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Legal Notice

0413
Agfa HealthCare NV, Septestraat 27, B-2640 Mortsel - Belgium
Để biết thêm thông tin về các sản phẩm của Agfa và các sản phẩm Agfa
HealthCare, vui long truy cập www.agfa.com.
Agfa là thương hiệu của Agfa-Gevaert N.V., Bỉ hoặc các chi nhánh của Agfa. CR
10-X, CR 12-X, CR 15-X, NX, ADC QS và ADC VIPS là thương hiệu của Agfa
HealthCare N.V., Bỉ hoặc một trong các chi nhánh của Agfa. Tất cả các thương
hiệu khác được giữ bởi các chủ sở hữu tương ứng và được sử dụng trong một
phong cách biên tập mà không có ý định xâm phạm.
Agfa HealthCare N.V. không bảo đảm hoặc đại diện, thể hiện hoặc ngụ ý, liên
quan đến tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin trong tài liệu này và
đặc biệt từ chối đảm bảo phù hợp với bất kỳ mục đích cụ thể nào. Sản phẩm và
dịch vụ có thể không được sẵn sàng cho khu vực địa phương của bạn. Vui lòng
liên hệ với đại diện bán hàng địa phương của bạn để biết thông tin sẵn có. Agfa
HealthCare N.V. siêng năng cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhất có thể,
nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi đánh máy. Agfa HealthCare
N.V. sẽ không bao giờ được
chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả
năng sử dụng bất kỳ thông tin, thiết bị, phương pháp hoặc quy trình được tiết lộ
trong tài liệu này. Agfa HealthCare N.V. có quyền thay đổi tài liệu này mà không
cần báo trước. Phiên bản ban đầu của tài liệu này bằng tiếng Anh.
Bản quyền 2015 Agfa HealthCare N.V
Tất cả các quyền được bảo lưu.
Xuất bản bởi Agfa HealthCare N.V. B-2640 Mortsel - Bỉ.
Không một phần nào của tài liệu này được sao chép, sao chép, chuyển thể hoặc
truyền đi dưới bất kỳ hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự
cho phép bằng văn bản của Agfa HealthCare N.V.
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Giới thiệu
Chủ đề:
Giới thiệu về Hướng dẫn này
Giới thiệu về CR 10-X, CR 12-X và CR 15-X
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Giới thiệu về Hướng dẫn này
Chủ đề:
•
•
•

Phạm vi
Về thông báo an toàn trong tài liệu này
Khước từ

2491E EN 20150409 1543
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Phạm vi
Tài liệu hướng dẫn này chứa thông tin về hoạt động an toàn và hiệu quả của
bộ mã hoá CR 10-XTM, CR 12-XTM và CR 15-XTM, còn gọi là bộ số hoá,
trừ khi thông tin áp dụng cho một loại cụ thể.
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Về thông báo an toàn trong tài liệu này
Các mẫu sau cho thấy các cảnh báo, cảnh báo, hướng dẫn và ghi chép xuất hiện
trong tài liệu này như thế nào. Văn bản giải thích mục đích sử dụng của chúng.
NGUY HIỂM:
Một thông báo an toàn nguy hiểm cho thấy một tình huống nguy hiểm
trực tiếp, ngay lập tức nguy hiểm cho một thương tích nghiêm trọng
tiềm năng cho một người sử dụng,
kỹ sư, bệnh nhân hoặc bất kỳ người nào khác.
CẢNH BÁO:
Thông báo an toàn cảnh báo cho thấy một tình huống nguy hiểm có thể
gây thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng, kỹ sư, bệnh nhân hoặc
bất kỳ người nào khác.
THẬN TRỌNG:
Thông báo an toàn thận trọng chỉ ra tình huống nguy hiểm có thể gây
thương tích nhẹ cho người sử dụng, kỹ sư, bệnh nhân hoặc bất kỳ người
nào khác.

Một hướng dẫn là một hướng, nếu nó không được theo sau, có thể
gây hư hỏng cho thiết bị được mô tả trong sách hướng dẫn này hoặc
bất kỳ
các thiết bị hoặc hàng hoá khác và có thể gây ô nhiễm môi trường.
Một lệnh cấm là một hướng, nếu nó không được theo sau, có thể gây
ra
hư hỏng thiết bị được mô tả trong sách hướng dẫn này hoặc bất kỳ
thiết bị hoặc hàng hoá và có thể gây ô nhiễm môi trường.

Lưu ý: Ghi chú cung cấp lời khuyên và nêu bật các điểm bất thường.
Một lưu ý không nhằm mục đích hướng dẫn.

Biểu tượng an toàn
Mục đích của các biểu tượng an toàn là để cho thấy trong nháy mắt các loại
cảnh báo, cảnh báo hoặc nguy hiểm.
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khước từ
Agfa không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài liệu này nếu có thay đổi trái
phép đối với nội dung hoặc định dạng đã được thực hiện.
Mọi sự chăm sóc đều được thực hiện để đảm bảo tính chính xác của thông tin
trong tài liệu này. Tuy nhiên, Agfa không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót
hoặc thiếu sót nào có thể xuất hiện trong tài liệu này. Cải tiến độ tin cậy, chức
năng hoặc thiết kế Agfa có quyền thay đổi sản phẩm mà không cần thông báo
thêm. Hướng dẫn này được cung cấp không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức
nào, ngụ ý hoặc thể hiện, bao gồm, nhưng không giới hạn, các bảo đảm ngụ ý về
tính thương mại và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Chú ý: Tại Hoa Kỳ, luật liên bang hạn chế thiết bị này bán bằng hoặc
theo thứ tự của một bác sĩ.

Giới thiệu về CR 10-X, CR 12-X và CR 15-X
Chủ đề:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mục đích sử dụng
Chỉ định sử dụng
Người dùng dự kiến
Cấu hình
Kiểm soát hoạt động
Tài liệu hệ thống
Đào tạo
Khiếu nại Sản phẩm
Khả năng tương thích
Tuân thủ
Kết nối
Cài đặt
Nhãn
Vệ sinh và khử trùng
Bảo mật dữ liệu bệnh nhân
Bảo trì
Thử nghiệm an toàn định kỳ
Bảo vệ môi trương
Chỉ dẫn an toàn
Kiểm soát chất lượng
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Mục đích sử dụng
Bộ số hóa là một phần của hệ thống CR, còn chứa một băng cassette, tấm hình
và máy trạm làm việc. Hệ thống CR được sử dụng trong một hệ thống phóng xạ
môi trường bởi nhân viên có trình độ để đọc, xử lý và định tuyến tĩnh X-quang
hình ảnh X quang.
được sử dụng để bảo vệ tấm hình khỏi ánh sáng và thiệt hại trong quá trình phơi
nhiễm tia X, vận chuyển và xử lý.
Các tấm hình ảnh được sử dụng để chụp hình ảnh tia X-quang tĩnh; tấm hình
được quét bởi bộ số hóa.
Máy số hóa được sử dụng để quét một tấm ảnh X-quang tiếp xúc; nó kết quả vào
một hình ảnh kỹ thuật số được gửi đến máy trạm chuyên dụng.

Máy trạm phương thức được sử dụng để xử lý và định tuyến các hình ảnh kỹ thuật
số từ số hóa.
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Chỉ định sử dụng

Hệ thống Xạ quang Máy tính của Agfa (CR) với CR 10-X, CR 12-X hoặc CR 15-X
digitizer được chỉ định để sử dụng trong các ứng dụng chụp X quang nói chung
chụp để hiển thị hình ảnh chẩn đoán chất lượng bức xạ của giải phẫu người.
Hệ thống này có thể được sử dụng bất cứ nơi nào sử dụng hệ thống phim màn hình
thông thường.
Hệ thống Chụp X quang Máy tính của Agfa (CR) với CR 10-X, CR 12-X hoặc CR15-X không được chỉ định để sử dụng trong chụp X quang vú..
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Người dùng dự kiến
Cuốn cẩm nang này đã được viết cho những người sử dụng các sản phẩm
Agfa được huấn luyện và được đào tạo
X-quang chẩn đoán nhân viên lâm sàng đã được đào tạo thích hợp.
Người sử dụng là những người thực sự quản lý thiết bị và những người có
thẩm quyền đối với thiết bị.
Trước khi cố gắng làm việc với thiết bị này, người sử dụng phải đọc,
hiểu, lưu ý và thực hiện nghiêm chỉnh tất cả các cảnh báo, cảnh báo và dấu
an toàn trên thiết bị.
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Cấu hình
Hệ thống bao gồm:
• Số hóa để quét các tấm hình giữ lại hình ảnh X-quang tiềm ẩn. Các
digitizer chấp nhận một băng cassette có chứa một tấm hình ảnh cùng một lúc.
• Hệ thống băng và đĩa:
•
•
•
•

CR MD1.0 General
CR MD1.0F General
CR DD1.0 Vet
CR HD5.0S Genrad (CR 15-X only)

Số hóa có thể được sử dụng kết hợp với:
• máy trạm NX, máy trạm CR để thu thập hình ảnh, nhận diện, xử lý hình ảnh và
truyền hình ảnh số đã nhận được từ máy số.
UPS (tùy chọn): hệ thống điện liên tục (UPS) bảo vệ máy tính
khi nguồn điện chính bị rơi, và tránh mất hình ảnh.
Cấu hình UPS yêu cầu phần mềm đặc biệt. Phần mềm này sẽ được
được cài đặt và cấu hình bởi một kỹ thuật viên đã được đào tạo bài
bản của Agfa.
1

2

1. số hóa
2. Máy tính điều khiển

Chủ đề:
•
•
•

Để cài đặt UPS vào hệ thống
Các thành phần ứng dụng cột sống toàn phần chân đầy đủ
Bộ điều hợp Cassette

Để cài đặt UPS vào hệ thống
Để cài đặt UPS vào hệ thống
1. Cắm dây nguồn UPS vào đầu nối đầu vào ở mặt sau của UPS.
2. Cắm phía bên kia của dây nguồn UPS vào ổ cắm điện.
3. Cắm bộ số, máy trạm NX và giám sát vào UPS thích hợp đầu ra.
E EN 20150409 1543
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Trong trường hợp mất điện, pin của UPS cung cấp điện cho digitizer, máy
trạm NX và màn hình.

Các thành phần ứng dụng cột sống toàn phần chân đầy đủ
• Đế đựng Cassette toàn bộ CR
• Chống phân tán lưới (tùy chọn)
• CR EasyLiftTM (tùy chọn)
Để biết thêm thông tin và hướng dẫn về ứng dụng FLFS, hãy tham khảo tài liệu
4408, "Hướng dẫn Sử dụng đầy đủ Chân đầy đủ Chân CR".

Bộ điều hợp Cassette
Cần có băng cassette để sử dụng băng cassette 24 cm x 30 cm, tùy thuộc vào mô
hình số.

Figure 1: Bộ điều hợp Cassette
Liên kết liên quan
Các định dạng Cassette ở trang 78
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Kiểm soát hoạt động
Các giao diện số hóa với người dùng thông qua:
•
•
•
•

một nút nguồn,
một nút xóa,
một chỉ báo trạng thái,
nút phát hành cassette.
1
2
3

4

1.
2.
3.
4.

Nút nguồn
Nút xoá
Chỉ báo trạng thái
nút phát hành cassette

Chủ đề:
•
•

Nút xóa
Chỉ số trạng thái

Nút xóa
Nhấn nút xóa để bắt đầu chu kỳ xóa của tấm hình. Sau khi nhấn nút xóa, chỉ
báo trạng thái liên tục sáng màu xanh lam và bộ số hóa bắt đầu xóa bỏ tấm hình
ảnh của băng được chèn vào tiếp theo. Nếu không có băng cát với tấm hình
được lắp sau 60 giây, hệ thống sẽ tự động trở về chế độ chờ.
Liên kết liên quan
Tẩy xoá lại một tấm hình ảnh ở trang 52

Chỉ số trạng thái
Chỉ báo này thông báo cho người sử dụng bằng tín hiệu ánh sáng về trạng thái của
bộ số hóa.
Nó được đặt ở phía trước của số hóa, để nó có thể nhìn thấy từ xa.
Màu

Không thay đổi/
Nhấp nháy

Màu xanh Không thay đổi
da trời

Trạng thái

Kích hoạt
chu kỳ xoá

Hoạt động
Chèn cassette để xóa
tấm hình.
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Màu

Không thay đổi/
Nhấp nháy
Nhấp nháy

màu xanh
lá

Không thay đổi

Trạng thái

Hoạt động

Bận rộn với việc xóa
và trả lại IP
vào băng cassette

Chờ đợi.

Chế độ chờ (Sẳn
sàng)

Tiến hành.
Tháo băng.

Cassette đã sẵn sàng
để loại bỏ
Nhấp nháy
Màu vàng

Đỏ

Bận rộn với quét, xóa Chờ đợi.
và trả lại IP
vào băng cassette

Không thay đổi

Lỗi

Tham khảo số hóa

Nháy chầm chậm

Máy số hóa chưa
sẵn sàng

Giao diện Người dùng Từ
xa (Người dung Giao
diện) tin nhắn trên máy
tính điều khiển. Tham
khảo phần
'Xử lý sự cố'.

Nháy nhanh

số không kết nối với Tham khảo phần
'Xử lý sự cố'.
số hóa từ xa
Hiển thị UI

Nháy – 3 xung

Số hóa không
kết nối với
máy tính điều khiển

Liên kết liên quan

Khắc phục sự cố ở trang 59
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Tài liệu hệ thống
Tài liệu sẽ được lưu giữ với hệ thống để dễ dàng tham khảo. Tài liệu kỹ thuật có
sẵn trong tài liệu hướng dẫn dịch vụ sản phẩm hiện có tại tổ chức hỗ trợ địa
phương của bạn.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bao gồm:
• CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X CD Tài liệu Người dùng (phương tiện kỹ thuật số).
• NX Tài liệu Người dùng CD (phương tiện truyền thông kỹ thuật số).
Các CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X CD Tài liệu Người dùng bao gồm:
• CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X Hướng dẫn sử dụng (tài liệu này), tài liệu
2491.
• AGFA CR Bảng và Tờ Cassette Hướng dẫn sử dụng, tài liệu 2492.
• Bắt đầu với CR 10-X, CR 12-X và CR 15-X, tài liệu 2493.
CD Tài liệu Người dùng NX chứa:
• Tài liệu hướng dẫn người dùng NX
• Hướng dẫn sử dụng đầy đủ cột sống toàn bộ cột sống của CR, tài liệu 4408.
• Bắt đầu với NX, tài liệu 4417.
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Đào tạo
Người sử dụng phải được đào tạo đầy đủ về việc sử dụng an toàn và hiệu quả
hệ thống trước khi cố gắng làm việc với nó. Yêu cầu đào tạo có thể khác nhau
từ nước này sang nước khác. Người sử dụng phải đảm bảo rằng việc đào tạo
được tiếp nhận phù hợp với luật pháp hoặc quy định của địa phương có hiệu lực
pháp luật. Của bạn Agfa địa phương hoặc đại diện đại lý có thể cung cấp thêm
thông tin về đào tạo.
Người sử dụng phải lưu ý các thông tin sau trong tài liệu hệ thống:
• Mục đích sử dụng.
• Người dùng dự định.
• Chỉ dẫn an toàn.
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Khiếu nại Sản phẩm

Bất kỳ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ nào (ví dụ
khách hàng hoặc người dùng) có bất kỳ
khiếu nại hoặc đã có kinh nghiệm bất kỳ sự
không hài lòng với chất lượng, độ bền, độ tin
cậy, an toàn, hiệu quả, hoặc hiệu suất của sản
phẩm này phải thông báo Agfa.
Nếu thiết bị hoạt động không đúng và có thể đã
gây ra hoặc gây ra một thương tích nghiêm
trọng, Agfa phải được thông báo ngay bằng điện
thoại, fax hoặc thư từ bằng văn bản tới địa chỉ
sau:
Hỗ trợ Dịch vụ Agfa - địa chỉ hỗ trợ địa phương
và số điện thoại được liệt kê trên www.agfa.com
Agfa - Septestraat 27, 2640 Mortsel, Bỉ Agfa Fax +32 3 444 7094
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Khả năng tương thích

Thiết bị chỉ được sử dụng kết hợp với các thiết bị khác hoặc các thành phần nếu
được Agfa coi là tương thích. Một danh sách về các thiết bị và linh kiện như vậy
có sẵn từ dịch vụ Agfa theo yêu cầu. Thay đổi hoặc bổ sung vào thiết bị chỉ được
thực hiện bởi người được phép thực hiện bởi Agfa. Những thay đổi như vậy phải
tuân thủ thực tiễn kỹ thuật tốt nhất và tất cả các luật và quy định hiện hành có
hiệu lực pháp luật thuộc thẩm quyền của bệnh viện.
Thiết bị phụ trợ kết nối với bất kỳ giao diện nào phải được chứng nhận theo tiêu
chuẩn IEC tương ứng (ví dụ: IEC 60950 cho thiết bị xử lý dữ liệu hoặc IEC
60601-1 đối với thiết bị y tế). Hơn nữa, tất cả các cấu hình phải tuân thủ các yêu
cầu đối với hệ thống ME theo IEC 60601-1.
Mọi người kết nối thiết bị bổ sung với phần đầu vào tín hiệu hoặc phần đầu ra tín
hiệu cấu hình một hệ thống y tế và do đó chịu trách nhiệm rằng hệ thống này
tuân thủ các yêu cầu đối với hệ thống ME theo IEC 60601-1. Nếu nghi ngờ, tham
khảo ý kiến của tổ chức dịch vụ địa phương của bạn.
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Tuân thủ
Chủ đề:
•
•
•
•
•
•

Chung
An toàn
An toàn laser
Tương thích điện từ
Tuân thủ môi trường
Phân loại thiết bị

Chung
• Sản phẩm đã được thiết kế phù hợp với MEDDEV Các hướng dẫn liên quan đến việc áp
dụng Thiết bị Y tế và đã được kiểm tra như là một phần của các thủ tục đánh giá sự phù hợp
theo yêu cầu của Chỉ thị về thiết bị y tế 93/42 / EEC (Chỉ thị của Hội đồng Châu Âu 93/42 /
EEC về thiết bị y tế).• ISO 13485:2003
• IEC 62366:2007
• IEC 62304:2006
• ISO 14971:2007

An toàn
• IEC 60601-1: 2005
• UL 60601-1:2003
• CAN/CSA C 22.2 No.601.1-M90

An toàn laser
• IEC 60825-1:1993
• IEC 60825-1:2007

Tương thích điện từ
• IEC 60601-1-2:2007
• FCC Rules 47 CFR part 15 subpart B
• CAN/CSA 22.2 No. 60601-1-2-08

Tuân thủ môi trường
• WEEE 2012/19/EC
• RoHS 2 Directive 2011/65/EU
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Phân loại thiết bị
Thiết bị này được phân loại như sau:
Bảng 1: Phân loại thiết bị
Thiết bị lớp I

Thiết bị bảo vệ chống sốc điện không tiếp sức với
cách điện cơ bản, nhưng bao gồm dây cung cấp điện
với dây dẫn bảo vệ đất. Đối với độ tin cậy của trái
đất, luôn luôn cắm dây nguồn chính vào ổ cắm điện
nguồn có lối thoát.

Thiết bị loại B

Không phân loại.Bệnh nhân không tiếp xúc với bất kỳ
phần nào của thiết bị.

Thấm nước

Thiết bị này không được bảo vệ chống lại xâm nhập
nước.
Xem phần về làm sạch và khử trùng.

Làm sạch

Khử trùng
Thuốc gây tê dễ cháy

Hoạt động
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Xem phần về làm sạch và khử trùng.
Thiết bị này không thích hợp để sử dụng với sự có mặt
của một chất gây mê dễ cháy với không khí, hoặc
trong sự có mặt của một hỗn hợp gây tê dễ cháy
oxy hoặc oxit nitơ.

Hoạt động liên tục.
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Kết nối
Máy số hóa được kết nối với máy trạm thông qua kết nối Ethernet và sử dụng giao
thức DICOM để giao tiếp với máy trạm.
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Lắp đặt
CẢNH BÁO:
Khi sử dụng nguồn điện, phải cẩn thận để đảm bảo rằng có phích cắm
hoặc thiết bị ngắt kết nối toàn bộ trong bộ phận lắp đặt bên trong gần
thiết bị và dễ dàng tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp.
Số được trang bị tay cầm ở phía dưới bên trái và bên phải để di chuyển thiết
bị dễ dàng đến vị trí khác.
Đối với hai người để nhấc bộ số hoá, mỗi người nên đứng ở bên cạnh số
hóa và giữ nó bằng tay cầm bằng cả hai tay.
Đối với một người để nhấc máy số hóa, hãy tháo băng cassette để giảm trọng
lượng, đứng trước thiết bị số hóa và giữ nó bằng tay cầm.

THẬN TRỌNG:
Không nâng thiết bị bằng cách giữ tổ hợp cassette hoặc bằng cách giữ
nắp sau.
THẬN TRỌNG:
Số hóa và lưu trữ cassette phải được bảo vệ chống lại bức xạ trực tiếp
theo cách đó, rằng liều lượng hàng năm tương đương tại nơi lắp đặt sẽ
không vượt quá 1 mSv / a.
THẬN TRỌNG:
Nếu bộ số hóa được cài đặt bên trong một phòng tia X thì phải
được bảo vệ khỏi bức xạ đi lạc bằng cách che chắn thích hợp.
THẬN TRỌNG:
Thiết bị này là một bộ số hoá bảng đầu. Cấu trúc và sự ổn định của
bảng được sử dụng cần phải phù hợp với kích thước và
trọng lượng của hệ thống. Không sử dụng quá nhiều lực khi chèn
băng cassette trong bộ số hóa vì thiết bị có thể trượt hoặc thả
bàn. Sử dụng một tấm chống trượt bên dưới máy số hóa hoặc các thiết
bị chống trượt
các biện pháp. Bàn không nên bị sốc quá mức
và rung động từ các nguồn khác, vì điều này có thể làm phiền
hoạt động của bộ số hóa.
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Việc phân loại sản phẩm này theo điện y tế
tiêu chuẩn thiết bị IEC 60601-1 yêu cầu lắp đặt bên ngoài bệnh nhân. Để xác
định vùng lân cận của bệnh nhân, xem kích thước bên dưới..

R
Patient vicinity

h
Patient vicinity
patient_vicinity.cdr

R = 1.5 m / 4.9 feet (EN 60601-1) or 1.83 m / 6 feet (UL 60601-1)
h = 2.5 m / 8.2 feet (EN 60601-1) or 2.29 / 7.5 feet (UL 60601-1)

2491E EN 20150409 1543
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Nhãn
Luôn xem xét các nhãn hiệu và nhãn được cung cấp bên trong và bên ngoài của
máy. Một tổng quan ngắn gọn về những nhãn hiệu và nhãn hiệu này và ý nghĩa
của chúng được trình bày dưới đây.

Cảnh báo an toàn, chỉ ra rằng hướng dẫn sử
dụng cần được tư vấn trước khi thực hiện bất
kỳ kết nối với các thiết bị khác. Việc sử dụng
dụng cụ phụ tùng không phù hợp với yêu cầu
an toàn tương đương của số này có thể làm
giảm mức độ an toàn của hệ thống kết quả.
Xem xét liên quan đến lựa chọn các thiết bị
phụ trợ bao gồm:
• Sử dụng thiết bị phụ trợ trong bệnh nhân
lân cận,
• Bằng chứng chứng nhận an toàn của
thiết bị phụ trợ đã được thực hiện trong
phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng (ví
dụ:
IEC 60950 cho thiết bị xử lý dữ liệu hoặc
IEC 60601-1 cho thiết bị y tế).
Ngoài ra tất cả các cấu hình phải tuân thủ
các yêu cầu đối với các hệ thống điện y tế
theo IEC 60601-1. Bên nào làm các kết nối
hoạt động như bộ cấu hình hệ thống và
chịu trách nhiệm tuân thủ các hệ thống
Tiêu chuẩn.
Nếu cần, hãy liên hệ với tổ chức dịch vụ địa
phương của bạn.

Để giảm nguy cơ bị điện giật, đừng
loại bỏ bất kỳ bao gồm.
Chú ý nóng:
Giữ tay khỏi dụng cụ tẩy.
Nút nguồn
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Nhãn loại

Ngày sản xuất

nhà chế tạo
Serial number
Số sê ri

WEE Symbol, xem phần về Môi trường
sự bảo vệ.

Dấu này chỉ ra cách lắp băng cassette vào
khe, tùy thuộc vào kích thước cassette
được chỉ ra trong nhãn hiệu (chỉ có CR 15-X).

Hướng dẫn an toàn cho sản phẩm Laser
CAUTION!

CUIDADO!

CLASS 3B LASER RADIATION:
WHEN OPEN AVOID DIRECT
EXPOSURE TO THE BEAM!

RAYO LASER CLASE 3B:
EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ
CUANDO LA TAPA EST Á ABIERTA.

VORSICHT !

ATTENTION!

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B:
WENN ABDECKUNG GEÖFFNET
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN!

FAISCEAU LASER CLASSE 3B:
QUAND CAPOT OUVERT ÉVITER
DE S´EXPOSER AU RAY ÓN!

APPAREIL A LASER DE CLASSE 1
LASERKLASSE 1

Máy số hóa là một Sản phẩm Laser Loại 1. Nó sử dụng một laser diode của một
80 mW loại, hạng phân loại IIIb, bước sóng 640-670 nm.
E EN 20150409 1543
Chùm tia laze
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phân kỳ là 120-350 mrad. Tần suất chùm tia laze là 70 1 / s
lên đến 90 1 / s.
Trong điều kiện hoạt động bình thường - thiết bị với tất cả các vỏ bọc - không
có bức xạ laze bên ngoài số.
Khái niệm kỹ thuật không cho phép người sử dụng tháo vỏ mặt trên.
Bộ phận cassette và vỏ mặt sau có thể được lấy ra ví dụ: để giải quyết kẹt giấy
hoặc băng đĩa hình ảnh. Số phải được tắt trước khi tháo băng cassette hoặc mở
phần sau của thiết bị.
THẬN TRỌNG:
Các can thiệp của người sử dụng khác với những điều được mô tả trong
sách hướng dẫn này có thể nguy hiểm đối với bức xạ laser.
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Vệ sinh và khử trùng
Cần phải tuân thủ tất cả các chính sách và thủ tục phù hợp để tránh ô nhiễm của nhân
viên, bệnh nhân và thiết bị. Tất cả hiện tại phổ quát các biện pháp phòng ngừa nên được
thực hiện để tránh rằng các digitizer và phụ kiện của nó tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm
tiềm ẩn. Chi tiết về làm sạch có thể được tìm thấy trong các trang sau.
Để làm sạch bên ngoài của bộ số hóa:
1. Tắt bộ số hóa.
2. Tháo phích cắm nguồn ra khỏi ổ cắm.
THẬN TRỌNG:
Thiệt hại hoặc hư hỏng các quy định về an toàn có thể gây thương
tích cho người vận hành. Tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi
làm sạch bên ngoài của thiết bị.
Tắt UPS, nếu được cài đặt.
3. Lau bên ngoài của bộ số hóa bằng vải mềm, ẩm ướt.
Sử dụng xà phòng nhẹ hoặc chất tẩy rửa nếu cần thiết nhưng không bao giờ sử dụng ammonia
sạch hơn.

THẬN TRỌNG:
Hãy chắc chắn rằng không có chất lỏng trong digitizer.

Lưu ý: Không mở máy số hóa để làm sạch. Không có các thành phần bên trong máy số hóa
đòi hỏi phải làm sạch bởi người sử dụng.
4. Cắm phích cắm vào ổ cắm.
Bật UPS, nếu được cài đặt.

Vệ sinh băng cassette
Để làm sạch băng cassette adapter:
Lau bộ đổi băng bằng vải mềm, ẩm. Sử dụng xà phòng nhẹ hoặc chất tẩy rửa
nếu cần thiết nhưng không bao giờ sử dụng chất làm sạch amoniac..
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Bảo mật dữ liệu bệnh nhân
Người sử dụng phải đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý của bệnh nhân được
đáp ứng và bảo mật dữ liệu bệnh nhân được bảo vệ.
Người sử dụng phải xác định người có thể truy cập dữ liệu bệnh nhân trong
các tình huống nào.
Người sử dụng phải có một chiến lược có sẵn để làm gì với dữ liệu bệnh nhân
trong trường hợp thiên tai.
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Bảo trì
Chủ đề:
•
•

Bảo dưỡng phòng ngừa
Vệ sinh thiết bị quang học

Bảo dưỡng phòng ngừa
Không yêu cầu bảo dưỡng dự phòng thông thường trừ khi được mô tả thêm
trong chương nầy.
Bộ số hoá thông báo cho bạn khi cần bảo trì dự phòng và hiển thị thông báo
sau: "Khoảng bảo trì đã hết hạn. dịch vụ."
Bảo trì dự phòng nên được thực hiện bởi dịch vụ được chứng nhận của Agfa
kỹ sư.

Vệ sinh thiết bị quang học
THẬN TRỌNG:
Bụi có thể gây sọc trong hình ảnh, song song với sự di chuyển của
tấm ảnh.
Khi bạn nhận ra loại đồ tạo tác này, hãy làm sạch bộ phận quang
bằng bàn chải làm sạch.
Liên kết liên quan
Vệ sinh thiết bị quang tại trang 71
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Thử nghiệm an toàn định kỳ
Thiết bị phải được kiểm tra theo IEC 62353 * trong khoảng thời gian ít nhất 36
tháng hoặc ít hơn nếu các quy định của địa phương khác nhau.
* Thiết bị điện y tế - Thử nghiệm và kiểm tra lại sau khi sửa chữa thiết bị y tế.
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Bảo vệ môi trương
WEEE thông báo người dùng cuối
Chỉ thị về thiết bị điện và thiết bị điện thải (WEEE) nhằm mục đích ngăn chặn việc tạo
ra chất thải điện và điện tử và thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và các hình thức phục hồi
khác. Do đó đòi hỏi
bộ sưu tập WEEE, phục hồi và tái sử dụng hoặc tái chế.
Do việc thực hiện vào luật quốc gia, các yêu cầu cụ thể có thể được
khác nhau ở các nước thành viên Châu Âu. Biểu tượng WEEE trên
sản phẩm, và / hoặc tài liệu đi kèm có nghĩa là sử dụng các thiết bị điện và
các sản phẩm điện tử không nên được coi là, hoặc trộn lẫn với các hộ gia đình nói
chung
chất thải Để biết thêm thông tin về việc lấy lại và tái chế loại rác này
sản phẩm vui lòng liên hệ với tổ chức dịch vụ địa phương và / hoặc đại lý của bạn. Bởi
đảm bảo sản phẩm này được xử lý đúng cách, bạn sẽ giúp ngăn ngừa tiềm năng
hậu quả tiêu cực đối với môi trường và sức khoẻ con người, mà có thể
nếu không sẽ được gây ra bởi xử lý chất thải không phù hợp của sản phẩm này. Các
tái chế vật liệu sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
Thông báo pin
Biểu tượng pin trên sản phẩm và / hoặc các tài liệu kèm theo
rằng các pin đã sử dụng không được coi là, hoặc trộn chung với
rác thải sinh hoạt. Biểu tượng pin trên pin hoặc bao bì có thể là
được sử dụng kết hợp với một biểu tượng hóa học. Trong trường hợp hóa chất
biểu tượng có sẵn nó chỉ ra sự hiện diện của các hóa chất tương ứng.
Nếu thiết bị hoặc bộ phận thay thế có chứa pin hoặc ắc quy
hãy vứt bỏ chúng một cách riêng biệt theo các quy định của địa phương.
Để thay thế pin, vui lòng liên hệ với tổ chức bán hàng địa phương của bạn.
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Chỉ dẫn an toàn
CẢNH BÁO:
Để tránh nguy cơ bị điện giật, thiết bị này chỉ được nối với nguồn cung
cấp với đất bảo vệ.

CẢNH BÁO:
Đặt bộ số hóa để có thể ngắt kết nối khỏi nguồn điện nếu cần.
CẢNH BÁO:
An toàn chỉ được đảm bảo khi một kỹ sư dịch vụ lĩnh vực có chứng
nhận của Agfa đã cài đặt sản phẩm.

CẢNH BÁO:
Người sử dụng phải tuân thủ các quy trình đảm bảo chất lượng bệnh
viện
để che rủi ro do lỗi trong quá trình xử lý ảnh
CẢNH BÁO:
Những hành động sau đây có thể dẫn đến nguy cơ thương tật nghiêm
trọng và
hư hỏng thiết bị cũng như bảo hành
void:
Thay đổi, bổ sung hoặc bảo dưỡng cho các sản phẩm của Agfa bởi
những người không có trình độ và đào tạo thích hợp.Sử dụng phụ tùng
không được chấp thuận
THẬN TRỌNG:
Chấp hành nghiêm chỉnh tất cả các cảnh báo, cảnh báo, ghi chú
và an toàn đánh dấu trong tài liệu này và trên sản phẩm.
THẬN TRỌNG:
Tất cả các sản phẩm y tế của Agfa phải được sử dụng bởi các
nhân viên.
THẬN TRỌNG:
Người sử dụng có trách nhiệm đánh giá chất lượng hình ảnh và kiểm
soát
điều kiện môi trường cho các phần mềm chẩn đoán hoặc bản in
xem.
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THẬN TRỌNG:
Người sử dụng phải biết rằng bất kỳ lỗi (crash / lock up) dẫn đầu
để một sự thất bại xử lý hình ảnh có thể gây ra mất chẩn đoán
thông tin.

CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | Introduction | 35

THẬN TRỌNG:
Máy số hóa không thích hợp để quét các tấm hình ảnh (IP) được phơi
ra với liều cao hơn 5000 μG và cho CR HD5.0S Nói chung liều cao
hơn 2500 μG.
THẬN TRỌNG:
Nhấn nút giải phóng khi quét hoặc trong suốt
xoá hoàn toàn ngay lập tức dừng hoạt động và có thể gây ra
hình ảnh bị mất, cần phải chụp lại hình ảnh hoặc bị trì hoãn
chẩn đoán.Không đẩy nút giải phóng trong quá trình quét (chỉ
báo trạng tháiđang nhấp nháy màu vàng) hoặc trong quá trình
xóa (chỉ báo trạng thái xanh).
THẬN TRỌNG:
Lỗi nguồn điện có thể khiến hình ảnh bị mất.Kết nối máy trạm và bộ
số vào một không bị gián đoạncung cấp điện (UPS) hoặc máy phát
điện dự phòng.
THẬN TRỌNG:
Chất lượng hình ảnh xấu có thể gây ra nhu cầu chụp lại hình ảnh hoặc gây ra
chẩn đoán bị trì hoãn. Không sử dụng thiết bị trong ánh sáng mặt trời trực tiếp,
tối đa 2500 lux.
THẬN TRỌNG:
Thất bại thiết bị và mất hình ảnh có thể gây ra nhu cầu chụp
lại hình ảnh hoặc gây ra chẩn đoán bị trì hoãn.Không thực hiện
các thao tác khác trên bộ số hóa so với những gì được mô tả
trong tài liệu này.

THẬN TRỌNG:
Mặc dù mọi sự chăm sóc đã được thực hiện, có thể các lỗi nhỏ vẫn còn
tồn tại trong sản phẩm. Không chắc là một lỗi nhỏ có thể dẫn đến hoạt
động của thiết bị không chính xác (bất ngờ).

Hướng dẫn an toàn chung
• Đảm bảo rằng máy số hóa được liên tục theo dõi để tránh xử lý không
phù hợp, đặc biệt là trẻ em.
• Chỉ những nhân viên phục vụ được đào tạo mới phải sửa chữa. Chỉ có dịch vụ
ủy quyền nhân viên phải thực hiện các thay đổi đối với số.
• Nếu có bất kỳ thiệt hại có thể nhìn thấy đối với vỏ máy, không bắt đầu và
không sử dụng số hóa.
• Không ghi đè hoặc ngắt kết nối các tính năng an toàn tích hợp.
• Không áp dụng lực quá mức khi lắp một băng vào bộ số hóa.
• Không chèn băng cassette khi digitizer được tắt.
• Không áp dụng sốc hoặc rung quá mức lên máy số trong quá trình hoạt động
(ví dụ: đặt băng cassette trên đầu của thiết bị). Điều này có thể làm giảm hình
ảnh phẩm chất. Không nên di chuyển thiết bị trong quá trình hoạt động.
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• Không cho phép bộ số hóa bị rung động quá mức trong suốt hoạt động, do
không ổn định (ví dụ như rung động của thiết bị gần đó hoặc bước chân).
• Tắt thiết bị trước khi thực hiện bất kỳ công việc bảo trì hoặc sửa chữa.
Ngắt thiết bị số hóa khỏi nguồn điện trước khi thực hiện sửa chữa hoặc
thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì nào trong thời gian hoạt động điện
các thành phần có thể bị phơi nhiễm.
• Như trường hợp của tất cả các thiết bị kỹ thuật, máy số phải được vận
hành,chăm sóc và phục vụ một cách chính xác. Kiểm soát chất lượng
thường xuyên là đề nghị.
• Nếu bạn không vận hành máy số chính xác hoặc nếu bạn không có nó
được phục vụ đúng cách, Agfa không chịu trách nhiệm về các rối loạn,
hư hỏng hoặc thương tích.
• Nếu bạn nhận thấy tiếng ồn hoặc khói dễ thấy, hãy ngắt kết nối bộ số
hóa ngay.
• Không đổ nước hoặc bất kỳ chất lỏng khác trên thiết bị.
• Tắt hệ thống trước khi di chuyển. Khi đến vị trí mới,bật lại hệ thống.
• Không vận chuyển máy số mà không cần đóng gói hoặc không gắn nó vào
một bộ dụng cụ di động.
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Kiểm soát chất lượng
Kiểm soát chất lượng có thể được thực hiện bằng công cụ Auto QC2.
THẬN TRỌNG:

Sự suy thoái chất lượng hình ảnh không được chú ý có thể gây ra chẩn đoán âm
tính giả.
Áp dụng kiểm soát chất lượng thường xuyên theo quy định của địa phương..
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Bắt Đầu
Chủ đề:
•
•
•

Bắt đầu Digitizer
Quy trình làm việc cơ bản
Ngừng thiết bị
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Bắt đầu Digitizer
Để bắt đầu Digitizer:
1. Đảm bảo máy số đã được kết nối với máy tính điều khiển và bộ điều khiển
PC đang chạy phần mềm NX thích hợp.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng NX.
Lưu ý: Đảm bảo không chèn băng cassette nếu thiết bị đã được tắt
hoặc khởi động

2. Nhấn nút nguồn.

1

1. Nút nguồn
Máy bắt đầu chuỗi hoạt động sau:
•
•
•
•

khởi tạo của tất cả các thành phần,
kiểm tra chức năng của tất cả các thành phần,
kiểm tra sự hiện diện của băng cassette và / hoặc IPs,
thiết lập kết nối với máy tính điều khiển.
Trong quá trình tự kiểm tra, có thể mất đến 3 phút, chỉ báo trạng thái
số hoá nhấp nháy màu đỏ.
.
Lưu ý: Trong quá trình tự kiểm tra, bạn không thể kích hoạt bất kỳ chức
năng nào.

Nếu digitizer đã hoàn thành tự kiểm tra thành công, digitizer vào
chế độ nhà điều hành và chỉ thị trạng thái liên tục sáng lên màu xanh lá.
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Các ch
a h th ng là s hóa các t m hình và
truy n d li u hình nh s t i tr m x lý hình
n có
th th c hi n ki m soát ch
ng hình nh.

c 1: Ch n b nh nhân và b

u bài ki m tra
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u bài ki m tra

T i tr m làm vi c NX:
M c a s Worklist c a NX.
Trong c a s Worklist, b n có th xem và qu n lý các bài ki
l ch thông qua khung Worklist.

c lên

ng ph n m m NX, c a s
u tiên xu t hi n sau màn hình

Worklist c a s
NX.

ng ph n m m NX trên tr m NX.
ng d n s d ng NX, tài li u

Tham kh
4420

Trong c a s Worklist, m m t b nh nhân t RIS ho c nh p
d li u b nh nhân b ng tay.

3

1

2

m m t b nh nhân t RIS, ch n m t k thi t danh sách (1) và
b m vào B
u thi (2).
nh p d li u b nh nhân theo cách th công, nh p vào New Exam
(3) và nh p vào b nh nhân d li u và hình nh b ng tay
bi t thêm thông tin, hãy tham kh

ng d n s d ng NX, tài li u 4420.
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S hoá hình nh
T i máy s hóa:
Ki m tra xem máy s

n sàng ho

:

Ch báo tr ng thái trên thi t b s hóa liên t c sáng màu xanh lá cây.

.

S d
nh d
c h tr có th gây
ra hình nh b m t, c n ph i ch p l i hình nh ho c b trì
hoãn ch
Ch

nh d

c h tr trong b s hóa.

mb
im
ng tia X) vào trên cùng
và v
m c a ch
khóa bên trong s
cassette nh ph
y v phía bên ph i c a khe c m.
mb or
y m nh vào khe
khóa(b n s
th y m t nh p chu t) neus trình s hóa không th
c t m hình.

1

2
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d ng
cassette adaptor

.

Máy s hóa s g i yêu c u t i tr m NX
78

T i tr m làm vi c NX:
.
Trên CR 12-X và CR 15-

phân gi i quét có th

cs

i.

a) Nh p vào Ch nh s a trong khung chi ti t hình nh
b)
c)
.
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Ngay khi b s
NX (thông qua Ethernet) nó s b
Trình s hoá chuy n

c d li u nh n d ng hoàn ch nh t tr m
u s hóa t m hình.

i thông tin v hình nh ti m n sang d li u s .
:

.
Xóa t m hình nh và ch báo tr ng thái liên t c sáng màu xanh lá cây
và cassette có th
cm
i vào cassette.

Không nh n nút gi i phóng trong quá trình qu t( tr ng thái
p nháy màu vàng) ho c trong khi xóa ( tr ng
.
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T i tr m làm vi c NX:
.
.
N u hình nh là OK, g i hình
n m t máy in và / ho c PACS (H
th
và truy n thông hình nh).
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T i máy s hóa:

.

52

E EN 20150409 1543

u

CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | B

u|

2491E EN 20150409 1543

| CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | B

Ki
m tt

2491E EN 20150409 1543

u

c không quét m t t m hình. N
ng thái nh p nháy màu vàng.

CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | B

n cáo nên t t máy vào cu

u|
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1

Sau khi t t, thi t b v
ch
ch
lo i b thi t b
kh i ngu
n, ng t k t n i v i phích c m ngu n.
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p thông tin v
khi n. Cu i cungfbanj s tìm th y m t s b o trì d
kh c ph c s c .
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ng h p kh n c p, có th kh i t o m
ng kh n c p t i tr m làm
vi c NX mà không có chi ti t b
c cassette mà không c n khai báo.
bi t thôn tin chi ti t v gi y phép kh n c p, xem tài li
d ng NX.

ng d n s

E EN 20150409 1543

| CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | Ho

ng CR 10-X, CR 12-X and CR 15-X

Vào cu
ng ho c kh n c p, b s hóa s tr l i m t
t m hình b xóa. Tuy nhiên, trong nh
ng h p sau, b n ph i xóa l i m t
t
c khi s d ng l
tránh hình nh còn l i chèn vào hình vùa
ch p m t b nh nhân m i:
N ut
sâu c a t m hình v
ngh

nhi

c bi
ng h p này, các l p
nh n sau khi xóa tiêu chu
l i t m hình
c khi xóa l i nó.

xóa l i m t t m hình:
Ki m tra xem máy s

n sang ho

:

ng thái sang liên t c màu xanh.
Nh n nút xóa

c.

ng thái sang liên t c màu xanh lam.
.
m bào chèn cassette m
ng lên trên cùng v
khóa trên máy s hóa. Các cassette nh ph
khe cassette .

m trên cassette
y v phái ph i c a

mb or
ym
khóa
(b n s nghe th y m t nh p chu t). N u không, trình s hoá không th
c t m hình.
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K t qu là máy s hóa b
nh pnháy

u xóa

ng thái chuy n
báo tr

c ghi

liên t c b ng màu xanh lá cây.

.
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D li u kh i t

trong mã v ch IP có th

li u kh i t o c a t m hình nh có th là c n thi t

c qua s

cd

ng h p b n mu n tìm

m t IP c th .
c d li u kh i t o:
Ki m tra xem h th ng s n sàng ho

:

ng thái sang liên t c màu xanh lá cây.
Kích
s chính c a NX station .

(1) trong b ng t ng quan ch

c và kh i t

c m ra

ac a

ph n gi a c a s

gi n:
1

2

bi t thêm thông tin, hãy tham kh

Nh p chu t vào nút read

ng d n s d ng NX, tài li u 4421.

máy tr m NX.

B s hóa ch cho bang cassette và ch báo tr ng thái liên t c sáng lên
màu xanh lá cây.
.
m b o chèn bang cassette v i m
nh cùng v i
m c a ch
khóa c a máy s hóa. Các cassette nh ph i
phía ph i c a khe cassette.
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1

2

L
cassette adaptor

d

.

.

c d li u kh i t o, tr ng thái ch báo s
liên t c sáng lên màu xanh lá cây và có th m
.
. Nh n

i khe cassette.
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.

Màn hình hi n th t xa Digitizer cho b n bi t v hi u su t h th ng gi m b t
c khi nào b n s d ng m t t m hình
trên t m hình. Tham kh o Tài li
CR (tài li u 2492)..
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t h n. Ngày h t h

c in

ng d n S d ng T m và T m Agfa
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ng h p s c c a b s hoá, tham kh o ý ki n t giao di
i
dùng Giao di
n Digitizer (Giao di
i dùng)
u khi n. Thông báo l
c hi n th trong h p tho i gi a
màn hình ho c trong m t ph n c
nh c a màn hình. Các thông báo này s
cho bi t r ng có v
y ra ho
ng yêu c u không th
c
th c hi
i s d ng ph
c k các thông báo này. H s cung c p
thông tin v nh ng vi c c
c này s ho
c hi n hành
gi i quy t v
ho c liên h v i t ch c d ch v
a
b n. Chi ti t v n
c tìm th y trong tài li
ng d n d ch
v dành cho nhân viên d ch v
o c a Agfa.
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.

Windows:

1
2
3
4

5

Tr ng thái k t n
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Ki m tra xem màn hình t xa máy quét ch y.
ng h p ch báo tr ng thái c a máy s
,
i s d ng nên nhìn vào "tr ng thái" c
quy
nh xem digitizer v
n i b ho c các v
k t n i x y ra. N u
m t thông báo l
c hi n th
i dùng s
c
th c hi
gi i quy t v
ng
h p không có thông báo l
c hi n th trên màn hình, m t v
k t n i x y ra.
Thông báo t i
máy quét màn
hình

K tn is c
Không có l i tin
nh p nháy
gi a trình s hóa nh n trên NX
nhanh
và màn hình
PC.

Ki m tra xem digitizer hi n
th t
y. B
/ kh
ng l i. Màn hình
hi n th s
nt .

K tn is c
gi a s hóa và
NX PC.

Ki m tra cáp internet. N u
l i v n còn, kh
ng l i
maystinhs và d ch v s
ho c d ch v cu c g i.

nh p nháy3 xung
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Thông báo l

c hi n th trên máy tính NX:

Nguyên nhân

.

K t qu
.
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Chi ti t

.
Nguyên nhân

K t qu
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Chi ti t

Nguyên nhân

K t qu

71

E EN 20150409 1543

CR 10-X, CR 12-X, CR 15-X | B

u CR 10-X, CR 12-X and CR 15-X |

Chi ti t

Nguyên nhân

K t qu
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lo i b m t t m b k t:
ng h p m
y nút tháo ra tr khi
ng thái liên t c sangsleen màu xanh lá cây. Nh n nút gi i
phóng cassette trong khi ch báo tr ng thái nh p nháy có th làm h ng
t m hình.

.

.

.
.

n ra kh i c

ng th i nh n hai nút n
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Th c hi n các bi
Thaostaams nh b k

.
.

C n th

m hình.
.
.

.
.
.
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M m t sau c a thi t b b ng cách xoay b
v b
:

nh

.
.
.
p m t sau c a thi t b .

Nh

Không bao gi s d ng l
xóa t m nh b k t. N u
không th tháo t m hình nh m t cánh nh nhàng, hãy g i
cho d ch v k thu t.

m bào không u ng t m hình nh khi tháo ra
kh i thi t b .

Sau khi m t, t m hình có th
n u không b h ng.

c s d ng l i

t l i bang cassette.

ng các y u t nhô ra c a b ph n
t chính xác theo mã s : n
cao, các y u t nhô ra trên thanh cassette có th b

b t công c s hóa.
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.

Khi b n phân lo
ch i s ch.

làm s ch b quang ti

t o tác nay hãy làm s ch b quang b ng bàn

:

.

:
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t l i cassette.
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CE

(Ch áp d ng cho máy
c sàn xu t t
c)
c NRTL us

93/42 EEC 'Các thi t b y t ' Châu âu),
EN 60601-1

NRTL

c ch ng nh n, UL 60601-1 (B c M )

(Ch áp d ng cho các máy
c s n xu t t
c)
c NRTL us

c NRTL

c ch ng th c CSA 22.2 No 601.1

(Ch áp d ng cho các máy
c s n xu t t
c)

Chi u dài

700 mm

Chi u r ng

580 mm

Chi u cao

471 mm

X p x 29 kg (64 lb)

n áp ho

n áp ho

ng

ng

CR 10-X

CR 12-X, CR 15-X

24 V

24 V

4A

6.25 A

T

ng cung c

n t : 100 V to 240 V,

L p tôi v i b o v m
K t n i mát v i m
T n s ngu

n

nt i
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T

.2A

t
t
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C u chì b o v

Châu âu: t i thi u. 10 A, t

. 16 A

USA & Japan: th i thi u. 10 At

u n i internet

Ch

ch

. 15 A

RJ45 u cái, 10/100 Mbit/s g i t
B o v CAT5

ng,

CR 10-X

CR 12-X, CR 15-X

110 V - 240 V /
50-60 Hz c u hình

T

T

Trong quá trình ho t
ng

CR 10-X

CR 12-X, CR 15-X

110 V - 240 V /
50-60 Hz c u hình

T

T

UPS công su t 5115

120 V
ABC

UPS công su t 5115

. 108 W

. 22 W

. 140 W (tuy

i

t hàng: EGPSE

230 V
ABC

Nh

. 41 W

phòng

t hàng: EGPTG

ng: 20 °C - 25 °C
Cho phép: 15 °C - 35 °C

Nhi

t i da

0.5 °C/phút.

m

ng: 30 % - 60 %
Cho phép: 15 % - 80 %

T

ng

Ánh sang m t tr i
Áp su t không khí
cao liên quan

Phù h p v i EN 61000-4-8, Level 2

cv

i ánh n ng m t tr i tr c

ti p, t
70 kPa to 106 kPa

3000 m to 0 m
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-25 °C - +55 °C

Phù h p v i IEC721-3-2 (1997): l p 2K2 và 2M3, v i nh ng h n ch sau:
-25 °C - +55 °C
Ch

ng

5-200 Hz (tr c d c, d c, ngang)

Phù h p v i IEC721-3-5: 5K1 và 5M3 v i các h n ch sau:
Ch

ng

u ki

l

ng (trong quá trình v n hành)

Phù h p v i IEC721-3-3 (1997): 3K2 và 3M1 v i nh ng h n ch sau:

+15 °C to +35 °C
15% to 75% (non-condensing)

m
Ch

ng

40-200 Hz; 1m/s²;

ng

Ti ng n phát ra (m c công su t âm thanh theo tiêu chu n ISO 7779)

Trong quá trình quet

T

. 65 dB(A)

Ch

T

. 55 dB(A)

ch

Phát th i nhi t
Ch

CR 10-X

CR 12-X, CR 15-X
1

ch

Công su t trung bình
tiêu th trong su t
quét

1

1

Công su
nh tiêu
th trong su t quét

1

1

1

Cassette format 35 cm x 43 cm

phân gi i quét
200 µm
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CR 10-X

CR 12-X, CR 15-X

-

58 s
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150 µm

-

70 s

100 µm

118 s

88 s

(

Tu i th s n ph m 7
c tính (n u
ng xuyên ph c
v và duy trì theo
ng d n c a
Agfa)
1.

.

Nhi t Anh
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35 cm x 43 cm

có

có

24 cm x 30 cm

có

18 cm x 24 cm

có

15 cm x 30 cm

có

b
u h p cassette ch có th s d ng trên các b s hóa
v i các s seral c th .

B ng 3: S serial t i thi

5000

h tr adapte cassette

30500

máy dò chung CR HD5.0s ch có th s d ng trên mã CR c a
b ng nâng c p.
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.

.

.

Truy n t
Nhóm 1
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Phát x RF theo v i
CISPR 11

L pA

L pA

Tuân theo

.

IEC 60601
Test C p

2491E EN 20150409 1543

n t Môi
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ng d n
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t
phá s, ng n
h n gián
n và
bi n th
n
áp cung
c p trong
phù h p
v i IEC
61000-4-11

< 5% U r

h of Ur) for ½
r

60%
h of Ur) for 5
periods
70% Ur (30%
h of Ur) for
25 periods

< 5% U r

h of Ur) for 5
s

T
ng 3 A/m
lúc cung
c pt ns
(50/60 Hz)
trong phù
h pv i
IEC 610004-8
d ng m

ki m tra.

3 A/m

T
ng t i t n
s m ng nên
ng v i
các giá tr tiêu
bi
m i và môi
ng lâm sàng.

n xen k trong m

c khi áp
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Kho ng cách b o v
c hi n
các bi n tân
t n s cao
IEC 61000-4-6

Các bi n t n
t n s cao
v i bi
IEC 61000-4-3

3 Veff

ngh

3 Veff

150 kHz to
80 MHz

3 V/m
80 MHz to
2.5 GHz

3 V/m

80 MHz to 800
MHz

d = 2.3
GHz

800 MHz to 2.5

V
cm
giá máy phát trong watt (W)
phù h p v i thông tin v nhà
s n xu
ngh b o v kho ng cách tính
b
th
c a th a
thu n t t c t n s phù h p
v i m t cu
u tra t i ch .
S
n có th x y ra
g n thi t b mang theo ký hi u:
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.
Kho ng cách b o v
ngh gi
ng Thi t b truy n thông t n s và thi t b

n tho i di

Công su t
nh m c
c a
Transmitter

W
150 kHz to 80
MHz

80 MHz to 800
MHz

800 MHz to 2.5
GHz

1
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CR 30-X
(type 5175/200, 5175/205)

CR 30-Xm

(type 5179/100)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2386G EN 20120110

Phần

Hướng Dẫn Sử Dụng
CR 30-X/CR 30-Xm

Chương này giải thích cách thực hiện các hành động cơ bản
đầu tiên trên bộ số hóa.
Chương này bao gồm các chủ đề sau:
 Tính Năng Cơ Bản
 Mở Máy
 Chu Trình Làm Việc
 Tắt Máy

2

CR 30-X/CR 30-XM

Tính Năng Cơ Bản
Những tính năng của CR 30-X/CR 30-Xm
Máy đọc hình ảnh lưu trên tấm tạo ảnh rồi chuyển lên máy tính.
 Máy đọc được tất cả các kích cớ cassette, chức năng của máy:
• Giữ cassette trong ngăn nhận cassette,
• lấy tấm IP ra khỏi cassette,
• quét tấm ip,
• chuyển hình ảnh sang tín hiệu số,
• đẩy hình sang máy trạm làm việc,
• xóa tấm ip và trả tấm ip vào cassette,
• tạo ra một tín hiệu trên tấm ID là cassette đã được xóa,
• trả cassette,
• chuyển hình ảnh số hóa sang máy trạm làm việc.
 Máy quét cho phép quét khẩn cấp giành cho cấp cứu.
 Máy tự động xóa tấm ip trước khi sử dụng lại.
 Với việc không sử dụng máy trạm ID, máy CR 30-X/CR 30-Xm, có tính năng sau:
• nhanh chóng ID cassettes mà không cần ID Tablet,
• đọc thông tin dữ liệu bênh nhân trên cùng cassette.

34
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CR 30-X/CR 30-XM

Chế Độ Người Sử Dụng
Máy đọc có 2 chế độ làm việc.

Chế độ người sử dụng
Chế độ vận hành sẽ nhóm tất cả các chức năng cơ bản cho máy
chụp X quang:
• Đọc Cassette,
• Đọc cassette cấp cứu,
• Xóa cassette,
• Đọc thông tin bênh nhân trên cùng một cassette.

Chế độ kỹ thuật
Chế độ kỹ thuật chỉ giành cho những người đã được đào tạo. và có mật
khẩu riêng.

2386G EN 20120110
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CR 30-X/CR 30-XM

Mặt trước của máy
Bộ số hóa có thể được vận hành ở hai chế độ:

• chế độ vận hành cho hoạt động cơ bản.
• chế độ dịch vụ dành riêng cho nhân viên dịch vụ được đào tạo.
Các chức năng của chế độ vận hành được mô tả trong hướng dẫn
này. Giao diện số hóa với người dùng thông qua:

• một nút xóa
• một chỉ báo trạng thái.
1

2
4

1

Đèn trạng thái

2

Nút Xóa
Kết nối mạng

3
4

Công tắc chính

3
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Nút Xóa
Nhấn nút xóa

để bắt đầu xóa một cassette.

Sau khi nhấn nút xóa, phần trên của chỉ báo trạng thái sẽ sáng liên tục màu
xanh lam và bộ số hóa bắt đầu xóa tấm hình ảnh của hộp cát sét được chèn
bên cạnh. Nếu không có băng cassette với tấm hình ảnh được chèn sau 60
giây, hệ thống sẽ tự động trở về chế độ chờ.

Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Xóa lại một Tấm hình ảnh trên trang 43.

Đèn Hiển Thí Trạng Thái Làm Việc Của Máy
Chỉ báo thông báo cho người dùng bằng tín hiệu ánh sáng về trạng thái của bộ số
hóa. Nó được đặt ở phía trước của bộ số hóa, để nó có thể nhìn thấy từ xa.
Chỉ báo được chia thành hai phần. Phần trên được sử
dụng để thông báo cho người vận hành về chu
trình xóa tấm ảnh và chỉ sau đó mới được chiếu
sáng. Phần dưới được sử dụng cho tất cả các chỉ
dẫn hoạt động khác
Màu

Đứng Yên
/Chớp

Tình Trạng Máy
Chọn chế độ xóa
cassette

ĐứngYên

• Chế độ chờ
máy đã sẵn sàng
• Cho phép lấy
Cassette

Chớp

Đang quét,
đang xóa và trả tấm
IP vào cassette

Đứng Yên

Chế độ bảo trì
• Đang Khởi động

Đỏ

2386G EN 20120110

Chớp

green or
red

Trạng Thái

Xanh Dương Đứng Yên

Xanh Lá

blue

• phần mềm xử lý ảnh
chưa mở.
• Máy đang bị lỗi

• cho phép quét casette.
• Lấy cassette ra.

Đợi.

Kiểm tra máy xử lý ảnh và
làm theo hướng dẫn trên máy
xử lý ảnh.

Getting Started with the CR 30-X/CR 30-Xm
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Mở máy
1

Đảm bảo rằng bộ số hóa được kết nối với PC Điều khiển và PC Điều khiển đang
chạy Phần mềm NX thích hợp.
Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Hướng dẫn sử dụng NX.

2

Bật Công Tắt Nguồn Chính Để Mở máy .

Công Tắc Nguồn Chính

Trình tự khởi đọng của máy như sau:
• kiểm tra tất cả các kết nối, board điều khiển,
• kiểm tra chức năng của tất cả các board điều khiển,
• kiểm tra trạng thái kẹt cassette nếu có,
• thiết lập kết nối với máy tính điều khiển.
Trong suốt quá trình khởi động, đèn trạng thái sẽ có màu đỏ và chớp khoảng 60 giây.

Lưu ý: trong suốt qua trình khởi động máy không cho phép đọc cassette.

Nếu máy đọc cassette khởi động xong, máy đọc tự động chuyển sang chế độ làm
việc của người sử dụng, và đèn trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh lá.
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Chu trình làm việc của máy
Lưu ý: Quy trình làm việc cơ bản được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng hệ
thống CR 30-X / CR 30-Xm, tài liệu 2385.

Tóm lượt:
Máy đọc bắt đầu đọc casseete ngay khi cassete đưa vào máy, máy đọc lưu
thông tin bênh nhân lên cassette, và chuyển thông tin này lên máy xử lý ảnh
NX Station (thông qua kết nối mạng chuẩn DICOM).
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Tắt máy
Trước khi tắt máy
Kiểm tra xem máy có đang đọc cassette hay không, nếu có thì phải đợi
cho máy quét xong cassette.

Tắt máy
Khuyến cáo rằng nên tắt máy vào cưối ngày.
Lưu ý: Chỉ tắt trình số hóa nếu bạn không có ý định số hóa các tấm ảnh khẩn
cấp qua đêm. Bật trình số hóa mất khoảng 60 giây. Trong thời gian này, không
thể số hóa khẩn cấp!

Để tắt máy, nhấn công tắc nguồn chính về vị trí Off (“0”).

Công Tắt Nguồn Chính
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Phần

Hướng Dẫn Sử Dụng
CR30-X/ CR 30-Xm

Chương này cung cấp thông tin về các chức năng có sẵn
trong chế độ vận hành. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy một số
hướng dẫn bảo trì phòng ngừa và khắc phục sự cố. Chương
này bao gồm các chủ đề sau:
 Đọc cassette cho cấp cứu
 Xóa cassette
 Đọc và cài đặt ngày tháng cho cassette
 Xử lý sự cố

3

CR 30-X/CR 30-XM

Quét Cassette cho cấp cứu
Lưu ý: Đọc một tấm hình ảnh khẩn cấp được mô tả trong Hướng dẫn sử dụng Hệ
thống CR 30-X / CR 30-Xm, tài liệu 2385.

Tóm Lượt:
Trong trường hợp cấp cứu, có thể mở tùy chọn emergency exam trên máy
xử lý ảnh NX workstation mà không cần thông tin bệnh nhân để ID cho
cassette.

42

Operating CR 30-X/CR 30-Xm

2386G EN 20120110

CR 30-X/CR 30-XM

Xóa cassette
Khi kết thúc chu kỳ số hóa thông thường hoặc khẩn cấp, bộ số hóa trả về một
tấm ảnh đã bị xóa. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau, bạn phải xóa lại tấm ảnh
trước khi sử dụng lại để tránh ảnh ma làm nhiễu ảnh quan tâm:

• Xquang tổng quát-GenRad: hãy xóa cassette nếu cassette không sử dụng
trong vòng 48 hours.
• Xquang Nhũ ảnh-Mammography: hãy xóa cassette nếu cassette
không sủ dụng trong vòng 24 giờ.
• Nếu một tấm hình ảnh đã được chiếu với liều lượng tia X đặc biệt cao.
Trong trường hợp này, các lớp sâu của tấm hình ảnh có thể vẫn giữ lại hình
ảnh tiềm ẩn sau khi xóa tiêu chuẩn. Để đĩa ảnh nghỉ ít nhất một ngày trước
khi xóa lại.

Lưu ý: Để xóa lại một tấm ảnh, bạn phải nhấn nút Xóa ở mặt trước trước khi
lắp băng cassette. Sau đó, bạn có 1 phút để nhập băng cassette. Nếu bạn không
làm như vậy, bộ số hóa sẽ quay lại chế độ chờ.

CẢNH BÁO: Khi thay đổi liều phát tia, chúng ta phải câif đặt lại
chế đọ xóa tấm ip cho máy quét.

Xóa Cassette:
1

Kiểm tra máy quét đã sẵn sàng để xóa:
Đèn trạng thái sáng màu xanh lá.

2

Nhấn Nút Xóa

nút nằm ở mặt trước của máy .

Phần trên của chỉ báo trạng thái liên tục sáng lên màu xanh lam.
Phần dưới của chỉ báo trạng thái liên tục sáng lên màu xanh lục.
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3

Đưa cassette cần xóa vào máy quét như hướng dẫn bên dưới .
Đảm bảo lắp khay có mặt đen lên trên cùng với cơ cấu mở cửa trập và cơ cấu khóa bên
trong bộ số hóa.
Đảm bảo rằng băng cassette được đẩy chắc chắn lên phía bên phải của khe cắm [2]. Nếu
không, bộ số hóa không thể đọc tấm ảnh.

Do đó, bộ số hóa bắt đầu xóa tấm ảnh:

• Phần trên của đèn báo trạng thái liên tục sáng lên màu xanh lam.
• Phần dưới của đèn báo trạng thái nhấp nháy màu xanh lục.
Khi bộ số hóa hoàn tất xóa băng, phần trên của đèn báo trạng thái không sáng và
phần dưới liên tục sáng màu xanh lục.
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4

Lấy cassette ra khỏi máy.

5

Để xóa cassette tiếp theo, làm tương tự như các bước trên.
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Đọc thông tin trên
cassette
Lưu ý: Đọc Dữ liệu Khởi tạo của Tấm Hình ảnh được mô tả trong Hướng dẫn
Sử dụng Hệ thống CR 30-X / CR 30-Xm, tài liệu 2385.

Tóm lượt:
Thông tin cassette ban đầu được lưu trên chip RF-tag của Cassette và có
thể đọc thông tin này trên máy quét.
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Xử lý sự cố
Bảng hướng dẫn sử lý sự cố
Việc khắc phục sự cố cho bộ số hóa bị trục trặc bao gồm hai phần:

• Đầu tiên là luôn kiểm tra đèn chỉ báo trạng thái trên bộ số hóa
• Các lỗi khác cần thêm thông tin chi tiết và hướng dẫn để sửa chữa sự cố
hoặc chỉ có kỹ sư Bảo hành mới có thể sửa được. Trong trường hợp này, hãy
tham khảo thông báo ASAP UI (Giao diện người dùng gói truy cập dịch vụ
Agfa) trên PC điều khiển.

Các lỗi thông thường
Mã Lỗi

Máy quét không
Khởi động.
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Xử lý

kiểm tra dây nguồn chính. Nếu nguồn cấp ok, gọi ngay cho
kỹ sư tại đơn vị sử dụng.
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Lỗi trong quá trình sử dụng
Nếu lỗi xảy ra trong quá trình vận hành, bạn có thể tham khảo thông báo Gói truy
cập dịch vụ Agfa (ASAP) trên PC điều khiển. Giao diện người dùng ASAP độc
lập với Phần mềm NX.
Tình trạng

Thông báo trên máy tính

Đèn
hiển thị

Xử lý

Lỗi băng cassette
Casstte
Rỗng
(no image plate
in cassette)

“Empty cassette found at
start-up. Remove cassette.”

Đỏ, chớp

Lấy Cassette ra
Tắt trình số hóa và mở
nắp trước, xem trang 50.
Nếu không có tấm IP
nào có thể nhìn thấy
trong thiết bị vận
chuyển, hãy đóng và bật
bộ số hóa. Sau khi khởi
động lại, hãy tháo băng
ra khỏi bộ số hóa và
kiểm tra xem có tấm IP
bên trong băng hay
không.

Khay giấy rỗng.
(không có khay
chứa tấm IP)
kẹt tấm IP

“Open digitizer to check for
image plate jam or check
for an empty cassette and
restart the digitizer.”

Đỏ, không đổi
Trong trường hợp kẹt
tấm hình ảnh, hãy tháo
tấm IP ra khỏi thiết bị
vận chuyển theo cách
thủ công và đóng bộ số
hóa. Bật trình số hóa.
Sau khi khởi động lại,
hãy tháo băng ra và đặt
lại tấm IP vào băng.

Các lỗi liên quan đến Nhận dạng
Lỗi trong khi
“Error during read-out of
đọc hết dữ liệu ID cassette chip data. Remove
cassette.”
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Đỏ, chớp
Sau khi mở khóa
Xanh lá,
Không đổi

Xác nhận thông báo
bằng nút OK và xác
định lại băng
cassette
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Tình trạng

Lỗi khi ghi trên
thẻ RF sau quá
trình quét

Thông báo trên PC điều khiển

“Error during writing on
cassette
chip
after
successful scan. Erase the
image plate again.”

Đèn
hiển thị

Xử lý

Đỏ, Chớp.
Sau khi
Mở khóa:
Xanh lá,
Không đổi

Xác nhận thông báo
bằng nút OK trên PC,
tháo băng, nhấn nút
xóa trên bộ số hóa và
nhập lại băng cho chu
kỳ xóa thủ công.

Các lỗi trên bộ số hóa

Xóa
không
thành
công
trong chu kỳ
quét

Tấm IP được
phát hiện trong
bộ số hóa trong
quá trình tự
kiểm tra

Trình số hóa
không thể phát
hiện chip cassette
trên khay đĩa ảnh,
ví dụ: khay bị
thiếu hoặc không
được lắp vào đúng
cách.
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“Failure at erasure module.
Please restart digitizer. If
error remains, please
contact service. Image plate
must be erased after repair
again.”
“Image plate during selftest in the digitizer
detected. The image plate
was moved back into the
cassette. Please check
whether the image is
present at the PC and rescan the cassette, if
necessary. If the image is
present, the cassette was
not erased possibly. Erase
the cassette again in any
case.”
“Cassette chip not readable
or cassette tray is missing.
Remove cassette.”

Đỏ chớp

Đỏ, chớp.
Sauk hi mở
khóa:
Xanh lá,
Không đổi.

Khởi động lại máy
Hoặc gọi hỗ trợ

Sau khi mất điện,
một tấm ảnh còn lại,
trong bộ số hóa, sẽ
được phát hiện và
thông báo lỗi nói
trên sẽ được hiển thị.
Để mở băng cát xét,
hãy xác nhận tin
nhắn.

Đỏ, chớp

Mở bộ số hóa và

Sau khi
Mở khóa:
Xanh lá,
Không đổi

kiểm tra nếu khay ảnh
đưa vào không đúng
hoặc
sử
dụng
cassette khác và gọi
hỗ trợ
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Tình trạng

Thông báo trên PC điều khiển

Kết nối bị lỗi
Cáp mạng không
Gắn vào

“Image transmission failed.
System is retrying. If image
does not appear, please
restart the PC.”

Hết thời gian sau
5 phút nếu nút
ID của phần mềm
xử lý ảnh không
được nhấn.

“ID button not pressed
within the timeout period.
Image plate was not
scanned. Cassette stays
clamped until ID data are
supplied by the operator.”

Đèn
hiển thị

Đỏ, chớp

Sau khi nhấn
nút ID:
xanh lá,
nhấp nháy.

Xử lý
Kiểm tra cáp mạng kết
nối giữa PC và bộ số
hóa.
Kiểm tra trực quan
nếu cáp Ethernet bị
hỏng. Nếu lỗi vẫn còn,
hãy khởi động lại PC
và bộ số hóa hoặc gọi
hỗ trợ.
Xác nhận thông báo
trên PC và nhấn nút
ID của phần mềm
xử lý ảnh.

Tin nhắn sẽ vẫn hoạt động cho đến khi sự cố được giải quyết hoặc thông báo hộp
thoại trên PC điều khiển được xác nhận bằng cách nhấp vào nút OK.

Lưu ý: Đối với các thông báo lỗi không được liệt kê trong bảng trên, vui
lòng tham khảo hướng dẫn trong văn bản thông báo lỗi được hiển thị.
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Lấy Cassette kẹt
Người sử dụng có thể mở nắp trước của máy, e.g. để xử lí lỗi kẹt cassette tại mặt
trước của máy. Khi mở nắp trước của máy, tất cả các motor sẽ ngừng chuyển
động (bao gồm cả bộ laser).

Lưu ý: Khái niệm kỹ thuật không cho phép người dùng tháo nắp trên. Khái niệm
này cung cấp độ tin cậy tối đa mà không có hiện tượng kẹt tấm ảnh nào có thể
xảy ra trong khu vực quét.

Lưu ý: Bộ số hóa luôn đọc và số hóa đĩa trước, sau đó xóa nó và chuyển lại vào khay. Nếu xảy
ra kẹt đĩa trước khi quét đĩa, bạn có thể khôi phục hình ảnh bằng cách đặt lại đĩa ảnh vào băng
cassette và số hóa nó một lần nữa. Trong khi xử lý tấm ảnh, hãy tránh để tấm ảnh tiếp xúc với
ánh sáng ban ngày càng nhiều càng tốt.

Mở nắp trước:
1

50

nhấn đồng thời 2 nút bên dưới khay nạp cassette.
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2

kéo nắp trước ra.

3

lấy tấm IP bị kẹt ra khởi máy.

Lưu Ý: Đừng bao giờ cố gắng hết sức để kéo tấm IP bị kẹt ra khỏi máy. vì như
vậy sẽ không thể lấy tấm ip ra đượcmà còn có thể làm hỏng tấm IP, hãy gọi
cho kỹ sư tại khu vực của bạn để được trợ giúp.

Lưu Ý: Sau khi bị kẹt cassette tấm IP có thể sử dụng trở lại nếu không bị hỏng.

4

Đóng nắp trước lại.
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Xử lý khi bị mất điện

Lưu Ý: Hướng dẫn bên dưới chỉ áp dụng trong trường họp máy có sử dụng bộ
lưu điện UPS.

Trong trường hợp bị mất nguồn cấp chính, máy vẫn được kết nối với bộ
lưu điện UPS. Có 2 tình huống xảy ra:

• Mất nguồn sau khi đưa cassette vào máy và chuaw nhấn nút ID trên máy xử
lý ảnh NX. máy đọc cassette sẽ đẩy tấm IP ngược trở lại vào cassette mà không
scan rồi trả cassette ra. Sau khi có nguồn trở lại, cassette phải được nạp vào
máy đọc để ID và quét lấy ảnh trở lại.
• Mất nguồn sau khi đã ID cassette trên máy xủ lý ảnh NX. Tấm IP sẽ được
quét và xóa như thông thường.khi quét xong cassette sẽ được trả ra. Nếu nguồn
chính vẫn bị cúp điện thì máy đọc sẽ không cho quét cassette tiếp theo
.
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