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Svarbios pastabos naudotojui

Prieš naudodami chirurginėms procedūroms atlikti, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir
išsiaiškinkite, kaip veikia prietaiso ir jo priedų funkcijos. Nesilaikant šiame vadove pateikiamų
nurodymų, galima sukelti
• paciento gyvybei pavojingų sužalojimų,
• sunkių chirurgų komandos, slaugos ar aptarnaujančių darbuotojų sužalojimų
• arba prietaiso ir (arba) priedų gedimą arba triktį.
Gamintojas, nuolatos tobulindamas savo gaminius, pasilieka teisę keisti gaminio išvaizdą, grafiką ir
techninius duomenis.
Atkreipkite dėmesį. Žodžiais „ĮSPĖJIMAS“, „ATSARGIAI“ ir „PASTABA“ pažymėtos pastraipos turi
ypatingą reikšmę. Į šiais žodžiais pažymėtus skyrius reikia atkreipti ypatingą dėmesį.
ĮSPĖJIMAS!
Kyla pavojus paciento, naudotojo arba (ir) trečiųjų asmenų saugumui. Atsižvelkite į šį
įspėjimą, kad išvengtumėte paciento, naudotojo arba (ir) trečiųjų asmenų sužalojimo.
DĖMESIO!
Šiose pastraipose pateikiama informacija eksploatuotojui, kaip pagal paskirtį ir
teisingai naudoti prietaisą ir priedus.
PASTABOS!
Šiose pastraipose pateikiama informacija, patikslinanti nurodymus arba pateikiama
papildoma naudinga informacija.

Svarbios pastabos naudotojui
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2

Saugos informacija

2.1

Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad toliau pateikta svarbi informacija apie šios įrangos
įrengimą ir (arba) naudojimą. Po šio simbolio pateiktą informaciją reikia atidžiai perskaityti.

Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad naudotojo vadovas ir išverstos kopijos yra
skelbiamos NDS svetainėje adresu: www.ndssi.com/user-manuals/
Šiuo simboliu naudotojas įspėjimas, kad neizoliuota įtampa įrenginyje gali būti pakankamai
aukšta ir gali sukelti elektros smūgį. Nelieskite jokios įrenginio dalies. Kad sumažėtų elektros
smūgio rizika, NENUIMKITE gaubto arba galinės dalies.
Šiuo simboliu naudotojas įspėjamas, kad po šio simbolio pateiktą informaciją reikia atidžiai
perskaityti, kad įranga nebūtų sugadinta.

Šiuo simboliu nurodomas gamintojas.

Šiuo simboliu nurodomas gamintojo atstovas Europos Bendrijoje.
Šiuo simboliu nurodoma, kad prietaisas yra medicinos priemonė. Šis gaminys yra skirtas
naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams profesionalioje sveikatos priežiūros aplinkoje.

Šis gaminys yra T.U.V. patvirtintas tik atsižvelgiant į elektros smūgio, gaisro ir mechaninius
pavojus pagal CAN/CSA C22.2 Nr. 60601-1 ir ANSI/AAMI ES60601-1.

Šis gaminys atitinka EN60601-1 reikalavimus, kad atitiktų Europos Sąjungos Reglamentą
(ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.
DĖMESIO!
Atsitikus rimtam incidentui
Apie bet kokį rimtą incidentą, susijusį su prietaisu, praneškite gamintojui ir
valstybės, kurioje įsikūręs naudotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.
DĖMESIO!
Šis gaminys yra I klasės medicinos priemonė pagal MDR Europoje. Pakeitimai
neleidžiami.
DĖMESIO!
Šis gaminys Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje yra II klasės medicinos
priemonė. Pakeitimai neleidžiami.
8
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PASTABOS!
Ši įranga / sistema skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams.
PASTABOS!
Viduje nėra dalių, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti naudotojas. Atlikti techninės
priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.
ĮSPĖJIMAS!
Gaisro ir smūgio pavojus
Šį gaminį saugokite nuo lietaus ar drėgmės.
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite šio įrenginio poliarizuoto kištuko su ilgintuvo lizdu ar kitais lizdais, jei
nėra galimybės iki galo įkišti kištukų.
PASTABOS!
Šis gaminys sukurtas taip, kad atitiktų netoli pacientų esantiems įrenginiams
taikomus medicininio saugumo reikalavimus.
Šiuo dokumentu „NDS Surgical Imaging, LLC“ pareiškia, kad ši ZEROWIRE® G2 sistema atitinka
esminius direktyvos 2014/53/ES reikalavimus ir kitas susijusias nuostatas. Pateikus prašymą, galima
susipažinti su visu ES atitikties deklaracijos tekstu.
Pagal federalinius (JAV) įstatymus šį prietaisą galima parduoti tik gydytojui arba jo nurodymu.

Radijo patvirtinimas:
šis prietaisas atitinka EN302 567 V2.0.24 juodraštinio varianto reikalavimus bei Radijo įrangos (RED)
direktyvą 2014/53/EB.
FCC identifikavimas: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 arba 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SIISK63101
Industry Canada:
SIISK63101

6705A-SIISK63102,

6705A-SIISK63101

arba

25001-SIISK63102,

25001-

Šis gaminys atitinka pirmiau nurodytus standartus tik tada, kai yra naudojamas su NDS medicininės
paskirties maitinimo šaltiniu.
Modelis
Maitinimo šaltinis
Kintamosios srovės įvestis
Nuolatinės srovės išvestis

2.2

ZEROWIRE® G2
„GlobTek“ GTM91120-3024-T3A
100–240 V, esant 50–60 Hz
24 voltų įtampa ir 1,25 ampero srovė

Maitinimo laidas

Medicininės klasės maitinimo laidą įjunkite į tinkamą maitinimo šaltinio kištuką.
• Maitinimo laidas yra vienintelė atjungiama šio produkto dalis. Jeigu norite išjungti produktą,
ištraukite maitinimo laidą iš kintamosios srovės maitinimo tinklo.
• Jei prietaisas pritvirtintas prie sienos, atjunkite sieninio laikiklio maitinimo adapterį, kad išjungtumėte
gaminį.
Saugos informacija
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• Produktas ir kita medicininė įranga turi būti pastatyta taip, kad maitinimo laidas ir kintamosios srovės
maitinimo tinklo jungtis būtų lengvai pasiekiami.
• Jeigu šiam produktui prijungti prie kintamosios srovės tinklo reikalingas ilginamasis laidas arba
šakotuvas, patikrinkite, ar maitinimo laido jungtis gali būti patikimai prijungta prie laido arba
šakotuvo.
• Šiam produktui elektros maitinimas turėtų būti tiekiamas iš grandinės su centrine atšaka, jei jis
naudojamas JAV, esant didesnei nei 120 voltų įtampai.

2.3

Perdirbimas
Laikykitės vietinių teisės aktų ir perdirbimo planų, susijusių su šios įrangos perdirbimu ar
šalinimu.
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Bendroji informacija

3.1

Apie šį vadovą

Šis vadovas skirtas padėti naudotojui įdiegti, nustatyti ir naudoti ZEROWIRE® G2 belaidę vaizdo
sistemą.
Šiame vadove pateikti funkciniai aprašymai būdingi:
1. ZEROWIRE® G2 imtuvui
2. ZEROWIRE® G2 siųstuvui (įvestis: DVI ir 3G-SDI)
Produktų dalių numerius ir priedus rasite ZEROWIRE® G2 priedų rinkiniai pagal ekraną [} 32].

3.2

Naudojimo paskirtis ir kontraindikacijos

Naudojimo paskirtis
NDS ZEROWIRE® G2 yra susietas belaidis vaizdo ryšio siųstuvas ir imtuvas, skirtas vaizdo signalams
radijo dažnio ryšiu perduoti iš šaltinio, pvz., endoskopinės vaizdo kameros / procesoriaus, arba kito
vaizdo šaltinio į ZEROWIRE® G2 imtuvą, kad per endoskopijos ir bendrąsias chirurgijos procedūras
būtų rodomi vaizdai.
ZEROWIRE® G2 belaidė vaizdo sistema yra nesterilus daugkartinis prietaisas, neskirtas naudoti
sterilioje aplinkoje.

Kontraindikacijos
1. Šie įrenginiai yra nesterilūs daugkartiniai prietaisai ir nėra skirti naudoti sterilioje aplinkoje.
2. Šios įrangos negalima naudoti esant degių anestetikų mišiniui su oru, deguonimi ar azoto oksidu.
Nenaudoti MR aplinkoje

ĮSPĖJIMAS!
Jokia šio gaminio dalis negali liestis su pacientu. Niekada nelieskite gaminio ir
paciento tuo pačiu metu. Būtina visada išlaikyti bent 20 cm atskyrimo atstumą tarp
naudojamo prietaiso ir naudotojo ar paciento.
ĮSPĖJIMAS!
Atliekant itin svarbias procedūras, primygtinai rekomenduojame pasirūpinti, kad būtų
pasiekiama pakaitinė ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo pora ir DVI laidas, prireikus
juos naudoti iš karto.
Be to, rekomenduojame pasirūpinti, kad per atliekamas chirurgines procedūras būtų
pasiekiamas su vaizdo šaltiniu sujungtas ekranas, kurį būtų galima naudoti iš karto.
Žr. Tipinis įrengimas [} 21].

3.3

Apžvalga

ZEROWIRE® G2 sistema suteikia galimybę belaidžiu ryšiu perduoti vaizdo signalus iš endoskopinės
kameros procesoriaus DVI arba 3G-SDI arba kito vaizdo šaltinio išvesties į vaizdo kameros ekrano DVI
įvestį.

Bendroji informacija
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Ji veikia kaip 60 GHz dažniu veikianti belaidė HD sistema, atitinkanti FCC (15 dalis) taisykles,
reglamentuojančias nelicencijuotą 57–64 GHz dažnių juostą, esančią elektromagnetinio spektro
milimetrinių bangų (mmW) dalyje.
Sistemą sudaro siųstuvo ir imtuvo pora. Siųstuvas ir imtuvas skirti montuoti ant viršutinio galinio ekrano
krašto.
Įvesties vaizdo signalą siųstuvas gali gauti iš endoskopinės kameros procesoriaus arba iš ekrano DVI
ar SDI pakartotinio valdymo išvesties.
Imtuvo išvestis prijungiama prie ekrano DVI įvesties. Įrenginiai maitinami iš NDS 24 V nuolatinės srovės
maitinimo šaltinio arba per Y adapterio kabelį.
PASTABOS!
Y adapterio kabeliai skirti naudoti tik su NDS ekranais, kurie maitinami iš NDS 24 V
nuolatinės srovės maitinimo šaltinio.
Informaciją apie Y adapterį rasite Maitinimo parinktys [} 16]. Tipinę sąranką žr. Tipinis įrengimas
[} 21].

3.4

Veikimo be trukdžių atstumas

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti prietaisai buvo išbandyti, siekiant nustatyti mažiausius saugius
atstumus, kad ZEROWIRE® G2 įtaisai veiktų nesukeldami jokių trukdžių vienas kitam.
Bet kuriuo metu, jei manoma, kad ZEROWIRE® G2 sukelia arba gauna trukdžius iš tų įrenginių, tiesiog
atitolinkite įrenginius vienas nuo kito ir išlaikykite bent toliau pateiktoje lentelėje nurodytus atstumus.
Išbandyta įranga
Elektrokauteris
RFID
2,4 GHz belaidis prieigos taškas
5,8 GHz belaidis prieigos taškas
Mobilusis telefonas
„Bluetooth“ prietaisas

12
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Atstumas iki siųstuvo
> 2 pėdos
> 1 cm
> 6 coliai
> 6 coliai
> 1 cm
> 1 cm

Atstumas iki imtuvo
> 1 pėda
> 1 cm
> 6 coliai
> 6 coliai
> 1 cm
> 1 cm

4

Sąranka ir montavimas

4.1

Jungčių skydeliai

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo jungčių skydeliai
(1)
(2)
(3)
(4)

ZEROWIRE® G2 siųstuvas
ZEROWIRE® G2 imtuvas
Įjungimo / išjungimo jungiklis
Maitinimo jungtis

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

DVI įvestis
DVI išvestis
3G-SDI įvestis
USB prievadai (programinės įrangos
atnaujinimams)

PASTABOS!
USB prievadai naudojami siųstuvo arba imtuvo programinės įrangos atnaujinimams
diegti, o ne kaip bendrosios paskirties įvesties / išvesties prievadas.

Sąranka ir montavimas
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(1)(2)

(1)(2)

(3)

(4)

Siųstuvo / imtuvo ryšio ir būsenos šviesos diodas
(1)
(2)
(3)
(4)

Nuorodos LED
Nuorodos mygtukas
Būsenos šviesos diodas Siųstuvas
Būsenos LED imtuvas

Mygtukas LINK naudojamas siųstuvui susieti su imtuvu.
Imtuve mygtukas LINK taip pat naudojamas signalo stiprumo juostinei diagramai, aprašytai skyriuje
Signalo stiprumas ir OSD diagnostikos pranešimai [} 26], įjungti.

4.2

Įrengimas

Montavimo laikikliai
Žr. ZEROWIRE® G2 priedų rinkiniai pagal ekraną [} 32].

Įrengimas (montuojami ekranai)
PASTABOS!
Šiam montavimui reikia dviejų žmonių: vieno, kuris laikytų ekraną, ir kito, kuris atliktų
montavimą.
Kairės pusės montavimo varžtus pakeiskite dviem pateiktais ilgesnio ilgio montavimo varžtais. Žr. A
grafiką Įrengimo vaizdas iš galo – montavimo varžtai [} 15].
Kairėje pusėje esančius varžtus priveržkite tik 2–3 apsisukimais.
Nuimkite du dešiniojo šono varžtus nuo VESA stovo. Žr. B grafinėje dalyje Įrengimo vaizdas iš galo –
montavimo varžtai [} 15].

14
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B

A

Įrengimo vaizdas iš galo – montavimo varžtai
Nukreipę montavimo ašmenis į ekrano priekį, slinkite žingsninį laikiklį tarp VESA
stovo ir monitoriaus galo, kol įpjovos, pažymėtos ekrane, kuriame dirbate, taip,
kad tilptų ant dviejų kairiųjų sraigtų. Žr. C grafinėje dalyje Montavimo galinis
vaizdas – pakopinis laikiklis ir moduliai [} 16].
Dešinės pusės varžtus pakeiskite pateiktais varžtais.
Užveržkite visus varžtus.

Sąranka ir montavimas
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C

D
Montavimo galinis vaizdas – pakopinis laikiklis ir moduliai

ZEROWIRE® G2 siųstuvo arba imtuvo modulio nugarinę dalį atsukę į ekrano priekį, sulygiuokite
modulio apačioje esantį lizdą su montavimo ašmenimis ir stumkite modulį ant montavimo ašmenų, kol
modulis tvirtai įsitvirtins. Žr. D grafiką Montavimo galinis vaizdas – pakopinis laikiklis ir moduliai [} 16].

4.3

Maitinimo parinktys

ZEROWIRE® G2 siųstuvai ir imtuvai, naudojami su palaikomu 32 colių ar mažesniu NDS ekranu, gali
naudoti papildomą Y adapterio kabelį ZEROWIRE® G2 įrenginiui maitinti. Toliau pateikiami dviejų tipų
Y adapterio kabeliai.
Jei reikia, į priedų rinkinį įeina atitinkamas Y-laidas (žr. ZEROWIRE® G2 priedų rinkiniai pagal ekraną
[} 32], kad nustatytumėte tinkamą priedų rinkinį naudojamam NDS ekranui).
ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo įrenginius taip pat galima maitinti naudojant pridedamą 24 V
nuolatinės srovės maitinimo šaltinį.

„SwitchCraft“ Y formos adapterio laidas (35X0096)

16
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XLR Y formos adapterio laidas (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

24 V nuolatinės srovės maitinimo šaltinių modelių numeriai
Čia jungiama Y formos adapterio jungtis J3 arba 24 V DC maitinimo šaltinio laidas

„GlobTek“ GTM91120-3024-T3A
Kai naudojate maitinimo šaltinį, pasirinkite ir sumontuokite kištukinį adapterį, kuris atitiktų galios
reikalavimą.

Sąranka ir montavimas
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4.4

Elektros laidų schemos

ZEROWIRE® G2 siųstuvo laidai

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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DVI vaizdo šaltinis
DVI išvestis (DVI laidas)
SDI išvestis (pasirenkamas 3G-SDI laidas)
Ekrano maitinimas (24 V nuolatinė srovė)
Siųstuvo maitinimas (24 V nuolatinė srovė)

Sąranka ir montavimas

ZEROWIRE® G2 imtuvo laidai

(2)
(1)

(3)

Laidų imtuvas
(1)
(2)
(3)

4.5

DVI įvestis (DVI kabelis)
Siųstuvo maitinimas (24 V nuolatinė srovė)
Ekrano maitinimas (24 V nuolatinė srovė)

Kabelio lenkimo spindulys
DĖMESIO!
Vaizdo signalo pablogėjimas
Metalinių laidų lenkimo spindulys neturėtų būti mažesnis kaip 63 mm (2,5 col.) arba
turėtų būti bent 7 kartus didesnis už laido skersmenį, priklausomai nuo to, kuri vertė
didesnė. Labiau lenkiant galima pažeisti laidą ir (arba) gali suprastėti vaizdo signalo
kokybė.

4.6

Sąranka

Siųstuvo ir imtuvo susiejimas
Prieš pradedant eksploatuoti ZEROWIRE® G2 sistemą, siųstuvo ir imtuvo pora turi būti sujungta.
Sujungus siųstuvo ir imtuvo porą, jie lieka sujungti tol, kol siųstuvas aiškiai nesusiejamas su kitu imtuvu
arba imtuvas aiškiai nesusiejamas su kitu siųstuvu.
PASTABOS!
Jei susieta pora yra išjungta, ji automatiškai susisieja tarpusavyje, kai vėl yra
įjungiama.

Sąranka ir montavimas
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Susiejimo procedūra:
1. Prijunkite DVI arba SDI vaizdo šaltinį prie siųstuvo įrenginio ( 2) ir ekraną prie imtuvo įrenginio DVI
išvesties (3).
2. Paspauskite ir laikykite nuspaudę imtuvo (3) LINK mygtuką (6), kol jo susiejimo šviesos diodas (5)
pradės greitai mirksėti mėlynai, tada atleiskite. Šiuo metu naudotojas turi 60 sekundžių, kad pereitų
prie kito įrenginio ir paspaustų to įrenginio mygtuką LINK (2).
3. Paspauskite ir laikykite nuspaudę siųstuvo (2) įrenginio LINK mygtuką (6), kol jo susiejimo šviesos
diodas (5) pradės greitai mirksėti mėlynai, tada atleiskite.
4. Kai siųstuvo ir imtuvo įrenginiai atpažįsta vienas kitą ir pradeda jungtis, abiejų įrenginių būsenos
šviesos diodas (7)/(8) ir jungties šviesos diodas (5 ) kelias sekundes greitai mirksi. Kai ryšys
užmezgamas, kiekvieno įrenginio susiejimo šviesos diodas išsijungia.

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(5)

(6)

(3)

(8)

(7)

Susiejimo procedūra
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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DVI arba SDI signalas
Siųstuvas
Imtuvas
DVI išvestis į ekraną
Susiejimo LED indikatorius
Susiejimo mygtukas Siųstuvas / imtuvas (paspauskite, kad pradėtumėte sieti)
Būsenos šviesos diodas Siųstuvas
Būsenos LED imtuvas
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DĖMESIO!
ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo įrenginiai nesuderinami su ankstesniais
ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo įrenginiais.

Perdavimo vaizdo įrašas
Baigus susiejimą, būsenos šviesos diodai turi tapti mėlyni, o ekrane turi būti rodomas šaltinio vaizdas.
Taip baigiama pagrindinė sąranka.
PASTABOS!
Siųstuvo ir imtuvo veikimas neribojamas tiesioginio matomumo kryptimi, t. y. pora
patikimai veikia nepaisant kliūčių. Tačiau nė vienas iš jų neturėtų būti visiškai
apsuptas metalinių objektų.

4.7

Tipinis įrengimas
ĮSPĖJIMAS!
Atliekant itin svarbias procedūras, primygtinai rekomenduojame pasirūpinti, kad būtų
pasiekiama pakaitinė ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir imtuvo pora ir DVI laidas, prireikus
juos naudoti iš karto.
Be to, rekomenduojame pasirūpinti, kad per atliekamas chirurgines procedūras būtų
pasiekiamas su vaizdo šaltiniu sujungtas ekranas, kurį būtų galima naudoti iš karto.
(1)

(2)

Tipinis įrengimas
(1)
(2)

Siųstuvas
Imtuvas

Sąranka ir montavimas
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4.8

Veikimas

ZEROWIRE® G2 HD belaidė vaizdo sistema skirta ir optimizuota naudoti chirurgijos arba procedūrų
patalpose. Nerekomenduojama naudoti ne klinikinėje aplinkoje.
Atlikę toliau nurodytus veiksmus, pasieksite optimalų ZEROWIRE® G2 sistemos veikimą.
1. Sumontuokite abu komponentus bent 5 pėd. (1,5 m) nuo grindų.
2. Geriausia, kad siųstuvas ir imtuvas būtų tame pačiame aukštyje.
3. Kad vaizdo ryšys būtų patikimas, vadovaukitės sąrankos gairėmis, pateiktomis skyriuje Padėties ir
krypties nustatymas [} 22].
4. Siųstuvas ir imtuvas turi būti nukreipti vienas į kitą ir turi būti matomi vienas kitam laisvoje erdvėje.
5. Naudojant ne tiesioginio matomumo zonoje, rekomenduojame siųstuvą ir imtuvą statyti ne toliau
kaip 6 pėdų (1,8 m) atstumu nuo sienos.

4.9

Padėties ir krypties nustatymas

Atsižvelgiant į antenos signalo lauko formą, siųstuvas ir imtuvas turi būti sumontuoti taip, kad būtų
sulygiuoti vertikaliai ir horizontaliai ± 10° tikslumu.

Vertikalus lygiavimas
Vertikalus lygiavimas turi būti atliktas ± 10° tikslumu.

Horizontalus lygiavimas
Horizontalus lygiavimas turi būti atliktas ± 10° tikslumu.

+10°
(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Siųstuvas
Pagrindinis monitorius
Imtuvas
Antrinis monitorius
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(2)
(1)

(1)
(2)

Siųstuvas
Lauko forma

Aukštis
Siųstuvas ir imtuvas turi būti sumontuoti bent 1,5 m (5 pėdos) virš grindų, tame pačiame aukštyje ir,
pageidautina, taip, kad siųstuvo ir imtuvo priekiniai kraštai būtų lygiagretūs bei atsukti vienas į kitą.

Horizontalus atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo
ZEROWIRE® G2 tinkamai veikia, kai horizontalus atstumas tarp siųstuvo ir imtuvo yra iki 9,1 m
(30 pėdų). Tačiau daugumoje operacinių geriausia, kai horizontalus atstumas nebūna didesnis kaip
2,4 m (8 pėdos).

Sąranka ir montavimas
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(4)

(1)

(3)

(2)
Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

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

ZEROWIRE® G2 siųstuvas
Pirminis ekranas
Antrinis ekranas
ZEROWIRE® G2 imtuvas

4.10

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

(5)
Stovas su ratukais
Chirurginis stalas
Endoskopijos vežimėlis

Veikimas ne matomumo zonoje

ZEROWIRE® G2 sistema gali palaikyti belaidį ryšį esant dalinėms kliūtims. Tačiau geriausias našumas
pasiekiamas, kai tarp įrenginių yra aiški matomumo linija.
Operacinės aplinkoje prie lubų pritvirtinta strėlės sistema ir jos spyruoklinių svirčių jungtys, taip pat
chirurginių šviestuvų galvutės yra didelės metalinės konstrukcijos, kurios gali blokuoti belaidžio ryšio
signalus, jei užstoja matomumą tarp siųstuvo ir imtuvo (žr. toliau pateiktą iliustraciją).
Pageidautina, kad chirurginės lempos būtų išdėstytos atokiau arba pakeltos aukščiau už matomumo
linijos. Jei objektas turi užstoti matymo liniją, geriausias variantas yra nustatyti į pusę tarp siųstuvo ir
imtuvo.
Operacinėse, kurių sienos ir (arba) lubos padengtos metalo lakštais, gali sumažėti ZEROWIRE® G2
našumas. Šią sąlygą galima sušvelninti siųstuvą ir imtuvą priartinus arčiau vienas kito, nustačius 0°
matomumo liniją (žr. Padėties ir krypties nustatymas [} 22]) ir užtikrinus, kad tarp siųstuvo ir imtuvo
nebūtų jokių kliūčių.
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Nėra tiesioginio matomumo

4.11

Kaip išvengti bendrintojo kanalo trukdžių

Jei ZEROWIRE® G2 diegimas yra tipinis vienos sistemos diegimas viename kambaryje, apribojimų iš
esmės nėra. Siųstuvo kanalo parinkimo funkcija iš dviejų galimų kanalų parenka kanalą, kuris yra
mažiausiai jautrus trukdžiams, remdamasi skenavimo įjungimo metu gautais rezultatais.
Toliau išvardyti kai kurie veiksniai, turintys įtakos ZEROWIRE® G2 kanalų izoliacijai.
1. Patalpos sienų storis ir medžiaga.
2. Patalpos durų atidarymas ir uždarymas.
3. Patalpos lubų struktūra ir medžiagos, naudotos joms statyti.
PASTABOS!
Skirtingose patalpose jos neveikia.
ZEROWIRE® G2 siųstuvų ir imtuvų poros turi būti įrengtos toje pačioje patalpoje.
Kai tam tikroje patalpoje įrengiamos dvi siųstuvo / imtuvo poros, kiekviena pora turi
būti susieta atskirai (viena pora vienu metu), antrąją porą susiejant tik sėkmingai
susiejus pirmąją. Prieš įjungiant arba susiejant antrąją porą, pirmosios susietos
poros išjungti nebūtina.

4.12

Kanalo naudojimas

Nustatant tinkamą nustatymą reikėtų vadovautis toliau pateiktomis rekomendacijomis.
Sąranka ir montavimas
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1. ZEROWIRE® G2 siųstuvų ir (arba) imtuvų negalima naudoti su ankstesniais ZEROWIRE® G2
siųstuvais ir (arba) imtuvais.
2. Toje pačioje patalpoje galima naudoti ne daugiau nei dvi ZEROWIRE® G2 sistemas. Siųstuvai ir
imtuvai patalpoje turi būti atskirti bent 3 pėdų (1 m) atstumu.
3. Dviejų ZEROWIRE® G2 sistemų grupės gali būti nustatytos keliose patalpose su sąlyga, kad tarp
patalpų yra bent 7,6 m (25 pėdų) atstumas.
4. ZEROWIRE® G2 siųstuvai ir (arba) imtuvai negali būti įrengiami metalinėse spintose arba ten,
kur juos supa metaliniai objektai, priešingu atveju bus trukdoma siųstuvo ryšiui su imtuvu.

4.13

Kelių sistemų įrengimas

Kai tam tikroje operacinėje reikia įrengti dvi sistemas, naudokite šią procedūrą:
1. Jei siųstuvo ir imtuvo blokai nebuvo sujungti, įjunkite maitinimą vienam siųstuvui ir vienam imtuvui,
tada atlikite Sąranka [} 19] aprašytą sujungimo procedūrą.
2. Įjunkite antrąją siųstuvo ir imtuvo porą ir pakartokite susiejimo procedūrą. Siųstuvų ir imtuvų
poros turi būti sujungtos po vieną porą. Rekomenduojame susietas poras pažymėti, kad būtų
lengviau įrengti ir šalinti triktis.

4.14

Signalo stiprumas ir OSD diagnostikos pranešimai

Kai imtuvas prijungiamas prie monitoriaus, apatiniame kairiajame ekrano kampe rodomi aiškūs
diagnostiniai pranešimai, informuojantys naudotoją apie dabartinę imtuvo būseną.
Pranešimai bus rodomi 15 sekundžių, išskyrus Search for transmitter wireless signal failed
(siųstuvo belaidžio signalo paieška nepavyko ) ir No wireless signal detected (belaidžio signalo
neaptikta): ss=0 vm=NONE.
Siųstuvo belaidžio signalo paieška nepavyko ir No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE bus
rodoma tol, kol bus imtasi taisomųjų veiksmų.
Kai ekrane rodomas pranešimas No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE ir (arba) vienos
juostos stulpelis, belaidis ryšys yra nepatikimas ir reikia nedelsiant imtis taisomųjų veiksmų.
Įjungus imtuvą 60 sekundžių apatiniame dešiniajame imtuvo monitoriaus kampe rodoma signalo
stiprumo juostinė diagrama. Jis taip pat rodomas, kai ryšys sukuriamas po ryšio atjungimo.
Kai ryšio kokybė yra prasta arba bloga, automatiškai rodoma stulpelinė diagrama, kuri įspėja naudotoją,
kad reikia imtis taisomųjų veiksmų.
OSD pranešimai rodomi po signalo stiprumo juosta.

(1)

(1)
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Signalo stiprumo juosta

Sąranka ir montavimas

OSD pranešimai
Neaptikta belaidžio ryšio signalo: ss= 0 vm=NĖRA
DVI/SDI signalas neaptinkamas
Belaidžio signalo priėmimas
Bandymas užmegzti belaidį ryšį
Nepavyksta užmegzti belaidžio ryšio
Siųstuvo belaidžio signalo paieška
Nepavyko ieškoti siųstuvo belaidžio signalo
Signalo stiprumo stulpelinės diagramos
Puiki ryšio kokybė
Priimtina ryšio kokybė
Bloga ryšio kokybė arba ryšys neveikia, dažnai
išsikraipo ir (arba) ekranas „užstringa“

Sąranka ir montavimas
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5

ZEROWIRE® G2 trikčių šalinimas

Problema

Galimos priežastys
Atjunkite maitinimo
jungtį
Y formos laidas

Indikatoriaus LED
nešviečia

Atskiras maitinimo
šaltinis

Sieninis lizdas

Nerastas joks siųstuvas

Pakeitus įvesties
skiriamąją gebą, ekrane
nerodomas joks vaizdas

Bandant susieti
nepavyksta sukurti ryšio

Prastos kokybės arba
trūkinėjantis vaizdo
įrašas

28
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Taisomasis veiksmas
Patikrinkite, ar maitinimo šaltinio jungtis iki galo
įkišta į įrenginio maitinimo jungtį.
Jei naudojate Y formos laidą maitinimui į įrenginį
tiekti, įsitikinkite, kad jis prijungtas prie NDS 24 V
nuol. sr. maitinimo šaltinio ir kad maitinimo šaltinis
įjungtas.
Jei naudojamas atskiras maitinimo šaltinis,
įsitikinkite, kad jis tinkamai prijungtas prie sieninio
lizdo.
Kai kuriuose sieniniuose lizduose įtaisyti
ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungikliai.

Jei naudojamas lizdas turi integruotąjį jungiklį,
patikrinkite, ar jis nustatytas į ĮJUNGIMO padėtį.
Papildomos informacijos žr. skirsnyje Maitinimo parinktys [} 16].
Siųstuvas yra
išjungtas arba vaizdo
šaltinio kabelis
Patikrinkite, ar siųstuvo įrenginys nustatytas į
neprijungtas, arba
padėtį ON (įjungti) ir ar prijungtas šaltinio signalas.
vaizdo šaltinis yra
išjungtas.
Siųstuvas arba
imtuvas negali
Išjunkite bei vėl įjunkite ZEROWIRE® G2 siųstuvo
užfiksuoti vaizdo
ir imtuvo maitinimą, bet ne ekraną.
signalo.
Siųstuvo ir imtuvo
įrenginiai negali
Išjunkite ir vėl įjunkite ZEROWIRE® G2 siųstuvo ir
susitarti dėl radijo
imtuvo maitinimą.
dažnių kanalo, prie
kurio reikia prisijungti.
Sumažinkite atstumą tarp siųstuvo ir imtuvo iki
Siųstuvas ir imtuvas
9,1 m. (30 pėd.) arba mažesnio.
vienas nuo kito
pastatyti 9,1 m
Žr. didžiausią diapazoną, nurodytą skirsnyje
(30 pėd.) atstumu.
ZEROWIRE® G2 specifikacijos [} 30].
Vadovaukitės siųstuvo ir imtuvo lygiavimo
Siųstuvas ir imtuvas
rekomendacijomis, pateiktomis skirsnyje Padėties
nėra tinkamai
sulygiuoti
ir krypties nustatymas [} 22].
DVI arba SDI (tik
Patikrinkite, ar laidai tinkamai prijungti.
siųstuvas) jungtys
Nepalaikomas vaizdo Patikrinkite, ar palaikomas taikytas vaizdo įrašų
įrašų režimas
režimas. Žr. Palaikomi vaizdo režimai [} 31].
Laidus keiskite po vieną ir patikrinkite vaizdo įrašo
ekraną.
DVI arba SDI (tik
siųstuvo) laidai
Jei pakeitus laidą vaizdo įrašo signalas rodomas
tinkamai, ką tik pakeistą seną laidą išmeskite.
Kryžminiai trikdžiai
Žr. Kaip išvengti bendrintojo kanalo trukdžių [} 25].

ZEROWIRE® G2 trikčių šalinimas

Problema

Galimos priežastys
Mažas signalo
stiprumas
Siųstuvas ir imtuvas
sukeisti

Būsenos LED indikatoriai
LED
Mėlynas, lėtai mirksintis
Mėlynas, greitai mirksintis
Mėlynas, šviečia pastoviai
Mėlynas, kas 3 sekundes ĮSIJUNGIA /
IŠSIJUNGIA

Taisomasis veiksmas
Žr. Signalo stiprumas ir OSD diagnostikos
pranešimai [} 26].
Patikrinkite, ar vaizdo įrašo šaltinis prijungtas prie
siųstuvo, o ne prie imtuvo.
Aprašas
Įrenginys nuskaito kanalus.
Įrenginys bando susieti.
Įrenginys siunčia (siųstuvas) arba priima (imtuvas)
vaizdo duomenis.
Nesaugoma jokia susiejimo informacija.

ZEROWIRE® G2 trikčių šalinimas
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6

Specifikacijos

6.1

ZEROWIRE® G2 specifikacijos
PASTABOS!
Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Dėl naujausių specifikacijų kreipkitės į
NDS.

Belaidžio signalo tipas
Dažnių juosta
Vaizdo įvestys (Tx)
Vaizdo išvestys (Rx)
Vaizdo suspaudimas
3D formato palaikymas
3D signalų tipai
3D vaizdo įrašo trukmė
HIPAA palaikymas
Sistemos vėlavimas
Maksimalus porų skaičius vienoje OR
RD maitinimo išėjimas
Didžiausias diapazonas
Duomenų perdavimo sparta
Energijos suvartojimas

60 GHz belaidžio HD dažnio juosta (WiHD)
57– 64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Nėra
Eilutė po eilutės, viršus / apačia, vienas greta kito
DVI-D, 3G-SDI
1080p@59.94 (tik SMPTE 424M)
256 bitų AES šifravimas
< 1 kadras
2
< 28 dBm/MHz EIRP
< 30 pėdų (9,14 m)*
950 Mbps – 3,8 Gb/s
<8W

* Efektyvus veikimo diapazonas gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje veikia gaminys. Kad
pasiektumėte optimalų našumą ir veikimo spindulį, vadovaukitės Sąranka [} 19] skyriuje pateiktais
nurodymais.
Fiziniai matmenys
Vieneto svoris
Darbinė temperatūra
Darbinė drėgmė
Darbinis aukštis
Laikymo temperatūra
Sandėliavimo drėgmė
Saugojimo aukštis
Transportavimo drėgmė
Transportavimo oro slėgis
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236 mm x 87 mm x 52 mm / 9,3 col. x 3,4 col. x
2,0 col. (vienas)
1,0 svar. (0,45 kg)
Nuo 32 °F iki 104 °F (nuo 0 °C iki 40 °C)
20–90 % SD, be kondensato
2000 m (6600 pėdų)
Nuo –4 °F iki 140 °F (nuo –20 °C iki 60 °C)
< 70 % SD (be kondensato)
(10 000 m) 33 000 pėdų
< 70 % SD (be kondensato)
549–1013 hPa

6.2

Didžiausia bandomojo dažnio EIPR išvesties galia

Didžiausia bandomojo dažnio EIPR
išvesties galia
LRP žemas kanalas
60,32 GHz
LRP aukštas kanalas 62,79 GHz
HRP žemas kanalas 60,48 GHz
HRP aukštas kanalas 62,64 GHz
Kanalai

6.3

Vidutinė EIRP išvesties galia
11,7 dBm
12,1 dBm
29,3 dBm
29,6 dBm

Palaikomi vaizdo režimai

Formatas
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas

Kadrų dažnis
(Hz)

Horizontalūs
aktyvūs
pikseliai

Vertikalūs
aktyvūs
pikseliai

Horizontalus
bendras
pikselių
skaičius
2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160

Vertikalus
bendras
pikselių
skaičius
1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250

60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60

1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600

1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200

60

1280

1024

1688

1066

60

1292

960

1576

1000

60

1023

768

1396

806

60

1248

1024

1688

1066

60

1280

1024

1716

1108

60

1440

900

1904

932

60

1024

1024

1686

1068

60

1024

1024

1124

1068

50

1024

1024

1280

1125
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Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas
Pasirinktinis
režimas

6.4

60

1280

1024

1688

1066

60

1920

1080

2200

1125

60

1920

1080

2184

1125

50

1920

1080

2270

1125

ZEROWIRE® G2 priedų rinkiniai pagal ekraną

Ekranas

NDS dalies Nr.

„EndoVue“ 24 col. (standartinis)
Kinijos modelis
Daugiau negaminamas modelis
„Radiance Full MMI“ 24 col.
(standartinis)
Su pluoštu
Su lietimu
Su pluoštu ir prisilietimu
Kinijos modelis
„Radiance G2“ 24 col. (standartinis)
Su pluoštu
Su lietimu
Su pluoštu ir prisilietimu
Kinijos modelis
„Radiance Full MMI“ 26 col.
(standartinis)
Su pluoštu
„Radiance G2“ 26 col. (standartinis)
Su pluoštu
Kinijos modelis
„Radiance G2 HB“ 26 col.
(standartinis)
Su pluoštu
Kinijos modelis
„Radiance Ultra“ 27 col. (standartinis)
Su analogine plokšte
Su skaitmenine plokšte
„Radiance G2“ 42 col. (standartinis)
„Radiance G2“ 55 col. (standartinis)
Su lietimu

90K0010
90K0011
90K0004
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ZEROWIRE® G2 priedų rinkinys
Pora
Vienas
(siųstuvas ir
imtuvas)

(siųstuvas arba
imtuvas)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

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

„Radiance Ultra“ 32 col., skaitmeninis
antrinis
„Radiance Ultra“ 32 col., analoginis
antrinis
„Radiance Ultra“ 32 col., tik
pagrindinis
„Radiance Ultra“ 32 col., TRUCOLOR,
skaitmeninis antrinis
„Radiance Ultra“ 32 col., TRUCOLOR,
analoginis antrinis
„Radiance Ultra“ 32 col., TRUCOLOR,
tik pirminis
„Radiance Ultra“ 32 col. 4K, 4X SDI
„Radiance Ultra“ 32 col. 4K, 12G SDI /
2D

6.5

90R0106
90R0107
90R0108
90R0112

90Z0162

90Z0163

90R0113
90R0114
90R0116
90R0123

Valymo ir dezinfekavimo instrukcijos
DĖMESIO!
Prieš valant ir dezinfekuojant paviršių, įrenginį reikia išjungti ir atjungti nuo
maitinimo šaltinio.
Neleiskite skysčiams patekti į įrenginio vidų.
Neleiskite išoriniams paviršiams liestis su neleistinais tirpikliais, pvz., toliau
išvardytais.
Gali būti smarkiai pažeistas įrenginys.

Įrenginio valymas
Kruopščiai nuvalykite visus išorinius paviršius nepūkuota šluoste, sudrėkinta leistina valymo priemone.
Toliau išvardytos priimtinos valymo medžiagos.
Pašalinkite ploviklio likučius nuvalydami visus išorinius paviršius nepūkuota šluoste, sudrėkinta
distiliuotu vandeniu.

Prietaiso dezinfekavimas
Dezinfekuokite įrenginį nuvalydami visus išorinius paviršius nepūkuota šluoste, sudrėkinta 80 % etilo
alkoholiu. Leiskite įrenginiui išdžiūti.

Priimtinos valymo medžiagos:
• Actas (distiliuotas baltasis actas, 5 % rūgštingumo)
• Amoniako pagrindu pagamintas stiklo valiklis

Priimtina dezinfekavimo medžiaga:
• Etanolis 80 % tūrio
Pastaba: pirmiau išvardytos priimtinos valymo ir dezinfekavimo medžiagos buvo išbandytos su NDS
gaminiais ir, jei naudojamos pagal nurodymus, nekenkia gaminio apdailai ir plastikinėms
sudedamosioms dalims.
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7

Elektromagnetinio suderinamumo lentelės

Visi elektroniniai medicinos prietaisai turi atitikti IEC 60601-1-2 reikalavimus. Siekiant užtikrinti
elektromagnetinį suderinamumą ir suderinamumą su kitais medicinos prietaisais, prieš atliekant
chirurgines procedūras būtina imtis atsargumo priemonių, vadovautis šiame vadove pateikta informacija
apie elektromagnetinio suderinamumo (EMC) gaires ir patikrinti, ar vienu metu gali veikti visi medicinos
prietaisai.
Dėl emisijos charakteristikų ši įranga gali būti naudojama pramonės zonose ir ligoninėse (CISPR 11 A
klasė). Jei ši įranga naudojama gyvenamojoje aplinkoje (kurioje paprastai reikalaujama CISPR 11 B
klasė), ji gali neužtikrinti pakankamos radijo dažnių ryšio paslaugų apsaugos. Naudotojui gali tekti imtis
poveikį mažinančių priemonių, pvz., pakeisti įrangos vietą arba padėtį.
Kaip informacijos šaltinis pateikiamos šios EMC lentelės.

7.1

Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė

Gaminys skirtas naudoti toliau aprašytoje aplinkoje. Gaminio naudotojas / operatorius turi užtikrinti, kad
įrenginys būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Emisijų bandymas

Atitiktis

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11

1 grupė

Radijo dažnių
spinduliuotė, CISPR 11

B klasė

Harmoninė spinduliuotė,
IEC 61000-3-2
Įtampos svyravimas /
mirgėjimo spinduliuotė,
IEC 61000-3-3
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A klasė
Atitinka

Elektromagnetinio suderinamumo lentelės

Elektromagnetinė
aplinka
–
rekomendacijos
Gaminys RD energiją naudoja tik savo
vidinėms funkcijoms. Todėl jo RD spinduliuotė
yra labai maža ir mažai tikėtina, kad ji galėtų
kelti trukdžių šalia esančiai elektroninei
įrangai.
Gaminys tinkamas naudoti visose įstaigose,
išskyrus viešąsias ir tiesiogiai prijungtas prie
viešo maitinimo tinklo, per kurį tiekiama
energija viešosios paskirties pastatams.

7.2
Rekomendacijos ir gamintojo deklaracija – atsparumas elektromagnetiniams
trukdžiams
Šis gaminys skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. Gaminio pirkėjas arba
naudotojas turi užtikrinti, kad jis būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo bandymas
Elektrostatinė iškrova (ESI), IEC 61000-4-2

Spinduliuojamasis RD laukas, IEC 61000-4-3

Atsparumo bandymas
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV sąlytinis išlydis
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV orinis išlydis
3 V/m
80 MHz–2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
80 MHz–2,7 GHz. 3 V/m
Taškiniai bandymai: 385 MHz, esant 27 V/m;

Atstumo iki belaidžių siųstuvų laukai,
IEC 61000-4-3

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz, esant 9 V/
m
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970,
2450) MHz, esant 28 V/m
± 2 kV, kintamosios srovės maitinimas

Spartusis elektros pereinamasis vyksmas / impulsų
± 1 kV, įvesties / išvesties prievadai
vora, IEC 61000-4-4
100 kHz PRR
Viršįtampis, IEC 61000-4-5
± 0,5, ± 1, ± 2 kV
Kintamosios srovės tinklas, nuo linijos iki žemės
± 0,5, ± 1 kV
Kintamosios srovės tinklas, nuo linijos iki linijos
3 V (0,15–80 MHz)
Laidininkais sklindantys RD, IEC 61000-4-6

6 V ISM juostos
80 % AM 1 kHz

Maitinimo dažnio (50 / 60 Hz) magnetinis laukas,
IEC 61000-4-8

30 A/m – 50 arba 60 Hz
100 % krytis 0,5 ciklo, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°
Įtampos kryčiai, trumpieji trūkiai ir įtampos pokyčiai
100 % krytis 1 ciklą
maitinimo įvesties linijose, IEC 61000-4-11
30 % krytis 25 / 30 ciklų (50 / 60 Hz)
Pertrauktas 100 % krytis 5 sek.
PASTABOS!
Stacionariųjų siųstuvų, pvz., bazinių stočių, skirtų radijo (mobiliesiems / belaidžiams)
telefonams, antžeminiam mobiliajam radijui, mėgėjų radijui, radijo transliacijoms AM
ir FM bangomis bei televizijos transliacijoms, sukuriamo lauko stiprio neįmanoma
tiksliai numatyti teoriškai. Jeigu norite įvertinti elektromagnetinę aplinką dėl
stacionarių radijo dažnių siųstuvų, rekomenduojama atlikti elektromagnetinį vietos
tyrimą. Jeigu išmatuotas lauko stipris toje vietoje, kur naudojamas gaminys, viršija
galiojantį radijo dažnių atitikties lygį, reikia patikrinti, ar gaminys tinkamai veikia.
Jeigu prietaisas netinkamai veikia, gali prireikti papildomų priemonių, pavyzdžiui,
gaminį reikia pasukti į kitą pusę arba perkelti į kitą vietą.

Elektromagnetinio suderinamumo lentelės
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PASTABOS!
150 kHz–80 MHz dažnių diapazone lauko stipris turi būti mažesnis
nei 3 V/m.

7.3

Gairės ir gamintojo deklaracija – rekomenduojami atskyrimo atstumai

Rekomenduojami atskyrimo atstumai tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos ir
gaminio
Gaminys skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje, kurioje spinduliuojamų RD sukeliami trukdžiai
yra kontroliuojami. Gaminio naudotojas arba klientas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių,
išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios RD ryšio įrangos (siųstuvų) bei
gaminio, kaip rekomenduojama toliau pagal maksimalią atiduodamąją ryšio įrangos galią.
ĮSPĖJIMAS!
RD telekomunikacijų prietaisų (siųstuvų) poveikis veikimo charakteristikoms
Nešiojamieji aukštųjų dažnių ryšio prietaisai gali turėti įtakos prietaiso veikimo
charakteristikoms. Todėl tokie prietaisai turi būti laikomi ne mažesniu kaip 30 cm
atstumu (neatsižvelgiant į skaičiavimą) nuo pripūtimo įtaiso, jo priedų ir laidų.
Siųstuvo vardinė
maksimali atiduodamoji
galia (W)
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00

Atskyrimo atstumas metrais pagal siųstuvo dažnį
150 kHz–80 MHz

80 – 800 MHz

800 MHz – 2,7 GHz

0,12
0,38
1,20
3,80
12,00

0,12
0,38
1,20
3,80
12,00

0,23
0,73
2,30
7,30
23,00

Jei siųstuvo vardinė maksimali atiduodamoji galia čia nenurodyta, rekomenduojamą atskyrimo atstumą
d metrais (m) galima apskaičiuoti pagal lygtį, taikomą siųstuvo dažniui, kur P yra maksimali
atiduodamoji vardinė siųstuvo galia vatais (W), nustatyta siųstuvo gamintojo.
PASTABOS!
Esant 80 MHz ir 800 MHz dažniams, taikomas aukštesnio dažnių diapazono atskyrimo
atstumas.
PASTABOS!
Šios rekomendacijos gali būti taikomos ne visose situacijose. Elektromagnetinių
bandų sklidimą veikia sugertis ir atsispindėjimas nuo konstrukcijų, objektų ir žmonių.
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Sąlygos

8.1

Atitikties deklaracijos

FCC ir Tarybos direktyvos dėl Europos standartų
Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir Europos Sąjungos Reglamentą (ES) 2017/745 dėl
medicinos priemonių. Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali sukelti kenksmingų
trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant trukdžius, dėl kurių
veikimas gali sutrikti.
1. Su spalvotu monitoriumi naudokite pridėtus nurodytus laidus, kad nebūtų trukdžių radijo ir televizijos
imtuvams. Jeigu naudosite kitus laidus ir adapterius, galimi trukdžiai kitai elektroninei įrangai.
2. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka apribojimus, numatytus FCC 15 dalies ir CISPR
11 dokumentuose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją. Jeigu ji įrengta
ar naudojama ne pagal instrukcijas, ji gali sukelti kenksmingų radijo ryšio trukdžių.
IEC
Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka medicinos priemonėms taikomas ribas pagal
IEC 60601-1-2. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo kenksmingų trukdžių
naudojant tipišką medicinos įrangą. Ši įranga gamina, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių energiją, ir,
jeigu ji įrengta ar naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingus trukdžius kitiems netoliese
esantiems prietaisams.
FCC, Europos standartų Tarybos direktyvos ir IEC
Nėra jokių garantijų, kad tam tikroje įrangoje nekils jokių trukdžių. Jei ši įranga kelia kenksmingų
trukdžių radijo ar televizijos signalams priimti (tai galima nustatyti išjungiant ir vėl įjungiant įrangą),
naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius vienu ar keliais toliau nurodytais būdais.
• Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
• Kreipkitės pagalbos į savo platintoją arba patyrusį radijo / TV techniką.
Prie šio gaminio prijungta papildoma įranga turi būti sertifikuota pagal atitinkamus IEC standartus (t. y.
IEC 60950-1 arba IEC 62368-1), taikomus galiojančius duomenų apdorojimo įrangai, ir IEC 60601-1,
taikomą medicinos įrangai.
Be to, visos konfigūracijos turi atitikti sistemos standartą IEC 60601-1-1. Kiekvienas, jungiantis
papildomą įrangą prie signalo įvesties dalies arba signalo išvesties dalies, konfigūruoja medicinos
sistemą, todėl yra atsakingas, kad sistema atitiktų sistemos standarto IEC 60601-1-1 reikalavimus. Už
įrenginio prijungimą prie sistemos atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad su šiuo gaminiu naudojama
montavimo įranga atitiktų IEC standartą 60601-1. Kilus abejonių, pasitarkite su techninių paslaugų
skyriumi arba vietos atstovu.
FCC
Pastaba Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeniniam prietaisui taikomas
ribas pagal FCC taisyklių 15 dalį. Šios ribos nustatytos siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą nuo
kenksmingų trukdžių naudojant gyvenamųjų pastatų įrangą. Ši įranga gamina, naudoja ir gali skleisti
radijo dažnių energiją ir, jeigu ji įrengta ar naudojama ne pagal instrukcijas, gali sukelti kenksmingų
radijo ryšio trukdžių. Tačiau negalima užtikrinti, kad konkrečios įrangos atveju nebus jokių trukdžių. Jei
ši įranga kelia kenksmingų trukdžių radijo ar televizijos signalams priimti (tai galima nustatyti išjungiant
ir vėl įjungiant įrangą), naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius vienu ar keliais toliau
nurodytais būdais.
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• Pakeiskite priėmimo antenos padėtį arba vietą.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
• Prijunkite įrangą prie lizdo, esančio kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas.
• Kreipkitės pagalbos į savo platintoją arba patyrusį radijo / TV techniką.

8.2

Teisinis pareiškimas

NDS šiais gaminiais gali prekiauti per kitus medicinos priemonių gamintojus, platintojus ir prekybos
atstovus, todėl dėl tokios įmonės suteiktų taikomų gaminio garantijų sąlygų šio NDS gaminio pirkėjams
rekomenduojama kreiptis į įmonę, per kurią šis gaminys buvo iš pradžių įsigytas, jeigu ji suteikė
garantiją.
NDS neprisiima jokios su gaminių pardavimu ir (arba) naudojimu susijusios atsakomybės ir neįgalioja
kitų asmenų prisiimti tokios atsakomybės. Siekiant užtikrinti tinkamą NDS gaminių naudojimą, tvarkymą
ir priežiūrą, klientams rekomenduojama peržiūrėti gaminio aprašus, instrukcijų vadovus ir (arba) ant
gaminio esamus ar kitaip pateikiamus ženklus.
Klientai įspėjami, kad sistemos konfigūracija, programinė įranga, naudojimas, klientų duomenys ir
operatoriaus valdymas, be kitų veiksnių, turi įtakos gaminio eksploatacinėms savybėms. Nors manoma,
kad NDS gaminiai suderinami su daugeliu sistemų, konkretus klientų atliekamas funkcinis
įgyvendinimas gali skirtis. Todėl gaminio tinkamumą konkrečiam tikslui ar paskirčiai turi nustatyti
naudotojas, o NDS nesuteikia tokios garantijos.
NDS NESUTEIKIA JOKIŲ AIŠKIŲ, NUMANOMŲ IR (ARBA) ĮSTATYMUOSE NUMATYTŲ
GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, TAČIAU NEAPSIRIBOJANT VISŲ NDS GAMINIŲ AR PASLAUGŲ
TINKAMUMO PREKYBAI IR (ARBA) KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJOMIS IR JŲ NEPAŽEIDIMU.
BET KOKIOS IR VISOS BET KOKIO TIPO, POBŪDŽIO AR APIMTIES NUMANOMOS, AIŠKIOS IR
(ARBA) IŠ BET KOKIŲ NUOSTATŲ, ĮSTATYMŲ, KOMERCINIO NAUDOJIMO, ĮPRASTOS
PRAKTIKOS, PREKYBOS AR PAN. KYLANČIOS GARANTIJOS, PAREIŠKIMAI IR (ARBA)
UŽTIKRINIMAI NEGALIOJA.
NDS, jos tiekėjai ir (arba) platintojai nei tiesiogiai, nei kompensuojant už specialius, atsitiktinius,
pasekminius, baudinius, atgrasomuosius ir netiesioginius nuostolius, įskaitant, tačiau neapsiribojant
tariamais nuostoliais, nėra atsakingi už tokių gaminių ar paslaugų pavėluotą pristatymą, nepristatymą,
gaminio pripažinimo nesėkmę, gaminio projektavimą ar gamybą, negalėjimą naudotis tokiais gaminiais
ar paslaugomis, būsimo verslo praradimą (prarastą pelną) arba dėl bet kokių kitų priežasčių, susijusių
su arba kylančių iš tokių NDS gaminių pirkimo, pardavimo, nuomos, išperkamosios nuomos, įrengimo
ar naudojimo ar dėl kitų priežasčių, šių sąlygų ar bet kokių susitarimų, kurių sudėtinė dalis yra šios
sąlygos, sąlygų atžvilgiu.
KAI KURIOS JURISDIKCIJOS NELEIDŽIA ATSISAKYTI AR NESUTEIKTI TAM TIKRŲ GARANTIJŲ
AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, TODĖL NURODYTI APRIBOJIMAI IR (ARBA) IŠIMTYS GALI
NEGALIOTI. TOKIU ATVEJU ATSAKOMYBĖ BUS APRIBOTA MAKSIMALIAI KIEK LEIDŽIA
ATITINKAMOS JURISDIKCIJOS ĮSTATYMAI.
Šiame dokumente pateikta informacija, įskaitant visus projektus ir susijusią medžiagą, yra vertinga NDS
ir (arba) jos licenciaro nuosavybė ir jie pasilieka visas teises į patentus, kopijavimo ir kitas nuosavybės
teises į šį dokumentą, įskaitant visas projektavimo, gamybos, dauginimo, naudojimo ir prekybos teises,
išskyrus tuos atvejus, kai minėtos teisės aiškiai suteikiamos kitiems.
Šis naudotojo vadovas gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Iškilus abejonių dėl naujausių
naudojimo instrukcijų, prašome susisiekti su NDS.
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