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Pomembne opombe za uporabnike

Pozorno preberite navodila za uporabo in se pred uporabo v kirurškem posegu seznanite z delovanjem
in funkcijami pripomočka ter njegovih dodatkov. Neupoštevanje navodil, navedenih v tem priročniku,
lahko privede
• do življenjsko nevarnih telesnih poškodb bolnika,
• do hudih telesnih poškodb kirurške ekipe, negovalnega ali servisnega osebja
• ali do poškodb ali okvare pripomočka in/ali dodatkov.
Proizvajalec si pridržuje pravico, da na podlagi stalnega razvoja svojih izdelkov spremeni videz, grafiko
in tehnične podatke izdelka.
Opomba: Odstavki, označeni z OPOZORILO, SVARILO in OPOMBA, imajo posebne pomene. Deli,
označeni s temi besedami, zahtevajo posebno pozornost.
NEVARNOST!
Varnost bolnika, uporabnika ali tretje osebe je ogrožena. Upoštevajte to opozorilo, da
preprečite poškodbo bolnika, uporabnika ali tretje osebe.
OPOZORILO!
Ti odstavki vsebujejo informacije, ki so namenjeni operatorju, da uporablja napravo
in pribor zanjo v skladu s predvidenim namenom.
OPOMBA!
Ti odstavki vsebujejo informacije, ki so namenjeni operatorju, da uporablja napravo
in pribor zanjo v skladu s predvidenim namenom.

Pomembne opombe za uporabnike
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2

Informacije o varnosti

2.1

Opozorila in svarila
Ta simbol opozarja uporabnika, da so v nadaljevanju pomembne informacije o namestitvi in/
ali upravljanju te opreme. Informacije, ki so pred tem simbolom, morate pozorno prebrati.

Ta simbol opozarja uporabnika, da so uporabniški priročnik in prevedene kopije objavljeni na
spletnem mestu NDS: www.ndssi.com/user-manuals/
Ta simbol opozarja uporabnika, da je neizolirana napetost v enoti morda dovolj močna, da
povzroči električni udar. Ne dotikajte se nobenega dela znotraj enote. Za zmanjšanje
nevarnosti električnega udara NE odstranite pokrova ali hrbtne plošče.
Simbol uporabnika opozarja, da mora informacije, ki sledijo temu simbolu, pozorno prebrati,
da prepreči poškodbe opreme.

Ta simbol označuje proizvajalca.

Ta simbol označuje proizvajalčevega zastopnika v Evropski skupnosti.
Ta simbol označuje, da je pripomoček medicinski pripomoček. Ta izdelek je predviden le za
uporabo s strani zdravstvenih delavcev v strokovnem zdravstvenem okolju.

Ta izdelek je odobren s strani T.U.V. glede nevarnosti električnega udara, požara in
mehanskih nevarnosti skladno s standardi CAN/CSA C22.2 št. 60601-1 in ANSI/AAMI
ES60601-1.
Ta izdelek izpolnjuje zahteve EN60601-1, tako da je skladen z uredbo o medicinskih
pripomočkih 2017/745 Evropske unije.
OPOZORILO!
V primeru resnega dogodka
O vsakršnem resnem dogodku, ki se zgodi v povezavi s pripomočkom, je treba
poročati proizvajalcu ali pristojnemu organu v državi, kjer se uporabnik in/ali pacient
nahaja.
OPOZORILO!
Ta izdelek je medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo o medicinskih
pripomočkih (MDR) v Evropi. Prepovedane so vse spremembe.
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OPOZORILO!
Ta izdelek je medicinski pripomoček razreda II v ZDA in Kanadi. Prepovedane so vse
spremembe.
OPOMBA!
To opremo/sistem sme uporabljati samo zdravstveno osebje.
OPOMBA!
V notranjosti pripomočka ni delov, ki bi jih uporabnik lahko popravil sam.
Servisiranje sme opravljati samo usposobljeno servisno osebje.
NEVARNOST!
Nevarnost požara in električnega udara
Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
NEVARNOST!
Ne priključite polariziranega vtiča tega pripomočka v vtičnico podaljška ali
razdelilnika, če polov na vtiču ni mogoče popolnoma vstaviti.
OPOMBA!
Ta izdelek je zasnovan tako, da izpolnjuje medicinske varnostne zahteve za
pripomočke, ki delujejo v bližini bolnikov.
S tem družba NDS Surgical Imaging, LLC, izjavlja, da je ta sistem ZEROWIRE® G2 v skladu z
bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU
o skladnosti je na voljo na zahtevo.
V skladu z zvezno zakonodajo ZDA je prodaja tega pripomočka dovoljena samo zdravnikom ali po
naročilu zdravnikov.

Odobritev radijske naprave:
Ta pripomoček ustreza zahtevam standarda EN302 567 V2.0.24 in Direktive 2014/53/ES o radijski in
telekomunikacijski terminalski opremi (RED).
Identifikacijska oznaka Zvezne komisije za komunikacije (FCC): UK2-SII-SK63102, UK2-SIISK63101 ali 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 ali 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Ta izdelek je skladen z zgornjimi standardi le, če se uporablja z napajalnikom za medicinsko uporabo,
ki ga dobavlja NDS.
Model
Napajalnik
Priključek za izmenični tok
Izhod za enosmerni tok

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

Informacije o varnosti
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2.2

Napajalni kabel

Za vir napajanja uporabljajte priloženi napajalni kabel bolnišnične kakovosti z ustreznim vtičem.
• Napajalni kabel je edini priznani odklopni pripomoček za ta izdelek. Za izklop napajanja izdelka
odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice z izmeničnim tokom.
• Če je pripomoček nameščen na steno, za izklop izdelka odklopite napajalnik za stensko namestitev.
• Izdelek in druga medicinska oprema morata biti nameščena tako, da sta napajalni kabel in
električna vtičnica z izmeničnim tokom lahko dostopna.
• Če za priključitev tega izdelka v električno vtičnico z izmeničnim tokom potrebujete kabelski
podaljšek ali razdelilnik, se prepričajte, da je mogoče vtič napajalnega kabla varno priključiti na
podaljšek ali razdelilnik.
• Ta izdelek je treba pri uporabi v ZDA pri napetosti nad 120 voltov napajati iz osrednjega tokokroga.

2.3

Recikliranje
Glede recikliranja ali odstranjevanja te opreme upoštevajte lokalne predpise in načrte za
recikliranje.
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3

Splošne informacije

3.1

O tem priročniku

Ta priročnik je zasnovan kot pomoč uporabniku pri namestitvi, nastavitvi in delovanju brezžičnega video
sistema ZEROWIRE® G2.
Opisi funkcij v tem priročniku veljajo za:
1. Sprejemnik ZEROWIRE® G2
2. Oddajnik ZEROWIRE® G2 (vhod: DVI in 3G-SDI)
Za številke delov izdelka in dodatno opremo glejte Kompleti dodatkov po zaslonih ZEROWIRE® G2
[} 32].

3.2

Predvidena uporaba in kontraindikacije

Predvidena uporaba
NDS ZEROWIRE® G2 je seznanjen brezžični oddajnik in sprejemnik za video komunikacijo, ki je
namenjen za dovajanje video signalov iz vira, kot je endoskopska kamera/procesor, ali drugega vira
videa prek radiofrekvenčne povezave s sprejemnikom ZEROWIRE® G2 za prikaz slik med
endoskopskimi in splošnimi kirurškimi posegi.
Brezžični video sistem ZEROWIRE® G2 je nesterilen pripomoček za večkratno uporabo, ki ni
namenjen uporabi v sterilnem polju.

Kontraindikacije
1. Enoti sta nesterilna pripomočka za večkratno uporabo, ki nista namenjeni uporabi v sterilnem polju.
2. Te opreme ne smete uporabljati v prisotnosti vnetljivih mešanic anestetikov z zrakom, kisikom ali
dušikovim oksidom.
Ne uporabljajte v magnetnoresonančnih okoljih.

NEVARNOST!
Noben del tega izdelka ne sme priti v stik z bolnikom. Nikoli se hkrati ne dotikajte
izdelka in bolnika. Vedno je treba vzdrževati najmanj 20 cm razdalje med delujočo
napravo in uporabnikom ali bolnikom.
NEVARNOST!
Pri kritični uporabi močno priporočamo, da imate za oddajnik in sprejemnik
ZEROWIRE® G2 ter kabel DVI pripravljene nadomestne pripomočke, ki so takoj na
voljo.
Poleg tega priporočamo, da imate med kirurškim posegom vedno pripravljen zaslon,
ki je prek kabla povezan z virom video signala.
Glejte Tipična namestitev [} 21].

Splošne informacije
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3.3

Pregled

Sistem ZEROWIRE® G2 omogoča brezžično dovajanje video signalov iz izhoda DVI ali 3G-SDI
procesorja endoskopske kamere ali iz drugega vira videa do vhoda DVI na video zaslonu.
Deluje kot brezžični visokoločljivostni (HD) sistem na podlagi frekvence 60 GHz, skladno s pravilnikom
FCC (15. del), ki ureja nelicencirani pas 57–64 GHz v predelu elektromagnetnega spektra milimetrskih
valov (mmW).
Sistem je sestavljen iz para oddajnika in sprejemnika. Oddajnik in sprejemnik sta zasnovana za
namestitev na zgornji zadnji rob zaslona.
Oddajnik lahko vhodni video signal prejema iz procesorja endoskopske kamere ali prek izhodov DVI ali
SDI zaslona.
Izhod sprejemnika je priključen na vhod DVI zaslona. Enote se napajajo iz 24-V napajalnika z
enosmernim tokom NDS ali prek razdelilnega adapterskega kabla.
OPOMBA!
Razdelilni adapterski kabli se uporabljajo samo z zasloni NDS, ki imajo 24-V
napajalnik z enosmernim tokom NDS.
Za informacije o razdelilnem adapterskem kablu glejte Možnosti napajanja [} 16]. Za tipično
nastavitev glejte Tipična namestitev [} 21].

3.4

Razdalja, pri kateri ni motenj

Pripomočki, navedeni v naslednji tabeli, so bili preizkušeni in prikazujejo najmanjše varne razdalje
sistema ZEROWIRE® G2, ki omogočajo delovanje brez motenj.
Če se vam kadar koli zdi, da sistem ZEROWIRE® G2 povzroča ali dobiva motnje od teh pripomočkov,
preprosto premaknite pripomočke drug od drugega, nato pa ohranite vsaj najmanjše razdalje, kot so
navedene v spodnji tabeli.
Preskušena oprema
Elektrokavterizacija
RFID
Brezžična dostopna točka,
2,4 GHz
Brezžična dostopna točka,
5,8 GHz
Mobilni telefon
Naprava z vmesnikom Bluetooth

12
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Razdalja od oddajnika
> 60 cm (2 ft)
> 1 cm

Razdalja od sprejemnika
> 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

Nastavitev in namestitev

4.1

Priključne plošče

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

Priključne plošče oddajnika in sprejemnika ZEROWIRE® G2
(1)
(2)
(3)
(4)

Oddajnik ZEROWIRE® G2
Sprejemnik ZEROWIRE® G2
Stikalo za vklop/izklop
Napajalni priključek

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

Vhod DVI
Izhod DVI
Vhod 3G-SDI
Vrata USB (za posodobitve vdelane
programske opreme)

OPOMBA!
Vrata USB se uporabljajo za nameščanje posodobitev vdelane programske opreme
sprejemnika ali oddajnika in ne kot splošni vhodno-izhodni priključek.

Nastavitev in namestitev
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(1)(2)

(3)

(1)(2)

(4)

Lučke LED stanja delovanja in povezave med oddajnikom in sprejemnikom
(1)
(2)
(3)
(4)

Lučka LED povezave
Gumb LINK (Povezava)
Lučka LED stanja oddajnika
Lučka LED stanja sprejemnika

Gumb LINK (Povezava) se uporablja za vzpostavitev povezave med oddajnikom in sprejemnikom.
Gumb LINK (Povezava) na sprejemniku se uporablja tudi za vklop paličnega grafikona prikaza jakosti
signala, kot je opisano v razdelku Jakost signala in diagnostična sporočila na zaslonu [} 26].

4.2

Namestitev

Montažni nosilec
Glejte Kompleti dodatkov po zaslonih ZEROWIRE® G2 [} 32].

Namestitev (montaža zaslona)
OPOMBA!
Za namestitev sta potrebni dve osebi: ena mora držati zaslon, druga pa ga pritrdi.
Montažna vijaka na levi strani zamenjajte z dvema priloženima daljšima montažnima vijakom. Glejte A
na sliki Prikaz namestitve s hrbtne strani – vijaki za pritrditev [} 15].
Priložena vijaka na levi strani privijte le za 2 do 3 obrate.
Odstranite dva vijaka na desni strani nosilca VESA. Glejte B na sliki Prikaz namestitve s hrbtne strani –
vijaki za pritrditev [} 15].
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B

A

Prikaz namestitve s hrbtne strani – vijaki za pritrditev
Montažno ploščo obrnite proti sprednji strani zaslona, potisnite stopničast nosilec
med nosilec VESA in hrbtno ploščo zaslona, tako da bosta luknji, označeni za
pritrditev zaslona, poravnani z vijakoma na levi strani. Glejte C na sliki Prikaz
namestitve s hrbtne strani – stopničasti nosilec z modulom [} 16].
Desna vijaka zamenjajte s priloženima daljšima vijakoma.
Zategnite vse vijake.

Nastavitev in namestitev
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C

D
Prikaz namestitve s hrbtne strani – stopničasti nosilec z modulom

Hrbtna stran modula oddajnika in sprejemnika ZEROWIRE® G2 naj bo obrnjena proti sprednjemu delu
zaslona, nato poravnajte režo na dnu montažne plošče in potiskajte modul na to ploščo, dokler ni čvrsto
nameščen. Glejte D na sliki Prikaz namestitve s hrbtne strani – stopničasti nosilec z modulom [} 16].

4.3

Možnosti napajanja

Oddajniki in sprejemniki ZEROWIRE® G2, ki se uporabljajo s podprtim 32-palčnim ali manjšim
zaslonom NDS, lahko za napajanje enote ZEROWIRE® G2 uporabijo izbirni razdelilni adapterski
kabel. Spodaj sta prikazani dve vrsti razdelilnih adapterskih kablov.
Po potrebi je ustrezen razdelilni kabel vključen v komplet dodatne opreme (za določitev ustreznega
kompleta za zaslon, NDS, ki ga uporabljate glejte Kompleti dodatkov po zaslonih ZEROWIRE® G2
[} 32]).
Enoti oddajnika in sprejemnika ZEROWIRE® G2 se lahko napajata tudi s priloženim 24-V napajalnikom
na enosmerni tok.

Razdelilni (»Y«) adapterski kabel SwitchCraft (35X0096)
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Razdelilni (»Y«) adapterski kabel XLR (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

Številke modelov napajalnikov 24 V (enosmerni tok)
J3 adapterskega kabla »Y« ali napajalnega kabla 24 V (enosmerni tok) se priključi
tukaj.

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Če uporabljate napajalnik, izberite in namestite vtični adapter, ki ustreza zahtevam za napajanje.

Nastavitev in namestitev
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4.4

Shema ožičenja

Ožičenje oddajnika ZEROWIRE® G2

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Video vir DVI
Izhod DVI (kabel DVI)
Izhod SDI (izbirni kabel 3G-SDI)
Napajanje zaslona (24 V (enosmerni tok))
Napajanje oddajnika (24 V (enosmerni tok))

Nastavitev in namestitev

Ožičenje sprejemnika ZEROWIRE® G2

(2)
(1)

(3)

Ožičenje sprejemnika
(1)
(2)
(3)

4.5

Vhod DVI (kabel DVI)
Napajanje oddajnika (24 V (enosmerni tok))
Napajanje zaslona (24 V (enosmerni tok))

Upogibni polmer kabla
OPOZORILO!
Degradacija video signala
Priporočamo, da radij ukrivljenosti kovinskih kablov ni manjši od 63 mm (2,5 palca)
ali 7-kratnega premera kabla, kar je večje. Velja ukrivljenost lahko kabel poškoduje in/
ali degradira video signal.

4.6

Nastavitev

Vzpostavitev povezave med oddajnikom in sprejemnikom
Pred uporabo sistema ZEROWIRE® G2 mora biti povezava med oddajnikom in sprejemnikom
vzpostavljena.
Ko je par oddajnika in sprejemnika povezan, ostane povezana, dokler oddajnika ne povežete z drugim
sprejemnikom oziroma dokler sprejemnika ne povežete z drugim oddajnikom.
OPOMBA!
Če izklopite povezani par, se bo samodejno ponovno povezal, ko enoti znova
vklopite.

Nastavitev in namestitev
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Vzpostavitev povezave:
1. Vir videa DVI ali SDI priključite v oddajnik (2), zaslon pa v izhod DVI sprejemnika (3).
2. Pritisnite gumb LINK (Povezava) (6) na sprejemniku (3) in ga držite, dokler lučka LED povezave(5)
ne začne hitro modro utripati, nato ga spustite. Od tega trenutka imate 60 sekund časa, da se
premaknete do druge enote in pritisnete gumb LINK (Povezava) na tej enoti (2).
3. Pritisnite in zadržite gumb LINK (6) na oddajniku (2), dokler lučka LED povezave (5) ne začne hitro
utripati modro, nato gumb spustite.
4. Ko se oddajnik in sprejemnik prepoznata in začneta povezovati, lučka LED stanja (7)/(8) in lučka
LED povezave (5) nekaj sekund hitro utripata. Ko je povezava vzpostavljena, lučki LED povezave
ugasneta.

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(3)

(8)

(7)

Postopek vzpostavljanja povezave
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Signal DVI ali SDI
Oddajnik
Sprejemnik
Izhod DVI za zaslon
Lučka LED za povezovanje
Gumb za povezovanje oddajnika/sprejemnika (pritisnite za začetek povezovanja)
Lučka LED stanja oddajnika
Lučka LED stanja sprejemnika
OPOZORILO!
Enoti oddajnika in sprejemnika ZEROWIRE® G2 nista združljivi s prejšnjimi enotami
oddajnikov in sprejemnikov ZEROWIRE® G2.
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Prenos video signala
Ko je povezovanje končano, morajo lučke LED stanja svetiti modro, na zaslonu pa mora biti prikazana
slika iz vira. S tem je osnovna nastavitev končana.
OPOMBA!
Oddajnik in sprejemnik nista omejena na delovanje v neposredni vidljivosti – par bo
zanesljivo deloval kljub prisotnosti vmesnih ovir. Vendar pa nobena od enot ne sme
biti popolnoma obdana s kovinskimi predmeti.

4.7

Tipična namestitev
NEVARNOST!
Pri kritični uporabi močno priporočamo, da imate za oddajnik in sprejemnik
ZEROWIRE® G2 ter kabel DVI pripravljene nadomestne pripomočke, ki so takoj na
voljo.
Poleg tega priporočamo, da imate med kirurškim posegom vedno pripravljen zaslon,
ki je prek kabla povezan z virom video signala.
(1)

(2)

Tipična namestitev
(1)
(2)

Oddajnik
Sprejemnik

Nastavitev in namestitev
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4.8

Učinkovitost

Brezžični video sistem ZEROWIRE® G2 je namenjen in optimiziran za uporabo v operacijskih prostorih
ali prostorih za posege. Uporaba zunaj kliničnega okolja ni priporočljiva.
Naslednji koraki vam bodo pomagali doseči optimalno delovanje sistema ZEROWIRE® G2:
1. Obe komponenti pritrdite vsaj 1,5 m (5 čevljev) od tal.
2. Najbolje je, če sta oddajnik in sprejemnik na isti višini.
3. Za zanesljivo video povezavo upoštevajte navodila za nastavitev v razdelkuNamestitev in orientacija
[} 22].
4. Oddajnik in sprejemnik morata biti obrnjena drug proti drugemu, vidno polje med njima pa mora biti
brez ovir.
5. Pri uporabi, kjer ni mogoče zagotoviti, da bi bila linija med enotama brez ovir, priporočamo da
oddajnik in sprejemnik namestite največ 1,8 m (6 čevljev) od pregradnih sten.

4.9

Namestitev in orientacija

Zaradi oblike polja signala antene je treba enoti sprejemnika in oddajnika namestiti tako, da sta
poravnani navpično in vodoravno v razponu ± 10°.

Navpična poravnava
Navpična poravnava mora biti v razponu ± 10°.

Vodoravna poravnava
Vodoravna poravnava mora biti v razponu ± 10°.

+10°
(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
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Oddajnik
Primarni monitor
Sprejemnik
Sekundarni monitor
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(2)
(1)

(1)
(2)

Oddajnik
Oblika polja

Dvig
Oddajnik in sprejemnik je treba namestiti vsaj 1,5 m (5 čevljev) nad tlemi, na isti višini in po možnosti
tako, da bodo sprednji robovi oddajnika in sprejemnika vzporedni in obrnjeni drug proti drugemu.

Razdalja med oddajnikom in sprejemnikom v vodoravni smeri
ZEROWIRE® G2 deluje pravilno z vodoravno razdaljo med oddajnikom in sprejemnikom do 9,1 m (30
čevljev). Vendar pa so v večini operacijskih okolij najboljši rezultati doseženi, če razdalja v vodoravni
smeri znaša do 2,4 m (8 čevljev).

Nastavitev in namestitev
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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)

Oddajnik ZEROWIRE® G2
Primarni zaslon
Sekundarni zaslon
Sprejemnik ZEROWIRE® G2

4.10

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

(5)
Stojalo na kolescih
Kirurška miza
Endoskopski voziček

Uporaba v primeru namestitve z ovirami

Sistem ZEROWIRE® G2 lahko ohranja brezžično povezavo, ko so prisotne delne ovire. Vendar pa bo
delovanje najbolj učinkovito, če zagotovite postavitev brez ovir med enotama.
V operacijski dvorani lahko kovinske konstrukcije stropnih sistemov, vzmetnih rok in kirurške osvetlitve
blokirajo brezžične signale, če ovirajo vidljivost med oddajnikom in sprejemnikom (glejte spodnjo sliko).
Priporočamo, da kirurške luči postavite dovolj visoko ali vstran, da ne bodo ovirale signala. Če ni
mogoče zagotoviti postavitve brez ovir med enotama, priporočamo, da oviro postavite na pol poti med
oddajnikom in sprejemnikom.
V operacijskih dvoranah, kjer so na stenah in/ali stropu kovinske plošče, je lahko učinkovitost sistema
ZEROWIRE® G2 manjša. To stanje lahko odpravite tako, da oddajnik in sprejemnik približate drug
drugemu, linijo med enotama nastavite na 0° (glejte Namestitev in orientacija [} 22]) in poskrbite, da
med oddajnikom in sprejemnikom ne bo nobene ovire.
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Ovira na liniji med enotama

4.11

Preprečevanje motenj med kanali

Če je namestitev sistema ZEROWIRE® G2 tipična namestitev enega sistema na sobo, v bistvu ni
omejitev. Funkcija izbire kanala oddajnika omogoča izbiro tistega od dveh razpoložljivih kanalov, ki je
manj občutljiv na motnje, kar temelji na rezultatu slikanja ob vklopu.
Nekateri dejavniki, ki vplivajo na izolacijo kanalov ZEROWIRE® G2, so navedeni spodaj.
1. Debelina in material sten prostora.
2. Odpiranje in zapiranje vrat prostora.
3. Struktura stropa v prostoru in materiali, ki so bili uporabljeni pri njegovi izgradnji.
OPOMBA!
Delovanje med različnimi prostori ni podprto.
Par oddajnika/sprejemnika ZEROWIRE® G2 mora biti nameščen v istem prostoru.
Če boste v istem prostoru namestili dva para oddajnikov in sprejemnikov, morate
vsak par povezati ločeno, najprej enega in nato drugega, pri čemer lahko drugi par
povežete šele po uspešni povezavi prvega. Pred vklopom ali povezovanjem drugega
para ni treba izklopiti prvega povezanega para.

4.12

Uporaba kanalov

Za določitev ustrezne nastavitve je treba uporabiti spodaj navedena priporočila.
Nastavitev in namestitev
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1. Enote oddajnika in/ali sprejemnika ZEROWIRE® G2ni mogoče uporabiti s starejšimi enotami
oddajnika in/ali sprejemnika ZEROWIRE® G2.
2. V istem prostoru lahko uporabljate največ dva sistema ZEROWIRE® G2. Med oddajniki in
sprejemniki v istem prostoru mora biti vsaj 1 meter (3 čevlje) razdalje.
3. Skupina dveh sistemov ZEROWIRE® G2 je lahko nameščena v več prostorih, če so sobe narazen
najmanj 7,6 m (25 čevljev).
4. Oddajnika in/ali sprejemnika ZEROWIRE® G2 ne smete namestiti v kovinske omarice ali ga
obdati s kovinskimi predmeti, saj bo to preprečilo komunikacijo oddajnika s sprejemnikom.

4.13

Namestitev več sistemov

Za namestitev dveh sistemov v isti operacijski dvorani uporabite naslednji postopek:
1. Če para oddajnika in sprejemnika še nista povezana, najprej vklopite napajanje prvega para
oddajnika in sprejemnika ter izvedite, postopek povezovanja opisan v Nastavitev [} 19].
2. Nato vklopite še napajanje drugega para oddajnika in sprejemnika in ponovite postopek
povezovanja. Vsak par oddajnika in sprejemnika je treba povezati posebej. Priporočamo, da
povezane pare označite, da olajšate namestitev in odpravljanje težav.

4.14

Jakost signala in diagnostična sporočila na zaslonu

Ko je sprejemnik povezan z monitorjem, se v spodnjem levem kotu zaslona prikazujejo nazorna
diagnostična sporočila, ki uporabnika obveščajo o trenutnem stanju sprejemnika.
Sporočila ostanejo prikazana 15 sekund, razen sporočil Search for transmitter wireless signal failed
(Iskanje brezžičnega signala oddajnika ni bilo uspešno) in No wireless signal detected:
ss=0 vm=NONE (Brezžični signal ni bil zaznan ss=0 vm=BREZ).
Sporočili Search for transmitter wireless signal failed (Iskanje brezžičnega signala oddajnika ni bilo
uspešno) in No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Brezžični signal ni bil zaznan
ss=0 vm=BREZ) ostaneta prikazani, dokler ne izvedete ustreznega popravnega ukrepa.
Če je na zaslonu prikazano sporočilo No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Brezžični signal
ni bil zaznan ss=0 vm=BREZ) in/ali je na paličnem grafikonu stanja povezave samo 1 črtica, je
brezžična povezava nezanesljiva, zato morate nemudoma ukrepati.
Palični grafikon jakosti signala prikazan v spodnjem desnem kotu zaslona sprejemnika prvih
60 sekund ob vklopu. Prikaže se tudi, ko se povezava ponovno vzpostavi po predhodni prekinitvi.
Če je kakovost povezave slaba ali povezave ni, se uporabniku samodejno prikaže palični grafikon, ki
opozarja, da je treba ukrepati.
Sporočila na zaslonu so prikazana pod paličnim grafikonom jakosti signala.

(1)

(1)

Grafikon jakosti signala

Sporočila na zaslonu
No wireless signal detected: ss=0 vm=NONE (Brezžični signal ni bil zaznan ss=0 vm=BREZ)
Signal DVI/SDI ni bil zaznan
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Receiving wireless signal (Sprejem brezžičnega signala)
Trying to establish wireless link (Brezžična povezava se vzpostavlja)
Unable to establish wireless link (Brezžične povezave ni mogoče vzpostaviti)
Searching for transmitter wireless signal (Poteka iskanje brezžičnega signala oddajnika)
Search for transmitter wireless signal failed (Iskanje brezžičnega signala oddajnika ni bilo
uspešno)
Palični grafikon jakosti signala
Odlična kakovost povezave
Sprejemljiva kakovost povezave
Slaba kakovost povezave ali prekinjena povezava;
pogosto zrnata in/ali zamrznjena slika

Nastavitev in namestitev
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5

Odpravljanje težav ZEROWIRE® G2

Težava

Popravni ukrep
Preverite, ali je priključek vira napajanja
Razrahljan priključek
popolnoma vstavljen v priključek za napajanje
za napajanje
enote.
Če za napajanje enote uporabljate razdelilni
Razdelilni kabel
kabel, se prepričajte, da je priključen v napajalnik
NDS 24 V (enosmerni tok) in da napajanje poteka.
Če uporabljate samostojni napajalnik, se
Indikatorska lučka LED
Samostojni napajalnik prepričajte, da je v celoti vstavljen v stensko
ne sveti
vtičnico.
Nekatere stenske vtičnice imajo vgrajena stikala za
VKLOP/IZKLOP.
Stenska vtičnica
Če ima vtičnica, ki jo uporabljate, vgrajeno stikalo,
preverite, ali je VKLOPLJENA.
Za dodatne informacije glejte poglavje Možnosti napajanja [} 16].
Oddajnik je izklopljen,
Oddajnika ni mogoče
Preverite, ali je oddajnik vklopljen in priključen na
kabel vira videa ni
najti.
priključen ali pa je vir vir signala.
videa izklopljen.
Oddajnik ali
Po spremembi vhodne
sprejemnik se ne more Izklopite in ponovno vklopite napajanje oddajnika
ločljivosti se slika ne
zakleniti na video
in sprejemnika ZEROWIRE® G2, ne zaslona.
prikaže
signal.
Vzpostavitev povezave Oddajnik in sprejemnik
Izklopite in ponovno vklopite napajanje oddajnika
po poskusu seznanjanja se ne moreta povezati
in sprejemnika ZEROWIRE® G2.
ni mogoča
po istem RF-kanalu.
Oddajnik in sprejemnik Zmanjšajte razdaljo med oddajnikom in
sprejemnikom na 9,1 m (30 čevljev) ali manj
sta več kot 9,1 metra
(30 čevljev) oddaljena Glejte »Največji doseg« v poglavju Specifikacije
drug od drugega.
ZEROWIRE® G2 [} 30].
Oddajnik in sprejemnik Upoštevajte priporočila glede poravnave oddajnika
in sprejemnika v poglavju Namestitev in orientacija
nista pravilno
poravnana
[} 22].
Priključki DVI ali SDI
Preverite, ali so kabli pravilno priključeni.
(samo za oddajnik)
Slab ali prekinjajoč se
Preverite, ali je uporabljeni video način podprt.
prikaz videa
Nepodprt video način
Glejte Podprti načini videa [} 31].
Zamenjajte kable enega po enega in preverite
video zaslon.
Kabli DVI ali SDI (samo
Če se po zamenjavi kabla video signal ustrezno
oddajnik)
prikazuje, zavrzite kabel, ki ste ga ravnokar
zamenjali.
Presluh
Glejte Preprečevanje motenj med kanali [} 25].
Glejte Jakost signala in diagnostična sporočila na
Šibek signal
zaslonu [} 26].
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Možni vzroki

Odpravljanje težav ZEROWIRE® G2

Težava

Možni vzroki
Popravni ukrep
Oddajnik in sprejemnik Prepričajte se, da je video vir priključen na
sta zamenjana
oddajnik in ne na sprejemnik.

Lučke stanja LED
Stanje lučke LED
Počasi utripa modro
Hitro utripa modro
Neprekinjeno sveti modro
Izmenično SVETI/NE SVETI modro s
preklapljanjem na 3 sekunde

Opis
Enota išče kanal.
Enota se skuša povezati.
Enota pošilja (oddajnik) ali sprejema (sprejemnik)
video podatke.
Ni shranjenih podatkov o povezovanju.

Odpravljanje težav ZEROWIRE® G2
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6

Specifikacije

6.1

Specifikacije ZEROWIRE® G2
OPOMBA!
Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za najnovejše
specifikacije se obrnite na NDS.

Vrsta brezžičnega signala
Frekvenčni pas
Vhoda za video (Tx)
Izhod za video (Rx)
Kompresija videa
Podpora za 3D-obliko
Vrste 3D-signalov
Gostota 3D-videa
Podpora za standard HIPAA
Latenca sistema
Največ parov na operacijsko dvorano
Izhodna moč radijskih valov
Največji doseg
Hitrost prenosa podatkov
Električna poraba

Brezžični pas 60 GHz z visoko ločljivostjo (WiHD)
57–64 GHz
DVI-D, 3G-SDI
DVI-D
Brez
Vrstica za vrstico, od zgoraj navzdol, vrstica ob
vrstici
DVI-D, 3G-SDI
Samo 1080p pri 59,94 (SMPTE 424M)
256-bitno šifriranje AES
< 1 sličica
2
< 28 dBm/MHz EIRP
< 9,14 m (30 ft)*
950 Mb/s–3,8 Gb/s
<8W

*Dejanski doseg izdelka je lahko odvisen od okolja, v katerem uporabljate izdelek. Za doseganje
optimalnega delovanja in dosega upoštevajte navodila v razdelkuNastavitev [} 19].
Mere izdelka
Masa enote
Delovna temperatura
Delovna vlažnost
Nadmorska višina uporabe
Temperatura za shranjevanje
Vlažnost za shranjevanje
Nadmorska višina za shranjevanje
Vlažnost za prevoz
Zračni tlak pri prevozu
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236 mm x 87 mm x 52 mm / 9,3 in x 3,4 in x 2,0 in
(enojno)
0,45 kg (1,0 lb)
Od –0 do 40 °C (od 32 °F to 104 °F)
od 20- do 90-odstotna RV, brez kondenzacije
2.000 m (6.600 ft)
Od –20 °C do 60 °C (od –4 °F do 140 °F)
< 70-odstotna RV (brez kondenzacije)
10.000 m (33.000 ft)
< 70-odstotna RV (brez kondenzacije)
Od 549 hPa do 1013 hPa

6.2

Največja izhodna moč EIPR preskusne frekvence

Kanali
Nizki kanal LRP
Visoki kanal LRP
Nizki kanal HRP
Visoki kanal HRP

6.3

Največja izhodna moč EIPR
preskusne frekvence
60,32 GHz
62,79 GHz
60,48 GHz
62,64 GHz

Povprečna izhodna moč EIRP
11,7 dBm
12,1 dBm
29,3 dBm
29,6 dBm

Podprti načini videa

Oblika
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
480p
576p
VGA
SVGA
XGA
SXGA
UXGA
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri
Način po meri

Hitrost sličic
(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

Vodoravne
aktivne
slikovne pike
1920
1920
1920
1920
1280
1280
720
720
640
800
1024
1280
1600
1280
1292
1023
1248
1280
1440
1024
1024
1024
1280
1920
1920
1920

Navpične
aktivne
slikovne pike
1080
1080
1080
1080
720
720
480
576
480
600
768
1024
1200
1024
960
768
1024
1024
900
1024
1024
1024
1024
1080
1080
1080

Skupaj
vodoravnih
slikovnih pik
2200
2640
2200
2640
1650
1980
870
864
800
1056
1344
1688
2160
1688
1576
1396
1688
1716
1904
1686
1124
1280
1688
2200
2184
2270

Skupaj
navpičnih
slikovnih pik
1125
1125
562
562
750
750
525
625
525
628
806
1066
1250
1066
1000
806
1066
1108
932
1068
1068
1125
1066
1125
1125
1125

Specifikacije
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6.4

Kompleti dodatkov po zaslonih ZEROWIRE® G2

Zaslon

Št. dela NDS

EndoVue 24" (standardni)
Kitajski model
Opuščeni model
Radiance Full MMI 24" (standardni)
Z optičnimi vlakni
Z upravljanjem na dotik
Z optičnimi vlakni in upravljanjem na
dotik
Kitajski model
Radiance G2 24" (standardni)
Z optičnimi vlakni
Z upravljanjem na dotik
Z optičnimi vlakni in upravljanjem na
dotik
Kitajski model
Radiance Full MMI 26" (standardni)
Z optičnimi vlakni
Radiance G2 26" (standardni)
Z optičnimi vlakni
Kitajski model
Radiance G2 HB 26" (standardni)
Z optičnimi vlakni
Kitajski model
Radiance Ultra 27" (standardni)
Z analogno nadzorno ploščo
Z digitalno nadzorno ploščo
Radiance G2 42" (standardni)
Radiance G2 55" (standardni)
Z upravljanjem na dotik
Radiance Ultra 32", digitalni pomožni
Radiance Ultra 32", analogni pomožni
Radiance Ultra 32", samo glavni
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
digitalni pomožni
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
analogni pomožni
Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
samo glavni

90K0010
90K0011
90K0004
90R0019
90R0022
90R0037
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Komplet dodatkov ZEROWIRE® G2
Par
Posamezna enota
(oddajnik in
sprejemnik)

(oddajnik ali
sprejemnik)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

90Z0162

90Z0163

90R0038
90R0058
90R0063
90R0064
90R0065
90R0066
90R0067
90R0029
90R0030
90R0050
90R0051
90R0061
90R0052
90R0053
90R0062
90R0104
90R0102
90R0100
90R0070
90R0069
90R0068
90R0106
90R0107
90R0108
90R0112
90R0113
90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI
Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI/2D

6.5

90R0116
90R0123

90Z0162

90Z0163

Navodila za čiščenje in razkuževanje
OPOZORILO!
Pred čiščenjem in površinsko dezinfekcijo je treba enoto IZKLOPITI in odklopiti iz
vira napajanja.
Ne dovolite, da bi tekočina prodrla v notranjost enote.
Ne dovolite, da bi zunanje površine prišle v stik z neodobrenimi topili, na primer temi,
ki so navedena spodaj.
To lahko povzroči hude poškodbe enote.

Čiščenje pripomočka
Vse zunanje površine temeljito obrišite s krpo, ki se ne kosmiči, navlaženo z odobrenim čistilom.
Odobrena čistila so navedena spodaj.
Ostanke čistilnega sredstva odstranite tako, da vse zunanje površine obrišete s krpo, ki se ne kosmiči,
navlaženo z destilirano vodo.

Razkuževanje naprave
Enoto razkužite tako, da vse zunanje površine obrišete s krpo, ki se ne kosmiči, navlaženo z 80odstotnim etilnim alkoholom. Počakajte, da se enota posuši na zraku.

Odobreni čistili:
• kis (destilirani beli kis, 5-% kislost),
• čistilo za steklo na osnovi amonijaka.

Odobreno razkužilo:
• 80-% etanol (vol.)
Opomba: Zgoraj navedena odobrena čistila in razkužila so bila preskušena na izdelkih družbe NDS in
ob uporabi v skladu z navodili ne škodujejo zunanjim površinam izdelka in njegovim plastičnim delom.

Specifikacije
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Tabele s podatki o elektromagnetni združljivosti

Vsi medicinski elektronski pripomočki morajo izpolnjevati zahteve standarda IEC 60601-1-2. Za
zagotavljanje elektromagnetne združljivosti in soobstoja vseh drugih medicinskih pripomočkov je treba
pred kirurškim posegom poskrbeti za previdnostne ukrepe, upoštevati informacije iz smernic glede
elektromagnetne združljivosti (EMZ) iz tega priročnika in preveriti vse medicinske pripomočke, če se
uporabljajo sočasno.
Zaradi značilnosti emisij je ta oprema primerna za uporabo v industrijskih območjih in bolnišnicah
(CISPR 11, razred A). Če se uporablja v stanovanjskih območjih (kjer je običajno zahtevana oprema
CISPR 11, razred B), ta oprema morda ne bo zagotavljala zadostne zaščite za radiofrekvenčne
komunikacijske storitve. Uporabnik bo morda moral opremo prestaviti ali obrniti.
Za referenco so vam na voljo naslednje tabele elektromagnetne združljivosti:

7.1

Smernice in izjava proizvajalca – odpornost na elektromagnetne motnje

Izdelek je predviden za uporabo v spodaj opisanem okolju. Uporabnik/upravljavec izdelka mora
zagotoviti, da se naprava uporablja v takem okolju.
Preskus emisij

Skladnost

RF-emisije CISPR 11

Skupina 1

RF-emisije CISPR 11

Razred B

Smernice za elektromagnetno okolje
Izdelek uporablja RF-energijo samo za svoje
notranje delovanje. Zato so njegove
radiofrekvenčne emisije zelo nizke in
najverjetneje ne bodo povzročale motenj v
delovanju bližnje elektronske opreme.
Izdelek je primeren za uporabo v vseh
ustanovah, ki niso javne ustanove in ustanove,
neposredno povezane z javnim napajalnim
omrežjem, ki oskrbuje stavbe, ki se uporabljajo
za javne namene.

Harmonske emisije
Razred A
IEC 61000-3-2
Nihanja napetosti/emisije
Je skladen
flikerja IEC 61000-3-3

7.2

Smernice in izjava proizvajalca – elektromagnetna odpornost na motnje

Ta izdelek je namenjen za uporabo v spodaj navedenem elektromagnetnem okolju. Kupec ali uporabnik
izdelka mora zagotoviti, da se izdelek uporablja v takšnem okolju.
Preskus odpornosti
Elektrostatična razelektritev (ESD) IEC 61000-4-2

Sevano radiofrekvenčno polje IEC 61000-4-3

Preskus odpornosti
± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV razelektritev s stikom
± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV zračna razelektritev
3 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
od 80 MHz do 2,7 GHz. 3 V/m

Bližinska polja brezžičnih oddajnikov
IEC 61000-4-3

Naključni preskus: 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
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± 2 kV, električno omrežje z izmeničnim tokom
± 1 kV, vhodno-izhodna vrata

Hitri prehodni sunki napetosti IEC 61000-4-4

100 kHz PRR
Sunek IEC 61000-4-5
± 0,5, ± 1, ± 2 kV

Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–
ozemljitev

± 0,5, ± 1 kV

Električno omrežje z izmeničnim tokom, vod–vod
3 V (od 0,15 MHz do 80 MHz)
Prevajana radiofrekvenčna energija IEC 61000-4-6 Pasovi ISM 6 V
80 % AM 1 kHz
Magnetno polje frekvence toka (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m–50 ali 60 Hz
100-% padec, 0,5 cikla, 0°, 45°, 90°, 135°,

Padci napetosti, kratke prekinitve in spremembe
napetosti na vhodnih napajalnih vodih
IEC 61000-4-11

180°, 225°, 270°, 315°
100-% padec, 1 cikel
30-% padec, 25/30 ciklov (50/60 Hz)
Prekinitev 100-% padec, 5 s

OPOMBA!
Jakosti polj fiksnih oddajnikov, kakršne so bazne postaje za mobilne in brezžične
telefone ter terenske radijske postaje, amaterske radijske postaje, AM- in FModdajniki ter TV-oddajniki, teoretično ni mogoče natančno predvideti. Za ocenitev
elektromagnetnega okolja, ki ga ustvarijo fiksni radiofrekvenčni oddajniki, je treba
izvesti pregled elektromagnetnih vplivov v zadevnem okolju. Če izmerjena poljska
jakost na mestu uporabe izdelka presega zgoraj navedeno primerno stopnjo RFzdružljivosti, je potrebno na podlagi opazovanja preveriti, ali izdelek pravilno deluje.
Če je opaženo nenormalno delovanje, bodo morda potrebni dodatni ukrepi, kot je
preusmeritev ali prestavitev izdelka.
OPOMBA!
V frekvenčnem razponu od 150 kHz do 80 MHz morajo biti jakosti polj
nižje od 3 V/m.

Tabele s podatki o elektromagnetni združljivosti
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7.3

Smernice in izjava proizvajalca – priporočene ločilne razdalje

Priporočene ločilne razdalje med prenosno in mobilno radiofrekvenčno komunikacijsko opremo
ter izdelkom
Izdelek je namenjen uporabi v elektromagnetnem okolju, kjer so izsevane radiofrekvenčne motnje pod
nadzorom. Kupec ali uporabnik izdelka lahko prepreči elektromagnetne motnje tako, da ohranja
najmanjšo razdaljo med prenosno in mobilno opremo za radiofrekvenčno komunikacijo (oddajniki) in
izdelkom, kot je priporočeno spodaj, skladno z največjo izhodno močjo komunikacijske opreme.
NEVARNOST!
Vpliv radiofrekvenčnih komunikacijskih naprav (oddajnikov) na značilnosti delovanja
Prenosne visokofrekvenčne komunikacijske naprave lahko vplivajo na značilnosti
delovanja naprave. Zato mora biti razdalja med takimi napravami in insuflatorjem,
njegovimi dodatki in kabli najmanj 30 cm (neodvisno od vsakršnega izračuna).
Ocenjena največja
izhodna moč oddajnika
(W)
0,01
0,10
1,00
10,00
100,00

Ločilna razdalja skladno s frekvenco oddajnika (v metrih)
od 150 kHz do 80 MHz

od 80 MHz do 800 MHz od 800 MHz do 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

Za oddajnike z največjo nazivno izhodno močjo, ki ni navedena zgoraj, lahko priporočeno ločilno
razdaljo d v metrih (m) ocenimo s pomočjo enačbe, ki velja za frekvenco oddajnika, kjer je P največja
nazivna izhodna moč oddajnika v vatih (W) skladno z zahtevami proizvajalca oddajnika.
OPOMBA!
Pri 80 MHz in 800 MHz velja ločilna razdalja za višje frekvenčno območje.
OPOMBA!
Te smernice morda ne veljajo v vseh primerih. Na elektromagnetno širjenje vplivata
absorpcija in odboj od struktur, predmetov in ljudi.
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Pogoji in določila

8.1

Izjave o skladnosti

Pravila FCC in direktive Sveta glede evropskih standardov
Ta pripomoček je skladen s 15. delom pravil FCC in Uredbe 2017/745 o medicinskih pripomočkih
Evropske unije. Za delovanje veljata ta dva pogoja: (1) ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj
in (2) ta naprava mora sprejeti vsako prejeto motnjo, tudi takšno, ki lahko povzroči neželene rezultate.
1. Z barvnim monitorjem uporabljajte priložene priporočene kable, ki ne ovirajo sprejema radijskih in
televizijskih signalov. Uporaba drugačnih kablov in adapterjev lahko povzroči motnje pri drugi
elektronski opremi.
2. Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami v skladu z delom 15 FCC in CISPR 11. Ta
oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive
motnje v radijskih komunikacijah, če je ne namestite in uporabljate v skladu z navodili.
IEC
Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za medicinske pripomočke po IEC 60601-1-2.
Te omejitve so bile zasnovane za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v tipičnem medicinskem
okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če je ne namestite in
uporabljate v skladu z navodili, lahko pri drugih napravah v bližini povzroči škodljive motnje.
Pravilnik FCC, direktive Sveta v zvezi z evropskimi standardi in standard IEC
Ne dajemo nobenih jamstev, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča
škodljive motnje sprejema radijskih in televizijskih signalov, kar lahko ugotovite z izklopom in vklopom
opreme, naj jih uporabnik poskuša odpraviti z enim ali več naslednjimi ukrepi:
• Sprejemno anteno obrnite drugače ali jo premestite.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
• Priključite opremo v vtičnico tokokroga, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
• Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.
Dodatna oprema, priključena na ta izdelek, mora biti certificirana v skladu s posameznimi standardi IEC
(tj. IEC 60950-1 ali IEC 62368-1) za opremo za obdelavo podatkov in IEC 60601-1 za medicinsko
opremo.
Poleg tega morajo biti vse konfiguracije skladne s standardom sistema IEC 60601-1-1. Kdor priključi
dodatno opremo na del za vhodni signal ali del za izhodni signal, konfigurira medicinski sistem in je
zato odgovoren, da je sistem skladen z določbami standarda sistema IEC 60601-1-1. Kdor je
odgovoren za pritrditev enote na sistem, mora zagotoviti, da je oprema za pritrditev, uporabljena s tem
izdelkom, skladna s standardom IEC 60601-1. Če ste v dvomih, se posvetujte z oddelkom za tehnične
storitve ali lokalnim predstavnikom družbe.
FCC
Opomba: Ta oprema je bila preizkušena in je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, v
skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred
škodljivimi motnjami pri namestitvi v stanovanjskem okolju. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko
oddaja radiofrekvenčno energijo ter lahko povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah, če je ne
namestite in uporabljate v skladu z navodili. Vendar ni jamstva, da se pri določeni namestitvi motnje ne
bodo pojavile. Če ta oprema povzroča škodljive motnje sprejema radijskih in televizijskih signalov, kar
lahko ugotovite z izklopom in vklopom opreme, naj jih uporabnik poskuša odpraviti z enim ali več
naslednjimi ukrepi:
• Sprejemno anteno obrnite drugače ali jo premestite.
• Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
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• Priključite opremo v vtičnico tokokroga, ki ni tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
• Posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim serviserjem radijskih/televizijskih sprejemnikov.

8.2

Pravna izjava

NDS lahko svoje izdelke prodaja prek drugih proizvajalcev medicinskih pripomočkov, distributerjev in
preprodajalcev, zato se morajo kupci tega izdelka družbe NDS posvetovati s subjektom, pri katerem so
ta izdelek izvorno kupili, glede pogojev katere koli upoštevne garancije za izdelek, ki jih takšen subjekt
navede (če sploh obstajajo).
Družba NDS ne prevzema zanj in ne pooblašča nobene osebe, da zanj prevzame katero koli drugo
odškodninsko odgovornost skupaj in/ali v zvezi s prodajo in/ali uporabo njenih izdelkov. Za zagotovitev
pravilne uporabe in nege izdelkov NDS ter ravnanja z njimi morajo stranke prebrati literaturo, specifično
za izdelek, priročnik z navodili za uporabo in/ali oznake, ki so priložene izdelku ali na voljo kakor koli
drugače.
Stranke se opozarja, da konfiguracija sistema, programska oprema, aplikacija, podatki stranke in
upravljavčev nadzor nad sistemom med drugimi dejavniki vplivajo na delovanje izdelka. Čeprav so
izdelki družbe NDS obravnavani kot združljivi s številnim sistemi, se lahko specifične funkcionalne
implementacije s strani strank razlikujejo. Zato mora potrošnik ugotoviti, ali je izdelek primeren za
določene namene ali aplikacije; družba NDS tega ne zagotavlja.
NDS ZLASTI ZAVRAČA VSE GARANCIJE NE GLEDE NA VRSTO, TJ. IZRECNO, NAZNAČENO IN/
ALI Z ZAKONI DOLOČENO GARANCIJO, MED DRUGIM VKLJUČNO Z GARANCIJAMI ZA
PRIMERNOST ZA PRODAJO, USTREZNOST IN/ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, IN
UGOTOVITEV NEKRŠITVE OB UPOŠTEVANJU VSEH IZDELKOV ALI STORITEV DRUŽBE NDS.
VSE DRUGE GARANCIJE, DOGOVORI IN/ALI JAMSTVA KATERE KOLI VRSTE, NARAVE ALI
OBSEGA, NE GLEDE NA TO, ALI SO NAZNAČENE, IZRECNE IN/ALI IZHAJAJO IZ KAKRŠNEGA
KOLI STATUTA, ZAKONA, KOMERCIALNE UPORABE, OBIČAJA, TRGOVANJA ALI ČESAR KOLI
DRUGEGA ALI SO POSLEDICA TEGA, SO S TEM IZKLJUČENI IN ZAVRNJENI.
Družba NDS, njeni dobavitelji in/ali distributerji niso odgovorni, neposredno ali na podlagi nadomestila,
za nobeno posebno, naključno, posledično, kazensko, odvračilno ali posredno odškodnino, med drugim
vključno z domnevno škodo za zamudo pri pošiljanju, neizvedbo dostave, okvaro izdelka, zasnovo ali
proizvodnjo izdelka, nezmožnostjo uporabe takšnih izdelkov ali storitev, izgubo prihodnjih poslov
(izgubo dobička), ali na podlagi katerega koli drugega razloga, ne glede na vrsto, v povezavi z
nakupom, prodajo, zakupom, najemom, namestitvijo ali uporabo takšnih izdelkov družbe NDS ali ki
izhajajo iz tega, v povezavi s temi pogoji ali ob upoštevanju katerih koli pogojev katere koli pogodbe, ki
vključuje te pogoje.
V NEKATERIH JURISDIKCIJAH IZKLJUČITVE IN ZAVRNITVE DOLOČENIH GARANCIJ ALI
OMEJITEV ODGOVORNOSTI NISO DOVOLJENE, ZATO OMEJITVE IN/ALI IZKLJUČITVE,
DOLOČENE V TEM DOKUMENTU, MORDA NISO VELJAVNE. V TAKŠNEM PRIMERU BO
ODGOVORNOST OMEJENA NA NAJVEČJI MOŽNI OBSEG, KI GA DOVOLJUJE ZAKON V
JURISDIKCIJI SUBJEKTA.
Informacije, zagotovljene v tem dokumentu, vključno z vsemi zasnovami in povezanimi materiali, so
dragocena last družbe NDS in/ali njenih dajalcev licenc, ki si, če je primerno, pridržujejo pravico do
vseh patentnih pravic, avtorskih pravic in drugih lastninskih pravic do tega dokumenta, vključno z vsemi
zasnovami, proizvodno reprodukcijo, uporabo in prodajnimi pravicami v zvezi s tem, razen če so
navedene pravice izrecno dodeljene drugim osebam.
Do sprememb tega uporabniškega priročnika lahko pride brez vnaprejšnjega obvestila. Če obstajajo
kakršna koli vprašanja v zvezi z najnovejšimi navodili za uporabo, se obrnite na družbo NDS.
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