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1. Mang HeartBug của quý vị vào mọi lúc
Bác sĩ của quý vị đã ghi danh quý vị cho một tuần hoặc một tháng. Xin vui lòng lúc nào cũng mang HeartBug của quý vị
(ngay cả lúc quý vị ngủ trên giường) bắt đầu từ bây giờ, bởi vì chúng tôi không thể gia hạn cho quý vị.

Gỡ HeartBug ra để tắm

Đặt các miếng dán và giây như
vầy. Màu trắng bên tay mặt!

Mang vòng quanh cổ, trên
giây nịt hoặc trong túi.

Gỡ HeartBug ra. Để
những miếng dán lại.

Đừng cọ rửa các miếng dán.
Vỗ nhẹ bằng khăn để làm khô.

Khi quý vị kết nối các sợi dây của quý vị, HeartBug sẽ phát ra điệu nhạc “xin chào” (“hello”) và chớp đèn màu xanh lá cây. Cũng có điệu nhạc
“chào tạm biệt” (“goodbye”) (và những chớp đèn màu đỏ) khi quý vị rút dây ra. Những điệu nhạc này nói cho quý vị biết là HeartBug vận
hành tốt. Nếu quý vị không nghe thấy những điệu nhạc này, hãy gọi cho chúng tôi ở số 1800 529 275 để được giúp đỡ.

2. Gửi đi mỗi sáng và chiều
Quý vị vui lòng gửi đi mỗi sáng và chiều. HeartBug của quý vị theo dõi liên tục và sẽ có những ghi nhận tự động bên
trong máy, những ghi nhận này quan trọng. Chúng tôi nghiêm túc về việc quý vị gửi đi mỗi sáng và chiều, vì vậy chúng tôi
sẽ gửi lời nhắc nhở đến quý vị nếu quý vị không làm điều này (và có thể gọi cho quý vị nữa!) Hãy gửi bằng điện thoại của
quý vị. Nếu quý vị dùng điện thoại bàn, có số để quý vị gọi. Nếu quý vị có điện thoại thông minh (smartphone), xin vui
lòng dùng ứng dụng (app) (đừng bấm số) vì cách này hoạt động hữu hiệu hơn nhiều.

a) Dùng điện thoại bàn

Gỡ HeartBug ra. Để
những miếng dán lại.

Leave stickers on.

Quay số 1800 529
275. Nhấn 1 và nghe.

Sau tiếng bíp, nói
tên quý vị.

Đặt những khía ngang với lỗ nói
chuyện trên điện thoại. Đừng dùng loa
ngoài (speakerphone).

Chờ đến khi xong (lên tới 4 phút)

Nhấn nút đỏ để chạy máy.
(Chỉ cần nhấn và buông ra)

Nhấn # và rồi nghe.

Nếu quý vị bị gián đoạn,
quý vị có thể lại gửi nữa
trước khi quý vị nối lại.

reconnect.

b) Dùng điện thoại thông minh

Bấm vào kết nối để
tải xuống ứng dụng

Mở ứng dụng và bấm vào
“Send my recordings”

Rút các giây ra và
bấm YES

Đặt HeartBug bên cạnh
mi-crô, bấm NEXT

Nhấn và buông nút đỏ trên
HeartBug để chạy máy

Khi những tiếng động đã
ngưng bấm FINISHED

Trang cám ơn nói quý vị
biết còn lại bao nhiêu ngày

Sau khi có xác nhận,
nối các giây lại.

3. Ghi nhận khi quý vị cảm thấy các triệu chứng của mình
Khi quý vị cảm thấy những triệu chứng của mình hãy nhấn nút đỏ. Đừng lo là mình chậm quá, quý vị có
tới 40 giây để nhấn nút. HeartBug sẽ ghi nhận trong 40 giây, vậy hãy thoải mái, ngồi yên và đừng quơ hai
cánh tay lên xuống! Sau đó xài ứng dụng và nói chúng tôi biết quý vị đang cảm thấy điều gì.

Nhấn và buông nút đỏ
để ghi nhận.

Ghi nhận trong 40 giây và chớp đèn. Có
tiếng bíp lúc bắt đầu và chấm dứt.

Điện thoại thông minh? Hãy mở
ứng dụng và nói chúng tôi biết
quý vị đang cảm thấy điều gì.

Nên biết!
Bộ nhớ

Pin (battery)

Những ghi nhận tự động

Có đủ chỗ cho 8 cuộc ghi nhận. Quý vị
có thể kiểm tra có bao nhiêu. Rút một
sợi giây ra. Sau điệu nhạc “Chào từ
biệt” đếm số tiếng bíp/chớp đèn:

Pin phải xài được 3-4 tuần lễ.

Nếu quý vị nghe một hay hai tiếng bíp
thì đừng lo, đó chỉ là HeartBug của qúy
vị đang tự động ghi nhận.

Ví dụ

3 cuộc ghi nhận

Nếu quý vị nghe 3 tiếng bíp dài và
trầm với những chớp đèn đỏ, đó là
lúc phải thay pin.
Có một pin dự phòng trong hộp của
quý vi. Đây là cách thay pin:

Những miếng dán

Tiếng bíp dài có nghĩa là bộ nhớ đầy.
Hãy gửi bây giờ để giải tỏa bộ nhớ.

Xoay nắp để mở

Nạy pin ra

Những miếng này phải kéo dài ít nhất một
tuần.
Nếu miếng nào bong ra, hãy thay thế.
Để có kết quả tốt nhất, đặt lên trên xương
thí dụ xương sườn và xương đòn.
Cần thêm miếng dán?
Gọi cho chúng tôi số 1800 529 275

