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Rychlý test sledování příznaků Corowell COVID-19
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Aplikace

Rychlý test sledování příznaků Corowell COVID-19 je určen k detekci ztráty čichu (anos-mia) u uživatelů, ke
kontrole odpovědí uživatele na otázky z integrovaného dotazníku a k vydání elektronického pasu se jménem.
Cílovou populací jsou dospělí nad 18 let nebo děti, které test provádějí pod dohledem rodičů.
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Kontraindikace
Žádné

Instrukce

Před prvním použitím rychlého testu Screening příznaků Corowell COVID-19 si prosím přečtěte tuto příručku

3.1

Upozornění

◼

Rapid Rychlý test Corowell COVID-19 pro screening příznaků byl vyvinut a testován pro použití jedním
uživatelem. Nepoužívejte rychlý test sledování příznaků Corowell COVID-19 s jinými lidmi, ale pouze
samostatně. Stejnou aplikaci však můžete použít k testování více uživatelů v řadě.

◼

P Tickets Neukládejte lístky Corowell blízko vody nebo na vlhkých místech.

3.2

Bezpečnostní opatření

Quick Rychlý test sledování příznaků Corowell COVID-19 by měl být používán pouze v prostředí, kde je málo
silných pachů, aby uživatel mohl snadno a nerušeně detekovat pachy na lístku Corowell.
Quick Rychlý test sledování příznaků Corowell COVID-19 by měl být použit, pouze pokud má uživatel funkční
připojení k internetu.
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Obecné funkce

Systém rychlého testování příznaků Corowell je navržen tak, aby podporoval uživatele během procesu, aby
mohl uživatel úspěšně testovat doma nebo v terénu.
Systém rychlého testování příznaků Corowell se skládá z
◼

Aplikace Corowell (iOS a Android)

◼

Corowell štítek

Obrázek 1 poskytuje přehled komponent systému Corowell Symptom Rapid Test System:

Obrázek 1 - Součásti systému pro testování příznaků Corowell
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Používání systému Corowell

Podrobné použití systému Corowell je popsáno v následujících kapitolách.

5.1

První načítání aplikačního software

Uživatel si může stáhnout software aplikace do smartphonu uživatele poprvé
Vyhledejte Corowell v příslušném App Store / Google Store a stáhněte a nainstalujte aplikaci odtud
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Na zadní straně lístku Corowell naskenujte QR kód, jak je znázorněno na obrázku 2. Odtud je uživatel
přesměrován do App Store a může si stáhnout a nainstalovat software aplikace, aniž by musel hledat

Naskenujte tento QR
kód a stáhněte si aplikaci

Obrázek 2

5.2

Úvodní obrazovky

Při prvním otevření testu se zobrazí následující obrazovky, které slouží jako úvod do screeningového testu.
Zobrazují se pouze při prvním otevření aplikace, nikoli později (obrázek 3).

Obrázek 3

5.3

Obrazovka skenování štítků

Po úvodních obrazovkách se zobrazí obrazovka „Skenování štítků“. Nejprve musíte
aplikaci povolit přístup k fotoaparátu (obrázek 4).

5.4

Vyberte jazyk

Když spustíte aplikaci Corowell poprvé, software automaticky převezme obrazovku
výběru jazyka nastavenou ve vašem smartphonu. Toto nastavení můžete kdykoli změnit
nastavení (Obrázek 4).

v

Obrázek 4
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5.5

Skenování štítku

Chcete-li pokaždé naskenovat nový tiket, musíte nejprve opatrně otevřít lepený tiket a poté pomocí aplikace
naskenovat QR kód zevnitř (obrázek 5). Chcete-li tak učinit, jednoduše stiskněte znaménko „+“ na modré
záložce ve spodní části obrazovky skenování štítků (obrázek 6).

Obrázek 5

5.6

Obrázek 6

Vyberte zápach na obrazovce

Po naskenování QR kódu na vnitřní straně tiketu se otevře obrazovka pro výběr zápachu
(obrázek 7). Zde musíte vybrat vůni, kterou jste určili, v oblasti zelené vůně (obrázek 5) „po“
seškrábání nehtem nebo mincí.
Poté klikněte na tlačítko „Potvrdit“ v dolní části obrazovky (obrázek 7).

5.7

COVID-19 Dotazníková obrazovka

Zde musíte pravdivě odpovědět na VŠECH sedm (7) otázek (obrázek 8). Pouze pokud jste
na VŠECHNY otázky odpověděli ANO nebo NE a posuvník byl odpovídajícím způsobem
upraven, můžete pokračovat kliknutím na Potvrdit.
Obrázek 7

Obrázek 8
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5.8

Zadejte jméno a ochranu osobních údajů

Dále se otevře obrazovka, jak je znázorněno na obrázku 9, kde musíte zadat své jméno
(nebo jméno osoby, která test skutečně provedla, např. Vaše děti).

To je velmi důležité, protože později, když předložíte svůj Corowell PAS k ověření třetí
stranou, můžete být požádáni o vaše ID k potvrzení vaší identity.

Musíte také přijmout zásady ochrany osobních údajů, které si můžete kdykoli podrobně
přečíst buď prostřednictvím odkazu (obrázek 9), nebo v nastavení.
Obrázek 9

5.9

Obrazovka Corowell PAS

Pokud jste „prošli“ testem COVID-19 pro screening příznaků, otevře se obrazovka Corowell
PAS (Obrázek 10). Zde uvidíte dříve zadané jméno a datum a čas provedení testu. To je
nutné, aby při testování vašeho Corowell PAS třetí stranou byl důležitý čas a datum, kdy
jste prošli.
Provozovatelé hotelů, restaurací, leteckých společností atd. Přijímají pouze průkazy
Corowell, které nejsou starší než 6, 12, 24, 48 nebo 72 hodin. Tato kritéria přijetí vám
budou sdělena na místě.

5.10 Obrazovka když Corowell selže
Obrázek 10

Pokud jste testem Corowell neprošli, objeví se tato obrazovka. Pokud máte dojem, že jste
„pouze“ udělali něco špatně, můžete test kdykoli zopakovat s novým lístkem. Pokud opravdu
necítíte vůni, nebo pokud jste na jednu z prvních 5 otázek odpověděli ANO, nebo NE na
poslední otázku, doporučujeme vám nechat se vyšetřit zdravotnickým pracovníkem na
možnou infekci COVID-19.
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Chybová zpráva „Je nám líto, ale nemůžeme zpracovat váš tiket.

Tato obrazovka (Obrázek 11) se objeví, pokud se pokusíte použít svůj lístek podruhé nebo
pokud máte kopii nebo falešný originál lístku Corowell..

Obrázek 11
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7

Nastavení

V nastavení (Obrázek 12) můžete otevřít tuto uživatelskou příručku a
přečíst FAQ .
Zde také naleznete zásady ochrany osobních údajů (ve vašem
příslušném jazyce) a můžete navštívit naši webovou stránku
corowell.com

V poli „O aplikaci“ nalezne oficiální zdravotnický prostředek informace
našem produktu (obrázek 13).

o

Obrázek 12
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Obrázek 13

Servis a záruka

Nabízíme vám komplexní globální záruční ochranu, která nabývá účinnosti dnem nákupu. Podrobnosti a
záruční dobu si vyžádejte od svého prodejce. Tato záruka se vztahuje na všechny vady materiálu nebo
zpracování.
Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným používáním nebo péčí, vystavením chemikáliím,
ponořením do vody nebo nevhodným vystavením. Poškození způsobené třetími stranami nebo
neautorizovanými servisními středisky zruší platnost válečného města.
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Symboly

Ve výše uvedených informacích jsou použity různé symboly. Mezi nimi je vysvětleno níže:

MD

Název modelu
Referenční číslo
Sériové číslo
Datum výroby

Výrobce

Udržujte v suchu
Zařízení na jedno použití
Chraňte před slunečním zářením

Teplotní limity
Viz uživatelská příručka
Evropské označení shody
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