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За тези бележки по експлоатацията
Бележките по експлоатацията съдържат информация, обясняваща определени реакции на 
системата, които биха могли да предизвикат недоразумения или трудности за 
потребителите. Прочетете бележките по експлоатацията и съхранявайте един екземпляр от 
тях заедно с ръководствата за системата. Ако е подходящо, поставете бележките по 
експлоатацията на видно място до ултразвуковата система.

Информация за означенията
За ваша информация запазете Краткото ръководство, включено в пратката; то съдържа 
информация за означенията на ултразвукова система за диагностика Lumify.

CE маркировка и адрес на представител за ЕО
Philips Ultrasound, Inc. преминава от CE маркировката от нотифициран орган CE0086 (UK) 
към нова CE маркировка от нотифициран орган CE2797 (EU-27), в сила от 1 март 2019 г. В 
допълнение нашият упълномощен представител за Европейския съюз (представител за ЕО) 
се намира на нов адрес:

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
The Netherlands

Докато тече този преход, може да виждате предходната CE маркировка и адрес на 
инструкциите за употреба и на ултразвуковата система и принадлежностите й.

 Употреба на системата
• Контролите Fast Flow и Slow Flow може леко да се припокриват в режим Цветен. Това 

най-често се появява на мобилни устройства iPad от 5-а генерация в пейзажна 
ориентация. Това не оказва отражение върху функционалността на контролите.

• (Само за устройства с iOS) Когато ръчно коригирате полето Date of Birth на пациента във 
формата Patient Info, изчистването и повторното въвеждане на всички четири цифри от 
годината води до грешка. За най-добри резултати въведете повторно цялата дата.

• (Само за устройства с iOS) Навигационната лента, включително контролата Back, липсва 
от формуляра Contact Information (до която получавате достъп от Customer Information в 
Settings). За да излезете от страницата, трябва да въведете вашата информация за 
клиента и след това да докоснете Continue.

• (Само за устройства с iOS) Бързото докосване на Save множество пъти при сканиране 
може да доведе до това софтуерът Lumify да се изключи неочаквано.
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• (Само за устройства с iOS) Lumify Power Module (LPM) може да влезе в спящ режим, ако 

излезете от приложението Lumify или оставите мобилното устройство да влезе в спящ 
режим. Ако опитате да продължите сканирането с LPM в спящ режим, се показва 
съобщението LPM Connection Error. За да събудите LPM, натиснете бутона на гърба на 
LPM.

Проверка
• (Само за устройства с iOS) Когато плъзнете до края на дълъг списък със запазени 

изследвания, последното изследване в списъка може да е отрязано от ръба на екрана.
• (Само за устройства с iOS) Когато експортирате няколко изследвания в локална 

директория, трябва да потвърдите местоположението за експортиране за всяко 
изследване; не можете да използвате един прозорец за контролиране на 
експортирането на всички изследвания.

• (Само за устройства с iOS) Последователността на избраните изображения и поредици, 
която се показва в едно изследване, се различава от последователността, която се 
показва на устройства с Android.

• (Само за устройства с iOS) По време на експортиране на изследване Export Queue 
показва състоянието на експортирането като Aborted. Състоянието на експортирането 
трябва да се показва като In Progress.

• (Само за устройства с iOS) Когато преглеждате списък с изследвания в прозореца Saved 
Exams и след това докоснете Select, списъкът се отклонява от планирания от вас избор.

Промени в информацията за потребителя
Следващата информация заменя или допълва включената в USB носителя информация за 
потребителя.

Рециклиране, повторна употреба и изхвърляне
Следната информация допълва информацията в Ръководството за потребителя.

Материали, съдържащи перхлорат
В тази система материали, съдържащи перхлорат, има в литиевите батерии – тип „монета“ и 
други. Тези елементи може да се нуждаят от специално отношение. За повече информация 
вижте този уебсайт:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Безопасност
Следващата информация допълва или заменя информация в Ръководство за 
потребителя.
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Символи

Символ Стандарти и източници Описание на източника Допълнителна информация

-- Продуктът съдържа опасни 
материали. Изхвърлете 
правилно. (Изисква се от 
Директива за WEEE; вижте 
EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Вносител. --

ISO 15223-1, символ 5.4.3

ISO 7000-1641

Направете справка с 
инструкциите за употреба.

--

ISO 15223-1, символ 5.1.3

ISO 7000-2497

Дата на производство. --

ISO 15223-1, символ 5.1.1

ISO 7000-3082

Производител. --

IEC 60417 Държава на производство. --

ISO 15223-1, символ 5.1.4

ISO 7000-2607

Срок на годност. --

IEC 60878, символ 1135

ISO 7000-1135

Общ символ за 
регенериране/
рециклируеми.

Да не се изхвърля. Да се 
депонира съгласно 
местните, щатските или 
федералните закони.

ISO 15223-1, символ 5.1.7

ISO 7000-2498

Сериен номер. --

ISO 15223-1, символ 5.1.5

ISO 7000-2492

Код на партида. --

ISO 15223-1, символ 5.1.6

ISO 7000-2493

Каталожен номер. --

ISO 15223-1, символ 5.2.3

ISO 7000-2501

Стерилизирано с етиленов 
окис.

--
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Директива 93/42/EИО 2007/
47/EC за медицинските 
изделия на Европейската 
комисия

Регламент за медицинските 
изделия на ЕС 2017/745, 
член 20, приложение 5

Знак за съответствие CE. --

Директива 93/42/EИО 2007/
47/EC за медицинските 
изделия на Европейската 
комисия

Регламент за медицинските 
изделия на ЕС 2017/745, член 
20, приложение 5

CE0086 – Знак за 
съответствие CE.

--

Директива 93/42/EИО 2007/
47/EC за медицинските 
изделия на Европейската 
комисия

Регламент за медицинските 
изделия на ЕС 2017/745, член 
20, приложение 5

CE2797 – Знак за 
съответствие CE.

--

ISO 15223-1, символ 5.4.2

ISO 7000-1051

За еднократна употреба. --

ISO 15223-1, символ 5.4.4

ISO 7000-0434A

Внимание (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, символ 5.3.2

ISO 7000-0624

Да се пази от слънчева 
светлина.

--

ISO 15223-1, символ 5.2.7

ISO 7000-2609

Не е стерилно. --

ISO 15223-1, символ 5.2.8

ISO 7000-2606

Да не се използва, ако 
опаковката е повредена.

--

ISO 15223-1, символ 5.3.7

ISO 7000-0632

Ограничение на 
температурата.

Показва диапазона на 
температурата 
(некондензираща) за 
транспорт и съхранение. Не 
се отнася за носители.

Символ Стандарти и източници Описание на източника Допълнителна информация
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 Спецификации
Следващата информация допълва информацията в Ръководство за

потребителя.

Сервизен живот
Системата Lumify е предназначена да има минимум 3 години сервизен живот. Сервизният 
живот на системата Lumify варира в зависимост от употребата и условията на околната 
среда.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431, САЩ
www.philips.com/ultrasound

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Всички права запазени. Публикувано в САЩ.
Възпроизвеждането или предаването изцяло или частично в каквато и да е форма и с каквито и да е средства – електронни, 
механични или други – е забранено без предварителното писмено съгласие на притежателя на авторските права. 

IEC 15223-1, символ 5.3.8

ISO 7000-2620

Ограничение за влажността. Диапазонът на относителна 
влажност (некондензираща) 
за транспорт и съхранение.

IEC 15223-1, символ 5.3.9

ISO 7000-2621

Ограничение на 
атмосферното налягане.

Диапазон на атмосферното 
налягане за транспортиране 
и съхранение.

ISO 15223-1, символ 5.3.4

ISO 7000-0626

Пазете сухо. --

ISO 15223-1, символ 5.3.1

ISO 7000-0621

Чупливо, работете с 
внимание.

--

IEC 60878, символ 2794

ISO 7000-2794

Опаковка. --

 ISO 7000-3724 Дистрибутор. --

Символ Стандарти и източници Описание на източника Допълнителна информация
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