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FQA máy siêu âm 

Bạn từng gặp phải một số vấn đề với sản phẩm của Medison? 

Xin mô tả lỗi cụ thể, chi tiết và Phương Nam sẽ cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề cho 

bạn. 

Q: Màn hình không hiển thị. 

A: Kết nối giữa màn hình và dây nối video của máy có thể bị lỗi hoặc giữa màn hình và 

các bộ phận khác. 

    Kiểm tra dây nối giữa màn hình và dây nối video của máy. 

    Nếu màn hình ngoài kết nối cho bệnh nhân xem vẫn bình thường thì có thể màn hình 

máy bị lỗi, và nếu màn hình ngoài cũng không làm việc thì sản phẩm có thể bị lỗi board 

mạch bên trong. 

Q: Màn hình thay đổi màu sắc / co lại hoặc mở rộng theo chiều dọc hoặc chiều 

ngang / chỉ có một vạch sọc dọc/ngang duy nhất. 

A: Kết nối giữa màn hình và dây nối video của máy có thể bị lỗi, hoặc giữa màn hình và 

các bộ phận khác. 

    Kiểm tra kết nối giữa màn hình và dây nối video của các bộ phận. 

    Nếu màn hình bên ngoài (cho bệnh nhân) có triệu chứng tương tự thì sản phẩm bị lỗi, 

và ngược lại thì màn hình bị lỗi. 

Q: Chỉ có hình ảnh không hiển thị. 

A: Kết nối giữa thiết bị và đầu dò có thể có vấn đề, hoặc thiết bị bị lỗi. 

    Tháo gỡ đầu dò khỏi thiết bị ở trong trạng thái Freeze, và kết nối lại. 

    Chọn đầu dò với tần số khác. 

Q: Đường thẳng đứng xuất hiện trong hình ảnh 

A: Kết nối giữa thiết bị và đầu dò có thể có vấn đề, hoặc có thể là nhiễu do nguồn điện 

bên ngoài. 

    1. Tách riêng đầu dò khỏi thiết bị ở trong trạng thái Freeze, và kết nối lại. 

    2. Chọn đầu dò với tần số khác. 

    3. Kiểm tra xem có tòa nhà nào đang xây dựng trong vùng lân cận. 
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    4. Kiểm tra xem nếu có đường dây điện cao áp trong vùng lân cận. 

    5. Kiểm tra trên giường của bệnh nhân có sử dụng tấm chăn điện hay không. 

Q: Màn hình dừng lại sau khi có lỗi / Màn hình hoạt động ngay cả khi có lỗi. 

A: Máy báo lỗi phần mềm hệ thống tạm thời hoặc lỗi hệ điều hành. 

    Tắt nó đi và mở lại sau 1 ~ 2 phút. 

Q: Có thể nghe thấy tia lửa 

A: Bộ phận bên trong máy có thể gặp sự cố. 

    Rút điện ra và nhờ kỹ sư kiểm tra. 

Q: Có mùi lạ 

A: Thiết bị có thể bị lỗi. 

    Rút phích cắm điện , và nhờ kỹ sư kiểm tra. 

Q: Không có điện 

A: Phích cắm điện không được cắm, hoặc bộ phận bên trong có trục trặc. 

    1. Kiểm tra xem tình trạng kết nối của dây cáp điện, và bật chuyển đổi AVR. 

    2. Rút phích cắm điện, và nhờ kỹ sư kiểm tra. 

    3. Cắm một thiết bị khác vào ổ cắm điện, và xem nó có hoạt động hay không. 

Q: Không có điện 

A: Phần mềm siêu âm có thể bị lỗi, hoặc các bộ phận bên trong bị trục trặc. 

    Đối với các sản phẩm kỹ thuật số chuyển đổi chúng sang chế độ tắt để đảm bảo sự ổn 

định. 

    Đối với thiết bị analog, bạn phải nhờ kỹ sư kiểm tra. 

Q: Không in được 

A: Kết nối giữa máy in và dây video hoặc đường dây cáp của thiết bị có thể bị lỗi, hoặc 

máy in và các bộ phận có trục trặc. 

    Kiểm tra tình trạng kết nối giữa máy in và dây video hoặc đường dây cáp của thiết bị. 
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Q: Đường kẻ dọc / ngang khi in 

A: Đường kẻ dọc: đầu máy in có thể có vấn đề. 

    Đường kẻ ngang: máy in có vấn đề hoặc do cài đặt sai. 

    Bạn phải nhờ kỹ sư kiểm tra để làm sạch đầu máy in hoặc thay thế các bộ phận. 

Q: Không có hình ảnh trên màn hình ngoài (cho bệnh nhân) 

A: Kết nối giữa màn hình và đường cáp tín hiệu của thiết bị có thể bị lỗi, hoặc màn hình 

và các bộ phận có thể bị lỗi. 

    1. Kiểm tra tình trạng kết nối của màn hình. 

    2. Kiểm tra tình trạng kết nối giữa màn hình và cáp video của thiết bị. 

Q:  Các thiết bị ngoại vi khác không thu được tín hiệu Video 

A: Kết nối giữa VTR và dây video của thiết bị có thể bị lỗi, hoặc cài đặt VTR bị sai. 

     Kiểm tra tình trạng kết nối giữa VTR và dây video của thiết bị. 

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng xem hướng dẫn sử dụng. 

Q: Không có hình ảnh trên thiết bị 

A: Kết nối giữa bộ phát tín hiệu và dây video của thiết bị có thể bị lỗi, hoặc cài đặt sai 

ngõ phát tín hiệu. 

    1. Kiểm tra tình trạng kết nối giữa ngõ ra tín hiệu và dây video của thiết bị. 

    2.Bạn có thể thiết lập trong Menu cài đặt theo ngõ vào video (VHS hoặc S-VHS) của 

kết nối VTR. 

Q: Chú ý! 

A: Để ngăn chặn sự xuất hiện của nhiễu điện từ trong quá trình chẩn đoán, không sử dụng 

hệ thống gần máy phát điện, thiết bị X-quang, hoặc đường truyền tải của một trạm phát 

sóng. Nhiễu có thể dẫn đến màn hình bị lỗi. Ngoài ra, sử dụng một nguồn điện độc lập và 

có sử dụng tiếp đất. Nếu sử dụng cùng nguồn điện giống như thiết bị khác, nhiễu có thể 

xảy ra và chất lượng của hình ảnh trên màn hình có thể không đồng nhất. 

Tài liệu được biên soạn dựa trên tư liệu của Samsung Medison.  

 


