
1.  Nikki ve NursingScope’un varsayılan seslerini kullanarak 
eğitime başlamak isterim.

 Nikki, minimum kurulumla kutudan çıktığı gibi kullanılabilir. 
Varsayılan oskültasyon seslerini değiştirmeniz gerekmiyorsa, 
lütfen şu adımları takip edin:

  a.  Göğüs parçası üzerinde bulunan artı veya eksi işaretine 
basarak NursingScope'u açın.

b.  “System activation. Mode one. WiFi initialization failed.”
sesli uyarısı çalar.

c. Artık NursingScope kullanıma hazırdır, 
  Nikki ile oskültasyon eğitimine başlayabilirsiniz. 

Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Nikki Hasta Bakımı ve Oskültasyon Eğitim Mankenini satın aldığınız için teşekkür ederiz. 

Nasıl başlamak istersiniz?

2.  Kütüphanedeki varsayılan sesleri değiştirerek eğitime 
başlamak istiyorum.

  Varsayılan kalp, akciğer ve bağırsak seslerini değiştirmek 
isterseniz, lütfen aşağıdaki adımlarla devam edin.

 a. Dizüstü bilgisayarı kurun
  • Acer dizüstü bilgisayarı açın. 
   Login: Nikki, şifre: 12345

  •  Masaüstünde sağ alt görev çubuğundaki Wi-Fi bağlantısını 
temsil eden simgeye tıklayın ve yerel Wi-Fi ağınıza 
bağlanın.

  • Masaüstünde bulunan SimScope sembolüne çift tıklayın. 

  •  Kayıt formunu doldurmanız istenir; lütfen tüm verileri 
doldurun.

 b. Yönlendiriciyi kurun
  •  TP Link yönlendiriciyi, verilen USB kablosuyla Acer dizüstü 

bilgisayara bağlayarak veya bir elektrik prizine takarak 
açın. 1-2 dakika süreyle çalışmasına izin verin.

  •  Artık yerel bağlantınızı kullanmak yerine 
   lütfen TP Link yönlendirici ağına bağlanın. Bunu yapmak   
   için, Acer masaüstünün sağ alt görev çubuğundaki Wi-Fi   
   sembolüne geri dönün ve aşağıdaki ağa bağlanın: 

   Ağ Adı: SimScope_5G, Şifre: Cardionics 
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 c. NursingScope’u kurun
  •  Göğüs parçası üzerinde bulunan artı veya eksi işaretine 

basarak NursingScope'u açın.

  •  “System activation. Mode one. Wifi connected.” sesli 
uyarısı çalar. 

  •  Lütfen yazılımın sol üst köşesinde yer alan açılır listede 
“SimScope_5G” ağ adının görüntülendiğinden emin olun. 

  •  Lütfen NursingScope üzerinde açma/kapama düğmesi 
olmadığını unutmayın. Oturum süresi sona erdiğinde 
otomatik olarak kapanır. Oturum süresi, yazılımdaki Wi-Fi 
ayarlarından değiştirilebilir.

  •  Varsayılan oskültasyon ayarlarını, sol tarafta bulunan kütüphaneden sesleri seçip alt tarafta yer alan oka tıklayarak düzenleyin. Küçük 
bir disk gibi görünen “save” düğmesine tıklamayı unutmayın.

  • Artık NursingScope yeni atanan seslerle kullanıma hazırdır, oskültasyona başlayabilirsiniz. 

1. NursingScope – oturum süresi
Bu arada NursingScope'un kapanmadığından emin olun, 
varsayılan oturum süresi 4,5 dakika olarak ayarlanmıştır. 
Etkin olduğundan emin olmak için takın ve göğüs parçasında 
bulunan artı veya eksi işaretine basın. “System activation. 
Mode one.” sesli uyarısını duymalısınız. 

2. NursingScope – pil
Artı veya eksi işaretine bastıysanız ve hiçbir şey 
duymuyorsanız, pilin değiştirilmesi gerekir. Dikkat: Pil kullanım 
ömrü markalar ve türler arasında büyük farklılıklar gösterir, bu 
nedenle lütfen yalnızca AAA alkalin piller kullanın. 

NursingScope'a dört saate kadar güç sağlayan Energizer 
Ultimate Lithium pilini öneriyoruz.

3. Yönlendirici
Yönlendiricinin düzgün şekilde bağlandığından ve 
çalıştığından emin olun; sarı bir ışık yanmalıdır.

4. Ağ bağlantısı
Kullanılabilir ağ bağlantılarınız listesinde (masaüstünde sağ alt 
görev çubuğu) yönlendirici ağında “SimScope_5G” seçili olup 
olmadığını kontrol edin.

NursingScope'a hala bağlantı sağlayamıyorsanız, daha fazla yardım almak için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin. 

SORUN GİDERME İPUÇLARI 

NursingScope bağlanmıyorsa aşağıdakileri deneyin:

NİKKİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK VE BU BAŞLANGIÇ KILAVUZUNA KENDİ 
DİLİNİZDE ERİŞMEK İÇİN BU QR KODUNU TARAYIN
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