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Geri Dönüşüm: 

Bu donanımın geri dönüşümü veya atılması konusunda yerel yönetmelikleri ve geri dönüşüm planlarını 
uygulayın. 

Güvenlik Uygunluğu: 
Bu cihaz, EN60601-1 standardı şartlarını, 93/42/EEC ve 2007/47/EC sayılı Tıbbi Cihaz Yönergesine 
(genel güvenlik bilgileri) uyacak şekilde karşılamaktadır. 

Güvenlik Uygunluğu: 
Bu cihaz, elektrik çarpmaları, yangın ve mekanik tehlikeler açısından, yalnızca CAN/CSA C22.2 
No. 60601-1 ve ANSI/AAMI ES60601-1’ye uygun olarak T.U.V onaylıdır. 

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

Telsiz Onayı: 
Bu cihaz, EN 302 065 V1.2.1 gerekliliklerini karşılamakta olup, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal 
Ekipmanları (R&TTE) Yönetmeliği 1999/5/EC’ye uygundur. 

0984 

Uyarılar ve İkazlar 
Bu simge kullanıcıyı, bu ekipmanın kurulumu ve/veya çalıştırılmasına ilişkin önemli bilgilerin bulunduğu 
konusunda uyarır. Ekipmanın hasar görmesini önlemek için önünde bu simgenin bulunduğu bilgiler dikkatle 
okunmalıdır. 

Bu simge kullanıcıyı, ünite içindeki yalıtımsız gerilim şiddetinin elektrik çarpmasına neden olabileceği 
konusunda uyarır. Bu nedenle, ünitenin içindeki herhangi bir parçaya dokunmak tehlikelidir. Elektrik şoku 
riskini azaltmak için kapağı (veya arka kısmı) ÇIKARMAYIN. İçerisinde kullanıcı tarafından bakım yapılabilecek 
parçalar bulunmamaktadır. Bakım için yalnızca kalifiye servis personeline başvurun. 

Bu simge kullanıcıya, içerisinde bu ekipmanın çalıştırılması ve/veya bakımıyla ilgili önemli bilgilerin 
bulunduğunu belirtir. Ekipmanın hasar görmesini önlemek için önünde bu simgenin bulunduğu bilgiler 
dikkatle okunmalıdır. 

Bu simge üreticiyi belirtir. 

Bu simge, üreticinin Avrupa Topluluğundaki temsilcisini belirtir. 

Yangın veya şok tehlikelerinden kaçınmak için bu üniteyi yağmura veya neme maruz bırakmayın. Ayrıca, uçları 
tamamen yerleştirilmedikçe bu ünitenin polarize fişini, uzatma kabloları veya diğer çıkışlarla birlikte kullanmayın. 
Ürün, hasta yakınındaki bir cihaz için tıbbi güvenlik gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu ürün Avrupa M.D.D’si uyarınca Sınıf I tıbbi cihazdır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 
Bu ürün Birleşik Devletler ve Kanada’da Sınıf II tıbbi cihazdır. Üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. 
Bu ekipman/sistem, yalnızca sağlık hizmetleri sunan profesyoneller tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
Federal yasalar bu cihazın bir hekim tarafından ya da onun siparişi üzerine satılmasına izin vermektedir. 
Aşağıda CE işareti taşıyan cihazları kabul eden Avrupa ülkeleri bulunmaktadır: Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, 
Almanya, Macaristan, İzlanda, Makedonya, Karadağ, Norveç, Romanya, Slovakya, İspanya, İsviçre ve İngiltere. 

Bu ürün, yukarıdaki standartlara sadece NDS tarafından verilen tıbbi sınıf elektrik güç kaynağı kullanıldığı takdirde 
uygundur. 

Güç Kablosu: Güç kaynağınız için doğru prize sahip, hastane sınıfı güç kablosu kullanın. 

Güç kablosunun A.C. ana beslemesi bağlantısını kesin. Elektrik kablosu, kabul edilen tek güç kesme cihazıdır. 

TIBBİ EKİPMAN, bağlantı kesme cihazı her zaman erişilebilir olacak şekilde konumlanmalıdır.  

Bu cihaz, ABD’de 120 volttan yüksek gerilimlerde kullanıldığında merkezi dağılımlı bir devreden güç almalıdır. 

Bu ürün kesintisiz kullanım için tasarlanmıştır. 

Model ZeroWire G2 

Güç Kaynağı Ault MW172KB2400B02 ya da GlobTek GTM91120-3024-T3A  

AC Girişi 50 ila 60 Hz arasında 100 ila 240 Volt. 

DC Çıkışı Ault 24 volt, 0.75 Amp / GlobTek 24 Volt, 1.25 Amp 
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Uygunluk Beyanları 

Yasal Açıklama 

FCC ve Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri: 
Bu cihaz, FCC kuralları 15. Bölüm ile 93/42/EEC ve 2007/47/EC sayılı Avrupa Standartları Konsey Yönergelerine uygundur. Çalıştırma aşağıdaki 
iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz, zarar verici parazite neden olmamalıdır ve (2) bu cihaz, gelen parazitleri kabul edebilmelidir, buna cihazın 
istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecekler de dahildir.  
1. Radyo ve televizyon sinyali alımında parazite neden olmamak için belirtilen takılı kabloları cihazla birlikte kullanın. Diğer kablo ve 

adaptörlerin kullanılması, diğer elektronik ekipmanlarla parazite neden olabilir. 
2. Bu ekipmanın FCC 15. Bölüm ve CISPR 11, madde 3.1 ve 8.5’te belirtilen sınırlara uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu cihaz radyo 

frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara uygun bir şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, telsiz iletişimine yönelik zararlı 
parazitlere neden olabilir. 

3. Bu ekipmanın, izin verilen maksimum maruziyet hakkındaki FCC Bölüm 15.255(g)’de belirtilen sınırlara uygunluğu test edilmiş ve 
onaylanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi oluşturmakta olup, kullanıcı ya da hastadan en az 20 cm ayırma mesafesinde kurulmalı 
ve kullanılmalıdır 

IEC: 
Bu ekipmanın, tıbbi cihazlarla ilgili IEC 60601-1-2 standardı sınırlarına uygunluğu test edilmiş ve onaylanmıştır. Bu sınırlar, normal bir tıbbi tesis 
içinde zararlı parazitlerden makul koruma sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisini üretir, kullanır ve yayabilir. 
Eğer talimatlara uygun bir şekilde kurulmazsa, yakınında bulunan diğer cihazlara yönelik zararlı parazitler oluşturabilir.  
FCC, Avrupa Standartları Konsey Yönergeleri ve IEC: 
Belirli bir kurulumda parazit meydana gelmeyeceğine dair bir garanti yoktur. Eğer bu cihaz telsiz veya televizyon alıcılarında, cihazın açılıp 
kapatılmasıyla belirlenebilecek zararlı parazitlere neden oluyorsa, kullanıcının paraziti aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçıyla düzeltmesi 
önerilir: 
• Verici ve/veya alıcının yönünü veya yerini değiştirin. 
• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi arttırın. 
• Cihazın fişini alıcının fişinin takılı olduğundan başka bir prize takın. 
• Yardım için satıcınızla veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyeniyle görüşün. 

Bu cihaza bağlanan aksesuar ekipmanlar ilgili IEC Standartlarına göre onaylanmalıdır, örneğin veri işleme cihazları için IEC 60950-1 ve tıbbi 
cihazlar için IEC 60601-1. Ayrıca tüm konfigürasyonlar sistem standardı IEC 60601-1-1’e uygun olmalıdır. Sinyal giriş veya sinyal çıkış kısmına ek 
bir ekipman bağlanması, bir tıbbi sistem yapılandırılmasına neden olur. Dolayısıyla bunu yapan kişi, sistemin IEC 60601-1-1 sistem standardına 
uygun olmasından sorumludur. Cihazı bir sisteme bağlamaktan sorumlu olan kişi, bu cihazla birlikte kullanılacak montaj ekipmanının 
IEC standardı 60601-1’e uygun olduğundan emin olmalıdır. Şüphe duyulması halinde, satıcınızın teknik servis departmanına başvurun. 
 

NDS, ürünlerini diğer tıbbi cihaz üreticileri, distribütörleri ve bayileri yoluyla satabilir. Bu nedenle bu NDS ürününü satın alanlar, bu ürünün ilk 
satın alındığı kuruma danışarak eğer varsa bu kurumun verdiği geçerli ürün garantilerinin koşulları hakkında bilgi edinmelidir. 
 

NDS, ürünlerinin satışı ve/veya kullanımıyla birlikte ve/veya bununa ilgili diğer herhangi bir yükümlülük üstlenmez ve herhangi bir kişinin 
üstlenmesine izin vermez. NDS ürünlerinin doğru kullanımı, taşınması ve bakımı için müşteriler ürünle ilgili spesifik literatüre, talimat 
kılavuzuna ve/veya ürünle birlikte verilen veya diğer şekilde mevcut olan etiketlere başvurmalıdır. 
  
Müşteriler diğer faktörlerin yanı sıra sistem konfigürasyonu, yazılım, uygulama, müşteri verileri ve operatörün sistem kumandasının, ürünün 
performansını etkilediğini bilmelidir. Her ne kadar NDS ürünleri birçok sistemle uyumlu olarak kabul edilse de, müşterilerin özel işlevsel 
uygulamaları birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle bir ürünün belirli bir amaca veya uygulamaya uygun olup olmadığı müşteri tarafından 
belirlenmelidir. Bu uygunluk NDS tarafından garanti edilmez. 
 

NDS, TÜM ÜRÜN VE HİZMETLERİ AÇISINDAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HAK İHLALİ BULUNMADIĞI YÖNÜNDEKİ 
GARANTİLER VE KOŞULLAR DAHİL OLMAK ANCAK BUNLARLA KISITLI KALMAMAK ÜZERE, HER TÜRDEN AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİ VE 
KOŞULLARI AÇIKÇA REDDETMEKTEDİR. HER TÜR, YAPI VE KAPSAMDA AÇIK VEYA ZIMNİ VE/VEYA BİR TÜZÜK, YASA, TİCARİ KULLANIM, 
GÖRENEK, TİCARET VEYA DİĞER DURUMLARIN SONUCU OLAN HER TÜRLÜ DİĞER TEMİNAT, TEMSİL VE/VEYA GARANTİ, İŞBU AÇIKLAMAYLA 
AÇIKÇA DIŞLANMAKTA VE REDDEDİLMEKTEDİR.  
 

NDS, tedarikçileri ve/veya distribütörleri, bu tür NDS ürünlerinin satın alınması, satışı, kiralanması, kiraya verilmesi, kurulumu veya kullanımıyla 
bağlantılı olarak sevkiyatta gecikme, ürünü teslim etmeme, üründe arıza, ürün tasarımı veya üretim, bu tür ürün veya hizmetleri kullanamama, 
gelecekteki işlerin kaybı (kârdan kayıp), veya diğer herhangi bir neden dahil olmak üzere hiçbir özel, tesadüfi, nedensel, cezalandırıcı, örnek 
veya dolaylı hasardan, doğrudan veya tazminat yoluyla sorumlu değildir. 
  
BAZI YARGI SİSTEMLERİNDE, BAZI GARANTİLERİN HARİÇ BIRAKILMASINA VE FERAGATİNE VEYA SORUMLULUK KISITLAMALARINA İZİN 
VERİLMEDİĞİNDEN, BURADA BELİRTİLEN KISITLAMALAR VE/VEYA HARİÇ BIRAKILAN KOŞULLAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR. BU 
DURUMDA SORUMLULUK, İLGİLİ YARGI SİSTEMİNDE YASALARCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ KAPSAMLA SINIRLI OLACAKTIR. 
 

Bu belgede verilen bilgiler, tüm tasarımlar ve ilgili materyaller dahil olmak üzere NDS ve/veya lisans verdiği şirketlerin kıymetli malıdır ve bu 
şirketlerin uygun şekilde bu belgeyle ilgili olarak tüm tasarım, üretim çoğaltması ve satış hakları dahil olmak üzere, söz konusu hakların açıkça 
diğer taraflara bahşedildiği kapsam haricinde tüm patent, telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları saklıdır.  
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2 Bu Kılavuz Hakkında 
Bu kılavuz, kullanıcıya ZeroWire® G2 kablosuz video sisteminin kurulumu, ayarlanması ve çalıştırılmasında 
yardımcı olma amacını taşır.  
 

Sayfanın yan tarafında bulunan numaralı her sekme, bir bölümün başlangıcını belirtir.  
 

Bu kılavuzdaki fonksiyon açıklamaları aşağıdakileri göstermektedir: 
ZeroWire G2 Alıcı 
ZeroWire G2 Verici (Giriş: DVI ve 3G-SDI) 

Ürün parça numaraları ve aksesuarları Sayfa 18’de bulabilirsiniz. 

 

Kullanım Amacı ve Kontrendikasyonlar 

Genel Bakış 

ZeroWire G2 Sistemi, bir endoskopik kamera ișlemcisi veya diğer video kaynağındaki DVI veya 3G-SDI 
çıkıșından bir video ekranının DVI girișine, video sinyallerinin kablosuz gönderilmesini sağlar. 
Elektromanyetik spektrumun milimetre-dalgası (mmW) kısmında bulunan lisanssız 57-64 GHz bandını 
düzenleyen FCC (Bölüm 15) kurallarına uygun olarak bir 60 Ghz-tabanlı kablosuz HD sistemi 
çalıștırmaktadır. 

Sistem bir Verici ve bir Alıcı çiftinden olușur. Verici ve Alıcı bir ekranın üst arka kenarına monte edilecek 
șekilde tasarlanmıștır. Verici, giriș video sinyalini bir endoskopi kamera ișlemcisinden veya ekranın DVI ya 
da SDI sürücü çıkıșlarından alabilir. Alıcının çıkıșı ekranın DVI girișine bağlıdır. Üniteler bir NDS 24 VDC güç 
kaynağı ile ya da ‘Y’ adaptör kablosu üzerinden çalıștırılır. 

‘Y’ adaptör kablosu 6. sayfada açıklanmıștır. Tipik bir kurulum 9. sayfada gösterilmiștir. 

*Not: ‘Y’ adaptörü kabloları yalnıca NDS 24 VDC güç kaynağı ile çalıșan NDS ekranlarla birlikte 
kullanılır. 

NDS ZeroWire G2, kablosuz video iletişimi alıcı ve verici çifti olup, endoskopik ve genel cerrahi işlemleri 
sırasında görüntülerin ekranda görüntülenmesi için video sinyallerinin endoskopi kamerası/işlemcisi gibi 
bir kaynaktan ya da bir ZeroWire Alıcıya giden bir radyo frekansı bağlantısı üzerinden bir başka kaynaktan 
alınmasında kullanılmaktadır. ZeroWire G2 kablosuz video sistemi, steril bir alanın içinde kullanım amaçlı 
olmayan, steril olmayan ve yeniden kullanılabilen bir cihazdır. 

Kontrendikasyonlar: 
1. Bu ünite, steril olmayan ve yeniden kullanılabilen bir cihazdır. Steril bir alanın içinde kullanım amaçlı 

değildir. 
2. Bu ekipman hava, oksijen veya azot oksit ile yanıcı anestezik madde karıșımlarının olduğu yerlerde 

kullanılmamalıdır. 

Uyarı: 

MR Ortamlarında kullanmayın. 

Bu ürünün herhangi bir kısmı hastaya temas etmemelidir. Ürüne ve hastaya asla aynı anda temas etmeyin.  

Kritik amaçlı uygulamalarda, hemen kullanıma hazır bir yedek ZeroWire G2 alıcı verici çiftinin ve bir 
DVI kablosunun el altında bulundurulmasını kuvvetle öneriyoruz. Ayrıca, bir cerrahi prosedür 
gerçekleștirilirken, video kaynağına bağlanmıș bir ekranın da kullanıma hazır bulunmasını 
öneriyoruz. Sayfa 9’daki örnek kuruluma bakın. 

Çalıșır durumdaki cihaz ile kullanıcı veya hasta arasında daima en az 20 cm ayırma mesafesi 
korunmalıdır. 
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Test Edilen Ekipman Vericiye 
Mesafesi 

Alıcıya 
Mesafesi 

Elektrokoter > 2 feet > 1 foot 
RFID > 1 cm > 1 cm 
2.4Ghz Kablosuz Erişim Noktası > 6 inç > 6 inç 
5.8Ghz Kablosuz Erişim Noktası > 6 inç > 6 inç 
Cep Telefonu > 1 cm > 1 cm 
Bluetooth Aygıtı > 1 cm > 1 cm 

Çakışmama Mesafesi  

Așağıdaki tabloda listelenmiș olan cihazlar, ZeroWire G2 için birbirleri ile etkileșmeden çalıșmaları için 
gerekli olan minimum güvenli mesafeleri göstermek üzere test edilmiștir. Herhangi bir anda ZeroWire 
G2’nin bu cihazlardan etkilendiği düșünüldüğünde, yapılması gereken șey cihazları birbirinden 
uzaklaștırmak ardından en azından bu tabloda belirtilmiș olan mesafeleri korumaktır  
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3 Konnektör Panelleri 

USB portları, Verici ya da Alıcı 
bellenimindeki güncellemelerin 

kurulması için kullanılmakta olup, 
genel amaçlı Giriş Çıkış portu 

olarak kullanılmaz. 
 

3G - SDI Girişi 
 

Güç 
Konnektör 

 

DVI Girişi 
 

Verici Bağlantısı ve Durum LED’leri Alıcı Bağlantısı ve Durum LED’leri 

LINK (Bağlan) düğmesi bir Vericinin bir Alıcı’ya bağlanması için kullanılır. 

Alıcı üzerindeki LINK (Bağlan) düğmesi aynı zamanda sayfa 14’te açıklanan Signal 
Strength (Sinyal Kuvveti) çubuk grafiğinin etkinleştirilmesi için kullanılır. 

 

Bağlan 
LED’i 

Bağlan 
Düğmesi  

Bağlan 
LED’i 

Bağlan 
Düğmesi 

Durum LED’i Durum LED’i 

DVI Çıkışı 
 

Açma / 
Kapama 
Düğmesi 

ZeroWire G2 
Alıcı 

ZeroWire G2 
Verici 
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Kurulum 
Montaj Braketleri: 
 

Sayfa 18’de bulunan Ekrana Göre ZeroWire G2 Aksesuar Kitleri’ne bakın. 

Kurulum: (Gömülü Ekranlar için) 

Not: Bu kurulum için iki kişi gerekmektedir, bir tanesi ekranı destekleyecek diğeri ise kurulumu 
gerçekleştirecektir. 

 

Sol taraftaki montaj vidalarını ürünle birlikte verilen daha uzun 
montaj vidalarından iki tanesiyle değiştirin. 

Birlikte verilen sol taraftaki vidaları sadece 2-3 tur sıkın. 

VESA yuvasından sağdaki iki vidayı çıkarın.  

 

Montaj 
Kanadı 
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Adım braketini, montaj kanadı ekranın önüne bakacak şe-
kilde, VESA yuvası ile ekranın arkasının arasına doğru, çal-
ıştığınız ekran için etiketlenmiş çentikler soldaki iki vidanın 
üzerine oturuncaya kadar kaydırın. 

Sağdaki vidaları ürünle birlikte verilen vidalarla değiştirin ve 
tüm vidaları sıkın.  

 

Bir ZeroWire G2 Verici veya Alıcı modülünün arkası ekranın 
önüne doğru bakar durumdayken, modülün alt kısmındaki 
yuvayı, montaj kanadıyla aynı hizaya getirin ve modülü tam 
oturuncaya kadar montaj kanadı üzerine bastırın.  
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Desteklenen 32" ya da daha küçük NDS ekranla birlikte kullanılan ZeroWire G2 Vericileri ve Alıcıları, 
ZeroWire ünitesine güç vermek için opsiyonel bir ‘Y’ adaptör kablosu kullanabilir. Aşağıda iki tür ‘Y’ adaptör 
kablosu gösterilmektedir. Mümkün olduğunda uygun Y-kablosu aksesuar kiti içerisinde bulunur 
(kullanılmakta olan NDS ekrana ait doğru aksesuar kitini belirlemek için sayfa 18’e bakın). ZeroWire Verici 
ve Alıcı üniteleri aynı zamanda birlikte verilen 24 VDC güç kaynağı ile çalıştırılabilir. 
 

Güç Seçenekleri 

Not:  
24 VDC güç kaynaklarının model 
numaraları burada 
gösterilmektedir. 

‘Y’ adaptörünün ya da 
24 VDC güç 
kaynağının J3’ü buraya 
bağlanır. 

XLR ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0097) 

SwitchCraft ‘Y’ Adaptör Kablosu (35X0096) 

Güç kaynağı kullanırken, güç ihtiyacınıza uygun bir 
priz adaptörü seçin ve kurun. 

GlobTek GTM91120-3024-T3A Ault MW172KB2400B02 
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Bağlantı Şemaları 

 Kablo Bükülme Yarıçapı 

Metalik kabloların bükülme yarıçapının 63 mm’den (2,5 inç) daha az olmamalı veya kablonun çapının 
7 katı kadar olmalıdır. Keskin uçlar kabloya hasar verebilir ve/veya video sinyalini bozabilir.  
 

ZeroWire G2 Alıcı Kabloları 

Siyah kablolar 24 VDC’dir. 
Mavi kablo DVI kablosudur. 
 

ZeroWire G2 Verici Kabloları 

Siyah kablolar 24 VDC’dir. 
Mavi kablo DVI kablosudur. 
Sarı kablo opsiyonel 3G-SDI kablo-
sudur. 
 

Ekran Gücü 

Verici Gücü 

DVI Video 
Kaynağı 

DVI 
Çıkış 

SDI 
Çıkışı 

Ekran Gücü 

Alıcı 

Verici Gücü 

DVI 
Giriş 

Verici 
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Not: Verici ve Alıcının çalışması, görüş alanıyla sınırlı değildir. Yani arada engeller bulunsa da çift güvenilir 
bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Ancak ünitelerden hiçbirinin etrafının tümüyle metal cisimlerle 
çevrelenmemesi gerekir. 
 

Video Yayını: 
Bağlama işlemi tamamlandığında, durum LED’leri maviye dönmeli ve kaynak görüntüsü ekranda 
belirmelidir. Temel kurulum bu şekilde tamamlanır. 

Kurulum 
Alıcı ve Vericinin Bağlanması 
ZeroWire G2 sisteminin kullanıma alınmasından önce Alıcı ve Verici çifti bağlanmalıdır.  

Bir Alıcı ve Verici çifti bir kez bağlandığında, bunlar Verici’nin açıkça bir başka Alıcı’ya ya da Alıcı’nın açıkça 
bir başka Verici’ye bağlanmasına dek bağlı şekilde kalır. 

Not: Bağlı bir çift kapatılmışsa, yeniden açıldıklarında birbirlerine otomatik olarak yeniden bağlanacaktır. 
 

Bağlama Prosedürü: 
1. Bir DVI veya SDI video kaynağını Verici ünitesine ve bir ekranı Alıcı ünitesinin DVI çıkışına bağlayın (Bkz. 

Şekil 1). 
2. Alıcı ünitesinin üzerindeki “LINK” (Bağla) düğmesine (Bkz. Şekil 2), bağlama LED ışığında hızla mavi 

yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basın, ardından düğmeyi bırakın. Bu noktada, kullanıcının bir başka 
üniteye geçmek ve bu cihaz üzerindeki LINK düğmesine basmak için 60 saniyesi bulunmaktadır. 

3. Ardından Verici ünitesinin üzerindeki “LINK” (Bağla) düğmesine (konumu için Şekil 2’e bakın), bağlama 
LED ışığı hızla mavi yanıp sönmeye başlayıncaya kadar basın, ardından düğmeyi bırakın. 

4. Verici ve Alıcı üniteleri birbirini tanıdığında ve bağlanmaya başladığında, birkaç saniye boyunca her iki 
ünitedeki Durum LED’i ve de Bağlantı LED’i hızlı şekilde yanıp söner. Bağlantı sağlandığında, 

ünitelerden her birinin bağlama LED’i kapanır. 

Not: ZeroWire G2 Verici ve Alıcı üniteleri, daha önceki ZeroWire Verici ve Alıcı üniteleri ile uyumlu 
değildir. 

 

Şekil 2 

Bağlantı işlemini başlatmak için buraya basın 

Durum 
LED’i 

Verici Alıcı 

Bağlanıyor 
LED’i 

Şekil 1 

Verici 
 

Alıcı 
 

DVI ya da SDI 
Sinyal 

DVI 
Çıkışından 

Ekrana 
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Kritik amaçlı uygulamalarda, hemen kullanıma hazır bir yedek ZeroWire G2 Alıcı ve Verici çifti ile bir 
DVI kablosunun el altında bulundurulmasını kuvvetle öneriyoruz. Ayrıca, bir cerrahi prosedür 
gerçekleştirilirken, video kaynağına bağlanmış bir ekranın da kullanıma hazır bulunmasını 
öneriyoruz. 

Tipik Kurulum 

Performans  

Performans: 
ZeroWire G2 HD Kablosuz Video Sisteminin, cerrahi işlemler ya da ameliyathanelerde kullanılması 
amaçlanmış ve buna göre optimize edilmiştir. Klinik ortamlar dışında kullanılması tavsiye edilmez. 
 
Aşağıdaki adımlar ZeroWire G2 sisteminden en üst düzeyde performans elde etmenizi sağlayacaktır: 
1. Her iki bileşeni zeminden en az 1,5 metre mesafede monte edin. 
2. En doğru olanı, hem alıcı hem vericinin aynı yükseklikte olmasıdır. 
3. Güvenli video bağlantısı için sayfa 10 ve 11’de bulunan Konumlandırma ve Yönlendirme başlığı 

altındaki kurulum yönergelerini izleyin. 
4. Verici ve alıcı birbirine dönük olmalı ve serbest hava ortamında ikisi de birbirini görüyor olmalıdır. 
5. Görüş hattı dışındaki uygulamalar için, Verici ve Alıcı’nın duvarlardan en fazla 1,8 m (6 foot) uzağa 

yerleştirilmesini öneriyoruz. 

Verici Alıcı 
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Konumlandırma ve Yönlendirme 
Antenin sinyal alanı şekline bağlı olarak, hem Verici hem de Alıcı üniteleri ± 10° dikey ve yatay olacak 
şekilde kurulmalıdır. 

Dikey Hizalama: 
Dikey hizalama ± 10° dikey içerisinde olmalıdır. 

Yatay Hizalama: 
Yatay hizalama ± 10° yatay içerisinde olmalıdır. 

Konumlandırma ve Yönlendirme aşağıdaki sayfada devam etmektedir 

Birincil 
Monitör 

 

İkincil 
Monitör 
 

Verici 
 

Alıcı 
 

-10° 
 

+10° 
 

  0° 
 

Verici 
 

Alan Şekli 
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Yükseklik: 
Verici ve Alıcı yerden en az 1,5 m (5 feet) yukarıda, aynı yükseklikte ve tercihen Verici ve Alıcı’nın (ön) 
yüzeyleri paralel ve birbirine bakacak şekilde konumlandırılmalıdır. 
Ayırma:  
ZeroWire G2, en fazla 9,1 m’ye (30 feet) kadar ayırma mesafesinde Verici ve Alıcı ile doğru şekilde 
çalışmaktadır. Bununla birlikte Ameliyathane ortamlarında, en iyi sonuçlar Verici ve Alıcı arasında en 
fazla 2,4 metrelik (8 feet) ayırma mesafesi ile sağlanmaktadır. 
 

En az 5 ft. 
(1,5 m) 

En fazla 8 ft. 
(2,4 m) 

En az 
(1,5 m) 

Endoskopi Arabası Cerrahi Masa Döner Stand 

ZeroWire 
Verici 

ZeroWire 
Alıcı 

Konumlandırma ve Yönlendirme (devamı) 
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Görüş Hattı Dışında Çalışma 
ZeroWire G2 sistemi, kısmi engeller söz konusu olduğunda bile kablosuz bağlantı sağlayabilmektedir. 
Bununla birlikte, en iyi performans üniteler arasındaki görüş hattı açık olduğunda gözlemlenir. Bir 
ameliyathane ortamında, tavana monte edilmiş kol sistemi ve bunun yaylı kol bağlantı noktaları, cerrahi 
lamba kafaları ile birlikte, Verici ve Alıcı arasındaki görüş hattını engellemeleri durumunda, kablosuz 
sinyallerini engelleme potansiyeli bulunan geniş metal yapılardır (aşağıdaki şekle bakın). Cerrahi lambalar 
tercihen yolun dışına yerleştirilmeli ya da görüş hattından yukarıya kaldırılmalıdır. Görüş hattını engelleyen 
bir nesneyi kaldırmak mümkün olmadığında, en iyi seçenek bunu Verici ve Alıcı’nın tam ortasına 
yerleştirmektir. 

Duvarları ve/veya tavanı sac metalden yapılmış ameliyathaneler, ZeroWire G2’nin performansını azaltabilir. 
Bu durum, Verici ve Alıcı’nın birbirine yaklaştırılması, görüş hatlarının 0 dereceye ayarlanması (bkz. sayfa 
10), Verici ve Alıcı arasında herhangi bir engel bulunmamasının sağlanması ile hafifletilebilir. 
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Kanal Kullanımı 

Uygun ayarın belirlenmesinde aşağıda belirtilmiş olan önerilere uyulmalıdır. 

1. ZeroWire G2 Verici ve/veya Alıcı üniteleri, daha önceki ZeroWire Verici ve/veya Alıc üniteleri ile birlikte 
kullanılamaz. 

2. Aynı odada en fazla iki adet ZeroWire G2 sistemi çalıştırılabilir. Alıcı ve vericiler oda içerisinde en az 1 m 
(3 feet) mesafe ile ayrılmalıdır. 

3. İkili ZeroWire G2 sistemleri grubu, odaların birbirinden en az 7,6 m (25 ft.) mesafede olması kaydıyla 
birden fazla odaya kurulabilir. 

4. ZeroWire G2 Verici ve/veya Alıcı, Verici’nin Alıcı ile iletişimini önleyeceğinden, metal kabinlerin içine 
monte edilmemeli veya metal objeler tarafından çevrelenmemelidir. 

Çoklu Sistem Kurulumu 
Çoklu Sistemler: 
Belli bir Ameliyathanede iki sistem kullanılacağında aşağıdaki prosedürü uygulayın: 

1. Verici ve Alıcı üniteleri bağlanmamışsa, bir Verici ve bir Alıcı’ya güç uygulayın ardından sayfa 8’de 
açıklanan Bağlama Prosedürünü uygulayın. 

2. İkinci Verici ve Alıcı çiftini açın ve Bağlama Prosedürünü tekrarlayın. Verici ve Alıcı çiftleri, her seferinde 
bir çift olacak şekilde bağlanmalıdır. Kuruluma ve sorun gidermeye yardımcı olmak üzere bağlanan 
çiftlerin etiketlenmesini tavsiye ediyoruz.  

Ortak Kanal Girişimini Önleme 

ZeroWire G2 yerleșimi, her odaya bir sistem șeklinde ise aslında herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. 
Alıcının Kanal Seçimi özelliği, güç açıkken yaptığı taramanın sonucuna göre, mevcut iki kanalın neden 
olduğu etkileșimden en az etkilenen kanalı seçer. 

ZeroWire G2 kanallarının izolasyonunu etkileyen bazı faktörler așağıda listelenmiștir. 

1. Oda duvarlarının kalınlığı ve malzemesi.  
2. Oda kapılarının açılıp kapanması.  
3. Odanın tavan yapısı ve inșaatında kullanılan malzemeler.  

ZeroWire G2 Verici/Alıcı çiftleri aynı odaya kurulmuș olmalıdır. Çapraz oda çalıșması 
desteklenmemektedir. Söz konusu odaya iki adet Verici/Alıcı çifti kurulduğunda, çiftlerden her biri, 
her defasında bir çift olacak șekilde ve ikinci çift birincisinin bașarıyla bağlanmasından sonra 
bağlanarak birbirinden bağımsız olarak bağlanmalıdır. İkinci çifte güç verilmesi ya da 
bağlanmasından önce birinci çiftin kapatılmasına gerek yoktur. 
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Bir alıcı monitöre bağlandığında, kullanıcıyı alıcının o andaki durumu konusunda bilgilendirmek üzere, 
ekranın sol alt köşesinde ön açıklamalı tanı mesajları görüntülenir. Mesajlar, “No transmitter found” (Verici 
bulunamadı) ve “SIGNAL LOST” (Sinyal kayıp) mesajları dışında 15 saniye boyunca ekranda görülecektir. 

“No transmitter found” (Verici Bulunamadı) ve “SIGNAL LOST” (Sinyal Kayıp) mesajı bir çözüm bulunana 
dek görüntülenecektir. Ekranda “SIGNAL LOST” (Sinyal Kayıp) ve/veya KIRMIZI 1-çubuklu grafik 
görüldüğünde, kablosuz bağlantı güvenli değildir ve acil çözüm işlemi gereklidir. 

Güç verildiğinde yaklaşık 60 saniye boyunca alıcı monitörünün sağ alt köşesinde Signal Strength (Sinyal 
Kuvveti) çubuk grafiği görüntülenir. Bu ayrıca bir bağlantı kesilmesinin ardından yeniden bağlantı 
kurulduğunda görüntülenir. Bir bağlantı kalitesi zayıf ya da kötü olduğunda, kullanıcıyı bir çözüm 
önerisinin gerekli olduğu konusunda uyarmak üzere otomatik olarak çubuk grafiği görüntülenir. 

Çubuk grafiği, alıcının LINK (Bağla) düğmesine tek dokunuşla manuel olarak etkinleştirilebilir. 

Sinyal Kuvveti ve Ekran Üzeri Tanı (OSD) mesajları 

Sinyal Kuvveti çubuk grafiği burada 
gösterilmektedir 

OED mesajı burada gösterilmektedir 

OSD Mesajları 

Mükemmel bağlantı kalitesi. 

İyi bağlantı kalitesi. 

Kabul edilebilir bağlantı kalitesi. 

Zayıf bağlantı kalitesi, piksilasyon meydana gelebilir. 

Kötü bağlantı kalitesi ya da bağlantı kopmuş, sık görülen piksilasyon ve/veya ekran “donması”. 

Sinyal Kuvveti Çubuk Grafikleri  
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4 Sorun Giderme 

Durum LED Göstergeleri 

LED Durumu Açıklama 

Mavi ve yavaşça yanıp sönüyor Ünite bir kanal için tarama yapıyor. 

Mavi ve hızlı yanıp sönüyor Ünite bağlanmaya çalışıyor. 

Mavi ve sabit Ünite, video verisi gönderiyor (Verici) veya alıyor (Alıcı). 

3 saniye boyunca  
AÇILIP/KAPANAN Mavi  

Depolanan Bağlanma Bilgisi Yok 

Sorun Olası Nedenler 

LED göstergesi yanmıyor. Güç Konektörü Gevşemiş: Güç kaynağı konektörünün ünite güç konektörüne tamamen 
oturduğundan emin olun.   

‘Y’ Kablosu: Sisteme güç vermek üzere ‘Y’ kablosu kullanıyorsanız, kablonun bir NDS 
24VDC güç kaynağına bağlı olduğundan ve güç kaynağında elektrik bulunduğundan 
emin olun. 

Bağımsız Güç Kaynağı: Eğer bağımsız bir güç kaynağı kullanılıyor ise, duvar prizine 
düzgün takıldığından emin olun. 

Duvar Prizi: Bazı duvar prizlerinde açma / kapama düğmeleri bulunur. Kullandığınız 
duvar prizinde bu tür bir düğme bulunuyorsa, düğmenin açık konumda olduğundan 
emin olun. 

Ek Bilgiler: 6. sayfadaki Güç Seçenekleri bölümüne bakın. 

Verici bulunamadı Verici ünitesinin AÇIK ve Kaynak Sinyalinin bağlı olduğundan emin olun. 

Giriş çözünürlüğünü 
değiştirdikten sonra 
ekranda görüntü yok  

Ekran için değil, ZeroWire Verici ve Alıcı için güç çevrimi yapın. 

Eşleşme girişiminden sonra 
Bağlantı kurulamıyor 

ZeroWire Verici ve Alıcı için güç çevrimi yapın. 

Zayıf ya da Kesintili Video  

Olası Nedenler  Çözüm Önerisi 

Verici ve Alıcı arasında 9,1 metreden 
(30 feet) fazla bir mesafe bulunuyor. 

Verici ve Alıcı arasındaki mesafeyi 9,1 metre (30 feet)veya daha azına indirin. 
Sayfa 16’daki Maksimum Aralık spesifikasyonuna bakın. 

Verici ve Alıcı doğru olarak 
hizalanmamış 

Sayfa 11’deki Verici ve Alıcı hizalaması önerilerine bakın. 

DVI veya SDI (sadece Verici) 
bağlantıları 

Kabloların düzgün bağlandığından emin olun.  

Desteklenmeyen video modu  Uygulanan video modunun desteklendiğinden emin olun. 17. sayfadaki 
Desteklenen Video Modları bölümüne bakın. 

DVI veya SDI (sadece Verici) kabloları Her seferde bir kabloyu değiştirerek video görüntüsünü kontrol edin. Bir 
kablo değiştirilmesi sonrasında video sinyali düzeliyorsa, çıkarmış olduğunuz 
kabloyu bir daha kullanmayın.  

Parazit Sayfa 13’te bulunan Ortak Kanal Girişimini Önleme bölümüne bakın 

Düşük sinyal kuvveti Sayfa 14’teki Sinyal Kuvveti bölümüne bakın. 

Verici ve Alıcı açılır Video kaynağının Alıcı’ya değil Verici’ye bağlı olduğundan emin olun. 



 

Kablosuz Sinyal Türü 60 Ghz Kablosuz HD bandı (WiHD) 

Frekans Bandı 57 - 64 GHz 

Video Girişleri (Tx) DVI-D, 3G-SDI 

Video Çıkışları (Rx) DVI-D 

Video Sıkıştırma Yok 

3D Format Desteği Satır Satır, Üst/Alt, Yan Yana 

3D Sinyal Türleri DVI-D, 3G-SDI 

3D Video Zamanlamaları Sadece 1080p@59,94 (SMPTE 424M) 

HIPAA Desteği 256 bit AES Şifreleme 

Sistem Gecikme Süresi < 1 Çerçeve 

Ameliyathane başına Maksimum Çift 2 Çift 

RF Güç Çıkışı < 28 dBm/MHz EIRP 

Maksimum Aralık < 30 ft (9,14 m)* 

Veri Hızı 950 Mbps - 3,8 Gb/s 

Güç Tüketimi < 8 Watt 

    
Fiziksel Boyutlar 9,5 inç x 3,5 inç x 2,0 inç (238 mm x 88 mm x 50 mm) 

Birim Ağırlık 1,0 lb. (0,45 Kg) 

Çalışma Sıcaklığı 32° - 104° F (0° - 40° C) 

Çalışma Nemi %20 - %90 nispi nem, yoğuşmasız 

Çalışma Yüksekliği 6.600 ft (2.000 m) 
Saklama Sıcaklığı -4° - 140° F (-20° - 60° C) 

Saklama Nemi < %70 RH (yoğuşmasız) 

Nakliye Nemi < %70 RH (yoğuşmasız) 

Saklama Yüksekliği 33.000 ft (10.000 m) 

Kanallar 

Test Frekansının 
Maksimum EIPR 

Çıkış Gücü 
Ortalama EIRP 

Çıkış Gücü 
LRP Alt Kanal 60,32 GHz 11,7 dBm 

LRP Üst Kanal 62,79 GHz 12,1 dBm 

HRP Alt Kanal 60,48 GHz 29,3 dBm 

HRP Üst Kanal 62,64 GHz 29,6 dBm 
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Desteklenen Video Modları 

Format 
Kare Hızı 

( Hz) 
  Yatay Aktif 

Pikseller 
Dikey Aktif 

Pikseller 
  Yatay Toplam 

Pikseller 
Dikey Toplam 

Pikseller 
    

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 
              
Custom Modu 60   1280 1024   1688 1066 
Custom Modu 60   1292 960   1576 1000 
Custom Modu 60   1023 768   1396 806 
Custom Modu 60   1248 1024   1688 1066 
Custom Modu 60   1280 1024   1716 1108 
Custom Modu 60   1440 900   1904 932 
Custom Modu 60   1024 1024   1686 1068 
Custom Modu 60   1024 1024   1124 1068 
Custom Modu 50   1024 1024   1280 1125 
Custom Modu 60   1280 1024   1688 1066 
Custom Modu 60   1920 1080   2200 1125 
Custom Modu 60   1920 1080   2184 1125 
Custom Modu 50   1920 1080   2270 1125 
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Ekrana göre ZeroWire G2 Aksesuar Kitleri  

  ZeroWire G2 Aksesuar Kiti 

Ekran NDS Parça 
No. 

Çift:  
(Verici ve Alıcı) 

Tek:  
(Verici veya Alıcı) 

EndoVue 24" (Standart) 90K0010 

90Z0152 90Z0153 Çin Modeli 90K0011 

Sonlandırılmış Model 90K0004 
      

Radiance Full MMI 24" (Standart) 90R0019 

90Z0152 90Z0153 
Fiber 90R0022 

Dokunmatik 90R0037 

Fiber ve Dokunmatik 90R0038 

Çin Modeli 90R0058 
      

Radiance G2 24" (Standart) 90R0063 

90Z0152 90Z0153 
Fiber 90R0064 

Dokunmatik 90R0065 

Fiber ve Dokunmatik 90R0066 

Çin Modeli 90R0067 
      

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

Fiber 90R0030 
      

Radiance G2 26" (Standart) 90R0050 

90Z0152 90Z0153 Fiber 90R0051 

Çin Modeli 90R0061 
      

Radiance G2 HB 26" (Standart) 90R0052 

90Z0154 90Z0155 Fiber 90R0053 

Çin Modeli 90R0062 
      

Radiance Ultra 27" (Standart) 90R0104 

90Z0156 90Z0157 Analog Kartlı 90R0102 

Dijital Kartlı 90R0100 
      

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

      

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

Dokunmatik 90R0068 
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Temizlik Talimatları 

Temizlik öncesinde ünite OFF (KAPALI) duruma getirilmeli ve güç kaynağı ile olan bağlantısı 
kesilmelidir. 
 

 
 

Temizlik: 
Tüm dış yüzeyleri, kabul edilebilir bir temizlik maddesi ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bezle iyice 
silin. Kabul edilebilir temizlik maddeleri aşağıda listelenmiştir. Kalan deterjan artıklarını saf su ile 
nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bezle iyice silin.  
 

Dezenfeksiyon: 
Üniteyi, tüm dış yüzeylerini %80 Etil Alkol ile nemlendirilmiş tüy bırakmayan bir bezle iyice silerek 
dezenfekte edin. Ünitenin kuruması için bekleyin.  
 
Uyarılar:  

 Ünitenin iç kısmına sıvı kaçmasını engelleyin. 
 

Kabul Edilebilir Temizlik Malzemeleri: 
Sirke (saf beyaz sirke, %5 asidite) 
Amonyak bazlı cam temizleyici  
 
Kabul Edilebilir Dezenfektan:  
Etanol %80 hacmen  
 

 
*Not: 
Yukarıda listelenmiş olan kabul edilebilir temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri NDS ürünleri üzerinde test 
edilmiş olup, doğrudan kullanıldığında ürünün cilasına ya da plastik bileşenlerine zarar vermez. 
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6 ZeroWire G2, ameliyathane ortamında test edilmiş ve elektrocerrahi, ultrason, X-ışını, tıbbi görüntüleme ve 
yaşam destek cihazları ile etkileşim yapmadığı görülmüştür. Yukarıda sayılan cihazların hiçbiri ZeroWire G2 
ile etkileşim yapmamıştır. Ayrıca, ZeroWire G2, 57 – 64 GHz aralığında çalıştığından, ZeroWire G2 frekans 
aralığı dışında çalışmakta olan kablosuz LAN ve cep telefonları ZeroWire ile etkileşime girmeyeceklerdir. 
Ancak, ZeroWire G2 frekans aralığındaki bir etkileşim kaynağının bulunması, sistemin kesintili çalışmasına 
ve görüntü kalitesinin azalmasına veya etkileşim oluşurken bağlantının kopmasına sebep olabilir. Her 
ameliyathane prosedürü öncesinde, bu tür cihazlar kapatılmalı ve sistemin doğru şekilde çalıştığından 
emin olunmalıdır. Eğer bir anormal durum gözlenirse, herhangi bir cerrahi prosedür öncesinde bu durum 
düzeltilmelidir. 
 
ZeroWire G2 vericiler arasında en az 0,5 metre (20 inç) mesafe olmalıdır. ZeroWire G2 vericiler (Verici) veya 
alıcılar (Alıcı), Verici’nin Alıcı ile iletişimini önleyeceğinden metal kabinlerin içine monte edilmemeli veya 
metal objeler tarafından çevrelenmemelidir.  
 
Kurulum esnasında, ZeroWire G2 bağlantısı video kalitesi, farklı yönlendirme açılarındaki Verici ve Alıcı ile 
test edilmelidir, kabul edilebilir yönlendirme açıları sayfa 10’da gösterilmektedir. Görüş Hattı Dışında 
Çalışma sayfa 12’de açıklanmıştır. Her cerrahi prosedür öncesinde sistemin tamamen kontrol edilmesi 
tavsiye edilir.  
 
Bu kılavuzda belirtilmiş olanlar dışındaki güç kaynakları ya da kablo aksesuarlarını ZeroWire G2 ile birlikte 
kullanmayın. Aşırı kaçak akımlar, yüksek elektromanyetik emisyonlar ya da yetersiz etkileşim bağışıklığı 
meydana gelebilir. 
 
ZeroWire G2 dahil olmak üzere tüm elektronik cihazlar, IEC 60601-1-2 gerekliliklerine uygun olmalıdır. Bir 
cerrahi prosedür öncesinde, elektromanyetik uyumluluğun ve diğer tüm cihazlar ile bir arada çalışmasının 
sağlanması için bu kılavuzda verilen EMC (elektromanyetik uyumluluk) bilgilerine, önlemlerine uyulması ve 
eş zamanlı çalışan tüm tıbbi cihazların doğrulanması gerekir. 
 
Aşağıdaki dört sayfada bulunan EMC tabloları başvuru kaynağı olarak verilmiştir. 
 

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) Tabloları 
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EMC Tabloları 

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik emisyonlar 

Ürünün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, bunun 
bu tür ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Emisyonlar Uygunluk Elektromanyetik ortam - kılavuz 

RF emisyonları 
CISPR 11 

Grup 1 

Bu ürün, RF enerjisini sadece dahili işlevleri için kullanmaktadır. 
Dolayısıyla, RF emisyonları oldukça düşüktür ve yakınlardaki elektronik 
cihazlarda parazite neden olma olasılığı düşüktür. 

RF emisyonları 
CISPR 11 

Sınıf A  
Bu ürün, meskenler ya da mesken amaçlı kullanılan binalara güç 
sağlayan alçak gerilimli kamusal güç kaynağı ağına doğrudan bağlı 
olan tesislerin tümünde kullanıma uygundur. 

Harmonik emisyonlar 
IEC 61000-3-2 

Geçerli Değil  

Voltaj 
dalgalanmaları/
titreşim emisyonları 
IEC 61000 -3-3 

Geçerli Değil  
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EMC Tabloları 

Kılavuz ve üretici beyanı 211; elektromanyetik bağışıklık 

Ürünün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, bunun bu tür 
ortamlarda kullanılmasını sağlamalıdır. 

Bağışıklık testi  IEC 60601 test seviyesi  Uygunluk seviyesi  Elektromanyetik ortam kılavuzu  

Elektrostatik deşarj 
(ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV temas 
± 8 kV hava  

± 6 kV temas 
± 8 kV hava  

Zemin, ahşap, beton veya seramik karo 
olmalıdır. Zemin, sentetik malzeme ile 
kaplanmışsa, bağıl nem en az %30 olmalıdır. 

Elektriksel hızlı geçiş/
patlama 
IEC 61000-4-4 

Elektrik besleme hatları için 
± 2 kV  

Elektrik besleme hatları için  
± 2 kV  

Şebeke gücü kalitesi, genel ticari ortam ya da 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. 

Ani yükselme 
IEC 61000-4-5 

±1 kV hat(lar) ve nötr ±1 kV hat(lar) ve nötr  Şebeke gücü kalitesi, genel ticari ortam ya da 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. 

Güç kaynağı giriş 
hatlarındaki voltaj 
düşüşleri, kısa 
kesintiler ve voltaj 
değişiklikleri 
IEC 61000-4-11  

<%5 UT 

(UT’de >%95 düşüş) 
0,5 devir için 
%40 UT 

(UT’de %60 düşüş) 
5 devir için 
%70 UT 

(UT’de %30 düşüş) 
25 devir için< 
%5 UT 

(UT’de >%95 düşüş) 
5 saniye için 

<%5 UT 

(UT’de >%95 düşüş) 
0,5 devir için 
%40 UT 

(UT’de %60 düşüş) 
5 devir için 
%70 UT 

(UT’de %30 düşüş) 
25 devir için< 
%5 UT 

(UT’de >%95 düşüş),  
5 saniye için 

Şebeke gücü kalitesi, genel ticari ortam ya da 
hastane ortamı için kullanılan kalitede 
olmalıdır. Ana şebeke gücünde düşüş ya da 
kesintiler meydana gelmesi halinde, ürün 
akımı normal seviyesinden aşağı düşebilir ve 
kesintisiz güç kaynağı ya da batarya 
kullanılması gerekebilir.  

Güç frekansı 
(50/60 Hz) 
manyetik alan 
IEC 61000-4-8 

3 A/m  Geçerli değil Geçerli değil 

NOT    UT değeri, test seviyesinin uygulanmasından önceki alternatif akımlı ana gerilimidir 
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EMC Tabloları  

Kılavuz ve üretici beyanı – elektromanyetik bağışıklık 

Ürünün, aşağıda belirtilen elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, bunun bu tür ortamlarda 
kullanılmasını sağlamalıdır. 

Bağışıklık testi  
IEC 60601 test 
seviyesi 

Uygunluk seviyesi Elektromanyetik ortam - kılavuz  

 İletilen RF 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
Yayılan RF 
IEC 61000-4-3  

 3 Vims 
150 kHz ila 80 MHz 
 
 
 
 
3 V/m 
80 MHz ila 2.5 GHz  

 3 Vims 
 
 
 
 
 
3 V/m  

Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları, kablolar da dahil olmak 
üzere cihazın hiçbir parçasına, vericinin frekansı için geçerli 
denklem ile elde edilen ayırma mesafesi değerinden daha 
yakında kullanılmamalıdır. 
 
Önerilen ayırma mesafesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burada, P değeri, verici üreticisine göre watt (W) cinsinden 
vericinin maksimum çıkış gücü değeridir ve d iseMetre (m) 
cinsinden mesafe. 
 
Sabit RF vericilerinin bir elektromanyetik alan tetkiki ile 
belirlenen alan güçleri,a her bir frekans aralığındaki uyumluluk 
seviyesinin altında olmalıdır.b 
 
Aşağıdaki sembol ile işaretlenmiş cihazın yakınında etkileşim söz 
konusu olabilir: 

NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerlidir. 
NOT 2 Bu kurallar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların neden olduğu emilim ve 
yansımalardan etkilenmektedir. 

a. Radyo, (cep/kablosuz) telefonlar ve karasal mobil radyolar, amatör radyolar, AM ve FM radyo yayınları ve TV yayınlarına ait baz istasyonları gibi sabit 
vericilerin alan kuvvetleri teorik olarak kesin bir şekilde tahmin edilemez. Sabir RF vericilerinden kaynaklanan elektromanyetik ortamın değerlendirilebilmesi 
için, bir elektromanyetik alan tetkiki yapılmalıdır. Cihazın kullanıldığı yerde ölçülen alan kuvvetinin, yukarıda belirtilen geçerli RF uyumluluk seviyesini aşması 
durumunda, cihazın normal çalışıp çalışmadığı gözlenmelidir. Anormal bir performans gözlemlenirse, ürün yönünün veya konumunun yeniden ayarlanması 
gibi ek önlemlerin alınması gerekebilir.  
 
b. 150 kHz ila 80 MHz arasındaki frekans aralığının üzerinde, alan kuvvetleri 3 V/m’den az olmalıdır. 
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EMC Tabloları  

Taşınabilir ve mobil RF iletişim ekipmanları ile ürün arasındakiönerilen ayırma mesafeleri 

Ürünün yayılan RF bozulmalarının kontrol altına alındığı bir elektromanyetik ortamda kullanılması amaçlanmıştır. 
Müşteri ya da ürünün kullanıcısı, taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazı (verici) ile ürün arasında, iletişim cihazının 
maksimum çıkış gücüne göre, aşağıda tavsiye edilen minimum ayırma mesafesini koruyarak, elektromanyetik 
parazitin önlenmesine yardımcı olabilir. 

Vericinin maksimum 
nominal çıkış gücü (W)   

Vericinin frekansına göre metre cinsinden ayırma mesafesi  

150 kHz ila 80 MHz  80 MHz ila 800 MHz  800 MHz ila 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 

Yukarıda sıralananların dışındaki maksimum çıkış gücüne sahip vericiler için, metre (m) biriminden ifade edilen 
önerilen ayırma mesafesi olan d, vericinin frekansına uygulanan denklem kullanılarak hesaplanabilir, bu formülde 
P değeri, vericinin imalatçısına göre vericinin watt (W) biriminden maksimum çıkış gücü değeridir.  
 
NOT 1 80 MHz ve 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığına ait ayırma mesafesi geçerlidir. 
NOT 2 Bu kurallar her durumda geçerli olmayabilir. Elektromanyetik yayılım, yapıların, nesnelerin ve insanların 
neden olduğu emilim ve yansımalardan etkilenmektedir.  
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