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 باتری را نصب کنید

می باشد. باتری بسته به نوع استفاده تا شش ماه دوام می  3V CR1620آزمونگر شما دارای دو باتری لیتیومی 

 باتری دستورالعمل های زیر را دنبال نمایید.  تعویضآورد. برای 

 رو به پایین باشد.  iHealth. آزمونگر را بچرخانید به طوریکه لوگوی 1

 کنار ورودی نوار تست باز کنید.  زبانه ی. درپوش پشتی را با کشیدن 2

 رو به باال باشد، در جای خود قرار دهید.  ”+“باتری جدید را بطوریکه عالمت . 3

 با گذاشتن زبانه در جای خود و کشیدن در رو به پایین، در جای خود قرار دهید. . درپوش را 4

 
 

روی نرم افزار به نمایش درمی آید، باتری را تعویض کرده تا اندازه گیری  "Low Battery"وقتی نشانگر  

 موفقیت آمیز و دقیقی داشته باشید. 

درصورت وجود ور ریخته شود. محصوالت الکتریکی نباید به همراه زباله های خانگی د –شرایط بازیافت 

 با مقامات محلی برای نوع بازیافت این مواد مشورت کنید. تسهیالت، عمل بازیافت صورت گیرد. 

 شروع

 نرم افزار را دانلود کنید 

  به حسابiHealth Cloud دسترسی یابید 

 ددهی شودنوارهای تست را اسکن کرده تا ک 

خطای نوارهای  دریافتبه دقت دستورالعمل های زیر را خوانده و دنبال کنید تا از گرفتن نتایج غیردقیق و/یا 

 تست اجتناب کنید:

 را باز کنید. Gluco-Smartموبایل خود را به اینترنت متصل کرده و نرم افزار  گوشی
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را برای کالیبره کردن آنها با آزمونگر، اسکن  iHealthدر باالی ظرف نوارهای تست  QRپس از آماده شدن، کد 

 باید اسکن گردد.  QR، کد در هر بار باز کردن ظرف جدیدنمایید. 

 سطح قند خون را آزمایش کنید 

 : راه اندازی نرم افزار1مرحله 

 : آزمونگر را متصل کنید2مرحله 

روی نرم افزار  iHealthآزمونگر خود را در ورودی هدفون گوشی موبایل خود قرار دهید. لوگوی  -

 باید هم جهت با صفحه ی گوشی موبایل شما باشد. 

 تذکر:

 .در حین اندازه گیری، دستگاه را نچرخانید 

  .پیش از متصل نمودن دستگاه، قاب گوشی خود را خارج کنید 

 ودی نوار دستگاه قرار دهید.نوار تست را در ور: 3مرحله 

 دقت کنید فلش قرمزرنگ روی نوار تست هم جهت با لوگوی موجود روی دستگاه آزمونگر باشد.             

 

 
 را آماده کنید جک لنست: 4مرحله 

 را بردارید جک لنستدرپوش . 1

 جدید را در دستگاه، در محل خود قرار دهید لنستیک . 2

 برداریدپوشش لنست را . 3

 درپوش دستگاه را دوباره در جای خود قرار دهید. 4

 . میزان سوراخ نمودن انگشت را در سطح دلخواه فشار تنظیم کنید5
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 . دستگیره را بچرخانید تا صدای کلیک دهد6

 
 : نمونه ی خون بگیرید5مرحله 

محل را فشار  نماید. به آرامی تا محل را سوراخجک لنست را در محل قرار داده و دکمه ی رهایش را فشار دهید 

 دهید تا یک قطره خون تشکیل شود. 

 
 را بر نوار تست قرار دهید: نمونه ی خون 6مرحله 

سوراخ جذب کننده ی سر نوار تست قرار دهید. دقت کنید پنجره ی تایید نوار تست در به سرعت نمونه خون را 

 خود را کنار ببرید.کامالً با با نمونه ی خونی پر شده باشد، سپس انگشت 

 
 : نتایج تست را بررسی کنید7مرحله 

ثانیه، نتایج قند خون شما روی نمایشگر گوشی موبایلتان به نمایش درمی آید. در حین انجام  5پس از تقریبا 

 آزمون و همزمان سازی، آزمونگر باید به گوشی موبایل شما متصل باشد. 

 ا دور بیاندازید: نوار تست و لنست استفاده شده ر8مرحله 

 نوار تست استفاده شده را بوسیله ی یک دستمال کاغذی از دستگاه تست خارج کنید. 
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 . ( درپوش لنست را دوباره قرار دهیدلنست را از جک لنست خارج کنید. )تذکر: 

 نوار تست استفاده شده و لنست را دور بیاندازید.

 تذکر: 

 برای انجام مراحل تمیز کردن مراجعه نمایید. به بخش پاکسازی و ضدعفونی نمودن در راهنمای کاربردی 

 پشتیبانی محصول

 www.ihealthlabs.ir به آدرس برای دریافت اطالعات بیشتر درمورد محصول، در گوشی به وبسایت ما

 مراجعه نمایید. 

 خدمات مشتریان

، جک لنست و یا لنست نیاز دارید، می توانید iHealthبیشتر، محلول کنترل  iHealthاگر به نوار تست های 

تماس  88535974در ایران( به شماره ی  iHealthبا شرکت حسان طب ابزار )نماینده ی انحصاری محصوالت 

 بگیرید. 

ها برای استفاده کنید. دستگاه تست و جک لنست تن iHealthآموزش های ایمنی مهم: فقط از نوار تست های 

استفاده یک فرد طراحی شده است. از آن به همراه سایر اعضای خانواده استفاده نکنید. برای اطالعات بیشتر به 

 راهنمای کاربردی سیستم تست قند خون مراجعه نمایید. 


