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Genbrug: 

Følg lokale love og regler vedrørende genbrug og bortskaffelse af dette udstyr. 

Overholdelse af sikkerhed: 
Denne enhed opfylder kravene i EN60601-1, så den overholder direktiv 93/42/EØF om medicinsk 
udstyr og 2007/47/EF (generelle sikkerhedsoplysninger). 

Overholdelse af sikkerhed: 
Denne enhed er TUV-godkendt, hvad angår elektrisk stød, brand og mekaniske risici, iht. CAN/CSA 
C22.2 nr. 60601-1 og ANSI/AAMI ES60601-1. 

FCC-identifikation: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 
Industry Canada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 

Godkendt til radiotransmission: 
Denne enhed opfylder kravene i EN 302 065 V1.2.1 og opfylder R&TTE-direktiv 1999/5/EF. 

0984 

Advarsler og forholdsregler 
Dette symbol gør brugeren opmærksom på vigtige oplysninger vedrørende installation og/eller betjening 
af dette udstyr. Dette symbol står foran oplysninger, der skal læses omhyggeligt for at undgå beskadigelse 
af udstyret. 

Dette symbol advarer brugeren om, at der er uisolerede, spændingsførende dele i enheden, hvor 
spændingen er tilstrækkelig til at medføre elektrisk stød. Det er derfor farligt at komme i berøring med 
delene i denne enhed. For at mindske risikoen for elektriske stød må låg (eller bagside) IKKE fjernes. Der er 
ingen dele inden i, som brugeren kan servicere. Service skal overlades til faguddannede teknikere. 

Dette symbol advarer brugeren om, at der følger vigtige oplysninger vedrørende betjening og/eller 
vedligeholdelse af dette udstyr. Oplysninger, der står efter dette symbol, skal læses omhyggeligt for at 
undgå beskadigelse af udstyret. 

Dette symbol angiver producenten. 

Dette symbol angiver producentens europæiske repræsentant. 

For at undgå risiko for brand eller elektrisk stød må denne enhed ikke udsættes for regn eller fugt. Sæt ikke denne 
enheds polariserede stik i en forlængerledning eller andre udtag, medmindre benene kan sættes helt ind. Produktet 
er konstrueret således, at det opfylder sikkerhedskravene til medicinske enheder, der anvendes i nærheden af 
patienter. 

I henhold til europæisk M.D.D. er dette produkt medicinsk udstyr i klasse I. Det er ikke tilladt at foretage ændringer. 

I USA og Canada er dette produkt medicinsk udstyr i klasse II. Det er ikke tilladt at foretage ændringer. 

Dette udstyr/system er kun beregnet til at blive brugt af sundhedspersonale. 

Amerikansk lovgivning (USA) begrænser salg af denne enhed til en læge eller på en læges ordination. 

Disse europæiske lande accepterer udstyr med CE-mærket: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tyskland, Ungarn, 
Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Schweiz og Storbritannien. 

Dette produkt overholder kun ovennævnte standarder, såfremt det anvendes sammen med den medfølgende NDS-
strømforsyning af medicinsk kvalitet. 

Netledning: Anvend en netledning af hospitalskvalitet med korrekt stik til strømkilden. 

Tag netledningens stik ud af stikkontakten. Netledningen er den eneste anerkendte afbryder. 

Det MEDICINSKE UDSTYR skal anbringes således, at det hurtigt kan frakobles.  

Enheden skal have strøm fra kredsløb med midterudtag, når det anvendes i USA ved spændinger over 120 volt. 

Dette produkt er beregnet til kontinuerlig drift. 

Model ZeroWire G2 

Strømforsyning Ault MW172KB2400B02 eller GlobTek GTM91120-3024-T3A  

Vekselstrømsindgang 100 til 240 V ved 50 til 60 Hz. 

Jævnstrømsudgang Ault 24 volt ved 0,75 amp / GlobTek 24 volt ved 1,25 amp 
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Overensstemmelseserklæringer 

Juridisk meddelelse 

FCC- og rådsdirektiver med europæiske standarder: 
Denne enhed overholder Stykke 15 i FCC-reglementet og 93/42/EØF samt 2007/47/EF blandt rådsdirektiverne med europæiske standarder. 
Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage generende interferens, og (2) denne enhed skal acceptere 
enhver interferens, som den modtager, herunder interferens som kan medføre uønskede resultater.  
1. Brug de ledninger, der leveres sammen med enheden, for at undgå at den forårsager forstyrrelser i radio- og tv-modtagelse. Brug af 

andre kabler og andre adaptere kan medføre forstyrrelse af andet elektronisk udstyr. 
2. Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne i medfør af FCC del 15 og CISPR 11 under klausul 3.1 og 8.5. Dette 

udstyr genererer, anvender og udsender højfrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med 
anvisningerne, give anledning til generende forstyrrelser af radiokommunikation. 

3. Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne i medfør af FCC del 15.255(g) for maks. tilladt eksponering. Dette 
udstyr danner radiofrekvent energi og skal installeres og bruges i en afstand på mindst 20 cm fra brugeren eller patienten 

IEC: 
Dette udstyr er testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for medicinsk udstyr i IEC 60601-1-2. Disse grænser er beregnet til at 
yde rimelig beskyttelse mod generende forstyrrelse i en typisk medicinsk installation. Dette udstyr genererer, anvender og udsender 
højfrekvent energi og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med anvisningerne, give anledning til generende 
forstyrrelser af andre enheder i nærheden.  
FCC, rådsdirektiver med europæiske standarder og IEC: 
Der er ingen garanti for, at der ikke vil opstå forstyrrelser i en specifik installation. Hvis dette udstyr forårsager generende forstyrrelser af radio- 
eller tv-modtagelse, som kan fastslås ved at slukke og tænde udstyret, anbefales det, at brugeren afhjælper forstyrrelsen vha. en af følgende 
forholdsregler: 
 Drej eller flyt sende- og/eller modtageantennen. 
 Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. 
 Slut udstyret til en stikkontakt i en anden gruppe end den, som modtageren er sluttet til. 
 Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-reparatør for at få assistance. 

Tilbehør, som sluttes til denne enhed, skal være godkendt iht. de respektive IEC-standarder, f.eks. IEC 60950-1 for databehandlingsudstyr og 
IEC 60601-1 for medicinsk udstyr. Desuden skal alle konfigurationer overholde systemstandard IEC 60601-1-1. Enhver, der slutter yderligere 
udstyr til signalind- eller -udgangsdelen, konfigurerer et medicinsk system og er derfor ansvarlig for, at systemet overholder kravene i 
systemstandard IEC 60601-1-1. Den, der er ansvarlig for at fastgøre enheden til et system, skal sikre sig, at monteringsudstyret, der anvendes 
sammen med denne enhed, overholder IEC-standard 60601-1. Kontakt i tvivlstilfælde teknisk service hos leverandøren. 

NDS kan sælge sine produkter via andre producenter, distributører og forhandlere af medicinske enheder, hvorfor købere af dette NDS-produkt skal 
kontakte stedet, hvor dette produkt oprindeligt blev købt, vedrørende vilkårene i eventuelle produktgarantier, som dette sted eventuelt yder. 
 

NDS påtager sig ikke og autoriserer ikke nogen person til på sine vegne at påtage sig ansvar i forbindelse med og/eller med relation til salg 
og/eller brug af sine produkter. For at sikre korrekt brug, håndtering og behandling af NDS-produkter skal kunderne konsultere den 
produktspecifikke litteratur, instruktionsbogen og/eller mærkaterne, som følger med produktet eller på anden måde stilles til rådighed. 
  
Kunderne gøres opmærksom på, at systemkonfigurationen, softwaren, programmet, kundedataene og operatørens betjening af systemet 
blandt andre faktorer påvirker produktets ydeevne. Selvom NDS' produkter anses for at være kompatible med mange systemer, kan der være 
forskelle i kundernes implementering af specifikke funktioner. Derfor skal et produkts egnethed til et bestemt formål eller 
anvendelsesområde fastslås af forbrugeren og garanteres ikke af NDS. 
 

NDS FRASIGER SIG SPECIFIKT GARANTIER AF ENHVER ART, DET VÆRE SIG UDTRYKTE, UNDERFORSTÅEDE OG/ELLER LOVBESTEMTE GARANTIER, 
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED OG/ELLER HENSIGTSMÆSSIGHED TIL ET BESTEMT FORMÅL 
OG IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL ALLE NDS-PRODUKTER ELLER -TJENESTER. ALLE ANDRE GARANTIER, FREMSTILLINGER OG/ELLER 
GARANTIER AF ENHVER TYPE, KARAKTER ELLER OMFANG UNDERFORSTÅEDE SÅVEL SOM UDTRYKTE, OG/ELLER UANSET DE BEROR PÅ ELLER 
ER ET RESULTAT AF VEDTÆGTER, LOVE, HANDELSSÆDVANE, KUTYME, SKIK M.M., UDELUKKES OG FRASIGES HERMED.  
 

NDS, NDS' leverandører og/eller distributører hæfter ikke, hverken direkte eller indirekte, for konkret dokumenterede tab, hændelige skader eller 
følgeskader, pønalt begrundede skader eller for indirekte skader, herunder, men ikke begrænset til, påståede skader ved forsinket levering, manglende 
levering, fejl på produktet, produktets design eller dets fremstilling, manglende mulighed for at bruge sådanne produkter eller tjenester, tab af fremtidig 
forretning (mistet indtjening) eller nogen anden årsag i forbindelse med eller som følge af køb, salg, leasing, leje, installering eller brug af sådanne NDS-
produkter, disse vilkår og betingelser eller med hensyn til nogle vilkår i nogen aftale, som indeholder disse vilkår og betingelser. 
  
I VISSE JURISDIKTIONER ER UDELUKKELSE ELLER FRASIGELSE AF BESTEMTE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR IKKE TILLADT, SÅ 
BEGRÆNSNINGERNE OG/ELLER UDELUKKELSERNE HERI GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I DET TILFÆLDE VIL ANSVARET VÆRE BEGRÆNSET I 
VIDEST MULIGE OMFANG, SOM DET TILLADES I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. 
 

Oplysningerne i dette dokument, inklusive alle dessiner og alt relateret materiale, tilhører NDS og/eller NDS' licensgivere, som forbeholder sig retten til alle 
patenter, ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder til dette dokument, herunder alle rettigheder til design, fremstilling, reproduktion, brug og 
salg heraf undtagen i det omfang, de nævnte rettigheder udtrykkeligt er overdraget til andre.  
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2 Om denne vejledning 

Denne vejledning er udarbejdet som en hjælp til brugeren ved installering, opsætning og betjening af det 
trådløse ZeroWire® G2-videosystem.  
 

En nummereret fane i kanten af siden angiver begyndelsen af et afsnit.  
 

Beskrivelserne af funktionerne i denne håndbog gælder for: 
ZeroWire G2-modtager 
ZeroWire G2-sender (Indgang: DVI og 3G-SDI) 

Produktets reservedelsnumre og tilbehør findes på side 18. 

 

Tilsigtet brug og kontraindikationer 

Oversigt 

ZeroWire G2-systemet gør det muligt at overføre videosignaler trådløst fra DVI- eller 3G-SDI-udgangen på en 
endoskopikameraprocessor eller en anden videokilde til videoskærmens DVI-indgang. Det virker som et 60 GHz-
baseret trådløst system i overensstemmelse med FCC-reglerne (del 15), der styrer det ikke-koncessionerede 57-64 
GHz-bånd, der er lokaliseret i millimeterbølgedelen (mmW) af det elektromagnetiske spektrum. 

Systemet består af et sender-modtagerpar. Senderen og modtageren er fremstillet til montering øverst på 
den bagerste kant af en skærm. Senderen får videoindgangssignalet fra enten en 
endoskopikameraprocessor eller fra skærmens DVI- eller SDI-redrive-udgang. Modtagerens udgang er 
forbundet til en skærms DVI-indgang. Enhederne får strøm fra en NDS 24 V jævnstrømsforsyning eller 
gennem ‘Y’-adapterkablet. 

'Y'-adapterkablet er beskrevet på side 6. En typisk installation vises på side 9. 

*Bemærk: Y-adapterkablet er kun beregnet til brug med NDS-skærme, der er forsynet med strøm 
fra en NDS 24V jævnstrømforsyning 

NDS ZeroWire G2 er et trådløst videosender-modtagerpar, der er beregnet til at levere videosignaler fra en 
kilde som for eksempel et endoskopkamera/-processor over en radiofrekvent forbindelse til en ZeroWire-
modtager med henblik på visning af billeder under endoskopiske og generelle operationsprocedurer. Det 
trådløse ZeroWire G2-videosystem er en ikke-steril enhed, som kan bruges flere gange, og er ikke beregnet 
til brug inden for et sterilt felt. 

Kontraindikationer: 
1. Disse enheder er ikke-sterile enheder, som kan bruges flere gange, og er ikke beregnet til brug inden 

for et sterilt felt. 
2. Dette udstyr må ikke anvendes ved tilstedeværelse af brandbare anæstesiblandinger med luft, oxygen 

eller lattergas. 

Advarsel: 

Må ikke anvendes i MR-miljøer. 

Ingen del af dette produkt må komme i kontakt med patienten. Rør aldrig ved produktet og en patient samtidigt.  

Ved brug i kritiske situationer anbefales det på det kraftigste, at et ekstra ZeroWire G2-sender- og -
modtagersæt og et DVI-kabel er umiddelbart tilgængeligt. Desuden anbefales det, at en 
ledningstilsluttet skærm tilsluttet videokilden er umiddelbart tilgængeli under en kirurgisk 
procedure. Se tegningen af en typisk installation på side 9. 

Det skal til enhver tid være mindst 20 cm mellem den fungerende enhed og brugeren eller 
patienten. 
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Afprøvet udstyr 
Afstand  l 
sender 

Afstand  l 
modtager 

Elektrokauterisering  > 61 cm  > 30,5 cm 

RFID  > 1 cm  > 1 cm 

2,4 Ghz trådløst adgangspunkt  > 15 cm  > 15 cm 

5,8 Ghz trådløst adgangspunkt  > 15 cm  > 15 cm 

Mobiltelefon  > 1 cm  > 1 cm 

Bluetooth‐udstyr  > 1 cm  > 1 cm 

Afstand uden interferens  

Enhederne i følgende tabel er afprøvet for at bestemme den mindste sikkerhedsafstand hvor ZeroWire G2 
kan virke uden at interferere med disse enheder. Hvis ZeroWire G2 på noget tidspunkt menes at forårsage 
eller modtage interferens fra disse enheder, skal de bare flyttes væk fra hinanden, hvorefter 
mindsteafstanden, der er angivet i tabellen, opretholdes.  
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3 Tilslutningspaneler 

USB-portene bruges til at installere 
opdateringer til senderens og 

modtagerens firmware, og må ikke 
anvendes som en I/O-port til generelle 

3G - SDI-input 

Strøm- 
Stik 

DVI-
indgang 

Senderens forbindelses- og 
statuslysdioder 

Modtagerens forbindelses- og 
statuslysdioder 

Knappen LINK bruges til at forbinde en sender til en modtager. 

På modtageren bruges knappen LINK også til at aktivere søjlediagrammet for 
signalstyrke, der er beskrevet på side 14. 

Lysdioden for 
forbindelse 

Knappen Link  Lysdioden for 
forbindelse 

Knappen Link 

Statuslysdiode Statuslysdiode 

DVI-udgang 

Til / fra- 
kontakt 

 

ZeroWire G2-
modtager 

ZeroWire G2-
sender 



 

4 

Installering 

Monteringsbeslag: 
 

Der henvises til tabellen ZeroWire G2-tilbehørskit efter skærm på side 18 

Installering: (til monterede skærme) 

Bemærk: Der kræves to personer til monteringen: én til at støtte skærmen og én til at udføre monteringen. 

 

Erstat monteringsskruerne i venstre side med to af de længere, 
medfølgende monteringsskruer. 

Stram kun de medfølgende venstre skruer 2-3 omgange. 

Fjern de to skruer i højre side fra VESA-beslaget.  

 

Monteringsbeslag 
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Skub beslaget med monteringssiden opad ind mellem VESA
-monteringsbeslaget og bagsiden af skærmen, indtil 
hakkene til den skærm, der arbejdes med, passer over de to 
skruer i venstre side. 
Erstat skruerne i højre side med de medfølgende skruer, og 
stram alle skruer.  

 

Lad ZeroWire G2 sender- eller modtagermodulets bagside 
vende mod forsiden af skærmen, flugt hullet i bunden af 
modulet med monteringsbeslaget, og skub modulet ned 
over beslaget, indtil modulet sidder godt fast.  
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ZeroWire G2-sendere og -modtagere, der bruges med en understøttet 32"- eller mindre NDS-skærm, kan 
bruges med et ekstra Y-adapterkabel til strømforsyning af ZeroWire-enheden. Nedenfor vises to slags Y-
adapterkabler. Når det er relevant, inkluderes det egnede Y-adapterkabel i tilbehørskittet (se side 18 for at 
bestemme det korrekte tilbehørskit til den NDS-skærm, der anvendes). ZeroWire-sende- og -
modtagerenheder kan også forsynes med strøm vha. den medfølgende 24 V jævnstrømforsyning. 

Strøm 

Bemærk:  
24 V jævnstrømforsyningens 
modelnumre vises her. 

‘Y’-adapterens J3 eller 24 V 
jævnstrømforsyningen 
tilsluttes her. 

XLR ‘Y’-adapterkabel (35X0097) 

SwitchCraft ‘Y’-adapterkabel (35X0096) 

Hvis strømforsyningen anvendes, vælges og montes 
den stikadapter, der passer til stikkontakten i væggen. 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Ledningsdiagrammer 

 Kablers bøjeradius 

Det anbefales, at metalkablernes bøjeradius ikke er mindre end 63 mm eller 7 gange ledningens 
diameter, afhængigt af hvilken der er størst. Skarpere bøjninger kan beskadige kablet og/eller 
forringe videosignalet.  

ZeroWire G2-modtagerledninger 

Sorte ledninger er 24 V jævnstrøm. 
Den blå ledning er DVI-ledningen. 

ZeroWire G2-senderledninger 

Sorte ledninger er 24 V jævnstrøm. 
Den blå ledning er DVI-ledningen. 
Den gule ledning er det valgfri 3G-
SDI-kabel. 

Strøm til skærm 

Sender 
 

Strøm til sender 

DVI-
videokilde 

DVI 
Udgang 

SDI-
udgang 

Strøm til skærm 

Modtager 

Strøm til sender 

DVI 
Indgang 
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Bemærk: Der behøver ikke være frit sigt mellem senderen og modtageren, dvs. at enhederne kan fungere 
pålideligt, selvom der er forhindringer imellem dem. Dog bør ingen af enhederne være helt omgivet af 
metalgenstande. 

Overførsel af video: 
Når forbindelsen er fuldført skal statuslysdioderne skifte til blå, hvorefter kildebilledet vises på skærmen. 
Dermed er den grundlæggende opsætning foretaget. 

Opsætning 

Forbindelse af sender til modtager 
Før ZeroWire G2-system tages i brug, skal sender-modtagerparret forbindes.  

Når et sender-modtagerpar er forbundet, forbliver de forbundet, indtil senderen udtrykkeligt forbindes til 
en anden modtager, eller modtageren udtrykkeligt forbindes til en anden sender. 

Bemærk: Hvis et forbundet par slukkes, forbindes de automatisk, når der tændes igen. 
 

Forbindelsesprocedure: 
1. Forbind en DVI- eller SDI-videokilde til senderen, og en skærm til modtagere via DVI-udgangen (se 

Figur 1). 
2. Tryk på og hold knappen “LINK” nede (se Figur 2) på modtagerenheden, indtil lysdioden for 

forbindelsen begynder at blinke blåt hurtigt. Slip så knappen. Nu har brugeren 60 sekunder til at flytte 
den anden enhed, og trykke på dens LINK-knap. 

3. Tryk derefter på og hold knappen “LINK” nede (se Figur 2 vedrørende knappens placering) på 
senderenheden, indtil lysdioden begynder at blinke hurtigt. Slip herefter knappen. 

4. Når sender- og modtagerenhederne har identificeret hinanden og begynder forbindelsen, begynder 
lysdioderne for både status og forbindelse at blinke hurtigt i flere sekunder. Når forbindelsen er 
etableret, slukker begge enheders lysdioder for forbindelse. 

Bemærk: ZeroWire G2-sender- og modtagerenhederne er ikke kompatible med tidligere ZeroWire 
sender- og modtagerenheder. 

Figur 2 

Start oprettelse af forbindelsen ved at trykke her 

Statuslysdiode 
Sender Modtager 

Lysdioden for 
forbindelse 

Figur 1 

Sender 
 

Modtager 
 

DVI eller SDI 
Signal 

DVI-udgang 
til skærm 
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Ved brug i kritiske situationer anbefales det på det kraftigste, at et ekstra ZeroWire G2-sender- og -
modtagersæt og et DVI-kabel er umiddelbart tilgængeligt. Desuden anbefales det, at en ledningstilsluttet 
skærm tilsluttet videokilden er umiddelbart tilgængelig under en kirurgisk procedure. 

Typisk installation 

Ydeevne  
 
Ydeevne: 
Det trådløse ZeroWire G2 HD-videosystem er beregnet og optimeret til brug på en operationsstue eller i et 
undersøgelsesrum. Anvendelse andre steder end i kliniske omgivelser anbefales ikke. 
 
Følgende trin kan hjælpe med at sikre, at ZeroWire G2-systemet yder optimalt: 
1. Montér begge komponenter mindst 1,5 meter over gulvet. 
2. Sender og modtager skal helst anbringes i samme højde. 
3. Følg nedenstående vejledninger for placering og retning på side 10 og 11 for at opnå en pålidelig 

videoforbindelse. 
4. Senderen og modtageren bør vende mod hinanden og være inden for hinandens synsfelt med frit sigt 

imellem. 
5. Ved anvendelse uden for sigtelinjen anbefales det, at sender og modtager anbringes i en afstand  på 

mindst 1,8 meter fra væggen. 

Sender Modtager 
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Placering og retning 

Pga. formen af antennens kraftige signalfelt bør både senderen og modtageren installeres, så de flugter 
inden for ±10° både vandret og lodret. 

Lodret justering: 
Den lodrette justering bør ligge inden for ±10° af den lodrette linje. 

Vandret justering: 
Den vandrette justering bør være inden for ± 10° af den vandrette linje. 

Placering og retning fortsætter på næste side 

Primær 
skærm 

Sekundær 
skærm 

Sender 
 

Modtager 
 

-10° 

+10° 
 

 0° 

Sender 
 

Feltets form 
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Højde: 
Sender og modtager bør anbringes mindst 1,5 m over gulvet helst i samme højde, og helst så senderens 
og modtagerens forkanter er parallelle og vender direkte mod hinanden. 
Afstand:  
ZeroWire G2 fungerer korrekt med en afstand mellem sender og modtager på op til 9,1 m. På de fleste 
operationsstuer opnås den bedste ydeevne med en afstand mellem sender og modtager på op til 2,4 m. 
 

Mindst 1,5 m 
(5 ft.) 

Op til 2,4 
(8 ft.) 

Mindst 1,5 m 
(5 ft.) 

Endoskopivogn Operationsbord Rullestativ 

ZeroWire 
Sender 

ZeroWire-
modtager 

Placering og retning (fortsat) 

Primær 
skærm 

Sekundær 
skærm 
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Funktion uden for sigtelinjen 

ZeroWire G2-systemet kan bevare en trådløs forbindelse, selvom der er delvise forhindringer imellem dem. 
Den bedste ydelse opnås imidlertid med en ubrudt sigtelinje mellem enhederne. På en operationsstue 
udgør den loftsmonterede arm og fjederarmforbindelserne sammen med det kirurgiske ovenlys store 
metalstrukturer, som kan spærre for de trådløse signaler, hvis de kommer ind i sigtelinjen mellem sender 
og modtager (se billedet nedenfor). Den kirurgiske belysning bør være af vejen for eller hævet over 
sigtelinjen. Hvis en genstand skal spærre sigtelinjen, er den bedste placering halvvejs mellem sender og 
modtager. 

Operationsstuer, hvis vægge og/eller loft er fremstillet med metalplader, kan reducere ZeroWire G2s 
præstationsevne. Denne tilstand kan muligvis bedres ved at flytte sender og modtager tættere på 
hinanden og indstille deres sigtelinje til 0 grader (se side 10) og ved at sikre, at der ikke befinder sig 
forhindringer mellem sender og modtager. 
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Brug af kanaler 

Nedenstående anbefalingerne anvendes til at finde den korrekte indstilling. 

1. ZeroWire G2-sender- og modtagerenhederne kan ikke bruges sammen med tidligere ZeroWire-sender- 
og modtagerenheder. 

2. Der kan anvendes maks. to ZeroWire G2-systemer i samme lokale. Der bør være en afstand på mindst 1 
meter mellem sendere og modtagere i lokalet. 

3. Grupper på to ZeroWire G2-systemer kan anbringes i flere lokaler, forudsat der er mindst 7,6 m mellem 
dem. 

4. ZeroWire G2-sendere og -modtagere må ikke installeres i metalkabinetter eller omgives af 
metalgenstande, da det vil forhindre kommunikationen imellem dem. 

Installation af flere systemer 

Flere systemer: 
Når der skal installeres to systemer på samme operationsstue, bruges følgende procedure: 

1. Hvis sender og modtager endnu ikke er forbundet, tændes der for en sender og en modtager, og 
forbindelsesproceduren, der er beskrevet på side 8, følges. 

2. Tænd for det andet sender-modtagerpar, og gentag forbindelsesproceduren. Sender- og 
modtagerparrene skal forbindes ét ad gangen. Det anbefales, at mærke de forbundne par for at lette 
installation og fejlfinding.  

Afværgelse af interferens ved brug af flere kanaler 

Hvis ZeroWire G2-installationen er en typisk installation med ét system pr. lokale, er der stort set ingen 
begrænsninger. Efter scanningen under opstarten vælger senderens kanalvalgsfunktion kanalen med 
mindst interferens blandt de to tilgængelige kanaler. 

Nogle af de faktorer, der har indflydelse på ZeroWire G2-kanalernes isolering, vises nedenfor. 

1. Væggenes tykkelse og materiale.  
2. Åbning og lukning af lokalets døre.  
3. Loftsstrukturen i lokalet og de materialer, der er anvendt i konstruktionen.  

ZeroWire G2-sender-modtagerpar skal installeres i samme lokale. Funktion i forskellige lokaler 
understøttes ikke. Når der er installeret to sender-modtagerpar i samme lokale, skal hvert par 
forbindes separat et par ad gangen, hvor det andet par forbindes, efter at forbindelsen af det første 
par er lykkedes. Det er ikke nødvendigt at slukke for det første forbundne par, før det andet par 
tændes eller forbindes. 
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Når en modtager er forbundet til en skærm, vises der selvforklarende, diagnostiske meddelelser i 
skærmens nederste venstre hjørne, der fortæller brugeren om modtagerens aktuelle status. Meddelelserne 
vises i 15 sekunder, bortset fra meddelelserne "Sender ikke fundet" og "SIGNAL MISTET". 
“No transmitter found” og “SIGNAL LOST” vises, indtil problemet er afhjulpet. Når meddelelsen "Sender 
ikke fundet" og "SIGNAL MISTET" vises, på skærmen og / eller søjlediagrammet viser 1 RØD streg, er den 
trådløse forbindelse upålidelig, og der skal handles med det samme. 

Søjlediagrammet for signalstyrke vises i nederste højre hjørne af modtagerens skærm i 60 sekunder under 
opstarten. Det vises også, når linket genoprettes efter en afbrydelse. Hvis linkkvaliteten er dårlig, vises 
søjlediagrammet automatisk, for at gøre brugeren opmærksom på, at problemet skal afhjælpes. 

Søjlediagrammet kan aktiveres manuelt med et enkelt tryk på modtagerens LINK-knap. 

Signalstyrke og diagnostiske meddelelser på skærmen (OSD) 

Søjlediagrammet for signalstyrke vises her 

OSD-meddelelser vises her 

OSD-meddelelser 

Fremragende forbindelse. 

God forbindelse. 

Acceptabel forbindelse. 

Dårlig forbindelse, der kan forekomme pixelering. 

Dårlig kvalitet af forbindelsen eller forbindelsen er nede, hyppig pixelering og/eller skærmen "fryser". 

Søjlediagrammer for sig-
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4 Fejlfinding 

Statuslysdioder 

Status Beskrivelse 

Blå og blinker langsomt Enheden leder efter en kanal. 

Blå og blinker hurtigt Enheden forsøger at oprette forbindelse. 

Blå, lyser konstant Enheden sender eller modtager videodata. 

Blå skiftende TIL/FRA i 3 sekunder  Ingen lagrede forbindelsesdata 

Problem Mulige årsager 

Indikatoren tænder ikke. Løst strømstik: Kontrollér, at strømstikket er sat helt i enhedens strømstik.  

‘Y’-kabel: Hvis der anvendes et ‘Y’-kablet til at forsyne enheden med strøm, kontrolleres 
der, at kablet er forbundet til en NDS 24 V jævnstrømforsyning, og at denne er tændt. 

Særskilt strømforsyning: Kontrollér, at strømforsyningen er sluttet korrekt til 
stikkontakten, hvis der anvendes en særskilt strømforsyning. 

Stikkontakt: Visse stikkontakter har en indbygget afbryder. Kontrollér, at der er tændt på 
kontakten, hvis det er tilfældet. 

Yderligere oplysninger: Se Strøm på side 6. 

Sender ikke fundet Kontroller, at senderen er TIL, og at kildesignalet er forbundet. 

Intet billede på skærmen 
efter ændring af 
indgangsopløsningen  

Der tændes og slukkes for ZeroWire-sender og -modtager, ikke for skærmen. 

Der kan ikke oprettes 
forbindelse efter et forsøg 
på at danne par. 

Tænd og sluk for ZeroWire-sender og -modtager. 

Dårlig eller uregelmæssig video  

Mulige årsager  Afhjælpning 

Der er over 9,1 meter mellem sender 
og modtager. 

Reducer afstanden mellem sender og modtager til 9,1 metereller derunder. 
Se specifikationerne for maks. område på side 16. 

Sender og modtager er ikke anbragt 
korrekt i forhold til hinanden Se anbefalingerne til flugtning af sender/modtager på side 11. 

DVI-forbindelse eller SDI-forbindelse 
(kun sender) Kontrollér, at kablerne er korrekt isat.  

Videotilstanden understøttes ikke  Kontrollér, at den anvendte videotilstand understøttes. Se tabellen med 
understøttede videotilstande på side 17. 

DVI- eller SDI-kabler (kun sender) Udskift kablerne ét ad gangen, og hold øje med videoskærmen. Kassér det 
kabel, der senest blev udskiftet, hvis videosignalet vises korrekt, når et kabel 
udskiftes.  

Krydstale Se Afværgelse af interferens ved brug af flere kanaler på side 13 

Svagt signal Se Signalstyrke på side 14. 

Der er byttet om på sender og 
modtager 

Kontrollér, at videokilden er sluttet til senderen og ikke til modtageren. 



 

Trådløs signaltype 60 Ghz trådløst HD-bånd (WiHD) 

Frekvensbånd 57 - 64 GHz 

Videoindgange (Tx) DVI-D, 3G-SDI 

Videoudgange (Rx) DVI-D 

Videokomprimering Ingen 

Understøttelse af 3D-format Linje for linje, top/bund, side om side 

3D-signaltyper DVI-D, 3G-SDI 

3D-videotiminger Kun 1080p@59,94 (SMPTE 424M) 

HIPAA-understøttelse 256 bit AES-kryptering 

Systemets latenstid < 1 billede 

Maksimalt antal par pr. 

operationsstue 
2 par 

RF-strømudgang < 28 dBm/MHz EIRP 

Maksimal rækkevidde < 9,14 m (30 fod)* 

Datahastighed 950 Mbps - 3,8 Gb/s 

Strømforbrug < 8 Watt 

   

Fysiske dimensioner 238 mm x 88 mm x 50 mm (9,5” x 3,5” x 2,0”) 

Stykvægt 0,45 Kg (1,0 lb.) 

Driftstemperatur 0° til 40° C (32° til 104° F) 
Luftfugtighed – drift 20 % til 90 % relativ fugtighed, ikke-kondenserende 

Højde over havet – drift 2.000 m (6.600 fod) 

Opbevaringstemperatur -20° til 60° C (-4° til 140° F) 

Luftfugtighed – opbevaring < 70 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende) 

Luftfugtighed – transport < 70 % relativ fugtighed (ikke-kondenserende) 

Højde over havet – opbevaring 10.000 m (33.000 fod) 

Kanaler 

Maksimal EIPR-
udgangseffekt ved 

testfrekvens 

Gennemsnitlig 
EIRP-

udgangseffekt 

LRP lav kanal 60,32 GHz 11,7 dBm 

LRP høj kanal 62,79 GHz 12,1 dBm 

HRP lav kanal 60,48 GHz 29,3 dBm 

HRP høj kanal 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Understøttede videotilstande 

Format 
Billedfrekven

s ( Hz) 
  Vandrette aktive 

pixels 
Lodrette aktive 

pixels 
  Vandrette pixels 

i alt 
Lodrette pixels 

i alt 
    

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 

                     

Brugerdefineret  lstand  60     1280  1024     1688  1066 

Brugerdefineret  lstand  60     1292  960     1576  1000 

Brugerdefineret  lstand  60     1023  768     1396  806 

Brugerdefineret  lstand  60     1248  1024     1688  1066 

Brugerdefineret  lstand  60     1280  1024     1716  1108 

Brugerdefineret  lstand  60     1440  900     1904  932 

Brugerdefineret  lstand  60     1024  1024     1686  1068 

Brugerdefineret  lstand  60     1024  1024     1124  1068 

Brugerdefineret  lstand  50     1024  1024     1280  1125 

Brugerdefineret  lstand  60     1280  1024     1688  1066 

Brugerdefineret  lstand  60     1920  1080     2200  1125 

Brugerdefineret  lstand  60     1920  1080     2184  1125 

Brugerdefineret  lstand  50     1920  1080     2270  1125 
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ZeroWire G2-tilbehørskit efter skærm  

  ZeroWire G2‐ lbehørskit 

Skærm 
NDS‐

reservedelsnummer 
Par: (Sender og 
modtager) 

Enkelt: (Sender eller 
modtager) 

EndoVue 24" (standard)  90K0010 

90Z0152  90Z0153 Kinesisk model  90K0011 

Udgået model  90K0004 

         

Radiance Full MMI 24" (standard)  90R0019 

90Z0152  90Z0153 

med fiber  90R0022 

med berøring  90R0037 

med fiber og berøring  90R0038 

Kinesisk model  90R0058 

         

Radiance G2 24" (standard)  90R0063 

90Z0152  90Z0153 

med fiber  90R0064 

med berøring  90R0065 

med fiber og berøring  90R0066 

Kinesisk model  90R0067 

         

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

med fiber  90R0030 

         

Radiance G2 26" (standard)  90R0050 

90Z0152  90Z0153 med fiber  90R0051 

Kinesisk model  90R0061 

         

Radiance G2 HB 26" (standard)  90R0052 

90Z0154  90Z0155 med fiber  90R0053 

Kinesisk model  90R0062 

         

Radiance Ultra 27" (standard)  90R0104 

90Z0156  90Z0157 med analogt kort  90R0102 

med digitalt kort  90R0100 

         

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

         

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

med berøring  90R0068 
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Rengøringsinstruktioner 

Før rengøring skal enheden stilles på OFF og kobles fra strømforsyningen. 
 
 
 

Rengøring: 
Tør alle overflader grundigt af med en fnugfri klud, der er fugtet med et godkendt rengøringsmiddel. 
Godkendte rengøringsmidler findes på nedenstående liste. Fjern rester af rengøringsmidlet ved at tørre 
alle overflader af med en fnugfri klud, der er fugtet med destilleret vand.  
 

Desinfektion: 
Desinficer enheden ved at tørre alle overflader af med en fnugfri klud, der er fugtet med 80% ætylalkohol. 
Lad enheden lufttørre.  

 
Forholdsregler:  

Der må ikke trænge vand ind i enheden. 
 
Godkendte rengøringsmidler: 
Eddike (destilleret hvidvinseddike med en surhedsgrad på 5%) 
Ammoniumbaseret glasrens  
 
Godkendte desinfektionsmidler:  
Ætanol 80 volumenprocent  
 

 
*Bemærk: 
Ovenstående godkendte rengørings- og desinfektionsmidler er afprøvet på NDS-produkter, og beskadiger 
ikke produktets finish eller plastickomponenter, hvis de anvendes som foreskrevet. 
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6 
ZeroWire G2 er testet i miljøet på en operationsstue og forstyrrede ikke elektrokirurgisk udstyr, 
ultralydsudstyr, røntgenudstyr, medicinske skærme og monitoreringsudstyr. Intet af det førnævnte udstyr 
forstyrrede ZeroWire G2. Da ZeroWire G2 fungerer ved 57 – 64 GHz, vil normale trådløse lokalnetværk og 
mobiltelefoner heller ikke forstyrre, da de fungerer uden for ZeroWire G2’s frekvensområde. 
Tilstedeværelsen af en kilde til forstyrrelse inden for ZeroWire G2s frekvensområde kan imidlertid medføre 
uregelmæssig drift og reduceret billedkvalitet, eller forbindelsen kan blive afbrudt, mens forstyrrelsen 
foregår. Alt udstyr af denne type skal slukkes, og det skal kontrolleres, at systemet fungerer som forventet, 
inden enhver procedure på operationsstuen. I tilfælde af at systemet ikke fungerer helt normalt, skal 
problemet løses, inden systemet anvendes ved nogen kirurgisk procedure. 
 
Der skal være mindst 0,5 meter mellem Zerowire G2-sendere. ZeroWire G2-sendere (sender) og -
modtagere (modtager) må ikke installeres i metalkabinetter eller omgives af metalgenstande, da det vil 
forhindre kommunikationen imellem dem.  
 
Under installationen skal videokvaliteten af ZeroWire G2-linket afprøves med senderen og modtageren i 
forskellige vinkler i forhold til hinanden, acceptable vinkler vises på side 10. Anvendelse uden for 
sigtelinjen nævnes på side 12. Det anbefales, at systemet testes omhyggeligt, inden brug til nogen 
kirurgisk procedure.  
 
Brug ikke andre strømforsyninger eller andet kabeltilbehør sammen med ZeroWire G2 end de, der er 
angivet i denne vejledning. De kan give anledning til krybestrøm, øget elektromagnetisk emission eller 
utilstrækkelig immunitet over for interferens. 
 
Alle medicinske enheder, herunder ZeroWire G2, skal overholde kravene i IEC 60601-1-2. Forholdsregler, 
overholdelse af oplysningerne om EMC-retningslinjerne i denne vejledning og verificering af alle 
medicinske enheder, der anvendes samtidigt, er påkrævet inden en kirurgisk procedure for at sikre 
elektromagnetisk kompatibilitet, samt sikre at alle andre medicinske enheder kan fungere samtidigt. 
 
EMC-tabellerne på de følgende fire sider er medtaget som reference. 

Tabeller over elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
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EMC-tabeller 

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetiske emissioner 

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet herunder. Kunden eller brugeren af produktet 
skal sikre, at det benyttes i et sådant miljø. 

Emissioner Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - vejledning 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Gruppe 1 

Dette produkt anvender kun RF-energi til intern funktion. Af den grund 
er RF-emissionerne meget lave, og det er ikke sandsynligt, at de vil 
forårsage interferens af andet elektronisk udstyr i nærheden. 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Klasse A  
Dette apparat er egnet til anvendelse i alle miljøer inkl. hjemmet og 
steder, der er sluttet direkte til det offentlige strømforsyningsnet med 
lavspænding, der forsyner bygninger til privat brug. 

Harmoniske 
emissioner 
IEC 61000-3-2 

Ikke relevant  

Spændingsudsving/
flimren 
IEC 61000-3-3 

Ikke relevant  
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EMC-tabeller 

Vejledning og producentens erklæring 211; elektromagnetisk immunitet 

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet herunder. Kunden eller brugeren af produktet skal sikre, at det 
benyttes i et sådant miljø. 

Immunitetstest  IEC 60601 testniveau  Overensstemmelsesniveau  Elektromagnetisk miljø - vejledning  

Elektrostatisk 
udladning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kv kontakt ± 8 kV luft  ± 6 kv kontakt± 8 kV luft  Gulvet skal være af træ, beton eller 
keramiske fliser. Hvis gulvet er dækket med 
et syntetisk materiale, skal den relative 
fugtighed være mindst 30 %. 

Elektrisk hurtigt 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

±2 kV til 
strømforsyningsledninger  

±2 kV til 
strømforsyningsledninger  

Kvaliteten af strømforsyningen skal være 
som i et typisk forretnings- eller 
hospitalsmiljø. 

Strømspids 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linje(r) og neutral ±1 kV linje(r) og neutral  Kvaliteten af strømforsyningen skal være 
som i et typisk forretnings- eller 
hospitalsmiljø. 

Spændingsfald, korte 
afbrydelser og 
spændingsudsving på 
strømforsyningens 
indgangsledninger 
IEC 61000-4-11  

<5 % UT (>95 % dyk i UT) i 
0,5 cykler 40 % UT (60 % 
dyk i UT) i 5 cykler 70 % UT

(30 % dyk i UT) i 25 
cykler<5 % UT (>95 % dyk i 
UT) i 5 sek. 

<5 % UT (>95 % dyk i UT) i 0,5 
cykler40 % UT (60 % dyk i UT) i 
5 cycler 70 % UT (30 % dyk i 
UT) i 25 cykler)<5 % UT (>95 % 
dyk i UT) i 5 sek. 

Kvaliteten af strømforsyningen skal være 
som i et typisk forretnings- eller 
hospitalsmiljø. Hvis der forekommer 
strømdyk eller -afbrydelser i produktets 
strømforsyning kan det være nødvendigt at 
bruge en uafbrydelig strømforsyning eller et 
batteri.  

Strømfrekvens 
(50/60 Hz)magnetfelt 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  Ikke relevant Ikke relevant 

NOTE    UT er vekselstrømsforsyningsspændingen før anvendelse af testniveauet 
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EMC-tabeller  

Vejledning og producentens erklæring - elektromagnetisk immunitet 

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø som angivet herunder. Kunden eller brugeren af produktet skal sikre, at det 
benyttes i et sådant miljø. 

Immunitetstest  IEC 60601 testniveau 
Overensstemmelses
niveau 

Elektromagnetisk miljø - vejledning  

Ledningsbåret RF 
IEC 61000-4-6  
 
 
 
 
Udstrålet RF 
IEC 61000-4-3  

3 Vim 
150 kHz til 80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz til 2,5 GHz  

 3 Vim 
 
 
 
 
 
3 V/m  

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes 
tættere på nogen del af apparatet, inklusive kabler, end den 
anbefalede afstand, der er beregnet ud fra ligningen, der 
anvendes på transmitterens frekvens. 
 
Anbefalet adskillelsesafstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvor P er senderens maksimale udgangseffekt i watt (W) i 
henhold til producenten af senderen, og d er den anbefalede 
adskillelsesafstand i meter (m).  

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt af en 
elektromagnetisk opmåling på stedet, a skal være mindre end 
overensstemmelsesniveauet i hvert frekvensområde.b 

Der kan forekomme interferens i nærheden af udstyr, der er 
mærket med følgende symbol: 

NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder de højere frekvensområder. 
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk propagering påvirkes af absorbtion og reflektion af 
strukturer, genstande og personer. 

a. Feltstyrker fra faste sendere som f.eks. basestationer for radiotelefoner (mobil/trådløs) og landbaserede mobile radioer, amatørradio, AM og FM radio og 
tv kan forudsiges teoretisk med præcision. For at vurdere det elektromagnetiske miljø, der skyldes RF-sendere, skal det overvejes at foretage en 
elektromagnetisk måling på stedet. Hvis den målte feltstyrke, på det sted hvor enheden anvendes, overstiger det ovenstående gældende RF-
overensstemmelsesniveau, skal enheden observeres for at kontrollere, om den fungerer normalt. Hvis det observeres, at den ikke fungerer korrekt, kan det 
være nødvendigt med yderligere tiltag som f.eks. vending eller omplacering af enheden. 
 
b. I frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 
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EMC-tabeller  

Anbefalet afstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og produktet 

Produktet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er under kontrol. 
Kunden eller brugeren af produktet kan hjælpe med at forebygge elektromagnetisk interferens ved at holde en 
minimumsafstand mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (transmittere) og produktet som 
anbefalet nedenfor iht. kommunikationsudstyrets maks. udgangseffekt. 

Transmitterens maks. 
nominelle 
udgangseffekt (W)  

Adskillelsesafstand i meter i henhold til transmitterens frekvens  

150 kHz til 80 MHz  80 MHz til 800 GHz  800 MHz til 2,5 GHz  

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

For transmittere med en maks. nominel udgangseffekt, der ikke findes på ovenstående liste, kan 
adskillelsesafstanden d i meter (m) beregnes vha. den ligning, der gælder for transmitterens frekvens, hvor P er 
transmitterens nominelle maks. udgangseffekt i watt (W) som angivet af transmitterens producent. 
 
NOTE 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for de højere frekvensområder. 
NOTE 2 Disse retningslinjer gælder muligvis ikke i alle situationer. Elektromagnetisk propagering påvirkes af 
absorbtion og reflektion af strukturer, genstande og personer.  
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