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1 Note importante pentru utilizator
Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și familiarizați-vă cu utilizarea și funcționarea dispozitivului și a
accesoriilor înainte de utilizare în timpul procedurilor chirurgicale. Nerespectarea instrucțiunilor
enumerate în acest manual poate duce

• la leziuni care pun în pericol viața pacientului,
• la vătămarea gravă a echipei chirurgicale, a personalului medical sau a personalului de serviciu
• sau la deteriorarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului și/sau accesoriilor.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica aspectul, grafica și datele tehnice ale produsului prin
dezvoltarea continuă a produselor sale.
Vă rugăm să rețineți: Paragrafele marcate cu cuvintele AVERTISMENT, ATENȚIE și NOTĂ poartă
semnificații speciale. Trebuie să se acorde o atenție specială secțiunilor marcate cu aceste cuvinte.

PERICOL!
Siguranța și/sau sănătatea pacientului, utilizatorului sau a unei terțe persoane este
pusă în pericol. Respectați această avertizare, pentru a evita rănirea pacientului,
utilizatorului sau a unei terțe persoane.

ATENŢIE!
Aceste paragrafe conțin informații care servesc operatorului în vederea utilizării
adecvate a dispozitivului sau accesoriilor, conform scopului pentru care au fost
destinate.

INDICAŢIE!
Aceste paragrafe conțin informații pentru clarificarea instrucțiunilor sau oferă
informații utile suplimentare.
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2 Informații privind siguranța

2.1 Avertismente și precauții

Acest simbol avertizează utilizatorul că urmează informații importante privind instalarea și/
sau funcționarea echipamentului. Informațiile precedate de acest simbol trebuie citite cu
atenție.

Acest simbol notifică utilizatorul că manualul utilizatorului și copiile traduse sunt publicate pe
site-ul web al NDS la: www.ndssi.com/user-manuals/

Acest simbol avertizează utilizatorul că piesele sub tensiune neizolate din cadrul unității pot
atinge o valoare suficientă pentru a provoca electrocutarea. Nu atingeți nicio piesă din
interiorul unității. Pentru a reduce riscul de electrocutare, NU scoateți capacul sau panoul din
spate.
Acest simbol avertizează utilizatorul că informațiile precedate de acest simbol trebuie citite
cu atenție pentru a evita avarierea echipamentului.

Acest simbol indică producătorul.

Acest simbol indică reprezentantul producătorului în Comunitatea Europeană.

Acest simbol indică faptul că dispozitivul este un dispozitiv medical. Acest produs este
destinat exclusiv utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății, în mediile de
acordare a serviciilor medicale de specialitate.

Acest produs este aprobat de T.U.V. cu privire la pericolele de electrocutare, de incendiu și
mecanice exclusiv în conformitate cu CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1 și ANSI/AAMI
ES60601-1.

Acest produs îndeplinește cerințele EN60601-1, astfel încât să se conformeze
Regulamentului 2017/745 al Uniunii Europene privind dispozitivele medicale.

ATENŢIE!
În cazul unui incident grav
Raportați orice incident grav survenit în legătură cu aparatul către producător și către
autoritatea competentă a statului de reședință al utilizatorului și/sau pacientului.

ATENŢIE!
Acest produs este un dispozitiv medical din Clasa I conform MDR din Europa. Nu
sunt permise modificări.
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ATENŢIE!
Acest produs este un dispozitiv medical din Clasa II în Statele Unite și Canada. Nu
sunt permise modificări.

INDICAŢIE!
Acest echipament/sistem este destinat exclusiv utilizării de către profesioniștii din
domeniul sănătății.

INDICAŢIE!
Nu există în interior componente care să poată fi reparate de către utilizator. Pentru
reparații consultați personal calificat de service.

PERICOL!
Pericol de incendiu și electrocutare
Nu expuneți acest produs la ploaie sau umezeală.

PERICOL!
Nu utilizați ștecherul polarizat al acestei unități cu priza unui cablu prelungitor sau
alte prize cu excepția cazului în care pinii pot fi introduși complet.

INDICAŢIE!
Acest produs este conceput pentru a îndeplini cerințele de siguranță medicală pentru
un dispozitiv situat în apropierea pacientului.

Prin prezentul, NDS Surgical Imaging, LLC, declară că acest sistem ZEROWIRE® G2 este conform cu
cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de
conformitate UE este disponibil la cerere.
Potrivit legislației federale (SUA), acest dispozitiv poate fi comercializat numai de către medici sau pe
bază de prescripție medicală.

Autorizare privind echipamentele radio:
Acest dispozitiv îndeplinește cerințele proiectului pentru EN302 567 V2.0.24 și este conform cu
Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio (RED).
Identificare FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 sau 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 sau 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Acest produs respectă standardele de mai sus doar atunci când este utilizat cu sursa de alimentare cu
energie NDS de uz medical furnizată.

Model ZEROWIRE® G2
Sursa de alimentare GlobTek GTM91120-3024-T3A
Intrare c.a. între 100 și 240 volți la 50 până la 60 Hz
Ieșire c.c. 24 volți la 1,25 amperi
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2.2 Cablu de alimentare
Utilizați cablul de alimentare pentru spitale furnizat, cu ștecherul adecvat sursei de alimentare.

• Cablul de alimentare este singurul dispozitiv de deconectare recunoscut pentru acest produs.
Pentru oprirea produsului, deconectați cablul de alimentare de la rețeaua de curent alternativ.

• Dacă dispozitivul este montat pe perete, deconectați adaptorul electric al suportului de perete
pentru a putea opri produsul.

• Produsul și alte echipamente medicale trebuie poziționate astfel încât cablul de alimentare și
conexiunea la rețeaua de curent alternativ să fie ușor accesibile.

• Dacă este necesar un cablu prelungitor pentru conectarea acestui produs la sursa de alimentare în
c.a., asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare poate fi conectat în siguranță la cablul
prelungitor.

• Acest produs trebuie să fie alimentat de la un circuit conectat la centru, atunci când este utilizat în
SUA la tensiuni de peste 120 volți.

2.3 Reciclarea

Respectați ordonanțele locale și planurile de reciclare privind reciclarea sau eliminarea
acestui echipament.
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3 Informații generale

3.1 Despre acest manual
Acest manual este menit să-l ajute pe utilizator să instaleze, să configureze și să utilizeze sistemul
video wireless ZEROWIRE® G2 .
Descrierile funcționale din cadrul acestui manual sunt reprezentative pentru:
1. Receptorul ZEROWIRE® G2
2. Transmițătorul ZEROWIRE® G2 (intrare: DVI și 3G-SDI)
A se vedea Kituri de accesoriiZEROWIRE® G2 în funcție de tipul de monitor [}  32] cu privire la
numerele de identificare și accesoriile produsului.

3.2 Destinația de utilizare și contraindicații
Utilizarea preconizată
NDS ZEROWIRE® G2 este un sistem de comunicare video wireless format dintr-un transmițător și un
receptor, conceput pentru transmiterea semnalelor video de la o sursă, cum ar fi o cameră video de
endoscopie/procesor sau o altă sursă video, printr-o legătură de radiofrecvență către un receptor
ZEROWIRE® G2 în scopul afișării imaginilor în timpul procedurilor chirurgicale endoscopice și
generale.
Sistemul video wireless ZEROWIRE® G2 este un dispozitiv nesteril reutilizabil, care nu este destinat
utilizării în câmp steril.

Contraindicații
1. Aceste unități reprezintă dispozitive reutilizabile nesterile și nu sunt destinate utilizării într-un câmp

steril.
2. Acest produs nu trebuie utilizat în prezența amestecului de anestezice inflamabile cu aer, oxigen

sau oxid de azot.

A nu se utiliza în medii RM

PERICOL!
Nici o parte a acestui produs nu poate intra în contact cu un pacient. Nu atingeți
niciodată produsul și un pacient în același timp. Trebuie menținută în permanență o
distanță minimă de separare de 20 cm între dispozitivul de operare și utilizator sau
pacient.

PERICOL!
Pentru aplicațiile esențiale în desfășurarea activității, insistăm asupra asigurării
disponibilității imediate a unei perechi de transmițător și receptor ZEROWIRE® G2,
precum și a unui cablu DVI, de rezervă
În plus, recomandăm asigurarea disponibilității imediate a unui monitor conectat fizic
la sursa video de fiecare dată când se desfășoară o procedură chirurgicală.

Consultați Instalarea tipică [} 21].
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3.3 Prezentare generală
Sistemul ZEROWIRE® G2 permite transmiterea wireless a semnalelor video de la ieșirea DVI sau 3G-
SDI a unui procesor de cameră endoscopică sau a unei alte surse video la intrarea DVI a unui ecran
video.
Acesta acționează ca un sistem HD fără fir cu frecvența de 60 GHz în conformitate cu regulamentul
FCC (Partea 15) care guvernează banda 57  - 64 GHz fără licență, care este situată în secțiunea de
unde milimetrice (mmW) a spectrului electromagnetic.
Sistemul constă într-o pereche alcătuită dintr-un transmițător și un receptor. Transmițătorul și receptorul
sunt concepute pentru montarea pe marginea superioară din spate a unui monitor.
Transmițătorul poate primi semnalul video de intrare fie de la un procesor de cameră endoscopică, fie
de la ieșirile DVI sau SDI ale monitorului.
Ieșirea transmițătorului este conectată la intrarea DVI a unui monitor. Unitățile sunt alimentate de la o
sursă de alimentare NDS 24 VDC sau prin cablul adaptorului în Y.

INDICAŢIE!
Cablurile adaptoare în Y sunt destinate utilizării numai împreună cu monitoarele NDS
care sunt alimentate de la o sursă de alimentare NDS 24 VDC.

Pentru informații privind adaptorul  în Y, a se vedea Opțiuni privind alimentarea [}  16]. Pentru o
configurare tipică, a se vedea Instalarea tipică [} 21].

3.4 Distanță de non-interferență
Dispozitivele enumerate în tabelul următor au fost testate pentru a demonstra distanțele minime de
siguranță pentru ca ZEROWIRE® G2 să funcționeze fără interferențe reciproce.
În cazul în care se consideră, în orice moment, că ZEROWIRE® G2 provoacă sau este afectat de
interferențe de la aceste dispozitive, pur și simplu mutați dispozitivele departe unul de celălalt și apoi
mențineți cel puțin distanțele specificate în tabelul de mai jos.

Echipament testat Distanța față de transmițător Distanța față de receptor
Electrocauter > 2 ft > 1 ft
RFID > 1 cm > 1 cm
Punct de acces de 2,4 GHz fără
fir > 6 in > 6 in

Punct de acces de 5,8 GHz fără
fir > 6 in > 6 in

Telefon celular > 1 cm > 1 cm
Dispozitiv Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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4 Configurare și instalare

4.1 Panouri de conectori

(1)

(2)

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

Panourile de conectori ale transmițătorului și ale receptorului ZEROWIRE® G2
(1) Transmițător ZEROWIRE® G2 (5) Intrare DVI
(2) Receptor ZEROWIRE® G2 (6) Ieșire DVI
(3) Comutator PORNIT/OPRIT (7) Intrare 3G-SDI
(4) Conector de alimentare (8) Porturi USB (pentru actualizările firmware)

INDICAŢIE!
Porturile USB sunt utilizate pentru instalarea actualizărilorfirmware-ului
transmițătorului sau al receptorului și nu sunt destinate utilizării ca porturi I/O de uz
general.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Cuplarea dintre transmițător/receptor și LED-ul de stare

(1) LED de cuplare
(2) Buton de cuplare
(3) LED de stare transmițător
(4) LED de stare receptor

Butonul de CUPLAREeste utilizat pentru cuplarea unui transmițător la un receptor.
În cazul receptorului, butonul de CUPLARE este utilizat și pentru a activa graficul de bare privind
intensitatea semnalului menționat în secțiunea Intensitatea semnalului și mesajele de diagnosticare
OSD [} 26].

4.2 Instalare
Suporturi de montare
Consultați Kituri de accesoriiZEROWIRE® G2 în funcție de tipul de monitor [} 32].

Instalare (montarea monitoarelor)

INDICAŢIE!
Acest tip de instalare necesită prezența a două persoane: una pentru susținerea
monitorului și una pentru efectuarea instalării.

Înlocuiți șuruburile de montare de pe partea stângă cu două dintre șuruburile de montare cu o lungime
mai mare furnizate. A se vedea A din grafic Vedere din spate a instalării – șuruburi de montare [} 15].
Strângeți șuruburile furnizate din partea stângă cu doar 2 - 3 rotații.
Îndepărtați cele două șuruburi situate în partea dreaptă a suportului VESA. A se vedea B din grafic
Vedere din spate a instalării – șuruburi de montare [} 15].
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A B

Vedere din spate a instalării – șuruburi de montare

Cu lama de montare orientată spre partea din față a monitorului, glisați suportul în
trepte între montura VESA și partea din spate a monitorului până când crestăturile
inscripționate pentru modelul de monitor cu care lucrați se potrivesc cu cele două
șuruburi din partea stângă. A se vedea C din grafic Vedere din spate a instalării -
suport în trepte și module [} 16].
Înlocuiți șuruburile din partea dreaptă cu șuruburile furnizate.
Strângeți toate șuruburile.
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C D
Vedere din spate a instalării - suport în trepte și module

Cu partea din spate a modulului de Transmițător și ReceptorZEROWIRE® G2 îndreptată spre partea
frontală a monitorului, aliniați fanta de pe partea inferioară a modulului cu lama de montare și împingeți
modulul pe lama de montare până când acesta este fixat ferm. A se vedea D din reprezentarea
graficăVedere din spate a instalării - suport în trepte și module [} 16].

4.3 Opțiuni privind alimentarea
Este posibil ca transmițătoarele și receptoareleZEROWIRE® G2 utilizate cu un monitor NDS de 32"
sau mai mic să utilizeze un cablu adaptor în Y opțional pentru a alimenta unitatea ZEROWIRE®
G2 . Cele două tipuri de cabluri adaptoare în Y sunt prezentate mai jos.
Acolo unde este cazul, în trusa de accesorii este inclus un cablu în Y corespunzător (a se vedea Kituri
de accesoriiZEROWIRE® G2 în funcție de tipul de monitor [} 32] pentru a identifica trusa de accesorii
potrivită pentru monitorul NDS utilizat).
Transmițătorul și receptorul ZEROWIRE® G2 pot fi alimentate și cu ajutorul sursei de alimentare 24
VDC incluse.

Cablu adaptor în „Y” SwitchCraft (35X0096)
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Cablu adaptor în „Y” XLR (35X0097)

(1) (2)

(1) Numere de modele cu surse de alimentare de 24 V C.C.
(2) Mufa J3 a cablului adaptor în „Y” sau a cablului de alimentare de 24 V C.C. se

conectează aici

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Atunci când utilizați sursa de alimentare, selectați și instalați adaptorul fișei care corespunde
necesarului de putere.
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4.4 Scheme electrice
Cablaj transmițătorZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Sursă video DVI
(2) Ieșire DVI (cablu DVI)
(3) Ieșire SDI (cablu opțional 3G-SDI)
(4) Alimentare pentru monitor (24 V C.C.)
(5) Alimentare pentru transmițător (24 V C.C.)
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Cablaj receptorZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Cablajul receptorului

(1) Intrare DVI (cablu DVI)
(2) Alimentare pentru transmițător (24 V C.C.)
(3) Alimentare pentru monitor (24 V C.C.)

4.5 Raza de îndoire a cablurilor

ATENŢIE!
Degradarea semnalului video
Vă recomandăm ca raza de îndoire a cablurilor metalice să fie de cel puțin 63  mm
(2,5 inchi) sau de 7 ori mai mare decât diametrul cablului, oricare dintre aceste valori
este mai mare. Îndoiturile mai pronunțate pot deteriora cablul și/sau degrada
semnalul video.

4.6 Configurare
Cuplarea transmițătorului la receptor
Înainte de punerea în funcțiune a sistemuluiZEROWIRE® G2, perechea de transmițător și receptor
trebuie să fie cuplată.
Odată ce o pereche alcătuită dintr-un transmițător și un receptor este cuplată, acestea rămân cuplate
până când transmițătorul este cuplat în mod explicit la un alt receptor sau receptorul este cuplat în mod
explicit la un alt transmițător.

INDICAŢIE!
În cazul în care o pereche cuplată este oprită, componentele se vor cupla în mod
automat între ele atunci când acestea sunt pornite din nou.
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Procedura de cuplare:
1. Conectați o sursă video DVI sau SDI la unitatea de transmițător (2) și un monitor la ieșirea DVI a

unității de receptor (3).
2. Apăsați și țineți apăsat butonul de CUPLARE (6) de pe unitatea de receptor (3) până când LED-ul

de cuplare (5) începe să clipească rapid în albastru, după care eliberați-l. În acest moment,
utilizatorul are la dispoziție 60 de secunde pentru a se deplasa la cealaltă unitate și a apăsa butonul
de CUPLARE de pe dispozitivul respectiv (2).

3. Apăsați și țineți apăsat butonul de CUPLARE (6) de pe transmițător (2) până când LED-ul de
cuplare (5) începe să lumineze intermitent rapid în albastru, după care eliberați-l.

4. După ce unitățile de transmițător și receptor se identifică reciproc și încep cuplarea, ambele LED-uri
de stare (7)/(8) și de cuplare (5) luminează intermitent rapid timp de câteva secunde. După
realizarea cuplării, LED-ul de cuplare al fiecărei unități se stinge.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Procedura de cuplare

(1) Semnal DVI sau SDI
(2) Transmițător
(3) Receptor
(4) Ieșire DVI de pe monitor
(5) LED cuplare
(6) Butonul de cuplare al transmițătorului/receptorului (apăsați pentru a începe cuplarea)
(7) LED de stare transmițător
(8) LED de stare receptor
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ATENŢIE!
Unitățile de transmițător și receptorZEROWIRE® G2 nu sunt compatibile cu
versiunile anterioare de unități transmițător și receptor ZEROWIRE® G2.

Transmisiunea video
După ce cuplarea este finalizată, LED-urile de stare trebuie să devină albastre, iar imaginea sursă
trebuie să apară pe monitor. În acest fel se încheie configurația de bază.

INDICAŢIE!
Transmițătorul și receptorul nu sunt limitate la funcționarea la vedere directă, adică
perechea va funcționa în mod fiabil în ciuda prezenței unor obstacole. Cu toate
acestea, niciuna dintre unități nu trebuie să fie complet înconjurată de obiecte
metalice.

4.7 Instalarea tipică

PERICOL!
Pentru aplicațiile esențiale în desfășurarea activității, insistăm asupra asigurării
disponibilității imediate a unei perechi de transmițător și receptor ZEROWIRE® G2,
precum și a unui cablu DVI, de rezervă
În plus, recomandăm asigurarea disponibilității imediate a unui monitor conectat fizic
la sursa video de fiecare dată când se desfășoară o procedură chirurgicală.

(1) (2)

Instalarea tipică

(1) Transmițător
(2) Receptor
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4.8 Performanța
Sistemul video wireless HDZEROWIRE® G2 este conceput și optimizat pentru a fi utilizat în săli de
operație sau de intervenție chirurgicală. Nu se recomandă utilizarea în afara unui mediu clinic.
Următorii pași vă vor ajuta să obțineți performanța optimă a sistemului ZEROWIRE® G2:
1. Montați ambele componente la o distanță de cel puțin 1,5 m (5 picioare) de la podea.
2. În mod ideal, atât transmițătorul cât și receptorul trebuie să se afle la aceeași înălțime.
3. Pentru o cuplare video fiabilă, urmați instrucțiunile de configurare din secțiunea Poziționare și

orientare [} 22].
4. Transmițătorul și receptorul trebuie să fie orientate unul spre celălalt și să fie vizibile unul pentru

celălalt în spațiul aerian liber.
5. Pentru aplicațiile care sunt situate în afara liniei de vizibilitate, recomandăm ca emițătorul și

receptorul să fie amplasate la o distanță de 1,8 m (6 picioare) sau mai puțin față de pereți.

4.9 Poziționare și orientare
Având în vedere forma câmpului de semnal al antenei, atât transmițătorul, cât și receptorul trebuie
instalate astfel încât să fie aliniate vertical și orizontal în limitele a ± 10°.

Aliniere verticală
Alinierea verticală trebuie să fie în limitele a ± 10°.

Aliniere orizontală
Alinierea orizontală trebuie să fie în limitele a ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Transmițător
(2) Monitor primar
(3) Receptor
(4) Monitor secundar
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(1)
(2)

(1) Transmițător
(2) Forma câmpului

Distanța față de sol
Transmițătorul și receptorul trebuie poziționate la cel puțin 1,5 m (5 picioare) deasupra solului, trebuie
să se afle la aceeași înălțime și, de preferință, muchiile frontale ale transmițătorului și receptorului
trebuie să fie paralele și față în față.

Distanța pe orizontală dintre transmițător și receptor
ZEROWIRE® G2 funcționează corect cu o distanță orizontală între transmițător și receptor de până la
9,1 m (30 picioare). Cu toate acestea, în majoritatea blocurilor operatorii, cele mai bune rezultate se
obțin cu o distanță maximă pe orizontală de 2,4 m (8 picioare).
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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) Transmițător ZEROWIRE® G2 (5) Suport cu role
(2) Afișaj primar (6) Masă chirurgicală
(3) Afișaj secundar (7) Cărucior de endoscopie
(4) Receptor ZEROWIRE® G2

4.10 Operarea în afara liniei de vizibilitate
Sistemul ZEROWIRE® G2 poate menține o conexiune wireless cu obstrucții parțiale. Cu toate acestea,
cele mai bune performanțe sunt obținute atunci când există o linie de vizibilitate clară între unități.
În mediile operatorii, sistemele cu brațe montate pe tavan și joncțiunile brațelor acestora cu arc,
împreună cu corpurile de iluminat chirurgicale, reprezintă structuri metalice de mari dimensiuni care pot
bloca semnalele fără fir în cazul în care acestea obstrucționează linia de vizibilitate dintre transmițător
și receptor (a se vedea ilustrația de mai jos).
Este de preferat ca luminile chirurgicale să fie poziționate la distanță sau ridicate deasupra liniei de
vizibilitate. Dacă un obiect obstrucționează linia de vizibilitate, cea mai bună opțiune este să-l
poziționați la jumătatea distanței dintre transmițător și receptor.
Sălile de operații ai căror pereți și/sau tavane sunt construite cu plăci de metal pot reduce performanța
ZEROWIRE® G2. Această problemă poate fi redusă prin mutarea transmițătorului și a receptorului mai
aproape unul de celălalt, setându-le linia de vizibilitate la 0° (a se vedea Poziționare și orientare [} 22]),
și asigurându-vă că nu există obstrucții între transmițător și receptor.
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În afara liniei de vizibilitate

4.11 Evitarea interferențelor la funcționarea pe același canal
În cazul în care configurația sistemului ZEROWIRE® G2 este una tipică de un sistem pentru fiecare
cameră, nu există restricții. Funcția transmițătorului de Selectare a canalului alege canalul care este
cel mai puțin susceptibil la interferențe dintre cele două canale disponibile, în baza rezultatelor scanării
acestuia din momentul pornirii.
Mai jos sunt enumerați câțiva dintre factorii care afectează izolarea canalelor ZEROWIRE® G2 .
1. Grosimea și materialul pereților încăperii.
2. Deschiderea și închiderea ușilor încăperii.
3. Structura tavanului încăperii și materialele utilizate la construcția acestuia.

INDICAŢIE!
Funcționarea între încăperi diferite nu este acceptată.
Perechile transmițător/receptor ZEROWIRE® G2 trebuie instalate în aceeași încăpere.
Atunci când într-o anumită încăpere sunt instalate două perechi de transmițător/
receptor, fiecare pereche trebuie să fie cuplată separat, câte o pereche pe rând,
cuplând a doua pereche după ce prima pereche a fost cuplată cu succes. Nu este
necesară oprirea primei perechi cuplate înaintea pornirii sau cuplării celei de-a doua
perechi.
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4.12 Utilizarea canalelor
Recomandările enumerate mai jos trebuie utilizate pentru a putea determina care este setarea
adecvată.
1. Unitățile de transmițător și/sau receptorZEROWIRE® G2 nu pot fi utilizate cu versiuni anterioare

de unități de transmițător și/sau receptor ZEROWIRE® G2 .
2. În aceeași încăpere pot fi operate maximum două sisteme ZEROWIRE® G2. Transmițătoarele și

receptoarele trebuie să fie situate la o distanță de cel puțin 1 m (3 picioare)  în cadrul aceleaşi
încăperi.

3. Grupurile de două sisteme ZEROWIRE® G2 pot fi instalate în mai multe încăperi, cu condiția ca
aceste încăperi să se afle la o distanță de cel puțin 7,6m (25 picioare) una de alta. 

4. Transmițătorul și/sau receptorul ZEROWIRE® G2 nu trebuie instalate în dulapuri metalice sau
înconjurate de obiecte metalice, deoarece acest lucru va împiedica transmițătorul să
comunice cu receptorul.

4.13 Instalarea sistemelor multiple
În momentul în care trebuie instalate într-un anumit bloc operator două sisteme, aplicați procedura
următoare:
1. Dacă unitățile de transmițător și receptor nu au fost cuplate deja, porniți o pereche de transmițător și

receptor și urmați procedura de cuplare descrisă în Configurare [} 19].
2. Porniți a doua pereche de transmițător și receptor și repetați procedura de cuplare. Perechile de

transmițător și receptor trebuie să fie cuplate pe rând. Recomandăm ca perechile cuplate să fie
etichetate, pentru a facilita instalarea și depanarea.

4.14 Intensitatea semnalului și mesajele de diagnosticare OSD
Atunci când un receptor este conectat la un monitor, mesajele de diagnosticare explicative sunt afișate
în colțul din stânga jos al ecranului pentru a informa utilizatorul cu privire la starea curentă a
receptorului.
Mesajele vor fi afișate timp de 15 secunde, cu excepția mesajelor Căutarea de semnal fără fir pentru
transmițător a eșuat și Niciun fel de semnal fără fir detectat: ss=0 vm=NICIUNUL.
Căutarea de semnal fără fir pentru transmițător a eșuat și Niciun fel de semnal fără fir detectat:
ss=0 vm=NICIUNUL vor fi afișate până în momentul în care vor fi luate măsuri corective.
Atunci când pe ecran se afișează mesajul Niciun fel de semnal fără fir detectat: ss=0 vm=NICIUNUL
și/sau graficul cu 1 bară, înseamnă că conexiunea fără fir respectivă nu este una fiabilă și este
necesară luarea imediată de măsuri corective.
Graficul de bare privind intensitatea semnalului este afișat în colțul din dreapta jos al monitorului
receptorului pe o durată de 60 de secunde de la pornire. Acesta este afișat, de asemenea, atunci când
conexiunea este restabilită după o deconectare a acesteia.
Atunci când calitatea conexiunii este slabă sau proastă, graficul de bare este afișat în mod automat
pentru a alerta utilizatorul că este necesară luarea unei acțiuni corective.
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OSD messages sunt afișate sub bara de intensitate a semnalului.

(1)

(1) Bara de intensitate a semnalului

Mesaje OSD
Niciun fel de semnal fără fir detectat: ss=0 vm=NICIUNUL
Niciun fel de semnal DVI/SDI detectat
Primire de semnal fără fir
Încercare de a stabili o conexiune fără fir
Imposibil de stabilit o conexiune fără fir
Căutarea de semnal fără fir pentru transmițător
Căutarea de semnal fără fir pentru transmițător a eșuat

Grafice de bare privind intensitatea semnalului

Calitate excelentă a conexiunii

Calitate acceptabilă a conexiunii

Calitate proastă sau întrerupere a conexiunii,
pixelare frecventă și/sau „înghețare” a ecranului
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5 Depanarea ZEROWIRE® G2
Problemă Cauze posibile Acțiune corectivă

Indicatorul LED nu este
aprins

Conector de alimentare
neconectat ferm

Verificați dacă conectorul sursei de alimentare este
complet introdus în conectorul de alimentare al
unității.

Cablu în Y
Dacă utilizați cablul în Y pentru alimentarea
unității, asigurați-vă că acesta este conectat la o
sursă de alimentare NDS de 24 V C.C. și că
alimentarea cu energie electrică este activată.

Sursă de alimentare
autonomă

Dacă se utilizează sursa de alimentare autonomă,
confirmați că aceasta este cuplată bine la priză.

Priză

Unele prize de perete au încorporate comutatoare
PORNIT/OPRIT.
Dacă priza pe care o utilizați are un comutator
încorporat, verificați dacă acesta este în poziția
PORNIT.

Consultați secțiunea Opțiuni privind alimentarea [} 16] pentru informații
suplimentare.

Niciun transmițător
detectat

Transmițătorul este
OPRIT sau cablul
sursei video nu este
conectat ori sursa
video este OPRITĂ.

Verificați dacă transmițătorul este în poziția ON
(PORNIT) sau semnalul sursă este conectat.

Nu se afișează nicio
imagine după
modificarea rezoluției de
intrare

Transmițătorul sau
receptorul nu se poate
conecta la semnalul
video.

Opriți și porniți alimentarea cu curent a
transmițătorului și receptorului ZEROWIRE® G2,
dar nu și monitorul.

Nu se reușește stabilirea
cuplării după încercarea
de cuplare

Unitățile de
transmițător și
receptor nu pot găsi un
canal RF la care să se
conecteze.

Opriți și porniți alimentarea cu curent a
transmițătorului și receptorului ZEROWIRE® G2.

Imagine video slabă sau
intermitentă

Transmițătorul și
receptorul se află la o
distanță mai mare de
9,1 m (30 picioare) unul
față de celălalt.

Reduceți distanța dintre transmițător și receptor la
maximum 9,1 m (30 picioare).
Consultați intervalul maxim în secțiunea
Specificații pentru ZEROWIRE® G2 [} 30].

Transmițătorul și
receptorul nu sunt
aliniate corect

Urmați recomandările de aliniere a transmițătorului
și receptorului din Poziționare și orientare [} 22].

Conexiuni DVI sau SDI
(doar la transmițător)

Verificați dacă cablurile sunt conectate
corespunzător.

Mod video
necompatibil

Asigurați-vă că modul video aplicat este
compatibil. Consultați Moduri video compatibile
[} 31].
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Problemă Cauze posibile Acțiune corectivă

Cabluri DVI sau SDI
(doar la transmițător)

Înlocuiți cablurile unul câte unul și verificați afișajul
video.
Dacă semnalul video este afișat corect după
înlocuirea unui cablu, eliminați cablul pe care
tocmai l-ați înlocuit.

Diafonie Consultați Evitarea interferențelor la funcționarea
pe același canal [} 25].

Nivel scăzut al
semnalului

Consultați Intensitatea semnalului și mesajele de
diagnosticare OSD [} 26].

Transmițătorul și
receptorul sunt
inversate

Asigurați-vă că sursa video este conectată la
transmițător, nu la receptor.

Indicatoare LED de stare
Starea LED-ului Descriere
Culoarea albastră și luminează intermitent lent Unitatea scanează căutând un canal.
Culoarea albastră și luminează intermitent rapid Unitatea încearcă să realizeze cuplarea.

Culoarea albastră fără să lumineze intermitent Unitatea trimite (transmițător) sau primește
(receptor) date video.

Culoarea albastră alternând ON/OFF (pornit/oprit)
timp de 3 secunde Nu au fost stocate informații de cuplare.
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6 Specificații

6.1 Specificații pentru ZEROWIRE® G2

INDICAŢIE!
Specificațiile pot fi modificate fără notificare. Luați legătura cu NDS pentru
specificații recente.

Tipul semnalului wireless Bandă HD de 60 GHz wireless (WiHD)
Bandă de frecvență 57 – 64 GHz
Intrări video (Tx) DVI-D, 3G-SDI
Ieșiri video (Rx) DVI-D
Compresie video Niciuna
Suport format 3D Linie lângă linie, sus/jos, alăturat
Tipuri de semnal 3D DVI-D, 3G-SDI
Temporizări video 3D doar 1080p@59.94 (SMPTE 424M)
Suport HIPAA Criptare AES 256 biți
Latența sistemului < 1 cadru
Perechi maxime per bloc operator 2
Putere RF de ieșire < 28 dBm/MHz EIRP
Intervalul maxim < 9,14 m (30 picioare)*
Rata de transfer de date 950 Mbps - 3,8 Gb/s
Consumul de energie < 8 W
*Intervalul efectiv poate varia în funcție de mediul în care funcționează produsul. Urmați instrucțiunile
din secțiunea Configurare [} 19] pentru a obține o performanță și un interval optime.

Dimensiunile fizice 9,3 in x 3,4 in x 2,0 in / 236 mm x 87 mm x 52 mm
(simplu)    

Greutatea unității 0,45 kg (1,0 lb)

Temperatura de funcționare de la 32 °F până la 104 °F (de la 0 °C până la 40
°C)

Umiditatea din timpul funcționării între 20 % și 90 %, fără condensare
Altitudinea de funcționare 2.000 m (6.600 picioare)

Temperatură de depozitare de la -4 °F până la 140 °F (de la -20 °C până la 60
°C)

Umiditatea din timpul depozitării < 70 % RH (fără condensare)
Altitudinea de depozitare 10.000 m (33.000 picioare)
Umiditatea din timpul transportului < 70 % RH (fără condensare)
Presiunea atmosferică de transport 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Putere maximă EIPR de ieșire la frecvența de testare

Canale Putere maximă EIPR de ieșire la
frecvența de testare Putere medie EIRP de ieșire

Canal jos LRP 60,32 GHz 11,7 Dbm
Canal înalt LRP 62,79 GHz 12,1 Dbm
Canal jos HRP 60,48 GHz 29,3 Dbm
Canal înalt HRP 62,64 GHz 29,6 Dbm

6.3 Moduri video compatibile

Format Frecvența
cadrelor (Hz)

Pixeli activi pe
orizontală

Pixeli activi pe
verticală

Total pixeli pe
orizontală

Total pixeli pe
verticală

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
Mod personalizat 60 1280 1024 1688 1066
Mod personalizat 60 1292 960 1576 1000
Mod personalizat 60 1023 768 1396 806
Mod personalizat 60 1248 1024 1688 1066
Mod personalizat 60 1280 1024 1716 1108
Mod personalizat 60 1440 900 1904 932
Mod personalizat 60 1024 1024 1686 1068
Mod personalizat 60 1024 1024 1124 1068
Mod personalizat 50 1024 1024 1280 1125
Mod personalizat 60 1280 1024 1688 1066
Mod personalizat 60 1920 1080 2200 1125
Mod personalizat 60 1920 1080 2184 1125
Mod personalizat 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 Kituri de accesoriiZEROWIRE® G2 în funcție de tipul de monitor

Monitor Componentă
NDS #

Kit de accesoriiZEROWIRE® G2
Pereche

(transmițător și
receptor)

Individual
(transmițător sau

receptor)
EndoVue 24" (standard) 90K0010

90Z0152 90Z0153Model China 90K0011
Model întrerupt 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standard) 90R0019

90Z0152 90Z0153
Cu fibră 90R0022

Cu ecran tactil 90R0037
Cu fibră și ecran tactil 90R0038

Model China 90R0058
Radiance G2 24" (standard) 90R0063

90Z0152 90Z0153
Cu fibră 90R0064

Cu ecran tactil 90R0065
Cu fibră și ecran tactil 90R0066

Model China 90R0067
Radiance Full MMI 26" (standard) 90R0029

90Z0152 90Z0153
Cu fibră 90R0030

Radiance G2 26" (standard) 90R0050
90Z0152 90Z0153Cu fibră 90R0051

Model China 90R0061
Radiance G2 HB 26" (standard) 90R0052

90Z0154 90Z0155Cu fibră 90R0053
Model China 90R0062

Radiance Ultra 27" (standard) 90R0104
90Z0156 90Z0157Cu placă analogică 90R0102

Cu placă digitală 90R0100
Radiance G2 42" (standard) 90R0070 90Z0158 90Z0159
Radiance G2 55" (standard) 90R0069

90Z0158 90Z0159
Cu ecran tactil 90R0068

Radiance Ultra 32", secundar digital 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", secundar
analogic 90R0107

Radiance Ultra 32", numai primar 90R0108
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
secundar digital 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
secundar analogic 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
numai primar 90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116
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Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI / 2D 90R0123 90Z0162 90Z0163

6.5 Instrucțiuni de curățare și dezinfectare

ATENŢIE!
Înainte de curățare și dezinfectarea suprafețelor, unitatea trebuie OPRITĂ și
deconectată de la sursa sa de alimentare.
Nu permiteți pătrunderea de lichide în interiorul unității.
Nu permiteți suprafețelor exterioare să intre în contact cu solvenți inacceptabili,
precum cei menționați mai jos.
Acest lucru poate duce la deteriorarea gravă a unității.

Curățarea dispozitivului
Ștergeți bine toate suprafețele exterioare cu o cârpă care nu lasă scame, care a fost umezită cu un
agent de curățare acceptabil. Materialele de curățare acceptabile sunt prezentate mai jos.
Îndepărtați restul de detergent prin ștergerea tuturor suprafețelor exterioare cu o cârpă care nu lasă
scame, umezită cu apă distilată.

Dezinfectarea dispozitivului
Dezinfectați unitatea ștergând toate suprafețele exterioare cu o cârpă care nu lasă scame umezită cu
alcool etilic 80%. Lăsați unitatea să se usuce în aer liber.

Materiale de curățare acceptabile:
• Oțet (oțet distilat alb, aciditate 5 %)
• Agent de curățare pe bază de amoniac pentru sticlă

Materiale de dezinfectare acceptabile:
• Etanol 80% în volum

Notă: Materialele acceptabile de curățare și dezinfectare enumerate mai sus au fost testate asupra
produselor NDS și s-a dovedit că, atunci când sunt utilizate conform instrucțiunilor, nu afectează
finisajul produselor și nici componentele din plastic ale acestora.
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7 Tabele de compatibilitate electromagnetică
Toate dispozitivele medicale electronice trebuie să respecte cerințele EC 60601-1-2. Sunt necesare
măsuri de precauție, respectarea informațiilor din ghidul de compatibilitate electromagnetică (EMC)
furnizate în acest manual și verificarea tuturor dispozitivelor medicale în condiții de funcționare
simultană pentru a asigura compatibilitatea electromagnetică și coexistența tuturor celorlalte dispozitive
medicale înainte de a efectua o intervenție chirurgicală.
Caracteristicile emisiilor acestui echipament fac ca acesta să fie adecvat utilizării în zone industriale și
spitale (CISPR 11 clasa A). Dacă este utilizat într-un mediu rezidențial (pentru care, în mod normal,
este necesară CISPR 11 clasa B), este posibil ca acest echipament să nu asigure o protecție adecvată
față de serviciile de comunicație prin radiofrecvență. Ar putea fi necesar ca utilizatorul să ia măsuri de
reducere, cum ar fi repoziționarea sau reorientarea echipamentului.
Următoarele tabele EMC sunt furnizate pentru referință:

7.1 Linii directoare şi declaraţia producătorului – emisii electromagnetice
Produsul este destinat utilizării într-un mediu ca cel descris mai jos. Utilizatorul/operatorul produsului
trebuie să se asigure că dispozitivul este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de emisii Conformitate Mediu electromagnetic – indicații

Emisii RF CISPR 11 Grup 1

Produsul utilizează emisii RF doar pentru
funcționarea sa internă. Așadar, emisiile sale
RF sunt foarte scăzute și nu sunt susceptibile
de a provoca interferențe echipamentelor
electronice din apropiere.

Emisii RF CISPR 11 Clasa B

Produsul este adecvat pentru utilizarea în
toate tipurile de clădiri, cu excepția celor
publice și a celor conectate direct la rețeaua
publică de alimentare care alimentează
clădirile utilizate în scopuri publice.

Emisii armonice
IEC 61000-3-2 Clasa A

Fluctuații de tensiune/
emisii flicker
IEC 61000-3-3

Conform
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7.2 Ghid și declarația producătorului – Imunitatea la interferențele electromagnetice
Acest produs este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul
produsului trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate Test de imunitate

Descărcare electrostatică (ESD) IEC 61000-4-2
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV descărcări prin contact
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV descărcări în aer

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

Câmpuri de proximitate de la transmițătoarele fără
fir IEC 61000-4-3

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

Trenuri de impulsuri rapide de tensiune
IEC 61000-4-4

± 2 kV, rețea C.A.
± 1 kV, porturi intrare/ieșire
100 kHz PRR

Supratensiune IEC 61000-4-5
Rețea C.A., linie la pământ
Rețea C.A., linie la linie

± 0,5, ± 1, ± 2 kV
± 0,5, ± 1 kV

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

Câmpuri magnetice la frecvență industrială
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8 30 A/m – 50 sau 60 Hz

Căderi de tensiune, scurte întreruperi și variații de
tensiune pe liniile de alimentare de intrare
IEC 61000-4-11

cădere de 100 %, 0,5 cicluri, 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°, 315°
cădere de 100 %, 1 ciclu
cădere de 30 %, 25/30 de cicluri (50/60 Hz)
Întrerupere cădere 100 %, 5 s

INDICAŢIE!
Intensitatea câmpurilor transmițătoarelor fixe, cum ar fi stațiile de bază pentru
telefoanele radio (mobile/fără fir) și radiourile mobile terestre, radiourile de amatori,
transmisia radio AM și FM și transmisia TV, nu poate fi prevăzută teoretic cu
exactitate. Pentru a evalua mediul electromagnetic al emițătoarelor RF fixe, ar trebui
avută în vedere o analiză electromagnetică a amplasamentului. Dacă intensitatea
câmpului, măsurată în amplasamentul în care este utilizat produsul, depășește
nivelul de conformitate RF corespunzător de mai sus, produsul trebuie observat
pentru a verifica dacă funcționează normal. Dacă se observă perturbări de
funcționare, pot fi necesare măsuri suplimentare, cum ar fi reorientarea sau relocarea
produsului.
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INDICAŢIE!
În intervalul de frecvențe de la 150 kHz la 80 MHz, intensitatea câmpului trebuie să fie
mai mică de 3 V/m.

7.3 Ghid și declarația producătorului - Distanțe de separare recomandate
Distanțele de separare recomandate între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile
și produs
Produsul este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care perturbațiile RF radiate sunt
controlate. Clientul sau utilizatorul produsului pot contribui la prevenirea interferențelor
electromagnetice prin menținerea unei distanțe minime între echipamentele de comunicații RF portabile
și mobile (emițătoare) și produs, conform recomandărilor de mai jos, în funcție de puterea de ieșire
maximă a echipamentului de comunicații.

PERICOL!
Efectele dispozitivelor de telecomunicații RF (transmițătoare) asupra caracteristicilor
de performanță
Dispozitivele de comunicații portabile de înaltă frecvență pot avea un efect asupra
caracteristicilor de performanță ale dispozitivului. Prin urmare, aceste dispozitive
trebuie păstrate la o distanță minimă de 30  cm (indiferent de orice calcule) față de
insuflator, accesoriile și cablurile sale.

Putere de ieșire maximă
nominală (W) a
transmițătorului

Distanța de separare, exprimată în metri, în funcție de frecvența emițătorului

150 kHz – 80 MHz 80 MHz – 800 MHz 800 MHz – 2,7 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
0,10 0,38 0,38 0,73
1,00 1,20 1,20 2,30
10,00 3,80 3,80 7,30
100,00 12,00 12,00 23,00
Pentru transmițătoarele a căror putere de ieșire maximă nu este menționată mai sus, distanța de
separare recomandată d exprimată în metri (m) se poate estima folosind ecuația aplicabilă frecvenței
transmițătorului, unde P este puterea maximă de ieșire a transmițătorului, exprimată în wați (W),
conform producătorului transmițătorului.

INDICAŢIE!
La 80 MHz și 800 MHz se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvențe
mai ridicat.

INDICAŢIE!
Este posibil ca aceste îndrumări să nu se aplice în toate situațiile. Propagarea
electromagnetică este afectată de absorbția și reflexia din structuri, obiecte și
persoane.
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8 Termeni și condiții

8.1 Declarație de conformitate
FCC și directivele Consiliului privind standardele europene
Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC și Regulamentul 2017/745 al
Uniunii Europene privind dispozitivele medicale. Funcționarea este supusă următoarelor două condiții:
(1) Este interzis ca acest dispozitiv să provoace interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie
să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot provoca rezultate nedorite.
1. Utilizați cablurile specificate atașate la monitorul color, pentru a nu interfera cu recepția semnalelor

radio și TV. Utilizarea altor cabluri și adaptoare poate cauza interferențe cu alte echipamente
electronice.

2. Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitările impuse de FCC partea 15 și
CISPR  11. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și,
dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe
dăunătoare comunicațiilor radio.

IEC (Comisia Electrotehnică Internațională)
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitările impuse pentru dispozitivele
medicale conform IEC 60601-1-2. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să ofere o protecție rezonabilă
împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație medicală tipică. Acest echipament generează,
utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu
instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare altor dispozitive din apropiere.
Directivele FCC și ale Consiliului din standardele europene, și Comisia Electrotehnică
Internațională
Nu există nici o garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest
echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția semnalului radio sau de televiziune, ceea
ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau mutați antena receptoare.
• Măriți distanța dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Echipamentele accesorii conectate la acest produs trebuie să fie certificate în conformitate cu
standardele IEC respective (adică IEC 60950-1 sau IEC 62368-1) pentru echipamentele de prelucrare
a datelor și IEC 60601-1 pentru echipamente medicale.
În plus, toate configurațiile trebuie să respecte standardul de sistem IEC 60601-1-1. Orice persoană
care conectează echipamente suplimentare la componenta de intrare a semnalului sau la componenta
de ieșire a semnalului configurează un sistem medical și, prin urmare, este responsabilă ca sistemul să
respecte toate cerințele standardului IEC 60601-1-1 privind sistemele. Unitatea este responsabilă
pentru fixarea unității la un sistem trebuie să se asigure că echipamentul de montare utilizat cu acest
produs respectă standardul IEC 60601-1. Dacă aveți neclarități, consultați departamentul de servicii
tehnice sau reprezentantul local.
FCC
Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele unui dispozitiv digital de
clasa B, în conformitate cu Partea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt stabilite astfel încât să
ofere o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare dintr-o instalație rezidențială. Acest
echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și
utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu
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toate acestea, nu se poate garanta absența interferențelor dintr-o anumită instalație. În cazul în care
acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția semnalului radio sau de
televiziune, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau mutați antena receptoare.
• Măriți distanța dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză dintr-un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
• Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

8.2 Aviz juridic
NDS își poate vinde produsele prin intermediul altor producători, distribuitori și revânzători de
dispozitive medicale și, prin urmare, cumpărătorii acestui produs NDS ar trebui să se consulte cu
entitatea prin care produsul a fost achiziționat inițial cu privire la termenii oricărei garanții aplicabile
furnizate de entitatea respectivă, dacă există.
NDS nu își asumă și nici nu autorizează nici o persoană să își asume în numele ei alte obligații pentru
și/sau legate de vânzarea și/sau utilizarea produselor sale. Pentru a asigura utilizarea, manevrarea și
îngrijirea adecvată a produselor NDS, clienții trebuie să consulte literatura de specialitate a produsului,
manualul de instrucțiuni, și/sau eticheta inclusă împreună cu produsul sau disponibile în alt mod.
Clienților li se atrage atenția că configurația sistemului, software-ul, aplicația, datele despre clienți și
controlul operatorului asupra sistemului, printre alți factori, afectează performanța produsului. Deși
produsele NDS sunt considerate compatibile cu multe sisteme, implementarea funcțională specifică de
către clienți poate varia. Prin urmare, adecvarea unui produs pentru un anumit scop sau aplicație
trebuie să fie determinată de către consumator și nu este garantată de NDS.
NDS DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT TOATE GARANȚIILE DE ORICE TIP, FIE EXPRESE, IMPLICITE
ȘI/SAU LEGALE, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE COMERCIALIZARE,
COMPATIBILITATE ȘI/SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ȘI NEÎNCĂLCARE CU
PRIVIRE LA TOATE PRODUSELE SAU SERVICIILE NDS. ORICARE ȘI TOATE CELELALTE
GARANȚII ȘI DECLARAȚII DE ORICE TIP, NATURĂ SAU AMPLOARE, FIE IMPLICITE, EXPRESE
ȘI/SAU CARE DECURG DIN SAU REZULTĂ DIN ORICE STATUT, LEGE, UTILIZARE COMERCIALĂ,
VAMALĂ, SCHIMB COMERCIAL SAU ÎN ALT MOD, SUNT EXCLUSE ȘI DECLINATE ÎN MOD
EXPRES PRIN PREZENTUL DOCUMENT.
NDS, furnizorii și/sau distribuitorii săi nu sunt răspunzători, în mod direct sau cu titlu de despăgubiri,
pentru daune speciale, incidentale, subsidiare, punitive, exemplare sau indirecte, inclusiv dar fără a se
limita la presupuse daune pentru expedierea cu întârziere, neefectuarea livrării, defecte ale produsului,
proiectarea sau fabricarea produsului, incapacitatea de a utiliza astfel de produse sau servicii,
pierderea unor activități viitoare (profituri pierdute), sau din orice altă cauză, legată de sau care decurge
din cumpărarea, vânzarea, închirierea, instalarea sau utilizarea unor astfel de produse NDS, acești
termeni și condiții, sau în ceea ce privește dispozițiile oricărui contract care încorporează acești termeni
și condiții.
UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDERILE SAU DECLINĂRILE DE RESPONSABILITATE ALE
ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITĂRI DE RESPONSABILITATE, DECI ESTE POSIBIL CA
LIMITĂRILE ȘI/SAU EXCLUDERILE STIPULATE ÎN PREZENTUL DOCUMENT SĂ NU SE APLICE. ÎN
ACEST CAZ, RESPONSABILITATEA VA FI LIMITATĂ LA MĂSURA PERMISĂ DE LEGE ÎN
JURISDICȚIA ÎN CAUZĂ.
Informațiile furnizate în acest document, inclusiv toate schițele și materialele conexe, sunt proprietatea
valoroasă a NDS și/sau a licențiatorilor săi și, după caz, aceștia își rezervă toate drepturile de brevet,
drepturile de autor și alte drepturi de proprietate asupra acestui document, inclusiv toate drepturile de
proiectare, fabricare, reproducere, utilizare sau vânzare asupra acestora, cu excepția cazului în care
drepturile menționate sunt acordate în mod expres altora.
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Acest manual de utilizare poate fi modificat fără notificare prealabilă. Dacă aveți orice nelămuriri privind
cele mai recente instrucțiuni de utilizare, vă rugăm să vă consultați cu NDS.
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