
Подготовка за стартиране на изследването:
- Моля, изключете всички предаватели в
 стаята, като смарт часовници, други
 смарт телефони и слушалки, тъй като те
 могат да повлияят на изследването.
- Отворете приложението WatchPAT ONE
 на мобилното си устройство.
- Следвайте инструкциите в приложението,
 които ще Ви покажат различните стъпки
 при провеждане на изследването.
Забележка: Вашият телефон трябва да има 
достъп до интернет по време на настройването 
на устройството WatchPAT ONE за 
изследването.

В края на изследването:
1. Натиснете бутон END RECORDING (КРАЙ
 НА ЗАПИСА) в приложението WatchPAT
 ONE и следвайте инструкциите.
2. Ако приложението е затворено, отворете го,
 уверете се, че телефонът Ви е свързан към
 интернет и изчакайте появата на
 съобщението „Thank You“ (Благодаря).
Забележка: Едва след като видите 
съобщението „Thank You“ (Благодаря) в 
приложението, изследването е приключило и 
е изпратено на Вашия лекар.
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* Сензорът за гръден кош не е включен в
   комплекта на WatchPAT™ ONE E

Кутията на WatchPAT™ ONE включва:
1. Ръководство за работа стъпка по стъпка
2. Устройство WatchPAT™ ONE – с
 накрайник за пръст на ръката (1) и
 сензор за гръден кош (2)* 
3. Батерия AAA (3)

Моля, прочетете следните инструкции, преди да използвате WatchPAT ONE:

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА
СТЪПКА ПО СТЪПКА

Изтеглете приложението WatchPAT ONE на мобилното си устройство (налично в Apple App 
Store или Google Play Store).
Забележка: Подгответе своя четирицифрен PIN код за активиране на устройството.
- Свалете всички плътно прилепнали дрехи, халки, часовници и други бижута.
- Отстранете всякакъв лак или изкуствени нокти от пръста на ръката, който ще бъде
 използван за изследването, и се уверете, че нокътят му е късо изрязан.
- Устройството трябва да се носи на недоминиращата ръка, а сензорът за пръст на ръката
 може да бъде закрепен на всеки пръст, с изключение на палеца.
Забележка: Може да е необходимо наблюдение от възрастен при използване на
устройството. 

Работа с устройството:



Важни забележки:
• Температура на съхранение
   и работа: 0°C – 40°C
• Не се опитвайте да
   свързвате или разглобявате
   части от устройството. 
• Не се опитвайте да
   поставяте чужди предмети в
   устройството. 
• При никакви обстоятелства
   не се опитвайте сами да
   отстранявате проблеми в
   устройството.

За еднократна употреба, да не се използва повторно

Температурни граници 0°C – 40°C

Вижте инструкциите за употреба

Идентификационен номер на Федералната комисия по 
далекосъобщенията2APUBWPONE

FCC ID

Работно напрежение на батерията

Защита срещу проникване

Само приложена част тип BF

Дата на производство

Срок на годност

SN

Производител на медицинското изделие

Каталожен номер

Сериен номер

REF

Чупливо, да се внимава при използване

Продуктът трябва да се поддържа сух

Продуктът е маркиран с логото CE 2797 за BSI

Оторизиран представител в Европейската общностEC REP

Съгласно Директивата относно ОЕЕО 2012/19/ЕС, всички отпадъци 
от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) трябва да се 
събират разделно и да не се третират заедно с обикновени битови 
отпадъци. Моля, третирайте отпадъците от този продукт и частите 
му по отговорен начин, щадящ околната среда.

Етикет с техническа информация
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1.5V DC

Step by step video:

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

Arazy Group GmbhEC REP
9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 Israel
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598
Help Desk: +1-888-748-2627

Itamar Medical Ltd.

www.itamar-medical.com


