Tack för att du väljer Withings Move ECG
SNABB INSTALLATIONS GUIDE

Innehåll
1 Withings Move ECG
1 CR2430 Batteri (Sitter redan i)
För att byta CR2430-batteri, ta din Withings Move ECG till
en kvalificerad specialist. Mer information finns på withings.
com/support/move-ecg
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Snabbstart från din smartphone
eller surfplatta
go.withings.com

Besök go.withings.com och ladda ner Health Mate-appen från din
mobila enhet. Skapa ditt konto eller logga in. Tryck på sidoknappen
på din Withings Move ECG för att väcka det. Klicka på + -knappen i
Enhetsmenyn i appen och följ instruktionerna.
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Mätning av elektrokardiogram (EKG)
& förmaksflimmer (AFib) detektion
Besök withings.com/about-ecg för att lära dig mer om EKGfunktionerna som medföljer denna produkt. Denna information
kommer också att presenteras i Health Mate-appen när funktionen
är aktiverad och är sedan tillgänglig när som helst via enhetens
inställningar. Move EKG är inte en medicinsk utrustning.

withings.com/
about-ecg
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Garanti
Withings Two (2) års begränsad garanti - Withings Move EKG
Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 Issy-les-Moulineaux (“Withings”) garanterar den Withings-märkta hårdvaruprodukten
(”Withings Product”) mot defekter i material och utförande när de normalt används i enlighet med Withings publicerade riktlinjer för
en period på två (2) år från slutköparens ursprungliga detaljhandelsköp (“Garantiperiod”). Withings publicerade riktlinjer inkluderar
men är inte begränsade till information i tekniska specifikationer, säkerhetsinstruktioner eller snabbstartguide. Withings garanterar
inte att Withings-produktens drift kommer att vara oavbruten eller felfri. Withings ansvarar inte för skador som uppstår till följd av
att inte följa anvisningarna för Withings-produktens användning.

Information för användare i Kanada
Den här enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna och med Industry Canada licensfria RSS-standarder.
Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten kan inte orsaka skadliga störningar, och (2) Denna enhet
måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift. Ändringar eller modifikationer
gjorda på denna utrustning som inte uttryckligen godkänts av Withings kan ogiltiga FCC-behörigheten att använda
denna utrustning. Information om exponering för radiofrekvensstrålning: enhetens utstrålade effekt är långt under FCC: s
radiofrekvenssexponeringsgränser. Anordningen ska dock användas på ett sådant sätt att potentialen för mänsklig kontakt under
normal drift minimeras.
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Material
Lista över material som
kan komma i kontakt med
huden under användning:
silikon och rostfritt stål.
För rengörings instruktion, vänligen
besök withings.com/support/move-ecg

Frekvensomfång: 2402.0 - 2480.0 MHZ
BC
Maximal uteffekt: -5.1 dBm
Withings SA förklarar härmed att enheten Withings Move överensstämmer med
de väsentliga kraven och andra relevanta krav i direktiv 2014/53 / EU. Försäkran
om överensstämmelse kan hittas på: withings.com/compliance ”Den överkorsade
symbolen för rullningskorg på din produkt, batteri och / eller tillbehör innebär
att föremålet klassificeras som elektrisk och elektronisk utrustning. Sådana
föremål bör inte blandas med allmänt hushållsavfall och måste föras till särskilda
insamlingsställen i slutet av deras arbetsliv för korrekt behandling, återvinning och
återvinning. På så sätt hjälper du att spara värdefulla resurser och främja återvinning
av material. “

Behöver du hjälp?
withings.com/support/move-ecg
Denna handbok finns tillgänglig på andra språk hos www.withings.com/guides
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