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1 Korzystanie z aplikacji Guard App
Aplikacja Corowell Guard App służy do weryfikacji i walidacji elektronicznych przepustek, które zostały wydane przez aplikację Corowell, sczytując ich kod QR

2 Przeciwwskazania
n

Brak

3 Instrukcje
Proszę przeczytać instrukcję przed pierwszym użyciem aplikacji Corowell Guard

3.1
n

Ostrzeżenia
Brak

4 Środki ostrożności
n

Brak

5 Funkcje Ogólne
Aplikacja Corowell Guard została zaprojektowana by wspierać użytkownika podczas wszystkich procesów,
dzięki czemu użytkownik może pomyślnie zweryfikować elektroniczne przepustki, które zostały wydane przez
aplikację Corowell.
Aplikacja Corowell Guard (iOS i Android) składa się z następujących ekranów. Rysunek 1 zawiera opis elementów systemu Corowell.

Rysunek 1 - Corowell Guard App Screens
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6 Korzystanie z aplikacji Corowell Guard
Szczegółowy opis użytkowania systemu Corowell opisano w poniższych rozdziałach.

6.1

Ekran elektronicznego skanowania

Po otwarciu aplikacji Corowell Guard App, użytkownik powinien zaakceptować „dostęp kamery”, tak aby była
natychmiast aktywna do skanowania przepustek Corowell.
Po zeskanowaniu przepustki aplikacja sprawdzi ważność i autentyczność oraz udostępni jeden z 3 ekranów
"wyników" (patrz poniżej na Rysunek 2a "Przepustka OK", 2b "Przepustka wygasła" oraz 2c "Przepustka nieważna" sugerująca Przepustkę nieważną, skopiowaną lub nieautentyczną).

Rysunek 2a

6.2

Rysunek 2b

Rysunek 2c

Wybór języka

Język aplikacji Corowell Guard ustawiany jest automatycznie zgodnie z ustawieniami telefonu. Jeśli smartfon
wykorzystuje język, którego nie ma w aplikacji, domyślnym językiem będzie język angielski.

6.3

Ustawienia

W ustawieniach (Rysunek 3) 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 naszym produkcie (Rysunek 3).
W ustawieniach można również ustawić, okres
ważności przepustki Corowell.
Rysunek 3

7 Serwis i gwarancja
Oferujemy kompleksową ochronę gwarancyjną na całym świecie, która zaczyna obowiązywać w dniu zakupu.
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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8 Symbols
The following Symbols are used, explained hereafter in detail.

MD

Wyrób medyczny

Numer Referencyjny

Numer Seryjny

Data produkcji

Producent

Chronić przed wilgocią

Wyrób Jednorazowego Użytku

Chronić przed promieniami słonecznymi

Limity teperatur

Patrz Instrukcja Obsługi

Europejski Certyfikat Zgodności
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