Guia de
Iniciação Rápida

Parabéns pela aquisição do sistema Biim
Ultrasound. A sua caixa deverá incluir a Sonda
Biim, a bateria e carregador Biim.
Este Guia de Iniciação Rápida ajudá-lo-á a iniciar
a sua Experiência Biim. Por favor consulte o Guia
do Utilizador para obter as instruções completas
do Sistema Biim Ultrasound.

1. Insira uma bateria Biim carregada na Sonda Biim.
•

Poderá ter de carregar a bateria antes da utilização da sonda.
Consulte o Guia do Utilizador do Sistema Biim para obter mais
detalhes. Insira a bateria e pressione para encaixá-la.

Bateria

Insira a bateria e
pressione para encaixar

Por favor consulte o Guia do Utilizador Biim para obter as instruções, as advertências e as indicações
de utilização completas para a Sonda Biim e para a Aplicação Biim Ultrasound. Os utilizadores
deverão ler o Guia do Utilizador Biim para obter informações importantes relativas à segurança e
garantia. As violações das instruções do Guia do Utilizador podem resultar na anulação da garantia.
Para obter mais informações, aceda a www.biimultrasound.com ou prima o botão “Ajuda” na Aplicação Biim Ultrasound para aceder ao Guia do Utilizador do Sistema Biim.

2. Transfira a Aplicação Biim Ultrasound a partir
da App Store ou Google Play no seu dispositivo
inteligente.
•

A Aplicação Biim Ultrasound é compatível com determinados
tablets e telemóveis com sistema operativo iOS e Android.

•

Consulte a página da App Store ou Google Play para obter
instruções sobre como deve transferir uma aplicação.

3. Ligue a Sonda Biim.
•

Prima e mantenha premido o botão de Alimentação durante
dois segundos.

Patilha da porta do compartimento da bateria

Marcador
de orientação
Luz
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4. Ligue a sua Sonda Biim ao seu dispositivo inteligente.
a) Abra as configurações do seu dispositivo e certifique-se de
que o Wi-Fi do seu dispositivo está ativado e selecione a Sonda
Biim a partir das opções de Wi-Fi. A palavra-passe predefinida é
“biimeasy”.
Quando liga o seu dispositivo pela primeira vez, a sua Sonda
Biim será apresentada como “Biim - Número de série da sonda”.
O Número de série da sua sonda encontra-se na caixa do Sistema Biim e no interior da porta da bateria.
Procure o símbolo:
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B) Saia das configurações no seu dispositivo antes de abrir
a Aplicação Biim.
c) Abra a Aplicação Biim e siga as instruções do
Assistente de Arranque do Sistema Biim.

5. Conheça o seu novo Sistema Biim Ultrasound.
Quando abre pela primeira vez a sua Aplicação Biim,
aparecerá o ecrã Início conforme apresentado em baixo.

Exibe a carga da
bateria Biim

Apresenta o estado da ligação
de Wi-Fi da sonda
Acede ao
ecrã de
exploração

Se a sonda não estiver ligada,
será apresentada a indicação
”SEM SONDA”
Nome da sonda Biim

Acede ao ecrã
para selecionar o tipo de
exame ou para
introduzir e
rever os dados
do doente

Nome do tipo de exame selecionado

Abre o Guia
do Utilizador
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Iniciar sessão da base
de dados do doente

Apresenta mais controlos
para configurar o sistema Biim

Por favor consulte o Guia do Utilizador Biim para obter as instruções, as advertências e as indicações
de utilização completas para a Sonda Biim e para a Aplicação Biim Ultrasound. Os utilizadores
deverão ler o Guia do Utilizador Biim para obter informações importantes relativas à segurança e
garantia. As violações das instruções do Guia do Utilizador podem resultar na anulação da garantia.
Para obter mais informações, aceda a www.biimultrasound.com ou prima o botão “Ajuda” na Aplicação Biim Ultrasound para aceder ao Guia do Utilizador do Sistema Biim.

6. Explore o Ecrã de Exploração do Sistema Biim.
Nome do doente
e tipo de exame

Data e nome
da instituição

Sonda e resolução

Bateria do
Sistema Biim
Marcador de
orientação
Escala de
profundidade

Ecrã Início
Barra de informações
Controle a profundidade
deslizando os dedos na
vertical *

Controle
o ganho
deslizando
os dedos
na horizontal *

Barra de botões

* Configurável
emConfigurações
de usabilidade
em Configuração

Fixação
da imagem
Gravação
de vídeo
Controlos
da imagem
Termina
um exame

Apresenta os
controlos da
configuração

7. Conheça a sua Sonda Biim
Porta do compartimento da bateria

Porta do compartimento da bateria

Breve pressão
altera a profundidade
da imagem.
Pressão prolongada
ajusta o ganho*
Fixa uma imagem.
Ignora caixas de
diálogo
e reinicia
a exploração de
ultrassom

Guarda uma
imagem fixa
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Parte frontal

Parte posterior

* Configurável em Configurações de usabilidade em Configuração
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