
1. Załóż CleanSpace HALO i przeprowadź codzienną
 30-sekundową kontrolę, aby upewnić się, że: 

n Silnik działa prawidłowo a przepływ powietrza jest 
odpowiedni. 

n Akumulator jest wystarczająco naładowany
n Nie ma alarmów

CleanSpace HALO zapewnia wysoką 
ochronę i najwyższy komfort. Teraz z 
CleanSpace Smart App, możesz sprawdzić 
dopasowanie swojej maski w każdym 
momencie podczas swojej zmiany.

Po utworzeniu konta, sparuj je z dowolnym urządzeniem 
CleanSpace HALO używanym w swojej placówce i w mniej niż 
1 minutę sprawdź dopasowanie maski, wydajność urządzenia, 
stan naładowania baterii i nie tylko.
Opracowany w porozumieniu z profesjonalistami klinicznymi. 
Podczas korzystania ze Smart App pracownicy pierwszej 
linii zwracali uwagę na poczucie kontroli i pewność pracy i 
ochrony swoich ŚOI.

2. Uruchom jednominutowy test dopasowania
n który wskaże, czy maska jest dobrze dopasowana,
przed wejściem do strefy skażonej
 – DOBRE DOPASOWANIE = Gotowe do użycia
 – DOPASUJ I POWTÓRZ = Sprawdź rozmiar i/lub dopasuj
 – SŁABE DOPASOWANIE = Nie używaj i szukaj pomocy
UWAGA: Kontrola dopasowania ma na celu jedynie wskazanie 
ogólnego dopasowania maski. Sprawdź swoje lokalne przepisy 
dotyczące  obowiązkowych testów dopasowania z TSI PortaCount.

3. Monitoruj poziomy wydajności swojego urządzenia 
CleanSpace HALO
n Poziomy baterii 
n Aktywność wentylatorów 
n Temperaturę

4. Odśwież swoją wiedzę o CleanSpace HALO dzięki 
łatwemu dostępowi do filmów szkoleniowych
n Zakładanie CleanSpace HALO 
n Wymiana stabilizatora szyi CleanSpace HALO
n Zdejmowanie CleanSpace HALO w trybie gotowości

ZACZNIJ KORZYSTAĆ Z CLEANSPACE SMART JUŻ DZIŚ

Aby utworzyć konto, odwiedź stronę  
www.cleanspacetechnology.com/cs-smart-signup 
lub zeskanuj kod QR

CleanSpace Smart jest obsługiwany w języku 
angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, 
japońskim i indonezyjskim.

Dowiedz się, kiedy w Twoim regionie odbędzie się 
następna sesja wprowadzająca CleanSpace Smart, 
aby mieć pewność, że optymalnie wykorzystujesz 
swoją aplikację:

AZJA I PACYFIK:  training_ap@cleanspacetechnology.com
USA: training_us@cleanspacetechnology.com
EUROPA: training_eu@cleanspacetechnology.com

Pobierz aplikację ze żródła odpowiedniego dla 
Twojego systemu.

INTELIGENTNA APLIKACJA CLEANSPACE – 
PEWNIE NOŚ SWÓJ ŚOI

WWW.CLEANSPACETECHNOLOGY.COM
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