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خود را آماده کرده، بلوتوث را متصل نموده و  iOSراهنمای استفاده سریع به شما کمک می کند دستگاه 

 برای آغاز روند اندازه گیری، دستورالعمل های زیر را دنبال نمایید. فشار خون خود را اندازه گیری کنید. 

 
 دستورالعمل های اولین آماده سازی

 دانلود نرم افزار

 حساب کاربری و ثبت ایجاد

 پیش از اولین استفاده، باتری را شارژ کنید

متصل کنید تا  USBدستگاه را با استفاده از یک کابل شارژر که به همراه دستگاه موجود است به یک پورت 

 چراغ سبز ثابت شود. 

 
 متصل شوید iOSتوسط بلوتوث به دستگاه 

  کاف را ببندید و دکمه یSTART/STOP  را فشار دهید، نشانگر بلوتوث شروع به چشمک زدن می

 کند. 

  بلوتوث را در منوی تنظیمات دستگاهiOS  .روشن کنید 

  ( صبر کنید تا مدل دستگاه روی مانیتورBP5 xxxxxx و )"در منوی بلوتوث به  "عدم ارتباط

اگر ارتباط به درستی برقرار شود، نشانگر نمایش درآید، مدل را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود. 

 30. اگر اولین بار است که از دستگاه استفاده می کنید، ممکن است حدود گرددبلوتوث ثابت می 

 سیگنال بلوتوث را تشخیص دهد.  iOSثانیه طول بکشد تا دستگاه 

  در کنار  "اطعدم ارتب"هر بار که از مانیتور فشار استفاده می کنید، در منوی بلوتوث عبارت“BP5 

xxxxxx”  .به نمایش درمی آید 

  اگر دستگاهiOS  .دیگری را متصل می کنید، این مراحل را تکرار کنید 
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 نشانگر بلوتوث وضعیت مانیتور

 چراغ آبی چشمک زن انتظار برای برقراری ارتباط

 چراغ آبی ثابت ارتباط برقرار شده و اندازه گیری در حال انجام

 چراغ در حال خاموشی تدریجی اندازه گیری و آماده برای قطع ارتباطتکمیل 

 روند اندازه گیری

فشار خون ممکن است تحت تاثیر مکان کاف و شرایط فیزیولوژیکی فرد قرار بگیرد. بسیار مهم است که کاف 

 هم سطح قلب باشد. 

 حالت بدن

 حالت نشسته در حین اندازه گیری

aروی زمین قرار دهید. صاف و نه روی هم . بنشینید و پاهای خود را 

b .دست را در مقابل خود، کف دست رو به باال، روی یک سطح صاف مانند میز قرار دهید . 

c . .بخش میانی کاف باید هم سطح دهلیز راست قلب شما قرار گیرد 

 دراز کشیدن در حین اندازه گیری

a.به پشت بخوابید . 

b . قرار داده به صورتی که کف دست رو به باال باشد. دست خود را صاف در کنار خود 

c .کاف باید هم سطح قلب قرار بگیرد . 

 
 کاف را ببندید

a .قرار دهید )دور از بدن(های کاف را از حلقه ی فلزی بکشید و آن را با فاصله انت 

b 2-1. بازوی خود را بدون لباس در کاف قرار داده و آن را cm  .باالتر از مفصل آرنج قرار دهید 
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c.با کشیدن آن به سمت بدن کاف را محکم کنید، و با نوار چسبی آن را ببندید . 

d . در هنگام نشستن، دست را در مقابل خود، کف دست رو به باال، روی یک سطح صاف مانند میز قرار

 نی قرار دهید. دهید. مانیتور را در وسط بازوی خود و به صورت تراز با انگشت میا

 به خاطر داشته باشید:

 اندازه گیری بدون حرکت بنشینید. بازو، بدن یا مانیتور را حرکت ندهید.. در حین 1

. یک الی یک و نیم دقیقه پیش از انجام اندازه گیری، بی حرکت و آرام بنشینید. باد شدن بیش از حد کاف ممکن است 2

 منجر به اکیموز )تجمع خون و التهاب( بازو گردد. 

 
 

ثانیه دکمه را  2را فشار دهید.  ”START/STOP“برای توقف اندازه گیری، در حین انجام تست دکمه ی 

 تا دستگاه به صورت دستی خاموش شود. نگه دارید 

 گزینه ی اتصال خودکار

استفاده شده را پیدا کرده  iOSگزینه ی اتصال خودکار به دستگاه این امکان را می دهد که آخرین دستگاه 

و به صورت اتوماتیک ارتباط را با آن برقرار می کند. گزینه ی ارتباط خودکار را می توان در نرم افزار فعال 

 (Device Setting ->Auto Connect -> Onنمود. )

 

 متعدد iOSاندازه گیری توسط دستگاه های 

استفاده شده خاموش  iOSشد، بلوتوث را در آخرین دستگاه اگر گزینه ی اتصال خودکار در نرم افزار فعال با

 کنید، سپس دستورالعمل نصب در این راهنما را دنبال نمایید. 
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 iOSاندازه گیری بدون دستگاه 

 <- Device Setting -> Offline Measurementاندازه گیری آفالین را در نرم افزار فعال کنید. ) 

Onدازه گیری را انجام داده، سپس دکمه ی (. کاف را ببندید، روندهای ان“START/STOP”  را فشار دهید

تا اندازه گیری آغاز شود. تمامی اندازه گیری های آفالین در اولین ارتباط موفقیت آمیز بلوتوث به صورت 

 اتوماتیک در نرم افزار آپلود می شود. 

 مراجعه نمایید.  www.ihealthlabs.irبرای دستورالعمل کاربری دقیق تر، به وبسایت 

فعالیت های فیزیکی از قبیل خوردن، نوشیدن، و سیگار کشیدن و همچنین هیجان، استرس، و تذکر: 

 دیگر می تواند بر نتایج فشار خون تاثیر بگذارد.  عواملبسیاری 

ثانیه  2و نگه داشتن آن برای " START/STOP"توجه: شما می توانید در هر زمانی با فشردن دکمه ی 

 اندازه گیری را متوقف کنید. 

مراجعه نموده و یا با  www.ihealthlabs.irرمورد محصول به آدرس برای بدست آوردن اطالعات بیشتر د

 تماس بگیرید.  88535974شرکت حسان طب ابزار به شماره ی 

 


