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Použití aplikace Guard

Aplikace Corowell Guard se používá k ověření a ověření elektronických průkazů
vydaných aplikací Corowell přečtením QR kódu elektronického průkazu.
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Kontraindikace
Žádné

Instrukce

Před prvním použitím aplikace Corowell Guard si prosím přečtěte tento návod.
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Upozornění
Žádné

Bezpečnostní opatření
Žádné

Hlavní funkce

Aplikace Corowell Guard je navržena tak, aby podporovala uživatele během všech procesů tak, aby uživatel
mohl úspěšně ověřovat a ověřovat elektronické pasy vydané aplikací Corowell.
Aplikace Corowell Guard (iOS a Android) se skládá z následujících obrazovek. Obrázek 1 poskytuje přehled
komponent systému Quick Test Symptom Corowell.

Obrázek 1 – Obrazovky Aplikace Corowell Guard
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Použití aplikace Corowell Guard

Podrobné použití systému Corowell je popsáno v následujících kapitolách.

6.1

Obrazovka Elektronické skenování pasu

Když se otevře aplikace Corowell Guard, uživatel bude akceptovat „přístupovou kameru“, takže kamera bude
okamžitě aktivní pro skenování Corowell Pass.
Jakmile je Pas naskenován, aplikace ověří platnost a autenticitu Passu a poskytne jednu ze 3 „výsledkových“
obrazovek (viz níže na obrázku 2a „Pass OK“, 2b „Pass Expired“ s dříve nastavenou dobou platnosti indikace a
2c „Pass“ Invalid “, což naznačuje neplatný, zkopírovaný nebo neautentický průkaz)

Obrázek 2a

6.2

Obrázek 2b

Obbrázek 2c

Vyber jazyk

Jazyk aplikace Corowell Guard se automaticky nastaví na jazyk nastavení smartphonu. Pokud nastavení
smartphonu vybralo jazyk, který není v aplikaci k dispozici, výchozí jazyk je angličtina.

6.3

Nastavení

V nastavení (Obrázek 3) můžete otevřít tuto
příručku a také si 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“ může oficiální produkt
zdravotnického prostředku najít informace o
našem produktu (obrázek 3).
Můžete také nastavit dobu platnosti Pass,
kterou chcete přijmout, protože uživateli byl
vydán jeho elektronický Corowell Pas.
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Obrázek 3

Servis a záruka

Nabízíme komplexní globální záruční ochranu, která nabývá účinnosti dnem nákupu. Podrobnosti a záruční
dobu si vyžádejte od svého prodejce. Tato záruka se vztahuje na všechny materiálové a / nebo výrobní vady.
Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným používáním nebo péčí, vystavením chemikáliím,
ponořením do vody nebo nevhodným vystavením. Záruka způsobená poškozením způsobeným třetími stranami
nebo neautorizovanými servisními středisky.
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Symboly

Používají se následující symboly, které jsou podrobně vysvětleny dále.

MD

Název modelu

Referenční čílo

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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