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التطبیقات 1.
يهدف اختبار Corowell لفحص ألعراض COVID-19 الى اختبار حاسة الشم بشكل موضوعي. اختبار Corowell ھو جھاز لالستخدام المنزلي. ییتیح 
التعرف على األشخاص الذین یكون إدراكھم الشمي منحرًفا أو مقیًدا أو ضاًعا حدیًثا. یمكن إجراء اختبار Corowell لفحص أعراض  COVID-19  ذاتیاً 

بنفسك. السكان المستھدفون ھم البالغین الذین تزید أعمارھم عن 18. 

الموانع  2.
اختبار Corowell لفحص أعراض COVID-19 ھو بطالن لألشخاص الذین یعانون من ضعف اإلدراك الشمي الوراثي أو الموجود مسبًقا أو طویل المدى.  

التعلیمات 3.
 یرجى قراءة ھذا الدلیل قبل استخدام اختبار Corowell لفحص أعراض COVID-19 ألول مرة. 

التحذیرات 3.1.
تم تصمیم اختبار Corowell لفحص أعراض COVID-19 واختباره لالستخدام من قبل مستخدم واحد. ال تستخدم اختبار Corowell لفحص أعراض ■

COVID-19  مع أشخاص آخرین ، ولكن فقط بمفردك. ومع ذلك ، یمكنك استخدام نفس التطبیق الختبار عدة مستخدمین على التوالي. 

یرجى عدم تخزین بطاقات Corowell بالقرب من المیاه أو في األماكن الرطبة. ■

االحتیاطات 3.2.
یجب استخدام اختبار Corowell لفحص أعراض COVID-19 فقط في بیئة یوجد بھا القلیل من الروائح القویة بحیث یمكن للمستخدم بسھولة وبدون ■

 .Corowell تشتیت اكتشاف الروائح الموجودة على بطاقة

یجب استخدام اختبار Corowell لفحص أعراض COVID-19 فقط  إذا كان لدى المستخدم اتصال إنترنت فعال.   ■

وظائف عامة 4.
تم تصمیم نظام Corowell الختبار أعراض COVID-19 لدعم المستخدم أثناء االجراء حتى یتمكن المستخدم من االختبار بنجاح في المنزل أو في المیدان.  

یتكون نظام Corowell لالختبار السریع لألعراض من 

■ (Android و iOS) Corowell تطبیق

■  Corowell بطاقة

یعطي الشكل 1 نظرة عامة على مكونات نظام Corowell لالختبار السریع لألعراض    

   

        الشكل 1 - مكونات نظام Corowell لالختبار السریع لألعراض 

.5  Corowell استخدام نظام
تم وصف االستخدام التفصیلي لنظام Corowell في الفصول التالیة. 

تحمیل برنامج التطبیق ألول مرة 5.1.
لتحمیل برنامج التطبیق على الھاتف الذكي للمستخدم ألول مرة ، یمكن للمستخدم  

بحث عن Corowell في Google Store / App Store  المعني وتحمیل التطبیق وتثبیتھ من ھناك  



على ظھر بطاقة Corowell ، مسح رمز االستجابة السریعة كما ھو موضح في الشكل 2. من ھناك ، یتم توجیھ المستخدم إلى App Store  ویمكنھ تنزیل 
برنامج التطبیق وتثبیتھ دون الحاجة إلى البحث.  

 

   

الشكل 2  

شاشات البدء 5.2.
عند فتح االختبار ألول مرة ، تظھر الشاشات التالیة ، والتي تكون بمثابة مقدمة لفحص االختبار. تظھر فقط عند فتح التطبیق ألول مرة ولیس الحًقا (الشكل 3) 

 

 الشكل 3 

 

شاشة مسح البطاقة 5.3.
بعد شاشات البدء ، تظھر "شاشة مسح البطاقة“. أوالً ، علیك السماح للتطبیق بالوصول إلى الكامیرا الخاص بك (الشكل 4) 

اختیار اللغة 5.4.
عند بدء تشغیل تطبیق Corowell ألول مرة ، یتبنى البرنامج تلقائًیا شاشة اختیار اللغة المحددة في ھاتفك الذكي.  

یمكنك تغییر ھذا في أي وقت في اإلعدادات.(الشكل 4) 

   الشكل 4  

امسح رمز االستجابة السريعة هذا 
لتنزيل التطبيق



مسح البطاقة 5.5.
لمسح بطاقة جدیدة في كل مرة ، یجب علیك أوالً فتح البطاقة الملصقة بعنایة ثم مسح رمز االستجابة السریعة من الداخل باستخدام التطبیق (الشكل 5). للقیام 

بذلك ، ما علیك سوى الضغط على عالمة "+" في الشعار األزرق أسفل شاشة مسح البطاقة (الشكل 6). 

 

 

 

 

             الشكل 6 الشكل 5 

 

شاشة تحدید الرائحة 5.6.
بعد مسح رمز االستجابة السریعة الموجود داخل البطاقة، سیتم فتح شاشة تحدید الرائحة (الشكل 7). ھناك علیك تحدید الرائحة التي 

اكتشفتھا في منطقة الرائحة الخضراء (الشكل 5) "بعد" خدشھا بظفر إصبعك أو بعملة معدنیة. 

ثم الرجاء الضغط على "تأكید" في الجزء السفلي من الشاشة (الشكل 7) 

 

                      الشكل 7 

.5.7 COVID-19 شاشة استبیان
ھنا یجب أن تجیب األسئلة السبعة (7) بصدق (الشكل 8). فقط إذا أجبت بنعم أو ال على كل األسئلة وتم تعدیل شریط التمریر وفًقا لذلك ، یمكنك المتابعة 

بالضغط على تأكید. 
   

 



       الشكل 8 

 

إدخال االسم وخصوصیة البیانات 5.8.
بعد ذلك تفتح الشاشة كما ھو موضوح في الشكل 9، حیث یجب علیك إدخال اسمك (أو اسم الشخص الذي أجرى االختبار بالفعل ، 

مثل أطفالك). 

  

ھذا مھم للغایة ألنھ الحًقا ، عندما تقدم Corowell Pass الخاص بك للتحقق من جھة خارجیة ، قد ُیطلب منك بطاقة التعریف 
لتأكید ھویتك. 

یجب علیك أیًضا قبول سیاسة الخصوصیة ، والتي یمكنك قراءتھا بالتفصیل في أي وقت إما عبر الرابط (الشكل 9) أو في 
اإلعدادات. 

            الشكل 9 

 

.5.9 Corowell PASS شاشة
إذا كنت قد "اجتزت" اختبار فحص أعراض COVID-19، فستفتح شاشة Corowell PASS (الشكل 10). ھنا سترى االسم الذي 
أدخلتھ سابًقا وتاریخ ووقت إجراء االختبار. ھذا ضروري ، بحیث عندما یتم اختبار Corowell PASS الخاص بك من قبل طرف 

ثالث ، یكون الوقت والتاریخ الذي اجتزت بھ مھمین. 

سیقبل مشغلو الفنادق والمطاعم وشركات الطیران وما إلى ذلك فقط تصاریح Corowell التي ال یزید عمرھا عن  12 أو 24 أو 48 
أو 72 ساعة. سیتم إبالغ معاییر القبول ھذه إلیك في الموقع.  

           الشكل 10 

.5.10  Corowell FAILED شاشة
   

إذا لم تجتز اختبار Corowell، فستظھر ھذه الشاشة. اذا كان لدیك انطباع بأنك فعلت شیًئا خاطًئا "فقط" ، فیمكنك دائًما إعادة االختبار 
ببطاقة جدیدة. إذا كنت ال تشم الرائحة حًقا ، أو إذا أجبت بنعم على أحد األسئلة الخمسة األولى أو ال على السؤال األخیر ، فإننا نوصیك 

  .COVID-19 بأن تقوم بفحص نفسك من قبل أخصائي رعایة صحیة الحتمال وجود عدوى

 

رسالة خطأ “عذراً، ال یمكننا اجراء بطاقتك”  6.
  .Corowell تظھر ھذه الشاشة (الشكل 11)، إذا حاولت استخدام بطاقتك مرة أخرى أو إذا كان لدیك نسخة أو نسخة مزیفة من بطاقة



                         الشكل 11 

 

اإلعدادات  7.
في اإلعدادات (الشكل 12)، یمكنك فتح دلیل المستخدم ھذا وقراءة األسئلة الشائعة. 

ستجد ھنا أیًضا سیاسة الخصوصیة (بلغتك الخاصة) ویمكنك زیارة موقع الویب corowell.com الخاض 
بنا. 

في الحقل "حول"، ستجد معلومات الجھاز الطبي الرسمیة حول منتجنا (الشكل 13). 

  
   

  الشكل 12                                        الشكل 13   

      

الخدمة والضمان 8.
نحن نقدم لك حمایة ضمان عالمي شاملة تدخل حیز التنفیذ في تاریخ الشراء. یرجى سؤال البائع للحصول على التفاصیل وفترة الضمان. یغطي ھذا الضمان 

جمیع عیوب المواد و / أو التصنیع.  

ال یغطي الضمان الضرر الناتج عن االستخدام غیر الصحیح أو العنایة أو التعرض للمواد الكیمیائیة أو الغمر في الماء أو التعرض غیر المناسب. األضرار التي 
تسببھا أطراف ثالثة أو مراكز الخدمة غیر المصرح بھا سوف تبطل الضمان. 

الرموز 9.

یتم استخدام رموز مختلفة في المعلومات الواردة أعاله. ھذه من بین ما ھو موضح أدناه: 

اسم النموذج

رقم المرجع

الرقم السري

تاریخ التصنیع 

http://corowell.com


الصانع

الحفاظ على الجفاف

جھاز یستخدم مرة واحدة

حمایة من اشعة الشمس

Thermometer حدود درجة الحرارة

انظر دلیل المستخدم

CE شھادة عالمة
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