslēgtu uz citu ierīci  (2) un nospiestu tās pogu LINK
(Savienojums).

3. Nospiediet un un turiet nospiestu raidītāja  (2) pogu LINK (Savienojums)  (6), līdz tās savienojuma
LED indikators (5) sāk ātri mirgot zilā krāsā, pēc tam atlaidiet pogu.

4. Kad raidītāja un uztvērēja ierīces identificē viena otru un tiek izveidots savienojums, abu ierīču
statusa LED indikators (7)/(8) un savienojuma LED indikators (5) dažas sekundes ātri mirgos. Kad
savienojums ir izveidots, abu iekārtu savienojuma LED indikators izslēgsies.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Savienošanas procedūra

(1) DVI vai SDI signāls
(2) Raidītājs
(3) Uztvērējs
(4) DVI izvade uz displeju
(5) Savienojuma izveides LED
(6) Raidītāja/uztvērēja savienošanas poga (nospiediet, lai sāktu savienošanu)
(7) Raidītāja statusa LED indikators
(8) Uztvērēja statusa LED indikators
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UZMANĪBU!
ZEROWIRE® G2 raidītājs un uztvērējs nav saderīgi ar iepriekšējiem ZEROWIRE® G2
raidītāja un uztvērēja modeļiem.

Video pārraide
Kad savienošana ir pabeigta, statusa LED indikatoriem atkal jābūt zilā krāsā un displejā jābūt
redzamam avota attēlam. Ar to tiek pabeigta pamata iestatīšanas procedūra.

NORĀDE!
Raidītājs un uztvērējs nav tikai tiešas darbības ierīces, t.  i., savienotais pāris
darbosies pilnvērtīgi, neraugoties uz šķēršļiem. Tomēr nevienai ierīcei nedrīkst būt
apkārt metāliski priekšmeti.

4.7 Standarta uzstādīšana

BRĪDINĀJUMS!
Ja sistēma tiek izmantota kritiski svarīgās procedūrās, īpaši ieteicams nodrošināt
rezerves ZEROWIRE® G2 raidītāju, uztvērēju un DVI  kabeli, novietojot tos viegli
sasniedzamā vietā.
Ķirurģisko procedūru laikā ieteicams nodrošināt, ka ir nekavējoties pieejams
displejs, ko paredzēts ar vadu pievienot video signāla avotam.

(1) (2)

Standarta uzstādīšana

(1) Raidītājs
(2) Uztvērējs
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4.8 Veiktspēja
ZEROWIRE® G2 HD bezvadu video sistēma ir paredzēta lietošanai ķirurģiskās vai procedūru telpās,
un tās darbība ir optimizēta lietošanai tādos apstākļos. Šo sistēmu nav ieteicams lietot ārpus klīniskās
vides.
Lai nodrošinātu optimālu ZEROWIRE® G2 sistēmas veiktspēju, veiciet tālāk norādītās darbības.
1. Uzstādiet abus komponentus vismaz 1,5 m (5 pēdas) virs grīdas.
2. Ideālā gadījumā raidītājam un uztvērējam jāatrodas vienādā augstumā.
3. Lai iegūtu uzticamu video saiti, skatiet iestatīšanas vadlīnijas sadaļā Pozicionēšana un orientācija

[} 22].
4. Raidītājs un uztvērējs ir jāpavērš viens pret otru, un tiem jābūt savstarpēji redzamiem bez šķēršļiem

to starpā.
5. Izmantošanai procedūrās ārpus ierīču savstarpējās redzamības zonas, raidītāju un uztvērēju ir

ieteicams novietot 1,8 metru (6 pēdu) vai mazākā attālumā sienas.

4.9 Pozicionēšana un orientācija
Antenas signāla lauka formas dēļ gan raidītājs, gan uztvērējs jāuzstāda tā, lai tie būtu salāgoti vertikāli
un horizontāli ± 10° robežās.

Vertikālais salāgojums
Vertikālajam salāgojumam jābūt ± 10° robežās.

Horizontālais salāgojums
Horizontālajam salāgojumam jābūt ± 10° robežās.
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+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Raidītājs
(2) Primārais monitors
(3) Uztvērējs
(4) Sekundārais monitors
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(1)
(2)

(1) Raidītājs
(2) Lauka forma

Pacēlums
Raidītājs un uztvērējs jānovieto vismaz 1,5  m (5  pēdas) virs grīdas vienā augstumā, un vēlams, lai
raidītāja un uztvērēja priekšējās puses būtu paralēlas un vērstas viena pret otru.

Horizontālais attālums starp raidītāju un uztvērēju
ZEROWIRE® G2 sistēma darbojas pareizi, ja horizontālais attālums starp raidītāju un uztvērēju
nepārsniedz 9,1 m (30 pēdas). Tomēr lielākajā daļā operāciju zāļu vislabāko rezultātu var panākt, ja
horizontālais attālums nepārsniedz 2,4 m (8 pēdas).
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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 raidītājs (5) Statīvs uz ritenīšiem
(2) Primārais displejs (6) Ķirurģiskais galds
(3) Sekundārais displejs (7) Endoskopijas ratiņi
(4) ZEROWIRE® G2 uztvērējs

4.10 Darbība ārpus redzamības zonas
ZEROWIRE® G2 sistēma var uzturēt bezvadu savienojumu ar daļējiem šķēršļiem. Tomēr vislabāko
veiktspēju var panākt, ja ierīces novieto savstarpējās redzamības zonā.
Operāciju zālē griestu stieņu sistēma un tās atsperu veida savienojumi, kā arī ķirurģiskās gaismas
lampas ir lielas metāla konstrukcijas, kas var bloķēt bezvadu signālus, ja tās atrodas raidītāja un
uztvērēja savstarpējās redzamības zonā (skatiet tālāk sniegto attēlu).
Vēlams, lai ķirurģiskais apgaismojums būtu novietots ārpus savstarpējās redzamības zonas vai virs tās.
Ja objektam ir jāatrodas savstarpējās redzamības zonā, vislabākais risinājums ir to novietot pusceļā
starp raidītāju un uztvērēju.
Ja operāciju zāles sienu un/vai griestu konstrukcija ietver metāla loksnes, var tikt nelabvēlīgi ietekmēta
ZEROWIRE® G2 sistēmas veiktspēja. Šo ietekmi var mazināt, novietojot raidītāju un uztvērēju tuvāk
vienu otram, nodrošinot, ka savstarpējās redzamības zona ir 0° (skatiet Pozicionēšana un orientācija
[} 22]) un ka starp raidītāju un uztvērēju nav šķēršļu.
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Nav tiešas savstarpējās redzamības zonas

4.11 Kopējo kanālu traucējumu novēršana
Ja telpā ir uzstādīta tikai viena ZEROWIRE® G2 sistēma, nepastāv nekādu ierobežojumu. Izmantojot
raidītāja funkciju Channel Selection (Kanālu atlase), var izvēlēties kanālu ar viszemāko jutību pret divu
pieejamo kanālu traucējumiem atbilstoši tā skenēšanas rezultātam ieslēgtā režīmnā.
Turpinājumā ir minēti daži faktori, kas ietekmē ZEROWIRE® G2 sistēmas kanālu izolāciju.
1. Telpas sienu biezums un materiāls.
2. Telpas durvju atvēršana un aizvēršana.
3. Telpas griestu konstrukcija un tajā izmantotie materiāli.

NORĀDE!
Darbība atsevišķās telpās netiek atbalstīta.
ZEROWIRE® G2 raidītājs un uztvērējs jāuzstāda vienā telpā.
Ja vienā telpā ir uzstādīti gan divi raidītāji, gan divi uztvērēji, katrs ierīču pāris
jāsavieno atsevišķi, t.i., pa vienam pārim, otro pāri savienojot tad, kad ir sekmīgi
savienots pirmais pāris. Pirmo izveidoto pāri nav nepieciešams izslēgt pirms otra
pāra ieslēgšanas vai savienošanas.

4.12 Kanālu izmantošana
Tālāk sniegtie ieteikumi ir jāņem vērā, lai noteiktu piemērotu iestatījumu.
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1. ZEROWIRE® G2 raidītājs un/vai uztvērējs raidītājs un uztvērējs nav saderīgi ar iepriekšējiem
ZEROWIRE® G2 raidītāja un/vai uztvērēja modeļiem.

2. Ne vairāk kā divas ZEROWIRE® G2 sistēmas var darbināt vienā un tajā pašā telpā. Raidītājs un
uztvērējs telpā jānovieto vismaz 1 metra (3 pēdu) attālumā.

3. Divas ZEROWIRE® G2 sistēmas var uzstādīt vairākās telpās, ja attālums starp telpām ir vismaz
7,6 m (25 pēdas).

4. ZEROWIRE® G2 raidītāju un/vai uztvērēju nedrīkst uzstādīt metāla skapī vai metālisku
priekšmetu tuvumā, citādi tiks traucēta raidītāja signāla pārraide uztvērējam.

4.13 Vairāku sistēmu uzstādīšana
Ja konkrētā operāciju zālē tiek uzstādītas divas raidītāja un uztvērēja pāru sistēmas, veiciet tālāk
norādītās procedūras.
1. Ja raidītāja un uztvērēja ierīces nav savienotas, ieslēdziet pirmo raidītāja un uztvērēja pāri un veiciet

savienošanas procedūru, kas aprakstīta Iestatīšana [} 19].
2. Ieslēdziet otru raidītāja un uztvērēja pāri un atkārtojiet savienošanas procedūru. Raidītāja un

uztvērēja pāru savienošana ir jāveic atsevišķi vienu pēc otra. Lai atvieglotu uzstādīšanu un
problēmu novēršanu, mēs iesakām atzīmēt savienotos pārus.

4.14 Signāla stiprums un OSD diagnostikas ziņojumi
Kad uztvērējs ir pievienots monitoram, ekrāna apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīti pašizskaidrojoši
diagnostikas ziņojumi, lai informētu lietotāju par tā pašreizējo statusu.
Ziņojumi tiks parādīti 15 sekundes, izņemot funkcijas Neveiksmīga raidītāja bezvadu signāla
meklēšana un Nav konstatēts neviens bezvadu signāls: ss=0 vm=NONE.
Neveiksmīga raidītāja bezvadu signāla meklēšana un Nav konstatēts neviens bezvadu signāls:
ss=0 vm=NONE ziņojumi tiks parādīti, līdz tiek veiktas koriģējošās darbības.
Kad tiek parādīts Nav konstatēts neviens bezvadu signāls: ss=0 vm=NONE ziņojums un/vai 1 joslas
diagramma tiek parādīta ekrānā, bezvadu savienojums ir nedrošs un ir nepieciešama tūlītēja
koriģējoša darbība.
Signāla stipruma joslas diagramma tiek parādīta uztvērēja monitora apakšējā labajā stūrī uz
60 sekundēm ieslēgšanas brīdī. Tā tiek parādīta arī tad, kad savienojums ir izveidots pēc savienojuma
pārtraukuma.
Ja savienojuma kvalitāte ir vāja vai ir slikta, joslu diagramma tiek automātiski parādīta, lai brīdinātu
lietotāju, ka ir nepieciešama koriģējoša darbība.
OSD ziņojumi tiek parādīti zem signāla stipruma joslas.

(1)

(1) Signāla stipruma josla

OSD ziņojumi
Nav konstatēts neviens bezvadu signāls: ss=0 vm=NONE
Nav konstatēts neviens DVI/SDI signāls
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Bezvadu signāla saņemšana
Mēģina izveidot bezvadu savienojumu
Nevar izveidot bezvadu savienojumu
Notiek raidītāja bezvadu signāla meklēšana
Neveiksmīga raidītāja bezvadu signāla meklēšana

Signāla stipruma joslu diagrammas

Teicama savienojuma kvalitāte

Pieņemama savienojuma kvalitāte

Slikta savienojuma kvalitāte, vai savienojums
nedarbojas; bieža piksilācija un/vai ekrāna
“sasalšana”
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5 ZEROWIRE® G2 problēmu novēršana
Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība

LED indikators nav
ieslēgts

Vaļīgs barošanas vada
savienojums

Pārbaudiet, vai barošanas avota savienotājs ir
pilnībā ievietots iekārtas barošanas savienotājā.

Y veida kabelis
Ja iekārtas barošanai izmantojat Y veida kabeli,
pārliecinieties, vai tas ir pievienots NDS 24 V
līdzstrāvas barošanas avotam un barošanas avots
ir pieslēgts strāvai.

Savrups barošanas
avots

Ja tiek izmantots savrups barošanas avots,
pārliecinieties, vai tas ir pilnībā ievietots sienas
kontaktligzdā.

Sienas kontaktligzda

Dažām sienas kontaktligzdām ir iebūvēts
ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
Ja izmantotajai kontaktligzdai ir iebūvēts slēdzis,
pārbaudiet, vai tas ir iestatīts ieslēgtā stāvoklī.

Papildinformāciju skatiet sadaļā Strāvas padeves opcijas [} 16].

Nav atrasts raidītājs

Raidītājs ir izslēgts,
video avota kabelis
nav pievienots vai
video avots ir izslēgts.

Pārbaudiet, vai raidītājs ir ieslēgts un signāla avots
ir pievienots.

Pēc ievades signāla
izšķirtspējas maiņas
ekrānā nav redzams
attēls

Raidītājs vai uztvērējs
nevar fiksēt video
signālu.

Izslēdziet ZEROWIRE® G2 raidītāju un uztvērēju,
bet ne displeju, un pēc tam atkal tos ieslēdziet.

Neizdodas izveidot
savienojumu pēc
mēģinājuma savienot
pārī

Raidītājs un uztvērējs
nevar vienoties par
RF kanālu, ar kuru
izveidot savienojumu.

Izslēdziet ZEROWIRE® G2 raidītāju un uztvērēju
un pēc tam atkal tos ieslēdziet.

Slikta video kvalitāte vai
pastāv traucējumi

Raidītājs un uztvērējs
ir novietoti tālāk nekā
9,1 m (30 pēdas) viens
no otra.

Samaziniet attālumu starp raidītāju un uztvērēju
līdz 9,1 m (30 pēdām) vai mazāk.
Skatiet nodaļu Maksimālais diapazons sadaļā
ZEROWIRE® G2 specifikācijas [} 31].

Raidītājs un uztvērējs
nav pareizi salāgoti

Ievērojiet raidītāja un uztvērēja salāgošanas
ieteikumus, kas sniegti sadaļā Pozicionēšana un
orientācija [} 22].

DVI vai SDI (tikai
raidītāja) savienojumi Pārbaudiet, vai kabeļi ir pareizi pievienoti.

Neatbalstīts video
režīms

Pārbaudiet, vai izmantotais video režīms tiek
atbalstīts. Skatīt Neatbalstīti video režīmi [} 32].

DVI vai SDI (tikai
raidītāja) kabeļi

Nomainiet kabeļus pa vienam un pārbaudiet video
displeju.
Ja pēc kabeļa nomaiņas video signāls tiek attēlots
atbilstoši, izmetiet tikko nomainīto kabeli.

Krusteniskie
traucējumi Skatīt Kopējo kanālu traucējumu novēršana [} 26].

Zems signāla stipruma
līmenis

Skatīt Signāla stiprums un OSD diagnostikas
ziņojumi [} 27].
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Problēma Iespējamie cēloņi Korektīvā darbība
Raidītājs un uztvērējs
tiek pārslēgti

Pārbaudiet, vai video signāla avots ir pievienots
raidītājam, nevis uztvērējam.

Statusa LED indikatori
LED stāvoklis Apraksts
Zils un lēni mirgo Ierīce meklē kanālu.
Zils un ātri mirgo Ierīce mēģina izveidot savienojumu.

Zils un deg pastāvīgi Ierīce sūta (raidītājs) vai saņem (uztvērējs) video
datus.

Zils, pārmaiņus ieslēgts/izslēgts uz 3 sekundēm Nav saglabāta savienojuma informācija.
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6 Specifikācijas

6.1 ZEROWIRE® G2 specifikācijas

NORĀDE!
Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai saņemtu jaunākās
specifikācijas, sazinieties ar uzņēmuma NDS pārstāvi.

Bezvadu signāla tips 60 GHz bezvadu HD josla (WiHD)
Frekvenču josla 57–64 GHz
Video ievades (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Video izvades (Rx) DVI-D
Video saspiešana Nav
3D formāta atbalsts Līnija pie līnijas; augša/apakša, blakus
3D signāla formāts DVI-D, 3G-SDI
3D video grafiks tikai 1080p@59,94 (SMPTE 424M)
HIPAA atbalsts 256 bitu AES šifrēšana
Sistēmas latentums < 1 kadrs
Maksimālais pāru skaits vienā operāciju zālē 2
RF izvades jauda < 28 dBm/MHz EIRP
Maksimālais diapazons < 9,14 metri (30 pēdas)*
Datu pārraides ātrums 950 Mbps–3,8 Gb/s
Enerģijas patēriņš < 8 W
*  Atkarībā no vides, kurā izstrādājums tiek lietots, efektīvais diapazons var atšķirties. Lai panāktu
optimālu veiktspēju un diapazonu, ievērojiet sadaļā Iestatīšana [} 19] sniegtos norādījumus.

Fiziskie izmēri 9,3 x 3,4 collas x 2,0 collas/236 mm x 87 mm x 52
mm (viens)

Vienības svars 0,45 kilogrami (1,0 mārciņa)
Darba temperatūra 32 °F līdz 104 °F (0 °C līdz 40 °C)
Darba mitrums 20 % līdz 90 % relatīvais mitrums, bez kondensāta
Darba augstums 2 000 m (6600 pēdas)
Uzglabāšanas temperatūra -4 °F līdz 140 °F (-20 °C līdz 60 °C)
Mitrums uzglabāšanas laikā < 70 % relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Glabāšanas augstums 10 000 metri (33 000 pēdas)
Mitrums transportēšanas laikā < 70 % relatīvais mitrums (bez kondensāta)
Gaisa spiediens transportēšanas laikā 549 hPa–1013 hPa
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6.2 Testēšanas frekvences maksimālā EIPR izvades jauda

Kanāli Testēšanas frekvences maksimālā
EIPR izvades jauda Vidējā EIRP izvades jauda

Mazkanālu LRP 60,32 GHz 11,7 dBm
Daudzkanālu LRP 62,79 GHz 12,1 dBm
Mazkanālu HRP 60,48 GHz 29,3 dBm
Daudzkanālu HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Neatbalstīti video režīmi

Formāts Kadru ātrums
(Hz)

Aktīvo pikseļu
skaits
horizontāli

Aktīvo pikseļu
skaits vertikāli

Kopējais
pikseļu skaits
horizontāli

Kopējais
pikseļu skaits
vertikāli

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
Pielāgotais režīms 60 1280 1024 1688 1066
Pielāgotais režīms 60 1292 960 1576 1000
Pielāgotais režīms 60 1023 768 1396 806
Pielāgotais režīms 60 1248 1024 1688 1066
Pielāgotais režīms 60 1280 1024 1716 1108
Pielāgotais režīms 60 1440 900 1904 932
Pielāgotais režīms 60 1024 1024 1686 1068
Pielāgotais režīms 60 1024 1024 1124 1068
Pielāgotais režīms 50 1024 1024 1280 1125
Pielāgotais režīms 60 1280 1024 1688 1066
Pielāgotais režīms 60 1920 1080 2200 1125
Pielāgotais režīms 60 1920 1080 2184 1125
Pielāgotais režīms 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 ZEROWIRE® G2 piederumu komplekti pēc displeja

Displejs NDS daļas Nr.

ZEROWIRE® G2 piederumu komplekts
Savienošana pārī

(raidītājs un
uztvērējs)

Atsevišķs
(raidītājs vai

uztvērējs)
EndoVue 24" (standarta) 90K0010

90Z0152 90Z0153Ķīnas modelis 90K0011
Pārtraukts modelis 90K0004

Radiance Full MMI 24” (standarta) 90R0019

90Z0152 90Z0153
Ar šķiedru 90R0022

Ar skārienekrānu 90R0037
Ar šķiedru un skārienekrānu 90R0038

Ķīnas modelis 90R0058
Radiance G2 24” (standarta) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Ar šķiedru 90R0064

Ar skārienekrānu 90R0065
Ar šķiedru un skārienekrānu 90R0066

Ķīnas modelis 90R0067
Radiance Full MMI 26” (standarta) 90R0029

90Z0152 90Z0153
Ar šķiedru 90R0030

Radiance G2 26” (standarta) 90R0050
90Z0152 90Z0153Ar šķiedru 90R0051

Ķīnas modelis 90R0061
Radiance G2 HB 26” (standarta) 90R0052

90Z0154 90Z0155Ar šķiedru 90R0053
Ķīnas modelis 90R0062

Radiance Ultra 27” (standarta) 90R0104
90Z0156 90Z0157Ar analogo paneli 90R0102

Ar digitālo paneli 90R0100
Radiance G2 42” (standarta) 90R0070 90Z0158 90Z0159
Radiance G2 55” (standarta) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Ar skārienekrānu 90R0068

Radiance Ultra 32”, sekundārais
digitālais 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32”, sekundārais
analogais 90R0107

Radiance Ultra 32”, tikai primārais 90R0108
Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR,
sekundārais digitālais 90R0112

Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR,
sekundārais analogais 90R0113

Radiance Ultra 32”, TRUCOLOR, tikai
primārais 90R0114
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Radiance Ultra 32” 4K, 4X SDI 90R0116
90Z0162 90Z0163

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

6.5 Norādījumi par tīrīšanu un dezinfekciju

UZMANĪBU!
Pirms tīrīšanas un dezinfekcijas ierīce ir jāizslēdz (OFF) un jāatvieno no strāvas
padeves avota.
Nepieļaujiet šķidrumu iekļūšanu iekārtas iekšpusē.
Nepieļaujiet ārējo virsmu saskari ar neatļautiem šķīdinātājiem, piemēram, tālāk
uzskaitītajiem.
Var rasties nopietni ierīces bojājumi.

Ierīces tīrīšana
Rūpīgi noslaukiet visas ārējās virsmas ar bezplūksnu drānu, kas samitrināta ar atļautu tīrīšanas līdzekli.
Tālāk ir uzskaitīti atļautie tīrīšanas līdzekļi.
Notīriet mazgāšanas līdzekļa atliekas, noslaukot visas ārējās virsmas ar bezplūksnu drānu, kas
samitrināta ar destilētu ūdeni.

Ierīces dezinficēšana
Dezinficējiet ierīci, noslaukot visas ārējās virsmas ar bezplūksnu drānu, kas samitrināta ar 80  %
etilspirtu. Ļaujiet iekārtai nožūt.

Atļautie tīrīšanas līdzekļi:
• etiķskābe (5 % destilētas etiķskābes šķīdums);
• tīrīšanas līdzeklis ar amonjaku.

Atļautais dezinfekcijas līdzeklis:
• etanols 80 tilp. %.

Piezīme. Atļautie tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļi, kas uzskaitīti iepriekš, ir pārbaudīti lietošanai ar
NDS izstrādājumiem, un, lietojot atbilstoši norādījumiem, nerada kaitējumu izstrādājuma korpusam un
tā plastmasas sastāvdaļām.
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7 Elektromagnētiskās savietojamības tabulas
Visām medicīniskajām elektroiekārtām jāatbilst standarta IEC  60601-1-2  prasībām. Lai nodrošinātu
elektromagnētisko savietojamību un visu citu medicīnisko ierīču saderību pirms ķirurģiskas procedūras,
jāievēro piesardzības pasākumi, elektromagnētiskās savietojamības (EMS) vadlīnijas, kas ietvertas
šajā lietotāja rokasgrāmatā, un visu medicīnisko ierīču vienlaicīgas darbības verifikācija.
Ierīces emisiju īpašības padara to piemērotu izmantošanai komerciestādēs un slimnīcās
(CISPR  11  klase  A). Ja to izmanto dzīvojamās ēkās (tam parasti nepieciešama atbilstība
CISPR  11  klasei  B), ierīce var nesniegt pietiekami lielu aizsardzību radiofrekvenču komunikāciju
pakalpojumiem. Lietotājam var nākties piemērot ietekmes mazināšanas pasākumus, piemēram, ierīces
pārvietošanu vai pārregulēšanu.
Tālāk sniegtās EMS tabulas ir paredzētas atsauces informācijai.

7.1 Norādījumi un ražotāja deklarācija — elektromagnētiskā emisija
Izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tālāk aprakstītajā elektromagnētiskajā vidē. Produkta lietotājam/
operatoram ir jāpārliecinās, ka ierīce tiek lietota šādā vidē.

Emisiju tests Atbilstība Elektromagnētiskā vide – vadlīnijas

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 1. grupa

Produkts izmanto RF enerģiju tikai savai
iekšējai darbībai. Tāpēc RF emisiju līmenis ir
ļoti zems un, visticamāk, neradīs nekādus
traucējumus apkārtējam elektroniskajam
aprīkojumam.

Radiofrekvenču emisijas
CISPR 11 B klase

Produkts ir piemērots izmantošanai visās
iestādēs, izņemot publiskās iestādēs, kā arī
iestādēs, kas pievienotas sabiedriskajam
elektroapgādes tīklam, kas apgādā publiskās
ēkas.

Harmoniskās emisijas
IEC 61000-3-2 Klase A

Sprieguma svārstības/
mirgošanas emisijas
IEC 61000-3-3

Atbilst

7.2 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija; elektromagnētiskā imunitāte
Šis izstrādājums ir paredzēts izmantošanai tālāk norādītajā elektromagnētiskajā vidē. Klientam vai
izstrādājuma lietotājam ir jānodrošina, ka tas tiek izmantots šajā vidē.

Imunitātes tests Imunitātes tests

Elektrostatiskā izlāde (ESD) IEC 61000-4-2
±2, ±4, ±6 un ±8 kV kontaktizlāde
±2, ±4, ±6, ±8 un ±15 kV izlāde gaisā

Izstarotais RF lauks IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
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Tuvumā esoši lauki no bezvadu raidītājiem
IEC 61000-4-3

No 80 MHz līdz 2,7 GHz. 3 V/m
Pārbaudes uz vietas: 385 MHz pie 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pie 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
pie 28 V/m

Elektriska īslaicīga pāreja/pieplūdums
IEC 61000-4-4

±2 kV, maiņstrāvas padeves līnijās
±1 kV, ievadizvades pieslēgvietās
100 kHz PRR

Pārspriegums IEC 61000-4-5
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz zemi
Maiņstrāvas padeves līnijās, līnija uz līniju

±0,5, ±1 un ±2 kV
±0,5 un ±1 kV

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

Tīkla frekvences (50/60 Hz) magnētiskais lauks
IEC 61000-4-8 30 A/m–50 vai 60 Hz

Sprieguma iekritumi, īsi pārtraukumi un sprieguma
izmaiņas elektroapgādes ieejas līnijās
IEC 61000-4-11

100 % iekritums, 0,5 ciklā, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
100 % iekritums, 1 ciklā
30 % iekritums, 25/30 ciklos (50/60 Hz)
Pārtraukts 100 % kritums, 5 s

NORĀDE!
Lauka intensitāti no fiksētiem raidītājiem, piemēram, bāzes stacijām radio
(mobilajiem/bezvadu) tālruņiem un sauszemes mobilajām rācijām, amatieru radio, AM
un FM radiotranslācijai un TV translācijai nevar teorētiski precīzi paredzēt. Lai
izvērtētu elektromagnētisko vidi, ko rada fiksētie RF raidītāji, jāveic
elektromagnētiskās vietas izpēte. Ja izmērītā lauka intensitāte vietā, kurā tiek
izmantots izstrādājums, pārsniedz iepriekš minēto pieļaujamo RF līmeni,
izstrādājums jānovēro, lai pārliecinātos, vai tas darbojas normāli. Ja tiek novērota
prasībām neatbilstoša darbība, jāveic papildu pasākumi, piemēram, jāpārorientē vai
jāpārvieto izstrādājums.

NORĀDE!
Pārsniedzot frekvences amplitūdu no 150  kHz līdz 80  MHz, lauka intensitātei jābūt
mazākai 
par 3 V/m.
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7.3 Vadlīnijas un ražotāja deklarācija — ieteicamie attālumi
Ieteicamie nošķiršanas attālumi starp pārvietojamu un mobilu RF komunikāciju aprīkojumu un
produktu
Produkts ir paredzēts izmantošanai elektromagnētiskajā vidē, kurā izstaroto RF traucējumi tiek
kontrolēti. Klients vai produkta lietotājs var palīdzēt novērst elektromagnētiskos traucējumus, saglabājot
minimālos attālumus starp pārnēsājamo un mobilo RF komunikāciju aprīkojumu (raidītājiem) un
produktu, kā ieteikts tālāk, saskaņā ar komunikāciju aprīkojuma maksimālo izejas jaudu.

BRĪDINĀJUMS!
RF telekomunikāciju ierīču (raidītāju) ietekme uz veiktspējas raksturlielumiem
Pārnēsājamās AF sakaru ierīces var ietekmēt ierīces veiktspējas raksturlielumus.
Tāpēc šādām ierīcēm jāatrodas vismaz 30 cm attālumā (neatkarīgi no aprēķiniem) no
insuflatora, tā piederumiem un kabeļiem.

Raidītāja nominālā
maksimālā izejas jauda
(W)

Nošķiršanas attālums metros atbilstoši raidītāja frekvencei

No 150 kHz līdz 80 MHz No 80 MHz līdz 800 MHz No 800 MHz līdz
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
Raidītājiem, kuru maksimālā nominālā jauda nav iepriekš norādīta, ieteicamo nošķiršanas attālumu d
metros (m) var aplēst, izmantojot vienādojumu, kas piemērojams raidītāja frekvencei, kur P ir raidītāja
maksimālā nominālā izejas jauda vatos (W) saskaņā ar raidītāja ražotāja sniegto informāciju.

NORĀDE!
80 MHz un 800 MHz jāievēro augstākā frekvenču diapazona nošķiršanas attālums.

NORĀDE!
Šīs vadlīnijas var nebūt piemērojamas visās situācijās. Elektromagnētisko viļņu
izplatību ietekmē absorbcijas pakāpe un atstarošanās no ēkām, priekšmetiem un
cilvēkiem.
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8 Noteikumi un nosacījumi

8.1 Atbilstības deklarācijas
FCC un Padomes direktīvas ar Eiropas standartiem
Šī ierīce atbilst FCC (Federal Communications Commission – Federālā sakaru komisija) noteikumu
15. daļai un Eiropas Savienības Regulai 2017/745 par medicīnas ierīcēm prasībām. Darbībai jāatbilst
tālāk norādītajiem diviem nosacījumiem. 1) Šī ierīce nedrīkst izraisīt kaitīgus traucējumus, un 2) šai
ierīcei ir jāpieņem visi saņemtie traucējumi, tostarp traucējumus, kas var radīt nevēlamu darbību.
1. Lai neradītu radio un televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, kopā ar krāsaino monitoru

izmantojiet pievienotos norādītos kabeļus. Citu kabeļu un adapteru izmantošana var radīt citu
elektroierīču traucējumus.

2. Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC  noteikumu 15.  daļas un CISPR (International Special
Committee on Radio Interference  – Starptautiskā īpašā radiotraucējumu komiteja) 11.  noteikumu
prasībām. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā tiek
neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus radiosakaru traucējumus.

IEC
Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst Standartā IEC 60601-1-2 noteiktajiem ierobežojumiem medicīnas
ierīcēm. Šie ierobežojumi ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstošu aizsardzību pret nevēlamiem
traucējumiem standarta medicīnas vidē. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot radiofrekvenču
enerģiju, un, ja tā tiek neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus darbības traucējumus citām
tuvumā novietotām ierīcēm.
FCC, Eiropas Padomes direktīvas par standartu prasībām un IEC
Nevar garantēt, ka neradīsies konkrētā aprīkojuma darbības traucējumi. Ja šī iekārta rada kaitīgus
radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot iekārtu,
lietotājam ir ieteicams mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk norādītajiem
pasākumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ar kontūru, kam nav pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar vietējo izplatītāju vai pieredzējušu radio/televizoru tehniķi.

Šim izstrādājumam pievienotajam aprīkojumam ir jābūt sertificētam saskaņā ar atbilstošajiem
IEC standartiem (piemēram, IEC 60950-1 vai IEC 62368-1) attiecībā uz datu apstrādes aprīkojumu un
Standartu IEC 60601-1 attiecībā uz medicīnas aprīkojumu.
Turklāt visām konfigurācijām ir jāatbilst sistēmas standarta, t.i., IEC 60601-1-1 prasībām. Visas
personas, kuras signāla ievades vai izvades daļai pievieno papildaprīkojumu, konfigurē medicīnas
sistēmu, tādēļ šīm personām ir pienākums nodrošināt sistēmas atbilstību Standarta IEC  60601-1-1
prasībām. Personām, kuras ir atbildīgas par ierīces pievienošanu sistēmai, šī izstrādājuma
uzstādīšanai jāizmanto tikai tāds aprīkojums, kas atbilst Standarta IEC  60601-1 prasībām. Ja rodas
neskaidrības, sazinieties ar tehniskās palīdzības nodaļu vai vietējo pārstāvi.
FCC
Piezīme. Šī iekārta ir pārbaudīta, un tā atbilst FCC noteikumu 15. daļā paredzētajiem ierobežojumiem
attiecībā uz B  klases digitālajām ierīcēm. Šie ierobežojumi ir jāievēro, lai nodrošinātu atbilstoši
aizsardzību pret nevēlamiem traucējumiem dzīvojamās ēkās. Šī iekārta ģenerē, izmanto un var izstarot
radiofrekvenču enerģiju, un, ja tā tiek neatbilstoši uzstādīta vai lietota, var radīt nevēlamus radiosakaru
traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka neradīsies konkrētā aprīkojuma darbības traucējumi. Ja šī
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iekārta rada kaitīgus radio vai televīzijas signāla uztveršanas traucējumus, ko var noteikt, izslēdzot un
ieslēdzot iekārtu, lietotājam ir ieteicams mēģināt labot traucējumus, veicot vienu vai vairākus no tālāk
norādītajiem pasākumiem.

• Pārorientējiet vai pārvietojiet uztveršanas antenu.
• Palieliniet attālumu starp iekārtu un uztvērēju.
• Pievienojiet iekārtu kontaktrozetei ar kontūru, kam nav pievienots uztvērējs.
• Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar iekārtas izplatītāju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi.

8.2 Juridiskais paziņojums
Uzņēmums NDS savus izstrādājumus var pārdot ar citu medicīnas ierīču ražotāju, izplatītāju un
tālākpārdevēju starpniecību. Ja šī NDS izstrādājuma pircējiem rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības
par sava izstrādājuma garantijas noteikumiem, ko attiecīgais uzņēmums ir paredzējis (ja tādi ir),
pircējiem ir jāsazinās ar to uzņēmumu, no kura šis izstrādājums tika sākotnēji iegādāts.
NDS neuzņemas un nepilnvaro citu personu uzņemties cita veida saistības, kas ir saistītas ar šī
izstrādājuma pārdošanu un/vai lietošanu. Lai nodrošinātu NDS izstrādājumu pareizu lietošanu, apstrādi
un kopšanu, klientiem ir jāskata izstrādājuma specifiskie dokumenti, lietošanas instrukcija un/vai
uzlīmes, kas ir pieejamas uz izstrādājuma vai citādi.
Klienti tiek brīdināti, ka izstrādājuma veiktspēju, cita starpā, ietekmē sistēmas konfigurācija,
programmatūra, lietojumprogramma, klienta dati un operatora sistēmas lietošana. Lai gan tiek
uzskatīts, ka NDS izstrādājumi ir saderīgi ar daudzām sistēmām, specifiska funkcionāla palaišana
ekspluatācijā klientam var atšķirties. Tāpēc klientam ir jānosaka izstrādājuma piemērotība konkrētam
mērķim vai pielietojumam, ko NDS negarantē.
NDS SKAIDRI ATSAKĀS NO VISU VEIDU TIEŠĀM, NETIEŠĀM UN/VAI LIKUMĀ NOTEIKTĀM
GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI
ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, KĀ ARĪ TIESĪBU PĀRKĀPŠANU ATTIECĪBĀ UZ VISIEM NDS
PRODUKTIEM VAI PAKALPOJUMIEM. AR ŠO TIEK SKAIDRI IZSLĒGTI VISI PĀRĒJIE JEBKĀDU
VEIDU VAI APMĒRA TIEŠI, NETIEŠI UN/VAI NO JEBKURA LIKUMDOŠANAS AKTA, LIKUMA,
KOMERCIĀLĀ LIETOJUMA, PARADUMA, TIRDZNIECĪBAS VAI CITĀDI IZRIETOŠI APLIECINĀJUMI
UN/VAI GARANTIJAS.
Uzņēmums NDS, tā piegādātāji un/vai izplatītāji nav tieši vai atlīdzības ziņā atbildīgi par jebkādiem
īpašiem, nejaušiem, izrietošiem, soda, tipveida vai netiešiem zaudējumiem, tostarp, bet ne tikai, par
iespējamiem zaudējumiem, kas radušies saistībā ar aizkavētu sūtījumu, nepiegādātu sūtījumu,
produkta kļūmi, produkta dizainu vai ražošanu, nespēju lietot šādus produktus vai pakalpojumus,
turpmāku darījumu zaudēšanu (zaudētu peļņu) vai jebkādu citu iemeslu, kas izriet no vai ir saistīts ar šo
NDS produktu pirkšanu, pārdošanu, nomu, īri, uzstādīšanu vai lietošanu, šiem noteikumiem un
nosacījumiem vai arī jebkura tāda līguma jebkuru nosacījumu, kurā ir ietverti šie noteikumi un
nosacījumi.
DAŽĀS JURISDIKCIJĀS NAV ATĻAUTA NOTEIKTU GARANTIJU IZSLĒGŠANA UN ATTEIKŠANĀS
NO TĀM VAI ARĪ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI, TĀDĒĻ ŠAJĀ DOKUMENTĀ IZKLĀSTĪTIE
IEROBEŽOJUMI UN/VAI IZSLĒGŠANAS GADĪJUMI VAR NEBŪT SPĒKĀ. ŠAJĀ GADĪJUMĀ
ATBILDĪBA TIEK IEROBEŽOTA TIKTĀL, CIK TO ATĻAUJ ATTIECĪGĀS JURISDIKCIJAS
LIKUMDOŠANA.
Šajā dokumentā sniegtā informācija, tostarp visi dizainparaugi un saistītie materiāli, ir būtisks
uzņēmuma NDS un/vai tā licenču devēju īpašums, un, ja nepieciešams, tie patur visas patentu tiesības,
autortiesības un citas īpašumtiesības uz šo dokumentu, tostarp visiem dizainparaugiem, ražošanas
reproducēšanu, izmantošanu un pārdošanas tiesībām, izņemot gadījumus, kuros minētās tiesības ir
skaidri piešķirtas citiem.
Šī lietotāja rokasgrāmata var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja rodas jebkādi jautājumi par
jaunākajām lietošanas instrukcijām, sazinieties ar NDS.
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