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 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، 

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

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

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

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

 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 ایجه افراد امرروزندگی جهت بهبود سطح ز

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

 زبان ساده 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 یسالمت مدیریت

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

فرایندهای های بهداشتی، تشخیصی و درمانی است که با  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

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

e-visit نیکیولکتررت اوپزشکی به صی 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 

 اه دارد:، به همریرارد 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 پزشکی های مراقبت کاهش هزینه 
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 AM3 مربوط به دستگاه اطالعات

  معرفی دستگاه: -1

می توانید با کمک این وسیله که شما ، قرار گرفته ایداصالً مهم نیست که اکنون در چه سطحی از تندرستی 

فعالیت  ی که در و یا توسط گیره به کمر شما متصل می گردد، به اهداف شدهبه راحتی روی مچ شما بسته 

 . (1)شکل  نماییددست پیدا مشخص کرده اید،  خودبرای های روزانه 
 

به صورت  حالت دستگاه و در صورت تشخیص به خواب رفتن شماساعت در روز کار کرده  24این دستگاه 

که خواب بوده اید و تعداد دفعاتی که بیدار  را ، ساعت هاییکمک این دستگاه به. کندتغییر می خودکار 

 مشاهده و بررسی نمایید. می توانید شده اید را 
 

عمق  ها، مسافت طی شده، کالری مصرفی، این دستگاه، یک ردیاب فعالیت و خواب می باشد که تعداد قدم

و بدون آرام  کامال شما را به صورتد. زنگ هشدار بی صدای این دستگاه و کیفیت خواب را ردیابی می کن

می دهد که را انگیزه  این فعالیت به شما شاخص. کردخواهد هیچ گونه مزاحمتی برای شخص کناری، بیدار 

به موبایل  4.0و مسافت بیشتری را طی کنید. این دستگاه به صورت بی سیم، با بلوتوث  بودهبیشتر فعال 

 .گرددمی  متصلهوشمند شما 

 ساعتاین  این دستگاه برای پیاده روی، دویدن و فعالیت های زندگی روزانه ساخته شده است. به طور کلی

خواهد را بررسی فعالیتتان  کالری مصرف شده، میزانمحاسبه ی با ردیابی فعالیت های شما در طی روز و 

چنین این دستگاه، روند خواب شما را ثبت کرده و به شما این امکان را می دهد تا آن را مشاهده . همکرد

کار می کند و این امکان را  iHealth MyVitalsبا برنامه رایگان  iHealthنمایید. ردیاب خواب و فعالیت 

سالمت دلخواه خود  و بهاطالعات شخصی مربوط به سالمتتان را مدیریت کرده  تا نمایدمی  فراهمبرای شما 

بعدی، حرکات شما را ردیابی کرده و با تبدیل 3محور سرعت سنج به صورت  3این دستگاه توسط  برسید.

را در طی شبانه روز  تان مسافت طی شدهمیزان کالری مصرفی و تعداد تعداد قدم ها،  ،به عدد این اطالعات

 می دهد.به شما اطالع 

  
 AM3و  Edge: تصویر دستگاه 1شکل 
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 نمایشگرها -2

 را کنترل نمایید. 2مچ خود را باال آورده یا دستگاه را از کمر خود باز کنید و تنها با یک اشاره موارد شکل 

 
 دستگاه: نمایشگر 2شکل 

 

 حالت های مختلف دستگاه  -3

 

 
های صورت خودکار کیفیت خواب و فعالیت به 

 خود را دنبال کنید.

 
پرواز، به تنظیمات  حالتبرای روشن نمودن 

 .مراجعه کنیدبرنامه 

 

 : مدهای دستگاه3شکل 
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 محتویات بسته -4

 1  ردیابعدد 

 2  مشکی و طوسی(مچبند عدد( 

 2 گیره کمری عدد 

  مچبند خواب 1عدد 

 1  شارژرعدد 

 1 راهنمای نصب سریع 

 

 سازگاری دستگاه -5

 برای استفاده به همراه سیستم های زیر طراحی گشته است:ردیاب فعالیت و خواب 

 iPhone 6/6 Plus 
 iPhone 5S/5C 

 iPhone 5 
 iPhone 4S 

 iPad Air 
 iPad Mini 
 iPad 4th Gen 
 iPad  3rd Gen 
 IPod Touch 5th Gen 

 
 Samsung Mega 6.3 (4.2.2 or 4.4 and above) 
 Samsung Galaxy S5 SM-G9008V (4.4 and above) 
 Samsung Galaxy S4 GT-I9500 (4.2.2 or 4.4 and above) 
 Samsung Galaxy S4 GT-I9505 (4.2.2 or 4.4 and above) 
 Samsung Galaxy Note3 SM-N9006 (4.4 and above) 
 HTC One M7 (4.3 and above) 
 LG Nexus 4 (4.3 and above) 
 LG Nexus 5 (4.3 and above) 
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 آماده سازی برای نصب -6

  سیستمiOS  با ورژنV5  .و بیشتر تطبیق پذیر است 

  مهیا میشود و با سرویس استاندارد  مودمارتباط اینترنت بیسیم توسط یکWi-Fi IEEE 

 WPA2و  WEP, WPAتطبیق پذیر می باشد و پشتیبانی آن توسط سرویس  802.11

 تطبیق ایمن شخصی مشخص میشود. 

 دانلود نرم افزار -7
 iOSگوشی های  دردانلود نرم افزار  -7-1

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

Wi-Fi .متصل باشد  ) 

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

 سرعت اینترنت اهمیتی ندارد. 

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

 مایید.مراجعه ن Google Playمی باشد به 

 

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

 
 App Store: جستجو در 4شکل 
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 . (6و  5)شکل  برنامه ی موردنظر را دانلود نمایید (7-1-2 

 
 : انتخاب نرم افزار5شکل 

 
 دانلود: شروع 6شکل 

 7مطابق شکل پس از دانلود، برنامه به صورت خودکار برروی گوشی و یا دستگاه هوشمند شما  (7-1-3

 نصب می گردد. 

 
 : نصب نرم افزار روی گوشی یا دستگاه هوشمند7شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Edgeو  AM3جزوه آموزشی دستگاه ردیاب فعالیت و خواب: 
 

8 

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

 

 Androidگوشی های  دردانلود نرم افزار  -7-2

 

 

 google play/ paly store(  وارد نرم افزار 7-2-1

 شوید.

 

 
 play store: 8شکل 

 
 

 

 iHealth MyVitals( در قسمت جستجو نام 7-2-2

 را وارد کنید.

 

 
 : جستجوی نرم افزار9شکل 

 

 

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

 کنید.

 

 
 : یافتن نرم افزار10شکل 
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کلیک کرده و  install(  در این قسمت روی 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  روی(  پس از پایان دانلود، بر7-2-6

 کلیک کنید.

 

 

 

 

  
 نرم افزار: باز کردن 14شکل 
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از منوی نرم  http://ihealthlabs.ir/storeشما حتی می توانید از طریق سایت ما به نشانی  -7-3

 .(15)شکل  افزارها در باال، برنامه ی موردنظر خود را دانلود نمایید

  
 فروش: سایت 15شکل 

 

 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

باز می شود؛ پس از  16همانند شکل   Software Lisence Agreementدر ابتدا صفحه ی (8-2

 ک کنید.کلی Agreeمطالعه روی 

 
 توافقنامه مفاد نرم افزار: 16شکل 

 

 

 کلیک کنید.  Start دکمه ی  رویبر (8-3

 

 

 
 : آغاز راه اندازی نرم افزار17شکل 

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

 شود.

  

 
 : ساختن حساب کاربری18شکل 

 

 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.

 مقابل هریک از اطالعات نمایش داده می شود. در در صورت صحت اطالعات وارد شده، تیک سبزرنگی 

 کلیک کنید.  Nextگزینه ی  رویسپس بر

 
 : مراحل ساختن حساب کاربری19شکل 

 

 

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

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

 کلیک کنید. Nextگزینه ی  رویبر

 
نمودن نام حساب : وارد 20شکل 

 کاربری و انتخاب جنسیت

 
: وارد کردن اطالعات قد و وزن 21شکل 

 و تاریخ تولد

 
 : ثبت اطالعات22شکل 

 

 

به نمایش درمی آید که نشان دهنده   Registration Successful، پیام Accountپس از ایجاد  (8-7

 ی ثبت موفقیت آمیز حساب کاربری شما می باشد.

 
 موفقیت آمیز حساب کاربری : ثبت23شکل 
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در این مرحله شما نوع نمایش  منوی محصوالت انتخابی خود را مشخص می کنید، تا منوی  (8-8

Device  موردنظر شما به منوی اصلی نرم افزار اضافه گردد. شما می توانید یک و یا چندینDevice  را

 انتخاب نمایید. 

 
 موردنظر: انتخاب دستگاه های 24شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 Startکلیک کرده و درنهایت  Nextگزینه ی  رویبر (8-9

 را بزنید.
 

 

 
 : پایان مراحل ساختن حساب کاربری25شکل 
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 و اتصال آن به نرم افزار دستگاهمراحل راه اندازی  -9
 متصل شوید. Wi-Fiبه اینترنت  (9-1

 بلوتوث را روشن کنید.  (9-2

 دستگاه باید پیش از اولین استفاده، حداقل دو ساعت شارژ شود.  (9-3

ثانیه نگه دارید تا دستگاه از مد پرواز به حالت  3پس از روشن شدن، دکمه کناری را به مدت  (9-4

Launch the App to Start  .راه اندازی برنامه برای شروع( تغییر حالت دهد ( 

 این دکمه ی کناری را ندارد و به صورت اتوماتیک به نرم افزار متصل می شود.  Edgeتذکر: مدل 

در نموده و منتظر بمانید تا پیغام یک دستگاه جدید برای شما به نمایش درآید.  اجراحال نرم افزار را  (9-5

 برقرار می کند.وشمند شما ارتباط یا گوشی ه و ، مچبند بیسیم با تبلتYesاین مرحله با انتخاب گزینه ی 

 

 
 : پیغام دستگاه جدید26شکل 

 
 : ارتباط موفقیت آمیز دستگاه و گوشی27شکل 

 

 تذکر:

انتخاب شود، یک کد شش رقمی برروی صفحه ی مچبند به نمایش درمی آید.  Edgeدرصورتیکه دستگاه 

 را فشار دهید.  doneوارد کرده و گزینه ی  iHealth MyVitalsدو رقم انتهایی آن را در نرم افزار 
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 Edge: انتخاب 28شکل 

 
: وارد نمودن دو رقم انتهایی 29شکل 

 نشان داده شده روی دستگاه

 
 : بررسی ارتباط30شکل 

 
 : برقراری موفقیت آمیز ارتباط31شکل 

 
 نمودن اطالعات Sync: 32شکل 

 

 

نشان دهنده ی نبود ارتباط به نمایش درآید،  No Internet Connectionدر این مرحله اگر پیغام *

 می باشد.  یاینترنت

 برای برقراری ارتباط مچبند با گوشی یا تبلت حتما وجود اینترنت بیسیم ضرورت دارد. 
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 استفاده از نرم افزار -10

 

هم حالت  Edgeو  AM3از آنجاییکه دستگاه های 

کنند، نرم خواب را بررسی میهم حالت فعالیت و 

نیز دارای دو قسمت می  iHealth MyVitalافزار 

 باشد. 

 
 iHealth MyVitals: نرم افزار 33شکل 

 

 

 My Activityحالت  (10-1

این صفحه نمودار روند تغییرات فعالیت، تعداد قدم 

ها، مسافت طی شده و میزان کالری مصرفی را 

 نمایش می دهد. 

 Looking for yourاگر در این قسمت، پیغام 

Tracker  به نمایش درآید، یعنی ساعت در حالت

 فعالیت نیست. 

 

 Myفعالیت باشد، قسمت  حالتاگر مچبند در 

Activity  با ورود به خواهد بوددر نرم افزار فعال .

 .نماییدمشاهده می  را مقابلصفحه ی  ،این قسمت

 
 My Activity: صفحه نخست 34شکل 

 

)شکل  در گوشه ی پایین سمت راست این صفحه، شما را وارد صفحه ی زیر می کند Activityگزینه ی 

35) : 
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 Activity: صفحه ی 35شکل 

برای مچبند استفاده می گردد. مچبند پس از  زنگ هشدار: از این گزینه به منظور تعیین Alarmگزینه ی 

 . به لرزش درمی آید.رسیدن به زمان تعیین شده توسط کاربر، 

آخرین اطالعات در  نتایج حاصل از  به لیست کلیه ی اندازه گیری ها وبا انتخاب این گزینه : Trendsگزینه 

 د.یماه اخیر باز می گرد

 
 Trendsو  Alarm: گزینه های 36شکل 
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 Alarm: ورود به بخش 37شکل 

 
 Trends: ورود به بخش 38شکل 

 

10-2) My Sleep 

روی  ثانیه نگه دارید تا آرم خواب 5کافیست دکمه ی کنار دستگاه را به مدت  برای فعال نمودن این قسمت،

به نمایش درآید. در این حالت کیفیت خواب شما از طریق مچبند بیسیم ضبط شده و اطالعات روی  مچبند

 گوشی یا تبلت شما به نمایش درخواهد آمد. 

 نگه دارید تا ساعت نمایش داده شود.  ثانیه 5کافیست دکمه ی مچبند را  Sleepبرای خروج از حالت 

 . (39)شکل  نمودار روند تغییرات خواب شما برحسب تاریخ نشان داده می شود My Sleepدر قسمت 

 
 My Sleep: 39شکل 

 

)شکل  طراحی شده استاطالعات خواب  همگام سازیبرای با عالمت ماه در پایین صفحه  Sleepگزینه ی 

40) . 
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تاریخ بررسی خواب و زمان و ساعات خواب و بیداری را هم به صورت عددی و هم نموداری  Listگزینه ی 

 نشان می دهد. 

نیز با تعیین زمان مورد نظر باعث ویبره ی مچبند شده تا در زمان مورد نظر شما را بیدار  Alramگزینه ی 

 کند. 

 
 My Sleep: 40شکل 

 توضیحات:

 کار می کند.  iHealth MyVitals 2تنها با نرم افزار  Edgeدستگاه 

در حال دانلود از  سیستم عامل، ظاهر شود Transmittingدر نرم افزار پیغام اگر با روشن شدن دستگاه، 

 همگامنرم افزار شروع به  Ok گزینه ی سرور اصلی و نصب شدن روی دستگاه می باشد. پس از فشردن

 شدن می کند. 
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 : مشخصات فنی1پیوست 

 

  4.0ارتباط بیسیم: بلوتوث BLE 

 برق و باتری

 پلیمر-نوع باتری: لیتیوم 

 روش شارژ: برق 

 کارکرد و نگهداری

  :10-دمای مناسب ºC- 40 ºC (14ºF~104ºF) 

  :85 ≥رطوبت مناسب%RH 

  :فشار مناسبkPa 86~106 

  :20-دمای زمان حمل و نقل و نگهداری در انبار ºC- 55 ºC (-4ºF~131ºF) 

  :95 ≥رطوبت زمان حمل و نقل و نگهداری در انبار%RH 
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 FCCاطالعات مهم موردنیاز  :2پیوست 

به شرایط زیر  ملزم به رعایتمی باشد. عملکرد آن  FCCقوانین  15 بنداین دستگاه مطابق با 

 می باشد.

 اه منجر به تداخالت مضر نمی گردد( این دستگ1)

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

 ناخواسته می گردند. 

د ممکن است بر توانایی کاربر ننمی باش iHealth شرکتتغییرات و اصالحاتی که مورد تایید 

 د. ندر استفاده از دستگاه تاثیر بگذار

بوده و  Bدستگاه های دیجیتال کالس  ویژگی هایو مطابق با  تحت آزمایشتذکر: این دستگاه 

می باشد. این شرایط به نحوی طراحی شده اند که حفاظت  FCCقوانین   15 بندپیرو 

این ، فراهم آورند. صورت استفاده در محیط های مسکونیصحیحی دربرابر تداخالت مضر در 

را ارسال نماید؛ و اگر به  هانموده و می تواند آناستفاده  هاوسیله امواج رادیویی تولید کرده، از آن

در ارتباطات رادیویی  را مضری لعمل نصب نگردد ممکن است تداخالتدرستی و مطابق دستورا

 ایجاد نماید. 

تداخالت اتفاق اینگونه هم تضمینی وجود ندارد که  صحیحنصب  صورتبااین وجود، حتی در

که می -های رادیو و تلویزیون ایجاد کند در گیرندهد. اگر این دستگاه تداخالت مضری ننیفت

کاربر می تواند مشکل بوجود آمده  -ن دستگاه تشخیص دادتوان آن را با روشن و خاموش نمود

 را با یکی از روش های زیر حل نماید:

 چرخاندن یا جابه جا نمودن آنتن گیرنده. -

 افزایش فاصله ی بین دستگاه و گیرنده. -

 با مداری متفاوت از آن که گیرنده به آن متصل است. یزاتصال دستگاه به پر -

 مشورت و کمک گرفتن از یک تکنسین حرفه ای رادیو/تلویزیون. -
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 : قوانین و شرایط گارانتی3پیوست 
 

 تعویض در قبال ایراداتی است که توسط سازنده و در هنگام تولید به دستگاه وارد  یک سال گارانتی

 سال خدمات پس از فروش 10و  شده

 ضمانت نامه فاقد مهر و تاریخ از درجه اعتبار ساقط است 

 .برای شارژ کردن فقط از شارژر همراه دستگاه استفاده نمایید 

 .ضمانت نامه شامل نقایص فنی ناشی از تولید دستگاه می باشد 

 یشه و هرگونه عیب دیگری که در اثر ضربه، آب، آتش، مواد شیمیایی، شکستگی شLCD نوسانات ،

 برق و استفاده ناصحیح از دستگاه عارض گردد، از موارد شامل ضمانت نامه خارج می باشد.

  کابلUSB .شامل گارانتی نمی باشد 

 .در صورت باز شدن یا مخدوش شدن برچسب دستگاه، ضمانتنامه از درجه اعتبار ساقط می گردد 

 رات به عهده خریدار است.حمل دستگاه معیوب با گارانتی جهت انجام تعمی 

  در صورت نیاز دستگاه به فورمت، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطالعات موجود در دستگاه

 ندارد.

 


