
Pasiruoškite tyrimui
- Patalpoje išjunkite visus radijo bangas
 skleidžiančius prietaisus – išmaniuosius
 laikrodžius, kitus išmaniuosius telefonus,
 ausines ir pan., nes jie gali paveikti tyrimo
 rezultatus.
- Savo telefone paleiskite „WatchPAT ONE“
 programėlę.
- Vykdykite programėlėje rodomus tyrimo
 atlikimo nurodymus.
Pastaba. Ruošiant „WatchPAT ONE“ 
prietaisą tyrimui, jūsų telefone turi būti 
įjungtas interneto ryšys.

Baigus tyrimą
1. „WatchPAT ONE“ programėlėje
 paspauskite END RECORDING (baigti
 įrašą) ir vykdykite tolesnius nurodymus.
2. Jei programėlė išjungta, paleiskite ją,
 telefone įjunkite interneto ryšį ir laukite
 pranešimo Thank You (ačiū). 
Pastaba. Tyrimas bus baigtas ir nusiųstas 
jūsų gydytojui tik kai programėlės ekrane 
pamatysite pranešimą Thank You (ačiū).
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*„WatchPAT™ ONE E“ komplekte krūtinės daviklio
  nėra

„WatchPAT™ ONE” komplekto turinys
1. Naudojimo vadovas
2. Prietaisas „WatchPAT™ ONE“ su piršto
 davikliu (1) ir krūtinės davikliu (2)* 
3. AAA maitinimo elementas (3)

Prieš naudodami „WatchPAT ONE“, atidžiai perskaitykite naudojimo nurodymus

NAUDOJIMO VADOVAS

Į savo mobilųjį prietaisą atsisiųskite „WatchPAT ONE“ programėlę (iš „Apple App 
Store“ ar „Google Play Store“).
Pastaba. Norėdami aktyvuoti prietaisą, turėkite 4 skaitmenų PIN.
- Nusirenkite aptempiančius drabužius, nusiimkite žiedus, laikrodį ir kitus papuošalus.
- Nuo tiriamo piršto nuvalykite nagų laką ir pašalinkite dirbtinį nagą. Piršto nagas turi
 būti apkirptas trumpai.
- Prietaisą reikia nešioti ant nepagrindinės rankos, o piršto daviklį galima tvirtinti prie bet kurio
 piršto, išskyrus nykštį.
Pastaba. Vaikai naudoti prietaisą turi prižiūrimi suaugusio asmens.

Prietaiso naudojimas



Svarbios pastabos
• Laikymo ir naudojimo
   temperatūra: nuo 0 iki 40 °C
• Nebandykite prijungti ar
   atjungti kokios nors prietaiso
   dalies
• Nekiškite į prietaisą jokių
   pašalinių daiktų. 
• Jokiomis aplinkybėmis
   nemėginkite išspręsti
   problemos savarankiškai.

Skirta vienkartiniam naudojimui, pakartotinai nenaudoti

Temperatūros ribos 0–40 °C

Žr. naudojimo vadovą

Federalinės ryšių komisijos identifikacinis numeris
2APUBWPONE

FCC ID

Maitinimo elemento darbinė įtampa

Apsauga nuo patekimo

Tik BF tipo darbinė dalis

Pagaminimo data

Galiojimo data

SN

Medicinos prietaiso gamintojas

Katalogo numeris

Serijos numeris

REF

Dūžta, elgtis atsargiai

Laikyti sausai

Produktas pažymėtas CE ženklu 2797 BSI

Įgaliotasis atstovas Europos BendrijojeEC REP

Pagal direktyvą 2012/19/ES dėl EEĮA, visos elektros ir 
elektroninės įrangos atliekos turi būti renkamos atskirai, 
draudžiama jas išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
Šį produktą ir visas jo dalis šalinkite atsakingai ir nekenkdami 
aplinkai.

Techninės informacijos žymėjimas
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1.5V DC
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9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
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