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 برقراری ارتباط

 بلوتوث را روشن کنید. -1

 حساب کاربری خود را باز کرده و دستورالعمل هایی که بر روی صفحه می آید را دنبال نمایید. -2

 دو رقم آخر از شش رقم نمایش داده شده روی دستگاه را در گوشی خود وارد نمایید.  -3

 نمایشگرها

 

 مدها

 

 
به صورت خودکار کیفیت خواب و 

 .فعالیت های خود را دنبال کنید
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 برای روشن نمودن مد پرواز، به تنظیمات برنامه بروید.

 

 
 FCCاطالعات مهم موردنیاز 

 می باشد. عملکرد آن ملزم به رعایت به شرایط زیر می باشد. FCCقوانین  15این دستگاه مطابق با بند 

 ( این دستگاه منجر به تداخالت مضر نمی گردد1)

( این دستگاه تمامی تداخالت را دریافت می نماید، حتی تداخالتی که باعث ایجاد عملیات ناخواسته می 2)

 گردند. 

نمی باشند ممکن است بر توانایی کاربر در استفاده از  iHealthتی که مورد تایید شرکت تغییرات و اصالحا

 دستگاه تاثیر بگذارند. 

 15بوده و پیرو بند  Bتذکر: این دستگاه تحت آزمایش و مطابق با ویژگی های دستگاه های دیجیتال کالس 

ظت صحیحی دربرابر تداخالت مضر در می باشد. این شرایط به نحوی طراحی شده اند که حفا FCCقوانین  

صورت استفاده در محیط های مسکونی، فراهم آورند. این وسیله امواج رادیویی تولید کرده، از آنها استفاده 

نموده و می تواند آنها را ارسال نماید؛ و اگر به درستی و مطابق دستورالعمل نصب نگردد ممکن است 

 ایجاد نماید.  تداخالت مضری را در ارتباطات رادیویی

بااین وجود، حتی درصورت نصب صحیح هم تضمینی وجود ندارد که اینگونه تداخالت اتفاق نیفتند. اگر این 

که می توان آن را با روشن و خاموش -دستگاه تداخالت مضری در گیرنده های رادیو و تلویزیون ایجاد کند

 ه را با یکی از روش های زیر حل نماید:کاربر می تواند مشکل بوجود آمد -نمودن دستگاه تشخیص داد

 چرخاندن یا جابه جا نمودن آنتن گیرنده. -

 افزایش فاصله ی بین دستگاه و گیرنده. -

 اتصال دستگاه به پریز با مداری متفاوت از آن که گیرنده به آن متصل است. -

 مشورت و کمک گرفتن از یک تکنسین حرفه ای رادیو/تلویزیون. -
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 سایر استانداردها

 دستگاه فشارسنج مچی بیسیم مطابق با استانداردهای زیر می باشد:

IEC 60601-1:2006 (Medical electrical equipment – Part 1: General requirements 
for safety); IEC 60601-1-2:2007 (Medical electrical equipment – Part 1: General 
requirements for safety; Collateral Standard-Electromagnetic compatibility - 
Requirements and tests); 
EN 1060-1: 1995 + A1: 2002 + A2: 2009 (Non-invasive sphygmomanometers - 
Part 1: General requirements); 
EN 1060-3: 1997 + A1: 2005 + A2: 2009 (Non-invasive sphygmomanometers - 
Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure 
measuring systems); 
ANSI/AAMI SP-10:2002+A1:2003+A2:2006; 

AAMI/ANSI 80601-2-30：2009/IEC 80601-2-30：2009+Cor.2010/EN 80601-2- 

30:2010(Medical electrical equipment –Part 2-30: Particular requirements for 
the basic safety and essential performance of automated non-invasive 

sphygmomanometers). 

 


