
Ettevalmistamine testi alustamiseks:
- Lülitage kõik muud ruumis olevad
 raadiosaateseadmed, näiteks nutikellad,
 muud nutitelefonid ja kõrvaklapid välja, kuna
 see võib testi häirida.
- Avage oma mobiilseadmes rakendus
 WatchPAT ONE.
- Järgige rakenduse juhiseid, mis juhendavad
 teid testi toimimise etappides
Märkus: Teie telefonil peab olema 
Interneti-juurdepääs, kui seadistate testi 
jaoks WatchPAT ONE seadme.

Testi lõpus:
1. Vajutage rakenduses WatchPAT ONE nuppu
 END RECORDING ja järgige juhiseid.
2. Kui rakendus on suletud, avage see,
 veenduge, et telefon on
 Interneti-ühendusega, ja oodake "Thank
 you" teatist.
Märkus: Ainult siis, kui näete rakenduses 
esitatud teadet "Thank you", test täidetakse ja 
saadetakse arstile.
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* WatchPAT™ ONE E ei sisalda rindkere andurit

WatchPAT™ ONE kast sisaldab:
1. Samm-sammult juhend
2. WatchPAT™ ONE seade -
 sõrmesondi (1) ja rindkereanduriga (2)* 
3. AAA-aku (3)

Enne WatchPAT ONE rakendamist lugege läbi järgmised juhised:

SAMM-SAMMULT JUHEND

Laadige oma mobiilseadmesse alla rakendus WatchPAT ONE (saadaval Apple App 
Store'is või Google Play poes).
Märkus: Seadme aktiveerimiseks veenduge, et teil oleks neljakohaline PIN-kood.
- Eemaldage lahtised riided, sõrmused, käekellad ja muud ehted.
- Eemaldage sõrmelt küünelakk ja kunstküüned ning veenduge, et sõrmeküüs on
 lühikeseks lõigatud.
- Seadet tuleb kanda mitte domineerival käel ja sõrmeanduri saab kinnitada ükskõik
 millise sõrme külge, välja arvatud pöial.
Märkus: Seadme rakendamiseks võib olla vajalik täiskasvanute järelevalve.

Seadme kasutamine:



Olulised märkused:
• Ladustamis- ja töötemperatuur
   0°C - 40°C
• Ärge proovige ühtegi seadme
   osa ühendada ega lahti
   ühendada. 
• Ärge proovige seadmesse sisse
   viia ühtegi võõrkeha.
• Ärge mingil juhul proovige
  probleemi ise lahendada.

Ühekordseks kasutamiseks, mitte uuesti kasutada

Piirtemperatuur 0°C - 40°C

Vaadake kasutusjuhendit

Föderaalse kommunikatsioonikomisjoni identifitseerimisnumber
2APUBWPONE

FCC ID

Aku tööpinge

Varjutumiskaitse

Tüüp BF hõlmab ainult osa

Valmistamiskuupäev

Kõlblik kuni kuupäev

SN

Meditsiiniseadmete tootja

Katalooginumber

Seerianumber

REF

Habras, käsitsege ettevaatlikult

Hoidke kuivana

Toode on BSI jaoks tähistatud CE-logoga 2797

Volitatud esindaja Euroopa ÜhendusesEC REP

Vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile 
2012/19/EL tuleb kõik elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmed koguda eraldi ja neid ei tohi käidelda koos tavaliste 
olmeprügiga. Kõrvaldage see toode ja kõik selle osad 
vastutustundlikult ning keskkonnasõbralikult.

Tehnilise teabe märgistamine
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1.5V DC

Step by step video:
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