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خود را تنظیم  iOSاین راهنمای استفاده سریع به شما می گوید که چگونه دستگاه  با تشکر از خرید شما.

برای شروع روند اندازه گیری و فشار خون خود را اندازه گیری کنید.  نمودهکرده، بلوتوث را متصل 

 دستورالعمل زیر را دنبال نمایید. 

 

 دستورالعمل های نصب برای اولین بار

 را دانلود کنید iHealth MyVitalsنرم افزار رایگان 

 دانلود و نصب کنید. App Storeرا از  ”iHealth MyVitals“پیش از اولین استفاده، 

 ایجاد حساب کاربری و ثبت

 اولین استفاده باتری را شارژ کنیدپیش از 

 متصل کنید تا چراغ سبز ثابت شود.  USBدستگاه را با استفاده از کابل موجود به یک پورت 

 

 را از طریق بلوتوث متصل کنید iOSدستگاه 

 ا متصل کرده و یا دکمه ی کاف رSTART/STOP  را فشار دهید، نشانگر بلوتوث شروع به چشمک

 زدن می کند.

  در دستگاهiOS  روشن کنید "تنظیمات"منوی بلوتوث را در. 
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  مانند صبر کنید تا ( ، مدل دستگاه بر نمایشگر"BP7 xxxxxx )" در منوی بلوتوث  "عدم اتصال"و

را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود. درصورت ایجاد  "BP7 xxxxxx" مدل به نمایش درآید، 

می شود. اگر برای اولین بار از دستگاه استفاده می کنید، ممکن ارتباط صحیح، نشانگر بلوتوث ثابت 

 سیگنال بلوتوث را تشخیص دهد.  iOSثانیه طول بکشد تا دستگاه  30است 

  ،در کنار نام  "عدم اتصال"در هر بار استفاده ی بعدی از دستگاه"BP7 xxxxxx"  در منوی بلوتوث

 به نمایش درمی آید.

  اگر دستگاه را به گوشیiOS  .دیگری متصل می کنید، این مراحل را تکرار نمایید 

 

 نشانگر بلوتوث وضعیت دستگاه

 چراغ آبی چشمک زن انتظار برای ایجاد ارتباط

 چراغ آبی ثابت متصل و در حال اندازه گیری 

 چراغ به تدریج خاموش می شود تکمیل فرآیند اندازه گیری و آماده برای قطع ارتباط

 گیریروند اندازه 

خیلی مهم است که مچ . قرار گیردتواند تحت تاثیر مکان کاف و شرایط فیزیولوژیکی شما  فشار خون می

 .باشددست هم سطح قلب 

 بی حرکتدر حین اندازه گیری پاها را روی هم نینداخته و کف پا را صاف روی زمین بگذارید.  بنشینید،. 1

 بمانید. مچ دست، بدن و یا دستگاه را حرکت ندهید. 

باالتر از مفصل مچ ببندید. اگر دستگاه  cm2-1. کف دستتان را رو به باال به سمت خود گرفته و کاف را 2

 به درستی به نمایش درمی آید.  iHealthدرست قرار گرفته باشد، لوگوی 

 باشد.  قلب. وسط کاف باید هم سطح 3
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و  تکیه گاهی برای دست بودهشود کیف مسافرتی دستگاه را زیر دست خود قرار دهید تا هم . توصیه می 4

 در ارتفاع مناسبی برای اندازه گیری قرار گیرد.  آن راهم 

زمانی شروع به تنها ارتفاع مچ خود را تنظیم کنید، نرم افزار مکان مچ دست شما را تشخیص می دهد و . 5

قرار گیرد. دستورالعمل ها را دنبال کنید تا اندازه گیری آغاز  محلاندازه گیری می کند که در مناسب ترین 

 گردد. 

 

 گزینه ی اتصال خودکار

استفاده شده را پیدا کرده  iOSگزینه ی اتصال خودکار به دستگاه این امکان را می دهد که آخرین دستگاه 

و به صورت اتوماتیک ارتباط را با آن برقرار می کند. گزینه ی ارتباط خودکار را می توان در نرم افزار فعال 

 (Device Setting ->Auto Connect -> Onنمود. )

 

 

 متعدد iOsاندازه گیری توسط دستگاه های 

استفاده شده خاموش  iOSاگر گزینه ی اتصال خودکار در نرم افزار فعال باشد، بلوتوث را در آخرین دستگاه 

 سپس دستورالعمل نصب در این راهنما را دنبال نمایید. کنید، 
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 iOSاندازه گیری بدون دستگاه 

 <- Device Setting -> Offline Measurementاندازه گیری آفالین را در نرم افزار فعال کنید. ) 

On کاف را ببندید، روندهای اندازه گیری را انجام داده، سپس دکمه ی .)“START/STOP”  را فشار دهید

تمامی اندازه گیری های آفالین در اولین ارتباط موفقیت آمیز بلوتوث به صورت تا اندازه گیری آغاز شود. 

 اتوماتیک در نرم افزار آپلود می شود. 

ای فیزیکی از قبیل خوردن، نوشیدن، و سیگار کشیدن و همچنین هیجان، استرس، و فعالیت هتذکر: 

 بسیاری عامالن دیگر می تواند بر نتایج فشار خون تاثیر بگذارد. 

ثانیه  2و نگه داشتن آن برای " START/STOP"توجه: شما می توانید در هر زمانی با فشردن دکمه ی 

 اندازه گیری را متوقف کنید. 

 مراجعه کنید.  www.ihealthlabs.irدست آوردن اطالعات بیشتر درمورد محصول به آدرس برای ب


