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Återvinning: 

Följ lokala bestämmelser och återvinningsplaner angående återvinning och kassering av denna utrustning. 

Konformitet med säkerhetsstandarder: 
Denna produkt uppfyller kraven enligt EN60601-1 så att den följer direktiv 93/42/EEG och 2007/47/EG 
för medicintekniska produkter (allmän säkerhetsinformation). 

Konformitet med säkerhetsstandarder: 
Denna enhet är T.U.V.-godkänd avseende elektriska stötar, brandrisker och mekaniska risker endast 
enligt CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 och ANSI/AAMI ES60601-1. 

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

Radiogodkännande: 
Denna produkt uppfyller kraven enligt EN 302 065 V1.2.1 och följer R&TTE-direktiv 
(Radio and Telecommunications Terminal Equipment) 1999/5/EC. 

0984 

Varningar och försiktighetsåtgärder 
Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om installationen och/eller driften av 
denna utrustning följer. Information som föregår denna symbol bör läsas noga för att undvika skador på 
utrustningen. 

Denna symbol varnar användaren om att oisolerad spänning inuti enheten kan vara tillräckligt hög för att 
orsaka elektriska stötar. Därför är det farligt att vidröra någon del inuti enheten. För att minska risken för 
elektriska stötar, ta INTE bort höljet (eller bakstycket). Det finns inga invändiga delar som användaren kan 
utföra underhåll på. Låt utbildad personal utföra service på produkten. 

Denna symbol uppmärksammar användaren på att viktig information om användningen och/eller 
underhållet av denna utrustning har inkluderats. Information som föregår denna symbol bör läsas noga för 
att undvika skador på utrustningen. 

Denna symbol anger tillverkaren. 

Denna symbol anger tillverkarens representant inom EU. 

För att förhindra risker för brand eller elektriska stötar, utsätt inte denna enhet för regn eller fukt. Använd inte denna 
enhets polariserade stickkontakt med ett grenuttag eller andra uttag om inte stiften kan sättas i helt. Produkten är 
utformad för att uppfylla de medicinska säkerhetskraven för patientnära utrustning. 

Denna produkt är en medicinsk enhet av Klass I enligt M.D.D. i Europa. Produkten får inte modifieras på något sätt. 

Denna produkt är en medicinsk enhet av Klass II i USA och Kanada. Produkten får inte modifieras på något sätt. 

Denna utrustning / detta system är avsett att endast användas av kvalificerad sjukvårdspersonal. 

Enligt federal lag i USA får denna enhet endast säljas av eller ordineras av en läkare. 

Följande är de europeiska länder som accepterar CE-märkta enheter: Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Tyskland, 
Ungern, Island, Makedonien, Montenegro, Norge, Rumänien, Slovakien, Spanien, Schweiz och Storbritannien. 

Denna produkt uppfyller ovanstående standarder endast när den används med det medföljande sjukhusklassade 
nätaggregatet från NDS. 

Nätkabel: Använd en sjukhusklassad nätkabel med rätt kontakt för ditt nätaggregat. 

Koppla loss nätkabeln från elnätet. Nätkabeln är den enda vedertagna enheten för frånkoppling. 

Den medicinska utrustningen ska placeras så att frånkopplingsenheten är lätt att komma åt.  

Denna enhet ska ha strömförsörjning från en krets med mittuttag när den används i USA med spänning över 120 volt. 

Denna produkt är avsedd för kontinuerlig drift. 

Modell ZeroWire G2 

Strömförsörjning Ault MW172KB2400B02 eller GlobTek GTM91120-3024-T3A  

AC-inspänning 100 till 240 V vid 50 till 60 Hz. 

DC-utspänning Ault 24 V vid 0,75 A / GlobTek 24 V vid 1,25 A 
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Försäkran om överensstämmelse 
FCC och Rådets direktiv om europeiska standarder: 
Denna apparat överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna och 93/42/EEG och 2007/47/EG av Rådets direktiv om europeiska standarder. 
Driften är underställd följande två villkor: (1) Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna apparat måste acceptera alla 
mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade resultat.  
1. Använd de bifogade specificerade kablarna med apparaten så att radio- och TV-mottagning inte störs. Användning av en annan kabel 

och andra adaptrar kan orsaka störningar på annan elektronisk utrustning. 
2. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna enligt FCC del 15 och CISPR 11 under klausul 3.1 och 8.5. 

Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används enligt 
instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. 

3. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna enligt FCC del 15.255(g) vad gäller maximalt tillåten 
exponering. Denna utrustning genererar radiofrekvent energi och måste installeras och användas med ett minsta separationsavstånd på 
20 cm från användaren eller patienten. 

IEC: 
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för medicintekniska enheter enligt IEC 60601-1-2. Dessa gränser är avsedda 
att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en typisk uppställning av medicinsk utrustning. Denna utrustning genererar, använder och kan utsända 
radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används enligt instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på andra apparater i närheten.  
FCC, Rådets direktiv om europeiska standarder och IEC: 
Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på 
radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och sätta på utrustningen, uppmanas användaren att försöka åtgärda 
störningen med en eller flera av följande åtgärder: 
 Omorientera eller flytta sändaren och / eller mottagaren. 
 Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
 Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 
 Konsultera din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker för att få hjälp. 

Tillbehörsutrustning som är ansluten till denna enhet måste vara certifierad enligt respektive IEC-standarder, t.ex. IEC 60950-1, för 
databearbetningsutrustning och IEC 60601-1 för medicinsk utrustning. Vidare skall alla konfigurationer följa systemstandarden IEC 60601-1-1. 
Varje person som ansluter ytterligare utrustning till delarna för ingående eller utgående signal konfigurerar ett medicinskt system och är 
därför ansvarig för att systemet uppfyller kraven enligt systemstandard IEC 60601-1-1. Den som är ansvarig för att säkra apparaten till ett 
system behöver försäkra att monteringsutrustningen som används med denna apparat uppfyller IEC-standarden 60601-1. Om du är osäker 
kan du konsultera din säljares avdelning för teknisk service. 

Juridisk information 
NDS kan sälja företagets produkter via tillverkare, distributörer och återförsäljare av andra medicinska apparater och därför ska köpare av 
denna NDS-produkt konsultera företaget genom vilket denna produkt ursprungligen köptes angående villkoren för eventuella 
produktgarantier som tillhandahålls av detta företag. 
 

NDS påtar sig inte och auktoriserar inte heller någon person att för dess räkning påta sig något annat ansvar i samband med och/eller relaterat till 
försäljningen och/eller användningen av dess produkter. För att säkerställa korrekt användning, hantering och skötsel av NDS-produkter ska kunder läsa 
den produktspecifika dokumentationen, användarhandboken och/eller märkning som medföljer produkten eller är tillgänglig på annat sätt. 
  
Kunder uppmärksammas på att systemkonfigurationen, programvaran, applikationen, kunddata och operatörens användning av systemet, bland andra 
faktorer, påverkar produktens prestanda. Även om NDS-produkter anses kompatibla med många system kan specifik funktionell implementering gjord av 
kunder variera. Därför måste en produkts lämplighet för ett visst syfte avgöras av konsumenten och garanteras inte av NDS. 
 

NDS FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA, ANTYDDA OCH/ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE, MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE OCH ICKE-INTRÅNG MED HÄNSYN TILL ALLA 
PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN NDS. ALLA ÖVRIGA UTFÄSTELSER OCH/ELLER GARANTIER AV NÅGON TYP, NATUR ELLER UTSTRÄCKNING, 
VARE SIG ANTYDD, UTTRYCKLIG OCH/ELLER UPPKOMMEN SOM ETT RESULTAT AV NÅGON STADGA, LAG, KOMMERSIELL ANVÄNDNING, 
SEDVÄNJA, HANDEL ELLER PÅ ANNAT SÄTT UTESLUTS OCH FRÅNSÄGS HÄRMED.  
 

NDS, dess leverantörer och/eller distributörer är inte ansvariga, direkt eller genom skadeslöshetsförsäkran för några särskilda, oavsiktliga skador, följdskador, 
straffrelaterade skador, exemplariska eller indirekta skador, inklusive, men inte begränsat till påstådda skador på grund av försenad leverans, utebliven 
leverans, produktfel, produktdesign eller produktion, oförmåga att använda sådana produkter eller tjänster, förlust av framtida affärer (förlorade vinster), 
eller av någon annan orsak överhuvudtaget, i samband med eller uppkomna genom köp, försäljning, leasing, uthyrning, installation eller användning av 
sådana NDS-produkter, dessa krav och villkor, eller med hänsyn till några villkor i något annat avtal som införlivar dessa krav och villkor. 
  
VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG OCH FRÅNSÄGANDEN AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV ANSVAR, VARFÖR 
BEGRÄNSNINGARNA OCH/ELLER UNDANTAGEN FRAMLAGDA HÄRI KANSKE INTE GÄLLER. I SÅDANT FALL KOMMER ANSVARET ATT 
BEGRÄNSAS I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER INOM AKTUELL JURISDIKTION. 
 

Informationen i detta dokument, inklusive alla designer och relaterat material, är värdefull egendom tillhörande NDS och/eller dess licensgivare och 
såsom tillämpligt förbehåller de sig alla patent, upphovsrättigheter och andra äganderättigheter till detta dokument, inklusive all design, reproduktion av 
tillverkning, användning och försäljningsrättigheter därtill, förutom i den utsträckning nämnda rättigheter uttryckligen beviljas andra.  
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2 Om denna handbok 

Denna handbok är utformad för att hjälpa användaren med installation, inställning och användning av det 
trådlösa videosystemet ZeroWire® G2.  
 

En numrerad flik i kanten på sidan markerar början på ett avsnitt.  
 

Funktionsbeskrivningarna i denna handbok representerar: 
ZeroWire G2 Mottagare 
ZeroWire G2 Sändare (ingång: DVI och 3G-SDI) 

Produktartikelnummer och tillbehör återfinns på sidan 18. 

 

Avsedd användning och kontraindikationer 

Översikt 

ZeroWire G2-systemet möjliggör trådlös överföring av videosignaler från DVI- eller 3G-SDI-utgången på en 
endoskopisk kameraprocessor eller en annan videokälla till DVI-ingången på en videoskärm. Det fungerar som ett 
60 GHz-baserat trådlöst HD-system i överensstämmelse med FCC (del 15)-regelverket som styr det ej licensierade 
57-64 GHz-bandet, vilket ligger i millimetervåg (mmW)-delen av det elektromagnetiska spektrat. 

Ett system består av ett par av en sändare och en mottagare. Sändaren och mottagaren har konstruerats 
för att monteras på den övre bakkanten av en skärm. Sändaren kan få sin ingående videosignal från 
antingen en endoskopisk kameraprocessor eller skärmens DVI- eller SDI-utgång för redrive. Mottagarens 
utgång är ansluten till en skärms DVI-ingång. Enheternas strömförsörjning kommer från ett NDS 24 VDC 
nätaggregat eller via 'Y'-adapterkabeln*. 

'Y'-adapterkabeln beskrivs på sidan 6. En typisk installation visas på sidan 9. 

*Anmärkning: 'Y'-adapterkablarna är endast för användning med NDS-skärmar som strömförsörjs 
av ett NDS 24 VDC nätaggregat.  

NDS ZeroWire G2 är ett par av sändare och mottagare för trådlös videokommunikation för att skicka 
videosignaler från en källa, t.ex. en endoskopikamera/processor eller annan videokälla, över en 
radiofrekvent länk till en ZeroWire-mottagare för visning av bilder under endoskopiska och allmänna 
kirurgiska procedurer. Det trådlösa videosystemet ZeroWire G2 är en icke-steril, återanvändbar produkt 
som inte är avsedd för användning i det sterila området. 

Kontraindikationer: 
1. Dessa enheter är icke-sterila och återanvändbara och är inte avsedda för användning inom ett sterilt område. 
2. Denna utrustning får inte användas vid närvaro av lättantändliga anestetiska blandningar med luft, 

syre eller lustgas. 

Varning: 

Får ej användas i MR-miljöer. 

Ingen del av denna produkt får komma i kontakt med en patient. Vidrör inte produkten och en patient 
samtidigt.  

För applikationer som är kritiska för vissa uppgifter rekommenderar vi bestämt att ett ZeroWire G2 sändar- 
och mottagarpar och en DVI-kabel hålls omedelbart tillgängliga som reserv. För patientens säkerhet 
rekommenderar vi dessutom att en skärm som är fast ansluten till videokällan ska vara omedelbart 
tillgänglig när en kirurgisk procedur pågår. Se ritning på en typisk installation på sidan 9. 

Ett minsta separationsavstånd på 20 cm måste upprätthållas mellan enheten som är i funktion och 
användaren eller patienten. 
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Testad utrustning 
Avstånd ll 

sändare 
Avstånd ll 
mo agare 

Diatermi  > 2 fot  > 1 fot 

RFID  > 1 cm  > 1 cm 

2,4 GHz trådlös åtkomstpunkt  > 6 tum  > 6 tum 

5,8 GHz trådlös åtkomstpunkt  > 6 tum  > 6 tum 

Mobil  > 1 cm  > 1 cm 

Bluetooth‐enhet  > 1 cm  > 1 cm 

Störningsfritt avstånd  

Enheterna som anges i följande tabell har testats för att visa de minsta säkerhetsavstånden för att ZeroWire 
G2 ska fungera utan att störa varandra. Om ZeroWire G2 vid något tillfälle misstänks orsaka eller erhålla 
störning från dessa enheter, flytta helt enkelt bort enheterna från varandra och upprätthåll, åtminstone, de 
separationsavstånd som anges i tabellen.  



 

3 

3 Anslutningspaneler 

USB-portar används för att installera 
uppdateringar av sändarens eller 
mottagarens firmware, inte för att 

användas som en I/O-port för allmänna 
ändamål. 

3G - SDI-ingång 

Ström 
Nätingång 

DVI-ingång 

Sändarlänk (Link) och statuslampor (LED) Mottagarlänk (Link) och statuslampor 

LINK-knappen används för att sammankoppla en sändare med en mottagare. 

På mottagaren används också LINK-knappen för att aktivera stolpdiagrammet 
Signalstyrka som beskrivs på sidan 14. 

Link-LED Link-knapp Link-LED Link-knapp 

Statuslampa Statuslampa 

DVI-utgång 

På/Av 
Strömbrytare 

ZeroWire G2 
Mottagare 

ZeroWire G2 
Sändare 
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Installation 

Monteringsfästen: 
 

Se tabellen ZeroWire G2 tillbehörssatser efter skärm på sidan 18. 

Installation: (För monterade skärmar) 

Anmärkning: Denna installation kräver två personer: en för att stödja skärmen och en för att utföra 
installationen. 

 

Ersätt de vänstra monteringsskruvarna med två av medföljande 
längre monteringsskruvar. 

Dra endast åt de vänstra skruvarna 2-3 varv. 

Avlägsna de två högra skruvarna från VESA-fästet.  

 

Monteringsblad 
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Med monteringsbladet vänt mot skärmens framsida, skjut in 
stegfästet mellan VESA-fästet och skärmens baksida tills 
skårorna märkta för skärmen du arbetar med passar över de 
två vänsterskruvarna. 
Ersätt högerskruvarna med medföljande skruvar och dra åt 
alla skruvar.  

 

Med den platta sidan av en ZeroWire G2 sändar- eller 
mottagarmodul vänd mot skärmens framsida, rikta in 
öppningen på modulens undersida i linje med 
monteringsbladet och tryck på modulen på 
monteringsbladet tills modulen sätts fast.  
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ZeroWire G2 sändare och mottagare som används med en understödd 32" eller mindre NDS-skärm kan 
använda en ‘Y’-adapterkabel (tillval) för att strömförsörja ZeroWire-enheten. De två typerna av ‘Y’-
adapterkablar visas nedan. När så är tillämpligt inkluderas lämplig Y-kabel i tillbehörssatsen (se sidan 18 för 
att bestämma rätt tillbehörssats för den NDS-skärm som används). Enheterna ZeroWire sändare och 
mottagare kan också strömförsörjas med medföljande 24 VDC nätaggregat. 

Strömalternativ 

Anmärkning:  
Här visas modellnummer för 24 
VDC nätaggregat. 

Här ansluts J3 på ‘Y’-
adaptern eller 24 VDC-
nätaggregatet. 

XLR ‘Y’-adapterkabel (35X0097) 

SwitchCraft ‘Y’-adapterkabel (35X0096) 

Välj och installera stickkontaktsadaptern som passar vägguttaget i 
ditt operationsrum när du använder nätaggregatet. 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Kopplingsscheman 

 Böjradie hos kablar 

Vi rekommenderar att böjradien hos metallkablar hålls på min. 2,5 tum (63 mm) eller 7 gånger 
kabelns diameter: det största av dessa värden gäller. Snävare böjar kan skada kabeln och/eller ge 
försämrad videosignal.  

ZeroWire G2 Mottagarkablage 

Svarta kablar är 24 VDC. 
Blå kabel är DVI-kabel. 

ZeroWire G2 Sändarkablage 

Svarta kablar är 24 VDC. 
Blå kabel är DVI-kabel. 
Gul ledare är 3G-SDI-kabeln som tillval. 

Strömförsörjning till skärm 

Sändare 
 

Strömförsörjning till sändare 

DVI 
videokälla 

DVI- 
Utgång 

SDI-
utgång 

Strömförsörjning till skärm 

Mottagare 

Strömförsörjning till sändare 

DVI- 
Ingång 
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Anmärkning: Sändaren och mottagaren är inte begränsade till användning med fri sikt, dvs. paret kommer 
att fungera pålitligt trots närvaro av hinder. Ingen av enheterna får dock helt omges av metallföremål. 

Släppa igenom video: 
När länkningen är klar ska statuslamporna bli blå och källbilden ska visas på skärmen. Detta slutför den 
grundläggande installationen. 

Installation 

Länka sändare och mottagare 
Innan ZeroWire G2-systemet tas i bruk måste sändar- och mottagarparet vara sammankopplat.  

När ett sändar- och mottagarpar är sammankopplat förblir de sammankopplade tills sändaren explicit 
sammankopplas med en annan mottagare eller sändaren explicit sammankopplas med en annan sändare. 

Anmärkning: När ett sammankopplat par stängs av sammankopplas de automatiskt med varandra när de 
sätts på igen. 
 

Procedur för sammankoppling: 
1. Anslut en DVI- eller SDI-videokälla till sändarenheten och en skärm till mottagarenhetens DVI-utgång (se figur 1). 
2. Håll “LINK”-knappen (se figur 2 för plats) intryckt på mottagarenheten tills dess lampa för 

sammankoppling börjar blinka blått snabbt och släpp sedan. I detta läge har användaren 60 sekunder 
på sig för att flytta till den andra enheten och trycka på LINK-knappen på den enheten. 

3. Håll sedan “LINK”-knappen (se figur 2 för plats) intryckt på sändarenheten tills dess lampa för 
sammankoppling börjar blinka blått snabbt och släpp sedan. 

4. När sändar- och mottagarenheterna identifierar varandra och börjar sammankoppla blinkar både 
Status- och Link-lamporna snabbt på båda enheterna i flera sekunder. När sammankopplingen har 
upprättats kommer varje enhets lampa för sammankoppling att släckas. 

Anmärkning: ZeroWire G2 sändar- och mottagarenheter är inte kompatibla med tidigare ZeroWire 
sändar- och mottagarenheter. 

Figur 2 

För att starta sammankoppling, tryck här 

Statuslampa 
Sändare Mottagare 

Link-LED 

Figur 1 

Sändare Mottagare 

DVI eller 
SDI 

DVI-utgång 
till skärm 
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För applikationer som är kritiska för vissa uppgifter rekommenderar vi bestämt att ett ZeroWire G2 
sändar- och mottagarpar och en DVI-kabel hålls omedelbart tillgängliga som reserv. För patientens 
säkerhet rekommenderar vi dessutom att en skärm som är fast ansluten till videokällan ska vara 
omedelbart tillgänglig när en kirurgisk procedur pågår. 

Typisk installation 

Prestanda  

Prestanda: 
Det trådlösa videosystemet ZeroWire G2 är avsett och optimerat för användning i en operationssal. 
Användning utanför en klinisk miljö rekommenderas inte. 
 
Följande steg hjälper dig att uppnå optimala prestanda hos ZeroWire G2-systemet: 
1. Montera båda komponenterna minst 5 fot (1,5 m) över golvnivå. 
2. Under idealiska förhållanden ska både sändaren och mottagaren vara på samma höjd. 
3. För en tillförlitlig videolänk, följ riktlinjerna för inställning under Positionering och orientering på 

sidorna 10 och 11. 
4. Sändaren och mottagaren ska vara vända mot varandra och vara synliga för varandra i fritt 

luftutrymme. 
5. För applikationer med blockerad siktlinje rekommenderar vi att sändaren och motagaren inte placeras 

mer än 6 fot (1,8 m) från väggarna. 

Sändare Mottagare 
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Positionering och orientering 

På grund av formen hos antennens signalfält ska både sändar- och mottagarenheten installeras så att de är 
inriktade vertikalt och horisontellt inom ± 10°. 

Vertikal inriktning: 
Den vertikala inriktningen ska vara inom ± 10° från vertikalt. 

Horisontell inriktning: 
Den horisontella inriktningen ska vara inom ± 10° från horisontellt. 

Positionering och orientering fortsätter på nästa sida. 

Primär 
monitor 

Sekundär 
monitor 

Sändare 
 

Mottagare 
 

-10° 

+10° 
 

  0° 

Sändare 
 

Fältform 
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Höjd: 
Sändaren och mottagaren bör positioneras minst 5 fot (1,5 m) över golvnivå och på samma höjd, och 
helst med sändarens och mottagarens främre kanter parallella och vända mot varandra. 
Separation:  
ZeroWire G2 fungerar korrekt vid ett separationsavstånd mellan sändaren och mottagaren på upp till 30 
fot (9,1 m). I de flesta OR-miljöer erhålls dock de bästa resultaten med ett separationsavstånd mellan 
sändare och mottagare på upp till 8 fot (2,4 m). 
 

Minst 5 fot 
(1,5 m) 

Upp till 8 fot 
(2,4 m) 

Minst 1,5 m 
(1,5 m) 

Endoskopivagn Operationsbord Rullstativ 

ZeroWire 
Sändare 

ZeroWire 
Mottagare 

Positionering och orientering (forts.) 
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Drift med blockerad siktlinje 

ZeroWire G2-systemet kan upprätthålla en trådlös länk med partiella hinder i vägen. Bästa prestanda 
erhålls dock med en fri siktlinje mellan enheterna. I en OR-miljö är det takmonterade bomsystemet och 
dess fjäderarmsförbindningar, tillsammans med operationslampor, stora metallstrukturer som kan 
blockera de trådlösa signalerna om de stör siktlinjen mellan sändaren och mottagaren (se illustration 
nedan). Helst bör operationslampor positioneras ur vägen eller höjas över siktlinjen. Om ett föremål måste 
blockera siktlinjen är det bästa alternativet att placera föremålet halvvägs mellan sändaren och 
mottagaren. 

OR-rum vars väggar och/eller tak är konstruerade med metallplåt kan ge nedsatt funktion hos ZeroWire 
G2. Detta tillstånd kan åtgärdas genom att flytta sändaren och mottagaren närmare varandra och ställa in 
deras siktlinje på 0 grader (se sidan 10) och se till att det inte finns några hinder mellan sändaren och 
mottagaren. 
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Kanalanvändning 

Nedanstående rekommendationer bör följas för att bestämma den lämpliga inställningen. 

1. ZeroWire G2 sändar- och mottagarenheter kan inte användas med tidigare ZeroWire sändar- och 
mottagarenheter. 

2. Högst två ZeroWire G2-system kan användas i samma rum. Sändarna och mottagarna ska ha ett 
separationsavstånd på minst 3 fot (1 m) i rummet. 

3. Grupper om två ZeroWire G2-system kan placeras i flera rum, förutsatt att rummen är minst 25 fot (7,6 
m) från varandra. 

4. ZeroWire G2-sändare och/eller mottagare får inte installeras i metallskåp eller omges av metallföremål 
eftersom detta kommer att hindra sändaren från att kommunicera med mottagaren. 

Installation av flera system 

Flera system: 
När två system ska installeras i ett visst OR ska följande procedur användas: 

1. Om sändar- och mottagarenheterna inte har sammankopplats, anslut ström till en sändare och en 
mottagare och följ sedan Procedur för sammankoppling på sidan 8. 

2. Sätt på det andra sändar- och mottagarparet och upprepa Procedur för sammankoppling. Sändar- och 
mottagarpar måste sammankopplas ett par åt gången. Vi rekommenderar att sammankopplade par 
märks för att underlätta installation och felsökning.  

Undvika störningar mellan kanaler 

Om ZeroWire G2-applikationen är en typisk "ett system per rum" finns det i princip inga restriktioner. 
Sändarens funktion Kanalval väljer den kanal som är minst känslig för störningar bland de två tillgängliga 
kanalerna, baserat på resultatet av dess skanning när strömmen slås på. 

Nedan anges några av de faktorer som påverkar isoleringen av ZeroWire G2-kanalerna. 

1. Rumsväggarnas tjocklek och material.  
2. Öppning och stängning av rumsdörrarna.  
3. Rummets takstruktur och materialen i konstruktionen.  

ZeroWire G2 sändar/mottagarpar måste installeras i samma rum. Funktion mellan olika rum stöds ej. När 
två sändar/mottagarpar installeras i ett visst rum måste varje par sammankopplas separat, ett par åt 
gången, med sammankoppling av det andra paret efter lyckad sammankoppling av det första paret. Det 
första sammankopplade paret behöver inte stängas av innan det andra paret strömförsörjs eller 
sammankopplas. 
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När en mottagare är ansluten till en skärm visas diagnostikmeddelanden som är lätta att förstå i det nedre 
vänstra hörnet av skärmen för att informera användaren om mottagarens aktuella status. Meddelandena 
visas i 15 sekunder med undantag för “No transmitter found” och “SIGNAL LOST”. 

“No transmitter found” (Hittade ingen sändare) och “SIGNAL LOST” (SIGNAL FÖRLORAD) visas tills åtgärder 
vidtas. När meddelandet “SIGNAL LOST” och/eller RÖTT stolpdiagram med 1 stolpe visas på skärmen är 
den trådlösa länken opålitlig och det krävs omedelbara åtgärder. 

Stolpdiagrammet Signalstyrka visas i det nedre högra hörnet av mottagarens skärm i 60 sekunder när 
strömmen slås på. Det visas även när länken har upprättats efter nedkoppling av en länk. När länken är av 
nedsatt eller dålig kvalitet visas stolpdiagrammet automatiskt för att varna användaren om att åtgärder 
måste vidtas. 

Stolpdiagrammet kan aktiveras manuellt genom att trycka en gång på mottagarens LINK-knapp. 

Signalstyrka och OSD (skärmdiagnostik)-meddelanden 

Här visas stolpdiagrammet Signalstyrka 

Här visas OSD-meddelanden 

OSD-meddelanden 

Utmärkt länkkvalitet. 

Bra länkkvalitet. 

Acceptabel länkkvalitet. 

Dålig länkkvalitet, viss pixelförsämring kan uppstå. 

Dålig länkkvalitet eller länk nere, ofta förekommande pixelförsämring och/eller "låst" skärm. 

Stolpdiagram för Signalstyrka 
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4 Felsökning 

Statuslampor 

Indikatorlampans tillstånd Beskrivning 

Blå och långsamt blinkande Enheten skannar efter en kanal. 

Blå och snabbt blinkande Enheten försöker länka. 

Blå och konstant lysande Enheten skickar (sändare) eller mottar (mottagare) videodata. 

Blå alternerande PÅ/AV i 3 sekunder  Ingen information om sammankoppling har sparats 

Problem Möjliga orsaker 

Indikatorlampan är inte tänd. Lös strömanslutning: Kontrollera att nätaggregatets anslutning är helt isatt i enhetens 
strömanslutning. 

'Y'-kabel: Om du använder ’Y’- kabeln för att ge strömförsörjning till enheten, kontrollera 
att den är ansluten till ett NDS 24 VDC nätaggregat och att nätaggregatet är strömsatt. 

Fristående nätaggregat: Om det fristående nätaggregatet används ska du kontrollera att 
det är helt isatt i vägguttaget. 

Vägguttag: En del vägguttag har inbyggda strömbrytare. Om uttaget du använder har 
en inbyggd strömbrytare ska du kontrollera att den är i på-läge. 

Ytterligare information: Se strömalternativ på sidan 6. 

Hittade ingen sändare Kontrollera att sändarenheten är PÅ eller att källsignalen är ansluten. 

Ingen bild på skärmen efter 
byte av ingångsupplösning  

Stäng av och sätt på ZeroWire-sändaren och mottagaren, inte skärmen. 

Kan ej upprätta Länk efter 
försök att sammankoppla 

Stäng av och sätt på ZeroWire-sändaren och mottagaren. 

Dålig eller intermittent video  

Möjliga orsaker  Åtgärd 

Sändare och mottagare är separerade 
med mer än 30 fot (9,1 m). 

Minska avståndet mellan sändaren och mottagaren till 30 fot (9,1 m)eller 
mindre. Se specifikationen för max. räckvidd på sidan 16. 

Sändare och mottagare är inte korrekt 
inriktade Se rekommendationer för inriktning av sändare / mottagare på sidan 11. 

DVI- eller SDI-anslutningar (endast 
sändare) Kontrollera att kablarna är ordentligt anslutna.  

Videoläget stöds inte  Kontrollera att det tillämpade videoläget stöds. Se Videolägen som stöds på 
sidan 17. 

DVI- eller SDI-kablar (endast sändare) 
Byt kablarna en åt gången och kontrollera videoskärmen. Om videosignalen 
visas korrekt efter att en kabel bytts ska du kassera kabeln du just bytt.  

Överhörning Se Undvika störningar mellan kanaler på sidan 13 

Låg signalstyrka Se Signalstyrka på sidan 14. 

Sändaren och mottagaren är 
förväxlade 

Verifiera att videokällan är ansluten till sändaren, inte till mottagaren. 



 

Trådlös signaltyp 60 GHz trådlöst HD-band (WiHD) 

Frekvensband 57–64 GHz 

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

Videoutgångar (Rx) DVI-D 

Videokomprimering Ingen 

3D-format support Ledning-för-ledning, Överst/Nederst, Sida-vid-sida 

3D signaltyper DVI-D, 3G-SDI 

3D videotiming Endast 1080p@59,94 (SMPTE 424M) 

HIPAA-support 256 bit AES-kryptering 

Systemlatens <  1 bildruta 

Maximalt antal par per OR 2 par 

RF strömavbrott < 28 dBm/MHz EIRP 

Maximal räckvidd < 9,14 m* (30 ft) 

Datahastighet 950 Mbps – 3,8 Gb/s 

Strömförbrukning < 8 Watt 

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

Enhetens vikt 0,45 kg (1,0 lb.) 

Driftstemperatur 0 till 40 °C (32° till 104° F) 

Luftfuktighet vid drift 20 % till 90 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande 

Höjd över havet för drift 2 000 m (6 600 ft) 
Förvaringstemperatur -20 till 60 °C (-4 till 140 °F) 

Luftfuktighet vid förvaring < 70 % RH (icke kondenserande) 

Luftfuktighet vid transport < 70 % RH (icke kondenserande) 

Höjd vid förvaring 10 000 m (33 000 ft) 

Kanaler 

Maximal  
EIPR-uteffekt av 
testfrekvensen 

Genomsnittlig 
EIRP uteffekt 

LRP Låg kanal 60,32 GHz 11,7 dBm 

LRP Hög kanal 62,79 GHz 12,1 dBm 

HRP Låg kanal 60,48 GHz 29,3 dBm 

HRP Hög kanal 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Videolägen som stöds 

Format 
Bildfrekvens 

(Hz) 
  Horisontella 

aktiva pixlar 
Vertikala aktiva 

pixlar 
  Horisontella 

pixlar totalt 
Vertikala pixlar 

totalt 
    

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 

                     

Anpassat läge  60     1280  1024     1688  1066 

Anpassat läge  60     1292  960     1576  1000 

Anpassat läge  60     1023  768     1396  806 

Anpassat läge  60     1248  1024     1688  1066 

Anpassat läge  60     1280  1024     1716  1108 

Anpassat läge  60     1440  900     1904  932 

Anpassat läge  60     1024  1024     1686  1068 

Anpassat läge  60     1024  1024     1124  1068 

Anpassat läge  50     1024  1024     1280  1125 

Anpassat läge  60     1280  1024     1688  1066 

Anpassat läge  60     1920  1080     2200  1125 

Anpassat läge  60     1920  1080     2184  1125 

Anpassat läge  50     1920  1080     2270  1125 
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ZeroWire G2 tillbehörssatser efter skärm  

  ZeroWire G2  llbehörssats 

Skärm 
NDS 

ar kelnr 
Par: (sändare och 

mo agare) 
Single: (sändare 
eller mo agare) 

EndoVue 24" (standard)  90K0010 

90Z0152  90Z0153 Kinamodell  90K0011 

Nedlagd modell  90K0004 

         

Radiance Full MMI 24" (standard)  90R0019 

90Z0152  90Z0153 

med Fiber  90R0022 

med Touch  90R0037 

med Fiber och Touch  90R0038 

Kinamodell  90R0058 

         

Radiance G2 24" (standard)  90R0063 

90Z0152  90Z0153 

med Fiber  90R0064 

med Touch  90R0065 

med Fiber och Touch  90R0066 

Kinamodell  90R0067 

         

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

med Fiber  90R0030 

         

Radiance G2 26" (standard)  90R0050 

90Z0152  90Z0153 med Fiber  90R0051 

Kinamodell  90R0061 

         

Radiance G2 HB 26" (standard)  90R0052 

90Z0154  90Z0155 med Fiber  90R0053 

Kinamodell  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 Touch  90R0068 
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Rengöring 

Före rengöring ska enheten vara AVSTÄNGD och frånkopplad från sin strömförsörjning. 
 
 
 

Rengöring: 
Torka av alla utvändiga ytor med en luddfri duk som fuktats lätt med acceptabelt rengöringsmedel. 
Acceptabla rengöringsmedel anges nedan. Ta bort allt rester av rengöringsmedlet genom att efteråt torka 
av alla utvändiga ytor med en luddfri duk som fuktats med destillerat vatten.  
 

Desinficering: 
Desinficera enheten genom att torka av alla utvändiga ytor med en luddfri duk som fuktats med 80 % 
etylalkohol. Vänta tills enheten lufttorkar.  
 
Försiktighet:  

 Låt inte vätskor tränga in invändigt i utrustningen. 
 

Acceptabla rengöringsmaterial: 
Ättika (destillerad vitvinsättika, 5 % surhetsgrad) 
Ammoniakbaserat glasrengöringsmedel  
 
Acceptabelt desinficeringsmaterial:  
Etanol, 80 volymprocent  
 

 
* Anmärkning: 
Acceptabelt rengörings- och desinficeringsmaterial som anges ovan har testats på NDS-produkter och om 
de används enligt anvisningarna skadar de inte produktens ytfinish och / eller dess delar av plast. 
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6 
ZeroWire G2 har testats i en OR-miljö och störde inte elektrokirurgisk, ultraljuds-, röntgen-, medicinska 
skärmar och livsövervakande utrustning. Förutnämnda utrustning störde inte heller ZeroWire G2. 
Dessutom, eftersom ZeroWire G2 fungerar i 57 - 64 GHz, kommer vanligtvis inte trådlöst LAN och 
mobiltelefoner att orsaka störning eftersom de fungerar utanför frekvensintervallet för ZeroWire G2. 
Närvaron av en störningskälla inom frekvensintervallet för ZeroWire G2 kan dock leda till avbruten 
funktion och minska bildkvaliteten eller så kan länken sluta fungera medan störningen existerar. Före 
något ingrepp i OR krävs det att någon sådan utrustning stängs av och att det kontrolleras att systemet 
fungerar som förväntat. Om något onormalt beteende observeras måste det korrigeras innan systemet 
används i några kirurgiska ingrepp. 
 
Zerowire G2-sändare ska separeras av ett avstånd på minst 20 tum (0,5 m). ZeroWire G2-sändare eller 
mottagare får inte installeras i metallskåp eller omges av metallföremål eftersom detta kommer att hindra 
sändaren från att kommunicera med mottagaren.  
 
Under installation av ZeroWire G2-länken ska videokvaliteten testas med sändaren och mottagaren i olika 
orienteringsvinklar. Acceptabla orienteringsvinklar visas på sidan 10. Drift med blockerad siktlinje 
behandlas på sidan 12. Vi rekommenderar att systemet testas grundligt innan det användas vid några 
kirurgiska ingrepp.  
 
Använd inte andra nätaggregat eller kabeltillbehör tillsammans med ZeroWire G2 än de som specificeras i 
denna handbok. För stor läckström, förhöjd elektromagnetisk emission eller otillräcklig immunitet mot 
störningar kan förekomma. 
 
Alla medicinska elektriska apparater, inklusive ZeroWire G2 måste överensstämma med kraven i IEC 60601-
1-2. Försiktighetsåtgärder och iakttagande av information om EMC-riktlinjer i denna handbok, och 
verifiering av alla medicinska enheter som används samtidigt, krävs för att säkerställa den 
elektromagnetiska kompatibiliteten och den samtidiga närvaron av alla andra medicinska enheter före ett 
kirurgiskt ingrepp. 
EMC-tabellerna på följande fyra sidor tillhandahålls för din referens. 

Tabeller över elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
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EMC-tabeller 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetiska emissioner 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av 
produkten bör se till att den används i en sådan miljö. 

Emissioner Konformitet Elektromagnetisk miljö -- Riktlinjer 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Grupp 1 

Denna produkt använder RF-energi endast för dess interna funktion. 
Produktens RF-emissioner är därför mycket låga och kommer sannolikt 
inte att orsaka störningar i elektronisk utrustning i närheten. 

RF-emissioner 
CISPR 11 

Klass A  
Denna produkt är lämplig för användning i alla etablissemang, 
inklusive bostadsfastigheter och fastigheter som är anslutna direkt till 
det allmänna lågspänningsnätet som försörjer byggnader som 
används för bostadsändamål. 

Harmoniska emissioner 
IEC 61000-3-2 

Ej tillämpligt  

Spänningsfluktuationer
 / flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3 

Ej tillämpligt  
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EMC-tabeller 

Riktlinjer och tillverkarens deklaration 211 – Elektromagnetisk immunitet 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av produkten 
bör se till att den används i en sådan miljö. 

Immunitetstest  IEC 60601 testnivå  Konformitetsnivå  Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer  

Elektrostatisk 
urladdning (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±6 kV kontakt± 8 kV luft  ±6 kV kontakt± 8 kV luft  Golv bör bestå av trä, betong eller 
kakelplattor. Om golv täcks med syntetiskt 
material bör den relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %. 

Elektrisk snabb 
transient/skur 
IEC 61000-4-4 

±2 kV för kraftledningar  ±2 kV för kraftledningar  Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en 
typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 

Spänningssprång 
IEC 61000-4-5 

±1 kV linje(r) och neutral ±1 kV linje(r) och neutral  Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en 
typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 

Kortvariga 
spänningsfall, korta 
avbrott och 
spänningsvariationer 
på ingående 
kraftledningar 
IEC 61000-4-11 
IEC 61000-4-11  

<5 % UT (>95 % fall i UT)
under 0,5 cykel 40 % UT 

(60 % fall i UT) under 5 
cykler 70 % UT (30 % fall i 
UT) under 25 cykler< 5 % 
UT (>95 % fall i UT) under 
5 s 

<5 % UT (>95 % fall i UT) 
under 0,5 cykel 40 % UT (60 % 
fall i UT) under 5 cycler 70 % 
UT (30 % fall i UT) under 25 
cykler< 5 % UT (>95 % fall i 
UT) i 5 s 

Elnätet bör hålla samma kvalitet som i en 
typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. 
Om spänningsfall eller avbrott inträffar i 
nätspänningen, eller om strömmen hos 
produkten sjunker under normal nivå, kan 
det bli nödvändigt att använda en 
avbrottsfri strömförsörjning (UPS) eller ett 
batteri.  

Nätfrekvens (50/60 
Hz) magnetfält 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  Ej tillämpligt Ej tillämpligt 

OBS! UT är växelströmsnätets spänning innan testnivån appliceras 



 

23 

EMC-tabeller  

Riktlinjer och tillverkarens deklaration – Elektromagnetisk immunitet 

Produkten är avsedd att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av produkten bör se till 
att den används i en sådan miljö. 

Immunitetstest  IEC 60601 testnivå Konformitetsnivå Elektromagnetisk miljö – Riktlinjer  

 
Överledd RF 
IEC 61000-4-6  
 
 
 
 
Utstrålad RF 
IEC 61000-4-3  

 
3 Vims 
150 kHz till 80 MHz  
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz  

  
3 Vims 
 
 
 
 
 
3 V/m  

Portabel och mobil kommunikationsutrustning bör inte 
användas närmare någon del av produkten, inklusive kablar, än 
det rekommenderade separationsavståndet beräknat med 
ekvationen som är tillämplig för sändarens frekvens. 
 
Rekommenderat separationsavstånd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt [W] enligt 
sändarens tillverkare och d är det 
rekommenderadeseparationsavståndet i meter (m). 

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, uppmätta genom en 
elektromagnetisk undersökning på plats, a bör vara lägre än 
konformitetsnivån i varje frekvensområde.b 

Interferens kan uppstå i närheten av utrustning om är märkt 
med följande symbol: 

Anmärkning 1: Vid 80 och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet. 
Anmärkning 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorptionen hos och 
reflektionen från byggnader, föremål och människor. 

a. Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för mobiltelefoner/trådlösa telefoner, radio och landmobila radioapparater, amatörradio, AM- och FM-
radiosändningar samt TV-sändningar, kan inte teoretiskt förutspås med noggrannhet. För att utvärdera den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-
sändare bör en elektromagnetisk undersökning på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där produkten används överskrider 
ovanstående, tillämpliga RF-konformitetsnivå bör produkten observeras för att verifiera normal drift. Om onormala prestanda observeras kan ytterligare 
åtgärder vara nödvändiga, till exempel att rikta om eller placera om produkten. 

b. Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkor vara lägre än 3 V/m. 
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EMC-tabeller  

Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning och 
produkten 

Produkten är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar är kontrollerade. 
Kunden eller användaren av produkten kan bidra till att förebygga elektromagnetiska störningar genom att 
upprätthålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och 
produkten enligt nedanstående rekommendationer, beroende på kommunikationsutrustningens maximala 
uteffekt. 

Sändarens nominella 
maximala uteffekt (W)  

Separationsavstånd i meter beroende på sändarfrekvens  

150 kHz till 80 MHz  80 till 800 MHz  800 MHz till 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 

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte är med på listan kan det rekommenderade 
separationsavståndet d i meter (m) beräknas med den ekvation som är tillämplig för sändarens effekt, där P är 
sändarens nominella uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare. Anmärkning 1: Vid 80 och 800 MHz gäller 
separationsavståndet för det högre frekvensområdet.Anmärkning 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla 
situationer. Den elektromagnetiska utbredningen påverkas av absorptionen hos och reflektionen från byggnader, 
föremål och människor.  
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