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Bu Kullanıcı El Kitabı Hakkında 

Bu el kitabı, CS System'ı güvenli ve etkili bir şekilde çalıştırmak ve kullanmak için 

gerekli olan bilgileri içerir. 

CS System 3'ü ve uygulamasını çalıştırmadan önce lütfen el kitabını okuyun. El 

kitabının herhangi bir kısmının yeteri kadar açık olmadığını düşünüyorsanız, destek 

almak için yerel distribütörünüzle iletişime geçin. 

Kullanıcı el kitaplarının farklı dillerdeki versiyonlarına web sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz: https://www.cardiacsense.com/user-manual/. 

Kurallar 

Kurallar bölümünde, bu el kitabında kullanılan temel sembol ve gezinme öğelerinin 

açıklaması yer alır. 

Semboller 

Bu Kullanıcı El kitabında üç farklı özel mesaj vardır: 

 

Uyarı 

Uyarı, kullanıcıyı, kaçınılmadığı takdirde ölüm veya ciddi yaralanmayla 

sonuçlanabilecek bir durum hakkında uyarır. Bunun yanı sıra, 

potansiyel ciddi yan etkileri ve güvenlik tehlikelerini de ifade edebilir. 

 

 

Dikkat 

Dikkat ifadesi, kullanıcıyı, kaçınılmadığı takdirde kullanıcının veya 

hastanın düşük veya orta dereceli yaralanmaya maruz kalabileceği 

veya ekipman ya da diğer nesnelerin hasar görebileceği konusunda 

uyarmak üzere kullanılır. Ayrıca, güvenli olmayan uygulamalara karşı 

da uyarır. 

 

 

Not 

Not mesajı, sistemin çalıştırılmasına yardımcı olabilecek diğer önemli 

bilgileri sağlar. 

Gezinme 

Çeşitli uygulama öğelerinde gezinmenize yardımcı olacak aşağıdaki kısa talimat 

formunu ekledik. 

Kısa Talimat Değişiklikler 

Herhangi bir pencerede, şunları seçin:  

Menu > My profile > (login) > Personal 
Information (Menü > Profilim > (oturum 
açma) > Kişisel Bilgiler) 

Herhangi bir ekranda: 

1. Menu (Menü) simgesine dokunun. 

2. My profile (Profilim) öğesini seçin. 

3. Uygulamaya giriş yapın. 

4. Kişisel bilgileri seçin. 

5. Eylemi gerçekleştirin veya 
parametre değerini düzenleyin. 

https://www.cardiacsense.com/user-manual/


 

 

Önemli Notlar 

• Bu el kitabında yer alanlar bildiride bulunmaksızın değiştirilebilir. 

• Bu el kitabındaki bazı çizim veya açıklamalar, CS System ve uygulaması, 

Android cihazı ve işletim sistemi sürümü, iPhone cihazı ve iOS 

sürümündeki değişiklikler veya iyileştirmelerin sonucunda değişebilir. 



 

 

1 Giriş 

CS System 3, kol saati şeklinde bileğe takılan, Kalp Atış Hızını, Nabız Hızını 

ölçen ve PPG ile EKG değerlerini takip etmek suretiyle atriyal fibrilasyonu (A-

Fib) tespit eden bir tıbbi cihazdır. 

CS System 3'te bir adet saat (CS Watch 3), şarj yuvası, mobil uygulama (CS3 

Mobile uygulaması) ve bir bulut uygulaması (CS3 Cloud uygulaması) bulunur. 

1.1 CS System 3'ün Uygun Kullanımı 

Bu el kitabı, CS System 3'ü çalıştırmak ve kullanmak için gerekli bilgileri 

sağlar. Cihazı kullanmadan önce CS System 3'ü ve mobil uygulama kurulum 

sürecini anlamak için lütfen el kitabını okuyun. 

1.2 CS System 3'e Genel Bakış 

CS System 3, PPG (Optik) sensörü üzerinden kullanıcının Nabız Hızının 

sürekli izlenmesini sağlayan, tek hasta kullanımına uygun giyilebilir bir izleme 

cihazıdır. PPG sensörünün oluşturduğu bir göstergeden istendiğinde veya 

kullanıcı A-Fib krizinin başladığını hissederse, kullanıcı anlık bir gerçek 

zamanlı EKG ölçümü başlatabilir. 

Gerçek zamanlı EKG ölçümleri eşleştirildikten sonra akıllı telefona kaydedilir 

ve otomatik olarak CS3 Cloud uygulamasına yüklenir. 

Kullanıcı ayrıca rapor olarak kaydedilebilen ve doktorla veya başka biri ile 

paylaşılabilen bir EKG izleme oturumu başlatabilir. 

1.3 CS System 3 Teknolojisi 

Kullanıma hazır EKG elektrotlarını ve benzersiz PPG sensörlerini özel 

algoritmalarla birleştiren cihaz, A-Fib'in varlığını algılayabilir ve kullanıcıyı bu 

konuda bilgilendirebilir. CS System 3, A-Fib'i tespit etmesinin yanı sıra 

kullanıcının Nabız Hızını da sürekli olarak izleyebilir. 

CardiacSense benzersiz PPG sensörü, pek çok durumda yanlış bildirimlerin 

esas nedeni olan el, avuç içi ve parmak hareketi sonucunda meydana gelen 

enterferansı giderir. 

A-Fib, EKG ve PPG hakkında daha fazla bilgi almak için Bölüm 13 içerisinde 

yer alan Ekler'e bakın. 



 

 

2 Kullanım Amacı 

2.1 Kullanım Talimatları 

CS System 3, Kalp Atış Hızını, Nabız Hızını her atışta ölçmek ve PPG ve/veya 

EKG sinyallerini kullanarak en az 5 dakika süren atriyal fibrilasyonun varlığını 

tespit etmek için tasarlanmıştır. 

2.2 Hedef Kullanıcılar 

CS System 3 sağlık kuruluşlarında, polikliniklerde veya evde yaşamsal 

belirtilerini izlemek isteyenler için tasarlanmıştır.  

Cihaz tek hastanın kullanması için tasarlanmıştır. 

2.3 Kontrendikasyonlar 

• Cihaz, 18 yaş altındaki çocuklarda test edilmemiş olup, bu yaş grubunda 

kullanılması öngörülmemiştir. 

• Cihaz; hamile ve emziren kadınlar ile kalp pili veya ICD kullanan kişilerde 

test edilmemiş olup, bu grupta kullanılması öngörülmemiştir. 

• Cihaz, kan akışı dolaşım bozukluğu kaynaklı rahatsızlıklar yaşayan 

hastalarda kullanılmamalıdır. 

• Cihaz dövmeli veya yaralı cilt üzerine takılmamalıdır. 

• CS System 3, yoğun bakımda kullanılmaz. 

2.4 Yan Etkiler 

Cihaz test edilmiş ve biyouyumlu olduğu tespit edilmiştir. CS System 3'ün 

kullanılması sonucunda ortaya çıkan bilinen herhangi bir yan etki olmamakla 

beraber, cilde uygulanan sensörle ilgili olarak yapılan izleme sistemlerinde 

bazı olumsuz durumlar yaşanma ihtimali vardır. Bunlara aşağıdakiler dahildir: 

• Ödem 

• Ciltte Kızarıklık 

• Tahriş 

• Duyarlılık 

 



 

 

3 Güvenlik 

3.1 Veri Gizliliği 

Hesap verilerinize erişmek için hesap şifrenizi (bir hesap oluştururken 

oluşturulan) kullanarak uygulamada oturum açmak gereklidir. 

Mobil uygulama üzerinden oluşturulan raporlar, gizliliğinizi korumak amacıyla 

yalnızca akıllı telefonunuzda depolanır ve şifre korumalıdır. CardiacSense, 

yetkisiz kişilerin erişimini önlemek için akıllı telefonunuzun ekranını 

kilitlemenizi önerir. 

CS System 3, CardiacSense Mobile uygulamasında görüntülenebilen ve 

değiştirilebilen varsayılan bir rapor şifresi ile birlikte gelir. CardiacSense, rapor 

şifrenizi belirli aralıklarla değiştirmenizi önerir. 

Raporu başkalarıyla (doktor gibi) paylaşırken, bu kişilerin veriye erişebilmesi 

için rapor şifresini göndermelisiniz. CardiacSense şifreyi ve verileri farklı 

uygulamalar üzerinden göndermenizi tavsiye eder (örneğin verileri WhatsApp 

üzerinden gönderebilir, şifreyi de SMS ile bildirebilirsiniz). 

Kişisel verileriniz ve ölçüm bilgileriniz HIPAA ve GDPR uyumlu şekilde işlenir. 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/


 

 

3.2 Uyarılar ve Önlemler 

3.2.1 Uyarılar 

 

BU EL KİTABINI OKUYUP, ANLADIĞINIZDAN EMİN OLMADAN CS 
System 3'Ü KULLANMAYIN. 

 

ICD veya kalp piliniz varsa, hamileyseniz ya da emziriyorsanız cihazı 
kullanmayın. Cihaz; hamile ve emziren kadınlar ile kalp pili veya ICD 
kullanan kişilerde test edilmemiş olup, bu grupta kullanılması 
öngörülmemiştir. 

 

İlaçları bu cihazdan alınan ölçüm sonuçlarına göre AYARLAMAYIN 
veya ERTELEMEYİN. İlaçları doktorunuzun önerilerine göre alın. 

 

Boğulma riskini en aza indirmek için cihazın çocuklardan ve evcil 
hayvanlardan uzak olduğundan emin olun. 

 

Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için cihazı temizlerken güç 
kablosu güç kaynağından ayrılmalıdır. 

 

Taşınabilir RF iletişim cihazları (anten kabloları ve harici antenler gibi 
donanımlar dahil), üreticinin belirttiği kablolar dahil olmak üzere bu 
cihazın herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakınında 
kullanılmamalıdır. Aksi halde cihazın performansı düşebilir. 

 

Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca birlikte verilen şarj 
aletini kullanın. 

 

Bu cihaz, radyo frekansında enterferansa yol açabilir veya yakınındaki 
cihazların çalışma şeklini etkileyebilir. CS System 3'ü başka bir 
konumda kullanmak gibi önleyici tedbirler alınması gerekebilir. 

 

Bu cihazın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışındaki 
aksesuar, dönüştürücü ve kabloların kullanılması, bu cihazın 
elektromanyetik emisyonlarını artırarak veya elektromanyetik 
immünitesini azaltarak hatalı çalışmaya neden olabilir. 

  



 

 

3.2.2 Dikkat 

 

Saat kordonunun fazla gevşek veya fazla sıkı olması, ölçüm sonuçlarını 

etkileyebilir. 

 

Cihazla ilgili meydana gelen tüm olumsuz durumlar CardiacSense 
Ltd.'ye bildirilmelidir. 

 

Kullanım ömrünü tamamlayan saat, piliyle birlikte yerel yasalara ile 
elektrikli ve elektronik ekipmanla ilgili yerel yönetmeliklere uygun olarak 
bertaraf edilmelidir. Sıradan bir çöp kutusuna atmayın. 

 

Saatinizi akıllı telefonunuzla eşleştirmeden önce, akıllı telefonunuzdaki 
tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun. 

 

CardiacSense Ltd'nin açıkça onaylamadığı değişiklikler ve 
düzenlemeler, sistemin güvenliğini ve verimliliğini olumsuz yönde 
etkileyebilir veya sistemin garantisini geçersiz kılabilir. 

 

Hasarlı ekran, kablo veya fişle çalıştırmayın. Hasar görmesi halinde 
kablonun veya fişin en kısa zamanda yetkili servis teknisyeni tarafından 
değiştirilmesini sağlayın. 

 

Saati ve şarj yuvasını temizlemek için deterjan kullanmayın. 

 
Paketi hasarlı olan cihazı kullanmayın. 

 

Cihazı belirtilen çevre koşulları sağlanmadan kullanmayın. 

 

Arama nedeniyle ölçüm yarıda kesilirse, arama sona erdikten sonra 
uygulamayı yeniden başlatın. 

 

Sağlık durumunuzdan emin değilseniz, "Bilmiyorum" yazın. Yanlış sağlık 

durumu girişi raporda görüneceğinden doktorunuzun yanlış teşhiste 

bulunmasına neden olabilir. 

 

Saat kordonunun etrafında herhangi bir deri döküntüsü veya tahriş fark 
etmeniz halinde, saati derhal bileğinizden çıkarın ve doktorunuza 
ve/veya sağlık personeline bildirin. 

 

Düşük deri sıcaklığı, kısıtlı kan akışı veya aşırı hareket ölçüm 

sonuçlarının yanlış olmasına veya hiçbir sonuç elde edilememesine 

neden olabilir. Böyle bir durum olduğunda saati bileğinizden çıkarın, 

ellerinizi ısıtın ve tekrar takın. 

 

Cihaz tek hastanın kullanması için tasarlanmıştır. Cihaz sizden başkası 
tarafından kullanılmamalıdır. 

 

CS Watch 3'ün zarar görmemesi için onarım ve bakım işlemleri yalnızca 
yetkili personel tarafından yapılmalıdır. 



 

 

 

CS System 3'ün istenmeyen amaçlarla kullanılması, sonuçların yanlış 
olmasına ve klinik olarak yanlış yorumlamaların meydana gelmesine 
neden olabilir. 

 

Yerel yönetmeliklere ilişkin gereksinimlere ve yeni özellik sürümlerine 

uyumlu olması için gerekli olduğundan, ikamet ettiğiniz ülkeyi doğru 

seçtiğinizden emin olun. İkamet ettiğiniz ülke, müşteri destek yardımı 

olmadan değiştirilemez. 

 

Yanlış ölçüm yapılma riskini azaltmak için cihaz sensörlerinin 

kirlenmesini ve yağlanmasını engelleyin 

 

CardiacSense saatinizin A-Fib aritmisi tespit ettiğini doktorunuza 

bildirmeniz tavsiye edilir. 

 



 

 

4 CS System 3'ünüzü Tanıyın 

4.1 Paket İçeriği 

Aşağıda yer alan öğeler CS System 3 paketinde* bulunur: 

 
 

 

 

  

Şekil 4-1. Paket içeriği 

* Yalnızca bir tür şarj yuvası sağlanır (öğe 2 veya öğe 3) 

Öğe Açıklama 

  CS Watch 3 

  USB-C - USB-A kablosu bulunan şarj yuvası 

  Güç kaynağı bulunan şarj yuvası 

  Uzun, değiştirilebilir kordon 

  Hızlı başlangıç kılavuzu 

  Garanti belgesi 

 
Paketi hasarlı olan cihazı kullanmayın. 

1 

2 

3 

4 

5 6 



 

 

4.1.1 CS Watch 3 

Fiziksel kontrol tuşlarını görmek için saatinize bakın: 

 
 

Şekil 4-2. Saatin önden ve arkadan görünümü 

A Ekran 

B SpO2 ve Kan Basıncı sensörü (ileri sürümlerde kullanmak üzere) 

C Saat ve ekranı açma/kapama düğmesi (saati açmak/kapatmak için 
3 saniye basılı tutun; ekranı açmak/kapatmak için kısaca basın) 

D Termometre (ileri sürümlerde kullanmak üzere) 

E Gerçek zamanlı EKG ölçümü için kullanılan EKG sensörü (EKG 
ölçümü yapılırken parmağınızı yerleştirip üzerinde tutun) 

F EKG sensörü (cildinize temas yoluyla çeşitli ölçümler yapar) 

G Saati yuvada şarj etmek için şarj temas noktaları 

H PPG sensörü 

I Saatin bir Akıllı Telefon ile eşleştirilmesi ve tanımlanması için 
kullanılan seri numarası 

 

4.1.2 Şarj Yuvası 

Şarj yuvası, saati şarj etmek için kullanılır. Saatin şarj edilmesini sağlayan dört 

adet altın kaplama pogo pimi içerir ve aşağıdaki şekillerden birinde teslim 

edilebilir: 

• Güç kaynağına bağlı şarj yuvası. 

• Standart bir USB, CE işaretli adaptörle kullanılmak üzere USB-C - USB-A 

kablosuna sahip yuva. 

 

  



 

 

4.2 Saati Şarj Etme 

CS Watch 3 içerisinde entegre şarj edilebilir pil bulunur ve saat yuvaya 

yerleştirilerek şarj edilir. 

İlk kullanımdan önce saati %100 dolana kadar şarj edin. 

 

Uyarı 

Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için yalnızca birlikte verilen şarj 

aletini kullanın. 

 

1. Şarj yuvasını prize takın. 

2. Saatinizi, arkasındaki altın renkli 4 temas noktasını yuvadaki 4 altın 

pogo pime denk gelecek şekilde şarj yuvasına yerleştirin. Yuvada 

saati doğru şekilde konumlandırmaya yardımcı olan mıknatıslar 

bulunur. 

 

Şekil 4-3. Şarj halindeki saat görünümü 

Şarj sırasında sensörler devre dışıdır ve ekranda mevcut pil seviyesi 

görüntülenir. 

• Şarj süresi (boş pilden tam şarjlı pile) yaklaşık 2 saattir. 

• Normal koşullar altında, tam şarjlı bir pil 2 güne (48 saat) kadar sürekli 

kullanım sağlar. 

Düşük pil işareti yanmaya başladığında, pili şarj edin. 

 

Şekil 4-4. Pil seviyesi düşük görünümü 

Pil %10'a ulaştığında, saat ekranı kapanır ve saat derin uyku moduna girer. 

Pil performansının düşmesi durumunda lütfen CardiacSense veya yerel 

distribütörünüz ile iletişime geçin. 

 

Not 

Saatinizi kullanmasanız dahi, pili, en az 3 ayda bir şarj edilmelidir. 

 

Düşük 
pil 



 

 

4.3 Saati Açma ve Kapatma 

Saatin AÇMA/KAPATMA düğmesine 2–3 saniye basın (aynı düğmeye kısaca 

basarak ekranı açabilir ve kapatabilirsiniz). 

 

Şekil 4-5. Saati AÇMA/KAPAMA düğmesi 

Saat bir anlığına titrer ve ekranı açılır. 

 

Şekil 4-6. Saat yüzü 

Saatin arkasında yer alan iki yeşil LED'in yanması PPG sensörlerinin doğru 

çalıştığına işaret eder. 

 

Şekil 4-7. Saat LED'leri 

 



 

 

5 CS System 3'ün Hazırlanması 

5.1    CS Watch 3'ü Şarj Etme 

CS Watch 3 pili, ilk kez kullanılmadan önce şarj edilmelidir. 

Saatin şarj edilmesiyle ilgili olarak, Bölüm 4.2 içerisindeki Saati Şarj Etme 

kısmına bakın. 

5.2    CS3 Mobile Uygulamasını Yükleme 

CS3 Mobile uygulaması, CS System 3'ün ayrılmaz bir parçasıdır. 

3. CS3 Mobile uygulamasını akıllı telefonunuza iki şekilde 

yükleyebilirsiniz: 

 Sağlanan QSG'ye de basılmış olan bu QR kodunu  tarayın. 

 Akıllı telefonunuzda Google Play'i (Android tabanlı telefonlarda) veya 

App Store'u (iPhone'larda) açın ve CardiacSense uygulamasını  

aratarak yükleyin. 

4. Uygulamanın sorunsuz çalışması için yükleme işlemi sırasında 

görüntülenen tüm hüküm ve koşulları kabul edin. 

5. Akıllı telefonunuzdaki Konum ve Bluetooth özelliklerini etkinleştirin. 

5.3 Hesabınızı Oluşturma 

CS3 Mobile uygulamasındaki hesabınızda, CS System 3'ten kişiselleştirilmiş 

sonuçlar almak için gereken kişisel bilgiler yer alır. Kişisel verileriniz ve ölçüm 

bilgileriniz HIPAA ve GDPR uyumlu şekilde işlenir. 

Bu aşamada girilen kişisel ve tıbbi bilgilerin çoğu daha sonra değiştirilebilir 

(bkz. Bölüm 9, Hesap ). 

Yeni bir hesap oluşturmak ve saati akıllı telefonunuzla eşleştirmek, yükleme 

sihirbazında 6 adımlık bir süreçten oluşur: 

1. Kayıt. 

2. Yeni hesap oluşturma. 

3. Kişisel bilgileri girme. 

4. Sağlık bilgilerini girme. 

5. Tercihleri ayarla ve şartları kabul etme. 

6. Saatin eşleştirilmesi 

Süreç boyunca ekranın altındaki ilerleme çubuğunda tamamlanan adımlar ve 

sıradaki adım görüntülenir. Bulunduğunuz adımın başlığı ise ekranın üst 

tarafında yer alır. 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/


 

 

 

 

Şekil 5-1. Hesap kurulum adımları 



 

 

5.3.1 Adım 1: Kayıt 

1. Kayıt olmak için CS3 Mobile uygulamasını açın. 

Uygulama, bir açılış ekranıyla açılır ve bunu bir dil seçim ekranı takip eder. 

  

Şekil 5-2. Açılış ve dil ekranları 

2. Gösterilen listesinden uygulama arayüzünde kullanacağınız dili seçin. 

  

Şekil 5-3. Dil seçim ekranları 



 

 

3. Save (Kaydet) öğesine dokunun. Giriş Yapma ekranı görünür. 

 

Şekil 5-4. Yeni hesap ekranlarının oluşturulması 

4. Create new account (Yeni hesap oluştur) öğesine dokunun. 



 

 

5.3.2 Adım 2: Yeni Hesap Oluşturma 

Bu adımda, bir e-posta adresi ve bir şifreden oluşan CardiacSense hesabınızı 

oluşturacaksınız. 

 

Not 

Buraya girdiğiniz e-posta adresi, kimlik bilgilerinizin bir parçasıdır ve 

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra değiştirilemez. 

 

1. E-posta adresinizi girin. Bu adres uygulamada hesap açmanızı 

sağlayan kullanıcı adınızdır ve CardiacSense size önemli bilgiler 

göndermek için bu adresi kullanılır. 

2. Uygulama için şifrenizi ayarlamanıza ilişkin kuralları görüntülemek 

üzere Password policy (Şifre politikası) öğesinin yanında yer alan 

aşağı oka dokunun. 

   

Şekil 5-5. E-posta ve Şifre ekranları 

Geçersiz e-posta adresleri veya şifreler kırmızı bir dikdörtgen veya mesajla 

belirtilir. 

3. Bir Şifre girin. Gerekirse, şifrenizi yazarken yıldızların karakterlere 

dönüşmesi için göz simgesine dokunun; böylece şifreyi doğru 

şekilde girip girmediğinizden emin olabilirsiniz. 

 

Not 

E-posta adresinin veya şifrenin arka arkaya beş defadan fazla yanlış 

girilmesi halinde, sistem giriş ekranını 15 dakika boyunca kilitler. 

 

E-posta adresi ve şifre doğru girildiyse, İleri düğmesi etkin hale gelir. 

4. Next (İleri) düğmesine dokunun. 

CardiacSense'ten, e-posta adresinizi doğrulamanızı ve hesabınızı 

etkinleştirmenizi isteyen bir e-posta alacaksınız. 



 

 

 

Not 

Hesabınızı 24 saat içinde etkinleştirmelisiniz; aksi takdirde kayıt 

işlemini yeniden başlatmanız gerekecektir. 

 

 

Şekil 5-6. E-posta doğrulama 

E-postanızı doğrulamak ve hesabınızı etkinleştirmek için: 

1. Gelen kutunuzu ve ardından CardiacSense tarafından gönderilen 

postanızı açın. 

  

Şekil 5-7. E-posta hesabı aktivasyonu 

E-posta alınmadıysa, CS3 Mobile uygulamasında e-posta adresinizin 

doğru olup olmadığını kontrol edin ve Resend email (E-postayı yeniden 

gönder) öğesine dokunun. 



 

 

2. Activate my account (Hesabımı etkinleştir) öğesine tıklayın. 

Hesabınızın etkinleştirildiğini belirten bir "Tebrikler!" mesajı 

görüntülenir. 

3. CS3 Mobile uygulamasına geri dönün ve giriş yapmak için Back 

(Geri) öğesine dokunun. 

4. Hesabınızda oturum açmak için hesap kimlik bilgilerinizi (E-posta 

adresi ve Şifre) yazın. 

5. Sonraki adıma geçmek için Next (İleri) öğesine dokunun (Adım 2: 

Kişisel Bilgiler). 



 

 

5.3.3 Adım 3: Kişisel Bilgileri Girme 

Bu adımda CardiacSense algoritmalarının doğru sonuçlar vermesi ve raporları 

kimlik numaranız ile kişiselleştirmesi için gerekli olan kişisel bilgilerinizi 

girmeniz gerekmektedir. 

1. Önce adınızı ve soyadınızı yazın. 

2. Kimlik numaranızı yazın. 

  

Şekil 5-8. Kişisel bilgi ekranları 

3. Doğum tarihinizi seçmek için takvim simgesine dokunun. Yaşınızın 

bulunduğu bir onay ekranı görüntülenir. Yaşınızı onaylamak için Yes 

(Evet) öğesine dokunun. 

 

Not 

Kilo (kg/lb) ve boy (cm/ft) bilgilerinizi girerken seçili ölçü birimine dikkat 

edin. 

 

4. Kilonuzu, boyunuzu girin ve biyolojik cinsiyetinizi seçin. 

 

Not 

Kilonuz daha sonra güncellenebilir (Bölüm 9.2'ye bakın). 

 

5. Otomatik doldurmayı kullanarak ikamet ettiğiniz ülkeyi girin. 

 

Dikkat 

Yerel yönetmeliklere ilişkin gereksinimlere ve yeni özellik sürümlerine 

uyumlu olması için gerekli olduğundan, ikamet ettiğiniz ülkeyi doğru 

seçtiğinizden emin olun. İkamet ettiğiniz ülke, müşteri destek yardımı 

olmadan değiştirilemez. 

 

6. Raporları açmak için PDF şifresini ayarlamaya devam etmek için 

Next (İleri) öğesine dokunun. 



 

 

  

Şekil 5-9. PDF şifresinin ayarlanması 

 

Not 

Kişisel bir PDF şifresinin ayarlanmadığı durumlarda, uygulama 

varsayılan bir şifre belirler. Şifre oluşturmadan devam etmek için Next 

(İleri) öğesine dokunun. 

 

7. Kişisel bir PDF şifresi oluşturmak için Change password (Şifreyi 

değiştir) öğesine dokunun. Şifreniz 6 haneli olmalıdır. 

8. Bir Şifre girin ve Save (Kaydet) öğesine dokunun. 

 

Not 

Ayarlanan PDF şifresi daha sonra güncellenebilir (Bölüm 9.8'e bakın). 

 

9. Tüm alanlar doldurulduktan sonra bir sonraki adıma geçmek için 

Next (İleri) öğesine dokunun (Adım 3: Sağlık Bilgileri). 



 

 

5.3.4 Adım 4: Sağlık Bilgilerini Girme 

Bu adımda, sağlık durumunuzu belirtmelisiniz. Mümkün olduğunca doğru bilgi 

vermeniz önemli olsa da, "Don't know" (Bilmiyorum) seçeneğini de 

işaretleyebilirsiniz. 

 

Dikkat 

Sağlık durumunuzdan emin değilseniz, "Bilmiyorum" yazın. Yanlış 

sağlık durumu girişi raporda görüneceğinden doktorunuzun yanlış 

teşhiste bulunmasına neden olabilir.  

Uygulama, her seferinde bir koşul görüntüler ve ilerlemenizi gösterir 

(aşağıdaki örnekte 1/12). 

  

Şekil 5-10. Sağlık bilgi ekranları 

1. Görüntülenen tıbbi durumlar için mevcut sağlık durumunuzu seçin. 

2. Tüm soruları yanıtladıktan sonra cevaplarınızı gözden geçirin, gerekiyorsa 

istediğiniz cevabın üzerine tıklayarak düzeltin. 

Farklı bir cevap seçebilmeniz için soru yeniden ekrana gelir. 



 

 

 

Şekil 5-11. Sağlık durumunu değiştirme 

3. Tüm tıbbi durumların doldurulmasının ardından, tıbbi olarak ölçülen ve 

manuel olarak girilen parametrelerinize eşikler ayarlamak için Next (İleri) 

öğesine dokunun. 

Eşikler, bildirimleri etkileyen varsayılan değerlere önceden ayarlanmıştır. 

Eşikleri değiştirmeden önce doktorunuza danışın. 

  

Şekil 5-12. Eşik ayarlama 

 

Not 

Tıbbi parametrelerde varsayılan eşikler bulunur. Varsayılan eşikleri 

değiştirmeden devam etmek için Next (İleri) öğesine dokunun. 

Eşikler daha sonra güncellenebilir (Bölüm 4'e bakın). 

 

4. Eşiğini ayarlamak için tıbbi parametreye dokunun. 



 

 

5. Üst ve alt eşikleri ayarlamak için tutma yerlerini sürükleyin veya 

değerleri yazın (Restore default (Varsayılanı geri yükle) öğesine 

dokunmak, uygulamayı varsayılan değerlerine geri döndürür). 

6. Değişikliği kaydetmek ve bir sonraki tıbbi parametreye geçmek için 

Save (Kaydet) öğesine dokunun. 

7. Tüm tıbbi durumlar doldurulduktan ve eşikleriniz ayarlandıktan sonra 

bir sonraki adıma geçmek için Next (İleri) öğesine dokunun (Adım 4: 

Tercihler ve Koşullar). 



 

 

5.3.5 Adım 5: Tercihler ve Koşulları Ayarlama 

Bu adımda CardiacSense'in verilerinizi araştırma amacıyla kullanmasına izin 

vermeniz (tercihe bağlı) ve ürünü kullanmak için hüküm ve koşulları kabul 

etmeniz (zorunlu) istenecek. 

 

Şekil 5-13. Tercihler ve Koşullar 

1. CardiacSense'in verilerinizi araştırma amacıyla kullanmasına izin verip 

vermeyeceğinizi seçin. 

Araştırma amacıyla kullanılacak veriler anonimleştirilecek olup, hiçbir 

kişisel veriniz herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacaktır. Veriler 

yalnızca CardiacSense'in algoritmalarının iyileştirilmesi ile kullanıcıların 

sağlık yönetiminin geliştirilmesi için kullanılır. 

2. Hüküm ve koşullar onay kutusunu işaretleyin (zorunlu). 

 

Verilerinizin araştırmalarda kullanılması ile hüküm ve koşullar hakkında daha 

fazla bilgiye sırasıyla More info (Daha fazla bilgi) ile Read terms & conditions 

(Hüküm ve koşulları oku) öğelerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

CardiacSense, gelecekte gizlilik politikasında yapılabilecek değişiklikler 

hakkında sizi bilgilendirecek ve güncellenmiş şartları kabul etmenizi 

isteyecektir. 

3. Hüküm ve koşulları kabul ettikten sonra bir sonraki adıma geçmek için Next 

(İleri) öğesine dokunun (Adım 5: Saati Eşleştirme). 



 

 

5.3.6 Adım 6: Saati Eşleştirme 

Saat ve akıllı telefonun birlikte çalışabilmesi için eşleştirilmesi gerekir. Bir kere 

eşleştirildikten sonra yalnızca birbirleri ile çalışabilirler. 

Bu işlem yalnızca bir kez gerçekleştirilmelidir. 

Uygulamadaki ayar menüsünden saat ve uygulamanın eşleşmesini kaldırabilir 

(9.10 bölümündeki talimatlara bakın) ve ardından Reset watch (Saati sıfırla) 

veya Factory reset (fabrika sıfırlaması) düğmesine basabilirsiniz (11.2 

bölümünde açıklanmaktadır). 

 

Dikkat 

Saatinizle eşleştirmeden önce, akıllı telefonunuzdaki tarih ve saatin 

doğru olduğundan emin olun. 

 

1. Akıllı telefonunuzda Bluetooth ve konumun açık olduğundan emin 

olun ve telefonunuzla saatiniz arasındaki mesafenin 4 m'yi (13 feet) 

geçmemesini sağlayın. 

2. Saat AÇMA/KAPAMA düğmesine 2–3 saniye basarak saati açın. 

Saat bir anlığına titrer ve ekranı açılır. 

 

Şekil 5-14. Saati açın 

3. Scan for watches (Saat tara) öğesine dokunun. 

Saat ekranında, saatin seri numarasıyla senkronizasyonu görüntülenir. 



 

 

 

Şekil 5-15. Saat senkronizasyon ekranı 

Akıllı telefonunuz, menzilindeki Bluetooth destekli cihazları arar ve bulduğu 

saatlerin bir listesini görüntüler. 

 

Şekil 5-16. Saat seçme 

4. Bulunduğunda, saatinizin seri numarasının yanında yer alan Pair 

(Eşleştir) öğesine dokunun. 

Saatiniz listede yer almıyorsa, Refresh list (Listeyi yenile) öğesine 

dokunarak telefonun ek cihazlar aramaya devam etmesini sağlayın. 

5. Eşleştirmeyi sonlandırmak için 1 dakika içinde saatinizdeki mavi 

renkli ✓işaretine basın. 



 

 

 

 

Şekil 5-17. Eşleştirmenin saatte onaylanması 

1 dakika içinde saatten yanıt gelmezse veya saat eşleştirmeyi reddederse, 

bir sonraki ekranda aşağıdakilerden birini yapın: 

 Resend request (İsteği yeniden gönder) öğesine dokunun. 

 Saatlerin bulunduğu listeye geri dönmek için Search for watches 

(Saatler ara) öğesine dokunun. 

Başarıyla eşleştikten sonra uygulamada bir mesaj görüntülenir. 

 

Şekil 5-18. Akıllı telefonla eşleşen saat 

 



 

 

 

Şekil 5-19. Akıllı bir telefonla eşleşen saat 

 

Not 

Pil gücünü korumak için, 3 saniye sonra ekran otomatik olarak kapanır. 

Tekrar açmak için saatin AÇMA/KAPAMA düğmesine basın veya 

saatin yüzünü görmek için saat size doğru dönecek şekilde bileğinizi 

çevirin. 

Bir A-Fib algılaması halinde saat ekranı kendi kendine açılır. 

 

Uygulama Ana ekranı görüntüler (Pano sekmesi). 

 

Not 

Uygulama ekranları yatay yönde görüntülenir. 

 



 

 

5.4 Mobil Uygulama Ekranı 

CS3 Mobile uygulaması ekranında bir menü  simgesi bulunur (Bölüm 

6.3.4'e bakın) ve üç ekran sekmesi. 

 

Şekil 5-20. Ana ekran (Pano sekmesi) 

• Dashboard (Pano) sekmesi, bildirimleri, ölçülen Nabız Hızını veya harici 

cihazlardan manuel olarak girilen tıbbi bilgileri görüntüler 

(6.3.1 bölümündeki ayrıntılara bakın). 

• Real-time Data (Gerçek Zamanlı Veri) sekmesi, ölçülen Nabız Hızı değerini 

ve grafiğini görüntüler. EKG ölçümü gerçekleştirirken, aynı zamanda hem 

EKG kardiyogramını hem de ölçülen Nabız Hızını görüntüler. (Bölüm 7 

içerisindeki ayrıntılara bakın). 

• Annotations (Ek Açıklamalar) sekmesi, anlık hislerinizi ve devamında 

raporlara eklenen diğer seçili olayları raporlamanıza olanak tanır 

(6.3.3 bölümündeki ve 8 kısmındaki ayrıntılara bakın). 



 

 

5.5 Saati Takma 

Saat tamamen şarj olduğunda, sağ veya sol bileğinizde bilek kemiğinin hemen 

üzerine ve sağlıklı deri üzerine takın. 

Kordonu, saat cildinizle doğrudan temas edecek ve rahat hissettirecek şekilde 

sıkın. Kordonu aşırı sıkmayın.  

 

Saat kordonunun fazla gevşek veya fazla sıkı olması, ölçüm sonuçlarını 

etkileyebilir. 

CS Watch 3'ünüz ve akıllı telefonunuz eşleştirildiğinde saat, Nabız Hızınızı 

izlemeye başlar. Uygulamayı kapatabilirsiniz; CS3 Mobile uygulaması kapalı 

olduğunda dahi saat Nabzı Hızınızı izlemeye devam edecektir. 

 

Düşük deri sıcaklığı, kısıtlı kan akışı veya aşırı hareket ölçüm 
sonuçlarının yanlış olmasına veya hiçbir sonuç elde edilememesine 
neden olabilir. Böyle bir durum olduğunda saati bileğinizden çıkarın, 
ellerinizi ısıtın ve tekrar takın. 

 

CS Watch 3, IP-67 olarak sınıflandırılmıştır; yani, egzersiz yaparken, 

yağmurda ve ellerinizi yıkarken ya da duş alırken saati kullanabilirsiniz. 

 

 

Not 

Kullanmadığınızda saati kapatmanız önerilir. 



 

 

5.6 Saat Kordonunu Değiştirme 

CS Watch 3'e bağlı kordon çok kısaysa, kordonu CS System 3 ile birlikte 

verilen daha uzun bir kayışla değiştirin (öğe 4 Şekil 4-1'e bakın). 

Kordonu çıkarmak için: 

1. Arka tarafı görmek için saati tersine çevirin. 

 

Şekil 5-21. Saatin arka tarafı 

2. Küçük gümüş yay kolunu içeri doğru kaydırın. 

 

Şekil 5-22. Kordon gümüş yay kolu 

3. Sıkıştırılmış haldeyken (yaylı), sabit ucun etrafında dönecek şekilde 

kayışı hafifçe döndürün. 

 

Şekil 5-23. Kordonu döndürme 

4. Kordonu çıkarın. 

 

Şekil 5-24. Saat kordonu çıkarıldı 

Yeni kordonu bağlamak için: 

1. Gümüş kolun uzak ucundaki pimi, Şekil 5-23'de gösterildiği gibi saat 

kordonu tutucusu/tırnağı içindeki küçük boşluğa yerleştirin. 

2. Küçük gümüş yay kolunu içeri doğru kaydırın (Şekil 5-22'de 

gösterildiği gibi) ve sıkıştırılmış haldeyken (yaylı), sabit ucun 

etrafında dönecek şekilde kordonu hafifçe yerinde döndürün (Şekil 

5-23'e bakın). 

3. Gümüş kol tarafındaki pimi, saat kordonu tutucusu/tırnağı içindeki 

diğer küçük boşluğa yerleştirin. Pim boşluğa girdiğinde klik sesi 

duyulabilir. 



 

 

4. Klik sesini duymak için kordonu hafifçe itin veya çekin ve kordonun 

saate sıkıca bağlı olduğundan emin olun. 



 

 

6 CS System 3'ün Kullanılması 

CS System 3'ün en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için CS Watch 3 

bileğinizde olmalı ve eşleştirilmiş akıllı telefona yakın olmalıdır. 

6.1 Saat Ekranı 

Varsayılan saat ekranında saat, tarih (ay ve gün), saatin pil ve Bluetooth 

durumu görüntülenir. 

Saat görüntüleme ekranlarında gezinmek için bir sonraki ekrana sola kaydırın. 

Kullanım sırasında ekranda aşağıdaki simgeler görülebilir. 

 

Şekil 6-1. Saat yüzü 

Simgeler aynı zamanda CS3 Mobile uygulamasında da görüntülenir (Bölüm 

6.4.2'ye bakın). 

 

A-Fib tespit edildi: 

CS System 3, A-Fib durumları tespit etti. 

A-Fib krizi başladığında (başlangıç) ve 
bittiğinde (bitiş) saat titrer. 

CardiacSense saatinizin A-Fib aritmisi tespit 
ettiğini doktorunuza bildirmeniz şiddetle tavsiye 
eder. 

 

Pil durumu: 

%40 değerindeyken, saatin şarj edilmesi 
önerilir. 

%20 değerindeyken, saat şarj edilmelidir. 

Pil %10'a düştüğünde, saat ekranı kapanır ve 
saat derin uyku moduna girer. 

 

Bluetooth durumu: Donanım 
hatası/bağlı/bağlantısı kesildi. 

Uçak modu (Bölüm 6.1.1'e bakın). 

 

Hafıza durumu: 

Düşük / çok düşük / kayıt yok 

 

Sinyal yok göstergesi: 

Düşük deri sıcaklığı, kısıtlı kan akışı veya aşırı 
hareket nedeniyle ölçüm yapılamaz. 

Tarih 

Bildirimler 

Pil durumu 

Saat durumu 



 

 

6.1.1 Nabız Hızı  

Ana ekranı sağa kaydırarak, Nabız Hızınızın gerçek zamanlı ölçümünü 

gösteren bir ekranı görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 6-2. Nabız Hızı  

6.1.2 Ayarlar 

Ayarlar ekranına kaydırarak, CS Watch 3 seri numarasını görüntüleyebilirsiniz. 

Aşağıdaki resim, Bluetooth modundan Uçak moduna geçmek için saati CS3 

Mobile uygulamasıyla bağlantısını kesen kayar bir anahtarı göstermektedir. 

 

Şekil 6-3. Uçak modu 

Uçak modu aktifken, izleme işlemi devam eder ancak ölçülen sonuçlar 

uygulamaya aktarılmaz, yalnızca saatte kalır. 



 

 

6.1.3 Fabrika ayarlarına sıfırlama 

Fabrika ayarlarına sıfırlama ekranına kaydırarak, Reset watch (Saati sıfırla) 

düğmesini görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 6-4. Fabrika ayarlarına sıfırlama 

Saati sıfırla öğesine basmak saatin dahili hafızasını temizler ve uygulamayla 

eşleşen veriyi siler. Saatin aygıt yazılımını fabrika ayarlarına veya bir önceki 

sürümüne döndürmez. 

Saati fabrika ayarlarına sıfırlamaya ilişkin ayrıntılar için Bölüm 11.2'ye bakın. 

6.2 Sürekli İzleme 

Saatiniz bileğinize taktığınızda ve açtığınızda, Nabız Hızınızı sürekli olarak 

izler. Ölçülen Nabız Hızını görmek için ekranı sağa kaydırın. 

 

Şekil 6-5. Nabız hızı 

  

A-Fib tespit edildiğinde, saat ekranında AF bildirimi görüntülenir. 

 

Şekil 6-6. AF bildirimleri 

 

EKG ölçümü yapılması önerilir (Bölüm 7'deki talimatlara bakın). 



 

 

 
Şekil 6-7. EKG Ölçümü Yapılması 

6.3 Uygulama Ekranı 

CS3 Mobile uygulamasını açarken Ana ekran görüntülenir. Oturum açılması 

gerekmez. 

 

Şekil 6-8. Ana ekran (pano sekmesi) 

6.3.1 Pano Sekmesi 

Pano sekmesi, uygulamanın ana ekranıdır. Ekranda Bildirimler (varsa), gerçek 

zamanlı ölçülen Nabız Hızı ve diğer ölçülen veya manuel olarak girilen tıbbi 

parametreler görüntülenir. 

 

Not 

"+" işaretli alanlar, değerlerin manuel olarak eklendiği anlamına gelir. 

Diğer tüm alan değerleri saat ile ölçülerek güncellenir. 

 

• Kan Basıncı, SpO2 ve Glikoz değerleri kullanıcı tarafından manuel olarak 

girilir ve her gece sıfırlanır (Bölüm 6.4.2'daki ayrıntılara bakın). 

• Kilo değeri, hesap oluşturma işlemi sırasında manuel olarak girilir ve son 

giriş tarihini gösterir (sıfırlanmaz). 

6.3.2 Gerçek Zamanlı Sekmesi 

Gerçek Zamanlı Veri sekmesi, CS Watch 3 tarafından ölçüldüğü anda, ölçülen 

Nabız Hızını (değer ve grafik) görüntüler. 

EKG ölçümü gerçekleştirirken, Gerçek zamanlı sekme aynı zamanda hem 

EKG kardiyogramını hem de ölçülen Nabız Hızını görüntüler. EKG ölçümü 

yapılmasına yönelik daha fazla ayrıntı için Bölüm 7'ye bakın. 



 

 

6.3.3 Ek Açıklamalar Sekmesi 

Ek açıklamalar sekmesi, kullanıcının anlık durumları ve duyguları ve ardından 

raporlara eklenen önceden seçilmiş diğer olayları raporlamasını sağlar (Bölüm 

8'e bakın). 

 

Şekil 6-9. Ek açıklamalar sekmesi 

Ek açıklama eklemek için: 

1. Hislerinizi tanımlayan bir ek açıklamaya dokunun. Hissinizin 

bildirildiğini gösteren bir açılır mesaj görüntülenir. 

 

Not 

Raporlanan bazı ek açıklamalar, ölçüm yapmanızı önerecektir. 

 

 

Şekil 6-10. Ek açıklama bildirildi 

Birkaç saniye sonra mesaj kaybolur. 

2. Bildirmek istediğiniz diğer his veya olaylara dokunun. 

3. Pano ekranına geri dönün. 



 

 

6.3.4 Ana Menü 

Ekranın sol üst köşesindeki menü  simgesine tıklayarak, mevcut kurulum 

seçeneklerini listeleyen bir menü açabilirsiniz. 

 

Şekil 6-11. Menü 

 

Not 

Profilim ve Ayarlar kısımlarına girmek için uygulamada oturum açılması 

gerekir ve Bölüm 9, Hesap  kısmında açıklanmaktadır. 

 

• Dashboard (Pano) – pano ekranına geri döner. 

• My profile (Profilim) – kişisel ve tıbbi bilgilerinizin değiştirilmesine, 

belirlenen eşiklerin ve tercihler ile koşulların onay formunun değiştirilmesini 

sağlar (Bölüm 9'a bakın). 

 

Şekil 6-12. Profilim 

  



 

 

• Settings (Ayarlar) – saati çıkarma, hesap ve rapor şifrelerinizi değiştirme, 

uygulama arayüz dilini değiştirme ve ölçü birimlerini değiştirme gibi 

uygulamayla ilgili ayarların değiştirilmesini sağlar. Ayrıntılar için Bölüm 9, 

Hesap  kısmına bakın. 

 

Şekil 6-13. Ayarlar 

• Monthly report (Aylık rapor) – seçilen tarihten 30 günlük geçmiş raporu 

talep etmek için kullanılır (Bölüm 8.2'deki ayrıntılara bakın). 

• Info (Bilgi) – CardiacSense ile ilgili ayrıntıları (CS3 Mobile uygulama 

sürümü, adresler ve diğer CS System 3 ile ilgili ayrıntılar), saat ve 

uygulama simgelerini açıklar (Şekil 6-15'e bakın), bu kullanıcı el kitabını 

açar ve CardiacSense web sitesinde gizlilik politikasının görüntülenmesini 

sağlar. 

 

Şekil 6-14. E-posta ve Şifre ekranları 

 



 

 

  

Şekil 6-15. Saat simgeleri ve anlamları 

 



 

 

6.4 Tespit Edilen ve Ölçülen Veriler 

Pano sekmesi, bildirimleri ve tıbbi parametreleri görüntüler. 

6.4.1 Bildirimler 

A-Fib tespit edildiğinde veya tıbbi parametrelerden (örn. Nabız Hızı) herhangi 

biri ayarlanan eşikleri aştığında, değerler kırmızı çerçeveyle kırmızı olarak 

görüntülenir. 

 

Şekil 6-16. Bildirimler 

6.4.2 Harici Olarak Ölçülen Verileri Ekleme 

CS Watch 3 tarafından ölçülmeyen tıbbi veriler, CS3 Mobile uygulama 

panosuna manuel olarak eklenebilir. 

 

Not 

CS3 Mobile uygulamasına harici olarak ölçülen tıbbi verilerin 

eklenmesi için internet bağlantısı gereklidir. 

 

 

Şekil 6-17. Harici olarak ölçülen verileri ekleme 

 

Not 

Eklenen değerde eklendiği tarih bulunur ve kilo değeri haricinde her 

günün gecesinde sıfırlanır. 

 



 

 

Manuel olarak değer eklemek için: 

1. Pano sekmesinde CS3 Mobile uygulamasını açın. 

2. İlgili alanın "+" sembolüne dokunun. 

Değerlerin güncellenmek için pencere açılır. 

 

Şekil 6-18. Harici olarak ölçülen değerlerin güncellenmesi 

3. Değerleri değiştirmek için ölçüm değerini girin veya okları kullanın. 

4. Değişiklikleri kaydetmek için Update (Güncelle) düğmesine dokunun. 

Ekran Pano görünümüne geri döner. 

 

 

Uyarı 

İlaçları bu cihazdan alınan ölçüm sonuçlarına göre AYARLAMAYIN 

veya ERTELEMEYİN. İlaçları doktorunuzun önerilerine göre alın. 

 

 

 



 

 

7 EKG Ölçümü Yapılması 

EKG ölçümü, istenildiğinde saat üzerinden veya A-Fib tespiti durumunda saat 

veya uygulama tarafından başlatılabilir. 

 
 

Şekil 7-1. A-Fib bildirimi 

Saatin PPG sensörünün bir A-Fib durumu algılaması durumunda, CS Watch 3 

bir AF bildirimi görüntüler ve bunu ekrana yansıtılan bir Place your fingers on 

the ECG sensors (Parmaklarınızı EKG sensörlerinin üzerine yerleştirin) talimatı 

izler. Uygulama, aynı talimatla Gerçek Zamanlı Veri sekmesini görüntüler. 

 
 

Şekil 7-2. EKG için AF talimatı 

 

Not 

EKG ölçümü yapmak için uygulamada oturum açmak gerekli değildir 

ancak CS Watch 3 ile eşleştirilmiş akıllı telefon arasında bir Bluetooth 

bağlantısı olmalıdır. 

 

 

Not 

Ölçümde herhangi bir sonuç alınamamasına neden olabileceğinden, 

EKG ölçümlerini yaparken parmaklarınızın terli veya ıslak 

olmadığından emin olun. 

 

 

Not 

EKG ölçümleri sırasında saatin dokunmatik ekranı devre dışı bırakılır. 

 

EKG ölçümü yapılabilmesi için saatiniz bileğinizde ve parmaklarınız EKG 

sensörleri üzerinde olması gerekir (Şekil 4-2'ye bakın). 



 

 

7.1 EKG Ölçümü 

EKG ölçümleri şifre korumalı Olay Raporları olarak kaydedilir ve sağlık 

personeli veya tercih ettiğiniz biri ile paylaşılabilir. 

PDF rapor şifresine ilişkin ayrıntılar için 5.3.3 ve 9.8 bölümlerine bakın. Olay 

raporunun bir örneği 8.1 bölümünde bulunmaktadır. 

 

Not 

EKG ölçümü 5 dakika kadar sürebilir. EKG ölçümü yaparken dik bir 

şekilde oturun ve hareket etmekten kaçının. 

 

 

Arama nedeniyle ölçüm yarıda kesilirse, arama sona erdikten sonra 
uygulamayı yeniden başlatın. 

EKG ölçümünün alınması için: 

1. Parmaklarınızı EKG sensörlerinin üzerine koyun ve uygulama 

ekranında " You may remove your fingers" (Parmaklarınızı 

kaldırabilirsiniz) mesajı görüntülenene kadar sensörlerin üzerinde 

tutun. 

 
 

Şekil 7-3. Saatin EKG sensörleri 

Yaklaşık 20 saniyelik veri toplama işlemi gerçekleştirildikten sonra saatte 

mavi bir ilerleme çizgisi görünür ve CS3 Mobile uygulaması Nabız Hızı 

EKG ölçümünü görüntüler (sağ üstte bir ilerleme yüzdesi bulunur). 

 
 

Şekil 7-4. EKG ölçümü (rapor ile) 

 



 

 

 

Not 

EKG ölçümü sırasında parmaklarınızı kaldırmanız ölçümün 

duraklamasına neden olur. Devam etmek için tekrar yerine koyun. 

Parmaklarınızı 20 saniyeden uzun süre kaldırdığınızda, EKG ölçümü 

raporsuz olarak sonuçlanır. 

Tam bir EKG ölçümünün sonunda, uygulama " Generating report… You 

may remove your fingers" (Rapor oluşturuluyor… Parmaklarınızı 

kaldırabilirsiniz) mesajını görüntüler. 

 

Şekil 7-5. EKG ölçümü sonlandırıldı 

2. Parmaklarınızı EKG sensörlerinden çekin. 

 A-Fib tespit edilmediyse, aşağıdaki saat ve uygulama ekranları 

görüntülenir. 

 
 

Şekil 7-6. EKG tamamlama mesajı (A-Fib yok) 

 A-Fib tespit edildiyse, aşağıdaki saat ve uygulama ekranları 

görüntülenir. 



 

 

 
 

Şekil 7-7. EKG tamamlama mesajı (A-Fib tespit edildi) 

 

Dikkat 

CardiacSense saatinizin A-Fib aritmisi tespit ettiğini doktorunuza 

bildirmeniz tavsiye edilir. 

3. Parmaklarınızı saat sensörlerinden çekin. 

Ölçülen veriler akıllı telefona kaydedilir (Pro aboneler için rapor CS3 Cloud 

uygulamasına da yüklenir). 

4. Rapor şifresini kaydedin. Rapor dosyasının açılması için gereklidir. 

5. Raporu paylaşıp paylaşmayacağınızı seçin. 

 Raporu paylaşmak ve paylaşılacak uygulamayı seçmek için Share 

Report (Raporu Paylaş) öğesine dokunun. 

 

Şekil 7-8. EKG raporunun paylaşılması 

Paylaşıldıktan sonra, Ana uygulama ekranı görüntülenir. 

 Bir raporu paylaşmayı iptal etmek için Back to dashboard (Panoya dön) 

öğesine dokunun. Görüntülenen bir mesajda raporu paylaşmadan 

çıkmak isteyip istemediğiniz sorulur. 

 



 

 

 

Şekil 7-9. Raporu paylaşmadan çıkmak 

Rapor paylaşırken, raporu paylaştığınız kişiye rapor şifresi gönderilmelidir. 

CardiacSense, şifrenizi gönderirken, raporu göndermek için kullandığınız 

uygulamadan farklı bir paylaşım uygulaması kullanmanızı önerir. 

7.1.1 Başarısız EKG Ölçümü 

Bir ölçüm başarılı bir şekilde tamamlanmadan önce durursa, hem uygulamada 

hem de saatte ölçümün tekrarlanmasını isteyen bir bildirim görüntülenir. 

 
 

Şekil 7-10. EKG ölçümü başarısız 

Veri bu durumda kaydedilmez ve rapor oluşturulmaz. 



 

 

8 Olay ve Aylık Raporlar 

8.1 Olay Raporları 

Olay raporları, cihazın dahili depolama kök dizini altındaki /CardiacSense 

klasörüne PDF dosyaları olarak kaydedilir: 

• Android tabanlı akıllı telefonlar: My files > Internal storage > Android > data 

> com.cardiacsense > files > CardiacSense (Dosyalarım > Dahili depolama 

> Android > veri > com.cardiacsense > dosyalar > CardiacSense) 

• iOS tabanlı akıllı telefonlar: Files > On My iPhone > cardiacsense (Dosyalar 

> iPhone'umda > cardiacsense) 

 

Rapor dosyalarının isim standardı şu şekildedir: 

Sonuç <GG-AA-YYYY> <Saat-dakika-saniye>.pdf. 

Örneğin Sonuç 21-09-2020 13-12-10.pdf başlıklı rapor 21 Eylül 2020'de, saat 

13:12:10'da oluşturulmuştur. 

 

Şekil 8-1. Olay raporu (örnek) 

Olay raporunda EKG ölçüm grafikleri bulunur ve çok uzun olabilir. 

Akıllı telefonunuzdaki /CardiacSense klasörü birçok rapor içerebilir. Eski 

raporlar Dosya Yöneticisi kullanılarak kaldırılabilir. 



 

 

8.2 Aylık Raporlar 

CS3 Cloud uygulaması otomatik olarak son 30 günün aylık raporunu PDF 

dosya formatında oluşturur ve bu rapor, her ayın başında kullanıcının e-

postasına gönderilir. 

Kullanıcı da seçilen tarihten itibaren 30 günlük bir geçmiş raporu 

oluşturulmasını talep edebilir. PDF formatındaki rapor (kullanıcı adı ve şifre ile 

korunmaktadır) kullanıcının e-posta adresine gönderilir ve kullanıcı bu raporu 

istediği kişiyle paylaşabilir. Bu rapor, CS3 Mobile uygulaması kullanılarak 

paylaşılmaz. 

Aylık rapor başlatmak için: 

1. Ekranın sol üst köşesindeki menü  simgesine dokunun. 

 

Şekil 8-2. Aylık raporun başlatılması 

2. Monthly report (Aylık rapor) öğesini seçin. 

30 günlük geçmiş raporunun oluşturulacağı tarihin seçileceği ekran 

görüntülenecektir. 

 

Şekil 8-3. Aylık rapor için tarih seçilmesi 

3. Takvimden tarihi seçin ve Confirm date (Tarihi onayla) öğesine 

dokunun. 

Seçilen tarihleri içeren bir onay mesajı belirir. 



 

 

 

Şekil 8-4. Aylık rapor için seçilen tarih 

4. Tarihi onaylamak ve CS System 3'ün aylık raporu e-postanıza 

göndermesini sağlamak için Send request (İstek gönder) öğesine 

dokunun. Bir rapor oluşturulur ve e-postanıza gönderilir. 

 

Şekil 8-5. Aylık raporun oluşturulduğuna dair onay 

5. Mesajı kapatmak için OK (Tamam) öğesine dokunun. 

 



 

 

9 Hesap Bilgilerinizin Değiştirilmesi 

Mevcut bir yanlışı (örneğin doğum gününüz) düzeltmek veya tıbbi 

durumunuzda bir değişiklik yapmak için hesap bilgilerinizi değiştirin. 

Hesap bilgilerinizi görüntülemek veya değiştirmek için hesabınıza giriş 

yapmanız gerekir. Hesap şifrenizi unutmanız halinde, 9.9 bölümündeki 

Şifrenizi Sıfırlama kısmına bakın. 

 

Şekil 9-1. Oturum açma ekranı 

1. Menu (Menü) simgesine dokunun. 

2. My profile (Profilim) veya Settings (Ayarlar) öğesini seçin. 

3. Hesabınızda oturum açın 

İlgili alt menü seçenekleri kullanılabilir hale gelir. 

  

Şekil 9-2. Hesap alt menüleri 



 

 

9.1 Kişisel Bilgilerinizi Değiştirme 

1. Menu > My profile (Menü > Profilim) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Personal Information (Kişisel Bilgiler) öğesini seçin. 

 

Şekil 9-3. Kişisel bilgiler ekranı 

3. Değiştirmek istediğiniz alana dokunun (e-posta adresiniz ve ikamet 

ettiğiniz ülke hariç). 

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, Save (Kaydet) öğesine basarak 

Profilim sayfasına dönün. 

9.2 Sağlık Bilgilerinizi Değiştirme 

1. Menu > My profile (Menü > Profilim) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Medical Information (Sağlık Bilgileri) öğesini seçin. 



 

 

 

Şekil 9-4. Sağlık Bilgileri ekranı 

3. Mavi değerlerden istediğinize dokunun ve listeden farklı bir değer 

seçin. 

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, Back (Geri) öğesine basarak My 

profile (Profilim) sayfasına dönün. 

9.3 Eşikleri Değiştirime 

1. Menu > My profile (Menü > Profilim) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Thresholds (Eşikler) öğesini seçin. 

 

Şekil 9-5. Eşik ekranı 

3. Üst ve alt Nabız Hızı eşiklerini değiştirin. 

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, Save (Kaydet) öğesine basarak 

My profile (Profilim) sayfasına dönün. 



 

 

9.4 Rıza Formlarını Değiştirme 

Araştırma amacıyla kullanılacak veriler anonimleştirilecek olup, hiçbir kişisel 

veriniz herhangi bir üçüncü tarafla paylaşılmayacaktır. Veriler yalnızca 

CardiacSense'in algoritmalarının iyileştirilmesiyle kullanıcıların sağlık 

yönetiminin geliştirilmesinde kullanılacaktır. 

Araştırma amacıyla verilerinizin kullanılmasına ilişkin rızanızı değiştirmek için: 

1. Menu > My profile (Menü > Profilim) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Preferences and terms (Tercihler ve koşullar) öğesini seçin. 

 

Şekil 9-6. Tercihler ve koşullar ekranı 

3. Kutuyu işaretleyin veya işareti kaldırın (temizleyin). 

4. Değişikliklerinizi tamamladığınızda, Back (Geri) öğesine basarak 

Profilim sayfasına dönün. 



 

 

9.5 Uygulama Dilini Değiştirme 

Uygulama dilini değiştirmek için: 

1. Menu > Settings (Menü > Ayarlar) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Language (Dil) öğesini seçin. 

3. Gösterilen listede tercih ettiğiniz dili seçin (referans için 5.3 

bölümüne bakın). 

4. Save (Kaydet) öğesine dokunun. 

9.6 Birimleri Değiştirme 

Uygulama ölçüm birimlerini değiştirmek için: 

1. Menu > Settings (Menü > Ayarlar) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Units (Birimler) öğesini seçin. 

 

Şekil 9-7. Tercihler ve koşullar ekranı 

3. CS3 Mobile uygulamasında kullanmak üzere ölçüm birimleri seçin. 

4. Save (Kaydet) öğesine dokunun. 



 

 

9.7 Hesap Şifrenizi Değiştirme 

CardiacSense, iyileştirilmiş veri güvenliği için hesap şifrenizi belli aralıklarla 

değiştirmenizi tavsiye eder. 

Hesap şifrenizi değiştirilmek için: 

1. Menu > Settings (Menü > Ayarlar) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Account Password (Hesap Şifresi) öğesini seçin. 

3. Change Password (Şifreyi Değiştir) öğesini seçin. 

  

Şekil 9-8. Hesap şifresinin değiştirilmesi 

4. Mevcut şifrenizi ve Yeni şifrenizi girin (şifre politikasıyla uyumlu olan) 

ve yeniden yazarak yeni şifreyi Onaylayın. 

5. Save (Kaydet) öğesine dokunun ve ardından bir sonraki ekranda OK 

(Tamam) öğesine basın. 



 

 

9.8 PDF Raporu Şifresini Değiştirme 

Rapor şifresinin değiştirilmesi, yalnızca değişiklikten sonra oluşturulacak 

raporları etkileyecektir. Eski şifre uygulamadan silinir. 

 

Not 

Eski şifrelerinizi kaydedin. Önceden oluşturulmuş raporlar, yalnızca 

atanmış olan eski şifrelerle açılabilir. 

 

Eski şifreyi kaydedin ve önceden oluşturulmuş raporları CardiacSense 

klasöründen (akıllı telefonunuzun dahili depolama kök klasörüne 

kaydedilmiştir) farklı bir konuma taşıyın. 

Rapor şifresini değiştirilmek için: 

1. Menu > Settings (Menü > Ayarlar) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. PDF Report Password (PDF Raporu Şifresi) öğesini seçin. 

3. Change Password (Şifreyi Değiştir) öğesini seçin. 

  

Şekil 9-9. PDF raporu şifresinin değiştirilmesi 

4. 6 haneli yeni bir şifre yazın. 

5. Onaylamak için Save (Kaydet) öğesine dokunun. 



 

 

9.9 Şifrenizi Sıfırlama 

Şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi sıfırlamalı ve yeni bir şifre belirlemelisiniz. 

Şifrenizi sıfırlamak ve yeni bir şifre belirlemek için: 

1. Menu (Menü) öğesine dokunun ve My Profil (Profilim) veya Settings 

(Ayarlar) öğesini seçin. 

2. Oturum açma ekranında "Forgot your password?" (Şifrenizi mi 

unuttunuz?) seçeneğine dokunun. 

  

Şekil 9-10. Hesap şifresinin sıfırlanması 

3. Bir sonraki sayfada e-posta adresinizi girin (CardiacSense bu adrese 

şifrenizi sıfırlayacağınız bağlantıyı gönderecek) ve Send (Gönder) 

öğesine basın. 

4. Daha sonra gelen kutunuza gidin, "CardiacSense application 

password" (CardiacSense uygulama şifresi) konulu iletiyi açın ve My 

password (Şifremi Sıfırla) öğesine tıklayın. 



 

 

  

Şekil 9-11. Yeni bir hesap şifresinin oluşturulması 

5. Yeni bir şifre oluşturun (Şifre politikası kurallarına bakarak) ve Save 

(Kaydet) öğesine tıklayın. 

9.10 Saati Hesabınızdan Kaldırıma 

Hem saat hem de uygulama benzersiz bir kimliğe sahiptir ve bir kere 

eşleştirildikten sonra yalnızca birbirleri ile çalışabilirler. Saatinizi veya akıllı 

telefonunuzu yenisiyle değiştirmeden önce eski saat uygulamadan 

kaldırılmalıdır. 

Saati Fabrika Ayarlarına Sıfırlama (11.2 bölümüne bakın) saatin uygulamadan 

kaldırılmasını da sağlar. 

Saati hesabınızdan kaldırmak için: 

1. Menu > Settings (Menü > Ayarlar) öğesine dokunun ve hesabınıza 

giriş yapın. 

2. Watch ID (Saat Kimliği) öğesini seçin. 



 

 

  

Şekil 9-12. Saatin kaldırılması 

3. Remove watch (Saati Kaldır) öğesine dokunun. 

4. "Are you sure you want to remove the watch from your account" 

(Saati hesabınızdan kaldırmak istediğinizden emin misiniz) 

sorulduğunda Yes (Evet) öğesine dokunun. 

Kaldırıldıktan sonra, uygulamada "Connecting the watch" (Saate 

bağlanma) ekranı görünür (3 bölümündeki Şekil 5-14'e bakın). Yeni 

cihazları Adım 5: Saati Eşleştirme (Bölüm 3) kısmında gösterildiği gibi 

eşleştirin: 



 

 

10 CS3 Cloud Uygulaması 

CS3 Cloud uygulaması, kullanıcının kişisel bilgilerini ve tıbbi verilerini 

kaydeder ve kullanıcının e-postasına gönderilen bir aylık rapor oluşturur. 

 

Not 

CS3 Cloud uygulaması internet aracılığıyla akıllı telefona bağlanır ve 

kullanıcı tarafından erişilebilir değildir. 

 



 

 

11 Sorun Giderme ve Bakım 

11.1 Sorun Giderme 

11.1.1 CS Watch 3 Sorunlarını Giderme 

Sorun Olası sebep Düzeltmek için 
yapılacaklar 

Ekran çalışmıyor. Saat kapalı veya pil bitmiş 
olabilir. 

Saati açın veya pili şarj 
edin. 

Arka yüzdeki yeşil LED ışıklar 
yanmıyor. 

Ekran açık; ancak, arka yüzdeki 
yeşil LED ışıklar yanmıyor 

Sensörlerle ilgili olası bir 
sorun. 

CardiacSense destek ile 
iletişime geçin. 

 

Saat veya sensörleriyle 
ilgili genel bir sorun. 

CardiacSense destek ile 
iletişime geçin. 

 

Saat, EKG sensörlerinde 
parmağınızı algılamadı. 

Parmaklarınızı kaldırın ve 
tekrar EKG sensörlerinin 
üzerine yerleştirin. 

 
Saatin pili yalnızca %20 
dolu. 

Saati şarj yuvasına 
yerleştirin ve şarj edin. 

 

Saatin hafızası çok düşük. Saatinizin ve akıllı 
telefonunuzun birbirinde 
bağlı olduğundan emin 
olun. 

 

Hafızası dolu olduğundan 
saat ölçümleri 
kaydetmiyor. 

Saatinizin ve akıllı 
telefonunuzun birbirinde 
bağlı olduğundan emin 
olun. 

 

Saatte veya akıllı 
telefonda Bluetooth kapalı 
veya aralarındaki 
mesafe/enterferans 
Bluetooth bağlantısını 
koparıyor. 

Saatteki ve akıllı telefondaki 
Bluetooth'u açın ve 
eşleştiklerinden emin olun. 

 

Bluetooth donanımında 
arıza. 

Lütfen destek ile iletişime 
geçin. 

 

Saatten sinyal alınamıyor, 
bu durum hatalı ölçüm 
sonuçlarına neden olabilir. 

Saatin konumunu bileğinize 
göre ayarlayın ya da çıkarıp 
geri yerleştirin. Hareket 
etmekten kaçının. 



 

 

11.1.2 CS3 Mobile Uygulaması Sorunlarını Giderme 

Belirti Olası sebep Düzeltmek için 
yapılacaklar 

Sonuçlar görüntülenmiyor. Saat ile mobil iletişim yok. Bluetooth ve Konum 
servislerini açın. 

Akıllı telefon, pil seviyesi 
düştüğünde pil tasarrufu 
moduna girer ve Konum 
Servisleri ve/veya 
Bluetooth kapatılır. 

Akıllı telefonu şarj edin. 

Sinyaller görüntülenmiyor 
ve uygulama arka plana 
atılıyor. 

Gerçek zamanlı sinyalleri 
görüntülerken gelen 
arama veya bildirim. 

Uygulamayı yeniden 
başlatın. 

Rapor oluşturma süreci 
kesintiye uğradı. 

Saatin veya akıllı 
telefonun pili düşük veya 
akıllı telefona bildirim 
geliyor. 

Süreci tekrarlayın. 

 

(ekranın sağ üst köşesi) 

İnternet bağlantısı yok. 

Veriler uygulamaya 
kaydedilmedi. 

Akıllı telefonunuzun 
internet bağlantısını 
kontrol edin. 

 

(ekranın sağ üst köşesi) 

Saat bağlantısı yok. Saatinizin Bluetooth 
eşleştirmesini kontrol 
edin. 

Saat ile akıllı telefon 
arasındaki mesafenin 4 
m'den (13 ft) az 
olduğundan emin olun. 

 

11.1.3 Şarj Yuvası Sorunlarını Giderme 

Belirti Olası sebep Düzeltmek için 
yapılacaklar 

LED gösterge hatası. Donanım hatası. Şarj yuvasını değiştirin. 

Saat şarj olmuyor. Saat şarj yuvasına ters 
yerleştirilmiş. 

Saati doğru yönde şarj 
yuvasına yerleştirin. 
Saati şarj yuvasına 
düzgün bir şekilde 
yerleştirmek için şarj 
yuvası mıknatısını 
kullanın. 

 



 

 

11.2 Saati Fabrika Ayarlarına Sıfırlama 

Yeni bir akıllı telefon aldığınızda veya telefonunuzu fabrika ayarlarına 

sıfırladığınızda saatin de sıfırlanması gerekmektedir. 

Saat sıfırlama işlemi, önceki uygulamanın eşleştirme verilerini siler. Tüm ham 

ve işlenmiş verilerin saklandığı dahili hafıza silinir; ancak, bu işlem saatin aygıt 

yazılımını fabrika veya önceki sürümüne geri döndürmez. 

Saati sıfırlamak için: 

1. Fabrika ayarlarına sıfırlama ekranı görünene kadar yana kaydırın: 

 

Şekil 11-1. Fabrika ayarlarına sıfırlama ekranı 

2. Reset Watch (Saati Sıfırla) öğesine basın. 

 

Şekil 11-2. Sıfırlama onayı 

3. Saati sıfırlamak için mavi onay ✓işaretine dokunun. 

Yeni bir saat ve uygulama eşleştirmesi yapılabilir. 



 

 

11.3 Saatin Aygıt Yazılımını Güncelleme 

Saat için yeni bir aygıt yazılımı piyasaya sürüldüğünde, saat otomatik olarak 

güncellenir. Uygulama, saat yazılımının güncellendiğini ve güncelleme 

sırasında Mobil uygulamanın açık tutulması gerektiğini bildiren bir mesaj 

görüntüler. 

 

Şekil 11-3. Saatin aygıt yazılımının güncellenmesi 

11.4 Uygulamayı Yükseltme 

CardiacSense, CS3 Mobile uygulamasının yeni bir sürümünü yayınladığında, 

yeni sürüm otomatik olarak akıllı telefonunuzdaki mevcut sürümün yerine 

yüklenir (akıllı telefonunuzdaki otomatik uygulama güncellemelerine izin 

verildiği sürece). Her koşulda, uygulama tekrar açıldığında ve internet 

bağlantısı olduğunda uygulama güncellenir. 

Yükseltme arka planda gerçekleştirilir ve saat ile uygulamanın eşleşmesini 

etkilemez. Kayıtlı verileriniz, raporlarınız ve şifreleriniz korunur. 

11.5 Saati ve Şarj Yuvasını Temizleme 

CS Watch 3'ün ve şarj yuvasının iyi ve uzun süreli performansını korumak için 

bunları düzenli aralıklarla temizleyin. 

Saati ve şarj yuvasını aşındırmayan ve tüy bırakmayan kuru bir bezle silin. 

 

Uyarı 

Olası bir elektrik çarpmasını önlemek için cihazı temizlerken güç 

kablosu güç kaynağından ayrılmalıdır. 

 

 

Dikkat 

Yanlış ölçüm yapılma riskini azaltmak için cihaz sensörlerinin 

kirlenmesini ve yağlanmasını engelleyin 

 

 

Dikkat 

Saati ve şarj yuvasını temizlemek için deterjan kullanmayın. 



 

 

 

Gerekiyorsa bezi temiz suyla hafifçe nemlendirebilirsiniz. 

11.6 Saati Muhafaza Etme 

Saatinizi uzun süre muhafaza etmeden önce şarjının tam dolu ve cihazın 

kapalı olduğundan emin olun. Pil, kullanılmadığında bile dolu olmalıdır.  



 

 

12 Özellikler 

12.1 Desteklenen Akıllı Telefonlar 

CardiacSense Mobile uygulaması aşağıdaki akıllı telefonlarda test edilmiştir: 

• iOS sürüm 12–14 kullanan akıllı telefonlar: 

 iPhone 6 Plus 

 iPhone 8 ve sonrası 

• Android sürüm 7–10 kullanan akıllı telefonlar: 

 LG V40 ThinQ 

 Samsung Galaxy S8–S20 

 Xiaomi Redmi Note 8–20 

 Huawei P20 

 OnePlus 7 

12.2 İletişim Gereksinimleri 

• Wi-Fi 

Wi-Fi (802.11g ve sonrası). 

• Bluetooth® Düşük Enerji 

Sürüm 4. 

• İnternet bağlantısı 

CS3 Mobile uygulamasında oturum açabilmek ve CS3 Cloud 
uygulamasına veri yükleyebilmek için akıllı telefonun bir Wi-Fi ağı ve yerel 
bir yönlendirici ya da bir hücresel veri ağı ve bir hücresel ağ sağlayıcısı 
aracılığıyla internete erişimi olması gerekir. Bir Wi-Fi ağı kullanmanız 
önerilir. 

12.3 Saat Özellikleri 

12.3.1 Teknik Özellikleri 

Pil tipi 3,7V, 300 mAh Lityum-İyon 

Öngörülen pil ömrü 24 ay standart kullanım 

Öngörülen çalışma süresi 

(tekrar şarj edilene kadar tamamen 
dolu pil) 

~48 saat 

Çalışma gerilimi 3,7V 

Enerji tüketimi <10 mA/h 

Ağırlık 40 gram (1,41 ons) 

Boyutlar Çap 44 mm (1,73 inç) 

Kalınlık 15 mm (0,59 inç) 

Bilek çevresi Min: 14 cm (5,5"), Maks 20 cm (7,8") 

Öngörülen kullanım ömrü 2 yıl 



 

 

12.3.2 Çalışma ve Depolama Ortamı 

Atmosfer basıncı 700 – 1060 hPa 

IP derecelendirmesi (IEC 60529'a 
göre) 

Saat - IP67  

Şarj Yuvası - IP22 

Çalışma Sıcaklığı +5ºC ila +50ºC 

Depolama Sıcaklığı -15ºC ila +60ºC 

Görece nemlilik aralığı %15 ila %90, yoğuşmasız 

 

Not: Cihaz, belirtilen çalışma sıcaklıklarını aşan sıcaklıklarda 
depolanmış veya taşınmışsa, cihaz öngörülen çalışma 
sıcaklıklarına ulaşana kadar bekleyin. 

12.3.3 PPG 

Nabız Hızı ölçümü Sürekli 

Hafıza kapasitesi Saat üzerinde en az 72 saat 
depolama 

Nabız Hızı aralığı 30–220 BPM 

12.3.4 EKG 

A/D örnekleme hızı 128 Hz 

CMMR (Ortak Mod Bastırma Oranı) 80 dB 

Ortak mod giriş empedansı 5 GΩ 

Diferansiyel aralık ±300 mV 

EKG kanalı Tek kutuplu 

Frekans cevabı 0,5–40 Hz 

Nabız aralığı 30–220 BPM 

Girdi dinamik aralığı 10 mV pikten pike 

Hafıza kapasitesi Saat üzerinde en az 72 saat 
depolama 

Çözünürlük 17 bit 

Kullanıcı arayüzü 3 paslanmaz çelik elektrot 

 

 

Cihazı belirtilen çevre koşulları sağlanmadan kullanmayın. 

 



 

 

12.4 Elektromanyetik Emisyonlar 

CS System 3'ün, aşağıdaki tablolarda belirtilen elektromanyetik ortamlarda 

kullanılması öngörülmüştür. Bu ürün, yaşamsal bir ekipman değildir. 

Kullanıcı, ürünün uygun bir ortamda kullanıldığından emin olmalıdır. 

12.4.1 FCC Radyo Frekansı Enterferans Bildirimi 

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. bölümü uyarınca B Sınıfı dijital 

cihaz limitlerine uygun bulunmuştur. Bu limitler, bir konut kurulumunda zararlı 

enterferansa karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz 

radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. Talimatlara uygun olarak 

kurulmaması ve kullanılmaması halinde radyo iletişiminde zararlı 

enterferanslara neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda enterferans 

oluşmayacağının bir garantisi yoktur. Bu cihaz radyo veya televizyon yayını 

alımında zararlı enterferansa neden olursa ki bu cihazı kapatıp açarak 

belirlenebilir, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden birini veya birkaçını 

uygulayarak enterferans sorununu çözmeye çalışması önerilir:  

• Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin. 

• Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

• Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlayın.  

• Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

CardiacSense Ltd., belirtilen veya önerilen kablolar ve pil dışındaki kabloların 

kullanılmasından veya bu cihazda yapılan yetkisiz değişiklik veya 

modifikasyonlardan kaynaklanan herhangi bir radyo veya iletişim enterferansı 

için sorumluluk kabul etmez. Üretici tarafından açıkça onaylanmamasına 

rağmen yapılan değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı 

çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. 

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. bölümü ile uyumludur. Kullanım aşağıdaki iki 

koşula tabidir: 

1. Bu cihaz zararlı enterferansa neden olmamalıdır.  

2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek enterferanslar da 

dahil olmak üzere alınan tüm enterferansları kabul etmelidir. 

 

 

Uyarı 

Taşınabilir RF iletişim cihazları (anten kabloları ve harici antenler gibi 
donanımlar dahil), üreticinin belirttiği kablolar dahil olmak üzere bu 
cihazın herhangi bir parçasına 30 cm'den (12 inç) daha yakınında 
kullanılmamalıdır. Aksi halde cihazın performansı düşebilir. 

 



 

 

12.4.2 Beyanname - elektromanyetik emisyonlar 

Emisyon testi Uyumluluk Elektromanyetik ortam - kılavuz 

RF emisyonlar CISPR 
11 

Grup1 Sınıf B CS System 3 RF enerjisinin yalnızca dahili 
işlevlerinden faydalanır. Bu nedenle RF 
emisyonu oldukça düşüktür ve çevredeki 
elektronik cihazlara enterferans yapma 
ihtimali çok azdır. 

Harmonik emisyonlar  
IEC 61000-3-2 

Sınıf A CS System 3; konutlar haricinde her türlü 
kuruluşta kullanılmaya uygun olup, 
konutlarda ve binalara ev tipi kullanım için 
güç sağlayan kamuya ait düşük gerilimli 
hatlara doğrudan bağlı diğer kuruluşlarda, 
aşağıdaki uyarı göz önünde bulundurulmak 
suretiyle kullanılabilir: 

Uyarı: Bu cihaz, radyo frekansında 
enterferansa yol açabilir veya yakınındaki 
cihazların çalışma şeklini etkileyebilir. CS 
System 3'ü başka bir konumda kullanmak 
gibi önleyici tedbirler alınması gerekebilir. 

Voltaj Dalgalanmaları ve 
Oynamaları  
IEC 61000-3-3:2013 

Uyumluluk 

 

 

Uyarı 

Bu cihazın üreticisi tarafından belirtilen veya sağlananlar dışındaki 
aksesuar, dönüştürücü ve kabloların kullanılması, bu cihazın 
elektromanyetik emisyonlarını artırarak veya elektromanyetik 
immünitesini azaltarak hatalı çalışmaya neden olabilir. 

 



 

 

12.4.3 Üretici Beyanı – elektromanyetik immünite 

İmmünite testi IEC 60601 test 
seviyesi 

Uyumluluk 
seviyesi 

Elektromanyetik 
ortam – 

kılavuz 

Elektrostatik boşalma 
V (ESD)  
IEC 61000-4-2 

8 kV kontakt 2, 4, 8, 
15kV hava 

8 kV kontakt 2, 
4, 8, 15kV hava 

Zemin; ahşap, beton 
veya seramik fayans 
olmalıdır. Zeminin 
sentetik malzeme ile 
kaplı olması halinde, 
görece nem oranı en 
az %30 olmalıdır. 

Elektriksel hızlı geçici 
rejim/patlama 

IEC 61000-4-4 

Güç kaynağı hatları 
için 2 kV 

Giriş/çıkış hatları için 1 
kV 

AC/DC adaptör 
onayı sürecinde 
değerlendirildi 

Güç kalitesi standart 
ticari veya hastane 
tipi niteliğinde 
olmalıdır. 

Ani gerilim 

IEC 61000-4-5 

1 kV hattan hata 

2 kV hattan toprağa 

2 kV Sinyal giriş/çıkış) 
topraklama 

AC/DC adaptör 
onayı sürecinde 
değerlendirildi 

Güç kalitesi standart 
ticari veya hastane 
tipi niteliğinde 
olmalıdır. 

Güç hatlarında voltaj 
düşmesi, kısa 
kesintiler ve voltaj 
dalgalanmaları 

IEC 61000-4-11 

%0 UT; 0,5 döngü 0°, 
45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270° ve 315° 

%0 UT; 1 döngü ve 
%70 UT; 25/30 döngü 

0° %0 UT tek faz; 
250/300 döngü 

AC/DC adaptör 
onayı sürecinde 
değerlendirildi 

Güç kalitesi standart 
ticari veya hastane 
tipi niteliğinde 
olmalıdır. 
Kullanıcının CS 
System 3'ü elektrik 
kesintisi esnasında 
kullanmaya devam 
etmesi gerekiyorsa, 
CS System 3'ün 
sürekli bir güç 
kaynağına veya pile 
bağlanması tavsiye 
edilir. 

Güç frekansı (50/60 
Hz) manyetik alanı 

IEC 61000-4-8 

30 (A/m) 30 (A/m) Güç frekansı 
manyetik alanları, 
standart bir ticari 
binada veya hastane 
ortamında rastlanan 
düzeyde olmalıdır. 

Not: UT, test düzeyi uygulanmadan önceki a.c. şebeke voltajıdır.  

 



 

 

12.4.4 Önerilen ayırma mesafeleri 

Taşınabilir ve mobil RF iletişim cihazları ile CS System 3 arasında korunması 

önerilen ayırma mesafeleri. 

Vericinin 
ölçülen 

maksimum 

verici gücü 

[W] 

Verici frekansına göre ayırma mesafesi 

[m] 

150 kHz ila 
80 MHz ISM 
bandı dışında 

 

150 kHz ila  
80 MHz  

ISM bandında 

 

80 MHz ila  
800 MHz 

 

800 MHz ila  
2,5 GHz 

 

0,01 0,12 0,2 0,4 1 

0,1 0,37 0,64 1,3 2,6 

1 1,17 2 4 8 

10 3,7 6,4 13 26 

100 11,7 20 40 80 

 

12.5 Temel Performans 

CS System 3'ün temel performansı, Sistemin her atışta Kalp Atış Hızını ve 

Nabız Hızını sürekli olarak ölçme ve ayrıca tanımlanan performans hızları 

dahilinde en az 5 dakika süren atriyal fibrilasyonun varlığını tespit etme 

yeteneğidir. 

Temel performans, dahili bir yerleşik test mekanizması sayesinde 

sürdürülmektedir. Bu mekanizma, kullanıcıya durum ve arıza bildirimleri sunar 

ve kesinti olmadan çalışmasına izin verir. 



 

 

12.6 Uyumluluk 

Temel güvenlik ve 
performans 

ANSI/AAMI IEC/EN 60601- 1:2005/(R)2012 + A1:2012 
Tıbbi elektronik cihaz - Kısım 1: Temel güvenlik ve 
performans gereksinimleri 

Elektrokardiyograf 
cihazlarında temel 
güvenlik 

IEC 60601-2-47:2012 Tıbbi elektronik cihazlar - Kısım 2-47: 
Ambulatuvar elektrokardiyografi sistemlerinin temel 
güvenliği ve performansı için özel gereksinimler 

Piller IEC 62133-2:2017 - Alkalin ya da diğer asit-olmayan 
elektrolitler içeren ikincil hücreler ve piller - Taşınabilir 
cihazlarda kullanıma yönelik portatif, mühürlü ikincil lityum 
hücreler ve bunlardan üretilen piller için güvenlik 
gereksinimleri - Kısım 2 Lityum sistemler 

Biyouyumluluk ISO 10993-1:2009 Tıbbi cihazların biyolojik 
değerlendirmesi -- Kısım 1: Risk yönetim süreci 
kapsamında değerlendirme ve testler: sağlıklı cilt ile sürekli 
temas 

Klinik değerlendirme EN ISO 14155:2011 İnsan denekler için tıbbi cihazların 
klinik araştırması -- İyi klinik uygulamaları 

Siber güvenlik CRC ile yapılan özel iletişim protokolü, ölçüm verilerine 
yetkisiz erişim ile ölçüm ve kullanıcı verilerinin izinsiz 
değiştirilmesini önlemektedir. Saat yazılımı, aygıt 
yazılımında yetkisiz değişiklik yapılmasını önlemek için 
programın hızlı sağlamasını gerçekleştirir. Bütünlük 
kontrolleri sırasında yetkilendirilmemiş yazılım değişikliği 
tespit edilmesi halinde, uygulama çalışmaz. 

Veri gizliliği CardiacSense GDPR ile uyumludur. 

Elektromanyetik 
Uyumluluk (EMC) 
gereksinimleri 

IEC 60601-1-2:2014 Sürüm 4 - Tıbbi elektronik cihazlar - 
Kısım 1-2: Temel güvenlik ve performans gereksinimleri - 
Yardımcı Standart: Elektromanyetik bozulmalar – 
Gereksinimler ve testler 

FCC Federal İletişim Komisyonu (FCC), Bölüm 15. RADYO 
FREKANS CİHAZLARI, 47 CFR Alt Bölüm B - İstenmeyen 
Radyasyonlar 

Evde bakım için 
kullanım 

IEC 60601-1-11:2015 Tıbbi elektronik cihazlar -- Kısım 1-
11: Temel güvenlik ve performans gereksinimleri - 
Yardımcı standart: Evde sağlık hizmetinde kullanılacak 
tıbbi elektronik cihazlar ve tıbbi elektronik sistemler için 
gereksinimler 

Etiketler ve 
semboller 

EN ISO 15223-1:2016 Tıbbi cihazlar — Tıbbi cihaz 
etiketlerinde, etiketlemede ve sunulacak bilgilerde 
kullanılacak semboller -- Kısım 1: Genel gereksinimler 

Optik güvenlik IEC 62471:2006 IEC 62471 veya diğer lamba optik 
güvenlik standartları kapsamında yapılan güvenlik analizi 

Şok ve titreşim ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98, 
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17 

Kullanılabilirlik IEC 62366-1:2015, Tıbbi cihazlar -- Kısım 1: Kullanılabilirlik 
mühendisliğinin tıbbi cihazlara uygulanması 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-15


 

 

12.7 Etiketler ve Semboller 

 

Kullanım talimatlarına bakın 

 
Kullanım talimatlarına başvurun 

 
YYYY 

Üretim yılı 

 

Atık Elektrik ve Elektronik Ekipman (AEEE) yönetmeliği 
kapsamında Özel Gereksinimler 

2797 

Avrupa Birliği'nin 2017/745 sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği'ne 
uyumluluk ve Onaylanmış Kuruluş numarası 

 
Üretici 

 

Tip BF uygulanan kısım (IEC60601-1) 

 
Katalog Numarası 

 
Seri Numarası 

 
Tıbbi Cihaz 

IP-67 

 

IP-22 

Saat, toz girişine karşı korumalıdır. 15 cm ile 1 m derinliğe kadar 
suya karşı korumalıdır.  

 

Şarj yuvası, parmak ve 12 mm'den büyük nesnelerin 
dokunuşuna karşı korumalıdır. Püskürtülen suya karşı 
korumalıdır  

 
Depolama sıcaklık aralığı 

 
BT SIG Üyelik Numarası 

 

Paket hasarlı ise kullanmayın 

 

 

FCC bölüm 15 alt bölüm B ile uyumluluk  
 

 



 

 

13 Ekler 

 Tıbbi Terimler 

A.1. A-Fib Hakkında 

A-Fib, atriyal miyokardiyumda hızlı ve rastgele kasılmalar sonucu düzensiz ve 

hızlı atriyal ritim oluşmasına yol açan reentrant kalp aritmisidir. 

Elektrokardiyogramda P dalgalarının olmayışından ve düzensiz ventriküler 

verilerden tespit edilebilir. 

A-Fib, ölümle sonuçlanabilecek inme ve tromboembolizm için de bir bağımsız 

risk faktörüdür. A-Fib oranları dünya çapında artmasına rağmen, başarılı ama 

genelde karmaşık tedaviler ve erken tanı ile iyileştirilmiş sonuçlar elde 

edilmektedir. 

A.2. EKG ve PPG Hakkında 

EKG ve PPG, nabız ölçümünde kullanılan iki temel teknolojidir. 

• EKG (elektrokardiyografi) kalp odacıklarının açılıp kapanmasını sağlayan 

elektrik sinyalleri tarafından üretilen biyo-potansiyeli ölçmek için elektrotlar 

kullanır. 

• PPG (fotopletismogram), kalbin pompaladığı kanın akış hızını ölçmek için 

ışın teknolojisinden yararlanır. 

A.3. HR ve PR Hakkında 

Kalp Atış Hızı (HR), kalbinizin bir dakikada içerisindeki atış sayısıdır. 

Nabız Hızı (PR), kalbinizin kasılmasının bir sonucu olarak kan basıncındaki 

artışın neden olduğu atardamarlarınızın fark edilir bir "nabız" oluşturma 

sayısıdır. 

Bu açıdan bakıldığında, Nabız Hızı esasen kalp atış hızınızdır. 


