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1. Nainstalujte aplikaci do vašeho zařízení 

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód výše, nebo hledejte heslo "Wireless USG" v 

Google Play pro Android a v APPStore pro iPhone / iPad. 

 

2. Vypněte / zapněte sondu 

Pro zapnutí sondy krátce stiskněte tlačítko. Pro vypnutí sondy stiskněte 

tlačítku po dobu 3 sekund. Tlačítko také slouží pro zmrazení obrazu 

“freeze” (krátký stisk) a pro přepínání jednotlivých konců sondy v případě 

dvouhlavicové sondy (delší stisk). 

Na displeji se také zobrazuje síla WiFi signálu a kapacita baterie.  

 

 
3. Propojení sondy s WiFi signálem 
 

Zapněte sondu, aby na displeji blikala modrá kontrolka WiFi a zároveň na Vašem zařízení 

aktivujte WiFi. V nabízeném seznamu vyberte název sondy dle výrobního čísla (obvykle SS, 

SL atd.). Pro první spojení mezi sondou a WiFi bude vyžadováno heslo, které je zároveň 

výrobním číslem zařízení (uvedené na zadní straně sondy). Vyplňte heslo malými písmeny, 

přestože výrobní číslo může vytištěno velkými písmeny.  

Přepnutí sondy: Stiskněte a držte spínač po dobu tří sekund 

Indikace pracovního stavu: kontrolka indikuje polohu konvexního pole pro práci se sondou 

konvexního pole a polohu indikátoru lineárního pole pro práci se sondou lineárního pole. 

Podpora nabíjení: Tato sonda podporuje pouze bezdrátové nabíjení. 

 

4. Rozhraní a funkce tabletu a mobilního telefonu 

1) Gain +: Zvyšuje zisk obrazu 

2) Gain -: Snižte zisk obrazu 

3) Focus: Upravuje zaostření obrazu 

4) Dynamický rozsah: Upravuje dynamický rozsah  

5) Frekvence: Můžete změnit pracovní frekvenci 

6) Redukce šumu: Odstranění low level echo způsobené šumem 

7) Režimy obrazu: B, C Doppler, energ. Doppler, pulzní Doppler 

8) Režim B / M: Režim obrazu B / M 

9) Správa informací o pacientech: Zadávání informací o pacientech 

10) Freeze / Run: Zmrazení a rozmrazení obrazu 

11) Přehrávání videa: Přehrávání po zamrznutí obrazu 

12) Měření: Měření vzdálenosti / plochy / porodnictví 

13) Komentář: Zadejte komentář k obrázku 

14) Punkce: Nakreslete čáru pro vedení punkce 

15) Vymazat měření a komentáře: Vymazat výsledky a komentáře k obrázku 

16) Uložit obrázek: Uloží jeden obrázek 

17) Uložit obrazové video: Uloží celé obrazové video 

18) Nastavení: Výběr kanálu WIFI, aby nedošlo k přetížení 

19) Nastavení hloubky obrazu: Přepínání nahoru a dolů, lze změnit na obrazovce 

20) Nabídka TGC: Klikněte vpravo na postranní lištu  



 

V zobrazovacím režimu pro barevného a energetického Dopplera se spodní nabídka změní takto: 

 

 

 

 

1) Úhel vychýlení: změna směru barevného rámečku vzorku 

2) Gain +: zvýšení zisku barevného toku krve 

3) Gain -: Snížení zisku barevného toku krve 

4) Move / Zoom (kliknutím přepínáte mezi různými funkcemi) Změňte polohu a velikost barevného 

vzorkovacího rámečku kliknutím a pohybem prstu 

 

V zobrazovacím režimu s pulzním Dopplerem se spodní nabídka změní na následující: 

 

1) úhel vychýlení: skenovací stav v reálném čase, používaný ke změně úhlu čáry vzorkovacího 

spektra 

2) Gain +: Zvyšte pulzní zisk 

3) Gain -: Snižte zisk impulsu 

4) Objem vzorkování: změna velikosti vzorkovacího objemu 

5) V režimu BM můžete polohu vzorkovací linie M upravit pohybem následujících značek prstem 

6) PRF: upravte rozmezí opakování barevného pulzu 

7) Wall filter: pro úpravu amplitudy nízkých frekvencí signálu 

 

Pokud při měření potřebujete nastavit umístění měřicího bodu, 

klikněte na měřicí bod tak, aby se změnil na zelený. V pravém 

dolním rohu se zobrazí následující menu. Klepnutím na šipku 

upravte a potvrďte stisknutím prostředního čtvercového tlačítka. 

 

Tlačítko „clear“ slouží pro vymazání výsledků měření.  

 

Tlačítko punkce zahrnuje dva typy vpichu - v rovině a mimo rovinu. Punkce v rovině může 

upravit úhel pomocí tlačítka šipky v pravém dolním rohu. Punkce mimo rovinu může upravit 

hloubku a velikost krevních cév a automaticky navádět hloubku cév a rádius. 



 

Pokud je zařízení používáno na výstavách a jiných veřejných 

akcích, kde se nachází více hot spotů, nebo silný zdroj rušení, 

může tím být ovlivněna kvalita obrázku.  V těchto případech 

stiskněte tlačítko Nastavení, a v následujícím seznamu WiFi 

frekvencí vyberte jiný kanál. Pak sondu restartujte a připojte ji 

k novému kanálu, opět zadejte heslo ve formátu výrobního 

čísla.  

 

Základní počet snímků při Movie Playback je nastaveno na 100, tento počet lze upravit 

v nastavení.  

Systém nabízí také ukládání obrázků, umístění úložiště souborů klienta Android naleznete ve 

správě souborů - interní úložiště - WirelessUSG, umístění úložiště souborů klientů Apple: 

připojte USB kabel k počítači ke stažení softwaru iTunes pro otevření zařízení pro připojení 

iTunes , nalezněte soubor Zhongxiang a bezdrátový ultrazvuk - dokumentace k 

bezdrátovému ultrazvuku. 

 

5 Běžná údržba 

5.1 Nabijte sondu 
Sonda má také funkci bezdrátového nabíjení. Nabíjet ji lze umístěním na bezdrátovou 

nabíjecí podložku (Poznámka: Duální sonda podporuje pouze nabíjecí funkci, nelze nabíjet 

přes USB). 

Pokud je baterie téměř vybitá, nabijte sondu. Při nabíjení bliká indikátor baterie, který 

ukazuje na aktuální úroveň nabití. 

Pokud svítí indikátor 4-článkové baterie a indikátor baterie přestane blikat, je baterie plně 

nabitá. V tomto okamžiku odejměte sondu z bezdrátové nabíječky, nebo odpojte USB kabel. 

5.2 Čištení  
Po použití sondu očistěte. Přední část sondy může být opláchnuta přímo vodou nebo otřena 
vlhkým hadříkem / papírovým ručníkem. Sondy s vodotěsností IPX-5 lze po krátkou dobu 
opláchnout čerstvou vodou, ale neponořujte sondu přímo do vody. 
 
5.3 Skladování 
Pokud sondu nepoužíváte, umístěte ji do vhodného balení, aby nedošlo k nárazu sondy. 
Udržujte skladovací teplotu v rozmezí: 0 °C - 40 °C 
 
 
 

Název výrobce: 

Sonostar Technologies Co., Ltd 

Tel. 020-323B2095   Post Code. 510665 

Adresa výrobce:  

#27 Yayingshi Road, Science Town, Guangzhou, China. 
 

Klasifikace: II. Třída / interní napájení 
Sériové číslo produktu: uvedeno na štítku 

Externí vstupní napětí: DC5V Interní baterie: DC3.8V Vstupní napájení: 5VA 

 


