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1 Catatan Penting untuk Pengguna
Baca petunjuk penggunaan dengan cermat dan pahami pengoperasian dan fungsi perangkat serta aksesori
sebelum digunakan selama prosedur bedah. Ketidakpatuhan terhadap petunjuk yang tercantum dalam buku
panduan ini dapat menyebabkan

• cedera fatal pada pasien,

• cedera serius pada tim bedah, perawat, atau petugas layanan,

• atau kerusakan atau malfungsi pada perangkat dan/atau aksesori.

Produsen berhak untuk mengubah tampilan, grafik, dan data teknis produk melalui pengembangan produk
yang berkelanjutan.

Harap dicatat: Paragraf yang ditandai dengan kata PERINGATAN, PERHATIAN, dan CATATAN memiliki arti
khusus. Bagian yang ditandai dengan kata-kata ini harus benar-benar diperhatikan.

PERINGATAN!

Berisiko mengancam keselamatan dan/atau kesehatan pasien, pengguna, atau pihak
ketiga. Patuhi peringatan ini untuk menghindari cedera terhadap pasien, pengguna,
atau pihak ketiga.

PERHATIAN!
Paragraf ini memuat informasi yang disediakan bagi operator berkenaan dengan tujuan
penggunaan dan penggunaan yang tepat dari perangkat atau aksesori.

CATATAN!

Paragraf ini berisi informasi untuk memperjelas petunjuk atau menyediakan
informasi berguna tambahan.
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2 Informasi Keselamatan

2.1 Peringatan dan Perhatian

Simbol ini memberi tahu pengguna bahwa ada informasi penting mengenai pemasangan dan/
atau pengoperasian peralatan ini setelah simbol. Informasi yang didahului oleh simbol ini harus
dibaca dengan saksama.

Simbol ini memberi tahu pengguna bahwa buku panduan pengguna dan salinan terjemahan
tersedia di situs web NDS: www.ndssi.com/user-manuals/

Simbol ini memperingatkan pengguna bahwa tegangan yang tidak diinsulasi di dalam unit
mungkin cukup besar untuk menyebabkan sengatan listrik. Jangan sentuh komponen apa pun di
dalam unit. Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, JANGAN melepas penutup atau bagian
belakang.

Simbol ini memberi tahu pengguna bahwa informasi yang didahului oleh simbol ini harus dibaca
dengan saksama guna menghindari kerusakan pada peralatan.

Simbol ini menunjukkan produsen.

Simbol ini menunjukkan perwakilan Komunitas Eropa produsen.

Simbol ini menunjukkan bahwa perangkat ini adalah Perangkat Medis. Produk ini dimaksudkan
untuk digunakan hanya oleh para profesional kesehatan di lingkungan kesehatan profesional.

Produk ini disetujui T.U.V. sehubungan dengan sengatan listrik, kebakaran, dan bahaya mekanis
yang hanya sesuai dengan CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 dan ANSI/AAMI ES60601-1.

Produk ini memenuhi persyaratan EN60601-1 serta sesuai dengan Peraturan Perangkat Medis Uni
Eropa 2017/745.

PERHATIAN!
Jika terjadi insiden serius

Harap laporkan setiap insiden serius yang terjadi akibat perangkat ke produsen dan
otoritas yang berwenang di Negara Bagian tempat pengguna dan/atau pasien berada.

PERHATIAN!

Produk ini adalah perangkat medis Kelas I menurut MDR di Eropa. Dilarang memodifikasi.
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PERHATIAN!

Produk ini adalah perangkat medis Kelas II di Amerika Serikat dan Kanada. Dilarang
memodifikasi.

CATATAN!

Peralatan/sistem ini dimaksudkan untuk digunakan hanya oleh para profesional
kesehatan.

CATATAN!

Tidak ada bagian yang dapat diperbaiki pengguna di dalam. Serahkan perbaikan kepada
personel layanan yang memenuhi syarat.

PERINGATAN!
Bahaya kebakaran dan sengatan listrik

Jangan biarkan produk ini terkena hujan atau lembap.

PERINGATAN!

Jangan gunakan steker terpolarisasi unit ini dengan stopkontak kabel ekstensi atau outlet
lainnya kecuali jika cabang dapat sepenuhnya dimasukkan.

CATATAN!

Produk ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan medis untuk perangkat di
sekitar pasien.

Dengan ini, NDS Surgical Imaging, LLC menyatakan bahwa Sistem ZEROWIRE® G2 ini memenuhi persyaratan
penting dan ketentuan relevan lainnya pada Direktif 2014/53/EU. Teks lengkap Deklarasi Kesesuaian EU
tersedia berdasarkan permintaan.

Undang-undang federal (Amerika Serikat) membatasi penjualan perangkat ini oleh atau atas perintah dokter.

Persetujuan Radio:
Perangkat ini memenuhi persyaratan Draf EN302 567 V2.0.24 dan sesuai dengan Petunjuk Radio dan Peralatan
(RED) 2014/53/EU.

Identifikasi FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 atau 2ASUJ-SII-SK63102, 2ASUJ-SII-SK63101

Kanada Industri: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 atau 25001-SIISK63102, 25001-SIISK63101

Produk ini memenuhi standar di atas hanya bila digunakan dengan catu daya kelas medis yang disediakan
oleh NDS.

Model ZEROWIRE® G2
Catu Daya GlobTek GTM91120-3024-T3A

Input AC 100 hingga 240 Volt pada 50 hingga 60 Hz

Output DC 24 volt pada 1,25 amp
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2.2 Kabel Daya

Gunakan kabel daya kelas rumah sakit yang disediakan dengan steker yang benar untuk sumber listrik Anda.

• Kabel daya adalah satu-satunya perangkat pemutus arus yang diakui untuk produk ini. Untuk mematikan
produk, cabut kabel daya dari sumber listrik AC.

• Jika perangkat dipasang di dinding, lepaskan adaptor daya yang dipasang di dinding untuk mematikan
produk.

• Produk dan peralatan medis lainnya harus diatur posisinya sehingga kabel daya dan sambungan ke
sumber listrik AC mudah dijangkau.

• Jika kabel ekstensi atau papan soket listrik diperlukan untuk menyambungkan produk ini ke sumber listrik
AC, pastikan bahwa steker kabel daya dapat dihubungkan ke kabel atau papan soket listrik dengan aman.

• Produk ini harus dinyalakan dari sirkuit yang dikendalikan oleh pusat ketika digunakan di Amerika Serikat
pada tegangan lebih dari 120 volt.

2.3 Daur ulang

Ikuti peraturan dan rencana daur ulang pemerintah setempat terkait daur ulang atau
pembuangan peralatan ini.
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3 Informasi Umum

3.1 Tentang Buku Panduan Ini

Buku panduan ini dirancang untuk membantu pengguna dalam pemasangan, penyiapan, dan pengoperasian
sistem video nirkabelZEROWIRE® G2.

Deskripsi fungsional dalam buku panduan ini menjelaskan:

1. Penerima ZEROWIRE® G2

2. Pemancar ZEROWIRE® G2 (input: DVI dan 3G-SDI)

Lihat Kit AksesoriZEROWIRE® G2 berdasarkan Layar [}  32] untuk mengetahui nomor komponen produk
dan aksesori.

3.2 Penggunaan yang Dimaksudkan dan Kontraindikasi

Penggunaan yang Dimaksudkan
ZEROWIRE® G2 NDS merupakan pemancar dan penerima komunikasi video nirkabel berpasangan, yang
ditujukan untuk pengiriman sinyal video dari sumber seperti kamera/prosesor endoskopi, atau sumber video
lainnya melalui tautan frekuensi radio ke Penerima ZEROWIRE® G2 untuk tampilan gambar selama prosedur
bedah endoskopi dan umum.

Sistem video nirkabel ZEROWIRE® G2 merupakan perangkat nonsteril yang dapat digunakan kembali dan
tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam bidang steril.

Kontraindikasi
1. Unit ini adalah perangkat nonsteril yang dapat digunakan kembali dan tidak dimaksudkan untuk

digunakan dalam bidang steril.

2. Peralatan ini tidak boleh digunakan saat ada campuran anestesi yang mudah terbakar dengan udara,
oksigen, atau dinitrogen monoksida.

Jangan gunakan di Lingkungan MR

PERINGATAN!

Komponen produk ini tidak boleh bersentuhan dengan pasien. Jangan pernah menyentuh
produk dan pasien secara bersamaan. Selalu jaga jarak minimum 20 cm antara perangkat
yang beroperasi dan pengguna atau pasien.

PERINGATAN!

Jika diterapkan untuk misi kritis, kami sangat menganjurkan agar pasangan pemancar dan
penerima ZEROWIRE® G2 pengganti, dan kabel DVI, segera tersedia.

Selain itu, kami menganjurkan bahwa tampilan yang diprogram ke sumber video segera
tersedia setiap kali prosedur bedah sedang berlangsung.

Lihat Pemasangan secara umum [} 21].
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3.3 Ikhtisar

Sistem ZEROWIRE® G2 memungkinkan pengiriman sinyal video secara nirkabel dari output DVI atau 3G-SDI
prosesor kamera endoskopik atau sumber video lainnya ke input DVI tampilan video.

Sistem ini beroperasi sebagai sistem HD nirkabel berbasis 60 GHz sesuai dengan aturan FCC (Bagian 15) yang
mengatur pita 57 - 64  GHz tanpa izin yang terletak di bagian gelombang milimeter (mmW) pada spektrum
elektromagnetik.

Sistem terdiri dari pasangan Pemancar dan Penerima. Pemancar dan Penerima dirancang untuk dipasang di
tepi belakang atas layar.

Pemancar dapat memperoleh sinyal video inputnya baik dari prosesor kamera endoskopik atau output drive
ulang DVI atau SDI layar.

Output Penerima terhubung ke input DVI layar. Unit dinyalakan dari  catu daya  NDS 24  VDC atau melalui
kabel adaptor Y.

CATATAN!

Kabel adaptor  Y  hanya untuk digunakan dengan layar NDS yang dinyalakan oleh  catu
daya NDS 24 VDC.

Untuk informasi tentang  adaptor  Y, lihat  Opsi Daya [}  16]. Untuk penyiapan secara umum, lihat
Pemasangan secara umum [} 21].

3.4 Jarak Tanpa Gangguan

Perangkat yang terdaftar pada tabel berikut ini telah diuji untuk menunjukkan jarak aman minimum agar
ZEROWIRE® G2 dapat beroperasi tanpa mengganggu satu sama lain.

Kapan saja, jika ZEROWIRE® G2 diyakini menyebabkan atau mendapatkan gangguan dari perangkat tersebut,
cukup jauhkan perangkat dari satu sama lain, lalu pertahankan jarak pemisahan seperti yang ditentukan
dalam tabel berikut.

Peralatan Diuji Jarak ke Pemancar Jarak ke Penerima
Elektrokauter > 2 kaki > 1 kaki

RFID > 1 cm > 1 cm

Titik Akses Nirkabel 2,4 GHz > 6 inci > 6 inci

Titik Akses Nirkabel 5,8 GHz > 6 inci > 6 inci

Telepon Seluler > 1 cm > 1 cm

Perangkat Bluetooth > 1 cm > 1 cm
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4 Penyiapan dan Pemasangan

4.1 Panel Konektor

(1)

(2)

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

Panel konektor Pemancar dan Penerima ZEROWIRE® G2

(1) Pemancar ZEROWIRE® G2 (5) Input DVI
(2) Penerima ZEROWIRE® G2 (6) Output DVI
(3) Sakelar NYALA/MATI (7) Input 3G-SDI
(4) Konektor daya (8) Port USB (untuk pembaruan firmware)

CATATAN!

Port USB digunakan untuk menginstal pembaruan ke firmware Pemancar atau Penerima,
dan tidak untuk digunakan sebagai port I/O tujuan umum.
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(1)(2) (3) (4)(1)(2)
Penautan Pemancar/Penerima dan LED status

(1) LED Tautan
(2) Tombol Link
(3) LED Status Pemancar
(4) LED Status Penerima

Tombol LINK digunakan untuk menautkan Pemancar ke Penerima.

Pada Penerima, tombol  LINK  juga digunakan untuk mengaktifkan grafik batang Kekuatan Sinyal yang
dijelaskan di bagian Kekuatan Sinyal dan Pesan Diagnostik OSD [} 26].

4.2 Pemasangan

Braket Dudukan
Lihat Kit AksesoriZEROWIRE® G2 berdasarkan Layar [} 32].

Pemasangan (layar terpasang)

CATATAN!

Pemasangan ini membutuhkan dua orang: satu untuk menahan layar, dan satu lagi untuk
melakukan pemasangan.

Ganti sekrup dudukan sisi kiri dengan dua sekrup dudukan lebih panjang yang disediakan. Lihat A di gambar
Tampilan belakang pemasangan – sekrup dudukan [} 15].

Kencangkan sekrup sisi kiri yang disediakan hanya dengan 2 - 3 putaran.

Lepaskan dua sekrup sisi kanan dari dudukan VESA. Lihat B di gambar Tampilan belakang pemasangan –
sekrup dudukan [} 15].
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A B

Tampilan belakang pemasangan – sekrup dudukan

Dengan bilah dudukan menghadap ke depan layar, geser braket step di antara
dudukan VESA dan bagian belakang layar hingga takik yang ditandai untuk layar yang
Anda tangani pas di atas dua sekrup kiri. Lihat C di gambar Tampilan belakang
pemasangan – braket step dan modul [} 16].

Ganti sekrup kanan dengan sekrup yang disediakan.

Kencangkan semua sekrup.
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C D
Tampilan belakang pemasangan – braket step dan modul

Dengan bagian belakang modul Pemancar atau Penerima ZEROWIRE® G2 menghadap ke depan layar,
sejajarkan slot di bagian bawah modul dengan bilah dudukan, dan dorong modul ke bilah dudukan hingga
modul terpasang dengan kencang. Lihat D di gambar Tampilan belakang pemasangan – braket step dan
modul [} 16].

4.3 Opsi Daya

Pemancar dan Penerima ZEROWIRE® G2 yang digunakan dengan layar NDS 32'’ atau lebih kecil yang
didukung dapat menggunakan kabel adaptor Y opsional untuk memberi daya pada unit ZEROWIRE® G2.
Dua jenis kabel adaptor Y ditunjukkan di bawah ini.

Jika berlaku, kabel Y yang sesuai disertakan dalam kit aksesori (lihat Kit AksesoriZEROWIRE® G2 berdasarkan
Layar [} 32] untuk menentukan kit aksesori yang tepat untuk layar NDS yang digunakan).

Unit Pemancar dan Penerima ZEROWIRE® G2 juga dapat diberi daya menggunakan catu daya 24 VDC yang
disertakan.

Kabel Adaptor ‘Y’ SwitchCraft (35X0096)
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Kabel Adaptor ‘Y’ XLR (35X0097)

(1) (2)

(1) Nomor model catu daya 24 VDC
(2) J3 adaptor ‘Y’ atau kabel catu daya 24 VDC terhubung di sini

GlobTek GTM91120-3024-T3A

Saat menggunakan catu daya, pilih dan pasang adaptor steker yang cocok dengan kebutuhan daya.
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4.4 Diagram Kabel

Kabel Pemancar ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) Sumber video DVI
(2) Output DVI (kabel DVI)
(3) Output SDI (kabel 3G-SDI opsional)
(4) Daya ke layar (24 VDC)
(5) Daya ke pemancar (24 VDC)
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Kabel Penerima ZEROWIRE® G2

(1)

(2)

(3)

Penerima Kabel

(1) Input DVI (kabel DVI)
(2) Daya ke pemancar (24 VDC)
(3) Daya ke layar (24 VDC)

4.5 Radius Tekukan Kabel

PERHATIAN!
Penurunan sinyal video

Kami menyarankan agar radius tekukan kabel logam tidak lebih dari 2,5 inci (63 mm) atau 7
kali diameter kabel, mana pun yang lebih besar. Tekukan lancip dapat merusak kabel dan/
atau menurunkan sinyal video.

4.6 Penyiapan

Menautkan Pemancar dan Penerima
Sebelum menggunakan sistem ZEROWIRE® G2, pasangan Pemancar dan Penerima harus ditautkan.

Setelah pasangan Pemancar dan Penerima ditautkan, Pemancar dan Penerima akan tetap tertaut hingga
Pemancar benar-benar ditautkan ke Penerima lain atau Penerima benar-benar ditautkan ke Pemancar lain.

CATATAN!

Jika pasangan yang tertaut dimatikan, Pemancar dan Penerima akan secara otomatis
tertaut satu sama lain saat dihidupkan lagi.
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Prosedur penautan:
1. Hubungkan sumber video DVI atau SDI ke unit Pemancar (2) dan layar ke output DVI unit Penerima (3).
2. Tekan dan tahan tombol LINK (6) pada unit Penerima (3) hingga LED penautannya (5) mulai berkedip

biru dengan cepat, lalu lepaskan. Pada tahap ini, pengguna memiliki waktu 60 detik untuk menuju ke unit
lain dan menekan tombol LINK pada perangkat tersebut (2).

3. Tekan dan tahan tombol LINK (6) pada unit Pemancar (2) hingga LED penautannya (5) mulai berkedip
biru dengan cepat, lalu lepaskan.

4. Ketika unit Pemancar dan Penerima mengidentifikasi satu sama lain dan mulai tertaut, LED status  (7)/
(8) dan LED tautan (5) pada dua unit tersebut akan berkedip cepat selama beberapa detik. Setelah tautan
berhasil dibuat, LED penautan masing-masing unit akan mati.

(5) (6)

(2)

(7)

(3)

(8)

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

Prosedur penautan

(1) Sinyal DVI atau SDI
(2) Pemancar
(3) Penerima
(4) Output DVI ke Layar
(5) LED Penautan
(6) Tombol penautan Pemancar/Penerima (tekan untuk mulai menautkan)
(7) LED Status Pemancar
(8) LED Status Penautan
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PERHATIAN!

Unit Pemancar dan Penerima ZEROWIRE® G2 tidak kompatibel dengan unit Pemancar dan
Penerima ZEROWIRE® G2 sebelumnya.

Menyalurkan video
Setelah penautan selesai, LED status akan berubah menjadi biru dan gambar sumber akan muncul di layar.
Dengan demikian, penyiapan dasar telah selesai.

CATATAN!

Pemancar dan Penerima tidak hanya dapat melakukan operasi garis pandang, yakni
pasangan Pemancar dan Penerima akan beroperasi dengan andal meskipun ada hambatan
yang mengganggu. Namun, kedua unit tidak boleh sepenuhnya dikelilingi oleh benda
logam.

4.7 Pemasangan secara umum

PERINGATAN!

Jika diterapkan untuk misi kritis, kami sangat menganjurkan agar pasangan pemancar dan
penerima ZEROWIRE® G2 pengganti, dan kabel DVI, segera tersedia.

Selain itu, kami menganjurkan bahwa tampilan yang diprogram ke sumber video segera
tersedia setiap kali prosedur bedah sedang berlangsung.

(1) (2)

Pemasangan secara umum

(1) Pemancar
(2) Penerima
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4.8 Kinerja

Sistem Video Nirkabel HD ZEROWIRE® G2 dimaksudkan dan dioptimalkan untuk digunakan di ruang bedah
atau prosedur. Penggunaan di luar lingkungan klinis tidak dianjurkan.

Langkah-langkah berikut akan membantu Anda mencapai kinerja optimal untuk sistem ZEROWIRE® G2:

1. Pasang dua komponen tersebut setidaknya 5 kaki (1,5 m) dari lantai.

2. Idealnya, pemancar dan penerima berada pada ketinggian yang sama.

3. Untuk tautan video yang andal, ikuti pedoman penyiapan yang dijelaskan di bagian Posisi dan Orientasi
[} 22].

4. Pemancar dan penerima harus saling berhadapan dan terlihat satu sama lain di ruang udara bebas.

5. Untuk aplikasi nongaris pandang, kami menganjurkan agar Pemancar dan Penerima terletak dalam jarak 6
kaki (1,8 m) dari dinding atau lebih dekat.

4.9 Posisi dan Orientasi

Karena bentuk medan sinyal antena, unit Pemancar dan Penerima harus dipasang sedemikian rupa sehingga
sejajar secara vertikal dan horizontal dalam ± 10°.

Penyejajaran Vertikal
Penyejajaran vertikal harus dalam ± 10°.

Penyejajaran Horizontal
Penyejajaran horizontal harus dalam ± 10°.

+10°
0°

-10°

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Pemancar
(2) Monitor primer
(3) Penerima
(4) Monitor sekunder
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(1)
(2)

(1) Pemancar
(2) Bentuk medan

Ketinggian
Pemancar dan Penerima harus diposisikan setidaknya 5  kaki (1,5  m) di atas lantai, berada pada ketinggian
yang sama, dan sebaiknya dengan tepi depan Pemancar dan Penerima paralel dan saling berhadapan.

Jarak horizontal antara Pemancar dan Penerima
ZEROWIRE® G2 akan beroperasi dengan baik pada jarak horizontal antara Pemancar dan Penerima hingga 30
kaki (9,1 m). Namun, dalam kasus sebagian besar lingkungan OR, hasil terbaik dicapai dengan jarak horizontal
hingga 8 kaki (2,4 m).
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Min. 5 ft (1.5 m)

Max. 8 ft (2.4 m)

Min. 5 ft (1.5 m)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)(6)(7)

(1) Pemancar ZEROWIRE® G2 (5) Dudukan rol
(2) Layar primer (6) Meja bedah
(3) Layar sekunder (7) Kereta endoskopi
(4) Penerima ZEROWIRE® G2

4.10 Operasi Nongaris Pandang

Sistem ZEROWIRE® G2 dapat mempertahankan tautan nirkabel ketika terhalang sebagian. Namun, kinerja
terbaik akan tercapai ketika garis pandang antarunit kosong.

Di lingkungan OR, sistem boom yang dipasang di langit-langit dan sambungan lengan pegasnya, beserta
kepala lampu bedah, merupakan struktur logam besar yang berpotensi memblokir sinyal nirkabel jika
menghalangi garis pandang antara Pemancar dan Penerima (lihat ilustrasi di bawah).

Lampu bedah sebaiknya diposisikan di luar atau di atas garis pandang. Jika suatu objek harus menghalangi
garis pandang, opsi terbaik yang dapat dilakukan adalah menempatkannya di tengah-tengah antara
Pemancar dan Penerima.

Kamar OR yang dinding dan/atau langit-langitnya terbuat dari lembaran logam dapat menurunkan kinerja
ZEROWIRE® G2. Kondisi ini mungkin dapat dimitigasi dengan memindahkan Pemancar dan Penerima agar
lebih dekat satu sama lain, mengatur garis pandangnya ke 0° (lihat Posisi dan Orientasi [}  22]), dan
memastikan tidak ada penghalang antara Pemancar dan Penerima.
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Nongaris pandang

4.11 Menghindari Interferensi Saluran Pendamping

Jika penerapan ZEROWIRE® G2 adalah satu sistem per kamar yang tipikal, pada dasarnya tidak ada
pembatasan. Fitur Pemilihan Saluran pemancar memilih saluran yang paling tidak rentan terhadap
gangguan dari dua saluran yang tersedia berdasarkan hasil pemindaiannya saat dinyalakan.

Beberapa faktor yang memengaruhi isolasi saluran ZEROWIRE® G2 tercantum di bawah ini.

1. Ketebalan dan bahan dinding kamar.

2. Pembukaan dan penutupan pintu kamar.

3. Struktur langit-langit kamar dan bahan yang digunakan dalam konstruksinya.

CATATAN!

Pengoperasian lintas kamar tidak didukung.
Pasangan Pemancar/Penerima EleVision™ harus dipasang di kamar yang sama.
Ketika dua pasangan Pemancar/Penerima dipasang di kamar tertentu, masing-masing
pasangan harus ditautkan secara terpisah, satu pasang pada suatu waktu, pasangan kedua
ditautkan setelah pasangan pertama berhasil ditautkan. Tidak perlu mematikan pasangan
yang ditautkan pertama sebelum menyalakan atau menautkan pasangan kedua.
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4.12 Penggunaan Saluran

Rekomendasi yang tercantum di bawah ini harus digunakan untuk menentukan pengaturan yang sesuai.

1. Unit Pemancar dan/atau Penerima ZEROWIRE® G2 tidak dapat digunakan dengan unit Pemancar
dan/atau Penerima ZEROWIRE® G2 sebelumnya.

2. Maksimum dua sistem ZEROWIRE® G2 dapat dioperasikan di kamar yang sama. Pemancar dan penerima
harus dipisahkan setidaknya 3 kaki (1 m) di dalam kamar.

3. Kelompok berisi dua sistem ZEROWIRE® G2 dapat dipasang dalam beberapa kamar, asalkan antar kamar
berjarak setidaknya 25 kaki (7,6 m).

4. Pemancar dan/atau Penerima ZEROWIRE® G2 tidak boleh dipasang di lemari logam atau dikelilingi
oleh benda logam karena hal ini akan mencegah Pemancar berkomunikasi dengan Penerima.

4.13 Pemasangan Multi Sistem

Ketika dua sistem akan dipasang di OR tertentu, gunakan prosedur berikut:

1. Jika unit Pemancar dan Penerima belum ditautkan, beri daya ke satu Pemancar dan satu Penerima, lalu
ikuti Prosedur Penautan yang dijelaskan di Penyiapan [} 19].

2. Nyalakan pasangan Pemancar dan Penerima kedua, dan ulangi Prosedur Penautan. Pasangan
Pemancar dan Penerima harus dihubungkan satu pasangan pada suatu waktu. Kami
menyarankan agar pasangan tertaut diberi label untuk memfasilitasi pemasangan dan pemecahan
masalah.

4.14 Kekuatan Sinyal dan Pesan Diagnostik OSD

Saat penerima terhubung ke monitor, pesan diagnostik yang jelas ditampilkan di sudut kiri bawah layar untuk
memberi tahu pengguna tentang status penerima saat ini.

Pesan akan ditampilkan selama 15 detik, kecuali Pencarian sinyal nirkabel pemancar gagal dan Tidak
ada sinyal nirkabel yang terdeteksi: ss=0 vm=NONE.

Pencarian sinyal nirkabel pemancar gagal  dan  Tidak ada sinyal nirkabel yang terdeteksi:
ss=0 vm=NONE akan muncul hingga tindakan perbaikan dilakukan.

Ketika pesan  Tidak ada sinyal nirkabel yang terdeteksi: ss=0  vm=NONE  dan/atau grafik 1 batang
ditampilkan di layar, tautan nirkabel tidak dapat diandalkan dan memerlukan tindakan perbaikan cepat.
Grafik batang Kekuatan Sinyal ditampilkan di sudut kanan bawah monitor penerima selama 60 detik sejak
dinyalakan. Grafik ini juga ditampilkan ketika tautan berhasil dilakukan setelah tautan terputus.

Saat kualitas tautan kurang baik atau buruk, grafik batang akan ditampilkan secara otomatis untuk
memperingatkan pengguna bahwa tindakan perbaikan diperlukan.
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Pesan OSD ditampilkan di bawah batang kekuatan sinyal.

(1)

(1) Batang kekuatan sinyal

Pesan OSD
Tidak ada sinyal nirkabel yang terdeteksi: ss=0 vm=NONE
Tidak ada sinyal DVI/SDI yang terdeteksi
Menerima sinyal nirkabel
Mencoba membuat tautan nirkabel
Tidak dapat membuat tautan nirkabel
Mencari sinyal nirkabel pemancar
Pencarian sinyal nirkabel pemancar gagal

Grafik batang kekuatan sinyal

Kualitas tautan sangat baik

Kualitas tautan dapat diterima

Kualitas tautan buruk atau tautan terhenti, gambar
sering pecah-pecah, dan/atau layar "membeku"
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5 Pemecahan MasalahZEROWIRE® G2

Masalah Kemungkinan penyebab Tindakan perbaikan

LED indikator tidak
menyala

Konektor daya longgar Pastikan konektor sumber daya dimasukkan
sepenuhnya ke dalam konektor daya unit.

Kabel Y
Jika Anda menggunakan kabel Y untuk memasok
daya ke unit, pastikan bahwa kabel terhubung ke catu
daya NDS 24VDC dan catu daya dialiri listrik.

Catu Daya berdiri
sendiri

Jika catu daya yang berdiri sendiri sedang digunakan,
pastikan catu daya telah dimasukkan sepenuhnya ke
stopkontak dinding.

Stopkontak dinding

Beberapa stopkontak dinding memiliki sakelar
NYALA/MATI bawaan.

Jika stopkontak yang Anda gunakan memiliki sakelar
bawaan, periksa apakah soket tersebut dalam posisi
NYALA.

Lihat bagian Opsi Daya [} 16] untuk informasi tambahan.

Pemancar tidak
ditemukan

Pemancar MATI, atau
kabel dari sumber
video tidak
tersambung, atau
sumber video MATI.

Pastikan unit Pemancar dalam posisi NYALA atau
sinyal sumber terhubung.

Tidak ada gambar pada
layar setelah mengubah
resolusi input

Pemancar atau
Penerima tidak dapat
mengunci sinyal video.

Matikan, lalu nyalakan kembali Pemancar dan
Penerima ZEROWIRE® G2, bukan layar.

Gagal membuat tautan
setelah mencoba
memasangkan

Unit Pemancar dan
Penerima tidak dapat
menegosiasikan
Saluran RF untuk
terhubung.

Matikan, lalu nyalakan kembali Pemancar dan
Penerima ZEROWIRE® G2.

Video buruk atau
terputus-putus

Pemancar dan
Penerima berjarak
lebih dari 30 kaki
(9,1 m).

Kurangi jarak antara Pemancar dan Penerima menjadi
30 kaki (9,1 m) atau lebih dekat.

Lihat Jarak Maksimum di bagian
SpesifikasiZEROWIRE® G2 [} 30].

Pemancar dan
Penerima tidak
disejajarkan dengan
benar

Ikuti rekomendasi penyejajaran Pemancar-Penerima
sesuai Posisi dan Orientasi [} 22].

Koneksi DVI atau SDI
(Pemancar saja) Pastikan bahwa kabel terhubung dengan benar.

Mode video tidak
didukung

Pastikan mode video yang digunakan didukung. Lihat
Mode Video yang Didukung [} 31].

Kabel DVI atau SDI
(Pemancar saja)

Ganti kabel satu per satu dan periksa tampilan video.

Jika sinyal video ditampilkan dengan benar setelah
kabel diganti, buang kabel yang baru saja Anda ganti.

Cakap Silang Lihat Menghindari Interferensi Saluran Pendamping
[} 25].
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Masalah Kemungkinan penyebab Tindakan perbaikan
Kekuatan sinyal
rendah

Lihat Kekuatan Sinyal dan Pesan Diagnostik OSD
[} 26].

Pemancar dan
Penerima tertukar

Pastikan sumber video terhubung ke Pemancar,
bukan ke Penerima.

Indikator LED status
Keadaan LED Deskripsi
Biru dan berkedip perlahan Unit sedang memindai saluran.

Biru dan berkedip cepat Unit mencoba untuk menautkan.

Biru dan stabil Unit sedang mengirimkan (Pemancar) atau menerima
(Penerima) data video.

Biru bergantian NYALA/MATI selama 3 detik Tidak ada Informasi Penautan disimpan.
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6 Spesifikasi

6.1 SpesifikasiZEROWIRE® G2

CATATAN!

Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. Hubungi NDS untuk mendapatkan
spesifikasi terbaru.

Jenis sinyal nirkabel Pita HD nirkabel 60 GHz (WiHD)

Pita frekuensi 57 – 64 GHz

Input video (Tx) DVI-D, 3G-SDI

Output video (Rx) DVI-D

Kompresi video Tidak Ada

Dukungan format 3D Baris demi baris, atas/bawah, berdampingan

Jenis sinyal 3D DVI-D, 3G-SDI

Pengaturan waktu video 3D 1080p@59.94 (SMPTE 424M) saja

Dukungan HIPAA Enkripsi AES 256 bit

Latensi sistem < 1 bingkai

Pasangan maksimum per OR 2

RF mati < 28 dBm/MHz EIRP

Jarak maksimum < 30 kaki (9,14 m)*

Laju data 950 Mbps - 3,8 Gb/d

Konsumsi daya < 8 W

*Jarak efektif dapat bervariasi tergantung pada lingkungan tempat produk beroperasi. Ikuti petunjuk di
bagian Penyiapan [} 19] untuk mencapai kinerja dan jarak yang optimal.

Dimensi fisik
9,3 in x 3,4 in x 2,0 in / 236 mm x 87 mm x 52 mm
(Tunggal)

Berat unit 1,0 lb (0,45 kg)

Suhu pengoperasian 32 °F hingga 104 °F (0 °C hingga 40 °C)

Kelembapan pengoperasian Kelembapan relatif 20% hingga 90%, tanpa
kondensasi

Ketinggian pengoperasian 6.600 kaki (2.000 m)

Suhu penyimpanan -4 °F hingga 140 °F (-20 °C hingga 60 °C)

Kelembapan penyimpanan Kelembapan relatif < 70% (tanpa kondensasi)

Ketinggian penyimpanan 33.000 kaki (10.000 m)

Kelembapan transportasi Kelembapan relatif < 70% (tanpa kondensasi)

Tekanan udara transportasi 549 hPa – 1013 hPa
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6.2 Daya Output EIPR Maksimum dari Frekuensi Uji

Saluran Daya output EIPR maksimum dari
frekuensi uji Daya output EIRP rata-rata

Saluran rendah LRP 60,32 GHz 11,7 dBm

Saluran tinggi LRP 62,79 GHz 12,1 dBm

Saluran rendah HRP 60,48 GHz 29,3 dBm

Saluran tinggi HRP 62,64 GHz 29,6 dBm

6.3 Mode Video yang Didukung

Format Laju bingkai
(Hz)

Piksel aktif
horizontal

Piksel aktif
vertikal

Total piksel
horizontal

Total piksel
vertikal

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

Mode kustom 60 1280 1024 1688 1066

Mode kustom 60 1292 960 1576 1000

Mode kustom 60 1023 768 1396 806

Mode kustom 60 1248 1024 1688 1066

Mode kustom 60 1280 1024 1716 1108

Mode kustom 60 1440 900 1904 932

Mode kustom 60 1024 1024 1686 1068

Mode kustom 60 1024 1024 1124 1068

Mode kustom 50 1024 1024 1280 1125

Mode kustom 60 1280 1024 1688 1066

Mode kustom 60 1920 1080 2200 1125

Mode kustom 60 1920 1080 2184 1125

Mode kustom 50 1920 1080 2270 1125
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6.4 Kit AksesoriZEROWIRE® G2 berdasarkan Layar

Layar
Nomor

komponen
NDS

Kit Aksesori ZEROWIRE® G2
Pasangan

(pemancar dan
penerima)

Tunggal
(pemancar atau

penerima)
EndoVue 24" (standar) 90K0010

90Z0152 90Z0153Model Tiongkok 90K0011

Model yang dihentikan 90K0004

Radiance Full MMI 24" (standar) 90R0019

90Z0152 90Z0153

Dengan fiber 90R0022

Dengan sentuhan 90R0037

Dengan fiber dan sentuhan 90R0038

Model Tiongkok 90R0058

Radiance G2 24" (standar) 90R0063

90Z0152 90Z0153

Dengan fiber 90R0064

Dengan sentuhan 90R0065

Dengan fiber dan sentuhan 90R0066

Model Tiongkok 90R0067

Radiance Full MMI 26" (standar) 90R0029
90Z0152 90Z0153

Dengan fiber 90R0030

Radiance G2 26" (standar) 90R0050

90Z0152 90Z0153Dengan fiber 90R0051

Model Tiongkok 90R0061

Radiance G2 HB 26" (standar) 90R0052

90Z0154 90Z0155Dengan fiber 90R0053

Model Tiongkok 90R0062

Radiance Ultra 27" (standar) 90R0104

90Z0156 90Z0157Dengan papan analog 90R0102

Dengan papan digital 90R0100

Radiance G2 42" (standar) 90R0070 90Z0158 90Z0159

Radiance G2 55" (standar) 90R0069
90Z0158 90Z0159

Dengan sentuhan 90R0068

Radiance Ultra 32", Sekunder Digital 90R0106

90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32", Sekunder Analog 90R0107

Radiance Ultra 32", Khusus Primer 90R0108

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Sekunder Digital 90R0112

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Sekunder Analog 90R0113

Radiance Ultra 32", TRUCOLOR,
Khusus Primer 90R0114
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Radiance Ultra 32" 4K, 4X SDI 90R0116
90Z0162 90Z0163

Radiance Ultra 32" 4K, 12G SDI/2D 90R0123

6.5 Instruksi Pembersihan dan Disinfeksi

PERHATIAN!
Sebelum pembersihan dan disinfeksi permukaan, unit harus dalam keadaan MATI  dan
diputuskan dari sumber listriknya.

Jangan biarkan cairan masuk ke bagian dalam unit.

Jangan biarkan permukaan luar bersentuhan dengan pelarut yang tidak
diizinkan seperti yang tercantum di bawah ini.

Dapat terjadi kerusakan berat pada unit.

Membersihkan perangkat
Lap secara menyeluruh semua permukaan luar dengan kain bebas serat yang telah dibasahi dengan bahan
pembersih yang diizinkan. Bahan pembersih yang diizinkan disebutkan di bawah ini.

Bersihkan sisa detergen dengan menyeka semua permukaan luar dengan kain bebas serat yang dibasahi
dengan air suling.

Mendisinfeksi perangkat
Disinfeksi unit dengan menyeka semua permukaan luar dengan kain bebas serat yang dibasahi dengan  Etil
Alkohol 80 %. Biarkan unit mengering dengan sendirinya.

Bahan pembersih yang diizinkan:
• Cuka (cuka putih suling, keasaman 5%)

• Pembersih kaca berbahan dasar amonia

Bahan disinfeksi yang diizinkan:
• Etanol 80 % berdasarkan volume

Catatan: Bahan pembersih dan disinfeksi yang diizinkan yang tercantum di atas telah diuji pada produk NDS
dan, jika digunakan sesuai petunjuk, tidak merusak lapisan luar produk dan atau komponen plastiknya.
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7 Tabel Kompatibilitas Elektromagnetik
Semua perangkat elektronik medis harus memenuhi persyaratan IEC 60601-1-2. Tindakan pencegahan,
kepatuhan terhadap informasi panduan Kompatibilitas Elektromagnetik (EMC) yang disediakan dalam buku
panduan ini dan verifikasi semua perangkat medis dalam pengoperasian secara bersamaan diperlukan untuk
memastikan kompatibilitas elektromagnetik dan ketersediaan semua perangkat medis lainnya sebelum
prosedur bedah.

Karakteristik emisi peralatan ini membuatnya cocok untuk penggunaan dalam area industri dan rumah sakit
(CISPR 11 kelas A). Jika digunakan dalam lingkungan perumahan (yang biasanya memerlukan CISPR 11 kelas
B), peralatan ini mungkin tidak menawarkan perlindungan yang cukup untuk layanan komunikasi frekuensi
radio. Pengguna mungkin harus melakukan langkah mitigasi, seperti memindahkan atau mengatur ulang arah
peralatan.

Tabel EMC berikut ini tersedia untuk referensi Anda:

7.1 Pedoman dan Deklarasi Produsen - Emisi Elektromagnetik

Produk ini ditujukan untuk digunakan di lingkungan yang ditentukan di bawah ini. Pengguna/operator
produk harus memastikan bahwa perangkat dioperasikan di lingkungan tersebut.

Uji emisi Kesesuaian Lingkungan elektromagnetik - panduan

Emisi RF CISPR 11 Grup 1

Produk menggunakan energi RF (Frekuensi
Radio) hanya untuk fungsi internalnya. Oleh
karena itu, emisi RF-nya sangat rendah dan tidak
mungkin menyebabkan gangguan apa pun pada
peralatan elektronik yang ada di dekatnya.

Emisi RF CISPR 11 Kelas B

Produk cocok digunakan di semua bangunan,
selain bangunan publik dan bangunan yang
langsung terhubung dengan jaringan listrik milik
umum yang menyuplai bangunan-bangunan
yang digunakan untuk tujuan publik.

Emisi harmonik
IEC 61000-3-2 Kelas A

Fluktuasi tegangan/emisi
berkedip IEC 61000-3-3

Sesuai
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7.2 Panduan dan Pernyataan Produsen - Kekebalan Elektromagnetik terhadap Gangguan

Produk ini ditujukan untuk digunakan di lingkungan elektromagnetik yang ditentukan di bawah ini.
Pelanggan atau pengguna produk harus memastikan bahwa produk digunakan di lingkungan tersebut.

Uji Kekebalan Uji Kekebalan

Pelepasan muatan listrik statis (ESD) IEC 61000-4-2
Pelepasan kontak ± 2, ± 4, ± 6, ± 8 kV

Pelepasan udara ± 2, ± 4, ± 6, ± 8, ± 15 kV

Bidang RF teradiasi IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz - 2,7 GHz

80% AM 1 kHz

Bidang proksimitas dari pemancar nirkabel
IEC 61000-4-3

80 MHz hingga 2,7 GHz. 3 V/m

Uji Spot: 385 MHz. pada 27 V/m;

(710, 745, 780, 5240, 5500, 5785) MHz pada 9 V/m;

(450, 810, 870, 930, 1720, 1845, 1970, 2450) MHz pada
28 V/m

Ledakan/transien cepat listrik IEC 61000-4-4

Listrik AC, ± 2 kV

Port I/O, ± 1 kV

PRR 100 kHz

IEC Lonjakan 61000-4-5

Listrik AC, Saluran ke Pembumian

Listrik AC, Saluran ke Saluran

± 0,5; ± 1; ± 2 kV

± 0,5; ± 1 kV

RF Konduksi IEC 61000-4-6

3 V (0,15 MHz – 80 M Hz)

Pita ISM 6 V

80% AM 1 kHz

Frekuensi daya (50/60 Hz) medan magnet
IEC 61000-4-8 30 A/m - 50 atau 60 Hz

Tegangan turun, gangguan pendek, dan variasi
tegangan pada jalur input catu daya IEC 61000-4-11

100% turun, 0,5 periode, 0°, 45°, 90°, 135°,

180°, 225°, 270°, 315°

100% turun, 1 periode

30% turun, 25/30 periode (50/60 Hz)

Interupsi 100% turun, 5 detik

CATATAN!

Kekuatan medan dari pemancar tetap, seperti stasiun dasar untuk telepon radio (seluler/
nirkabel) dan radio seluler darat, radio amatir, siaran radio AM dan FM, dan siaran TV
secara teoretis tidak dapat diprediksi dengan akurat. Untuk menilai lingkungan
elektromagnetik yang disebabkan oleh pemancar RF tetap, survei situs elektromagnetik
harus dipertimbangkan. Jika kekuatan medan terukur di lokasi tempat produk digunakan
melebihi tingkat kompatibilitas RF yang berlaku di atas, produk harus diamati untuk
memastikan bahwa produk beroperasi dengan normal. Jika didapati bahwa kinerja tidak
normal, tindakan tambahan mungkin diperlukan, seperti mengatur kembali arah atau
lokasi produk.
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CATATAN!

Selama rentang frekuensi 150 kHz hingga 80 MHz, kekuatan medan harus kurang 
dari 3 V/m.

7.3 Panduan dan Pernyataan Produsen - Rekomendasi Jarak Pemisahan

Jarak pemisahan yang dianjurkan antara peralatan komunikasi RF portabel dan seluler dan
produk
Produk ini dimaksud untuk digunakan dalam lingkungan elektromagnetik dengan gangguan RF terpancar
yang dikendalikan. Pelanggan atau pengguna produk dapat membantu mencegah gangguan
elektromagnetik dengan menjaga jarak minimum antara peralatan komunikasi portabel dan perangkat
bergerak RF (pemancar) dan produk seperti yang direkomendasikan di bawah ini, sesuai dengan daya output
maksimum dari peralatan komunikasi.

PERINGATAN!
Pengaruh perangkat telekomunikasi RF (pemancar) pada karakteristik kinerja

Perangkat komunikasi HF portabel dapat memengaruhi karakteristik kinerja perangkat.
Oleh karena itu, jarak minimal perangkat harus dijaga minimal 30 cm (terlepas dari
perhitungan apa pun) dari insufflator, aksesori, dan kabelnya.

Daya output maksimum
(W) dinilai dari pemancar

Jarak pemisahan, dalam meter sesuai dengan frekuensi pemancar

150 kHz hingga 80 MHz 80 MHz hingga 800 MHz 800 MHz hingga 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

Untuk pemancar yang diberi peringkat pada daya output maksimum yang tidak tercantum di atas, jarak
pemisahan yang disarankan d dalam meter (m) dapat diperkirakan menggunakan persamaan yang berlaku
untuk frekuensi pemancar, ketika P adalah peringkat daya output maksimum dari pemancar dalam watt (W)
menurut produsen pemancar.

CATATAN!

Pada 80 MHz dan 800 MHz, berlaku jarak pemisahan untuk kisaran frekuensi yang lebih
tinggi.

CATATAN!

Panduan ini mungkin tidak berlaku di segala situasi. Propagasi elektromagnetik
dipengaruhi oleh penyerapan dan refleksi dari struktur, objek, dan manusia.



37 / 41

Syarat dan Ketentuan | 37

8 Syarat dan Ketentuan

8.1 Pernyataan Kesesuaian

FCC dan Arahan Dewan Standar Eropa
Perangkat ini mematuhi Pasal 15 dari aturan FCC dan Peraturan Perangkat Medis Uni Eropa 2017/745.
Pengoperasian tunduk pada dua kondisi berikut: (1) Perangkat ini tidak dapat menyebabkan interferensi
berbahaya, dan (2) perangkat ini harus menerima interferensi yang diterima, termasuk interferensi yang dapat
menyebabkan hasil yang tidak diinginkan.

1. Gunakan kabel terpasang yang ditentukan dengan monitor warna agar tidak mengganggu penerimaan
radio dan televisi. Penggunaan kabel lain dan adaptor dapat menyebabkan gangguan pada peralatan
elektronik lainnya.

2. Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan sesuai dengan FCC pasal 15 dan CISPR  11.
Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak
dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan merugikan pada
komunikasi radio.

IEC
Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan untuk perangkat medis sesuai IEC 60601-1-2.
Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap gangguan merugikan dalam
instalasi medis biasa. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi
radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat menyebabkan gangguan
merugikan ke perangkat lain di sekitarnya.

FCC, Direktif Dewan Standar Eropa, dan IEC
Tidak ada jaminan bahwa pemasangan tertentu bebas dari gangguan. Jika peralatan ini menimbulkan
gangguan merugikan terhadap penerimaan sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan
mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna dianjurkan untuk mencoba memperbaiki gangguan
tersebut dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

• Ubah arah atau pindahkan antena penerima.

• Tambahkan jarak pemisahan antara peralatan dan penerima.

• Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit yang berbeda dari yang digunakan penerima.

• Hubungi dealer Anda atau teknisi radio/TV berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

Peralatan aksesori yang terhubung ke produk ini harus disertifikasi sesuai dengan Standar IEC masing-masing
(yaitu, IEC 60950-1 atau IEC 62368-1) untuk peralatan pemrosesan data dan IEC 60601-1 untuk peralatan
medis.

Selain itu, semua konfigurasi harus sesuai dengan standar sistem, IEC 60601-1-1. Siapa pun yang
menghubungkan peralatan tambahan ke bagian input sinyal atau bagian output sinyal berarti telah
mengonfigurasi sistem medis dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem tersebut mematuhi
persyaratan standar sistem IEC 60601-1-1. Siapa pun yang bertanggung jawab untuk mengamankan unit ke
sistem perlu memastikan bahwa peralatan pemasangan yang digunakan dengan produk ini sesuai dengan
standar IEC 60601-1. Jika ragu, hubungi departemen layanan teknis atau perwakilan setempat.

FCC
Catatan: Peralatan ini telah diuji dan dinyatakan memenuhi batasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai
dengan pasal 15 Peraturan FCC. Batasan ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang wajar terhadap
gangguan merugikan dalam instalasi perumahan. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat
memancarkan energi frekuensi radio dan, jika tidak dipasang dan digunakan sesuai dengan petunjuk, dapat
menyebabkan gangguan merugikan pada komunikasi radio. Namun, tidak ada jaminan bahwa pemasangan
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tertentu bebas dari gangguan. Jika peralatan ini menimbulkan gangguan merugikan terhadap penerimaan
sinyal radio atau televisi, yang dapat ditentukan dengan mematikan dan menyalakan peralatan, pengguna
dianjurkan untuk mencoba memperbaiki gangguan tersebut dengan satu atau beberapa tindakan berikut:

• Ubah arah atau pindahkan antena penerima.

• Tambahkan jarak pemisahan antara peralatan dan penerima.

• Sambungkan peralatan ke stopkontak di sirkuit yang berbeda dari yang digunakan penerima.

• Hubungi dealer atau teknisi radio/TV yang berpengalaman untuk mendapatkan bantuan.

8.2 Pernyataan Hukum

NDS dapat menjual produk-produknya melalui produsen, distributor, dan pengecer perangkat medis lain dan
oleh karena itu, pembeli produk NDS ini harus berkonsultasi dengan entitas tempat produk ini awalnya dibeli
mengenai ketentuan-ketentuan jaminan produk yang berlaku yang disediakan oleh entitas tersebut, jika ada.

NDS tidak mengasumsikan atau memberi wewenang kepada siapa pun untuk menanggung kewajiban lain
dalam hubungannya dengan dan/atau terkait dengan penjualan dan/atau penggunaan produk-produknya.
Untuk memastikan penggunaan, penanganan, dan perawatan produk NDS yang tepat, pelanggan harus
berkonsultasi dengan literatur khusus produk, instruksi manual, dan/atau pelabelan yang disertakan dengan
produk atau tersedia.

Pelanggan mendapat peringatan bahwa konfigurasi sistem, perangkat lunak, aplikasi, data pelanggan, dan
kontrol operator terhadap sistem, di antara faktor-faktor lain, memengaruhi kinerja produk. Produk NDS
dianggap kompatibel dengan banyak sistem, implementasi fungsional spesifik oleh pelanggan dapat
bervariasi. Oleh karena itu, kesesuaian suatu produk untuk tujuan atau aplikasi tertentu harus ditentukan oleh
konsumen dan tidak dijamin oleh NDS.

NDS SECARA KHUSUS MENOLAK SEMUA GARANSI APA PUN, BAIK SECARA TERSURAT, TERSIRAT DAN/ATAU
HUKUM, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA GARANSI KELAYAKAN UNTUK DIPERJUALBELIKAN,
KESESUAIAN, DAN/ATAU KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN TIDAK ADANYA PELANGGARAN
HUKUM TERHADAP SEMUA PRODUK ATAU LAYANAN NDS. SETIAP DAN SEMUA GARANSI LAINNYA,
PERNYATAAN DAN/ATAU JAMINAN, DALAM JENIS APA PUN, SIFAT ATAU SEJAUH JANGKAUANNYA, BAIK
TERSIRAT, TERSURAT MAUPUN/ATAU YANG TIMBUL DI BAWAH ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI STATUTA,
HUKUM, PENGGUNAAN KOMERSIAL, BEA CUKAI, PERDAGANGAN ATAU LAINNYA, DENGAN INI SECARA TEGAS
DIKECUALIKAN DAN DITOLAK.

NDS, pemasok dan/atau distributornya tidak bertanggung jawab, secara langsung atau dengan ganti rugi atas
kerugian khusus, insidental, konsekuensial, hukuman, eksemplari, atau tidak langsung, termasuk tetapi tidak
terbatas pada dugaan kerusakan karena pengiriman yang tertunda, tidak terkirim, kegagalan produk, desain
produk atau produksi, ketidakmampuan untuk menggunakan produk atau layanan tersebut, hilangnya bisnis
masa depan (hilangnya keuntungan), atau dari sebab lain, apa pun, sehubungan dengan atau yang timbul
dari pembelian, penjualan, penyewagunaan, penyewaan, pemasangan, atau penggunaan produk NDS, syarat
dan ketentuan ini, atau sehubungan dengan persyaratan perjanjian apa pun yang menggabungkan syarat
dan ketentuan ini.

BEBERAPA YURISDIKSI TIDAK MENGIZINKAN PENGECUALIAN DAN SANGKALAN GARANSI TERTENTU ATAU
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB, SEHINGGA PEMBATASAN DAN/ATAU PENGECUALIAN, YANG DITETAPKAN
DI SINI, MUNGKIN TIDAK BERLAKU. DALAM HAL INI, TANGGUNG JAWAB AKAN DIBATASI SEJAUH DIIZINKAN
OLEH UNDANG-UNDANG DI YURISDIKSI TERSEBUT.

Informasi yang diberikan dalam dokumen ini, termasuk semua desain dan materi terkait, adalah kepemilikan
NDS yang berharga dan/atau pemberi lisensinya dan, sebagaimana mestinya, mereka berhak atas semua hak
paten, hak cipta, dan hak milik lainnya atas dokumen ini, termasuk semua hak desain, penggandaan produksi,
penggunaan, dan penjualan di dalamnya, kecuali sejauh hak tersebut secara tegas diberikan kepada orang
lain.
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Panduan pengguna ini dapat berubah tanpa pemberitahuan. Jika ada kekhawatiran tentang petunjuk
penggunaan terbaru, silakan berkonsultasi dengan NDS.





Issued: 2022-03
60A1304 Rev G

Global Headquarters
www.ndssi.com
NDS Surgical Imaging, LLC
100 Paramount Drive, Suite 101
Sarasota, FL 34232
USA 
+1 (888) 982-4469
info@ndssi.com

Europe
Novanta Europe GmbH
Parkring 57-59
85748 Garching
Germany 
+49 89 31 707 100
info.novanta-europe@novanta.com

Asia Pacific
Novanta Japan
East Square Omori
6-20-14 Minamioi, Shinagawa-ku
Tokyo 140-0013
Japan
+81 3 5753 2466
info@ndssi.com

Oriental Media Center
Suite 1510, Tower C
No.4, Guang Hua Road
Chao Yang District
Beijing, 100026
China
+86 10 8559 7859
info@ndssi.com

NDS Quality System
ISO 13485
FDA Registration #2954921


	Title Page
	ZeroWire G2
	 Simbol
	 Daftar Isi
	1 Catatan Penting untuk Pengguna
	2 Informasi Keselamatan
	2.1 Peringatan dan Perhatian
	2.2 Kabel Daya
	2.3 Daur ulang

	3 Informasi Umum
	3.1 Tentang Buku Panduan Ini
	3.2 Penggunaan yang Dimaksudkan dan Kontraindikasi
	3.3 Ikhtisar
	3.4 Jarak Tanpa Gangguan

	4 Penyiapan dan Pemasangan
	4.1 Panel Konektor
	4.2 Pemasangan
	4.3 Opsi Daya
	4.4 Diagram Kabel
	4.5 Radius Tekukan Kabel
	4.6 Penyiapan
	4.7 Pemasangan secara umum
	4.8 Kinerja
	4.9 Posisi dan Orientasi
	4.10 Operasi Nongaris Pandang
	4.11 Menghindari Interferensi Saluran Pendamping
	4.12 Penggunaan Saluran
	4.13 Pemasangan Multi Sistem
	4.14 Kekuatan Sinyal dan Pesan Diagnostik OSD

	5 Pemecahan MasalahZEROWIRE® G2  
	6 Spesifikasi
	6.1 SpesifikasiZEROWIRE® G2  
	6.2 Daya Output EIPR Maksimum dari Frekuensi Uji
	6.3 Mode Video yang Didukung
	6.4 Kit AksesoriZEROWIRE® G2 berdasarkan Layar  
	6.5 Instruksi Pembersihan dan Disinfeksi

	7 Tabel Kompatibilitas Elektromagnetik
	7.1 Pedoman dan Deklarasi Produsen - Emisi Elektromagnetik
	7.2 Panduan dan Pernyataan Produsen - Kekebalan Elektromagnetik terhadap Gangguan
	7.3 Panduan dan Pernyataan Produsen - Rekomendasi Jarak Pemisahan

	8 Syarat dan Ketentuan
	8.1 Pernyataan Kesesuaian
	8.2 Pernyataan Hukum



