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IF YOU CAN’T SMELL, YOU ARE NOT WELL!
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1 Przeznaczenie 
Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell ma na celu obiektywne badanie zmysłu węchu. 
Umożliwia identyfikację osób, których zmysł węchu jest odchylony od normy, ograniczony lub nagle został 
utracony. 

Corowell COVID-19 jest testem przesiewowym do użytku domowego. 

Test przesiewowy Corowell COVID-19 może być przeprowadzony samodzielnie przez pacjenta. 

Docelowa grupa to osoby dorosłe powyżej 18 roku życia. 

2 Przeciwwskazania 
Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell jest niewskazany u osób z dziedzicznym, istniejącym 
wcześniej lub długotrwałym upośledzeniem zmysłu węchu. 

3 Instrukcje 
Przed pierwszym użyciem testu przesiewowego symptomów COVID-19 Corowell należy zapoznać się z ni-
niejszą instrukcją. 
3.1 Ostrzeżenia 
n Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell został opracowany i przetestowany do stosowania 

przez pojedynczego użytkownika. Nie używaj testu przesiewowego Corowell z innymi ludźmi, wyłącznie 
sam. Możesz jednak użyć jednej aplikacji do testowania wielu użytkowników.  

n Prosimy nie przechowywać kuponów Corowell w pobliżu wody lub w wilgotnych miejscach. 
3.2 Środki ostrożności 
n Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell powienien być stosowany wyłącznie w środowisku, w 

którym występuje niewielka ilość silnych zapachów, tak aby użytkownik mógł łatwo i bezbłędnie rozpo-
znać zapach na kuponie Corowell Ticket.  

n Test symptomów COVID-19 Corowell powinien być stosowany tylko wtedy, gdy użytkownik posiada ak-
tywne połączenie internetowe. 

4 Funkcje Ogólne 
Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell został zaprojektowany po to, by wspierać użytkownika 
tak, aby z powodzeniem przeprowadzić mógł badanie w domu lub w terenie. 

Test przesiewowy symptomów COVID-19 Corowell składa się z 

n Aplikacji Corowell (iOS i Android) 

n Kuponu Corowell 

  

Rysunek 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components 

5 Użytkowanie testu Corowell 
Szczegóły użytkowania testu Corowell opisane zostały w kolejnych rozdziałach.  
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5.1 Pierwsza instalacja aplikacji. 
Aby pobrać oprogramowanie na smartfona, użytkownik może wyszukać Corowell w App Store / Google Store, 
pobrać aplikację i zainstalować ją. 

Proszę zeskanować kod QR znajdujący się na odwrocie biletu Corowell, jak pokazano na rysunku 2.  
Stamtąd użytkownik przekierowany zostanie do App Store, gdzie może pobrać i zainstalować 
oprogramowanie bez konieczności 
wyszukiwania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Rysunek 2 

5.2 Ekrany startowe 
Gdy test zostanie otwarty po raz pierwszy, pojawią się następujące ekrany, stanowiące wstęp (zapoznanie) 
do testu przesiewowego. Ekrany Startowe pojawiają się tylko wtedy, gdy aplikacja jest otwierana po raz 
pierwszy. (Rysunek 3) 

 

 

 

 

 

 

 
  

Rysunek 3 

 

5.3 Ekran skanowania kuponu 
Po ekranach startowych pojawi się „Ekran skanowania kuponu”. Najpierw trzeba zezwo-
lić aplikacji na dostęp do kamery (Rysunek 4). 

 

5.4 Wybór języka 
Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Corowell oprogramowanie automatycznie 
ustawia język wykorzystywany w smartfonie. Zmiany można dokonać w dowolnym 
momencie w ustawieniach (Rysunek 4). 

 
              Rysunek 4 

 

Scan this QR Code to 
download the App  
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5.5 Skanowanie kuponu 
Za każdym razem w celu zeskanowania nowego kuponu, należy najpierw ostrożnie otworzyć sklejony kupon, 
a następnie zeskanować znajdujący się wewnątrz kod QR przy pomocy aplikacji (Rysunek 5). Aby to zrobić, 
wystarczy nacisnąć znak „+” w niebieskim polu na dole ekranu skanowania kuponu (Rysunek 6). 

 

 

 

 
 

 

 

 
             Rysunek 5 Rysunek 6 

 

 

5.6  Ekran Wyboru Zapachów 
Po zeskanowaniu kodu QR znajdującego się po wewnętrznej stronie kuponu otworzy się 
ekran wyboru zapachu (Rysunek 7). Należy tam wybrać zapach, który jest wyczuwalny na 
zielonym obszarze zapachowym (Rysunek 5) po podrapaniu go paznokciem lub monetą. 

Następnie należy kliknąć „Potwierdź na dole ekranu (Rysunek 7). 

 

5.7  Ekran ankiety COVID-19 
Następnie otworzy się ekran pokazany na Rysunku 9, na którym należy wpisać swoje imię 
(lub imię osoby, która faktycznie przystąpiła do testu np. dziecko użytkownika). 

  
   

  Rysunek 7 

 
 

 

 

 
 

 Rysunek 8 
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5.8 Wprowadzenie imienia i prywatność danych 
Następnie otworzy się ekran pokazany na Rysunek 9, na którym należy wpisać swoje imię 
(lub imię osoby, która faktycznie przystąpiła do testu np. dziecko użytkownika).  

 

Jest to bardzo ważne, ponieważ, przedstawiając swoją przepustkę Corowell w celu 
weryfikacji przez osobę trzecią, użytkownik może zostać poproszony o dowód tożsamości 
w celu jej potwierdzenia. 

 

 

Należy także zaakceptować politykę prywatności, z którą w każdej chwili można zapoznać 
się szczegółowo za pomocą linku (Rysunek 9) lub w ustawieniach. 

  Rysunek 9 

 

5.9  Ekran Corowell PASS 
W przypadku braku wykrycia symptomów COVID-19 otworzy się ekran Corowell PASS 
(Rysunek 10). Zaprezentowane tam będzie imię użytkownika oraz data i godzina wykona-
nia testu. Jest to ważne, w momencie sprawdzania przepustki Corowell przez osobę trze-
cią 

Operatorzy hoteli, restauracji, linii lotniczych itp. akceptują tylko przepustki Corowell nie 
starsze niż 6, 12, 24, 48 lub 72 godziny. Te kryteria akceptacji zostaną przedstawione na 
miejscu.  

 

5.10 Ekran braku przejścia testu
  

  Rysunek 10 

Ten ekran pojawi się w przypadku braku przejścia testu Corowell. Jeśli użytkownik ma wra-
żenie, że „tylko” się pomylił, zawsze może powtórzyć test z nowym kuponem. W przypadku 
braku węchu lub odpowiedzi TAK na jedno z pierwszych 5 pytań lub NIE na ostatnie pyta-
nie, zalecamy przebadanie przez personel medyczny pod kątem możliwej infekcji COVID-
19. 

 

 

 

 

6 Komunikat o błędzie „Przepraszamy, nie możemy przetworzyć Twojego 
kuponu” 

Ten ekran (Rysunek 11) pojawia się, w przypadku próby użycia kuponu po raz drugi, użycia 
kopii lub sfałszowanego produktu Corowell. 

 
  

             Rysunek 11 
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7  Ustawienia 
W ustawieniach (Rysunek 12) można otworzyć instrukcję obsługi i 
przeczytać Często Zadawane Pytania (FAQs). 

Można też tu znaleźć politykę prywatności (w odpowiednim języku) 
oraz znaleźć link do naszej strony internetowej corowell.com. 

 

W rubryce „O wyrobie medycznym” można znaleźć informacje o na-
szym produkcie (Rysunek 13). 

 
 

  Rysunek 12.                Rysunek 13 

8 Serwis i gwarancja 
Oferujemy kompleksową ochronę gwarancyjną na całym świecie, która zaczyna obowiązywać w dniu za-
kupu. Prosimy o spytanie sprzedawcy o szczegóły i okres gwarancji. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie 
wady materiałowe i/lub produkcyjne. 

Gwarancja nie obejmuje szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania lub pielęgnacji, narażenia na 
działanie środków chemicznych, zalania lub niewłaściwej ekspozycji. Uszkodzenia wywołane przez osoby 
trzecie lub nieautoryzowane centra serwisowe spowodują utratę gwarancji. 
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9 Symbols 
 

 

 

 

 

 

 

 

Various symbols are used in the above information. These are among explained below: 

 
Wyrób medyczny 

 
Numer Referencyjny 

 
Numer Seryjny 

 

Data produkcji 

 

Producent r 

 

Chronić przed wilgocią 

 
Wyrób Jednorazowego Użytku 

 

Chronić przed promieniami słonecznymi 

 

Limity teperatur 

 

Patrz Instrukcja Obsługi 

 
Europejski Certyfikat Zgodności 

 

MD 


