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IF YOU CAN’T SMELL, YOU ARE NOT WELL!
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1 Tiltenkt bruk 
Corowell COVID-19 Symptom Screening Test  er ment å objektivt teste luktesansen. Det gjør det mulig å 
identifisere hvis olfaktoriske oppfatning avviker, er begrenset eller nylig ble påvirket av smitte. 

Corowell COVID-19 Symptom Screening Test er beregnet for personlig bruk. 

Corowell COVID-19 Symptom Screening Test  kan selv utføres av enkeltpersoner. 

Målgruppen er voksne over 18 år. 

2 Kontraindikasjoner 
Corowell COVID-19 Symptom Screening Test er kontraindisert for personer med arvelig, eksisterende eller 
langsiktig nedsatt olfaktorisk oppfatning. 

3 Instruksjoner 
Vennligst les denne håndboken nøye før du bruker Corowell COVID-19 Symptom Screening Test for første 
gang. 
3.1 Advarsel 
n Corowell COVID-19 Symptom Screening Test er utviklet og testet for bruk av en enkelt person av 

gangen. Ikke bruk Corowell COVID-19 Symptom Screening Test med hjelp av andre mennesker til selve 
luktetesten, men bare alene. Du kan imidlertid bruke samme app til å teste flere brukere på rad.  

n Ikke utsett Corowell-billetter for fuktighet. Oppbevares på tørt sted. 
3.2 Forholdsregel 
n Corowell COVID-19 Symptom Screening Test bør bare brukes i et miljø med få andre sterke lukter, slik at 

brukeren enkelt og ikke kan påvirkes eller forstyrres når man skal oppfatte luktene på Corowell Ticket.  
n Corowell COVID-19 Symptom Screening Test bør bare brukes hvis brukeren har en fungerende Internett-

tilkobling. 

4 Generelle funksjoner 
Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System er utformet for å støtte brukeren under prosessen, slik 
at brukeren enkelt kan teste seg på egenhånd.  

Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System består-av 

n Corowell Application (iOS and Android)  

n Corowell Ticket 

  
 Figur 1 - Gir en oversikt over Corowell Symptom Rapid Test System-komponenter 

5 Bruken av Corowell-systemet 
Den detaljerte bruken av Corowell-systemet er bes krevet i følgende kapitler. 

5.1 Laste ned din Corowell App for første gang 
Hvis du vil laste ned din Corowell App til din smarttelefon for første gang, kan du 
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Søk etter Corowell i din App Store / Google Store, laste ned og installer på ordinær måte 

På baksiden av Corowell-billetten kan du alternativt skanne QR-koden som vist i Figur 2. Derfra blir du sendt 
til App Store og kan laste ned og installere App-programvaren uten å måtte søke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 2 

5.2 Startskjermer 
Når du åpner testen for første gang, vises følgende skjermbilder, som fungerer som en introduksjon til 
screeningtesten. De vises bare når appen åpnes for første gang og ikke senere (Figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3 

 

5.3 Skjermbilde for skanning av billetter 
Etter at startskjermene vises så kommer du til skjermbildet "Ticket Scanning Screen". 
Husk at du først må du gi appen tilgang til kamerafunksjonen din (Figur 4). 

 

5.4 Velg Språk 
Når du starter Corowell-appen for første gang, tar programvaren automatisk i bruk 
skjermbildet for valg av språk som er angitt i smarttelefonen. Du kan endre dette når 
som helst i innstillingene (Figur 4). 

  

Scan this QR Code to 
download the App  
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  figur 4 

5.5 Skanning av billetter 
Hvis du vil skanne en ny billett må du først åpne den limte billetten nøye og deretter skanne QR-koden på 
innsiden ved hjelp av appen (Figur 5). For å gjøre dette, trykker du bare på "+" -tegnet i den blå kammen 
nederst på billettskanningsskjermen (Figur 6). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
             Figur 5 Figur 6 

 

 

5.6  Velg Duftskjerm 
Når du har skannet QR-koden på innsiden av billetten, åpnes skjermbildet for valg av duft 
automatisk på mobilen din(figur 7). Her må du angi duften du har oppdaget på det grønne 
duftområdet (figur 5) "etter" at du har skrapet på den med neglen eller en mynt. 

Klikk deretter på "Bekreft" nederst på skjermen (Figur 7). 

 

5.7  SKJERMBILDET COVID-19 Spørreskjema 
Her må de syv (7) spørsmålene besvares med ærlighet (Figur 8). Bare hvis du har svart JA 
eller NEI på ALLE spørsmål og glidebryteren er justert tilsvarende, kan du fortsette ved å 
klikke Bekreft. 

  Figur 7 

 
 

 

 

 
 

 Figur 8 
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5.8 Enter Name and Data Privacy 
Deretter åpnes skjermen som vist i figur 9, hvor du må skrive inn navnet ditt (eller nav-
net på personen som faktisk tok testen, f.eks. Barna dine). 
 

Dette er veldig viktig fordi du senere, når du presenterer Corowell PASS for tredjeparts-
bekreftelse, kan bli bedt om ID for å bekrefte identiteten din. 
 

Du må også godta personvernreglene, som du kan lese i detalj når som helst, enten via 
lenken (Figur 9) eller i innstillingene. 
 
 

 
      Figur 9 

 

5.9  Corowell PASS-skjerm 
Hvis du har "bestått" Corowell COVID-19 Symptom Screening Testen, vil Corowell PASS 
Screen (figur 10) åpne. Her vil du se navnet du skrev inn tidligere samt datoen og klokkes-
lettet for når du gjennomførte testen. Dette er nødvendig, slik at når Corowell PASS blir 
testet av en tredjepart, er klokkeslettet og datoen du passerte viktig. 

Operatører av hoteller, restauranter, flyselskaper, etc. vil bare akseptere Corowell pass 
som ikke er eldre enn 6, 12, 24, 48 eller 72 timer. De respektive akseptkriteriene vil bli 
kommunisert til deg på stedet.  

 

5.10 Corowell-Test FEILET Skjermbilde
  

  Figur 10 

Hvis du ikke har bestått Corowell-testen, vises denne skjermen. Hvis du har inntrykk av at 
du "bare" gjorde noe galt, kan du alltid gjenta testen med en ny billett. Hvis du virkelig ikke 
kan lukte, eller hvis du svarte JA på et av de første 5 spørsmålene eller NEI til det siste 
spørsmålet, vil vi anbefale at du kontakter lege/helsepersonell helsepersonell for en evt. 
COVID-19-PCR test. 

 

 

 

 

6 Feilmelding "Beklager, vi kan ikke behandle billetten din “ 
Denne skjermen (Figur 11) vises, hvis du prøver å gjenbruke billetten din, eller hvis du forsø-
ker å benytte en kopi eller en forfalsket Corowell-billett.  

 

 
 
       Figur 11 

  



 6 CW20-0016_NB_C20-001 

 

7  Innstillinger 
I innstillingene (Figur 12) kan du åpne denne håndboken og lese 
ofte stilte spørsmål. 
 

Her finner du også personvernreglene (på ditt respektive språk) og du 
kan også besøke vår corowell.com nettside. 

 

I feltet "Om" den offisielle medisinske enheten vil finne informasjon om 
vårt produkt (Figur 13). 

 
  Figur 12 Figur 13 

8 Service og garanti 
Vi tilbyr deg en omfattende global garantibeskyttelse som trer i kraft på kjøpsdatoen. Spør selgeren om detal-
jer og garantiperiode. Denne garantien dekker alle defekter i materialer og/eller utførelse.  

Garantien dekker ikke skader som følge av feil bruk eller stell, eksponering for kjemikalier, nedsenking i vann 
eller upassende eksponering. Skader forårsaket av tredjeparter eller uautoriserte servicesentre vil ugyldig-
gjøre garantien. 
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9 Symbols 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ulike symboler brukes i informasjonen ovenfor. Disse er blant forklart nedenfor: 

 
Betegnelse 

 
Referansenummer 

 
Serienummer 

 

Produksjonsdato 

 

Produsent 

 

Oppbevares tørt 

 
Enhet for engangsbruk 

 

Beskytt mot sollys 

 

Temperaturbegrensninger 

 

Se brukerhåndboken 

 
Europeisk samsvarsmerking 

 

MD 


