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تعليمات االستخدام



.1
Guard استخدام تطبیق الـ
یستخدم تطبیق Corowell Guard لتحقیق وتوثیق التصاریح اإللكترونیة الصادرة عن تطبیق Corowell من خالل 

قراءة رمز االستجابة السریعة (QR-code) الخاص بالتصریح اإللكتروني. 

.2
الموانع
■
ال شيء

التعلیمات 3.
یرجى قراءة ھذا الدلیل قبل استخدام تطبیق Corowell Guard  للمرة األولى. 

التحذیرات 3.1.
■
ال شيء

االحتیاطات 4.
■
ال شيء

.5
وظائف عامة 
تم تصمیم تطبیق Corowell Guard  لدعم المستخدم أثناء جمیع اإلجراءات حتى یتمكن المستخدم من التحقق بنجاح وتوثیق التصاریح اإللكترونیة الصادرة 

  .Corowell عن تطبیق

یتكون تطبیق Corowell Guard (iOS و Android)  من الشاشات التالیة. یوفر الشكل 1 نظرة عامة على مكونات نظام Corowell لإلختبار السریع 
لألعراض. 

 

 

  Corowell Guard شاشات تطبیق

.6   Corowell Guard استخدام تطبیق
تم وصف االستخدام التفصیلي لنظام Corowell في الفصول التالیة. 

شاشات المسح للتصریح اإللكتروني 6.1.
  .Corowell یقبل المستخدم للسماح بـ “الوصول الى الكامیرا”، بحیث تكون الكامیرا نشطة على الفور لمسح تصاریح ،Corowell Guard عند فتح تطبیق

 2b ،”Pass OK“ 2a بمجرد مسح التصریح، سیتحقق التطبیق من صالحیة وصحة التصریح وسیوفر واحدة من 3 شاشات “النتیجة” (انظر أدناه في الشكال
“Pass Expired” مع بیان فترة صالحیة المحددة مسبًقا و Pass Invalid“ 2c” ما یشیر إلى تصریح غیر صالح أو منسوخ أو غیر أصلي.  

 



 
  

اختیار اللغة 6.2.
یتم ضبط لغة تطبیق Corowell تلقائًیا على لغة إعدادات الھاتف الذكي. إذا كان إعداد الھاتف الذكي قد حدد لغة غیر متوفرة في التطبیق ، فإن اللغة االفتراضیة 

ھي اإلنجلیزیة. 

اإلعدادات  6.3.
في اإلعدادات (الشكل 3) یمكنك فتح ھذا الدلیل وكذلك قراءة األسئلة الشائعة.   

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

 في الحقل "حول"، ستجد معلومات الجھاز الطبي الرسمیة حول منتجنا 
(الشكل 3).  

یمكنك أیًضا تعیین مدة إنتھاء صالحیة التصریح ، والتي ترید قبولھا منذ أن 
تم إصدار للمستخدم تصریح Corowell Pass اإللكتروني. 

   

      
الشكل 3  

الخدمة والضمان 7.
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.  

2a الشكل 2b الشكل 2c الشكل

http://corowell.com


الرموز 8.
  

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

اسم النموذج

رقم المرجع

الرقم السري

تاریخ التصنیع 

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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