
PRZEZNACZENIE

Szybki test WANTAI SARS-CoV-2 Ag (złoto koloidalne) to test immunochromatograficzny test 
przepływu bocznego przeznaczony do jakościowego wykrywania antygenu nukleokapsydowego 
SARS-CoV-2 z wymazów z przedniej jamy nosa i ze śliny. Test jest przeznaczony do 
samodzielnego wykonania przez dowolną osobę. Dzieci i młodzież poniżej 18-tego roku życia 
muszą być nadzorowane przez rodziców lub innych odpowiednich dorosłych.
Antygen SARS-CoV-2 jest zwykle wykrywalny w próbkach z górnej części układu oddechowego 
podczas ostrej fazy zakażenia. Pozytywne wyniki wskazują na obecność antygenów wirusowych, 
ale do określenia stanu zakażenia konieczna jest współzależność kliniczna z historią pacjenta i 
innymi informacjami diagnostycznymi. Pozytywne wyniki nie wykluczają infekcji bakteryjnej, ani 
współzakażenia innymi wirusami. Wykryty środek może nie być przyczyną choroby.
Wyniki ujemne należy traktować jako ogólne i należy je potwierdzić metodą oznaczania kwasu 
nukleinowego, jeśli jest to konieczne do leczenia pacjenta. Wyniki negatywne nie wykluczają 
COVID-19 i nie powinny być stosowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji 
dotyczących leczenia lub prowadzenia pacjenta, w tym decyzji dotyczących zwalczania infekcji. 
Wyniki negatywne należy rozpatrywać w kontekście ostatnich ekspozycji pacjenta, historii i 
obecności objawów klinicznych zgodnych z COVID-19.

PODSUMOWANIE

Choroba koronawirusa 2019 (COVID-19) jest chorobą układu oddechowego spowodowaną 
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Typowe objawy infekcji obejmują objawy oddechowe, 
gorączkę, kaszel, duszności i trudności w oddychaniu. W ciężkich przypadkach infekcja może 
powodować zapalenie płuc, ostry zespół układu oddechowego (SARS), niewydolność nerek i 
śmierć.
Koronawirus (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, począwszy od chorób 
przeziębienia do bardziej ciężkie, takie jak zespół oddechowy z Bliskiego Wschodu (MERS-CoV) 
i ostry zespół oddechowy (SARS-CoV). Nowy koronawirus z 2019 r., dawniej znany jako 2019-
nCoV i obecnie jako SARS-CoV-2, to nowy szczep koronawirusa, który po raz pierwszy został 
rozpoznany podczas najnowszej pandemii COVID-19.

ZASADA OZNACZANIA

Szybki test WANTAI SARS-Cov-2 Ag (złoto koloidalne) wykorzystuje immunochromatografię 
przepływu bocznego w połączeniu z podwójną metodą warstwową z przeciwciałami w formacie 
kasetowym.
Przeciwciała SARS-CoV-2 są nanoszone na linię testową z membraną nitrocelulozy, a 
przeciwciała złota koloidalnego sprzężone z SARS-CoV-2 są na sucho unieruchomione w 
koloidowej złotej podkładce. Podczas badania, jeśli w próbce obecny jest antygen nukleokapsydu 
SARS-CoV-2, tworzą się cząsteczki „powlekanego przeciwciała – antygenu – koloidowego 
złota sprzężonego z przeciwciałem” i zbierają się one w strefie testowej (T), tworząc czerwoną 
linię. Jeśli w próbce nie ma antygenu nukleokapsydowego SARS-CoV-2, w strefie testowej (T) 

2. Czułość i swoistość diagnostyczna: Podczas badań klinicznych przeprowadzonych z tym testem 
zbadano łącznie 480 wymazów nosowo-gardłowych i 762 wymazów z przedniej części nosa, 
które obejmowały 390 potwierdzonych dodatnich próbek RT-PCR i 852 potwierdzonych ujemnych 
próbek RT-PCR, a także łącznie 482 próbek śliny, w tym 146 potwierdzonych dodatnich próbek 
RT-PCR i 336 potwierdzonych ujemnych próbek RT-PCR. Ponadto przeprowadzono badanie 
w postaci samodzielnego wykonywania testu przez pacjentów, których to wyniki porównano z 
wynikami testu uzyskanymi w ramach profesjonalnego zastosowania testu.

 Czułość testu dla wszystkich rodzajów próbek wynosiła 90,11% (483/536), a swoistość 99,24% 
(1179/1188). Poniżej przedstawiono szczegółowe wyniki badań klinicznych:

  Czułość testu próbek z noso-gardzieli wynosiła 91,91% (125/136), a swoistość 98,55% 
  (339/344).
  W przypadku wymazów z przedniej części nosa czułość wynosiła 89,76% (228/254), a 
  swoistość 99,61% (506/508).
  Czułość testu próbek śliny wynosiła 89,04% (130/146), a swoistość 99,40% (334/336).
  Jako test przeznaczony do samodzielnego wykonywania, wyniki dodatnie i ujemne w 

POBIERANIE PRÓBEK

Wymagania dotyczące próbek: wymaz z przedniej części jamy nosowej i ze śliny.
Konieczne jest przestrzeganie prawidłowych metod pobierania i przygotowywania próbek. Próbki 
uzyskane na początku występowania objawów będą zawierać najwyższe miano wirusa; próbki 
uzyskane po siedmiu dniach objawów są bardziej prawdopodobne, że przyniosą negatywne wyniki w 
porównaniu z testem RT-PCR. Niewłaściwe pobieranie próbek, nieprawidłowe obchodzenie się z nimi 
i/lub ich transport mogą prowadzić do błędnych wyników ujemnych.

Pobieranie próbek Procedura:
Wymaz z przedniej części jamy nosowej:
1. Wyjąć z pojemnika wymazówkę, uważając, aby nie dotknąć jej miękkiego 

końca, czyli końcówki chłonnej.
2. Włożyć całą końcówkę chłonną wymazówki do nosa.
3. Powoli obracać wymazówkę po wewnętrznej ściance nosa co najmniej 4 razy 

przez ok. 15 sekund. Pamiętać o zebraniu całej wydzieliny, jaka może być 
obecna na wymazówce.

4. Delikatnie wyjąć wymazówkę.
5. Używając tej samej wymazówki, powtórzyć czynności 2-4 w drugim nozdrzu.
 
Próbka śliny:
1. Wyjąć z pojemnika wymazówkę, uważając, aby nie dotknąć jej 

miękkiego końca, czyli końcówki chłonnej.
2. Włożyć całą końcówkę chłonną wymazówki do jamy ustnej.
3. Powoli wytrzeć ją o górne podniebienie oraz po lewej i prawej 

stronie policzka od wewnątrz. Pamiętać o zebraniu całej wydzieliny, 
jaka może być obecna na wymazówce.

4. Delikatnie wyjąć wymazówkę.
     
Przechowywanie i transport próbek: Próbkę należy poddać badaniu natychmiast po pobraniu.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ

Przechowywać zestaw w temperaturze od 2°C do 30°C. Unikać bezpośredniego światła słonecznego. 
Elementy zestawu są stabilne do daty ważności wydrukowanej na zewnętrznym pudełku. Nie 
zamrażać.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO

Szybki test WANTAI SARS-CoV-2 Ag (złoto koloidalne) służy wyłącznie do zastosowania in 
vitro      
1. Zestaw ten jest przeznaczony do samodzielnego testowania przez osoby nieprzeszkolone. 

Czynności należy wykonywać ściśle zgodnie z instrukcjami. Upewnić się, że test nie wygasł (data 

nie powstanie czerwona linia. Przeciwciała wtórne pokryte linią kontrolną na błonie nitrocelulozowej 
mogą przechwycić sprzężone przeciwciała ze złota koloidalnego, tworząc czerwoną linię w strefie 
kontrolnej (C), która wskazuje na ważność badania.

Κασέτα τεστ: Kasety testowe są pakowane w woreczki foliowe ze środkiem osuszającym. Każdy 
woreczek zawiera 1 kasetę. Tylko do jednorazowego użytku. Przeciwciało anty-SARS-CoV-2 (białko 
anty-N) zbiera się na membranie NC kasety.
Fiolka do ekstrakcji: 0,5 ml na fiolkę zawierającą bufor boranianu i środek powierzchniowo czynny 
do ekstrakcji próbki.
Αποστειρωμένος στυλεός μιας χρήσης:   0197 MDD 93/42/EEC,  
Materiały wymagane, ale niedostarczone: Zegarek.

Komponenty WJ-2901 WJ-2905 WJ-2910 WJ-2925
Kaseta testowa x1 X5 x10 X25
Fiolka do ekstrakcji (0,5 ml) x1 X5 x10 X25
Jednorazowy, sterylny wacik x1 X5 x10 X25
Plastikowa torebka zamykana x1 X5 x10 X25
Instrukcja użytkowania i obsługi x1 x1 x1 x1
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Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
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4. Następujące substancje zostały przetestowane i uznane za ujemne w teście szybkiego 
testu WANTAI SARS-Cov-2 Ag (złoto koloidalne): Krew pełna (2% V/V), mucyna (1 mg/ml), 
hemoglobina (100 mg/L), bilirubina (0,68 mmol/L), trójglicerydy (13 mmol/L), czynnik reumatoidowy 
(70 IU/ml), azytromycyna (500 μg/ml), Cefixime (50 μg/ml), aspiryna (0,15 mg/ml), Mentholatum 
(1 mg/ml), guma do żucia (5 mg/ml), krople do gardła OTC (cytryna-mięta) (Ricola) (10 mg/ml), 
krople do gardła OTC (kwiat lasu) (Ricola) (10 mg/ml), OTC Fluticasone Propionian spray do nosa 
(0,11 μg/ml), biotyna (1 mg/ml).

5. Precyzja: Zbadano dwie próbki referencyjne do odtworzenia CV1~CV2, wszystkie wyniki były 
kolorowe, a intensywność koloru była taka sama. CV1~CV2 były testowane w ciągu jednego 
dnia, w ciągu kilku dni, przez różnych operatorów i w różnych miejscach, wszystkie wyniki były 
kolorowe, a intensywność koloru była taka sama.

OGRANICZENIA

1. Niniejszy testowy jest przeznaczony do wymazów z przedniej części jamy nosa i ze śliny. Użycie 
innego urządzenia lub metody pobierania próbek może spowodować uzyskanie nieprawidłowych 
wyników.

2. Wyniki badań zależą od ilości wirusa w próbce i mogą odpowiadać wynikom hodowli wirusowej, 
które zostały przeprowadzone na tej samej próbce. 

3. Jeśli poziom antygenu w próbce jest poniżej granicy wykrywawczej przez test lub jeśli próbka 
została pobrana lub nieprawidłowo przetransportowana, może wystąpić wynik negatywny. W 
przypadku próbki pobranej po 7 dniach choroby, prawdopodobieństwo ujemnego wyniku wzrasta. 
Ujemny wynik testu nie wyklucza możliwości zakażenia SARS-CoV-2.

4. Dodatni wynik testu nie wyklucza współinfekcji innymi patogenami. Dodatnie wyniki testu nie 
rozróżniają pomiędzy SARS-CoV i SARS-CoV-2.

5. Niezastosowanie się do określonej procedury może negatywnie wpłynąć na wyniki badania i/lub 
unieważnić wynik testu.
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ważności podana na opakowaniu zestawu). Kasety testowej nie można ponownie użyć.
2. Wszystkie odpady i próbki należy odpowiednio zutylizować w przypadku choroby zakaźnej – 

umieścić wszystkie elementy w dostarczonym plastikowym worku zamykanym, uszczelnić torbę i 
wyrzucić do kosza na śmieci.

3. Nie wolno jeść, pić, ani palić tytoniu w miejscu, w którym są obsługiwane próbki i odczynniki z 
zestawu. Podczas pobierania i testowania próbek należy unikać kontaktu rąk, oczu lub ust.

4. Nie należy jeść, stosować doustnych lub nosowych środków natryskowych (takich jak pasta do 
zębów, płyn do płukania ust lub rozpylanie leków) przez co najmniej 30 minut przed pobraniem 
wymazu z nosa lub próbki śliny, w przeciwnym razie test może wykazać nieprawidłowe wyniki.

5. Odczynniki, próbki i kasety muszą być w temperaturze pokojowej do testowania. Kaseta testowa 
powinna być zużyta w ciągu 30 minut od jej wyjęcia z opakowania, aby uniknąć przedłużonego 
narażenia na wilgotne powietrze (wilgotność > 60%), które może mieć wpływ na wynik testu. Jeśli 
zestaw jest przechowywany w temperaturze 2–8°C, przed rozpoczęciem testu odczynniki i kasety 
należy doprowadzić do temperatury pokojowej.

6. Podczas testu kaseta testowa powinna być ułożona płasko na stole i z dala od wiatru. Ma to na 
celu uniknięcie niespójności w przepływie bocznym próbki po jej dodaniu do kasety testowej.

7. Krew lub substancje mukoidowe obecne w próbce lub zbyt lepkie próbki mogą zakłócać reakcję 
testową, powodując nieprawidłowe wyniki.

8. Odczytać wynik testu po 15 minutach od załadowania próbki, ale nie później niż w ciągu 30 minut.
9. W niektórych przypadkach intensywność kolorów linii C może wydawać się słabsza - jest to 

zjawisko normalne. Przebieg testu jest uważany za nieprawidłowy tylko wtedy, gdy w linii C 
występuje całkowity brak rozwoju koloru.

10.Należy zawsze interpretować wyniki przy dobrym oświetleniu, aby uniknąć ich błędnego odczytu.
11.Nie modyfikować procedury.
12.Niniejszy zestaw testowy jest przeznaczony do wymazów z przedniej części jamy nosa i ze śliny. 

Do samodzielnego testowania nie używać wymazówki do próbek nosowo-gardłowych i ustno-
gardłowych.

PROCEDURA OZNACZANIA

Przed użyciem należy sprawdzić datę ważności zamieszczoną na opakowaniu zewnętrznym. Nie 
należy używać żadnych testów po upływie daty ważności podanej na etykiecie.

WYNIKI

Kontrola Jakości: Obok strefy kontrolnej (C) powinna pojawić się czerwona linia wskazująca 
ważność testu.
Nieprawidłowy test: Jeśli obok strefy kontrolnej (C) nie pojawi się czerwona linia, test jest 
nieprawidłowy - odrzucić go i powtórzyć z nową próbką i nową kasetą.
Wyniki dodatnie: W strefie testowej (T) pojawia się jedna czerwona linia, a druga linia obok strefy 
kontrolnej (C), która wskazuje, że antygen nuklekapsydu SARS-CoV-2 został wykryty za pomocą 
tego testu.
Wyniki negatywne: W strefie testowej (T) nie pojawia się jedna żadna czerwona linia, a jedna linia 
widoczna jest przy strefie kontrolnej (C), która wskazuje, że antygen nukleokapsydu SARS-CoV-2 nie 
został wykryty za pomocą tego testu. Nie wyklucza to jednak możliwości zakażenia SARS-CoV-2.

Dodatni wynik uzyskany w przypadku samego szybkiego testu WANTAI SARS-CoV-2 Ag (złoto 
koloidalne) nie może być ostateczną diagnozą COVID-19. Osoby, które uzyskują dodatni wynik 
z szybkiego testu WANTAI SARS-CoV-2 Ag (złoto koloidalne), powinny samodzielnie izolować 
się i zgłosić się do lekarza lub dostawcy usług medycznych, ponieważ może być konieczne 
przeprowadzenie dodatkowych badań.
Wyniki ujemne powinny być traktowane jako domniemane i nie wykluczają SARS-CoV-2 oraz 
nie powinny być stosowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji dotyczących 
leczenia lub prowadzenia pacjenta, w tym decyzji dotyczących zwalczania infekcji. Wyniki 
ujemne należy rozpatrywać w kontekście ostatnich ekspozycji pacjenta, historii i obecności 
objawów klinicznych zgodnych z COVID-19 oraz powinny być potwierdzone w badaniu 
molekularnym, jeżeli to konieczne, w celu odpowiedniego leczenia pacjenta. 
Osoby, które uzyskują wynik ujemny i nadal doświadczają objawów gorączki, kaszlu i/lub 
duszności typowych dla COVID-19, mogą mieć zakażenie SARS-CoV-2 i powinny zwrócić się o 
dalszą pomoc do lekarza lub innego dostawcy usług zdrowotnych.
Użytkownik nie powinien podejmować żadnych decyzji o znaczeniu medycznym bez 
uprzedniej konsultacji z lekarzem.

DANE DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

1. Czułość analityczna: Dla różnych jednostek analitycznych ustalono limit wykrywania (LoD) 
przez szybki test WANTAI SARS-Cov-2 Ag (złoto koloidalne).

Ujemny Dodatni Nieważny

Podniebienie
 górne

Wewnętrzna
strona

policzków

Krok 4 Umieścić wszystkie elementy w plastikowej 
szczelnie zamykanej torebce, uszczelnić ją i 
wyrzucić.

Krok 1 Odkręcić nasadkę fiolki ekstrakcyjnej. Umieścić 
wymazówkę  z  zeb raną  wydz ie l i ną  w  f i o l ce 
ekstrakcyjnej z buforem, energicznie obróć ją, aby 
dobrze wymieszać z buforem, przycisnąć mocno do 
wewnętrznej części fiolki, aby uwolnić płyn.

Krok 3 Wyjąć kasetę testową z torebki foliowej i 
położyć ją na płaskiej powierzchni. Ścisnąć 
fiolkę, aby dodać trzy (3) krople ekstrahowanej 
próbki z fiolki ekstrakcyjnej do wgłębienia na 
próbkę na kasecie testowej. Odczytać wynik 
testu po 15 minutach od załadowania próbki, 
ale nie później niż w ciągu 30 minut.

 doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.07.20032524
3. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Diagnostyka SARS-CoV-2 Wantai

WANTAI SARS-CoV-2 Ag
Szybki test (złoto koloidalne) 

Test do wykrywania antygenów SARS-CoV-2 do 
samodzielnego wykonania

Do wymazów z przedniej części jamy nosowej i ze śliny

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Limit wykrywania (LoD) / jednostka miary LoD
pg/ml (krajowy numer referencyjny Chin (kod: GBW(E)091097)) 25
TCID50/ml 137
kopii/ml (wymaz) 147
kopii/ml (VTM) 2090

  przypadku samodzielnego przeprowadzenia testu i jego realizacji przez specjalistę w 
  przypadku wymazów z przedniej części nosa wynosiły odpowiednio 98,99% (98/99) i 100% 
  (313/313), a w przypadku próbek śliny – odpowiednio 97,87% (92/94) i 100% (156/156).
3. Reaktywność krzyżowa: Reaktywność krzyżowa szybkiego testu WANTAI SARS-CoV-2 Ag (złoto 

koloidalne) została oceniona poprzez przetestowanie wg poniższej tabeli. Każda z próbek została 
przebadana w trzy razy. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z wyjątkiem koronawirusa 
SARS i MERS.

Krok 2 Odciąć końcówkę wymazówki na linii przerwania 
i pozostawić główkę wymazówki w fiolce. Mocno 
dokręcić korek fiolki. Przełamać nasadkę fiolki 
ekstrakcyjnej.

Przełamać tutaj

Potencjalny środek reakcji krzyżowej Stężenie
Koronawirus ludzki 229E  Niedostępne
Koronawirus ludzki OC43  Niedostępne
Koronawirus ludzki HKU1  Niedostępne
Koronawirus ludzki NL63  Niedostępne
Koronawirus SARS (antygen N) 0,044 mg/ml
Koronawirus MERS (antygen N) 0,16 mg/ml
Adenowirus  >105 TCID50/ml
Ludzki metapneumowirus (hMPV) Niedostępne
Wirus paragrypy  >105 TCID50/ml
Grypa A  >105 PFU/ml
Grypa B  >105 PFU/ml
Enterowirus  >105 PFU/ml
Syncytialny wirus oddechowy  >105 PFU/ml
Rinowirus  >105 PFU/ml
Chlamydia pneumoniae  Niedostępne
Haemophilus influenzae  >105 CFU/ml
Mycobacterium tuberculosis  Niedostępne
Streptococcus pneumoniae  >105 CFU/ml
Mycoplasma pneumoniae  >108 CFU/ml

Niedostępne
Zebrana płukanka z ludzkiego nosa - reprezentująca 
różne flory bakteryjne w ludzkich drogach oddechowych

Urządzenie medyczne do diagnostyki  +2°C~+30°C Warunki 

Data przydatności do użycia Partia

Zawartość wystarczająca na <n> testów Instrukcja Obsługi

Oznakowanie CE – IVDD 98/79/EC Upoważniony przedstawiciel w UE

Numer katalogowy Data produkcji

Do jednorazowego użytku Producent

Przechowywać w suchym miejscu Produkt sterylny (promieniowanie)

Nie wystawiać urządzenia na działanie  Nie używać, jeśli opakowanie jest 

SYMBOLE OZNAKOWANIA CE

uszkodzonepromieni słonecznych

przechowywaniain vitro



• Mocno dokręcić korek fiolki. Przełamać 
nasadkę fiolki ekstrakcyjnej.

Βήμα 1. Pobrać próbkę
• Otwórz torebkę z wymazówką.
• Można wybrać jeden z dwóch typów próbek do 
pobrania:

Próbki wymazów z przedniej części jamy 
nosowej:  Włożyć całą chłonną końcówkę 
wymazówki do nozdrza i powoli obracać ją dookoła 
wnętrza obu nozdrzy. Obrócić ją 4 razy, aby 
uzyskać łącznie 15 sekund.

Βήμα 2. Ekstrakcja próbek
• Odkręcić nasadkę fiolki ekstrakcyjnej.
•  Umieśc ić  wymazówkę w f io lce 
ekstrakcyjnej z buforem i energicznie 
zamieszać ją, aby dobrze wymieszać z 
buforem.

•  W y c i s n ą ć  w y m a z ó w k ę  o 
wewnętrzną ściankę fiolki, aby 
uwolnić płyn zebrany na niej.

Βήμα 3. Wyjęcie wymazówki
• Odciąć końcówkę wymazówki na 
linii przerwania i pozostawić główkę 
wymazówki w fiolce.

Βήμα 4.  Testowanie
• Otworzyć torebkę z kasetą i umieścić kasetę 
na płaskiej powierzchni.

• Ścisnąć fiolkę, aby dodać trzy (3) krople 
ekstrahowanej próbki z fiolki ekstrakcyjnej do 
wgłębienia na próbkę na kasecie testowej. 
Odczekać 15 min.

Przygotowanie
• Przed przystąpieniem do testu należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi.
• Wyjąć wszystkie elementy i umieścić je na stole.

Βήμα 5. Odczytać wynik
• Odczytać wynik testu po 15 minutach od 
załadowania próbki, ale nie później niż w 
ciągu 30 minut

Utylizacja
• Umieścić wszystkie elementy testu w 
załączonej plastikowej torebce szczelnie 
zamykanej. Zamknąć ją i wyrzucić.

Beijing WANTAI Biological Pharmacy Enterprise Co., Ltd.
No.31 Kexueyuan Droga, Changping Dzielnica, Pekin 102206, Chiny
Tel.: +86-10-59528888, Fax: +86-10-89705849
Strona internetowa: www.ystwt.com, Email: wtexport@ystwt.com

WANTAI SARS-CoV-2

Instrukcja obsługi

(Próbki wymazu z przedniej części jamy 
nosowej i ze śliny)

Przeznaczone do samodzielnego testowania przez 
dowolne osoby

Szybki test Ag (złoto koloidalne) 

Elementy składowe testu:

- Kaseta testowa

- Fiolka do ekstrakcji (0,5 ml)

- Jednorazowy, sterylny wacik

- Plastikowa torebka zamykana

- Instrukcja użytkowania i obsługi

Ujemny Dodatni Nieważny

Qarad BV, 
Cipalstraat 3, 2440 Geel, Belgia

Przełamać tutaj

Lub,
próbki śliny: Włożyć całą chłonną końcówkę 
wymazówki do ust i powoli wytrzeć jamę ustną, 
górne podniebienie oraz wnętrze lewego i prawego 
policzka (należy pamiętać, aby zebrać całą ślinę, 
która mogła zebrać się na wymazówce).

Możesz zeskanować kod QR, 
aby obejrzeć film przedstawiający 
obsługę.


