IF YOU CAN’T SMELL , YOU ARE NOT WELL!

Inštrukcie na používanie
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1 Používanie Guard App
Aplikácia Corowell Guard sa používa na overenie a overenie elektronických
preukazov vydaných aplikáciou Corowell načítaním QR kódu elektronického
preukazu.

2 Kontraindikácie
Žiadne

3 Pokyny
Pred prvým použitím aplikácie Corowell Guard si prečítajte tento návod.

3.1

Varovania
Žiadne

4 Preventívne opatrenia
Žiadne

5 Všeobecné funcie
Aplikácia Corowell Guard je navrhnutá tak, aby podporovala používateľa pri všetkých procesoch, aby mohol
užívateľ úspešne overovať a overovať elektronické preukazy vydané aplikáciou Corowell.
Aplikácia Corowell Guard (iOS a Android) pozostáva z nasledujúcich obrazoviek. Obrázok 1 poskytuje
prehľad komponentov systému Quick Test Symptom Corowell.

Obrázok 1
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6 Používanie aplikácie Corowell Guard
Podrobné použitie systému Corowell je popísané v nasledujúcich kapitolách.

6.1

Obrazovka skenovania elektronického preukazu

Po otvorení aplikácie Corowell Guard bude používateľ akceptovať „prístupovú kameru“, aby bola kamera
okamžite aktívna pri skenovaní preukazov Corowell.
Po naskenovaní preukazu aplikácia skontroluje platnosť a pravosť preukazu a poskytne jednu z 3 obrazoviek

„výsledkov“ (pozri nižšie na obrázku 2a „Pass OK“, 2b „Pass Expired“ s predtým nastavenou dobou platnosti
indikácie a 2c „Pass“ Neplatné “, čo naznačuje neplatný, skopírovaný alebo neautentický preukaz).
Obrázok 2a

6.2

Obrázok 2b

Obrázok 2c

Zvoľte jazyk

Jazyk aplikácie Corowell Guard sa automaticky nastaví na jazyk nastavení smartfónu. Ak nastavenie
smartphonu zvolilo jazyk, ktorý nie je k dispozícii v aplikácii, predvoleným jazykom je angličtina.

6.3

Nastavenia

V nastaveniach (obrázok 3) môžete otvoriť
túto 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“ môže oficiálny výrobok
zdravotníckej pomôcky nájsť informácie o
našom produkte (obrázok 3).
Môžete tiež nastaviť dobu platnosti preukazu,
ktorú chcete prijať, pretože používateľovi bol vydaný
jeho elektronický preukaz Corowell.

Obrázok 3

7 Servis a garancia
Ponúkame 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 neautorizovaným servisným strediskom má prednosť pred zárukou.
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8 Symboly
Používajú sa nasledujúce symboly, ktoré sú podrobne vysvetlené ďalej.

MD

Meno Modelu

Referenčné číslo

Seriové 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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