
 

 

 PO3دستگاه پالس اکسی متر 

 

 

 

 

 

                       
  

  

 "تهیه شده توسط شرکت حسان طب ابزار " 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 



 PO3پالس اکسی متر: جزوه آموزشی دستگاه 

1 

                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 مطالبفهرست 

 2 ..........................................معرفی شرکت ..................................................................................................................

 2 ..................................................................................تله مدیسین چیست ...............................................................

 PO3 .......................................................................................................................... 3اطالعات مربوط به دستگاه 

 3 ....................................................................................................................................................معرفی دستگاه  -1

 4 ...........................بررسی پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاه ....................................................... -2

 SPO2........................................................................................................................... )... 4( اکسیژن اشباع )2-1

 4 .........................................................................................................................................................( نرخ پالس 2-2

 4 ....................................................................................................................................................محتویات بسته  -3

 5 ........................................................دستگاه و نمایشگرها .................................................................................. -4

 5 .......................پیش نیازهای نصب دستگاه ...................................................................................................... -5

 5 ....................................................................................................................آماده سازی برای نصب .................. -6

 5 ....................................................................................................................................................دانلود نرم افزار  -7

 iOS .......................................................................................................... 6( دانلود نرم افزار در گوشی های 7-1

 Android .............................................................................................. 7( دانلود نرم افزار در گوشی های 7-2

 9 ....................................................................و راه اندازی نرم افزار ................................ Accountساختن  -8

 12 و اتصال آن به نرم افزار ................................................................................. Deviceمراحل راه اندازی  -9

 13 ..........................................................................................................................................استفاده از نرم افزار  -11

 iOS ........................................................................................................................... 14استفاده بدون دستگاه  -11

 14 ....................: مشخصات فنی دستگاه ....................................................................................................1پیوست 

 15 ...........: اخطار و توصیه های پیشگیرانه ...............................................................................................2پیوست 

 16 .......................................................................: مراقبت و نگهداری .........................................................3پیوست 

 17 ..............................: عیب یابی ..................................................................................................................4پیوست 

 



 PO3پالس اکسی متر: جزوه آموزشی دستگاه 

2 

                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 به نام خدا

 معرفی شرکت: 

 1393شرکت حسان طب ابزار، پیشرو در زمینه پزشکی از راه دور، فعالیت خود را به طور رسمی از سال 

آغاز کرده است تا در زمینه اندازه گیری و بررسی پارامترهای مهم بدن از جمله فشار خون ، قند خون، وزن، 

 رائه دهد. کالری مصرف شده و ... گامی بزرگ در جهت خدمت به هموطنان ا

با توجه به اینکه تاریخچه پزشکی از مهمترین ارکان مدیریت سالمت محسوب می شود، به همین منظور 

( طراحی گردیده است که با سرعت بسیار باالی خود در انتقال اطالعات، iHealth Cloudفضایی ابری )

هستید، به اطالعات پرونده پزشکی خود این امکان را فراهم می کند تا شما در هر نقطه ای از کره زمین که 

 دسترسی داشته و بتوانید این اطالعات را با پزشک ، خانواده و دوستان خود به اشتراک بگذارید.

 تله مدیسین چیست؟ 

ی را در مفیدات  بسیار تغییره و شدرن ندگی مدزیی ناپذیر اجدء جزت از راه دور، خدماو ینترنت وزه امرا

و  علم پزشکی نیز از این قاعده مستثنی نبودهست. ده اکرد یجاه افراد امرروزندگی جهت بهبود سطح ز

یا   مدیسین تله .استخدمات پزشکی به همراه داشته اینترنت، تاثیرات بسزایی در توسعه و بهبود ارائه

 ادهزبان س می شود و به شناخته نیز هلث تله و  e-Health ،m-Health های  نام با پزشکی از راه دورکه

کمک  بیماران زیادی به به حال که تا باشد می اینترنت و کامپیوتر تلفن همراه، کمک به سالمتی مدیریت

 .دهند نیزکاهش را غیر ضروری سنگین آمدهای زیاد، مخارج رفت و به نیاز کردن کم با همزمان تا کرده

است که با فرایندهای های بهداشتی، تشخیصی و درمانی درواقع این روش، روشی جدید در مراقبت

شود و پلی ارتباطی میان علوم پزشکی و مهندسی به حساب می آید که الکترونیکی و ارتباطی پشتیبانی می

 .کنددر آن جامعه پزشکی از امکانات مهندسی برای ارتقای سطح سالمت جامعه استفاده می

e-visit نیکیولکتررت اپزشکی به صوی هاه ندوپرت و طالعااثبت ، نالینرت آبا پزشک بصوت یا مالقا ،

ل و ....  منزدر پایش عالیم حیاتی ، سالمتیل مرتبط با کنتری هاار فرم انرت، مایشاآزنتایج ت و طالعادل اتبا

ه عالوه بر موارد ذکر شده ین شیواهد. دمی ار شما قرر ختیادر اجمله خدماتی هستند که تله مدیسین از 

 ، به همراه دارد:یرارد زجمله موی  هم از یگرد دیای زیاامز

 

 بهبود مراقبت از بیمار و دسترسی بهتر به پزشکان جهت مشاوره 

  بهبود مراقبت پزشکی در شهر های بزرگ و نواحی روستایی و محروم 

  امکان هدایت معاینات خودکار برای پزشکان و همین طور ایجاد فضای مدیریت شده در مراکز

 درمانی

 های پزشکیهای مراقبتکاهش هزینه 
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 PO3اطالعات مربوط به دستگاه 

 معرفی دستگاه: -1

کوهنوردی  نظیر انواع ورزش هابرای استفاده در  مطمئنتکنولوژی هوشمند و  دارایپالس اکسی متر بیسیم 

 تمرین های ماراتن می باشد.  یاو 

را می توان برای اندازه گیری اکسیژن اشباع خون و نرخ پالس استفاده نمود. این  PO3پالس اکسی متر 

یا فعالیت  درمانیپزشکی نیست و توسط افراد سالم که ورزش های غیر تشخیص یک دستگاه تنها دستگاه

 گردد. می استفاده  نیز های تفریحی انجام می دهند

دستگاه و نرم افزار  LCDاین دستگاه درصد اکسیژن اشباع خون و نرخ پالس را بالفاصله در نمایشگر 

iHealth MyVitals  می دهد. در گوشی هوشمند شما نمایش  

یا  Apple گوشیاز اطالعات را در  گزارشیبه صورت خودکار  iHealth MyVitalsنرم افزار رایگان 

این امکان را می دهد تا اطالعات پزشکی خود را با پزشک یا ه و به شما شما ذخیره کرد دستگاه هوشمند

 . سایر اعضای خانواده به اشتراک بگذارید

مقدار اکسیژن موجود در خون و نرخ پالس شما را اندازه گیری می کند.  iHealthبیسیم پالس اکسی متر 

و  گشت تاباندهان کوچک عروق خونینحوه ی عملکرد دستگاه به این صورت است که دو پرتوی نور را به 

دستگاه نشان می دهد. اکسیژن اشباع به صورت  نمایشگر مقدار اکسیژن خون را بازتاب کرده و نتیجه را بر 

 اندازه گیری می گردد.  اکسیژن درصدی از ظرفیت کل

و  از سطح دریا نرمال درنظر گرفته می شود. ارتفاعباشد،  %99-96بین  SPO2 به طور معمول اگر مقدار

 تاثیر بگذارد.  اندازه گیری شدهاکسیژن سایر فاکتورها ممکن است برای هر فرد بر مقدار 

 

 
 PO3: دستگاه 1شکل 

 
 : نحوه ی عملکرد دستگاه2شکل 

 

 

 



 PO3پالس اکسی متر: جزوه آموزشی دستگاه 

4 

                               در ایران                 iBabyو  iHealthشرکت حسان طب ابزار نماینده رسمی محصوالت 
www.ihealthlabs.ir                                                    

 بررسی پارامتر های قابل اندازه گیری توسط دستگاه -2

پالس اکسیمتر یک دستگاه غیر تهاجمی است که به راحتی و با سرعت باال می تواند میزان غلظت اکسیژن 

 .کرده و نمایش دهدخون و همین طور تعداد ضربان قلبتان را اندازه گیری 

 

 ( SPO2) اشباع اکسیژن( 2-1

شما چه مقدار  مقدار اکسیژن قابل حمل در خون است که نشان میدهد در خون بیشتریندرصدی از 

  اکسیژن وجود دارد.

و دیگر اگرچه تغییر در ارتفاع  صد باشد.در 99تا  96باید بین   SPO2در یک فرد سالم و نرمال، میزان

، میزان اکسیژن ات باالتر از سطح دریاارتفاع درفرد شود.   SPO2ها ممکن است باعث تغییر در میزانفاکتور

ارتفاع بیشتر می شود به همان نسبت هم از میزان اکسیژن موجود در هرچه  موجود در هوا کاهش می یابد.

متری به  1511باشد، در ارتفاع  %98اگر در سطح دریا غلظت اکسیژن  به عنوان مثال هوا کاسته می شود.

برای اطالعات بیشتر به مراکز تخصصی سالمت مراجعه  .نیز می رسد %91متری به  3111و در ارتفاع  95%

 کنید.

 

 ( نرخ پالس2-2

تپش در هر دقیقه است. برای اطالعات بیشتر به  111تا  61طبیعی در حالت استراحت بین  قلب ضربان

 مراکز تخصصی سالمت مراجعه کنید.

 

 محتویات بسته -3

 1 عدد پالس اکسی متر بیسیم 

 1  بند نگهدارندهعدد 

 1 عدد راهنمای استفاده 

 1  سریع نصبعدد راهنمای 

 1  عدد کابل شارژرUSB 
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 دستگاه و نمایشگرها -4

 
 PO3: دستگاه 3شکل 

 

 پیش نیازهای نصب دستگاه -5

 دستگاه های زیر طراحی شده است: به همراهبرای استفاده  iHealthپالس اکسی متر بیسیم 

 generation thiPod touch 5 
 iPhone 4S 

 iPhone 5 

 New iPad 

 iPad 4 

 

 آماده سازی برای نصب -6

  سیستمiOS  با ورژنV5  .و بیشتر تطبیق پذیر است 

 دانلود نرم افزار -7

: برای دانلود و نصب اولیه ی نرم افزار، حتماً گوشی یا دستگاه هوشمند شما باید به اینترنت ) لزوماً 1تذکر 

Wifi .متصل باشد  ) 

به دلیل ثابت بودن خط می باشد، برای استفاده از دستگاه و نرم افزار  Wifiتوضیحات: الزام استفاده از  

 سرعت اینترنت اهمیتی ندارد. 

 Androidو درصورتیکه سیستم عامل شما  App Storeبه  IOS: درصورت داشتن سیستم عامل 2تذکر 

 مراجعه نمایید. Google Playمی باشد به 
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 iOSدانلود نرم افزار در گوشی های  -7-1

 را جستجو نمایید.  iHealth MyVital 2.0شده و برنامه ی  App Storeابتدا وارد  (7-1-1

 
 App Store: جستجو در 4شکل 

 برنامه ی موردنظر را دانلود نمایید.  ( 7-1-2

 

 : انتخاب نرم افزار5شکل 

 

 : شروع دانلود6شکل 

 پس از دانلود، برنامه به صورت خودکار برروی گوشی و یا دستگاه هوشمند شما نصب می گردد.  (7-1-3

 

 : نصب نرم افزار روی گوشی یا دستگاه هوشمند7شکل 
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  Androidدانلود نرم افزار در گوشی های -7-2

قابل  iHealthتنها به همراه جدیدترین ورژن نرم افزار  Androidالزم به ذکر است که دستگاه های 

 استفاده می باشند.

 

 google play/ paly storeوارد نرم افزار   (7-2-1

 .شوید

 
 play store: 8شکل 

 

 iHealthدر قسمت جستجو نام   (7-2-2

MyVitals .را وارد کنید 

 

 
 : جستجوی نرم افزار9شکل 

 

روی نام نرم افزار کلیک برپس از یافتن آن،  (7-2-3

 کنید.

 

 

 
 : یافتن نرم افزار11شکل 
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کلیک کرده و  installروی بردر این قسمت (  7-2-4

 را بزنید. acceptسپس دکمه ی

 

 
 : نصب نرم افزار11شکل 

 
  : قبول نرم افزار12شکل 

 

 صبر کنید تا نرم افزار دانلود شود.   (7-2-5

 

 
 : دانلود نرم افزار13شکل 

 

 Openدکمه ی  رویپس از پایان دانلود، بر ( 7-2-6

 کلیک کنید.

 

 
 : باز کردن نرم افزار14شکل 
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از منوی نرم  http://ihealthlabs.ir/storeشما حتی می توانید از طریق سایت ما به نشانی  -7-3

 افزارها در باال، برنامه ی موردنظر خود را دانلود نمایید.

  

 : سایت فروش15شکل 

 

 و راه اندازی نرم افزار Accountساختن  -8
 پس از آنکه نرم افزار را دانلود نمودید، در گوشی هوشمند خود آن را باز کنید. (8-1

 Software Lisenceدر ابتدا صفحه ی (8-2

Agreement  باز می شود؛ پس از مطالعه روی

Agree ک کنید.کلی 

 
 افزارتوافقنامه مفاد نرم : 8شکل 

 

 

 کلیک کنید.  Start دکمه ی  رویبر (8-3

 

 
 : آغاز راه اندازی نرم افزار9شکل 

http://ihealthlabs.ir/store
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باز می  Log Inی  هدر این مرحله، صفح (8-4 

 شود.

 

 
 : ساختن حساب کاربری11شکل 

 

 اطالعات )نام کاربری و رمز عبور( خود را وارد نمایید. ،  iHealth IDدرصورت داشتن 

کلیک نمایید. آدرس ایمیل، رمز عبور و تکرار رمز عبور خود  Registerبرروی دکمه ی در غیر این صورت  

 را وارد کنید.

 

در صورت صحت اطالعات وارد شده، تیک سبزرنگی 

 مقابل هریک از اطالعات نمایش داده می شود. 

 کلیک کنید.  Nextگزینه ی  رویسپس بر

 
 کاربری: مراحل ساختن حساب 11شکل 

 

 در این صفحه نام پروفایل خود را وارد نموده و جنسیت خود را مشخص کنید.  (8-5

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 در این صفحه، به ترتیب قد، وزن، و تاریخ تولد )روز، ماه، سال( خود را به میالدی وارد نمایید. (8-6

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 

نمودن نام حساب : وارد 12شکل 

 کاربری و انتخاب جنسیت

 

: وارد کردن اطالعات قد و وزن 13شکل 

 و تاریخ تولد

 

 : ثبت اطالعات14شکل 
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، پیام Accountپس از ایجاد  (8-7

Registration Successful   به نمایش درمی

آید که نشان دهنده ی ثبت موفقیت آمیز حساب 

 کاربری شما می باشد

 
 موفقیت آمیز حساب کاربری: ثبت 15شکل 

در این مرحله شما نوع نمایش  منوی  (8-8

محصوالت انتخابی خود را مشخص می کنید، تا 

موردنظر شما به منوی اصلی نرم  Deviceمنوی 

افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا چندین 

Device  .را انتخاب نمایید 

 
 : انتخاب دستگاه های موردنظر16شکل 

 

کلیک کرده و درنهایت  Nextگزینه ی  رویبر

Start .را بزنید 

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربری17شکل 
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 و اتصال آن به نرم افزار Deviceمراحل راه اندازی  -9
 ( پیش از اولین استفاده باتری را شارژ کنید9-1

تا زمانیکه نشانگر باتری خاموش  استفادهپیش از اولین ساعت  3را  iHealthبیسیم  PO3پالس اکسی متر 

 متصل کنید.  USBشود، به یک پورت 
 

 ( بلوتوث را روشن کنید9-2

، تاریخ و ساعت کنید. )در اولین برقراری ارتباط "روشن"خود، بلوتوث را  iOSدستگاه  "تنظیمات"در منوی 

برقراری ارتباط بلوتوث و راه اندازی نرم دستگاه پالس اکسی متر با موبایل شما همزمان می گردد.( به محض 

 متصل می گردد.  افزار پالس اکسی متر به طور خودکار

 
 : ارتباط دستگاه با گوشی هوشمند18شکل 

 

 ( دستورالعمل انجام تست9-3

 قسمترا باز کرده و انگشت میانی یا اشاره ی دست چپ خود را در  PO3( گیره ی پالس اکسی متر 9-3-1

 ( باشد. 19 دستگاه قرار دهید بطوریکه ناخن دست به سمت پایین )همانند شکل پالستیکی

 : گرفتن تست19شکل 

 روشن گردد.  تا پالس اکسی متر کنار دستگاه را فشار دهید ”Start“بار دکمه ی  (  یک9-3-2

 (  دست خود را بی حرکت قرار دهید. 9-3-3

نرم افزار به نمایش در نمایشگر و  رویبر SPO2(  پس از چند ثانیه، مقدار اندازه گیری شده ی 9-3-4

 درمی آید. 

 (  اگر قدرت سیگنال خیلی کم باشد، دستگاه را بر انگشت دیگری قرار داده و دوباره تست بگیرید. 9-3-5
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 استفاده از نرم افزار -11

روی انگشت، در ( پس از گذاشتن دستگاه بر 11-1

 iHealth  2.0گوشی موبایل خود نرم افزار

MyVitals .را باز نمایید 

 
 iHealth MyVitals 2.0: نرم افزار 21شکل 

 

 

 شوید. Blood Oxygen( وارد بخش 11-2

 

 
 21شکل 

 

 

 ( اطالعات خود را مشاهده نمایید. 11-3

 

 

 

 

 

 
 : نمایش اطالعات22شکل 
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 iOSاستفاده بدون دستگاه  -11

می  PO3، تاریخ و ساعت پالس اکسی متر با موبایل شما همزمان می گردد. از با یک بار استفاده از دستگاه

نیز استفاده نمود. در این حالت، داده های اندازه گیری شده در  iOSبدون ارتباط با دستگاه حتی توان 

می تواند تا  PO3. پالس اکسی متر گرددمی حافظه ذخیره شده و درصورت بازیابی ارتباط در نرم افزار آپلود 

ا درصورت پر شدن حافظه، به ترتیب نتایج از اولین بار اندازه گیری هاندازه گیری را ذخیره نماید. بار  111

  حذف شده و نتایج جدید جایگزین نتایج قدیمی می شوند.

 

 

 : مشخصات فنی دستگاه1پیوست 

 PO3. مدل: 1

 LEDنمایشگر:  نوع. 2

 . منبع برق: باتری لیتیومی3

 660nm/880nmطول موج:  ن. بیشتری4

 SPO2 :70-99%. محدوده اندازه گیری 5

، SPO2 :80%~99%  :±2% ،70% ~79%  :±3%( دقت ARMS. میانگین ریشه ی مرتبه ی دوم )6

 بدون تعریف. 70%˂

 bpm 250-30. محدوده ی اندازه گیری نرخ پالس: 7

 .bpm: ± 2 bpm  ،100 ~250 bpm : ±2% 99~ 30. دقت نرخ پالس: 8

 ثانیه پس از عدم مشخص شدن عالمتی روی سنسورها 8. خاموشی خودکار: 9

 ˃ %80  ؛ رطوبت5ºC -40ºC: مناسب کارکرد. محیط 11

 ˃%95؛ رطوبت 20ºC -55ºC-محیط نگهداری: . 11
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 اخطار و توصیه های پیشگیرانه: 2پیوست 

 وجود دارد، (MRمیدان مغناطیسی )که ی یدر محیط ها iHealth. از دستگاه پالس اکسی متر بیسیم 1

 استفاده نکنید. 

. درغیر این صورت، پالس اکسی ندهید انگشت خود را حرکت امکان. در حین استفاده از این دستگاه تا حد 2

 ممکن است حرکات اضافی را بعنوان قدرت پالس خوب تفسیر نماید.  PO3متر 

 ، پالس اکسی متر را روی همان دست استفاده نکنید.صورت استفاده از دستگاه فشار خون. در 3

طبیعی ه یا نرخ پالس هیچگونه آالرمی ندارد و اگر مقدار اکسیژن خون کم بود PO3. پالس اکسی متر 4

 نمی دهد.  دستگاه آالرمی، نباشد

 پالس اکسی متر باید تمیز باشد.  ،. برای اندازه گیری بهتر5

 . برای اندازه گیری بهتر انگشت شما باید تمیز باشد. 6

  :پالس اکسی متر شود توسط نادرست. هریک از شرایط زیر ممکن است منجر به اندازه گیری 7

 د؛نور خیلی زیا -

 گردش خون ضعیف؛ -

 هموگلبین کم؛ -

 ؛عروق و کم خونی شدیدافت فشار خون، انقباض شدید  -

 یا ناخن مصنوعی؛الک ناخن  -

 هرگونه آزمایشی که اخیراً انجام شده و دارای مرحله ی تزریق رنگ درون وریدی بوده است. -

نکند. انگشت خود را بمالید تا  کار PO3. اگر گردش خون شما ضعیف باشد، ممکن است پالس اکسی متر 8

 گردش خون زیاد شده و یا دستگاه را روی انگشت دیگری قرار دهید. 

 تعدداشباع هموگلبین های فعال را اندازه گیری می کند.  اکسیژن میزان PO3. پالس اکسی متر 9

)بوجود آمده براثر آنمی با سلول های داسی شکل، کربن مونوکسی و غیره( ممکن  ناقصهموگلبین های 

 است بر دقت اندازه گیری ها تاثیر بگذارد. 

 در محیط های قابل احتراق )مانند محیط های پر از اکسیژن( استفاده نکنید.  PO3. از پالس اکسی متر 11

استفاده  ،مایی عملکرد و نگهداری تعیین شدهدر خارج از محدوده های د PO3. از پالس اکسی متر 11

 نکنید. 

 دکل های، ، رادیوها)موبایل/بیسیم( همراهفرستنده ها نظیر ایستگاه های تلفن های  مغناطیسی . میدان12

 تاثیر بگذارد.  اندازه گیری تلویزیونی ممکن است بر دقت دکل های و FMو  AMرادیویی 

غیر سمی بوده و در موارد استفاده هیچگونه خطری برای  PO3متر  . مواد استفاده شده در پالس اکسی13

 فرد بوجود نمی آورد. 
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منجر به اندازه در وسایل نقلیه ی اورژانسی با سیستم های ارتباطی ممکن است  از دستگاه . استفاده14

 گیری نادرست شود.

وده و باید مطابق با قوانین کشور قابل بازیافت ب PO3بسته بندی پالس اکسی متر استفاده شده در . مواد 15

 آن باز شده اند، جمع آوری و بازیافت گردد.  در یا منطقه ای که بسته بندی دستگاه و لوازم جانبی

 باید طبق قوانین محلی بازیافت گردد.  PO3غیر قابل بازیافت پالس اکسی متر  هریک از قسمت های. 16

 

 : مراقبت و نگهداری3پیوست 

بوسیله ی یک پارچه ی نرم یا کتانی آغشته به الکل به آرامی  کرده و. هفته ای یکبار دستگاه را تمیز 1

 دستگاه نریزید.  و یا روی داخل دستگاه را پاک کنید. الکل را مستقیماً داخل

 . وارد نکنید. دستگاه را زمین نینداخته و یا به آن ضربه ی شدید 2

 مستقیم نور خورشید یا دمای خیلی باال قرار ندهید. . دستگاه را در معرض تابش 3

 . دستگاه را در آب غوطه ور نکنید. 4

 . اگر دستگاه در دمای خیلی پایین نگهداری شده است، پیش از استفاده صبر کنید تا به دمای اتاق برسد. 5

 . از هم جدا نکنید. دستگاه را 6
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 : عیب یابی4پیوست 

 

 راه حل احتمالی علت مسئله

هیچ  SPO2نمایشگر 

مقداری را نشان نمی 

و یا عدد دارای  دهد

 نوسان است. 

. انگشت به درستی در 1

 دستگاه قرار نگرفته است.

. انگشت یا دست در حال 2

 حرکت است.

. انگشت را خارج کرده و به صورت گفته شده 1

 قرار دهید.در دستگاه 

دوباره  . سعی کنید کامالً بی حرکت شده و2

 . نماییداندازه گیری 

دستگاه روشن نمی 

 شود. 

 . باتری رو به اتمام است. 1

. ممکن است دستگاه خراب 2

 شده باشد. 

 . باتری را شارژ کرده و دوباره امتحان کنید. 1

تماس  iHealth. با خدمات پس از فروش 2

 بگیرید. 

نشانگر باتری کم 

به صورت  

در آمده  زن چشمک

 است.

باتری خیلی کم و رو به اتمام 

 است. 

 باتری را شارژ کرده و دوباره امتحان کنید. 

نرم افزار نمی تواند 

 PO3پالس اکسی متر 

 را بیابد. 

ارتباط بلوتوث را دوباره راه اندازی کنید. اگر باز  احتماالً بلوتوث کار نمی کند. 

موش خود را روشن و خا iOSهم نشد، دستگاه 

ثانیه نگه  8برای نیز را  PO3ی کرده و دکمه 

 دارید تا دوباره روشن شود. 

 


