
1.  Eu gostaria de começar usando Nikki e o NursingScope com seus 
sons de fábrica.

  Nikki pode ser usado fora da caixa, com montagem mínima. Se não 
necessitar alterar os sons de auscultação de fábrica logo, siga os 
passos a seguir:

  a.  Ligue o NursingScope apertando o sinal de mais ou menos locali-
zado na peça peitoral.

b.  Ao ligar, uma voz diz “Ativação do sistema. Modo um. Falha na 
inicialização da WiFi”. 

c.  Agora, o NursingScope está pronto para usar, você pode iniciar 
auscultando Nikki.

Guia de Início Rápido
Obrigado por adquirir Nikki o Manequim de Enfermagem com Auscultação.

Como gostaria de começar?

2.  Eu gostaria de começar trocando os sons de fábrica na biblioteca.

  Se você deseja alterar os sons cardíacos, pulmonares e intesti-
nais de fábrica, proceda aos passos a seguir.

 a. Confi guração do laptop
  •   Ligue o laptop Acer e digite os detalhes de login:
   Login: Nikki
   Senha: 12345

  •  Clique no símbolo de conexão Wi-Fi na barra de tarefas no 
canto inferior direito na área de trabalho e conecte-se à sua 
rede de Wi-Fi local.

  •  Clique duas vezes no ícone SimScope na área de trabalho.

  •  Você precisará preencher o formulário de registro, preen-
cha com todos os dados.

 b. Confi guração do roteador
  •  Ligue o roteador TP Link, conectando-o ao laptop Acer 

com o cabo USB fornecido ou simplesmente coloque-o na 
tomada. Deixe funcionar por 1-2 minutos.

  •  Agora, ao invés de usar sua conexão local, conecte à rede 
do roteador TP Link. Para fazer isso, volte ao símbolo da 
Wi-Fi na barra de tarefas no canto inferior direito na área de 
trabalho Acer e conecte à rede a seguir:

   Nome da Rede: SimScope_5G, Senha: Cardionics 
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 c. Confi guração do NursingScope
  •  Ligue o NursingScope apertando o sinal de mais ou menos 

localizado na peça peitoral.

  •  Ao ligar, uma voz diz “Ativação do sistema. Modo um. Wifi  
conectada”. 

  •  Assegure-se de que o nome de rede “SimScope_5G” este-
ja aparecendo na lista suspensa no canto superior esquer-
do do software. 

  •  Mantenha em mente que não há botão de liga/desliga no 
NursingScope. Ele desligará automaticamente quando a 
sessão acabar. O tempo de sessão pode ser alterado nas 
confi gurações de Wi-Fi no software.

  •  Edite as confi gurações de auscultação de fábrica escolhendo os sons da biblioteca localizada no lado esquerdo e clicando na fl echa 
em baixo. Não esqueça de clicar no botão “salvar”, que parece um disco pequeno.

  • Agora, o NursingScope está pronto para usar com os sons recentemente atribuídos, você pode começar a auscultar.

1. NursingScope – tempo de sessão
Assegure-se de que o NursingScope não desligará no meio 
tempo, seu tempo de sessão de fábrica está ajustado para 
4-5 minutos. Para ter certeza de que ele está ativo, ligue e 
aperte o sinal de mais ou de menos localizado no sino. Ao 
ligar, você ouvirá uma voz dizendo “Ativação do sistema. 
Modo um”.

2. NursingScope - pilha
Se tiver apertado o sinal de mais ou de menos e não ouvir 
coisa alguma, a pilha precisará ser trocada. Atenção: A carga 
da pilha varia grandemente de marca para marca e de tipo 
para tipo, portanto, use apenas pilhas AAA alcalinas. Nós 

recomendamos a Energizer Ultimate Lithium, que fornecerá 
energia ao NursingScope por até quatro horas.

3. Roteador
Verifi que se o roteador está corretamente conectado e 
funcionando, ele apresenta uma luz amarela.

4. Conexão à rede
Verifi que se a rede do roteador “SimScope_5G” está 
selecionada na lista de suas conexões de rede disponíveis 
(barra de tarefas no canto inferior direito da área de trabalho).

Se ainda não estiver conseguindo conectar seu NursingScope, contate seu representante comercial para assistência adicional.

DICAS DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o NursingScope não estiver conectando, tente o que segue:

FAÇA A LEITURA DESTE QR-CODE E SAIBA MAIS SOBRE NIKKI E ACESSE 
ESTE GUIA INICIAL EM SEU IDIOMA

››

01
/2

02
2

Mailto:vendas@3bscientific.com

