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Číslo šarže
Postupujte podľa týchto pokynov na používanie (biely obrázok na
modrom pozadí)
Prečítajte si návod na
používanie
Návod na použitie a
preložené kópie sú
publikované na internetových stránkach
NDS: www.ndssi.com/
user-manuals/
Všeobecné varovanie

Hraničné hodnoty
atmosférického tlaku
Hraničné hodnoty vlhkosti
Hraničné hodnoty teploty

Nakladanie s odpadom

Varovanie; Elektrina

Krehké

Autorizovaný zástupca
v Európskom spoločenstve

Uchovávajte v suchu

Zdravotnícka pomôcka
Schválené len na
predaj lekárom alebo
používanie lekármi
Upozornenie

Výrobca

Dátum výroby (RRRRMM-DD)

Katalógové číslo

Výrobné číslo

Vrch-spodok
Vyhovuje norme IEC
60601-1 vrátane odchýlok amerických
a kanadských noriem
v ich príslušnej platnej
verzii
Certifikačné označenie
asociácie Canadian
Standards Association
(CSA) predstavuje
bezpečnostné
schválenie asociácie
Canadian Standards
Association pre
Kanadu a USA.
Označenie EurAsian
Conformity (EAC)
predstavuje bezpečnostné schválenie pre
krajiny colnej únie:
Bielorusko, Rusko,
Kazachstan, Arménsko, Kirgizsko.
Symboly

Označenie Povinné
označenie pre Čínu
(CCC) pre produkty
charakteru informačného technologického vybavenia (ITE).
Symbol United States
Federal Communications Commission
(FCC) označuje EMC
zhodu s normami FCC.

EPS ohne Ghostscript

Pomôcka neobsahuje
žiadne nebezpečné
látky.
Obsahuje obmedzené
látky. Číslo symbolu
označuje obdobie použitia s ochranou životného prostredia
(EPUP), v priebehu
ktorého je možné
produkt bezpečne používať a po ktorom je
nutné ihneď produkt
bezpečne zrecyklovať.
Ekvipotenciálnosť

Zatvorený (zapnutý)
spínač.
Otvorený (vypnutý)
spínač.
Ochranná zem;
ochranné uzemnenie

Striedavý prúd

Neionizujúce elektromagnetické žiarenie
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Dôležité poznámky pre používateľa

Pred tým, ako pomôcku použijete počas chirurgických zákrokov, si dôkladne prečítajte návod na použitie a zoznámte sa s prevádzkou a funkciou pomôcky a príslušenstva. Nedodržanie pokynov uvedených
v tomto návode môže viesť k:
• život ohrozujúcim poraneniam pacienta,
• závažným poraneniam chirurgického tímu a ošetrovateľského alebo obslužného personálu,
• poškodeniam alebo poruche pomôcky alebo príslušenstva.
Výrobca si vyhradzuje právo upraviť vzhľad, grafiku a technické údaje výrobku prostredníctvom pokračujúceho vývoja svojich výrobkov.
Všimnite si, že: Paragrafy označené slovami VAROVANIE, UPOZORNENIE a POZNÁMKA majú špeciálny význam. Častiam označeným týmito slovami sa musí venovať špeciálna pozornosť.
VAROVANIE!
Bezpečnosť a/alebo zdravie pacienta, používateľa alebo tretej strany sú ohrozené.
Dodržiavajte toto varovanie, aby ste predišli poraneniu pacienta, používateľa alebo
tretej strany.
UPOZORNENIE!
Tieto odseky obsahujú informácie poskytnuté operátorovi, ktoré sa týkajú stanoveného a správneho používania zariadenia alebo príslušenstva.
POZNÁMKA!
Tieto odseky obsahujú informácie na objasnenie pokynov alebo poskytnutie dodatočných užitočných informácií.

Dôležité poznámky pre používateľa
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2

Bezpečnostné informácie

2.1

Výstrahy a varovania
Tento symbol upozorňuje používateľa, že nasledujú dôležité informácie, ktoré sa týkajú inštalácie a/alebo prevádzky tohto zariadenia. Informácie uvedené za týmto symbolom je nutné si dôkladne prečítať.
Tento symbol upozorňuje používateľa, že používateľská príručka a preložené kópie sú
zverejnené na webovej stránke spoločnosti NDS na adrese: www.ndssi.com/user-manuals/
Tento symbol varuje používateľa, že neizolované napätie v zariadení môže mať dostatočný
rozsah, aby spôsobilo úraz elektrickým prúdom. Nedotýkajte sa žiadnej časti vnútri jednotky.
Aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, NEODSTRAŇUJTE kryt ani zadnú časť.
Tento symbol upozorňuje používateľa, že informácie uvedené za týmto symbolom je nutné
si dôkladne prečítať, aby sa zabránilo poškodeniu zariadenia.

Tento symbol označuje výrobcu.

Tento symbol označuje zástupcu výrobcu v Európskom spoločenstve.
Tento symbol označuje, že ide o zdravotnícke zariadenie. Tento výrobok je určený len na
používanie zdravotníckymi pracovníkmi v profesionálnych zdravotníckych prostrediach.

Tento výrobok bol schválený T. U. V. z hľadiska úrazu elektrickým prúdom, požiarnych
a mechanických rizík len v súlade s normami CAN/CSA C22.2 č. 60601-1 a ANSI/AAMI
ES60601-1.
Tento výrobok spĺňa požiadavky normy EN60601-1 tak, aby bol v súlade so smernicou
o zdravotníckych pomôckach Európskej únie 2017/745.
UPOZORNENIE!
V prípade závažnej nehody
Nahláste akúkoľvek závažnú udalosť, ktorá sa vyskytla vzhľadom na zariadenie, výrobcovi a kompetentnému úradu štátu, v ktorom sídli používateľ a/alebo pacient.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je v Európe klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy I podľa
smernice o zdravotníckych pomôckach. Nepovoľujú sa žiadne úpravy.
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UPOZORNENIE!
V USA a Kanade je tento výrobok klasifikovaný ako zdravotnícka pomôcka triedy II.
Nepovoľujú sa žiadne úpravy.
POZNÁMKA!
Toto zariadenie/systém je určené len na používanie zdravotníckymi pracovníkmi.
POZNÁMKA!
Vnútri sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by používateľ mohol opraviť. Servis zverte
kvalifikovanému servisnému technikovi.
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom
Nevystavujte tento produkt dažďu alebo vlhkosti.
VAROVANIE!
Nepoužívajte polarizovanú zástrčku so zásuvkou predlžovacieho kábla alebo inými
zásuvkami, okrem prípadu, keď je možné úplne zasunúť hroty.
POZNÁMKA!
Tento výrobok je navrhnutý tak, aby spĺňal zdravotnícke požiadavky na bezpečnosť
pre zariadenie, ktoré sa používa v blízkosti pacienta.
Spoločnosť NDS Surgical Imaging, LLC, týmto vyhlasuje, že tento systém ZEROWIRE® G2 je v súlade
so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EÚ. Úplné znenie
vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na požiadanie.
Federálne zákony (USA) obmedzujú predaj tohto zariadenia lekárom alebo na predpis lekára.

Rádiové schválenie:
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy EN 302 567 V2.0.24 a smernice o rádiových zariadeniach
a vybavení (RED) 2014/53/EÚ.
Identifikácia FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 alebo 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SIISK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 alebo 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Tento výrobok je v súlade s vyššie uvedenými bezpečnostnými normami len v prípade, ak sa používa
s dodávaným zdrojom napájania na použitie v zdravotníctve od spoločnosti NDS.
Model
Zdroj napájania
Vstup AC
Výstup DC

ZEROWIRE® G2
GlobTek GTM91120-3024-T3A
100 až 240 V pri 50 až 60 Hz
24 voltov pri 1,25 ampéroch

Bezpečnostné informácie
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2.2

Napájací kábel

S napájacím zdrojom používajte dodávaný napájací kábel na použitie v zdravotníctve so správnou zástrčkou.
• Napájací kábel predstavuje jediné uznané odpojovacie zariadenie pre tento výrobok. Ak chcete výrobok vypnúť, odpojte napájací kábel zo zásuvky striedavého prúdu.
• Ak je pomôcka namontovaná do steny, výrobok vypnete odpojením do steny namontovaného napájacieho adaptéra.
• Výrobok a ostatné zdravotnícke zariadenia musia byť umiestnené tak, aby boli napájací kábel a pripojenie k elektrickej sieti ľahko prístupné.
• Ak je na pripojenie tohto výrobku do elektrickej siete potrebný predlžovací kábel alebo predlžovacia
zásuvka, skontrolujte, či sa zástrčka napájacieho kábla môže bezpečne pripojiť k predlžovaciemu
káblu alebo zásuvke.
• Ak sa tento výrobok používa v USA pri napätiach vyšších ako 120 V, musí sa napájať z obvodu so
stredovým kontaktom.

2.3

Recyklácia
Pri recyklácii a likvidácii tejto pomôcky dodržiavajte miestne nariadenia a recyklačné plány.
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3

Všeobecné informácie

3.1

O tejto príručke

Cieľom tejto príručky je pomôcť používateľovi s montážou, nastavením a obsluhou bezdrôtového obrazového systému ZEROWIRE® G2.
Opisy funkcií v tejto príručke sa vzťahujú na modely:
1. Prijímač ZEROWIRE® G2
2. Vysielač ZEROWIRE® G2 (vstup: DVI a 3G-SDI)
Čísla dielov výrobkov a príslušenstva uvádzajú Súpravy príslušenstva systému ZEROWIRE® G2
podľa displeja [} 33] (súpravy príslušenstva systému ZeroWire G2 podľa displeja).

3.2

Určené použitie a kontraindikácie

Určené použitie
Výrobok ZEROWIRE® G2 od spoločnosti NDS je spárovaný vysielač a prijímač obrazovej komunikácie,
ktorý je určený na dodávanie obrazových signálov zo zdroja, akým je napríklad endoskopická kamera/
procesor alebo iný zdroj obrazu, a to prostredníctvom rádiofrekvenčného spojenia s prijímačom ZEROWIRE® G2, na zobrazenie snímok počas endoskopických zákrokov a všeobecných chirurgických zákrokov.
Bezdrôtový obrazový systém ZEROWIRE® G2 je nesterilná opakovane použiteľná pomôcka, ktorá nie
je určená na použitie v sterilnom poli.

Kontraindikácie
1. Tieto jednotky sú nesterilné opakovane použiteľné pomôcky a nie sú určené na použitie v sterilnom
poli.
2. Toto zariadenie sa nesmie používať v prítomnosti zmesi horľavých anestetík so vzduchom, kyslíkom alebo oxidom dusným.
Nepoužívajte v prostrediach MR

VAROVANIE!
Žiadna časť tohto výrobku nesmie prísť do kontaktu s pacientom. Nikdy sa nedotýkajte súčasne výrobku aj pacienta. Za každých okolností je potrebné dodržať minimálnu vzdialenosť 20 cm od operačného zariadenia, používateľa alebo pacienta.
VAROVANIE!
V prípade kritických aplikácií dôrazne odporúčame, aby bol okamžite k dispozícii
náhradný pár vysielača ZEROWIRE® G2 a kábel DVI.
Okrem toho odporúčame, aby vždy, keď prebieha chirurgický zákrok, bol okamžite
k dispozícii displej, ktorý je káblom pripojený k zdroju obrazu.
Pozrite si časť Typická inštalácia [} 21] (Typická inštalácia).

Všeobecné informácie
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3.3

Prehľad

Systém ZEROWIRE® G2 umožňuje bezdrôtový prenos obrazových signálov z výstupu DVI alebo 3GSDI z procesora endoskopickej kamery alebo z iného zdroja obrazu do vstupu DVI na obrazovom displeji.
Pracuje ako bezdrôtový systém HD na báze 60 GHz v súlade s pravidlami FCC (časť 15), ktoré upravujú nelicencované pásmo 57 – 64 GHz nachádzajúce sa v časti milimetrových vĺn (mmW) elektromagnetického spektra.
Systém je tvorený párom pozostávajúcim z vysielača a prijímača. Vysielač a prijímač sú určené na
montáž na horný zadný okraj displeja.
Vysielač môže prijímať vstupný obrazový signál z procesora endoskopickej kamery alebo z výstupov
displeja na presmerovanie DVI alebo SDI.
Výstup prijímača je pripojený k DVI vstupu displeja. Jednotky sú napájané z napájacieho zdroja NDS
24 V DC alebo cez kábel Y adaptéra.
POZNÁMKA!
Káble Y adaptéra sú určené len na použitie s displejmi NDS, ktoré sú napájané z napájacieho zdroja NDS 24 VDC.
Informácie o adaptéri Y uvádza časť Možnosti napájania [} 16] (Možnosti napájania). Typické nastavenie uvádza časť Typická inštalácia [} 21] (Typická inštalácia).

3.4

Vzdialenosť, pri ktorej nedochádza k rušeniu

Zariadenia uvedené v nasledujúcej tabuľke boli testované tak, aby sa určila minimálna bezpečná
vzdialenosť na prevádzku zariadenia ZEROWIRE® G2, pri ktorej nedochádza k žiadnemu vzájomnému
rušeniu.
V prípade, keď sa predpokladá, že zariadenie ZEROWIRE® G2 pôsobí rušenie alebo je rušené takýmito zariadeniami, kedykoľvek jednoducho presuňte zariadenia do dostatočnej vzdialenosti od seba a následne udržujte vzdialenosti aspoň tak, ako sú uvedené v tabuľke nižšie.
Testované zariadenie
Elektrokauter
RFID
Bezdrôtový prístupový bod
2,4 GHz
Bezdrôtový prístupový bod
5,8 GHz
Mobilný telefón
Zariadenie Bluetooth

12
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Vzdialenosť k vysielaču
> 0,6 m (2 ft)
> 1 cm

Vzdialenosť k prijímaču
> 0,3 m (1 ft)
> 1 cm

> 15 cm (6 in)

> 15 cm (6 in)

> 15 cm (6 in)

> 15 cm (6 in)

> 1 cm
> 1 cm

> 1 cm
> 1 cm

4

Nastavenie a inštalácia

4.1

Konektorové panely

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

Konektorové panely vysielača a prijímača ZEROWIRE® G2
(1)
(2)
(3)
(4)

Vysielač ZEROWIRE® G2
Prijímač ZEROWIRE® G2
Prepínač ON/OFF (ZAP./VYP.)
Napájací konektor

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

Vstup DVI
Výstup DVI
Vstup 3G-SDI
USB porty (na aktualizácie firmvéru)

POZNÁMKA!
USB porty sa používajú na inštaláciu aktualizácií firmvéru vysielača a prijímača a nie
sú určené na použitie ako univerzálny V/V port.

Nastavenie a inštalácia
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(1)(2)

(1)(2)

(3)

(4)

Vysielač/prijímač – tlačidlo Link (Spojenie) a stavové LED indikátory
(1)
(2)
(3)
(4)

LED indikátor spojenia
Tlačidlo Link (Spojenie)
Stavový LED indikátor vysielača
Stavový LED indikátor prijímača

Tlačidlo LINK (Spojenie) sa používa na prepojenie vysielača a prijímača.
Na prijímači sa tlačidlo LINK (Spojenie) používa aj na aktivovanie stĺpcového grafu intenzity signálu
znázorneného v časti Intenzita signálu a diagnostické hlásenia na displeji [} 27] (Intenzita signálu
a diagnostické hlásenia na displeji).

4.2

Inštalácia

Montážne konzoly
Pozrite si časť Súpravy príslušenstva systému ZEROWIRE® G2 podľa displeja [} 33] (Súpravy príslušenstva systému ZeroWire G2 podľa displeja).

Inštalácia (namontované displeje)
POZNÁMKA!
Na túto inštaláciu sú potrebné dve osoby: jedna pridržiava displej a druhá vykonáva
montáž.
Nahraďte dve montážne skrutky na ľavej strane dvomi dodanými montážnymi skrutkami s väčšou dĺžkou. Pozrite si A v grafike Inštalácia, zadný pohľad – montážne skrutky [} 15] (Inštalácia, zadný pohľad – montážne skrutky).
Dotiahnite dodané skrutky na ľavej strane len o 2 – 3 otáčky.
Odstráňte dve skrutky z pravej strany držiaka VESA. Pozrite si B v grafike Inštalácia, zadný pohľad –
montážne skrutky [} 15] (Inštalácia, zadný pohľad – montážne skrutky).
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B

A

Inštalácia, zadný pohľad – montážne skrutky
Nastavte ohnutú časť montážnej dosky smerom k prednej strane displeja a vsuňte
montážnu dosku medzi držiak VESA a zadnú stranu displeja tak, aby zárezy
označené pre displej, s ktorým pracujete, boli presne nad dvomi skrutkami na ľavej strane. Pozrite si C v grafike Inštalácia, zadný pohľad – montážna doska
a moduly [} 16] (Inštalácia, zadný pohľad – montážna čepeľ a moduly).
Nahraďte skrutky na pravej strane dodanými skrutkami.
Utiahnite všetky skrutky.

Nastavenie a inštalácia
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C

D
Inštalácia, zadný pohľad – montážna doska a moduly

Umiestnite modul Transmitter (vysielač) alebo Receiver (prijímač) ZEROWIRE® G2 navrch smerom
k prednej strane displeja, zarovnajte drážku na spodku modulu s montážnou doskou a zatlačte modul
do montážnej dosky tak, aby sa v nej pevne usadil. Pozrite si D v grafike Inštalácia, zadný pohľad –
montážna doska a moduly [} 16] (Inštalácia, zadný pohľad – montážna čepeľ a moduly).

4.3

Možnosti napájania

Vysielače a prijímače ZEROWIRE® G2 používané s displejmi podporujúcimi NDS až do 81 cm (32")
môžu použiť na napájanie jednotky ZEROWIRE® G2 voliteľný kábel Y adaptéra. Na obrázku sú
znázornené dva typy kábla Y adaptéra.
Príslušný Y kábel, ak je potrebný, je súčasťou súpravy príslušenstva (správnu súpravu príslušenstva
k používanému displeju NDS určte podľa časti Súpravy príslušenstva systému ZEROWIRE® G2 podľa
displeja [} 33] (Súpravy príslušenstva systému ZeroWire G2 podľa displeja)).
Jednotky vysielača a prijímača ZEROWIRE® G2 je možné napájať aj pomocou priloženého napájacieho zdroja 24 VDC.

Kábel adaptéra SwitchCraft „Y“ (35X0096)

16
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Kábel adaptéra XLR „Y“ (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

Čísla modelu 24-VDC napájacích zdrojov
Sem sa pripája J3 adaptéra „Y“ alebo napájací zdroj 24 V DC

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Ak používate napájací zdroj, zvoľte si a nainštalujte zástrčkový adaptér, ktorý zodpovedá požiadavke
na výkon.

Nastavenie a inštalácia
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4.4

Schémy zapojenia

Schéma zapojenia vysielača ZEROWIRE® G2

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

18
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Zdroj obrazu DVI
Výstup DVI (kábel DVI)
Výstup SDI (voliteľný kábel 3G-SDI)
Napájanie displeja (24 VDC)
Napájanie vysielača (24 VDC)

Nastavenie a inštalácia

Schéma zapojenia prijímača ZEROWIRE® G2

(2)
(1)

(3)

Schéma zapojenia prijímača
(1)
(2)
(3)

4.5

Vstup DVI (kábel DVI)
Napájanie vysielača (24 VDC)
Napájanie displeja (24 VDC)

Polomer ohybu kábla
UPOZORNENIE!
Degradácia video-signálu
Odporúčame, aby polomer ohybu kovových káblov nebol menší ako 63 mm (2,5 palca) alebo 7-násobok priemeru kábla podľa toho, čo je väčšie. Ostrejšie ohyby môžu
poškodiť kábel a/alebo znížiť kvalitu signálu obrazu.

4.6

Nastavenie

Prepojenie vysielača a prijímača
Pred uvedením systému ZEROWIRE® G2 do prevádzky je nutné prepojiť jednotky vysielača a prijímača.
Po prepojení páru jednotiek vysielača a prijímača ostanú tieto jednotky prepojené, až kým sa vysielač
aktívne neprepojí s iným prijímačom alebo prijímač s iným vysielačom.
POZNÁMKA!
Ak prepojený pár vypnete, po opätovnom zapnutí sa jednotky opäť automaticky prepoja.

Nastavenie a inštalácia
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Postup prepojenia:
1. Pripojte zdroj obrazu DVI alebo SDI k jednotke vysielača (2) a displej k DVI výstupu jednotky prijímača (3).
2. Stlačte a podržte tlačidlo LINK (Spojenie) (6) na jednotke prijímača (3), až kým LED indikátor
spojenia (5) nezačne rýchlo blikať na modro. Potom tlačidlo pustite. Od tejto chvíle má používateľ
60 sekúnd na to, aby stlačil tlačidlo LINK (Spojenie) na druhej jednotke (2).
3. Stlačte a podržte tlačidlo LINK (Spojenie) (6) na jednotke vysielača (2), až kým LED indikátor
spojenia (5) nezačne rýchlo blikať na modro. Potom tlačidlo pustite.
4. Keď sa jednotky vysielača a prijímača navzájom identifikujú a začnú sa spájať, LED indikátory stavu
(7)/(8) a spojenia (5) budú rýchlo blikať niekoľko sekúnd. Po nadviazaní spojenia LED indikátory na
oboch jednotkách zhasnú.

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(3)

(7)

(8)

Postup prepojenia
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Signál DVI alebo SDI
Vysielač
Prijímač
Výstup DVI do displeja
LED indikátor spojenia
Tlačidlo spojenia Transmitter/Receiver (vysielač/prijímač) (stlačením spustíte prepájanie)
Stavový LED indikátor vysielača
Stavový LED indikátor prijímača
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UPOZORNENIE!
Jednotky vysielača a prijímača ZEROWIRE® G2 nie sú kompatibilné s predchádzajúcimi verziami jednotiek vysielača a prijímača ZEROWIRE® G2.

Prehratie obrazu
Po nadviazaní spojenia by sa stavové LED indikátory mali rozsvietiť na modro a na displeji by sa mal
zobraziť zdrojový obraz. Tým je základné nastavenie ukončené.
POZNÁMKA!
Činnosť jednotiek vysielača a prijímača nie je obmedzená len na nerušenú líniu
priamej viditeľnosti, t. j. pár pracuje spoľahlivo aj v prípade prítomnosti fyzických
prekážok. Ani jedna z týchto jednotiek však nesmie byť úplne obklopená kovovými
predmetmi.

4.7

Typická inštalácia
VAROVANIE!
V prípade kritických aplikácií dôrazne odporúčame, aby bol okamžite k dispozícii
náhradný pár vysielača ZEROWIRE® G2 a kábel DVI.
Okrem toho odporúčame, aby vždy, keď prebieha chirurgický zákrok, bol okamžite
k dispozícii displej, ktorý je káblom pripojený k zdroju obrazu.
(1)

(2)

Typická inštalácia
(1)
(2)

Vysielač
Prijímač

Nastavenie a inštalácia
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4.8

Výkon

Bezdrôtový obrazový systém ZEROWIRE® G2 HD je určený a optimalizovaný na použitie v operačných sálach alebo miestnostiach určených na zákroky. Použitie mimo klinického prostredia sa neodporúča.
Nasledujúce kroky vám pomôžu dosiahnuť optimálny výkon systému ZEROWIRE® G2:
1. Namontujte obidva komponenty najmenej 1,5 m (5 stôp) od podlahy.
2. V ideálnom prípade sa vysielač a prijímač nachádzajú v rovnakej výške.
3. Ak chcete vytvoriť spoľahlivé spojenie obrazu, postupujte podľa pokynov pre nastavenie opísaných
v časti Umiestnenie a orientácia [} 22] (Umiestnenie a orientácia).
4. Vysielač a prijímač musia byť umiestnené proti sebe a musia byť navzájom viditeľné vo voľnom
priestore.
5. V prípade použitia bez priamej viditeľnosti odporúčame vysielač a prijímač umiestniť maximálne
1,8 m (6 stôp) od stien.

4.9

Umiestnenie a orientácia

Vzhľadom na tvar poľa signálu antény by jednotky vysielača a prijímača mali byť nainštalované tak, aby
boli vo vodorovnom aj zvislom smere zarovnané v rozmedzí ±10°.

Zvislé zarovnanie
Zvislé zarovnanie by malo byť v rozmedzí ±10°.

Vodorovné zarovnanie
Vodorovné zarovnanie by malo byť v rozmedzí ±10°.

22
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+10°

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

(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

Vysielač
Primárny monitor
Prijímač
Sekundárny monitor

Nastavenie a inštalácia
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(2)
(1)

(1)
(2)

Vysielač
Tvar poľa

Výška
Vysielač a prijímač by mali byť umiestnené aspoň 1,5 m (5 stôp) nad podlahou, byť v rovnakej výške
a podľa možnosti by ich predné hrany mali byť navzájom rovnobežné a otočené oproti sebe.

Vodorovná vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom
Systém ZEROWIRE® G2 funguje správne pri vodorovnej vzdialenosti medzi vysielačom a prijímačom
do 9,1 m (30 stôp). Vo väčšine operačných sál však dosiahnete najlepšie výsledky pri vodorovnej
vzdialenosti do 2,4 m (8 stôp).

24
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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)

4.10

Vysielač ZEROWIRE® G2
Primárny displej
Sekundárny displej
Prijímač ZEROWIRE® G2

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

(5)
Stojan na kolieskach
Chirurgický stôl
Endoskopický vozík

Prevádzka bez priamej viditeľnosti

Systém ZEROWIRE® G2 si dokáže zachovať bezdrôtové spojenie aj cez určité prekážky. Najlepšie
však funguje pri priamej viditeľnosti medzi jednotkami.
V prostredí operačnej sály sa zvyčajne nachádzajú veľké kovové konštrukcie, ako sú stropné systémy
a ich súčasti na pružinových ramenách spolu s chirurgickým osvetlením, ktoré môžu potenciálne
blokovať bezdrôtové signály, ak sa nachádzajú v línii priamej viditeľnosti medzi vysielačom a prijímačom (pozri obrázok).
Chirurgické osvetlenie podľa možnosti umiestnite mimo tejto línie alebo nad ňu. Ak objekt prekážajúci
priamej viditeľnosti nie je možné odstrániť, najlepšie je, ak sa nachádza v polovici vzdialenosti medzi
vysielačom a prijímačom.
V operačných sálach, ktoré majú steny alebo strop z kovových plechov, môže byť výkon systému ZEROWIRE® G2 slabší. Tento stav je potenciálne možné zmierniť umiestnením vysielača a prijímača bližšie k sebe, nastavením ich osi priamej viditeľnosti na 0° (pozri časť Umiestnenie a orientácia [} 22]
(Umiestnenie a orientácia)) a odstránením všetkých prekážok medzi vysielačom a prijímačom.

Nastavenie a inštalácia
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Bez priamej viditeľnosti

4.11

Zabránenie súbežnému rušeniu kanálov

V prípade, ak sa zariadenie ZEROWIRE® G2 umiestni bežným spôsobom ako jeden systém na miestnosť, v podstate neexistujú žiadne obmedzenia. Funkcia Channel Selection (Výber kanála) vysielača
vyberie kanál, ktorý je najmenej náchylný na rušenie z dvoch dostupných kanálov, a to podľa výsledku
vyhľadávania pri zapnutí.
Tu sú niektoré faktory, ktoré ovplyvňujú izoláciu kanálov systému ZEROWIRE® G2.
1. Hrúbka a materiál stien miestnosti.
2. Otváranie a zatváranie dverí miestnosti.
3. Štruktúra stropu miestnosti a materiály použité na jeho stavbu.
POZNÁMKA!
Prevádzka vo viacerých miestnostiach nie je podporovaná.
Páry vysielača/prijímača zariadenia ZEROWIRE® G2 sa musia nainštalovať v rovnakej miestnosti.
Ak sú v danej miestnosti nainštalované dva páry vysielača/prijímača, každý pár sa
musí spojiť samostatne a postupne. Druhý pár spojte až po úspešnom spojení prvého páru. Pred zapnutím alebo spojením druhého páru nie je nutné vypnúť prvý pár.

26
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4.12

Používanie kanálov

Pri určovaní vhodného nastavenia zohľadnite tieto odporúčania:
1. Jednotky vysielača a/alebo prijímača ZEROWIRE® G2 nie je možné použiť s predchádzajúcimi
verziami jednotiek vysielača a/alebo prijímača EleVision™.
2. V jednej miestnosti je možné prevádzkovať maximálne dva systémy ZEROWIRE® G2. Vysielače
a prijímače sa v rámci miestnosti majú nachádzať vo vzájomnej vzdialenosti najmenej 1 m (3 stopy).
3. Skupiny dvoch systémov ZEROWIRE® G2 je možné nastaviť vo viacerých miestnostiach za predpokladu, že sú izby od seba vzdialené najmenej 25 stôp (7,6 m).
4. Vysielač ani prijímač ZEROWIRE® G2 sa nesmie inštalovať do kovových skríň ani obklopiť
kovovými predmetmi, pretože tie by zabránili komunikácii vysielača s prijímačom.

4.13

Inštalácia viacerých systémov

Ak sa v danej operačnej sále majú inštalovať dva systémy, použite nasledujúci postup:
1. Ak jednotky vysielača a prijímača ešte nie sú prepojené, zapnite napájanie jedného vysielača
a jedného prijímača a vykonajte postup prepojenia opísaný v časti Nastavenie [} 19] (Nastavenie).
2. Zapnite druhý pár vysielača a prijímača a zopakujte postup prepojenia. Naraz musíte spájať len
jeden pár vysielača a prijímača. Odporúčame, aby ste spojené páry označili, čím uľahčíte inštaláciu a riešenie problémov.

4.14

Intenzita signálu a diagnostické hlásenia na displeji

Keď je prijímač pripojený k monitoru, v ľavom dolnom rohu displeja sa zobrazujú zrozumiteľné diagnostické hlásenia, ktoré informujú používateľa o aktuálnom stave prijímača.
Všetky hlásenia sa zobrazujú na 15 sekúnd s výnimkou hlásení Hľadanie bezdrôtového signálu vysielača bolo neúspešné a Nepodarilo sa detegovať žiadny bezdrôtový signál: ss=0 vm=NONE.
Hlásenia Hľadanie bezdrôtového signálu vysielača bolo neúspešné a Nepodarilo sa detegovať
žiadny bezdrôtový signál: ss=0 vm=NONE budú zobrazené dovtedy, kým sa nevykoná nápravný
úkon.
Keď je na obrazovke zobrazené hlásenie Nepodarilo sa detegovať žiadny bezdrôtový signál:
ss=0 vm=NONE a/alebo 1 palička stĺpcového grafu, bezdrôtové spojenie je nespoľahlivé a je potrebné
okamžite vykonať nápravný úkon.
Stĺpcový graf intenzity signálu sa zobrazuje v pravom dolnom rohu monitora prijímača 60 sekúnd od
zapnutia. Zobrazí sa tiež pri nadviazaní spojenia po predchádzajúcom odpojení.
Keď je kvalita spojenia slabá alebo zlá, stĺpcový graf sa automaticky zobrazí a upozorní používateľa, že
je potrebné vykonať nápravný úkon.

Nastavenie a inštalácia
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Hlásenia na displeji sú zobrazené nižšie pod stĺpcovým grafom intenzity signálu.

(1)

(1)

Stĺpcový graf intenzity signálu

Hlásenia na displeji
Nepodarilo sa detegovať žiadny bezdrôtový signál: ss=0 vm=NONE
Nepodarilo sa detegovať žiadny DVI/SDI signál
Prijíma sa bezdrôtový signál
Pokus o vytvorenie bezdrôtového spojenia
Nie je možné vytvoriť bezdrôtové spojenie
Hľadá sa bezdrôtový signál prijímača
Hľadanie bezdrôtového signálu vysielača bolo neúspešné
Stĺpcové grafy intenzity signálu
Výborná kvalita spojenia
Prijateľná kvalita spojenia
Zlá kvalita spojenia alebo strata spojenia, častá pixelácia alebo „mrznutie“ displeja

28
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Riešenie problémov ZEROWIRE® G2

Problém

Možné príčiny
Uvoľnený napájací
konektor
Kábel Y

LED indikátor nesvieti

Samostatný zdroj napájania
Zásuvka

Nenašiel sa žiadny vysielač
Po zmene vstupného
rozlíšenia sa na displeji
nezobrazuje žiadny obraz
Po pokuse o spárovanie
sa nepodarí nadviazať
spojenie

Nápravný úkon
Skontrolujte, či je konektor napájacieho zdroja úplne zasunutý do napájacieho konektora zariadenia.
Ak používate na napájanie jednotky Y kábel, uistite sa, že je pripojený k zdroju napájania NDS
24VDC a že je zdroj napájania zapnutý.
Ak sa používa samostatný zdroj napájania, uistite
sa, že je úplne zasunutý do zásuvky.
Niektoré zásuvky majú zabudované prepínače ON/
OFF (ZAP./VYP.).

Ak má používaná zásuvka zabudovaný spínač,
uistite sa, že je v polohe ON (ZAP.).
Ďalšie informácie uvádza časť Možnosti napájania [} 16] (Možnosti napájania).
Vysielač je vypnutý,
alebo nie je pripojený
Skontrolujte, či je zariadenie vysielača zapnuté
kábel zo zdroja videa,
alebo či je pripojený zdroj signálu.
alebo je vypnutý zdroj
videa
Vysielač alebo prijímač
Vypnite a zapnite napájanie vysielača a prijímačanemôžu uzamknúť obZEROWIRE® G2, nie displej.
razový signál
Vysielač a prijímač nemôžu vyjednať RF
kanál na pripojenie
Zariadenia Transmitter
(vysielač) a Receiver (prijímač) sú od
seba vzdialené viac
ako 9,1 m (30 stôp).
Vysielač a prijímač nie
sú nastavené
v správnom smere
Pripojenia DVI alebo
SDI (len vysielač)

Vypnite a zapnite napájanie vysielača a prijímačaZEROWIRE® G2.
Zmenšite vzdialenosť medzi vysielačom a prijímačom na 9,1 m (30 stôp) alebo menej.
Maximálny dosah uvádza časť Technické údaje
ZEROWIRE® G2 [} 31] (Technické údaje).
Dodržujte odporúčania týkajúce sa zarovnania vysielača-prijímača uvádzané v časti Umiestnenie
a orientácia [} 22] (Umiestnenie a orientácia).
Uistite sa, že sú káble správne pripojené.

Obraz v zlej kvalite alebo
Overte, či režim obrazu, ktorý chcete použiť, je
Nepodporovaný režim
prerušovaný obraz
podporovaný. Pozrite si časť Podporované režimy
obrazu
obrazu [} 32] (Podporované režimy obrazu).
Po jednom vymeňte káble a kontrolujte obraz.
Káble DVI alebo SDI
Ak sa po výmene kábla obrazový signál zobrazí
(len vysielač)
správne, kábel, ktorý ste vymenili, zlikvidujte.
Pozrite si časť Zabránenie súbežnému rušeniu
Presluch
kanálov [} 26] (Vyhýbanie sa rušeniu kanálov).
Pozrite si časť Intenzita signálu a diagnostické hláSlabá intenzita signálu senia na displeji [} 27] (Intenzita signálu a diagnostické hlásenia na displeji).

Riešenie problémov ZEROWIRE® G2
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Problém

Možné príčiny
Vysielač a prijímač sú
vymenené

Stavové LED indikátory
Stav LED indikátora
Modrá farba, pomaly bliká
Modrá farba, rýchlo bliká
Modrá farba, svieti neprerušovane
Modrá farba, striedavo v polohe ON/OFF (ZAP./
VYP.) na 3 sekundy
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Nápravný úkon
Skontrolujte, či je zdroj obrazu pripojený k vysielaču a nie k prijímaču.
Opis
Jednotka hľadá kanál.
Jednotka sa pokúša pripojiť.
Zariadenie posiela obrazové údaje vysielača alebo
prijímača.
Žiadne uložené informácie o pripojení.

6

Technické údaje

6.1

Technické údaje ZEROWIRE® G2
POZNÁMKA!
Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Súčasné
technické údaje vám poskytne spoločnosť NDS.

Typ bezdrôtového signálu
Frekvenčné pásmo
Vstupy obrazu (Tx)
Výstupy obrazu (Rx)
Kompresia obrazu
Podpora 3D formátu
Typy 3D signálu
Časovanie 3D obrazu
Podpora HIPAA
Latencia systému
Maximálny počet párov pre operačnú sálu
Vypnutie RF
Maximálny dosah
Rýchlosť prenosu dát
Spotreba energie

Bezdrôtové 60 GHz pásmo HD (WiHD)
57 – 64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Žiadna
Line-by-Line (po riadkoch), Top/Bottom (nad
sebou), Side-by-Side (vedľa seba)
DVI-D, 3G-SDI
Len 1080p@59.94 (SMPTE 424M)
Šifrovanie 256 bit AES
< 1 snímka
2
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m (30 ft)*
950 Mbps – 3,8 Gb/s
<8W

* Skutočný dosah sa môže líšiť v závislosti od prostredia, v ktorom sa výrobok používa. Optimálny výkon a dosah výrobku zabezpečíte dodržaním pokynov v časti Nastavenie [} 19] (Nastavenie).
Fyzické rozmery
Hmotnosť jednotky
Prevádzková teplota
Prevádzková vlhkosť
Prevádzková nadmorská výška
Skladovacia teplota
Skladovacia vlhkosť
Skladovacia nadmorská výška
Vlhkosť pri preprave
Tlak vzduchu pri preprave

236 mm x 87 mm x 52 mm (9,3 x 3,4 x 2,0 palca)
(jeden)
0,45 kg (1,0 libry)
0 °C až 40 °C (32 °F až 104 °F)
rel. 20 % až 90 %, bez kondenzácie
2 000 m (6 600 stôp)
-20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F)
< rel. 70 % (bez kondenzácie)
10 000 m (33 000 ft)
< rel. 70 % (bez kondenzácie)
549 hPa – 1 013 hPa
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6.2

Maximálny výstupný výkon EIPR testovacej frekvencie

Kanály
Dolný kanál LRP
Horný kanál LRP
Dolný kanál HRP
Horný kanál HRP

6.3

Priemerný výstupný výkon EIRP
11,7 dBm
12,1 dBm
29,3 dBm
29,6 dBm

Podporované režimy obrazu

Formát
1 080p
1 080p
1 080i
1 080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim
Vlastný režim

32

Maximálny výstupný výkon EIPR
testovacej frekvencie
60,32 GHz
62,79 GHz
60,48 GHz
62,64 GHz
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Snímková
frekvencia
(Hz)
60
50
30
25
60
50
60
50
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
50
60
60
60
50

Technické údaje

Horizontálne Vertikálne ak- Horizontálne Vertikálne piaktívne pixely tívne pixely
pixely celkom xely celkom
1 920
1 920
1 920
1 920
1 280
1 280
720
720
640
800
1 024
1 280
1 600
1 280
1 292
1 023
1 248
1 280
1 440
1 024
1 024
1 024
1 280
1 920
1 920
1 920

1 080
1 080
1 080
1 080
720
720
480
576
480
600
768
1 024
1 200
1 024
960
768
1 024
1 024
900
1 024
1 024
1 024
1 024
1 080
1 080
1 080

2 200
2 640
2 200
2 640
1 650
1 980
870
864
800
1 056
1 344
1 688
2 160
1 688
1 576
1 396
1 688
1 716
1 904
1 686
1 124
1 280
1 688
2 200
2 184
2 270

1 125
1 125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1 066
1 250
1 066
1 000
806
1 066
1 108
932
1 068
1 068
1 125
1 066
1 125
1 125
1 125

6.4

Súpravy príslušenstva systému ZEROWIRE® G2 podľa displeja

Súprava príslušenstva ZEROWIRE® G2
Samostatne
Pár
Displej
Č. dielu NDS
(vysielač alebo prijí(vysielač a prijímač)
mač)
EndoVue 61 cm (24") (štandardný)
90K0010
čínsky model
90K0011
90Z0152
90Z0153
ukončený model
90K0004
Radiance Full MMI 61 cm (24") (štan90R0019
dardný)
s optickou technológiou
90R0022
90Z0152
90Z0153
s dotykovou technológiou
90R0037
s optickou a dotykovou technológiou
90R0038
čínsky model
90R0058
Radiance G2 61 cm (24") (štandardný)
90R0063
s optickou technológiou
90R0064
s dotykovou technológiou
90R0065
90Z0152
90Z0153
s optickou a dotykovou technológiou
90R0066
čínsky model
90R0067
Radiance Full MMI 61 cm (26") (štan90R0029
dardný)
90Z0152
90Z0153
s optickou technológiou
90R0030
Radiance G2 61 cm (26") (štandardný)
90R0050
s optickou technológiou
90R0051
90Z0152
90Z0153
čínsky model
90R0061
Radiance G2 HB 66 cm (26") (štan90R0052
dardný)
90Z0154
90Z0155
s optickou technológiou
90R0053
čínsky model
90R0062
Radiance Ultra 68,5 cm (27") (štan90R0104
dardný)
90Z0156
90Z0157
s analógovou doskou
90R0102
s digitálnou doskou
90R0100
Radiance G2 106,5 cm (42") (štan90R0070
90Z0158
90Z0159
dardný)
Radiance G2 140 cm (55") (štandard90R0069
ný)
90Z0158
90Z0159
s dotykovou technológiou
90R0068
Radiance Ultra 81 cm (32"), digitálny
90R0106
sekundárny
Radiance Ultra 81 cm (32"), analógo90R0107
90Z0162
90Z0163
vý sekundárny
Radiance Ultra 81 cm (32"), iba pri90R0108
márny

Technické údaje
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Radiance Ultra 81 cm (32"), TRUCOLOR, digitálny sekundárny
Radiance Ultra 81 cm (32"), TRUCOLOR, analógový sekundárny
Radiance Ultra 81 cm (32"), TRUCOLOR, iba primárny
Radiance Ultra 81 cm (32") 4K, 4X SDI
Radiance Ultra 81 cm (32") 4K, 12G
SDI/2D

6.5

90R0112
90R0113
90R0114

90Z0162

90Z0163

90R0116
90R0123

Pokyny na čistenie a dezinfekciu
UPOZORNENIE!
Pred čistením a dezinfekciou povrchu jednotku vypnite (poloha OFF (VYP.)) a odpojte
ju od zdroja napájania.
Zabráňte vniknutiu akýchkoľvek tekutín dovnútra jednotky.
Nedovoľte, aby vonkajšie povrchy prišli do kontaktu s neprijateľnými rozpúšťadlami,
ako sú napríklad rozpúšťadlá uvedené nižšie.
Môže to viesť k závažnému poškodeniu jednotky.

Čistenie pomôcky
Všetky vonkajšie povrchy dôkladne utrite handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou vo vhodnom
čistiacom prostriedku. Vhodné čistiace prostriedky sú uvedené ďalej.
Zvyšky čistiaceho prostriedku odstráňte utretím všetkých vonkajších plôch handričkou, ktorá nepúšťa
vlákna, navlhčenou v destilovanej vode.

Dezinfekcia pomôcky
Jednotku dezinfikujte utretím všetkých vonkajších povrchov handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, navlhčenou v 80 % etanole. Nechajte jednotku vyschnúť.

Vhodné čistiace prostriedky:
• Ocot (destilovaný biely ocot, 5 % kyslosť)
• Čistič skla na báze amoniaku

Vhodný dezinfekčný prostriedok:
• Etanol 80 % podľa objemu
Poznámka: Uvedené vhodné čistiace a dezinfekčné prostriedky boli otestované na výrobkoch NDS
a pri použití podľa pokynov nepoškodia povrchovú úpravu výrobku ani jeho plastové súčasti.
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7

Tabuľky elektromagnetickej kompatibility

Všetky zdravotnícke elektrické prístroje musia byť v súlade s IEC 60601-1-2. Pred chirurgickým zákrokom sa musia prijať bezpečnostné opatrenia a dodržiavať sa pokyny o elektromagnetickej kompatibilite
(EMC) uvedené v tejto príručke a musia sa overiť všetky zdravotnícke prístroje v súbežnej prevádzke,
aby sa zabezpečila elektromagnetická kompatibilita a spoločná prevádzka všetkých ďalších zdravotníckych prístrojov.
Toto zariadenie je vďaka charakteristike emisií vhodné na použitie v priemyselných oblastiach a nemocniciach (CISPR 11, trieda A). Ak sa používa v obytnom prostredí (keď sa zvyčajne vyžaduje CISPR 11, trieda B), toto zariadenie nemusí poskytovať dostatočnú ochranu pre rádiofrekvenčné komunikačné služby. Používateľ môže byť donútený vykonať opatrenia na zmiernenie rizika, ako je premiestnenie alebo otočenie zariadenia.
Nasledujúce tabuľky EMC sú uvedené ako referencia:

7.1

Usmernenia a vyhlásenie výrobcu - elektromagnetické emisie

Produkt je určený na použitie v nižšie popísanom prostredí. Používateľ/obsluha produktu sa musia uistiť, že je zariadenie prevádzkované v takom prostredí.
Test odolnosti

Zhoda

RF odolnosť CISPR 11

Skupina 1

RF odolnosť CISPR 11

Trieda B

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2
Kolísanie napätia/emisie
blikania IEC 61000-3-3

Elektromagnetické prostredie – usmernenie
Výrobok používa VF energiu len na svoje interné fungovanie. Jeho VF emisie sú preto veľmi nízke a je nepravdepodobné, že by spôsobili nejaké rušenie v blízkych elektronických
zariadeniach.
Výrobok je vhodný na používanie vo všetkých
budovách, mimo verejných budov a budov
priamo pripojených k verejnej nízkonapäťovej
sieti používaných k obytným účelom.

Trieda A
Spĺňa

Tabuľky elektromagnetickej kompatibility
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7.2

Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu

Tento výrobok je určený na používanie v nižšie špecifikovanom elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo používateľ výrobku musí zabezpečiť, aby sa výrobok používal v takomto prostredí.
Test odolnosti
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2

Vyžarované VF pole IEC 61000-4-3

Test odolnosti
Kontaktný výboj ±2, ±4, ±6, ±8 kV
Vzduchový výboj ±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
80 MHz až 2,7 GHz. 3 V/m

Polia v tesnej blízkosti bezdrôtových vysielačov
IEC 61000-4-3

Testy bodov: 385 MHz pri 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pri 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz
pri 28 V/m
±2 kV, napájacia sieť AC

Elektrický prechodné javy/skupiny impulzov
IEC 61000-4-4

±1 kV, I/O porty
100 kHz PRR

Prepätie IEC 61000-4-5
napájacia sieť AC, vedenie k uzemneniu
napájacia sieť AC, vedenie k vedeniu

±0,5, ±1, ±2 kV
±0,5, ±1 kV
3 V (0,15 MHz – 80 MHz)

Vedená VF IEC 61000-4-6

6 V pásma ISM
80 % AM 1 kHz

Magnetické pole (50/60 Hz) na sieťovom kmitočte
30 A/m – 50 alebo 60 Hz
IEC 61000-4-8
100 % pokles, 0,5 cyklu, 0°, 45°, 90°, 135°,
Krátkodobé poklesy, krátke prerušenia a kolísanie 180°, 225°, 270°, 315°
napätia na vstupoch sieťového napájania
100 % pokles, 1 cyklus
IEC 61000-4-11
30 % pokles, 25/30 cyklov (50/60 Hz)
Prerušenie 100 % pokles, 5 sekúnd
POZNÁMKA!
Intenzity polí z pevných vysielačov, ako sú napríklad základné stanice pre rádiotelefóny (mobilné/bezdrôtové) a vysielačky, rádioamatérov, rozhlasové vysielanie na vlnách AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na
zhodnotenie elektromagnetického prostredia z dôvodu pevných VF vysielačov, by sa
mal zvážiť elektromagnetický prieskum pracoviska. Ak nameraná intenzita poľa
v mieste používania výrobku prekračuje príslušnú vyššie uvedenú VF úroveň zhody,
výrobok je potrebné pozorovať a overiť jeho normálnu prevádzku. Pri spozorovaní
neobvyklého správania môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena
orientácie výrobku alebo jeho premiestnenie.
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POZNÁMKA!
V rámci kmitočtového rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mali byť intenzity polí nižšie ako
3 V/m.

7.3

Pokyny a vyhlásenie výrobcu – odporúčané separačné vzdialenosti

Odporúčané odstupové vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami a výrobkom
Tento výrobok je určený na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sa vyžarované VF rušenia kontrolujú. Zákazník alebo používateľ výrobku môže predchádzať elektromagnetickému rušeniu
dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými VF komunikačnými zariadeniami
(vysielačmi) a výrobkom tak, ako je odporúčané nižšie, v súlade s maximálnym výstupným výkonom
komunikačného zariadenia.
VAROVANIE!
Vplyv RF telekomunikačných zariadení (vysielačov) na výkonnostné charakteristiky.
Prenosné RF komunikačné zariadenia môžu mať vplyv na výkonnostné charakteristiky zariadenia. Z toho dôvodu je nutné takéto zariadenia udržovať v minimálnej
vzdialenosti 30 cm (bez ohľadu na všetky výpočty) od insuflátora, jeho príslušenstva
a káblov.
Maximálny menovitý výstupný výkon (W) vysielača
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00

Odstupová vzdialenosť v metroch podľa frekvencie vysielača
150kHz až 80 MHz

80 až 800 MHz

800 MHz až 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

V prípade vysielačov, ktorých maximálny menovitý výstupný výkon nie je uvedený vyššie, sa odporúčaná odstupová vzdialenosť d v metroch (m) dá určiť použitím rovnice platnej pre frekvenciu vysielača,
kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.
POZNÁMKA!
Pri 80 MHz a 800 MHz platí odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.
POZNÁMKA!
Tieto pokyny sa nemusia vzťahovať na všetky situácie. Elektromagnetický prenos je
ovplyvnený pohlcovaním a odrazom od konštrukcií, objektov a ľudí.

Tabuľky elektromagnetickej kompatibility
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8

Zmluvné podmienky

8.1

Vyhlásenia o zhode

Smernice FCC a smernice Rady Európskej únie
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC a s nariadením Európskej únie 2017/745 o
zdravotníckych pomôckach. Jeho prevádzka podlieha splneniu nasledujúcich dvoch podmienok: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí prijímať akékoľvek prijaté
rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce výsledky.
1. S farebným monitorom používajte priložené uvedené káble tak, aby nedochádzalo k rušeniu rádiového a televízneho príjmu. Použitie iných káblov a adaptérov môže spôsobiť rušenie iných elektronických zariadení.
2. Toto zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia podľa predpisov FCC, časť 15 a CISPR 11. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie.
IEC
Toto zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia pre zdravotnícke pomôcky podľa normy
IEC 60601-1-2. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v bežnej inštalácii v zdravotníckom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobiť
škodlivé rušenie iných zariadení v blízkosti.
Smernice FCC, smernice Rady Európskej únie a IEC
Nedá sa zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé
rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť napraviť tento stav pomocou jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
• presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu,
• zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom,
• zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, v ktorom je zapojený prijímač,
• poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.
Pomocné zariadenia pripojené k tomuto výrobku musia byť certifikované v súlade s príslušnými normami IEC (t. j. IEC 60950-1 alebo IEC 62368-1) pre zariadenia na spracovanie dát a normou
IEC 60601-1 pre zdravotnícke zariadenia.
Okrem toho musia všetky konfigurácie vyhovovať norme IEC 60601-1-1, ktorá sa vzťahuje na systémy.
Každá osoba, ktorá pripája ďalšie zariadenie k vstupu alebo výstupu signálu, tým konfiguruje zdravotnícky systém. Z tohto dôvodu je zodpovedná za to, aby tento systém spĺňal požiadavky normy
IEC 60601-1-1, ktorá sa vzťahuje na systémy. Každá osoba zodpovedná za spojenie tejto jednotky so
systémom je povinná zabezpečiť, aby spojovací prvok použitý s týmto produktom vyhovoval norme
IEC 60601-1. V prípade pochybností sa obráťte na oddelenie technických služieb alebo vášho miestneho zástupcu.
FCC
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa obmedzenia pre digitálne zariadenie triedy B podľa
časti15 pravidiel FCC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti
škodlivému rušeniu v bežnej inštalácii v domácnosti. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu. Ak sa nenainštaluje a nepoužíva podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivé
rušenie rádiovej komunikácie. Nedá sa však zaručiť, že pri konkrétnej inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak

38

|

Zmluvné podmienky

toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového alebo televízneho signálu, čo sa dá zistiť
vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť napraviť tento stav pomocou jedného
alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
• presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu,
• zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom,
• zapojte zariadenie do zásuvky v inom okruhu, ako je ten, v ktorom je zapojený prijímač,
• poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom.

8.2

Právne vyhlásenie

Spoločnosť NDS môže predávať svoje výrobky prostredníctvom ďalších výrobcov, distribútorov
a predajcov zdravotníckych pomôcok. Kupujúci tohto produktu NDS sa preto musia ohľadom podmienok akýchkoľvek platných záruk obrátiť na subjekt, prostredníctvom ktorého bol tento výrobok pôvodne zakúpený a ktorý poskytuje takéto platné záruky na výrobok (ak nejaké poskytuje).
Spoločnosť NDS neoprávňuje žiadnu osobu na prevzatie akýchkoľvek ďalších záväzkov v súvislosti
alebo v spojení s predajom alebo použitím svojich výrobkov a takéto záväzky neakceptuje. Aby sa zabezpečilo správne používanie výrobkov spoločnosti NDS, manipulácia s nimi a starostlivosť o ne, zákazníci sa musia oboznámiť s dokumentáciou ku konkrétnemu výrobku, s návodom na použitie a so
štítkami, ktoré sú súčasťou výrobku alebo sú dostupné iným spôsobom.
Zákazníkov upozorňujeme, že konfigurácia systému, softvér, používanie, údaje o zákazníkoch
a riadenie systému obsluhou, majú spolu s inými faktormi vplyv na výkon výrobku. Hoci sú výrobky
spoločnosti NDS považované za kompatibilné s veľkým množstvom systémov, špecifická funkčná implementácia zákazníkmi sa môže líšiť. Vhodnosť výrobku na konkrétny účel alebo použitie musí preto
určiť zákazník a spoločnosť NDS túto vhodnosť negarantuje.
SPOLOČNOSŤ NDS VÝSLOVNE ZAMIETA VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, IMPLICITNÉ ALEBO ZÁKONNÉ, A TO VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI, SPÔSOBILOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA ZMLUVY, A TO VO
VZŤAHU K VŠETKÝM VÝROBKOM A SLUŽBÁM SPOLOČNOSTI NDS. VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VYHLÁSENIA ALEBO GARANCIE AKÉHOKOĽVEK DRUHU, POVAHY ALEBO ROZSAHU, ČI UŽ
IMPLICITNÉ, VÝSLOVNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE PRIAMO ČI NEPRIAMO Z AKÉHOKOĽVEK
USTANOVENIA, ZÁKONA, KOMERČNÝCH ČI OBCHODNÝCH ZVYKLOSTÍ A NORIEM ALEBO
Z INÝCH PREDPOKLADOV, SA VÝSLOVNE VYLUČUJÚ A ZAMIETAJÚ.
Spoločnosť NDS a jej distribútori nenesú žiadnu zodpovednosť, priamo ani prostredníctvom odškodnenia, za akékoľvek osobitné, náhodné, následné, exemplárne či nepriame škody ani za žiadne odškodné, a to vrátane údajnej škody spôsobenej oneskoreným dodaním, nedodaním, poruchou výrobku, jeho
návrhom alebo výrobou, nemožnosťou používania výrobkov alebo služieb, stratou budúcich obchodov
(ušlého zisku), alebo z ľubovoľného iného dôvodu akéhokoľvek druhu, a to v súvislosti alebo v dôsledku nákupu, predaja, lízingu, prenájmu, inštalácie alebo používania týchto výrobkov spoločnosti NDS,
týchto zmluvných podmienok alebo s ohľadom na akékoľvek podmienky ľubovoľnej dohody, ktorej sú
tieto podmienky súčasťou.
NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE A OBMEDZENIE URČITÝCH ZÁRUK ALEBO
OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI, TAKŽE NIEKTORÉ Z VYŠŠIE UVEDENÝCH OBMEDZENÍ ALEBO
VYLÚČENÍ SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. V TAKOM PRÍPADE JE ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ V NAJVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM V PRÍSLUŠNEJ JURISDIKCII.
Informácie uvedené v tomto dokumente vrátane všetkých návrhov a súvisiacich materiálov sú hodnotným majetkom spoločnosti NDS alebo používateľov licencií. Tieto subjekty si podľa potreby vyhradzujú
všetky patentové, autorské a ďalšie vlastnícke práva k tomuto dokumentu, a to vrátane akejkoľvek reprodukcie návrhov a výrobnej reprodukcie, používania a predajných práv s výnimkou prípadov, ak sú
uvedené práva výslovne udelené iným subjektom.

Zmluvné podmienky

|

39

Táto používateľská príručka podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ak máte akékoľvek
pochybnosti, či používate najnovší návod na použitie, obráťte sa na spoločnosť NDS.
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