
 BG5راهنمای نصب سریع دستگاه تست قند خون 

1 

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

 -iHealth Glucoبرای استفاده به همراه نرم افزار رایگان  iHealth Smart Gluco- Monitoringدستگاه بیسیم 

Smart  ،این سیستم به شما کمک می کند بیماری دیابت خود را به سادگی وراحتی مدیریت کنید. طراحی شده 

 Smart Gluco-Monitoringدستگاه بیسیم جعبه ی محتویات 

 

 به لیست محتویاتی که روی بسته نوشته شده است مراجعه کنید. تویات ممکن است با توجه فروشگاه ها متغیر باشد. این مح

 نصب برای اولین باردستورالعمل های 

 نرم افزار مکمل را دانلود نمایید 

دانلود و آن را روی گوشی  App Storeرا از  iHealth Gluco-Smartنرم افزار رایگان پیش از اولین استفاده، 

iOS  خود نصب کنید. برای ایجادiHealth ID  .دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید 
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  بهiHealth Cloud متصل شوید 

خود استفاده کنید. به سایت  Cloud حساببرای دسترسی به  iHealth IDشما می توانید از 

www.ihealthlabs.com  مراجعه کرده و بر“Sign In”  .کلیک کنید 

 باتری را شارژ کنید 

 از جعبه پس از بیرون آوردن
یک سر کابل شارژر را به کنار دستگاه و سر دیگر را به یک باتری قابل شارژ داخلی می باشد. دستگاه شما دارای 

یک پیش از اولین استفاده، دستگاه را برای دو تا چهار ساعت شارژ کنید. کامپیوتر خود وصل کنید.  USBوروردی 

 استفاده ی روزانه انجام دهد.  نوع اندازه گیری را بسته به 200می تواند تا باتری با شارژ کامل 

 پیغام باتری کم

ثانیه به نمایش درمی آید.  2برای  مدتی که از استفاده ی دستگاه گذشت، وقتی باتری رو به اتمام باشد، 

ثانیه، دستگاه به صورت اتوماتیک خاموش می شود. وقتی باتری رو به اتمام باشد، دستگاه هیچ اندازه گیری  2پس از 

 می دهد. نرا انجام 

تا دستگاه نرم افزار را راه اندازی نموده  ،مهم: اگر باتری کامالً خالی شد، باتری را کامل شارژ کرده و پیش از استفاده

 را همگام نمایید. 

  دستگاه راSync نمایید 

خود متصل کرده تا تاریخ و  iOSمراحل زیر را دنبال کنید تا دستگاه را به نرم افزار در گوشی پیش از اولین استفاده، 

 با برقراری ارتباط، تاریخ و ساعت دستگاه با گوشی شما همگام می گردد. ساعت دستگاه خود را تنظیم نمایید. 

 . بلوتوث را در گوشی خود فعال نمایید. 1

 
 را برای سه ثانیه نگه دارید تا دستگاه را روشن نمایید.  ”Memory“دکمه ی حافظه . 2

 
 را در منوی بلوتوث انتخاب کنید تا ارتباط برقرار گردد.  ”BG5xxxxxx“. مدل دستگاه 3

 

http://www.ihealthlabs.com/
http://www.ihealthlabs.com/
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ابتدا چشمک زده و سپس روی دستگاه  نماد بلوتوث. نرم افزار را راه اندازی کرده و دستگاه را به آن مرتبط کنید. 4

 ثابت می شود. 

 
 را تکرار کنید.  4-1دیگر، مراحل  iOSارتباط با یک دستگاه  برقراری تذکر: برای

 ظرف نوارهای تست را اسکن کنید 

را باز می هر بار که یک ظرف جدید نوار تست موجود در باالی ظرف نوارهای تست را یکبار اسکن کنید،  QRکد 

زار را نرم اف QRنوار تست می باشد. اسکن نمودن کد  25هر ظرف شامل کنید باید مرحله ی اسکن را تکرار نمایید. 

 قادر می سازد تعداد نوارهای تست موجود در ظرف و همچنین تاریخ مصرف آنها را بررسی کرده و نشان دهد. 
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تا به شما روی دستگاه به نمایش درمی آید  نوار تست موجود در ظرف مورد استفاده قرار گرفت،  25وقتی 

هشدار دهد که زمان آن فرارسیده که از یک ظرف جدید نوار تست استفاده کنید، سپس دستگاه به طور خودکار 

وقتی خطای را اسکن نمایید.  iHealthنموده و یک ظرف جدید نوار تست  نرم افزار را راه اندازیخاموش می شود. 

“Er d” زه گیری را انجام نمی دهد. روی دستگاه به نمایش درآید، دستگاه هیچ اندا 

 تست سطح قند خون 

ظرف نوار تست ها را اسکن کرده و  QRنموده، کد  Syncخود  iOSاگر شما دستگاه را بر نرم افزار گوشی 

 می خواهید به کمک نرم افزار اندازه گیری انجام دهید:

 بلوتوث را روشن کرده و نرم افزار را راه اندازی کنید.  ]1[

ظرف نوار تست ها را اسکن کرده و  QRنموده، کد  Syncخود  iOSاگر شما دستگاه را بر نرم افزار گوشی 

 را انجام ندهید. ]1[می خواهید بدون نرم افزار اندازه گیری انجام دهید: مرحله ی 

 نوار تست را در ورودی دستگاه قرار دهید.  ]2[

 به سمت شما باشند. تست بگونه ای این کار را انجام دهید که نوارهای     

 
 جک لنست را آماده کنید. ]3[

 . درپوش جک لنست را بردارید1

 آن در جک قرار دهید محل. یک لنست جدید را به آرامی در 2

 . پوشش لنست را پیچانده و خارج کنید3

 . درپوش جک لنست را در جای خود قرار دهید4

 . درجه ی عمق ورود سوزن به دست را تعیین کنید5

 صدای کلیک به گوش برسد. دستگیره را بچرخانید تا 6

 
 نمونه ی خون بگیرید ]4[

را در محل مورد نظر قرار دهید. دکمه ی رهایش را فشار دهید تا محل را سوراخ کند. انگشت خود را جک لنست 

اولین قطره ی خون را پاک کرده و دوباره انگشتتان را فشار دهید تا یک فشار دهید تا یک قطره خون تشکیل شود. 

 قطره خون دیگر تشکیل شود. 
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 نمونه ی خون را روی نوار تست بگذارید.  ]5[

آن روی نوار تست قرار دهید. مطمئن شوید پنجره ی تایید کامال با نمونه محل مخصوص سریع نمونه ی خون را در 

 ی خون پر شده است.

 

 
شما به گوش می رسد، انگشت  iOSوقتی شمارش معکوس روی دستگاه آغاز می شود و یا آالرم صوتی از دستگاه 

 خود را دور کنید. 

 
 نتایج تست را بخوانید ]6[

اگر دستگاه به نرم افزار متصل نیست، نتایج تست پس از شمارش معکوس روی نمایشگر دستگاه به نمایش  -

 درمی آید. 

 
 دستگاه به نرم افزار متصل است، نتایج تست در نرم افزار به نمایش درمی آید.اگر  -

 

با استفاده از دستمال کاغذی از دستگاه نوار تست و لنست استفاده شده را دور بیاندازید. تست استریپ استفاده شده را  ]7[

 توصیه: پیش از دور انداختن، لنست را در پوشش آن قرار دهید.()خارج کنید. 
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Sync اطالعات 

وقتی دستگاه باید یک نتیجه ی جدید را نتیجه ی اندازه گیری قند خون را در خود ذخیره کند.  500دستگاه می تواند تا 

 تایی آن نیز پر شده است، آخرین نتیجه روی قدیمی ترین اندازه گیری ذخیره می گردد.  500ذخیره کند و حافظه ی 

ضربه بزنید تا اطالعات ذخیره شده را در  ”Upload“شما متصل است، بر دکمه ی  iOSوقتی دستگاه به نرم افزار در گوشی 

 نرم افزار آپلود کنید. 

 

 

 


