WatchPAT™ ONE komplektācija:
1.Secīga instrukcija
2.WatchPAT™ ONE ierīce - ar pirksta sensoru
(1) un krūšu sensoru (2)*
3.AAA baterija (3)
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*Krūšu sensors nav iekļauts ierīces WatchPAT™ ONE E komplektācijā
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Pirms WatchPAT ONE lietošanas izlasiet tālāk sniegtos norādījumus:
Lejupielādējiet lietotni WatchPAT ONE savā viedtālrunī
(pieejama Apple App Store vai Google Play Store).

- Tālrunī atveriet lietotni WatchPAT ONE.
- Bateriju ievietojiet ierīcē tikai tad, kad esat gatavs/-a

Piezīme: Lietotne WatchPAT ONE ir piemērota mobilajām
ierīcēm. Pārliecinieties, ka jums ir četrciparu kods ierīces
aktivizēšanai.

- Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, kas palīdzēs

- Novelciet ciešu apģērbu, gredzenus, pulksteņus un citas
rotaslietas.

- No testējamā pirksta noņemiet nagu laku un

mākslīgos nagus, nagam ir jābūt īsi apgrieztam.

- Ierīce ir jāvelk uz nedominējošās rokas, pirksta

sensoru var piestiprināt pie jebkura pirksta, izņemot
īkšķi.
Piezīme: Ierīces uzvilkšanas laikā var būt nepieciešama
pieaugušā palīdzība.
Ierīces lietošana:
Sagatavojieties testa veikšanai:
- Gādājiet, lai testēšanas laikā tālrunis būtu
pieslēgts pie strāvas padeves.
- Telpā izslēdziet visas nevajadzīgās ierīces, jo tās var
traucēt testēšanu.

doties pie miera.

izpildīt darbības testa veikšanai.

Piezīme: Laikā, kad iestatāt ierīci WatchPAT ONE testa
veikšanai, tālrunim ir jābūt nodrošinātai piekļuvei
internetam.
Kad testēšana ir pabeigta:

1. Piespiediet taustiņu STOP RECORDING (pabeigt
ierakstīšanu) lietotnē WatchPAT ONE un izpildiet
norādījumus.

2. Ja lietotne ir aizvērta, atveriet to un pārliecinieties, ka

tālrunim ir izveidots savienojums ar internetu, pagaidiet,
līdz parādīsies paziņojums „Thank You” (paldies).

3. Kad lietotnē parādās paziņojums „Thank You”
(paldies), noņemiet ierīci.

Piezīme: Tikai tad, kad lietotnē parādās paziņojums „Thank
You” (paldies), tests ir pabeigts, un to var nosūtīt ārstam.

Svarīgas piezīmes:
• Uzglabāšanas un ekspluatācijas temperatūra no 0˚C līdz
40˚C
• Nemēģiniet pievienot vai atvienot nevienu ierīces daļu.
• Nebāziet ierīcē svešķermeņus.
• Nekādā gadījumā nemēģiniet novērst problēmas patstāvīgi.

Saskaņā ar EEIA Direktīvu 2012/19/ES visi elektrisko un
elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) ir jānodod atsevišķi, un
tos nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.
Utilizējiet šo ierīci un visas tās daļas atbildīgā un videi
draudzīgā veidā.
Šis izstrādājums ir marķēts ar CE logo 2797 BSI
EC REP

Autorizētais pārstāvis Eiropas Kopienā

Medicīnisku ierīču
ražotājs

Uzmanību: Federālie likumi ierobežo
šādas ierīces pārdošanu licencētiem
veselības aprūpes speciālistiem vai
pēc to rīkojuma

Akumulatora darba
spriegums

Kataloga numurs

Vienreiz lietojams, nelietot atkārtoti

Aizsardzības klase

Sērijas numurs

Temperatūras ierobežojums 0oC - 40oC

Federālās sakaru
komisijas
identifikācijas numurs

Ražošanas
datums

Skatīt lietošanas instrukciju

BF tipa piemērotā
daļa

Derīguma
termiņš

