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Notas importantes para o usuário

Leia as instruções de uso com atenção e familiarize-se com a operação e o funcionamento do dispositivo e dos
acessórios antes do uso durante procedimentos cirúrgicos. A não observância às instruções relacionadas neste
manual poderá acarretar
• ferimentos com risco de morte do paciente,
• ferimentos graves da equipe cirúrgica, enfermagem ou funcionários de serviço técnico,
• ou danos ou mau funcionamento do dispositivo e/ou acessórios.
O fabricante reserva-se o direito de modificar a aparência, os gráficos e dados técnicos do produto por meio
do desenvolvimento constante de seus produtos.
Observe: os parágrafos marcados com as palavras AVISO, CUIDADO e OBSERVAÇÃO têm significado especial.
As seções marcadas com essas palavras devem ter atenção especial.
PERIGO!
A segurança do paciente, do usuário ou de terceiros está em risco. Tenha este aviso
em atenção, a fim de evitar ferimentos no paciente, no usuário ou em terceiros.
ATENÇÃO!
Estes parágrafos contêm informações para que o operador use o aparelho e os
respectivos acessórios de acordo com o fim a que se destinam.
NOTA!
Estes parágrafos contêm informações para explicar as instruções ou disponibilizam
mais informações úteis.

Notas importantes para o usuário
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2

Informações de segurança

2.1

Avisos e cuidados
Este símbolo alerta o usuário de que as informações a seguir são importantes para a instalação e/
ou operação deste equipamento. As informações precedidas por este símbolo devem ser lidas
com cuidado.
Este símbolo alerta o usuário de que o manual do usuário e as cópias traduzidas estão publicados
no site da NDS em: www.ndssi.com/user-manuals/
Este símbolo avisa o usuário de que a tensão não isolada dentro da unidade pode ter magnitude
suficiente para provocar um choque elétrico. Não toque em nenhuma peça dentro da unidade.
Para reduzir o risco de choque elétrico, NÃO retire a tampa ou a parte de trás.
Este símbolo avisa o usuário de que as informações precedidas por este símbolo devem ser lidas
com atenção para evitar danos ao equipamento.

Este símbolo corresponde ao fabricante.

Este símbolo corresponde ao representante da Comunidade Europeia do fabricante.
Este símbolo indica que o dispositivo é um dispositivo médico. Este produto deve ser utilizado
apenas por profissionais de saúde em ambientes profissionais de saúde.

Este produto é aprovado pela T.U.V. apenas no que diz respeito a choque elétrico, incêndio e riscos
mecânicos, de acordo com as normas CAN/CSA C22.2 nº 60601-1 e ANSI/AAMI ES60601-1.

Este produto cumpre os requisitos do padrão EN60601-1 de modo a ter conformidade com o
Regulamento da União Europeia 2017/745 sobre Dispositivos Médicos.
ATENÇÃO!
Em caso de incidente grave
Reporte qualquer incidente grave relacionado ao aparelho ao fabricante e à autoridade
competente do Estado onde se encontra o usuário e/ou paciente.
ATENÇÃO!
Este produto é um dispositivo médico de Classe I de acordo com a MDR na Europa.
Nenhuma modificação é permitida.
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ATENÇÃO!
Este produto é um dispositivo médico de Classe II nos Estados Unidos e no Canadá.
Nenhuma modificação é permitida.
NOTA!
Este equipamento/sistema deve ser usado apenas por profissionais de saúde.
NOTA!
Nenhuma peça interna pode ser reparada pelo usuário. Encaminhe qualquer serviço ou
manutenção ao pessoal técnico qualificado.
PERIGO!
Risco de incêndio e choque
Não exponha o produto à chuva ou umidade.
PERIGO!
Não use o plugue polarizado desta unidade com um soquete de cabo de extensão ou outras
tomadas, a menos que os pinos possam ser totalmente inseridos.
NOTA!
Este produto foi projetado para atender aos requisitos de segurança médica de dispositivos
próximos aos pacientes.
Por meio deste documento, a NDS Surgical Imaging, LLC, declara que este sistema ZEROWIRE® G2 está em
conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/EU. O texto
completo da Declaração de Conformidade da UE está disponível mediante solicitação.
A lei federal (EUA) restringe a venda deste dispositivo por ordem de um médico.

Aprovação de rádio:
Este dispositivo atende às exigências do Draft EN 302 567 V2.0.24 e está em conformidade com a Diretiva de
Rádio e Equipamentos (RED) 2014/53/UE.
Identificação FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 ou 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 ou 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101
Este produto está em conformidade com os padrões acima somente quando utilizado com uma fonte de
alimentação NDS de grau médico fornecida.
Modelo

ZEROWIRE® G2

Fonte de alimentação

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Entrada CA

100 a 240 Volts em 50 a 60 Hz

Saída CC

24 volts a 1,25 amps

Informações de segurança
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2.2

Cabo de alimentação

Use o cabo de alimentação fornecido com o plugue correto na fonte de alimentação.
• O cabo de alimentação é o único dispositivo de desconexão reconhecido deste produto. Para desligar o
produto, desconecte o cabo de alimentação da rede AC.
• Se o dispositivo estiver montado na parede, desconecte o adaptador de energia do suporte de parede
para desligar o produto.
• O produto e outros equipamentos médicos devem ser posicionados de forma que o cabo de alimentação
e a conexão à rede AC fiquem facilmente acessíveis.
• Se for necessário usar um cabo de extensão ou um multiplicador de tomadas para conectar este produto à
rede AC, certifique-se de que o plugue do cabo de alimentação possa ser ligado de forma segura ao cabo
ou multiplicador de tomadas.
• Este produto deve ser alimentado por um circuito com derivação central quando usado nos EUA em
tensões acima de 120 volts.

2.3

Reciclagem
Siga a legislação local e os planos de reciclagem em relação à reciclagem ou ao descarte deste
equipamento.
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Informações gerais

3.1

Sobre este manual

Este manual se destina a auxiliar o usuário na instalação, configuração e operação do sistema de vídeo sem fio
ZEROWIRE® G2.
As descrições funcionais deste manual são representativas de:
1. Receptor ZEROWIRE® G2
2. Transmissor ZEROWIRE® G2 (entrada: DVI e 3G-SDI)
Consulte Kits de acessórios por monitor do ZEROWIRE® G2 [} 33] para obter os números das peças e
dos acessórios do produto.

3.2

Indicação de uso e contraindicações

Indicação de uso
O NDS ZEROWIRE® G2 é um transmissor e receptor pareado de comunicação de vídeo sem fio projetado para
a difusão de sinais de vídeo de uma fonte. como câmera/processador de endoscopia, por um link de
radiofrequência para um receptor ZEROWIRE® G2, para exibição de imagens durante procedimentos
cirúrgicos gerais e endoscópicos.
O o sistema de vídeo sem fio ZEROWIRE® G2 é um dispositivo não estéril reutilizável, que não deve ser usado
em campo estéril.

Contraindicações
1. Estas unidades são dispositivos não estéreis reutilizáveis e não devem ser usadas em um campo estéril.
2. Este equipamento não pode ser utilizado na presença de misturas anestésicas inflamáveis
com ar, oxigênio ou óxido nitroso.
Não use em ambientes de RM

PERIGO!
Nenhuma parte deste produto pode entrar em contato com o paciente. Nunca toque no
produto e no paciente ao mesmo tempo. A qualquer momento, deve ser mantida uma
separação mínima de 20 cm do dispositivo operacional e do usuário ou paciente.
PERIGO!
Para aplicações críticas, recomendamos veementemente que um substituto para o par
transmissor e receptor ZEROWIRE® G2, bem como um cabo DVI, esteja disponível para uso
imediato.
Além disso, recomendamos que um monitor conectado à fonte de vídeo esteja
prontamente disponível sempre que um procedimento cirúrgico estiver em andamento.
Consulte Instalação típica [} 21].

Informações gerais
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3.3

Visão geral

O sistema ZEROWIRE® G2 permite fornecer sinais de vídeo de forma sem fio de sinais a partir da saída DVI ou
3G-SDI de um processador de câmera endoscópica ou de outra fonte de vídeo para a entrada DVI de um
monitor de vídeo.
Ele funciona como um sistema sem fio HD baseado em 60 GHz em conformidade com as regras
da FCC (Parte 15) que regem a faixa de 57-64 GHz não-licenciada que está localizada na parte de
onda milimétrica (mmW) do espectro eletromagnético.
Um sistema é composto de um par transmissor e receptor. O transmissor e o receptor foram projetados para
serem montados na borda traseira superior de um monitor.
O transmissor pode obter seu sinal de entrada de vídeo de um processador de câmera endoscópica ou saídas
de DVI ou SDI do monitor.
A saída do receptor é conectada à entrada DVI de um monitor. As unidades são alimentadas por uma fonte de
alimentação NDS de 24 VCC ou por meio do cabo adaptador em Y.
NOTA!
Os cabos adaptadores em Y destinam-se somente ao uso com monitores NDS alimentados
por uma fonte de alimentação NDS de 24 VCC.
Para informações sobre o adaptador em Y, consulte Opções de alimentação [} 16]. Para uma configuração
típica, consulte Instalação típica [} 21].

3.4

Distância sem interferência

Os dispositivos listados na tabela a seguir foram testados a fim de demonstrar as distâncias mínimas seguras
para que o ZEROWIRE® G2 opere sem qualquer interferência com outros aparelhos.
A qualquer momento, caso acredite que o ZEROWIRE® G2 esteja causando ou sofrendo interferência desses
dispositivos, simplesmente afaste-os um do outro e, em seguida, mantenha as separações mínimas
especificadas na tabela abaixo.
Equipamento testado

Distância até o transmissor

Distância até o receptor

Eletrocautério

> 2 pés (60,96 cm)

> 1 ft

RFID

> 1 cm

> 1 cm

Ponto de acesso sem fio de 2,4 Ghz > 6 pol. (15,24 cm)

> 6 pol. (15,24 cm)

Ponto de acesso sem fio de 5,8 Ghz > 6 pol. (15,24 cm)

> 6 pol. (15,24 cm)

Telefone celular

> 1 cm

> 1 cm

Dispositivo Bluetooth

> 1 cm

> 1 cm
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Configuração e instalação

4.1

Painéis conectores

(1)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

(8)

(2)

Painéis dos conectores do transmissor e do receptor ZEROWIRE® G2
(1)
(2)
(3)
(4)

Transmissor ZEROWIRE® G2
Receptor ZEROWIRE® G2
Botão de ligar e desligar
Conector de alimentação

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

Entrada DVI
Saída DVI
Entrada 3G-SDI
Portas USB (para atualizações de firmware)

NOTA!
As portas USB são usadas para instalar atualizações no firmware do transmissor ou
receptor, e não para uso como porta de E/S de uso geral.

Configuração e instalação
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(1)(2)

(1)(2)

(3)

(4)

LED de status e de conexão do transmissor/receptor
LED de conexão
Botão de conexão
LED de status do transmissor
LED de status do receptor

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

O botão LINK é usado para conectar um transmissor a um receptor.
No receptor, o botão LINK é usado para ativar o gráfico da barra de intensidade de sinal descrito na seção
Mensagens de intensidade de sinal e diagnóstico OSD [} 27].

4.2

Instalação

Suportes de montagem
Consulte Kits de acessórios por monitor do ZEROWIRE® G2 [} 33].

Instalação (monitores montados)
NOTA!
Esta instalação requer duas pessoas: um para segurar o monitor e outro para realizar a
instalação.
Substitua os parafusos de montagem do lado esquerdo por dois dos parafusos de montagem de maior
comprimento fornecidos. Consulte A na imagem de Vista traseira da instalação - parafusos de montagem
[} 15].
Aperte com apenas 2 a 3 voltas os parafusos do lado esquerdo fornecidos.
Remova os dois parafusos do lado direito do suporte VESA. Consulte B na imagem de Vista traseira da
instalação - parafusos de montagem [} 15].

14
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B

A

Vista traseira da instalação - parafusos de montagem
Com a lâmina de montagem voltada para a frente do monitor, deslize o suporte de
estribo entre o suporte VESA e a parte posterior do monitor até que os entalhes
indicados para o monitor estejam encaixados nos dois parafusos de rosca esquerda.
Consulte C na imagem de Vista traseira da instalação – suporte de estribo e módulos
[} 16].
Substitua os parafusos de rosca direita pelos parafusos fornecidos.
Aperte todos os parafusos.

Configuração e instalação
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C

D
Vista traseira da instalação – suporte de estribo e módulos

Com a parte traseira do módulo do transmissor ou receptor ZEROWIRE® G2 voltada para a frente do monitor,
alinhe a ranhura na parte inferior do módulo com a lâmina de montagem e empurre o módulo sobre a lâmina
de montagem até que ele esteja firmemente encaixado. Consulte D na imagem de Vista traseira da instalação
– suporte de estribo e módulos [} 16].

4.3

Opções de alimentação

Os transmissores e receptores ZEROWIRE® G2 usados com um monitor NDS de 32 pol. ou menor podem
utilizar um cabo adaptador em Y opcional para alimentação elétrica da unidade ZEROWIRE® G2. Os dois
tipos de cabo adaptador em Y são mostrados abaixo.
Quando aplicável, o cabo em Y apropriado está incluído no kit de acessórios (consulte Kits de acessórios por
monitor do ZEROWIRE® G2 [} 33] para determinar o kit de acessórios correto para o monitor NDS sendo
usado).
As unidades do transmissor e do receptor ZEROWIRE® G2 também podem ser alimentadas usando a fonte de
alimentação de 24 VCC incluída.

Cabo adaptador em Y SwitchCraft (35X0096)
16
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Cabo adaptador em Y XLR (35X0097)
(1)

(1)
(2)

(2)

Números do modelo de fontes de alimentação de 24 VCC
J3 do cabo adaptador em Y ou do cabo de alimentação de 24 VCC se conecta aqui

GlobTek GTM91120-3024-T3A
Ao usar a fonte de alimentação, selecione e instale o adaptador de plugue que corresponda aos requisitos de
alimentação.

Configuração e instalação
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4.4

Diagramas de fiação

Fiação do transmissor ZEROWIRE® G2

(3)

(2)

(4)
(1)
(5)

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

18
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Fonte de vídeo DVI
Saída DVI (cabo DVI)
Saída SDI (cabo 3G-SDI opcional)
Alimentação do monitor (24 VCC)
Alimentação do transmissor (24 VCC)

Configuração e instalação

Fiação do receptor ZEROWIRE® G2

(2)
(1)

(3)

Fiação do receptor
(1)
(2)
(3)

4.5

Entrada DVI (cabo DVI)
Alimentação do transmissor (24 VCC)
Alimentação do monitor (24 VCC)

Raio de curvatura dos cabos
ATENÇÃO!
Degradação do sinal de vídeo
Recomendamos que o raio de curvatura dos cabos metálicos não seja inferior a 63 mm
(2,5 pol.) ou 7 vezes o diâmetro do cabo, o que for maior. Curvaturas maiores podem
danificar o cabo e/ou degradar o sinal de vídeo.

4.6

Configuração

Conectando o transmissor e o receptor
Antes de colocar o sistema ZEROWIRE® G2 em serviço, o par transmissor e receptor deve estar conectado.
Uma vez que um par transmissor e receptor esteja conectado, eles permanecem conectados até que o
transmissor seja explicitamente conectado a outro receptor ou o receptor seja explicitamente conectado a
outro transmissor.
NOTA!
Se um par conectado estiver desligado, eles se conectam automaticamente quando forem
ligados novamente.

Configuração e instalação
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Procedimento de conexão:
1. Conecte uma fonte de vídeo DVI ou SDI à unidade transmissora (2) e um monitor à saída DVI da unidade
receptora do monitor (3).
2. Aperte e segure o botão LINK (6) na unidade receptora (3) até que o LED de conexão (5) comece a piscar
em azul rapidamente, e então solte-o. Neste ponto, o usuário tem 60 segundos para mover a outra
unidade e apertar o botão LINK no dispositivo (2).
3. Mantenha pressionado o botão LINK (6) na unidade do transmissor (2) até que o LED (5) comece a piscar
rapidamente em azul; em seguida, solte-o.
4. Quando as unidades transmissora e receptora se identificam e começam a se conectar, o LED de status (7)/
(8) e o LED de conexão (5) de ambas as unidades começam a piscar rapidamente por alguns segundos.
Quando a conexão for estabelecida, o LED de conexão de cada unidade se apagará.

(1)

(2)

(3)

(2)

(5)

(6)

(4)

(3)

(7)

(8)

Procedimento de conexão
Sinal DVI ou SDI
Transmissor
Receptor
Saída DVI para monitor
LED de conexão
Botão de conexão do transmissor/receptor (pressione para iniciar a conexão)
LED de status do transmissor
LED de status do receptor

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

20
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ATENÇÃO!
As unidades do transmissor e do receptor ZEROWIRE® G2 não são compatíveis com as
unidades do transmissor e receptor ZEROWIRE® G2 anteriores.

Passando vídeo
Com a conexão concluída, os LEDs de status devem ficar azuis e a imagem de origem deve aparecer no
monitor. Isso conclui a configuração básica.
NOTA!
O transmissor e o receptor não estão limitados à operação de linha de visão, isto é, o par
funcionará de forma confiável, apesar da presença de obstáculos. No entanto, nenhuma das
unidades deve ficar totalmente cercada por objetos metálicos.

4.7

Instalação típica
PERIGO!
Para aplicações críticas, recomendamos veementemente que um substituto para o par
transmissor e receptor ZEROWIRE® G2, bem como um cabo DVI, esteja disponível para uso
imediato.
Além disso, recomendamos que um monitor conectado à fonte de vídeo esteja
prontamente disponível sempre que um procedimento cirúrgico estiver em andamento.
(1)

(2)

Instalação típica
(1)
(2)

Transmissor
Receptor

Configuração e instalação
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4.8

Desempenho

O sistema de vídeo HD sem fio ZEROWIRE® G2 se destina e é otimizado para uso em salas de cirurgia ou de
procedimentos. O uso fora de um ambiente clínico não é recomendado.
As etapas a seguir ajudarão você a alcançar o desempenho ideal do sistema ZEROWIRE® G2:
1. Instale ambos os componentes a uma distância de pelo menos 1,5 m (5 pés) do chão.
2. Idealmente, o transmissor e o receptor devem estar na mesma altura.
3. Para uma conexão de vídeo confiável, siga as diretrizes de configuração na seção Posicionamento e
orientação [} 23].
4. O transmissor e o receptor devem estar voltados um para o outro e visíveis um para o outro no espaço de
ar livre.
5. Para aplicações que não sejam de visualização, recomendamos que o transmissor e o receptor sejam
localizados a uma distância de até 1,8 m (6 pés) das paredes.
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4.9

Posicionamento e orientação

Devido ao formato do campo de sinal da antena, as unidades transmissora e receptora devem ser instaladas
de modo que estejam alinhadas verticalmente e horizontalmente dentro de ± 10°.

Alinhamento vertical
O alinhamento vertical deve estar dentro de ± 10°.

Alinhamento horizontal
O alinhamento horizontal deve estar dentro de ± 10°.

+10°

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

(1)

0°

(3)

(2)

-10°

(4)

Transmissor
Monitor primário
Receptor
Monitor secundário
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(2)
(1)

Transmissor
Forma do campo

(1)
(2)

Elevação
O transmissor e o receptor devem ser posicionados a pelo menos 1,5 m (5 pés) acima do chão, estar na mesma
altura e, preferencialmente, com as bordas frontais do transmissor e do receptor paralelas e viradas uma para
a outra.

Distância horizontal entre o transmissor e o receptor
O ZEROWIRE® G2 opera corretamente com uma distância horizontal entre o transmissor e o receptor de até
9,1 m (30 pés). Entretanto, no caso da maioria dos ambientes cirúrgicos para sala de cirurgia, os melhores
resultados são obtidos com uma distância horizontal de até 2,4 m (8 pés).
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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

Transmissor ZEROWIRE® G2
Monitor primário
Monitor secundário
Receptor ZEROWIRE® G2

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

(5)
Suporte com rodas
Mesa cirúrgica
Carrinho de endoscopia

Operação sem linha de visão

O sistema ZEROWIRE® G2 pode manter uma conexão sem fio com obstruções parciais. No entanto, o melhor
desempenho é realizado com uma linha clara de visão entre as unidades.
Em um ambiente de sala de cirurgia, o sistema de braço montado no teto e suas junções de braço de mola,
juntamente com as cabeças de luz cirúrgica, são estruturas de metal grandes que podem bloquear os sinais
sem fio se obstruírem a linha de visão entre o transmissor e o receptor (consulte a ilustração abaixo).
Preferencialmente, as luzes cirúrgicas devem ser posicionadas fora do caminho ou elevadas acima da linha de
visão. Se um objeto precisar obstruir a linha de visão, a melhor opção é posicioná-lo na metade do caminho
entre o transmissor e o receptor.
Salas de cirurgia cujas paredes e/ou teto são construídos com folhas de metal podem reduzir o desempenho
do ZEROWIRE® G2. Essa condição pode ser mitigada movendo-se o transmissor e o receptor para mais perto
um do outro, definindo sua linha de visão em 0° (consulte Posicionamento e orientação [} 23]), e garantindo
que não haja obstruções entre o transmissor e o receptor.
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Sem linha de visão

4.11

Evitar interferência do co-canal

Se a implantação do ZEROWIRE® G2 for um sistema típico de uma unidade por sala, essencialmente não
haverá restrições. O recurso canal de seleção do transmissor seleciona o menos suscetível à interferência
dos dois canais disponíveis com base no resultado da sua análise ao ser ligado.
Alguns dos fatores que afetam o isolamento dos canais do ZEROWIRE® G2 estão listados abaixo.
1. A espessura e o material das paredes da sala.
2. O ato de abrir e fechar as portas da sala.
3. A estrutura do teto da sala e os materiais utilizados em sua construção.
NOTA!
Não há suporte para o funcionamento entre salas.
Os pares de transmissor/receptor ZEROWIRE® G2 devem ser instalados na mesma
sala.
Quando dois pares de transmissor/receptor são instalados em uma sala, cada par deve ser
conectado separadamente, um par por vez, conectando o segundo par depois do primeiro,
com sucesso. Não há necessidade de desligar o primeiro par conectado antes de ligar ou
conectar o segundo par.
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4.12

Uso do canal

As recomendações listadas abaixo devem ser usadas para determinar o ajuste adequado.
1. As unidades do transmissor/receptor do ZEROWIRE® G2 não podem ser usadas com unidades
anteriores do transmissor e/ou receptor ZEROWIRE® G2.
2. No máximo dois sistemas ZEROWIRE® G2 podem ser operados na mesma sala. Os transmissores e
receptores devem estar separados por, pelo menos, 1 m (3 pés) dentro da sala.
3. Grupos de dois sistemas ZEROWIRE® G2 podem ser configurados em vários quartos, desde que fiquem a
pelo menos 7,6 m (25 pés) de distância.
4. O transmissor e/ou o receptor ZEROWIRE® G2 não deve ser instalado em gabinetes de metal ou
circundado por objetos metálicos, pois isso impedirá que o transmissor se comunique com o
receptor.

4.13

Instalação de múltiplos sistemas

Quando dois sistemas forem instalados em uma sala de cirurgia, use o procedimento a seguir:
1. Se as unidades transmissora e receptora não forem conectadas, ligue o transmissor ou o receptor e
prossiga com o procedimento de conexão descrito em Configuração [} 19].
2. Ligue o segundo par de transmissor e receptor e repita o procedimento de conexão. Os pares de
transmissor e receptor devem ser conectados um por vez. Recomendamos que os pares
conectados sejam identificados para facilitar a instalação e a solução de problemas.

4.14

Mensagens de intensidade de sinal e diagnóstico OSD

Quando um receptor está conectado a um monitor, mensagens de diagnóstico autoexplicativas são exibidas
no canto inferior esquerdo da tela para informar o usuário sobre o status atual do receptor.
As mensagens serão exibidas por 15 segundos, com exceção de Falha na busca pelo sinal sem fio do
transmissor e Nenhum sinal sem fio detectado: ss=0 vm=NULO.
Falha na busca pelo sinal sem fio do transmissor e Nenhum sinal sem fio detectado:
ss=0 vm=NULO serão exibidas até que alguma medida corretiva seja tomada.
Quando a mensagem Nenhum sinal sem fio detectado: ss=0 vm=NULO e/ou o gráfico de uma barra
for(em) exibido(s) na tela, a conexão sem fio não é confiável e requer uma ação corretiva imediata.
O gráfico da barra de intensidade do sinal é exibido no canto inferior direito do monitor do receptor
durante 60 segundos durante a inicialização. Ela também é exibida quando a conexão for estabelecida após
uma desconexão.
Quando a qualidade da conexão é fraca ou ruim, o gráfico de barras é exibido automaticamente para alertar o
usuário de que uma ação corretiva é necessária.
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As mensagens OSD são exibidas abaixo da barra de intensidade do sinal.

(1)

(1)

Barra de intensidade do sinal

Mensagens OSD
Nenhum sinal sem fio detectado: ss=0 vm=NULO
Nenhum sinal DVI/SDI detectado
Recebendo sinal sem fio
Tentando estabelecer conexão sem fio
Não foi possível estabelecer uma conexão sem fio
Procurando o sinal sem fio do transmissor
Falha na busca do sinal sem fio do transmissor
Gráficos da barra de intensidade do sinal
Excelente qualidade de conexão
Qualidade aceitável de conexão
Conexão ruim ou sem conexão, pixelização frequente
e/ou tela congelada
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5

Solução de problemas ZEROWIRE® G2

Problema

O LED indicador não está
aceso

Causas possíveis

Ação corretiva

Conector de
alimentação solto

Verifique se o conector da fonte de alimentação está
totalmente inserido no conector de alimentação da
unidade.

Cabo em Y

Se estiver usando o cabo em Y para fornecer energia
à unidade, confirme se ele está conectado a uma
fonte de alimentação NDS de 24 VCC e se a fonte de
alimentação está energizada.

Fonte de alimentação
independente

Se a fonte de alimentação independente estiver
sendo usada, confirme se está totalmente inserida na
tomada da parede.
Algumas tomadas de parede têm interruptores para
ligar e desligar integrados.

Tomada de parede

Se o soquete que você estiver usando tiver um
interruptor integrado, verifique se ele está na posição
LIGADO.

Consulte a seção Opções de alimentação [} 16] para informações adicionais.

Nenhum transmissor
encontrado

O transmissor está
DESLIGADO, ou o
cabo da fonte de vídeo Verifique se a unidade transmissora está LIGADA ou se
não está conectado, ou o sinal de origem está conectado.
a fonte de vídeo está
DESLIGADA.

Nenhuma imagem no
monitor após alterar a
resolução de entrada

O transmissor ou o
receptor não pode
travar no sinal de
vídeo.

Ligue/desligue a alimentação do transmissor e do
receptorZEROWIRE® G2, não do monitor.

As unidades
transmissora e
Falha ao estabelecer
Lige/desligue a alimentação do transmissor e do
conexão após tentativa de receptora não podem
receptor ZEROWIRE® G2.
negociar o canal de RF
pareamento
para conectá-lo.
O transmissor e o
receptor estão com um
espaçamento de mais
de 9,1 m (30 pés).
Vídeo ruim ou
intermitente

Reduza o espaçamento entre o transmissor e o
receptor para 9,1 m (30 pés) ou menos.
Consulte o alcance máximo na seção Especificações
doZEROWIRE® G2 [} 31].

O transmissor e o
receptor não estão
alinhados
corretamente

Siga as recomendações de alinhamento do
transmissor e do receptor em Posicionamento e
orientação [} 23].

Conexões DVI ou SDI
(apenas transmissor)

Confirme se os cabos estão ligados corretamente.

Modo de vídeo
incompatível

Verifique se há suporte para o modo de vídeo
aplicado. Consulte Modos de vídeo suportados
[} 32].
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Problema

Causas possíveis

Ação corretiva
Substitua os cabos um por vez e verifique o monitor
de vídeo.

Cabos DVI ou SDI
(somente transmissor) Se o sinal de vídeo for exibido corretamente após a
substituição de um cabo, descarte o cabo que acabou
de substituir.
Diafonia

Consulte Evitar interferência do co-canal [} 26].

Baixa intensidade de
sinal

Consulte Mensagens de intensidade de sinal e
diagnóstico OSD [} 27].

O transmissor e o
receptor estão
trocados

Verifique se a fonte de vídeo está conectada ao
transmissor e não ao receptor.

Indicadores LED de status
Estado do LED

Descrição

Azul e piscando lentamente

A unidade está procurando um canal.

Azul e piscando rapidamente

A unidade está tentando se conectar.

Azul e constante

A unidade está enviando (transmissor) ou recebendo
(receptor) dados de vídeo.

Azul alternando entre ligado/desligado por 3
segundos

Nenhuma informação de conexão armazenada.
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6

Especificações

6.1

Especificações doZEROWIRE® G2
NOTA!
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Contate a NDS para as
especificações recentes.

Tipo de sinal sem fio

Banda HD sem fio de 60 GHz (WiHD)

Faixa de frequência

57 – 64 GHz

Entradas de vídeo (Tx)

DVI-D, 3G-SDI

Saídas de vídeo (Rx)

DVI-D

Compressão de vídeo

Nenhuma

Suporte a formato 3D

Linha por linha, superior/inferior, lado a lado

Tipos de sinal 3D

DVI-D, 3G-SDI

Temporização de vídeo 3D

1080p@59,94 (SMPTE 424M) somente

Suporte HIPAA

Criptografia AES de 256 bits

Latência do sistema

< 1 quadro

Pares máximos por sala de cirurgia

2

Saída de potência de RF

< 28 dBm/MHz EIRP

Faixa máxima

< 9,14 m (30 pés)*

Taxa de dados

950 Mbps - 3,8 Gb/s

Consumo de energia

<8W

*A faixa de eficácia pode variar dependendo do ambiente em que o produto está operando. Siga as instruções
da seção Configuração [} 19] para obter desempenho e variação ideais.
Dimensões físicas

9,3 pol. x 3,4 pol. x 2,0 pol./236 mm x 87 mm x 52 mm
(Único)

Peso da unidade

0,45 kg (1,0 lb)

Temperatura operacional

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Umidade operacional

20% a 90% de umidade relativa, sem condensação

Altitude operacional

2.000 m (6.600 pés)

Temperatura de armazenamento

-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)

Umidade de armazenamento

< 70% de umidade relativa (sem condensação)

Altitude de armazenamento

10.000 m (33.000 pés)

Umidade de transporte

< 70% de umidade relativa (sem condensação)

Pressão de ar de transporte

549 hPa – 1013 hPa

Especificações
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6.2

Potência máxima de saída EIPR da frequência de teste

Canais

Potência máxima de saída EIPR da
frequência de teste

Potência média de saída do EIRP

Canal baixo LRP

60,32 Ghz

11,7 dBm

Canal LRP alto

62,79 Ghz

12,1 dBm

Canal HRP baixo

60,48 Ghz

29,3 dBm

Canal HRP alto

62,64 Ghz

29,6 dBm

6.3

Modos de vídeo suportados

Formato

Taxa de
quadros (Hz)

Pixels ativos
horizontais

Pixels ativos
verticais

Pixels totais
horizontais

Pixels totais
verticais

1080p

60

1920

1080

2200

1125

1080p

50

1920

1080

2640

1125

1080i

30

1920

1080

2200

562

1080i

25

1920

1080

2640

562

720p

60

1280

720

1650

750

720p

50

1280

720

1980

750

480p

60

720

480

870

525

576p

50

720

576

864

625

VGA

60

640

480

800

525

SVGA

60

800

600

1056

628

XGA

60

1024

768

1344

806

SXGA

60

1280

1024

1688

1066

UXGA

60

1600

1200

2160

1250

Modo personalizado

60

1280

1024

1688

1066

Modo personalizado

60

1292

960

1576

1000

Modo personalizado

60

1023

768

1396

806

Modo personalizado

60

1248

1024

1688

1066

Modo personalizado

60

1280

1024

1716

1108

Modo personalizado

60

1440

900

1904

932

Modo personalizado

60

1024

1024

1686

1068

Modo personalizado

60

1024

1024

1124

1068

Modo personalizado

50

1024

1024

1280

1125

Modo personalizado

60

1280

1024

1688

1066

Modo personalizado

60

1920

1080

2200

1125

Modo personalizado

60

1920

1080

2184

1125

Modo personalizado

50

1920

1080

2270

1125

32

|

Especificações

6.4

Kits de acessórios por monitor do ZEROWIRE® G2
Kit de acessórios do ZEROWIRE® G2
Monitor

Parte NDS #

Par

Unidade

(transmissor e
receptor)

(transmissor ou
receptor)

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0152

90Z0153

90Z0154

90Z0155

90Z0156

90Z0157

90Z0158

90Z0159

90Z0158

90Z0159

90Z0162

90Z0163

90K0010

EndoVue 24" (padrão)
Modelo da China

90K0011

Modelo descontinuado

90K0004

Radiance Full MMI 24" (padrão)

90R0019

Com fibra

90R0022

Com sensor de toque

90R0037

Com fibra e sensor de toque

90R0038

Modelo da China

90R0058
90R0063

Radiance G2 24" (padrão)
Com fibra

90R0064

Com sensor de toque

90R0065

Com fibra e sensor de toque

90R0066

Modelo da China

90R0067

Radiance Full MMI 26" (padrão)
Com fibra

90R0029
90R0030
90R0050

Radiance G2 26" (padrão)
Com fibra

90R0051

Modelo da China

90R0061
90R0052

Radiance G2 HB 26" (padrão)
Com fibra

90R0053

Modelo da China

90R0062

Radiance Ultra 27" (padrão)

90R0104

Com placa analógica

90R0102

Com placa digital

90R0100

Radiance G2 42" (padrão)

90R0070

Radiance G2 55" (padrão)

90R0069

Com sensor de toque

90R0068

Radiance Ultra 32", Secundário
Digital

90R0106

Radiance Ultra 32", Secundário
Analógico

90R0107

Radiance Ultra 32", Somente Primário

90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Secundário Digital

90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Secundário Analógico

90R0113
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Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
somente Primário

90R0114

Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI

90R0116

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

90R0123

6.5

90Z0162

90Z0163

Instruções de limpeza e desinfecção
ATENÇÃO!
Antes da limpeza e desinfecção da superfície, a unidade deve ser DESLIGADA e
desconectada da fonte de energia.
Não permita que líquidos entrem no interior da unidade.
Não permita que as superfícies exteriores entrem em contato com solventes
inaceitáveis, como os listados abaixo.
Podem ocorrer danos graves à unidade.

Limpeza do dispositivo
Limpe completamente todas as superfícies externas com um pano sem fiapos que tenha sido umedecido com
um agente de limpeza aceitável. Os materiais de limpeza aceitáveis estão listados abaixo.
Remova os resíduos de detergente limpando todas as superfícies externas com um pano sem fiapos
umedecido com água destilada.

Desinfetando o dispositivo
Desinfete a unidade esfregando todas as superfícies externas com um pano sem fiapos umedecido com álcool
etílico a 80%. Deixe a unidade secar ao ar livre.

Materiais de limpeza aceitáveis:
• Vinagre (vinagre branco destilado, 5 % de acidez)
• Limpador de vidro à base de amônia

Material de desinfecção aceitável:
• Etanol 80% por volume
Nota: Os materiais aceitáveis de limpeza e desinfecção listados acima foram testados em produtos NDS e,
quando usados conforme as instruções, não prejudicam o acabamento e os componentes plásticos do
produto.
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Tabelas de compatibilidade eletromagnética

Todos os dispositivos eletromédicos devem estar em conformidade com os requisitos da IEC 60601-1-2. É
necessário observar as precauções e cumprir as diretrizes de compatibilidade eletromagnética (EMC)
fornecidas neste manual, bem como verificar todos os dispositivos médicos em operação simultânea para
garantir a compatibilidade eletromagnética e a coexistência de todos os demais dispositivos médicos antes de
um procedimento cirúrgico.
As características de emissões deste equipamento o tornam adequado para uso em áreas industriais e
hospitais (CISPR 11 classe A). Se for usado em um ambiente residencial (para o qual a norma CISPR 11 classe B
é normalmente necessária), este equipamento pode não oferecer proteção adequada aos serviços de
comunicação por radiofrequência. O usuário pode precisar adotar medidas de mitigação, como realocar ou
reorientar o equipamento.
As seguintes tabelas de EMC são fornecidas para referência:

7.1

Diretrizes e declaração do fabricante – Emissões eletromagnéticas

O produto deve ser utilizado no ambiente descrito abaixo. O usuário/operador do produto deverá garantir
que o dispositivo seja utilizado nesse ambiente.
Teste de emissões

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Grupo 1

O produto usa energia de RF somente para sua
função interna. Portanto, as emissões de RF são
muito baixas e não é provável que causem
interferência em equipamentos eletrônicos
próximos.

Emissões de RF CISPR 11

Classe B

O produto é adequado para uso em todos os
estabelecimentos, com exceção dos
estabelecimentos públicos, e aqueles
diretamente conectados à rede pública de
fornecimento de energia que abastece prédios
utilizados para fins públicos.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Classe A

Flutuações de tensão/
emissões intermitentes
IEC 61000-3-3

Conformidade

Emissões de RF CISPR 11

Tabelas de compatibilidade eletromagnética
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7.2

Orientação e declaração do fabricante - Imunidade de interferência eletromagnética

Este produto deve ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário deve
assegurar que o produto seja utilizado no ambiente determinado.
Teste de imunidade
Descarga eletrostática (ESD) IEC 61000-4-2

Teste de imunidade
±2, ±4, ±6, ±8 kV de descarga por contato
±2, ±4, ±6, ±8, ±15 kV de descarga no ar
3 V/m

Campo de RF irradiada IEC 61000-4-3

80 MHz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz
80 MHz a 2,7 GHz. 3 V/m

Campos de proximidade provenientes de
transmissores sem fio IEC 61000-4-3

Testes por ponto: 385 MHz a 27 V/m;
(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz a 9 V/m;
(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz a
28 V/m
±2 kV, rede elétrica CA

Transiente elétrico rápido/explosão IEC 61000-4-4

±1 kV, portas de E/S
100 kHz de PRR

Pico IEC 61000-4-5
Rede elétrica CA, linha - terra
Rede elétrica CA, linha - linha

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

RF conduzida IEC 61000-4-6

Bandas ISM de 6 V
80 % AM 1 kHz

Campo magnético de frequência de alimentação
(50/60 Hz) IEC 61000-4-8

30 A/m - 50 ou 60 Hz
100 % de queda, 0,5 período, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°
Afundamentos de tensão, interrupções curtas e
variações de tensão nas linhas de entrada da fonte de 100 % de queda, 1 período
alimentação IEC 61000-4-11
30 % de queda, 25/30 períodos (50/60 Hz)
100 % de queda de interrupção, 5 s
NOTA!
A intensidade dos campos de transmissores fixos, como estações de base para telefones de
rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádios amadores, transmissões de rádio
AM e FM e transmissões de TV, não pode ser prevista teoricamente com precisão. Para
avaliar o ambiente eletromagnético devido aos transmissores de RF fixos, um estudo
eletromagnético do local deve ser considerado. Se a intensidade de campo medida no local
em que o produto é utilizado exceder o nível de conformidade de RF aplicável, conforme
especificado acima, deve-se verificar se o produto apresenta funcionamento normal. Se for
observado um desempenho anormal, medidas adicionais poderão ser necessárias, como
reorientação ou reposicionamento do produto.
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NOTA!
Na faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades de campo devem ser inferiores
a 3 V/m.

7.3

Orientação e declaração do fabricante - Distâncias de separação recomendadas

Distâncias de separação recomendadas entre os equipamentos de comunicação de RF
portáteis/móveis e o produto
O produto deve ser utilizado em um ambiente eletromagnético onde as perturbações de RF irradiadas sejam
controladas. O cliente ou usuário do produto pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo
uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF (transmissores) portáteis e móveis e o
produto conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída dos equipamentos de
comunicação.
PERIGO!
Efeitos dos dispositivos de comunicação de RF (transmissores) nas características de
desempenho
Os dispositivos de comunicação HF portáteis podem afetar as características de
desempenho do dispositivo. Portanto, esses dispositivos devem ser mantidos a uma
distância mínima de 30 cm (independentemente de qualquer cálculo) do insuflador e de
seus acessórios e cabos.
Potência máxima de saída Distância de separação em metros de acordo com a frequência do transmissor
(W) do transmissor
150kHz a 80 MHz
80 MHz a 800 MHz
800 MHz a 2,7 GHz
0,01

0,12

0,12

0,23

0,10

0,38

0,38

0,73

1,00

1,20

1,20

2,30

10,00

3,80

3,80

7,30

100,00

12,00

12,00

23,00

Para os transmissores com uma potência máxima de saída não relacionada acima, a distância de separação
recomendada d em metros (m) pode ser estimada utilizando a equação aplicável à frequência do transmissor,
em que P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do
transmissor.
NOTA!
A 80 MHz e a 800 MHz, é aplicada a distância de separação para a faixa de frequência mais
elevada.
NOTA!
Essas diretrizes talvez não se apliquem a todas as situações. A propagação eletromagnética
é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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8.1

Declarações de conformidade

FCC e Diretrizes do conselho de normas europeias
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das regras da FCC e com o Regulamento da União
Europeia 2017/745 sobre Dispositivos Médicos. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este
dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer
interferência recebida, incluindo interferências que possam causar resultados indesejáveis.
1. Use os cabos especificados em anexo com o monitor colorido de modo a não interferir com recepção de
rádio e televisão. O uso de outros cabos e adaptadores pode causar interferências com outros
equipamentos eletrônicos.
2. Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites em relação à Parte 15 da FCC e
CISPR 11. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado
e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio.
IEC
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para dispositivos médicos IEC 60601-1-2.
Esses limites foram projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em uma
instalação médica típica. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não
for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais a outros
dispositivos nas proximidades.
FCC, Diretrizes do Conselho de normas europeias e IEC:
Não há garantia de que não ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento
causar uma interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e
desligar o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais
das seguintes medidas:
• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
• Consulte seu revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.
Os acessórios conectados a este produto devem ser certificados de acordo com as respectivas normas IEC (ou
seja, IEC 60950-1 e IEC 62368-1) para equipamentos de processamento de dados e IEC 60601-1 para
equipamentos médicos.
Além disso, todas as configurações devem estar em conformidade com a norma do sistema, IEC 60601-1-1.
Qualquer pessoa que conecte um equipamento adicional ao conector do sinal de entrada ou de saída
configura um sistema médico e, portanto, é responsável pela conformidade desse sistema aos requisitos da
norma IEC 60601-1-1. Quem for responsável por fixar a unidade ao sistema precisará garantir que o
equipamento de montagem usado com o produto esteja em conformidade com a norma IEC 60601-1. Se
estiver em dúvida, consulte o departamento de serviço técnico ou o representante local.
FCC
Nota: este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de
Classe B, de acordo com a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram projetados para fornecer uma
proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera,
utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções,
poderá causar interferências prejudiciais a comunicações de rádio. Porém, não há garantia de que não
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ocorrerá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento causar uma interferência
prejudicial à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento,
recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência por meio de uma ou mais das seguintes medidas:
• Reoriente ou reposicione a antena receptora.
• Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
• Conecte o equipamento a uma tomada de um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
• Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

8.2

Declaração legal

A NDS pode vender seus produtos por intermédio de outros fabricantes, distribuidores e revendedores de
dispositivos médicos e, portanto, os compradores devem consultar a entidade por meio da qual este produto
da NDS foi originalmente adquirido para obter informações sobre os termos das garantias de produto
aplicáveis fornecidas pela entidade, se houver.
A NDS não assume nem autoriza qualquer pessoa a assumir quaisquer outras responsabilidades em conjunto
e/ou relacionadas à venda e/ou utilização de seus produtos. Para garantir o uso, o manuseio e o cuidado
adequados dos produtos da NDS, os clientes devem consultar a literatura específica, o manual de instruções e/
ou a rotulagem do produto fornecidos juntamente com o produto ou disponibilizados de outra forma.
Os clientes devem estar cientes de que a configuração do sistema, o software, a aplicação, os dados do cliente
e o controle do operador do sistema, entre outros fatores, afetam o desempenho do produto. Embora os
produtos da NDS sejam considerados compatíveis com muitos sistemas, a implementação funcional
específica pelos clientes pode variar. Portanto, a adequação de um produto para uma finalidade ou aplicação
específica deve ser determinada pelo consumidor e não é garantida pela NDS.
A NDS RENUNCIA ESPECIFICAMENTE A GARANTIAS DE QUALQUER TIPO, SEJAM EXPRESSAS, IMPLÍCITAS E/OU
ESTATUTÁRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, APTIDÃO E/OU
ADEQUAÇÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E DE NÃO INFRAÇÃO COM RELAÇÃO A TODOS OS PRODUTOS
OU SERVIÇOS DA NDS. QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E/OU REPRESENTAÇÕES DE QUALQUER TIPO,
NATUREZA OU EXTENSÃO, SEJAM IMPLÍCITAS, EXPRESSAS E/OU DECORRENTES DE QUALQUER ESTATUTO, LEI,
USO COMERCIAL, COSTUME, COMÉRCIO OU OUTRO, SÃO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDAS E REJEITADAS.
A NDS, seus fornecedores e/ou distribuidores não são responsáveis, diretamente ou por meio de indenização,
por danos especiais, incidentais, consequentes, punitivos, exemplares ou indiretos, incluindo mas não
limitados a supostos danos por atraso no transporte, entrega não realizada, falha do produto, design ou
fabricação do produto, incapacidade de utilizar os produtos ou serviços em questão, perda de negócios
futuros (perda de lucros), ou qualquer outra causa, seja qual for, em conexão ou decorrente da compra, venda,
arrendamento, locação, instalação ou utilização dos produtos da NDS em questão, destes termos e condições
ou relacionada a quaisquer termos de qualquer acordo que incorpore estes termos e condições.
ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITEM EXCLUSÕES E RENÚNCIAS DE CERTAS GARANTIAS OU LIMITAÇÕES DE
RESPONSABILIDADE, DE FORMA QUE AS LIMITAÇÕES E/OU EXCLUSÕES AQUI ESTABELECIDAS PODEM NÃO SE
APLICAR. NESSE CASO, A RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA À MÁXIMA EXTENSÃO PERMITIDA POR LEI NA
JURISDIÇÃO EM QUESTÃO.
As informações fornecidas neste documento, incluindo todos os designs e materiais relacionados, são
propriedades valiosas da NDS e/ou seus licenciadores que, conforme o caso, reservam todos os direitos de
patente, direitos autorais e outros direitos de propriedade deste documento, incluindo todos os direitos de
design, fabricação, reprodução, utilização e venda, exceto quando tais direitos sejam expressamente
concedidos a terceiros.
Este manual do usuário está sujeito a alterações sem aviso prévio. Caso exista qualquer preocupação com
relação às últimas instruções de uso, consulte a NDS.
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