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Recykling: 

Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących zarządzeń i programów dotyczących recyklingu lub utylizacji omawianego 
urządzenia. 

Zgodność z normami bezpieczeństwa: 
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi normy EN60601-1, zapewniając zgodność z dyrektywą nr 93/42/EWG i 
2007/47/WE dotyczącą urządzeń medycznych (ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa). 
 

Zgodność z normami bezpieczeństwa: 
Niniejsze urządzenie posiada atest TUV jedynie w odniesieniu do niebezpieczeństwa porażenia prądem, pożaru i 
zagrożeń mechanicznych zgodnie z normą CAN/CSA C22.2 No. 60601-1 i ANSI/AAMI ES60601-1. 
 

IDENTYFIKACJA FCC: UK2-SII-SK63102, UK2-SII-SK63101 
Produkcja Kanada: 6705A-SIISK63102, 6705A-SIISK63101 

Dopuszczenia radiowe: 
Niniejsze urządzenie spełnia wymogi normy EN 302 065 V1.2.1 oraz dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń 
radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (R&TTE). 
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Ostrzeżenia i przestrogi 
Symbol ten ostrzega użytkownika o zamieszczonej ważnej informacji na temat instalacji i/lub obsługi urządzenia. 
Informacje występujące przed tym symbolem należy dokładnie przeczytać, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia urządzenia. 

Symbol ten ostrzega użytkownika, że wewnątrz urządzenia znajdują się niezaizolowane elementy pod napięciem, 
wystarczająco duże, aby móc spowodować porażenie prądem elektrycznym. Z tego względu dotykanie jakichkolwiek 
części wewnątrz urządzenia jest niebezpieczne. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, NIE NALEŻY 
zdejmować pokryw (ani tylnej ścianki). Wewnątrz nie występują żadne elementy możliwe do naprawienia przez 
użytkownika. Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Symbol ten ostrzega użytkownika, że dołączono ważną informację dotyczącą obsługi i/lub konserwacji omawianego 
urządzenia. Informacje występujące przed tym symbolem należy dokładnie przeczytać, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia 
urządzenia. 

Symbol ten jest oznaczeniem producenta urządzenia. 

Symbol ten jest oznaczeniem przedstawiciela producenta urządzenia ze Wspólnoty Europejskiej. 

Aby wyeliminować ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy wystawiać urządzenia na deszcz lub działanie 
wilgoci. Nie należy również podłączać wielobiegunowej wtyczki niniejszego urządzenia do przedłużacza oraz do jakichkolwiek 
innych gniazd, jeżeli bolce nie mogą być całkowicie wprowadzone. Produkt ten został zaprojektowany jako spełniający wymogi 
bezpieczeństwa dla urządzeń medycznych pracujących w bezpośredniej bliskości pacjenta. 
Niniejszy produkt jest urządzeniem medycznym klasy I, zgodnie z M.D.D. (dyrektywą dotyczącą urzadzeń medycznych) w Europie. 
Niedozwolone są żadne modyfikacje. 
Niniejszy produkt jest urządzeniem medycznym klasy II w U.S.A i Kanadzie. Niedozwolone są żadne modyfikacje. 
Urządzenie/system jest przeznaczony do obsługi tylko przez personel medyczny. 
Prawo federalne ogranicza to urządzenie do sprzedaży przez lub na zlecenie pracownika służby zdrowia. 
Kraje europejskie, które akceptują urządzenia z oznaczeniem CE to: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Niemcy, Węgry, Islandia, 
Macedonia, Czarnogóra, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwajcaria oraz Wielka Brytania. 
 

Niniejszy wyrób spełnia powyższe normy wyłącznie podczas użytkowania z dostarczonym zasilaczem NDS klasy medycznej. 

Przewód zasilający: Do gniazdka zasilania należy podłączać przewód zasilający z odpowiednią wtyczką, dopuszczone do użytku 
szpitalnego. 

Odłącz przewód zasilający z gniazdka zasilania. Przewód jest jedynym uznanym urządzeniem odłączającym. 

URZĄDZENIE MEDYCZNE powinno tak być ustawione, aby element odłączający od zasilania był łatwo dostępny.  

W przypadku używania urządzenia w USA przy napięciach przekraczających 120V, urządzenie należy zasilać przy użyciu układu z 
odczepem środkowym. 

Niniejszy wyrób przeznaczony jest do pracy ciągłej. 

Model ZeroWire G2 

Zasilacz Ault MW172KB2400B02 lub GlobTek GTM91120-3024-T3A  

Wejście AC od 100 do 240 V, 50-60 Hz. 

Wyjście DC Ault 24 V dla 0,75 A / GlobTek 24 V dla 1,25 A 
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Deklaracje zgodności 

Oświadczenia prawne 

FCC oraz dyrektywy Rady dot. norm europejskich: 
Niniejsze urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC oraz dyrektywami Rady dot. norm europejskich nr 93/42/EWG i 2007/47/WE. 
Działanie urządzenia podlega następującym warunkom: (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi 
być odporne na zakłócenia zewnętrzne, w tym zakłócenia mogące spowodować niepożądane wyniki.  
1. Aby nie powodować zakłóceń odbioru radiowego i telewizyjnego, z urządzeniem należy używać wyszczególnionych kabli znajdujących 

się w zestawie. Użycie innych kabli i adapterów może powodować zakłócenia pracy innego sprzętu elektronicznego. 
2. Omawiany sprzęt został przetestowany i spełnia limity zawarte w części 15 przepisów FCC oraz CISPR 11 klauzula 3.1 i 8.5. Omawiany 

sprzęt wytwarza, wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwościach radiowych, która w przypadku instalacji i eksploatacji 
niezgodnej z instrukcjami może powodować szkodliwe zakłócenia w łączności radiowej. 

3. Omawiany sprzęt został przetestowany i spełnia limity zawarte w części 15.255 przepisów FCC(g) dla maksymalnej dopuszczalnej 
ekspozycji. Omawiany sprzęt wytwarza energię o częstotliwościach radiowych i musi być instalowany i używany w odległości 
separacyjnej co najmniej 20 cm od użytkownika lub pacjenta 

IEC: 
Omawiany sprzęt został przetestowany i spełnia limity dla urządzeń medycznych wg normy IEC 60601-1-2. Limity te mają na celu 
zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowych instalacjach medycznych. Omawiany sprzęt wytwarza, 
wykorzystuje i może promieniować energię o częstotliwościach radiowych, która w przypadku instalacji i eksploatacji niezgodnej z 
instrukcjami może powodować szkodliwe zakłócenia w pracy innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.  
FCC, Dyrektywy Normalizacyjne Rady Europy oraz IEC: 
Nie ma gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w konkretnej instalacji. Jeśli omawiane urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w 
odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można sprawdzić, włączając i wyłączając urządzenie, zaleca się, aby użytkownik spróbował 
wyeliminować zakłócenia na jeden z poniższych sposobów: 
• Zmienić położenie lub ustawienie nadajnika i/lub odbiornika. 
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. 
• Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest ten odbiornik. 
• Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem RTV. 

Akcesoria podłączane do omawianego urządzenia muszą posiadać certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami IEC (tj. IEC 60950-1) dla 
urządzeń przetwarzania danych oraz IEC 60601-1 dla urządzeń medycznych. Ponadto wszystkie konfiguracje powinny spełniać normę 
systemową IEC 60601-1-1. Każda osoba dokonująca podłączenia dodatkowego sprzętu do modułu sygnału wejściowego lub modułu sygnału 
wyjściowego dokonuje konfiguracji systemu medycznego, w związku z czym jest odpowiedzialna za zgodność z wymogami normy systemowej 
IEC 60601-1-1. Każda osoba mocująca omawiane urządzenie do systemu powinna upewnić się, że elementy mocujące używane łącznie z 
urządzeniem są zgodne z normą IEC 60601-1. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z działem pomocy technicznej dostawcy. 

Firma NDS może sprzedawać swoje wyroby za pośrednictwem dystrybutorów innych urządzeń medycznych oraz sprzedawców 
detalicznych, dlatego w sprawach dotyczących warunków odpowiednich gwarancji na produkt nabywca omawianego produktu NDS 
powinien kontaktować się z pierwotnym sprzedawcą produktu, jeżeli produkt jest objęty gwarancją. 
 

Firma NDS nie bierze na siebie odpowiedzialności ani nie upoważnia żadnych osób do przyjmowania odpowiedzialności w jej imieniu w związku 
ze sprzedażą i/lub użytkowaniem jej produktów. Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie, obsługę i dbałość o produkty NDS, klienci powinni 
zapoznać się z odpowiednią literaturą, instrukcją obsługi i/lub oznaczeniami dołączonymi do produktu lub dostępnymi w inny sposób. 
  
Ostrzega się klienta, że na pracę produktu ma wpływ między innymi konfiguracja systemu, oprogramowanie, aplikacja, dane klienta oraz 
kontrola operatora nad systemem. Pomimo że produkty NDS są uważane za kompatybilne z wieloma systemami, konkretna implementacja 
funkcjonalna może różnić się dla różnych klientów. Dlatego też zdatność produktu do konkretnego zastosowania lub celu musi zostać 
określona przez klienta i nie jest objęta gwarancją firmy NDS. 
 

FIRMA NDS W SZCZEGÓLNOŚCI UCHYLA WSZELKIE GWARANCJE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ZARÓWNO JASNO WYRAŻONE, JAK I 
DOROZUMIANE I/LUB WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW, WŁĄCZAJĄC W TO MIĘDZY INNYMI GWARANCJE HANDLOWE, ZDATNOŚCI DO 
OKREŚLONEGO CELU ORAZ NIENARUSZANIA PRZEPISÓW W STOSUNKU DO WSZELKICH PRODUKTÓW LUB USŁUG FIRMY NDS. NINIEJSZYM 
UCHYLA SIĘ I UNIEWAŻNIA WSZELKIE INNE GWARANCJE I REPREZENTACJE W DOWOLNYM RODZAJU, NATURZE I ZAKRESIE, ZARÓWNO 
DOROZUMIANE, JAK I JASNO WYRAŻONE ORAZ/LUB OBOWIĄZUJĄCE NA PODSTAWIE BĄDŹ WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA, UŻYCIA 
KOMERCYJNEGO, CELNYCH, HANDLOWYCH I INNYCH.  
 

Firma NDS, jej dostawcy i/lub dystrybutorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, zarówno bezpośrednio, jak i w drodze odszkodowawczej, za 
jakiekolwiek szkody szczególne, przypadkowe, wynikowe, karne, moralne lub pośrednie, włączając w to między innymi domniemane szkody w 
związku z opóźnieniami transportowymi, brakiem dostawy, awarią produktów, konstrukcją lub wytwarzaniem produktów, niemożnością 
korzystania z tych produktów lub usług, utratą przyszłych przychodów (utrata zysków), a także spowodowane jakąkolwiek inną przyczyną w 
związku z zakupem, sprzedażą, dzierżawą, wynajmem, instalacją oraz użyciem tych produktów NDS, z niniejszymi postanowieniami i warunkami, 
a także w związku z wszelkimi postanowieniami dowolnych umów, które zawierają te postanowienia i warunki. 
  
W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH NIE DOPUSZCZA SIĘ WYKLUCZEŃ I UCHYLEŃ NIEKTÓRYCH GWARANCJI ORAZ OGRANICZEŃ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI, DLATEGO TEŻ WYSZCZEGÓLNIONE TU OGRANICZENIA I/LUB WYKLUCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W 
TAKIM PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZOSTANIE OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRAWEM W 
PRZEDMIOTOWEJ JURYSDYKCJI. 
 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie, włączając wszelkie projekty i skojarzone materiały, stanowią własność firmy NDS i/lub jej 
licencjodawców. Strony te odpowiednio zastrzegają sobie wszelkie prawa patentowe, autorskie i inne prawa własności do niniejszego 
dokumentu, włączając w to wszelkie projekty, reprodukcje technologiczne, użycie oraz prawa do sprzedaży, z wyjątkiem zakresu, w którym 
prawa te są wyraźnie przyznane innym stronom.  
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2 Informacje o podręczniku 
Niniejszy podręcznik ma służyć użytkownikowi jako pomoc przy instalacji, konfiguracji i eksploatacji 
bezprzewodowego systemu wideo ZeroWire® G2.  
 

Numerowane zakładki z boku strony oznaczają początek działu.  
 

Opisy funkcjonalne w niniejszym podręczniku dotyczą następujących elementów: 
Odbiornik ZeroWire G2 
Nadajnik ZeroWire G2 (wejście: DVI oraz 3G-SDI) 

Numery części produktu oraz akcesoriów znajdują się na stronie 18. 

 

Użycie zgodne z przeznaczeniem i przeciwwskazania 

Informacje ogólne 

System ZeroWire G2 pozwala na bezprzewodowy przesył sygnałów wideo z wyjścia DVI lub 3G-SDI 
procesora kamery endoskopowej lub innego źródła sygnału wideo do wejścia DVI wyświetlacza wideo. 
Działa on jako bezprzewodowy 60 Ghz system HD zgodny z przepisami FCC (Część 15) regulującymi 
wykorzystanie nielicencjonowanego pasma 57 - 64 Ghz, znajdującego się w części spektrum 
elektromagnetycznego fal o dł. milimetrowej (mmW). 

System składa się z pary nadajnika i odbiornika. Nadajnik i odbiornik zaprojektowano do montażu w tylnej 
górnej krawędzi wyświetlacza. Sygnał wejściowy wideo nadajnika może pochodzić z procesora kamery 
endoskopowej lub wyjścia sterownika wyświetlacza DVI lub SDI. Wyjście odbiornika podłączone jest do 
wejścia DVI wyświetlacza. Urządzenia zasilane są z zasilacza NDS 24VDC lub przez kabel adaptera „Y”*. 

Kabel adaptera typu „Y” opisano na stronie 6. Typowy sposób instalacji pokazano na stronie 9. 
*Uwaga: Kable adaptera „Y” służą do użytku wyłącznie z wyświetlaczami NDS zasilanymi z 
zasilaczy 24 V=. 

System NDS ZeroWire G2 to sparowany nadajnik i odbiornik przeznaczone do dostarczania sygnału wideo 
z kamery endoskopowej/procesora lub innego źródła wideo poprzez połączenie za pomocą częstotliwości 
radiowej do odbiornika ZeroWire w celu wyświetlania obrazów podczas procedur endoskopowych i 
chirurgii ogólnej. System wideo ZeroWire G2 Wireless jest niesterylnym urządzeniem wielorazowego 
użytku, nieprzeznaczonym do stosowania w polu jałowym. 

Przeciwwskazania: 
1. Omawiane urządzenia są niesterylnymi urządzeniami wielorazowego użytku i nie są przeznaczone do 

stosowania w pomieszczeniach sterylnych. 
2. Zabrania się używania omawianych urządzeń w obecności palnych mieszanin gazów znieczulających z 

powietrzem, tlenem lub podtlenkiem azotu. 

Ostrzeżenie: 

Nie używać w środowisku RM. 

Żadna część tego wyrobu nie może stykać się z pacjentem. Nie wolno jednocześnie dotykać pacjenta i 
niniejszego wyrobu.  

W zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, zdecydowanie zaleca się posiadanie zapasowej pary 
ZeroWire G2 nadajnika i odbiornika oraz kabla DVI gotowych do natychmiastowego użycia. 
Dodatkowo zaleca się, aby zawsze podczas trwania zabiegu dostępny był natychmiast wyświetlacz 
podłączony przewodem do źródła wideo. Patrz: rysunek typowego sposobu instalacji na stronie 9. 

W każdej chwili należy zachować co najmniej 20 cm odstępu pomiędzy pracującym urządzeniem a 
użytkownikiem lub pacjentem. 
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Urządzenia testowe Odległość do 
nadajnika 

Odległość do 
odbiornika 

Elektrokauteryzacja > 2 stóp > 1 stopy 
RFID > 1 cm > 1 cm 
Bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 Ghz > 6 cali > 6 cali 
Bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 Ghz > 6 cali > 6 cali 
Telefon komórkowy > 1 cm > 1 cm 
Urządzenie Bluetooth > 1 cm > 1 cm 

Odległość niewystępowania zakłóceń  

Urządzenia wymienione w tabeli poniżej przetestowano, wyznaczając minimalną odległość 
bezpieczeństwa podczas pracy z systemem ZeroWire G2 bez zakłóceń z żadnej strony. Jeżeli zachodzi 
podejrzenie wywoływania zakłóceń ze strony ZeroWire G2 lub wymienionych urządzeń, należy odsunąć 
urządzenia od siebie, a następnie przestrzegać odległości podanych w tabeli.  
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3 Panele złącz 

Porty USB służą do instalowania 
aktualizacji oprogramowania 

firmowego nadajnika lub 
odbiornika, a nie jako port I/O 

ogólnego użytku. 
 

Wejście  
3G - SDI 

Zasilanie 
Złącze 

 

Wejście DVI 
 

Wskaźniki LED połączenia i stanu nadajnika. Wskaźniki LED połączenia i stanu odbiornika. 

Przycisk LINK służy do łączenia nadajnika z odbiornikiem. 

Przycisk połączenia LINK na odbiorniku służy do aktywowania wykresu paska Siły 
sygnału opisanego na str. 14. 

Wskaźnik LED 
połączenia 

Przycisk 
połączenia  

Wskaźnik LED 
połączenia 

Przycisk 
połączenia 

Dioda LED stanu Dioda LED stanu 

Wyjście  
DVI 

On (Wł.)/  
Off (Wył.) 

Przełącznik 

Odbiornik 
ZeroWire G2 

Nadajnik 
ZeroWire G2 
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Instalacja 
Wsporniki mocujące: 
 

Patrz: Zestawy akcesoriów ZeroWire G2 według tabeli wyświetlacza na stronie 18. 

Instalacja: (dla wyświetlaczy wmontowanych) 

Uwaga: Instalacja ta wymaga dwóch osób: jedna do podtrzymania wyświetlacza a druga do wykonania 
instalacji. 

 

Zastąpić dwa lewe wkręty montażowe dwoma dostarczonymi 
dłuższymi wkrętami montażowymi. 

Dokręcić dwa dostarczone lewe wkręty o jedynie 2-3 obroty. 

Zdemontować dwa prawe wkręty z mocowania VESA.  

 

Wspornik 
schodkowy 
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Ustawić wspornik schodkowy skierowany wypustką monta-
żową w stronę przodu wyświetlacza, a następnie wsunąć go 
pomiędzy mocowanie VESA i tylną ściankę wyświetlacza i 
dopasować wycięcia odpowiadające danemu wyświetlac-
zowi do dwóch wkrętów po lewej stronie. 

Zastąpić wkręty po prawej stronie wkrętami dostarczonymi 
w zestawie i dokręcić wszystkie wkręty.  

 

Ustawiając tył modułu nadajnika lub odbiornika ZeroWire 
G2 w kierunku przodu wyświetlacza, wyrównać szczelinę w 
dolnej części modułu z wypustką wspornika i wsunąć moduł 
do dołu, na wspornik, aż do pełnego osadzenia modułu.  
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Nadajniki i odbiorniki ZeroWire G2 stosowane z obsługiwanym wyświetlaczem NDS o przekątnej 32 cale 
lub mniejszej mogą korzystać z opcjonalnego kabla adaptera typu „Y” do zasilania modułu ZeroWire. 
Poniżej przedstawiono dwa rodzaje kabla adaptera typu „Y”. W stosownych przypadkach odpowiedni 
kabel „Y” dołączono do zestawu akcesoriów (aby określić prawidłowy zestaw akcesoriów dla używanego 
wyświetlacza NDS patrz str. 18). Moduły nadajnika i odbiornika ZeroWire mogą być także zasilane z 
dołączonego zasilacza 24 V=. 

Możliwości zasilania 

Uwaga:  
Numery modelu zasilaczy 24 V= 
pokazano tutaj. 
 

J3 adaptera „Y” lub 
zasilacza 24 V = 
podłącza się tutaj. 
 

Kabel adaptera XLR „Y” (35X0097) 

Kabel adaptera SwitchCraft „Y” (35X0096) 

W przypadku korzystania z zasilacza, należy wybrać i 
zainstalować adapter wtyczki, który spełnia 
wymagania zasilania. 
 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Schematy przewodów 

 Promień zagięcia kabla 

Zalecamy, aby promień zagięcia kabli metalowych wynosił nie mniej niż 63 mm (2,5 cala) lub 
siedmiokrotność średnicy kabla, zależnie od tego, która wartość będzie większa. Ciaśniejsze zagięcia 
mogą uszkodzić kable i/lub spowodować pogorszenie sygnału wizji.  

Przewody odbiornika ZeroWire G2  

Czarne przewody to 24 V=. 
Niebieskie przewody to kabel DVI. 
 

Przewody nadajnika ZeroWire G2 

Czarne przewody to 24 V=. 
Niebieskie przewody to kabel DVI. 
Żółty przewód to opcjonalny kabel 
3G-SDI. 
 

Zasilanie wyświetlacza 

Zasilanie nadajnika 

Źródło obrazu 
DVI 

DVI 
Wyjście 

Wyjście 
SDI 

Zasilanie wyświetlacza 

Odbiornik 

Zasilanie nadajnika 

DVI 
Wejście 

Nadajnik 
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Uwaga: Nadajnik i odbiornik nie muszą się „widzieć”, aby działać. Oznacza to, że dana para będzie z 
powodzeniem działać pomimo przeszkód znajdujących się między nimi. Jednakże żaden z modułów nie 
powinien być całkowicie otoczony metalowymi obiektami. 

Przekazywanie sygnału wideo: 
Po zakończeniu łączenia lampki wskaźnikowe LED powinny zmienić kolor na niebieski, a na wyświetlaczu 
powinien pojawić się obraz źródłowy. Podstawowa konfiguracja została zakończona. 

Ustawienia 
Łączenie nadajnika z odbiornikiem 
Przed rozpoczęciem użytkowania systemu ZeroWire G2 para Nadajnik i odbiornik musi zostać połaczona.  

Po ustanowienia połączenia w parze nadajnik - odbiornik pozostają one połączone do momentu 
podłączenia danego nadajnika do innego odbiornika lub danego odbiornika do innego nadajnika. 

Uwaga: Po wyłączeniu połączonej pary po ponownym włączeniu nadajnik z odbiornikiem połączą się z 
sobą automatycznie. 
 

Procedura łączenia: 
1. Podłączyć źródło sygnału DVI lub SDI do modułu nadajnika i wyświetlacz za pośrednictwem wyjścia 

DVI do modułu odbiornika (Rysunek 1). 
2. Nacisnąć i przytrzymać przycisk ustanawiania połączenia „LINK” (jego lokalizację ukazuje Rysunek 2) na 

module odbiornika, aż jego lampka LED łączenia zacznie szybko migać na niebiesko, a następnie 
zwolnić. Od tego momentu użytkownik ma 60 sekund na przejście do drugiego modułu i naciśniecie 
przycisku LINK na tym urządzeniu. 

3. Następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk ustanawiania połączenia „LINK” (jego lokalizację ukazuje 
Rysunek 2) na module nadajnika, aż jego lampka LED połączenia zacznie szybko migać na niebiesko, a 
następnie zwolnić. 

4. Gdy nadajnik i odbiornik rozpoznają się nawzajem i zaczną się łączyć z sobą wskaźniki LED stanu i LED 
połączenia na obydwu modułach zaczną szybko migać przez kilka sekund. Po ustanowieniu połączenia 
diody LED połączenia na każdym module zgasną. 

Uwaga: Moduły nadajnika i odbiornika ZeroWire G2 nie są kompatybilne z wcześniejszymi modułami 
nadajnika i odbiornika ZeroWire. 

 

Rysunek 2 

Aby rozpocząć łączenie nacisnąć tutaj 

Dioda LED 
stanu Nadajnik Odbiornik 

Wskaźnik LED 
połączenia 

Rysunek 1 

Nadajnik 
 

Odbiornik 
 

DVI lub SDI 
Signal (Sygnał) 

Wyjście DVI do 
wyświetlacza 
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W zastosowaniach o znaczeniu krytycznym, zdecydowanie zaleca się posiadanie zapasowej pary 
ZeroWire G2 nadajnika i odbiornika oraz kabla DVI gotowych do natychmiastowego użycia. 
Dodatkowo zaleca się, aby zawsze podczas trwania zabiegu dostępny był natychmiast wyświetlacz 
podłączony przewodem do źródła wideo. 

Typowy sposób instalacji 

Działanie  

Działanie: 
System wideo ZeroWire G2 HD Wireless jest przeznaczony do użycia w salach operacyjnych lub 
zabiegowych i został zoptymalizowany pod tym kątem. Nie zaleca się ich użytkowania poza środowiskiem 
klinicznym. 
 
Niżej wymienione czynności pomogą w osiągnięciu optymalnego działania sytemu ZeroWire G2: 
1. Obydwa elementy należy zamontować na wysokości co najmniej 5 stóp (1,5 metra) nad podłogą. 
2. W idealnym przypadku, zarówno nadajnik, jak i odbiornik powinny znajdować się na tej samej 

wysokości. 
3. Aby zapewnić niezawodne łącze wideo należy postępować według wskazówek konfiguracji w działach 

Ustawianie i Orientacja na stronach 10 i 11.  
4. Nadajnik i odbiornik powinny być ustawione tak, aby były skierowane do siebie i widoczne nawzajem 

w wolnej przestrzeni powietrznej. 
5. Dla zastosowań poza linią widoku zaleca się, aby nadajnik i odbiornik umieszczone były w odległości 

co najwyżej 6 stóp (1,8 m) od ścian. 

Nadajnik Odbiornik 
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Ustawianie i orientacja 
Ze względu na kształt pola sygnału anteny, zarówno moduł nadajnika jak i odbiornika należy zamontować 
tak aby były ustawione w pionie i w poziomie w zakresie ±10°. 

Wyrównanie pionowe: 
Wyrównanie pionowe powinno mieścić się w zakresie odchylenia ±10° w pionie. 

Wyrównanie poziome: 
Wyrównanie poziome powinno mieścić się w zakresie odchylenia ±10° w poziomie. 

Dział Ustawianie i orientacja kontynuowany jest na następnej stronie 

Monitor 
główny 

 

Monitor 
pomocniczy 
 

Nadajnik 
 

Odbiornik 
 

-10° 
 

+10° 
 

  0° 
 

Nadajnik 
 

Kształt pola 
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Wysokość: 
Nadajnik i odbiornik powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 5 stóp (1,5 m) powyżej 
poziomu podłogi, znajdować się na tej samej wysokości oraz, najlepiej, przednimi krawędziami 
nadajnika i odbiornika ustawionymi równolegle i skierowanymi do siebie. 
Oddzielenie:  
ZeroWire G2 działa prawidłowo gdy odległość separacji nadajnika od odbiornika wynosi do 30 stóp (9,1 
m). Jednakże w przypadku większości sal operacyjnych najlepsze wyniki osiąga się, gdy odległość 
oddzielenia nadajnika i odbiornika wynosi najwyżej 8 stóp (2,4 m). 
 

Co najmniej 
5 stóp 
(1,5 m) 

Do 8 stóp 
(2,4 m) 

Co najmniej 
5 stóp 
(1,5 m) 

Wózek endoskopowy Stół operacyjny Stojak na kółkach 

ZeroWire 
Nadajnik 

Odbiornik 
ZeroWire 

Ustawianie i orientacja (ciąg dalszy) 
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Działanie poza linią widoku 
System ZeroWire G2 może utrzymywać połączenie bezprzewodowe w przypadku częściowego zasłonięcia 
przez przeszkody. Jednak najlepsze rezultaty osiąga się w sytuacji działania modułów „w linii widzenia”. W 
warunkach sali operacyjnej system wysięgników i sprężynowych połączeń ramion mocowanych do sufitu 
wraz z lampami operacyjnymi to duże przedmioty metalowe, które potencjalnie mogą blokować sygnał 
bezprzewodowy, jeżeli znajdą się pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem (patrz ilustracja poniżej). Lampy 
operacyjne powinny być umieszczone raczej poza „linią widzenia” lub ponad nią. Jeżeli jakiś przedmiot 
musi zasłaniać linię widzenia, najlepiej umieścić go w połowie odległości między nadajnikiem a 
odbiornikiem. 

Sale operacyjne, które mają sufit i ściany zbudowane z paneli metalowych mogą zmniejszać wydajność 
systemu ZeroWire G2. Zjawisko to można ograniczyć przemieszczając nadajnik i odbiornik bliżej w 
stosunku do siebie, ustawiając kąt widzenia urządzeń do 0 stopni (patrz strona 10) oraz upewniając się, że 
pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem nie ma żadnych przeszkód. 
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Używanie kanałów 

W celu określenia właściwego ustawienia należy skorzystać z zaleceń wymienionych poniżej. 

1. Modułów nadajnika i/lub odbiornika ZeroWire G2 nie można używać z wcześniejszymi modułami 
nadajnika i/lub odbiornika ZeroWire. 

2. W tym samym pomieszczeniu można uruchomić maksymalnie dwa systemy ZeroWire G2. Nadajniki i 
odbiorniki w pomieszczeniu powinna dzielić odległość co najmniej 3 stóp (1 m). 

3. Grupy dwóch systemów ZeroWire G2mogą być skonfigurowane w różnych pomieszczeniach, 
zakładając, że pomieszczenia te oddalone są od siebie o co najmniej 25 stóp (7,6 m). 

4. Nadajników ani odbiorników ZeroWire G2 nie należy instalować w metalowych szafkach ani otaczać 
metalowymi przedmiotami, ponieważ uniemożliwi to łączność nadajnika z odbiornikiem. 

Instalacja wielosystemowa 
Wiele systemów: 
W przypadku, gdy w danej sali operacyjnej instalowane mają być dwa systemy, należy postępować według 
następującej procedury: 

1. W przypadku, gdy moduły nadajnika i odbiornika nie zostały połączone, należy włączyć zasilanie 
jednego nadajnika i jednego odbiornika, a następnie postępować według opisu Procedury 
ustanawiania połączenia podanego na stronie 8. 

2. Włączyć drugą parę nadajnika i odbiornika, i powtórzyć Procedurę ustanawiania połączenia. Pary 
nadajnika i odbiornika muszą być łączone w systemie „za każdym razem jedna para”. Zalecamy, aby 
połączone pary oznaczyć etykietami, co ułatwi instalację i rozwiązywanie problemów.  

Unikanie zakłóceń pomiędzy kanałami 

Jeżeli rozmieszczenie ZeroWire G2 jest typowe, jeden system w jednej sali, zasadniczo nie ma żadnych 
ograniczeń. Funkcja Wybór Kanału nadajnika wychwytuje spośród dostępnych dwóch kanałów kanał 
najmniej podatny na zakłócenia w oparciu o skanowanie podczas włączania zasilania. 

Niektóre czynniki wpływające na izolowanie kanałów ZeroWire G2 wymieniono poniżej. 

1. Grubość i rodzaj materiału ścian.  
2. Otwieranie i zamykanie drzwi do pomieszczenia.  
3. Struktura stropu pomieszczenia i materiał użyty do jego budowy.  

Pary ZeroWire G2 nadajnik/odbiornik muszą być zainstalowane w tym samym pomieszczeniu. 
Działanie pomiędzy pomieszczeniami nie jest obsługiwane. Gdy dwie pary nadajnik/odbiornik są 
zainstalowane w danym pomieszczeniu, każdą parę należy połączyć osobno, w systemie „za każdym 
razem jedna para”, łącząc drugą parę dopiero po udanym połączeniu pierwszej. Nie ma potrzeby 
wyłączać pierwszej pary przed włączaniem lub łączeniem drugiej pary. 
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Kiedy odbiornik jest podłączony do monitora, w lewym dolnym narożniku ekranu pojawiają się jasne 
komunikaty diagnostyczne, informujące użytkownika o bieżącym stanie odbiornika. Komunikat 
wyświetlany będzie przez 15 sekund, z wyjątkiem komunikatów „No transmitter found” („Nie znaleziono 
nadajnika”) oraz „SIGNAL LOST” („UTRATA SYGNAŁU”). 

Komunikaty „No transmitter found” („Nie znaleziono nadajnika”) oraz „SIGNAL LOST” („UTRATA SYGNAŁU”) 
wyświetlane będą do chwili podjęcia czynności zaradczych. W sytuacji, gdy na ekranie wyświetli się 
komunikat „SIGNAL LOST” i / lub 1 pasek CZERWONEGO wykresu, połączenie bezprzewodowe jest 
niepewne i wymaga niezwłocznego podjęcia czynności zaradczych. 

Wykres paska Siły sygnału wyświetlany jest w prawym dolnym monitorze odbiornika przez 60 s po 
uruchomieniu. Wyświetla się on również po ponownym ustanowieniu połączenia po jego przerwaniu. W 
przypadku złej jakości połączenia wykres paska wyświetla się automatycznie, aby zaalarmować 
użytkownika o konieczności podjęcia środków zaradczych. 

Wykres paska można również aktywować ręcznie, dotykając przycisk LINK na odbiorniku. 

Komunikaty Siła sygnału i Diagnostyka ekranowa (OSD) 

Wykres paska Siła Sygnału wyświetla się tutaj 

Komunikat OSD wyświetla się tutaj 

Komunikaty OSD 

Doskonała jakość połączenia. 

Dobra jakość połączenia. 

Dopuszczalna jakość połączenia. 

Słaba jakość połączenia, może występować pikselowanie obrazu. 

Słaba jakość połączenia lub połączenie zerwane, częste pikselowanie lub „zamrażanie” obrazu. 

Wykres paska siły sygnału  
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4 Rozwiązywanie problemów 

Wskaźniki LED stanu 

Stan LED Opis 

Niebieska, miga powoli Moduł skanuje w poszukiwaniu kanału. 

Niebieska i miga szybko Urządzenie próbuje nawiązać połączenie. 

Niebieska, świeci ciągle Urządzenie wysyła (nadajnik) lub otrzymuje (odbiornik) dane wideo. 

Niebieska, na przemian włącza się i 
wyłącza (On/OFF) przez 3 sekundy  

 Brak zapisanych Informacji o połączeniu 

Problem Możliwe przyczyny 

Lampka wskaźnikowa LED 
nie świeci. 

Luźne złącze zasilania: Sprawdź, czy złącze źródła zasilania jest całkowicie włożone do 
złącza zasilania modułu.  

Kabel ‘Y’: Jeżeli do zasilania urządzenia używany jest kabel ‘Y’ należy sprawdzić, czy 
został on podłączony do źródła zasilania NDS 24 V=, a źródło zasilania jest pod 
napięciem. 

Osobne źródło zasilania: Jeżeli używane jest osobne (autonomiczne) źródło zasilania 
należy potwierdzić, że jest całkowicie podłączone do gniazda ściennego. 

Gniazdo ścienne: Niektóre gniazda ścienne mają wbudowany wyłącznik. W przypadku, 
gdy używane gniazdko ścienne jest wyposażone w taki przełącznik należy sprawdzić, w 
jakim położeniu się znajduje. 

Informacje dodatkowe: Patrz: Możliwości zasilania na str. 6. 

Nie odnaleziono nadajnika Sprawdź, czy moduł nadajnika jest włączony (ON) lub czy podłączony jest Sygnał źródła. 

Brak obrazu na monitorze 
po zmianie rozdzielczości 
wejściowej  

Włącz i wyłącz zasilanie nadajnika i odbiornika ZeroWire, nie monitora. 

Nieudane ustanowienie 
połączenia po podjęciu 
próby sparowania 

Włącz i wyłącz zasilanie nadajnika i odbiornika ZeroWire. 

Słaby lub przerywany obraz wideo  

Możliwe przyczyny  Czynności naprawcze 

Nadajnik i odbiornik są oddalone od 
siebie o ponad 30 stóp (9,1 m). 

Należy zmniejszyć odstęp między nadajnikiem a odbiornikiem do 30 stóp 
(9,1 m) lub mniej. Patrz: specyfikacja odległości na stronie 16. 

Nadajniki i odbiornik nie są właściwie 
dopasowane Patrz: zalecenia wyrównania nadajnika / odbiornika na stronie 11. 

Połączenia DVI lub SDI (tylko nadajnik) Sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone.  

Nieobsługiwany tryb wideo  Sprawdzić, czy obsługiwany jest zastosowany tryb wideo. Patrz: Tabela 
obsługiwanych trybów wideo na stronie 17. 

Kable DVI lub SDI (tylko nadajnik) Wymieniać kolejno kable i sprawdzać wyświetlany obraz wideo. Jeżeli sygnał 
wideo po wymianie kabla wyświetla się prawidłowo, wymieniony kabel 
należy wyrzucić.  

Przesłuch Patrz Unikanie zakłóceń pomiędzy kanałami na stronie 13 

Niska siła sygnału Patrz Siła sygnału na stronie 14. 

Nadajnik i odbiornik są zamienione 
Upewnij się, że źródło sygnału wideo podłączone jest do nadajnika a nie do 
odbiornika. 
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Typ sygnału bezprzewodowego Pasmo WirelessHD (WiHD) 60 GHz 

Zakres częstotliwości 57–64 GHz 

Wejścia wideo (Tx) DVI‐D, 3G‐SDI 

Wyjścia wideo (Rx) DVI‐D 

Kompresja wideo Brak 

Obsługa formatu 3D Linia obok linii, góra/dół, jeden obok drugiego 

Typy sygnałów 3D DVI‐D, 3G‐SDI 

Tryby filmów 3D Tylko 1080p/59,94 (SMPTE 424M) 

Obsługa HIPAA Szyfrowanie AES 256‐bitowe 

Zwłoka systemu < 1 ramka 

Maks. liczba par na salę operacyjną 2 pary 

Moc wyj. RF < 28 dBm/MHz EIRP 

Zasięg maks. < 30 stóp (9,14 m)* 

Szybkość transmisji danych 950 Mbps – 3,8 Gb/s 

Pobór mocy < 8 W 

    

Wymiary 9,5 x 3,5 x 2,0 cala (238 x 88 x 50 mm) 

Masa urządzenia 1,0 lb. (0,45 kg) 

Temperatura pracy Od 32° do 104°F (od 0° do 40°C) 

Wilgotność podczas pracy Od 20% do 90% wilgotności względnej, bez skraplania 

Wysokość podczas pracy 6600 stóp (2000 m) 

Temperatura przechowywania Od ‐4° do 140°F (od ‐20° do 60°C) 

Wilgotność podczas przechowywania < 70% wilgotności względnej (bez skraplania) 

Wilgotność podczas transportu < 70% wilgotności względnej (bez skraplania) 

Wysokość podczas przechowywania 33 000 stóp (10 000 m) 

Dane techniczne 

*Zasięg maksymalny może się różnić w zależności od środowiska eksploatacji urządzenia. Aby 
zapewnić optymalną wydajność i zasięg urządzenia, należy stosować się do zaleceń zawartych w 
części „Konfiguracja”.  

5 

Maksymalna moc wyjściowa EIRP dla częstotliwości testowej 

Kanały 

Maksymalna moc 
wyjściowa EIRP dla 

częstotliwości  
Średnia moc  

wyjściowa EIRP 

Kanał „niski” LRP  60,32 GHz 11,7 dBm 

Kanał „wysoki” LRP 62,79 GHz 12,1 dBm 

Kanał „niski” HRP 60,48 GHz 29,3 dBm 

Kanał „wysoki” HRP 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Obsługiwane tryby wideo 

Format 
Częstość 

klatki (Hz) 
  Piksele a 

ktywne 
poziome 

Piksele  
aktywne 
pionowe 

  Piksele  
całkowite 
poziome 

Piksele  
całkowite 
pionowe     

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 
              
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1280 1024   1688 1066 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1292 960   1576 1000 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1023 768   1396 806 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1248 1024   1688 1066 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1280 1024   1716 1108 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1440 900   1904 932 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1024 1024   1686 1068 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1024 1024   1124 1068 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 50   1024 1024   1280 1125 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1280 1024   1688 1066 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1920 1080   2200 1125 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 60   1920 1080   2184 1125 
Tryb Niestandardowy (Użytkownika) 50   1920 1080   2270 1125 
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Zestawy akcesoriów ZeroWire G2 według wyświetlacza  

  Zestawy akcesoriów ZeroWire G2 

Wyświetlacz Nr części 
NDS  

Para:  
(Nadajnik I odbiornik) 

Pojedynczy:  
(Nadajnik i odbiornik) 

EndoVue 24" (Standard) 90K0010 

90Z0152 90Z0153 Model Chiny 90K0011 

Model wycofany 90K0004 
      

Radiance Full MMI 24" (Standard) 90R0019 

90Z0152 90Z0153 
ze światłowodem 90R0022 

dotykowy 90R0037 

ze światłowodem & dotykowy 90R0038 

Model Chiny 90R0058 
      

Radiance G2 24" (Standard) 90R0063 

90Z0152 90Z0153 
ze światłowodem 90R0064 

dotykowy 90R0065 

ze światłowodem & dotykowy 90R0066 

Model Chiny 90R0067 
      

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

ze światłowodem 90R0030 
      

Radiance G2 26" (Standard) 90R0050 

90Z0152 90Z0153 ze światłowodem 90R0051 

Model Chiny 90R0061 
      

Radiance G2 HB 26" (Standard) 90R0052 

90Z0154 90Z0155 Ze światłowodem 90R0053 

Model Chiny 90R0062 
      

Radiance Ultra 27" (Standard) 90R0104 

90Z0156 90Z0157 z płytą analogową 90R0102 

z płytą cyfrową 90R0100 
      

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

      

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

dotykowy 90R0068 
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Instrukcja czyszczenia 

Przed czyszczeniem urządzenie należy WY ŁĄCZYĆ i odłączyć od źródła zasilania. 
 
 
 
 

Czyszczenie: 
Starannie przetrzeć wszystkie powierzchnie zewnętrzne ściereczką niepozostawiającą drobin materiału, 
zwilżoną dopuszczalnym środkiem czyszczącym. Dopuszczalne środki czyszczące wymieniono poniżej.  
Usunąć pozostałości detergentu, wycierając wszystkie powierzchnie zewnętrzne ściereczką 
niepozostawiającą drobin materiału, zwilżoną wodą destylowaną.   
 

Dezynfekcja: 
Zdezynfekować moduł, wycierając wszystkie powierzchnie zewnętrzne ściereczką niepozostawiającą 
drobin materiału, zwilżoną 80% alkoholem etylowym.  Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu.  
 
Przestrogi:  

 Nie dopuszczać do przedostania się płynu do wnętrza modułu. 
 

Dopuszczalne materiały do czyszczenia: 
Ocet (destylowany ocet biały, 5%) 
Środek do czyszczenia szyb na bazie amoniaku  
 
Dopuszczalne materiały do dezynfekcji:  
Etanol 80%vol   
 

 
*Uwaga: 
Dopuszczalne materiały do czyszczenia i dezynfekcji wymienione powyżej przetestowano na wyrobach 
NDS. Używane zgodnie ze wskazaniami nie uszkadzają powłoki produktu ani jego elementów wykonanych 
z plastiku. 
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6 Urządzenie ZeroWire G2 testowano w środowisku sali operacyjnej i nie powodowało zakłóceń sprzętu 
elektrochirurgicznego, USG, Rtg, monitorów medycznych ani sprzętu do monitorowania czynności 
życiowych. Również żaden z wymienionych sprzętów nie powodował zakłóceń urządzenia ZeroWire G2. 
Dodatkowo, ponieważ urządzenie ZeroWire G2 działa w częstotliwościach 57 – 64 GHz, typowe 
bezprzewodowe sieci LAN ani telefony komórkowe nie będą powodować zakłóceń, ponieważ działają 
poza zakresem częstotliwości ZeroWire G2. Jednakże obecność źródła zakłóceń działającego w zakresie 
częstotliwości ZeroWire G2 może powodować przerywane działanie oraz pogorszenie jakości obrazu, 
może także dojść do zerwania połączenia o ile pojawią się zakłócenia. Wymagane jest, aby przed każdym 
zabiegiem w sali operacyjnej sprzęt taki wyłączyć i sprawdzić, czy system działa zgodnie z oczekiwaniami. 
Jeżeli obserwuje się nieprawidłowe działanie, należy usunąć jego przyczynę przed uruchomieniem 
systemu i rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. 
 
Nadajniki ZeroWire G2 należy odsunąć od siebie na odległość co najmniej 20 cali (0,5 m). Nadajników 
(Nadajnik) ani odbiorników (Odbiornik) ZeroWire G2 nie należy instalować w metalowych szafkach ani 
otaczać metalowymi przedmiotami, ponieważ uniemożliwi to łączność nadajnika z odbiornikiem.  
 
Podczas instalacji ZeroWire G2 jakość połączenia wideo należy przetestować z modułami nadajnika i 
odbiornika ustawionymi pod różnymi kątami ustawienia. Dopuszczalne kąty ustawienia przedstawiono na 
stronie 10. Pracę poza linią widzenia omówiono na stronie 12. Zaleca się staranne przetestowanie systemu 
przed jego zastosowaniem do jakichkolwiek zabiegów chirurgicznych.  
 
Z ZeroWire G2 nie wolno używać źródeł zasilania ani kabli do akcesoriów innych, niż wymienione w 
niniejszej instrukcji. Mogą wystąpić nadmierne prądy upływu, wzmożone emisje elektromagnetyczne lub 
niedostateczna odporność na zakłócenia. 
 
Wszystkie urządzenia medyczne, w tym ZeroWire G2, muszą spełniać wymogi normy IEC 60601-1-2. Przed 
dopuszczeniem urządzenia do współpracy z innymi urządzeniami medycznymi i zastosowaniu w ramach 
procedury chirurgicznej należy zapewnić odpowiednie środki bezpieczeństwa i dostosować obsługę 
urządzenia do wytycznych EMC przedstawionych w niniejszym podręczniku w celu potwierdzenia 
poprawności współpracy urządzeń i zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. 
 
Na kolejnych czterech stronach zamieszczono do wglądu tabele EMC. 
 

Tabele kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 
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Tabele EMC 

Dane techniczne i deklaracja producenta - emisje elektromagnetyczne 

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w warunkach elektromagnetycznych opisanych poniżej. Właściciel lub 
użytkownik urządzenia powinien zapewnić jego obsługę w takim środowisku. 

Emisje Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne 

Emisje częstotliwości 
radiowej 
CISPR 11 

Grupa 1 

Urządzenie wykorzystuje energię o częstotliwościach radiowych 
wyłącznie do celów wewnętrznych. Emisja fal o częstotliwościach 
radiowych jest więc niewielka i nie powinna powodować żadnych 
zakłóceń w działaniu znajdujących się w pobliżu urządzeń 
elektronicznych. 

Emisje częstotliwości 
radiowej 
CISPR 11 

Klasa A  

Urządzenie nadaje się do użytku w każdych warunkach, w tym 
gospodarstw domowych oraz bezpośrednich połączeń z publiczną 
siecią energetyczną niskiego napięcia dostarczającą energii 
gospodarstwom domowym. 

Emisje harmoniczne 
IEC 61000-3-2 

Nie dotyczy  

Fluktuacje napięcia/
emisje drgań 
IEC 61000-3-3 

Nie dotyczy  
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Tabele EMC 

Dane techniczne i deklaracja producenta 211 – odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w warunkach elektromagnetycznych opisanych poniżej. Właściciel lub użytkownik 
urządzenia powinien zapewnić jego obsługę w takim środowisku. 

Test odporności  
Napięcie badawcze 
według normy 
IEC 60601  

Poziom zgodności  
Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne  

Wyładowania 
elektrostatyczne  
(ESD — Electrostatic 
discharge) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV styk 
± 8 kV powietrzne  

± 6 kV styk 
± 8 kV powietrzne  

Podłoże powinno być wykonane z drewna, 
betonu lub płytek ceramicznych. Jeśli 
podłoże zostanie pokryte materiałem 
syntetycznym, wilgotność względna 
powietrza powinna wynosić co najmniej 
30%. 

Elektryczne szybkie 
stany przejściowe/
serie impulsów: 
IEC 61000-4-4 

±2 kV dla przewodów 
zasilających  

±2 kV dla przewodów 
zasilających  

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
warunków szpitalnych lub przemysłowych. 

Przepięcia 
IEC 61000-4-5 

Linia(linie)  
±1 kV i przewód zerowy 

Linia(linie)  
±1 kV i przewód zerowy  

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
warunków szpitalnych lub przemysłowych. 

Spadki, zaniki i 
zmiany napięcia w 
sieci zasilającej 
IEC 61000-4-11  

<5 % UT 

(>95 % spadek w UT) 
dla 0,5 cyklu 
40 % UT 

(60 % spadek w UT) 
dla 5 cykli 
70 % UT 

(30 % spadek w UT) 
dla 25 cykli 
<5 % UT 

(>95 % spadek w UT) 
dla 5 s 

<5 % UT 

(>95 % spadek w UT) 
dla 0,5 cyklu 
40 % UT 

(60 % spadek w UT) 
dla 5 cykli 
70 % UT 

(30 % spadek w UT) 
dla 25 cykli 
<5 % UT 

(>95 % spadek w UT)  
dla 5s 

Zasilanie sieciowe powinno być typowe dla 
warunków szpitalnych lub przemysłowych. 
Jeśli wystąpią spadki napięcia lub przerwy w 
zasilaniu z sieci elektrycznej, natężenie prądu 
w urządzeniu może się obniżyć z 
normalnego poziomu; wówczas konieczne 
może być zastosowanie zasi lania 
bezprzerwowego (UPS) lub akumulatora.  

Częstotliwość 
zasilania 
(50/60 Hz) 
Pole magnetyczne 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  Nie dotyczy Nie dotyczy 

UWAGA: Parametr UT jest napięciem prądu zmiennego sieciowego przed zastosowaniem poziomu testowego 
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Tabele EMC  

Dane techniczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Urządzenie to jest przeznaczone do użytku w warunkach elektromagnetycznych opisanych poniżej. Właściciel lub użytkownik urządzenia 
powinien zapewnić jego obsługę w takim środowisku. 

Test odporności  
Napięcie badawcze 
według normy 
IEC 60601 

Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne  

Przewodzona RF 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
Emisja fal o 
częstotliwościach 
radiowych 
IEC 61000-4-3  

 3 Vims 
150 KHz do 80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz do 2,5 GHz  

 3 Vims 
 
 
 
 
 
3 V/m  

Przenośny i ruchomy sprzęt komunikacyjny wykorzystujący 
częstotliwości radiowe powinien być używany w odległości od 
dowolnej części urządzenia — w tym również od jego 
przewodów — nie mniejszej niż zalecana odległość 
rozdzielająca, obliczona z równania odpowiedniego dla 
częstotliwości nadajnika. 
 
Zalecana odległość rozdzielająca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową 
nadajnika w watach [W] według producenta nadajnika, a d jest 
zalecaną odległością rozdzielającą w metrach [m]. 
Odległość w metrach (m). 
 
Natężenie pola pochodzącego ze stacjonarnych nadajników RF, 
jak określono przez terenowe badania elektromagnetyzmu,a 
powinny być niższe od poziomu zgodności w każdym 
przedziale częstotliwości.b 
 
Zakłócenia mogą występować w pobliżu urządzeń 
oznaczonych następującym symbolem: 

UWAGA 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość rozdzielająca odpowiednia dla większej wartości 
częstotliwości. 
UWAGA 2: Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania dla wszystkich sytuacji. Na promieniowanie elektromagnetyczne wpływa 
pochłanianie promieni i ich odbijanie się od konstrukcji, obiektów i osób. 

a. Nie można prognozować teoretycznie, z trafnością pomiarową, natężenia pól pochodzących od nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe 
telefonów radiowych (komórkowych/bezprzewodowych), radia przenośne, radiostacje amatorskie, radiostacje krótkofalowe i FM, a także pochodzących od 
stacji telewizyjnych. W celu określenia stanu środowiska elektromagnetycznego wynikającego z działania stacjonarnych nadajników o częstotliwości 
radiowej należy przeprowadzić pomiary w terenie. Jeżeli pomierzone natężenie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej w miejscu, w którym 
jest używane urządzenie, przekracza dopuszczalny poziom, należy kontrolować, czy urządzenie działa prawidłowo. W przypadku zauważenia 
nieprawidłowego działania konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków, np. zmiana ustawienia lub całkowite przemieszczenie urządzenia. 
 
b. Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być niższe niż 3 V/m. 
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Tabele EMC  

Zalecane odległości rozdzielające międzyprzenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym 
wykorzystującym częstotliwości radiowe a opisywanym urządzeniem 

Produkt jest przeznaczony do użytku w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia fal o 
częstotliwościach radiowych są kontrolowane. Właściciel lub użytkownik urządzenia może pomóc w 
zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość między przenośnym i 
ruchomym sprzętem komunikacyjnym wykorzystującym częstotliwości radiowe (nadajnikami) oraz opisywanym 
urządzeniem zgodnie z zaleceniami poniżej oraz uwzględniając wartość maksymalnej mocy wyjściowej tego 
sprzętu. 

Maksymalna 
znamionowa moc 
wyjściowa (W) 
nadajnika   

Odległość rozdzielająca w zależności od częstotliwości nadajnika  

150 KHz do 80 MHz  80 MHz do 800 MHz  800 MHz do 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 

W przypadku nadajników o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej niewyszczególnionej powyżej zalecana 
odległość rozdzielająca d [m] może zostać obliczona z równania odpowiedniego dla częstotliwości nadajnika, 
gdzie P jest maksymalną znamionową mocą wyjściową nadajnika w watach [W] według producenta nadajnika. 
 
UWAGA 1: Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz zastosowanie ma odległość rozdzielająca odpowiednia dla 
większej wartości częstotliwości. 
UWAGA 2: Niniejsze wskazówki mogą nie mieć zastosowania dla wszystkich sytuacji. Na promieniowanie 
elektromagnetyczne wpływa pochłanianie promieni i ich odbijanie się od konstrukcji, obiektów i osób.  
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