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1 Het gebruik van de Guard-app
De Corowell Guard-app wordt gebruikt voor het verifiëren en valideren van de door
Corowell uitgegeven Passen, door middel van het lezen van de QR-code van de
elektronische pas.

2 Contra Indicaties
◼

Geen

3 Instructies
Leest u deze handleiding a.u.b. voordat u de Corowell Guard-app voor de eerste
keer gaat gebruiken.

3.1
◼

Waarschuwingen
Geen

4 Voorzorgsmaatregelen
◼

Geen

5 Algemene functies
De Corowell Guard-app is ontwikkeld om de gebruiker te ondersteunen tijdens alle processen, zodat deze in
staat is om met succes elektronische Passen die door de Corowell-app zijn uitgegeven te verifiëren en te
valideren.
De Corowell Guard-app (iOS en Android) bestaat uit de volgende schermen. Figuur 1 geeft een overzicht van de
componenten van het Corowell Symptoom-sneltestsysteem

Figuur 1 - Corowell Guard App Screens
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6 Het gebruik van de Corowell Guard-app
Het gedetailleerde gebruik van het Corowell-systeem wordt beschreven in de volgende hoofdstukken.

6.1

Electronic Pass Scanning Screen

Door het openen van de Corowell Guard-app, accepteert de gebruiker de "toegangscamera", zodat deze
onmiddellijk actief is om Corowell-passen te scannen.
Zodra een Pas is gescand, controleert de app de geldigheid en authenticiteit van de Pas en wordt één van de 3
“resultaat”-schermen weergegeven (zie hieronder in Figuur 2a “Pas OK”, 2b “Pas verlopen” met vermelding van
de geldigheidsperiode en 2c “Pas ongeldig” wat wijst op een ongeldige, gekopieerde of niet-authentieke pas).

Figuur 2a

6.2

Figuur 2b

Figuur 2c

Kies taal

De taal van de Corowell Guard-app wordt automatisch ingesteld op de taal van de instellingen van de
smartphone. Is in de smartphone-instellingen een taal geselecteerd die niet beschikbaar is in de app, dan is de
standaardtaal Engels.

6.3

Instellingen

In de Instellingen (Figuur 3) kunt u deze
handleiding openen en de veel gestelde
vragen lezen.
Hier vindt u ook het privacybeleid (in uw taal)
en kunt u onze website corowell.com
bezoeken.
In het veld "Over" het officiële medische
hulpmiddel vindt u informatie over ons product
(Figuur 3).
U kunt ook de vervaltermijn van de pas
instellen, tot welk moment u hem wilt
accepteren vanaf het moment dat een
gebruiker zijn elektronische Corowell-pas heeft
ontvangen.

Figuur 3
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7 Service en garantie
We bieden u een uitgebreide, wereldwijde garantie, die ingaat op de aankoopdatum. Vraag uw aanbieder naar
details en de garantieperiode. Deze garantie dekt alle materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie dekt geen
schade als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, blootstelling aan chemicaliën, onderdompeling in water of
onjuiste blootstelling. Bij schade, veroorzaakt door derden of niet-geautoriseerde servicecentra, vervalt de
garantie.

8 Symbols
De volgende symbolen worden gebruikt, hieronder in detail uitgelegd.

MD

Medisch hulpmiddel

Referentienummer

Serienummer

Productiedatum

Producent

Droog bewaren

Hulpmiddel voor eenmalig gebruik

Beschermen tegen zonlicht

Temperatuurgrenzen

Zie gebruiksinstructies
Conformiteitsmerk van de Europese Gemeenschap
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