
1.  Nikki és a NursingScope használatát az alapértelmezett 
hangjaikkal szeretném kezdeni.

 Nikki használható kivéve a dobozból, minimális beállítással. 
Ha nem kell módosítania az alapértelmezett auszkultációs 
hangokat, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket:

  a.  Kapcsolja be a NursingScope-ot a mellkasi részen található 
plusz vagy mínusz jel megnyomásával.

b.  Hangutasítás hallható: „System activation. Mode one. WiFi 
initialization failed” (Rendszeraktiválás. Első üzemmód. A 
WiFi inicializálása nem sikerült).

c. Most a NursingScope használatra kész, kezdheti az 
  auszkultációt Nikkivel. 

Beüzemelési útmutató
Köszönjük, hogy megvásárolta Nikkit, az auszkultáció gyakorlására szolgáló 
betegápolási tanbábut. 

Hogyan szeretné kezdeni?

2.  A könyvtárban található alapértelmezett hangok 
megváltoztatásával szeretném kezdeni.

  Ha meg szeretné változtatni az alapértelmezett szív-, tüdő- és 
bélhangokat, kérjük, folytassa a következő lépésekkel.

 a. Laptop beállítása
  • Kapcsolja be az Acer laptopot.

  •  Kattintson a Wi-Fi kapcsolatot jelző szimbólumra az 
asztal jobb alsó tálcáján, és csatlakozzon a helyi Wi-Fi 
hálózathoz.

  •  Kattintson duplán az asztalon található SimScope 
szimbólumra. 

  •  A rendszer felkéri a regisztrációs űrlap kitöltésére, kérjük, 
töltse ki az összes adatot.

 b. Router beállítása
  •  Kapcsolja be a TP Link routert : csatlakoztassa az Acer 

laptophoz a mellékelt USB kábel használatával, vagy 
egyszerűen dugja be a konnektorba. Hagyja 1-2 percig 
futni.

  •  Most a helyi hálózati kapcsolat használata helyett, kérjük, 
    csatlakozzon a TP Link router hálózatához. Ehhez térjen   

vissza a Wi-Fi szimbólumhoz az Acer asztal jobb alsó   
tálcáján, és csatlakozzon a következő hálózathoz: 

    Network Name (Hálózat neve):
SimScope_5G, Password (Jelszó): Cardionics 



3B Scientifi c Europe Kft. • Taneszközgyártó és Forgalmazó Kft • Kozma u. 9/B. • H-1108 Budapest • Hungary 

3bscientifi c.com • Phone: +36 1 431 09 14 • Fax: +36 1 262 33 93 • E-mail: eu3bs@3bscientifi c.com

 c. NursingScope beállítása
  •  Kapcsolja be a NursingScope-ot a mellkasi részen található 

plusz vagy mínusz jel megnyomásával.

  •  Hangutasítás hallható: „System activation. Mode one. 
   Wifi  connected” (Rendszeraktiválás. Első üzemmód. Wifi    
   kapcsolódott). 

  •  Győződjön meg arról, hogy a „SimScope_5G” hálózat neve 
megjelenik a szoftver bal felső sarkában található legördülő 
listában. 

  •  Ne feledje, hogy a NursingScope-on nincs be/ki gomb. 
A munkamenet lejárta után automatikusan kikapcsol. A 
munkamenet ideje a szoftver Wi-Fi beállításaiban módosítható.

  •  Szerkessze az alapértelmezett auszkultációs beállításokat úgy, hogy kiválasztja a hangokat a bal oldalon található könyvtárból, és a 
lenti nyílra kattint. Ne felejtsen el rákattintani a „mentés” gombra, amely úgy néz ki, mint egy kis lemez.

  • Most, hogy a NursingScope használatra kész az újonnan hozzárendelt hangokkal, megkezdheti az auszkultációt. 

1. NursingScope – működési idő
Győződjön meg róla, hogy a NursingScope közben nem 
kapcsol ki, az alapértelmezett működési idő 4,5 perc. Annak 
érdekében, hogy meggyőződjön annak aktivitásáról, nyomja 
meg a mellkasi részen található plusz vagy mínusz jelet. 
Bekapcsoláskor hangutasítás hallható: „System activation. 
Mode one” (Rendszeraktiválás. Első üzemmód). 

2. NursingScope – elem
Ha megnyomta a plusz vagy mínusz jelet, és nem hall semmit, 
akkor az elemet ki kell cserélni. Figyelem: Mivel az elemek 
élettartama a márkák és típusok szerint nagyon eltérő, ezért 

kérjük, csak AAA alkáli elemeket használjon. Ajánljuk az 
Energizer Ultimate Lithium elemet, amely akár négy órán 
keresztül is táplálja a NursingScope-ot.

3. Router
Ellenőrizze, hogy a router megfelelően van-e csatlakoztatva 
és működik-e, ilyenkor sárga fénynek kell megjelennie.

4. Hálózati kapcsolat
Ellenőrizze, hogy a „SimScope_5G” router hálózat ki van-e 
választva az elérhető hálózati kapcsolatok listájában (az asztal 
jobb alsó sarkában).

Ha továbbra sem tudja csatlakoztatni a NursingScope-ot, további segítségért forduljon értékesítési képviselőhöz. 

HIBAELHÁRÍTÁSI TIPPEK 

Ha a NursingScope nem csatlakozik, próbálkozzon a következővel:

OLVASSA BE EZT A QR-KÓDOT , HOGY TÖBBET TUDJON MEG NIKKIRŐL, ÉS 
HOZZÁFÉRJEN EHHEZ A KEZDÉSI ÚTMUTATÓHOZ A SAJÁT NYELVÉN
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