
הכנות להתחלת הבדיקה: 
נא לכבות את כל המכשירים המשדרים בחדר,  -

כמו שעונים חכמים, טלפונים חכמים אחרים  
ואוזניות, מכיוון שזה עלול להפריע לבדיקה.  

WatchPAT ONE לפתוח את אפליקציית  -
בטלפון הנייד שלך.  

לעקוב אחר ההוראות באפליקציה אשר  -
ידריכו אותך בשלבי הפעלת הבדיקה.  

הערה: למכשיר הסלולר שלך חייבת להיות גישה 
 WatchPAT ONE -לאינטרנט בזמן הכנת מכשיר ה

לבדיקה.

עם סיום הבדיקה:
1. ללחוץ על מקש END RECORDING באפליקציה

WatchPAT ONE ולפעול לפי ההוראות.  
2. אם האפלקציה נסגרת, יש לפתוח אותה, לוודא 

שהטלפון מחובר לאינטרנט ולהמתין להודעת 
 .Thank you תודה״"

   Thank you "הערה: רק כאשר רואים הודעת "תודה
המוצגת באפליקציה, הבדיקה הושלמה ונשלחה 

לרופא השינה שלך.
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WatchPAT™ ONE E חיישן חזה לא כלול בערכת *

 WatchPAT™ ONE -בבקשה לקרוא את ההנחיות הבאות לפני שימוש במכשיר ה

מדריך למשתמש

 Apple לסמארטפון שלך (זמין בחנות האפליקציות WatchPAT ONE להוריד את האפליקציה
.(Google Play או בחנות Store

הערה: חשוב לוודא שיש לך את מספר ה- PIN בעל ארבע הספרות כדי להפעיל את המכשיר.
להסיר בגדים הדוקים, טבעות, שעונים ותכשיטים אחרים.  -

להסיר את הלק וציפורניים מלאכותיות מהאצבע שתכנס לחיישן ולוודא שהציפורן קצוצה קצר.   -
יש לענוד את המכשיר על היד הלא דומיננטית, וניתן לחבר את חיישן האצבע לכל אצבע, למעט  -

האגודל.  
הערה: יתכן שתידרש השגחת מבוגר על מנת לתפעל את המכשיר.

הפעלת המכשיר:

WatchPAT™ ONE - תכולת הקופסה:
1.  מדריך למשתמש

2. מכשיר ה- WatchPAT™ ONE עם אצבעון (1)
וחיישן חזה (2)  

(3) AAA 3. סוללה



הערות חשובות:
• טמפרטורות אחסון ותפעול

.40°C – -0° לC בין    
• לא לנסות לחבר או לנתק שום חלק

   מהמכשיר.
• לא לנסות להכניס אובייקט זר

   כלשהו למכשיר. 
• במקרה של בעיה לא לנסות בשום

   פנים אופן לתקן לבד.

וידאו הוראות למשתמש
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לשימוש חד פעמי, אין להשתמש שוב

0°C - 40°C טמפרטורה

לעיין בהוראות השימוש

מתח פעולת סוללה

הגנה מפני כניסה בלתי מורשית

BF חלק מיושם מסוג

תאריך ייצור

תאריך תפוגה

יצרן מיכשור רפואי

מספר קטלוגי

מספר סידורי

לטפל בזהירות – שביר 

שמור יבש

נתונים טכניים וסימונים
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