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Aplikácie

Rýchly test na skríning symptómov Corowell COVID-19 je určený na zisťovanie straty čuchu (anosmie) u
používateľov, na kontrolu odpovedí používateľa na otázky z integrovaného dotazníka a na vydanie
elektronického pasu s menom. Cieľovou populáciou sú dospelí starší ako 18 rokov alebo deti, ktoré test
vykonávajú pod dohľadom rodičov.
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Kontraindikácie
Žiadne
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Pokyny

Pred prvým použitím rýchleho testu na skríning symptómov Corowell COVID-19 si prečítajte tento návod.

3.1

Varovania
Rapid Rýchly test na skríning symptómov Corowell COVID-19 bol vyvinutý a testovaný na použitie
jedným používateľom. Rýchly test na skríning symptómov Corowell COVID-19 nepoužívajte s inými
ľuďmi, ale iba osamote. Rovnakú aplikáciu však môžete použiť na testovanie viacerých používateľov za
sebou.
Neuchovávajte lístky Corowell blízko vody alebo na vlhkých miestach.

3.2

Preventívne opatrenia
Žiadne
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Všeobecné funkcie

Corowell Symptom Rapid Test System je navrhnutý tak, aby podporoval používateľa počas procesu, aby sa
mohol užívateľ úspešne testovať doma alebo v teréne.
The Corowell Symptom Rapid Test System sa skladá
Aplikácia Corowell (iOS a Android)
Corowell lístok

Obrázok 1 poskytuje prehľad komponentov systému Corowell Symptom Rapid Test System:
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Používanie systému Corowell

Podrobné použitie systému Corowell je popísané v nasledujúcich kapitolách.

5.1

Prvé načítanie aplikačného softvéru

Používateľ si môže prvýkrát stiahnuť softvér aplikácie do smartfónu používateľa
Vyhľadajte Corowell v príslušnom obchode App Store / Google Store a odtiaľ si aplikáciu stiahnite a
nainštalujte.
Na zadnej strane lístka Corowell naskenujte QR kód, ako je to znázornené na obrázku 2.
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Odtiaľ je používateľ presmerovaný do App Store a môže si stiahnuť a nainštalovať softvér aplikácie bez
toho, aby musel hľadať.

Naskenujte tento QR
kód a stiahnite si
aplikáciu

Obrázok 2

5.2

Úvodné obrazovky

Pri prvom otvorení testu sa zobrazia nasledujúce obrazovky, ktoré slúžia ako úvod do skríningového testu.
Zobrazia sa iba pri prvom otvorení aplikácie a nie neskôr (obrázok 3)

Obrázok 3

5.3

Obrazovka skenovania lístkov

Po úvodných obrazovkách sa zobrazí „Obrazovka skenovania vstupeniek“. Najskôr
musíte aplikácii povoliť prístup k fotoaparátu (obrázok 4).

Obrázok 4

5.4

Výber jazyku

Pri prvom spustení aplikácie Corowell softvér automaticky použije obrazovku pre výber jazyka nastavenú vo
vašom smartfóne. Toto môžete kedykoľvek zmeniť v nastaveniach (obrázok 4).
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5.5

Skenovanie lístkov

Ak chcete zakaždým naskenovať nový lístok, musíte najskôr opatrne otvoriť nalepený lístok a potom
pomocou aplikácie naskenovať QR kód na vnútornej strane (obrázok 5). Urobíte to tak, že jednoducho
stlačte znamienko „+“ na modrej lište v dolnej časti obrazovky skenovania
lístkov
(obrázok 6).

Obrázok 5

5.6

Obrázok 6

Vyberte vonnú obrazovku

Po naskenovaní QR kódu na vnútornej strane tiketu sa otvorí obrazovka pre výber zápachu
(Obrázok 7). Tam musíte zvoliť vôňu, ktorú ste zistili na ploche zelenej vône (obrázok 5)
„po“ poškriabaní nechtom alebo mincou.
Potom kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“ v dolnej časti obrazovky (obrázok 7).

5.7

Obrazovka dotazníka COVID-19

Sedem (7) otázok tu musí zodpovedať VŠETKO pravdivo (obrázok 8). Iba ak ste na
VŠETKY otázky odpovedali ÁNO alebo NIE a posuvník bol zodpovedajúcim spôsobom
upravený, môžete pokračovať kliknutím na Potvrdiť.
Obrázok 7

Obrázok 8
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5.8

Zadajte meno a ochranu údajov

Ďalej sa otvorí obrazovka, ako je to znázornené na obrázku 9, kde musíte zadať svoje
meno (alebo meno osoby, ktorá skutočne vykonala test, napr. Vaše deti).

To je veľmi dôležité, pretože neskôr, keď predložíte svoj Corowell PASS na overenie
treťou stranou, môžete byť požiadaní o svoje ID na potvrdenie vašej totožnosti.

Musíte tiež prijať zásady ochrany osobných údajov, ktoré si môžete kedykoľvek podrobne
prečítať buď prostredníctvom odkazu (obrázok 9), alebo v nastaveniach.
Obrázok 9

5.9

Obrazovka Corowell PASS

Ak ste „absolvovali“ test skríningu príznakov COVID-19, otvorí sa obrazovka Corowell
PASS (Obrázok 10). Tu uvidíte meno, ktoré ste zadali skôr, a dátum a čas uskutočnenia
testu. Je to potrebné, aby pri testovaní vášho Corowell PASS treťou stranou bol dôležitý
čas a dátum, kedy ste prešli.
Prevádzkovatelia hotelov, reštaurácií, leteckých spoločností atď. Budú akceptovať iba
preukazy Corowell, ktoré nie sú staršie ako 6, 12, 24, 48 alebo 72 hodín. Tieto kritériá
prijatia vám budú oznámené na mieste.

Obrázok 10

5.10 Corowell ZLYHANIE obrazovky
Ak ste neprešli testom Corowell, zobrazí sa táto obrazovka. Ak máte dojem, že ste „iba“
niečo pokazili, test môžete vždy zopakovať s novým lístkom. Ak skutočne necítite vôňu
alebo ak ste odpovedali ÁNO na jednu z prvých 5 otázok alebo NIE na poslednú otázku,
odporúčame vám, aby ste sa nechali vyšetriť zdravotníckym pracovníkom na možnú
infekciu COVID-19.
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Chybové hlásenie „Je nám ľúto, nemôžeme spracovať váš lístok“

Táto obrazovka (Obrázok 11) sa objaví, ak sa pokúsite použiť svoj lístok druhýkrát alebo ak
máte kópiu alebo falošný originálny lístok spoločnosti Corowell.

Obrázok 11
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7

Nastavenia

V nastaveniach (Obrázok 12) môžete otvoriť túto používateľskú
príručku a prečítať si často kladené otázky.
Nájdete tu tiež zásady ochrany osobných údajov (vo vašom
príslušnom jazyku) a môžete navštíviť našu webovú stránku
corowell.com.
V poli „Informácie“ nájde oficiálna zdravotnícka pomôcka informácie o
našom produkte (obrázok 13).

Obrázok 12

8

Obrázok 13

Servis a záruka

Ponúkame vám komplexnú globálnu záručnú ochranu, ktorá nadobúda účinnosť dňom zakúpenia. Požiadajte
svojho predajcu o podrobnosti a záručnú dobu. Táto záruka sa vzťahuje na všetky chyby materiálu alebo
vyhotovenia.
Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnym používaním alebo starostlivosťou, vystavením
chemikáliám, ponorením do vody alebo nesprávnym vystavením. Poškodenie spôsobené tretími stranami
alebo neautorizovanými servisnými strediskami vedie k zrušeniu platnosti záruky.
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9

Symboly

Vo vyššie uvedených informáciách sú použité rôzne symboly. Nižšie sú vysvetlené tieto dôvody:

MD

Meno Modelu

Referenčné číslo

Sériové číslo

Dátum výroby

Výrobca

Udržujte suché

Na jedno použitie

Chráňte pred slnečným žiarením

Teplotné limity

Pozri návod na použitie

Certifikácia CE značky
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