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Ühekordne kodune uneapnoe test Ühekordne kodune uneapnoe test

Samm-sammuline videojuhend on 
saadaval aadressil 

watchpatone-howtouse.com

Kui teil on küsimusi, 
võite pöörduda 

Itamar® Medical kasutajatoe 
poole numbril:

 1-888-748-2627

Samm sammult juhised
www.itamar-medical.com

Valige alltoodud QR-kood, et laadida 
alla WatchPAT® ONE rakendusItamar Medical Ltd.

9 Halamish Street, PO 3579
Caesarea 3088900 Iisrael
T: +972-4-6177000, F: +972-4-6275598

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Saksamaa

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.
• WatchPAT®ONE ei tohi põhjustada ebamugavust ega 

valu. Kui teil tekib talumatu ebamugavus, eemaldage 
seade ja helistage kasutajatoele.

• Kontrollige akut enne paigaldamist visuaalselt ja 
veenduge, et see ei ole tursunud, pragunenud, lekkinud 
ega muude vigadega.

Arazy Group Gmbh

Tehnilise teabe märgistamine
Hoiatus: Föderaalsed seadused piiravad selle seadme 
müümise litsentseeritud tervishoiutöötaja poolt või 
tellimusel

Ühekordseks kasutamiseks, mitte uuesti kasutada

Temperatuuri piirväärtus 0oC - 40oC.

Vaadake kasutusjuhendit

Aku tööpinge

Varjutumiskaitse

Tüüp BF rakendatud osa

Föderaalse kommunikatsioonikomisjoni 
identifitseerimisnumber

Meditsiiniseadmete tootja

Katalooginumber

Seerianumber

Valmistamiskuupäev

Kõlblik kuni kuupäev

Habras, käsitsege ettevaatlikult

Hoidke kuivana

IC: 27705-WATCHPATONEISED Kanada sertimisnumber

HVIN: WatchPAT ONE Tuvastab tooteversiooni riistvara tehnilised andmed

Meditsiiniseade

Jaapani sertimissümbolid

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.

R
EF

  O
M

21
93

48
8 

- 
Ed

. 3

Samm-sammuline videojuhend 
on saadaval aadressil watchpatone-howtouse.com



WatchPAT® ONE
Ühekordne kodune uneapnoe test
Samm sammult juhised

Käesolev juhend näitab teile samm-sammult, kuidas 
WatchPAT® ONE kodust uneapnoe testi õigesti kasutada.

Enne WatchPAT® ONE kasutamist:

 Soovitatav on kasutada WatchPAT® ONE seadet oma 
mittedomineeriva käega.
 Sondi võib panna igale sõrmele, välja arvatud pöial.
 Enne kasutamist eemaldage kitsad riided, sõrmused, 
kellad ja muud ehted.
 Eemaldage sõrmelt küünelakk ja kunstküüned ning 
veenduge, et sõrmeküüs on lühikeseks lõigatud.

Märkus: Kasutage ainult Alkaline AAA-akut. 
Ärge sisestage akut enne, kui olete valmis magama minema.

1. Enne uneuuringuga jätkamist veenduge, et teil on 
internetiühendus, telefon, WatchPAT® ONE seade ja 
PIN-kood.

Telefon WatchPAT® ONE Internetiühendus PIN-kood

2. Laadige WatchPAT® ONE rakendus oma 
mobiilseadmesse (saadaval Apple App 
Store'is ja Google Play Store'is).

3. Avage WatchPAT® ONE rakendus ja lubage kõik 
rakenduses nõutavad õigused. Need õigused on 
rakenduse toimimiseks vajalikud.

Võtke WatchPAT® ONE karbist välja. Kiirülevaate 
saamiseks klõpsake rakenduse nuppu „Preview“ 
(eelvaade), näidates, kuidas seadet seadistada.

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu 
„Ready“ (valmis).

EELVAADE

VALMIS

8. Võtke rinnaandur (norskamise ja kehaasendi andur) ning 
suunake kaabel läbi varruka ja kaelaava. 
Eemaldage kleebiselt sakk ja kinnitage 
andur vahetult rinnakusälgu alla. 

* Kui teie WatchPAT® ONE seade ei sisalda 
rinnaandurit, jätke see samm vahele.

JÄRGMINE

JÄRGMINE

JÄRGMINE

JÄRGMINE

JÄRGMINE

SISESTA

7. Pange WatchPAT® ONE seade 
oma mittedomineeriva käe peale. 
Veenduge, et see ei ole liiga 
pingul ega liiga lõdvalt.

6. Sisestage oma arstilt või 
teenusepakkujalt saadud 
4-kohaline PIN-kood ja vajutage 
„Enter“ (sisesta).

5. Eemaldage kell ja ehted 
oma uuringukäelt.

4. Sisestage aku 
WatchPAT® ONE 
seadmesse.

ENTER PIN
Sisestage määratud neljakohaline PIN-kood 

(isikukood) ja vajutage sisestusklahvi 
(ENTER)

Aku

9. Asetage sond täielikult oma mittedomineeriva käe 
sõrmele. Võite kasutada mis tahes sõrme 
peale pöidla. Sond tuleb sisestada nii, 
et TOP märgisega kleebis asetseks 
sõrmeküüne kohal. 
Hoidke sondi kõval pinnal ja tõmmake 
eemaldamiseks sondist aeglaselt TOP 
sakki enda poole.

a. Veenduge, et teie telefon ei asu WatchPAT® ONE 
seadme juurest rohkem kui 5 meetri kaugusel.

b. Lülitage välja kõik teised ruumis olevad saateseadmed, 
nagu muud nutitelefonid, nutikellad ja kõrvaklapid, sest 
need võivad testi segada.

c. Ühendage telefon laadijaga, see peab jääma terveks 
ööks elektrivõrku. Kui teil on vaja öisel ajal üles tõusta, 
ei pea te telefoni endaga kaasas kandma.

Nüüd klõpsake uneuuringu 
alustamiseks nuppu „Start“ 
(alusta).

ALUSTA

11. Hommikul ärgates vajutage nuppu „End 
Recording“ (lõpeta salvestamine) ja oodake 
mõni minut, kuni seade andmeedastuse lõpetab. 
Pärast andmeedastuse lõpuleviimist saadetakse 
teile tänusõnum. 

Pärast vastuvõtmist vajutage „Close 
Application” (sulge rakendus).

LÕPETA 
SALVESTAMINE

SULGE RAKENDUS

12. Eemaldage rinnaandur, sond ja WatchPAT® ONE seade. 

V.a USA: Seadet ei ole vaja alles hoida ega tagastada.
Te võite selle lihtsalt ära visata.
USA: Kui soovite osaleda WatchPAT® ONE Green Programmis, võite seadme 
kaasasoleva ettemakstud tagastussildiga tagastada. Pärast testi sooritamist 
pange seade karpi, kinnitage silt ettenäidatud viisil karbile ja saatke see meile 
keskkonna kaitsmise nimel nõuetekohaseks töötlemiseks tagasi. Teenus on 
tasuta. Kui otsustate WatchPAT ® ONE Green Programmis mitte osaleda, ei 
ole vaja seadet alles jätta ega tagastada. Te võite selle lihtsalt ära visata.

Kui olete lõpetanud, vajutage 
nuppu „Next“ (järgmine).

Kui olete lõpetanud, 
vajutage nuppu „Next“ 
(järgmine).

Kui olete lõpetanud, 
vajutage nuppu „Next“ 
(järgmine).

Kui olete lõpetanud, vajutage 
nuppu „Next“ (järgmine).

10. Kõik on valmis. 
Viimased sammud enne uneuuringu alustamist: 

Kui olete lõpetanud, vajutage nuppu „Next“ 
(järgmine).


