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Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku Apnesi Testi Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku Apnesi Testi

Adım-adım video talimatı için lütfen şu 
adresi ziyaret edin: 

watchpatone-howtouse.com

Sorularınız olursa 
aşağıdaki numaradan 

Itamar® Medical Yardım 
Masası ile iletişim 

kurabilirsiniz:
 1-888-748-2627

Adım-Adım Talimat Kılavuzu

WatchPAT® ONE Uygulamasını indirmek 
için aşağıdaki QR Kodu tarayınItamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO box 3579
Caesarea Ind. Park, 3088900 İsrail
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Almanya

Önemli Notlar:
• Saklama ve çalışma sıcaklıkları 

0oC - 40oC
• Ünitenin herhangi bir parçasını 

bağlama veya bağlantısını kesme 
girişiminde bulunmayın.

• Ünitenin içine herhangi bir yabancı 
cisim sokmaya çalışmayın.

• Hiçbir koşul altında herhangi 
bir sorunu kendiniz onarmaya 
çalışmayın.

• WatchPAT® ONE ünitesinin herhangi 
bir rahatsızlık veya ağrıya neden 
olması beklenmez. Dayanılmaz bir 
rahatsızlık hissederseniz, cihazı 
çıkarın ve yardım masasını arayın.

Arazy Group Gmbh

Teknik Bilgi Etiketi Açıklaması
Uyarı: Federal yasalar, bu cihazın yalnızca lisanslı 
bir sağlık uzmanı tarafından veya sağlık uzmanının 
siparişiyle satılmasına izin verir.

Tek kullanımlıktır, yeniden kullanmayın

Sıcaklık limiti 0oC - 40oC

Kullanım talimatına başvurun

Pil çalışma voltajı

Giriş koruması

BF tipi uygulamalı parça

Federal iletişim komisyonu kimlik numarası

Tıbbi cihaz üreticisi

Katalog numarası

Seri numarası

Üretim tarihi

Son kullanma tarihi

Ürün, BSI için CE logosu 2797 ile işaretlenmiştir. 

Avrupa Topluluğundaki yetkili temsilci

Kırılabilir, dikkatli taşıyın

Kuru tutun

2012/19/EU sayılı WEEE Direktifine göre, tüm atık elektrikli 
ve elektronik ekipman (EEE) ayrı toplanmalı ve normal evsel 
atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir. Lütfen bu ürünü ve 
tüm parçalarını sorumlu biçimde ve çevreye zarar 
vermeyecek şekilde bertaraf edin.
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Adım-adım video talimatı için
watchpatone-howtouse.com adresini ziyaret edin



WatchPAT® ONE
Tek Kullanımlık Ev Tipi Uyku 
Apnesi Testi
Adım-Adım Talimat Kılavuzu

Bu kılavuz sizi adım-adım yönlendirecek ve WatchPAT® 
ONE Ev Tipi Uyku Apnesi Testinin nasıl doğru kullanıldığını 
size gösterecektir.

WatchPAT® ONE cihazını uygulamadan önce:

 WatchPAT® ONE cihazını baskın olmayan elinize 
uygulamanız önerilir.
 Prob, başparmak dışında herhangi bir parmağa takılabilir.
 Kullanmadan önce, sıkı giysileri, yüzükleri, saatleri ve 
diğer takıları çıkarın.
 Test parmağındaki oje ve yapay tırnakları çıkarın ve 
tırnağın kısa kesildiğinden emin olun.

Not: Sadece Alkalin AAA pil kullanın. 
Uyumaya hazır olana kadar pili takmayın.

1. Uyku testine geçmeden önce, internet erişimiz, 
telefonunuz, WatchPAT® ONE cihazınız ve PIN numaranız 
olduğundan emin olun.

Telefon WatchPAT® ONE İnternet Erişimi PIN Numarası

2. WatchPAT® ONE uygulamasını mobil cihazınıza indirin 
(Apple App Store ve Google Play 
Store'dan edinilebilir).

3. WatchPAT® ONE uygulamasını indirin ve uygulamanın 
gerektirdiği tüm izinleri verin. Bu izinler uygulamanın 
çalışması için gereklidir.

WatchPAT® ONE cihazını kutudan çıkarın. Uygulamada 
“Preview” (Önizleme) düğmesini tıklayarak cihazın 
kurulumunu gösteren bir hızlı turu  
izleyebilirsiniz.

Hazır olduğunuzda “Ready” (Hazır) 
düğmesine basın.

ÖNİZLEME

HAZIR

8. Göğüs sensörünü (horlama ve vücut konum sensörü) 
alın ve kabloyu giysi kolunuzun içinden 
geçirip boyun açıklığından çıkarın. 
Etikettekin arkasındaki kağıdı çıkarın ve 
sensörü göğüs kemiği girintinizin hemen 
altına takın. 

* WatchPAT® ONE cihazınızda göğüs 
sensörü yoksa, bu adımı atlayın.

İLERİ

İLERİ

İLERİ

İLERİ

İLERİ

GİRİŞ

7. WatchPAT® ONE cihazını baskın 
olmayan elinize yerleştirin. 
Çok sıkı veya çok gevşek 
olmadığından emin olun.

6. Hekiminizin muayenesinde 
veya uzman tarafından verilen 4 
basamaklı PIN kodunu girin ve 
“Enter” (Giriş) tuşuna basın.

5. Test elinizden kol saatinizi 
ve takılarınızı çıkarın.

4. Pili WatchPAT® ONE 
cihazına yerleştirin.

PIN KODUNU GİRİN
Belirlenmiş dört basamaklı PIN (Kişisel 

Kimlik Numarası) kodunu girin ve ENTER 
(GİRİŞ) tuşuna basın

Pil

9. Probu, baskın olmayan elinizin bir parmağına sonuna 
kadar yerleştirin. Başparmak dışında herhangi bir 
parmağınızı kullanabilirsiniz. Prob, TOP (ÜST) 
yazılı etiket tırnağın üstünde olacak 
şekilde takılmalıdır. Probu sert bir 
yüzeye temas edecek şekilde tutun 
ve TOP (ÜST) etiketini kendinizde 
doğru yavaşça çekerek probdan 
çıkarın.

a. Telefonunuzun WatchPAT® ONE cihazından en fazla 5 
metre uzaklıkta olduğundan emin olun.

b. Başka akıllı telefonlar, akıllı saatler ve kulaklıklar gibi 
odadaki tüm diğer verici cihazları kapatın, çünkü testi 
etkileyebilirler.

c. Telefonunuzu şarj cihazına bağlayın, gece boyunca 
takılı kalmalıdır. Geceleyin yataktan kalkmanız 
gerekirse, telefonu takılı tutun, yanınızda taşımanız 
gerekmez.

Şimdi uyku testinizi başlatmak için 
“Start” (Başlat) düğmesini tıklayın.

BAŞLAT

11. Sabahleyin uyandığınızda, “End Recording” 
(Kaydı Sonlandır) düğmesine basın ve cihazın 
veri iletimini tamamlaması için birkaç dakika 
bekleyin. Veri iletimi tamamlandıktan sonra, bir 
teşekkür mesajı alacaksınız. 

Mesaj alındığında “Close Application” 
(Uygulamayı Kapat) düğmesine basın.

KAYDI SONLANDIR

UYGULAMAYI KAPAT

12. Göğüs sensörü, prob ve WatchPAT® ONE cihazını 
çıkarın. Cihazın saklanması veya iade edilmesi 
gerekmez. Sadece atmanız yeterlidir.

Hazır olduğunuzda "Next" 
(İleri) düğmesine basın.

Hazır olduğunuzda "Next" 
(İleri) düğmesine basın.

Hazır olduğunuzda "Next" 
(İleri) düğmesine basın.

Hazır olduğunuzda "Next" 
(İleri) düğmesine basın.

10. Şimdi tam olarak hazırsınız. 
Uyku testinizde başlamadan önceki son birkaç adım: 

Hazır olduğunuzda "Next" (İleri) 
düğmesine basın.


