
  : BP7Sراهنمای نصب سریع 

 BP7Sبرای کنترل سالمتی خود با آسان ترین روش ممکن، آماده شوید. جهت استفاده از دستگاه اندازه گیری فشار خون مچی 

 مرحله به مرحله مطالعه و اجرا نمایید. راهنمای نصب سریع را 

 تورالعمل نصب سریع:دس

 دستگاه را شارژ نمایید.  ،پیش از اولین بار استفاده

  از طریق پورت دستگاه راUSB  و نماد باطری دیگر چشمک زن نباشد، شارژ تا زمانی که عالمت شارژ به رنگ سبز درآید

 نمایید. 

 و حساب کاربری خود را ایجاد نمایید.را دانلود نموده  iHealthنرم افزار رایگان 

 رم افزار رایگانن" iHealth MyVitals  " را از"App Store"  برای دستگاه های دارای سیستم عامل (iOS )  و یا

"Google Play"  برای دستگاه های دارای سیستم عامل (Android ).دانلود نمایید 

 له اجرا نمایید. حرا مرحله به مرزار را راه اندازی نموده و دستورالعمل نصب فجهت ایجاد حساب کاربری، نرم ا 

  ،از طریق گوشی های هوشمند، در پرونده سالمتی خود را  دشما می توانید اطالعات موجوپس از ایجاد حساب کاربری

ر به ومشاهده نمایید. برای این منظ( http://cloud.ihealthlabs.comتبلت و یا از طریق کامپیوتر) از طریق ورد به 

 را در باالی صفحه سمت راست انتخاب نمایید.   ”Sign In“تی، گزینه راح

 دستگاه های هوشمند سازگار:

 iPhone 4s+ 

 iPod touch 5 

 iPad 3+ 

 iPad mini+ 

 iPad Air+ 

  برخی دستگاه های هوشمند دارای سیستمAndroid 

جهت مشاهده فهرست کامل از و یا باالتر مورد نیاز است.   0.7ورژن  Androidو یا باالتر /  0.7ورژن  iOSبه برای این منظور 

 مراجعه نمایید.  www.ihealthlabs.com/supportتمامی دستگاه های هوشمند سازگار، به آدرس 

 فشار خون خود را اندازه گیری نمایید. 

 کاف و شرایط فیزیولوژیکی شما باشد. خیلی مهم است که مچ دست هم سطح قلب قرار بگیرد. فشار خون میتواند تحت تاثیر مکان

 برای اطمینان از صحت اندازه گیری، دستورات زیر را مرحله به مرحله اجرا نمایید. 

 و روی سطح صاف مانند میز قرار دهید.  کف دستتان را رو به باال به سمت خود گرفته .1

 هم نینداخته و کف پا را صاف روی زمین بگذارید. در حین اندازه گیری ثابت بمانید.  بنشینید و پاها را روی .2

http://cloud.ihealthlabs.com/
http://www.ihealthlabs.com/support


 
 ه را فشار دهید. اروی دستگ "START/STOP"دکمه  وکاف را پوشیده  .3

دستگاه بهترین حالت برای اندازه گیری فشار خونتان را تشخیص داده و اندازه گیری تنها  ارتفاع مچ خود را تنظیم نموده، .0

هنگامی که وضعیت قرار گرفتن مچ دستتان صحیح تشخیص داده به شرط قرارگیری در بهترین وضعیت آغاز خواهد شد. 

 را مجددا فشار دهید.  "START/STOP"شد، جهت شروع اندازه گیری دکمه 

 
  الف                                                           ب                                                 ج            

قرار گرفتن مچ دست مناسب است/ مچ دست باالتر از وضعیت صحیح قرار گرفته است / مچ دست پایین تر از وضعیت  وضعیت

     صحیح قرار گرفته است. 

 نتیجه اندازه گیری فشار خون شما بر روی نمایشگر دستگاه ظاهر خواهد شد. .5

 

 همگام سازی اطالعات از  طریق بلوتوث

و ذخیره اطالعات  Androidو یا  iOSجهت همگام سازی اطالعات فشار خون با دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل از بلوتوث 

 استفاده نمایید.  iHealthدر ابر سالمت 



 متصل شوید. iOSاز طریق بلوتوث به دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل 

 راه اندازی نمایید. iOSرا در دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل  iHealth MyVitalsنرم افزار  .1

ل فعادستگاه گزینه         را انتخاب و منوی موجود در         رددستگاه هوشمند خود فعال نمایید : در بلوتوث را  .2

 نمایید.

 
ه دارید. انگرا تا زمانی که عالمت بلوتوث شروع به چشمک زدن نماید  "START/STOP"ثانیه دکمه  3به مدت  .3

 بلوتوث دیگر چشمک زن نخواهد بود. عالمت  ،با موفقیت برقرار شودتوجه داشته باشید هنگامی که ارتباط 

عالمت چشمک زن بوده در طول زمان همگام سازی، از طریق نرم افزار اقدام نمایید. جهت همگام سازی اطالعات  .0

 و در پایان از حالت چشمک زن خارج خواهد شد. 

و یا از طریق هر کامپیوتری با ورود به آدرس  iOSهم اکنون نتایج از طریق دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل  .5

www.ihealthlabs.com ل مشاهده و بررسی خواهد بود. باق 

 نشدید شما می توانید از طریقموفق به فعال کردن بلوتوث         توجه : چنانچه در منوی موجود در 

 بعد را مجددا اجرا نمایید. هب 3بلوتوث را فعال نموده، سپس دوباره به نرم افزار بازگشته و مرحله 

 متصل شوید. Android ستم عامل از طریق بلوتوث به دستگاه هوشمند دارای سی

  دکمه"START/STOP" ه اوع به چشمک زدن نماید، نگررا به مدت دو ثانیه تا زمانی که عالمت بلوتوث ش

 دارید.

  دستگاه هوشمند خود فعال نمایید : در بلوتوث راSetting > Wireless & Networks > Bluetooth 



  ( ، مانند صبر کنید تا مدل دستگاه بر نمایشگر"BP7S xxxxxx" در منوی بلوتوث به نمایش درآید، مدل )" 

BP7S xxxxxx"  ثانیه طول بکشد تا دستگاه  37را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود. ممکن استAndroid 

 سیگنال بلوتوث را تشخیص دهد.

  نرم افزار  همگام سازی اطالعات، به منظور“iHealth MyVitals” .را راه اندازی نمایید 

 چشمک زن بوده و در پایان از حالت چشمک زن خارج  همگام سازی در طول زمان همگام سازی، عالمت

 خواهد شد. 

  هم اکنون نتایج از طریق دستگاه هوشمند دارای سیستم عامل Android و یا از طریق هر کامپیوتری با ورود به

 ل مشاهده و بررسی خواهد بود. بقا www.ihealthlabs.comآدرس 

 مراحل زیر را دنبال نمایید :اگر در رابطه با برقراری ارتباط بلوتوثی با مشکل مواجه شدید، توجه : 

  کردن دستگاه با گوشی هوشمند دارای سیستم عامل متصل برایAndroid  خود به تنظیمات گوشی خود مراجعه

( در منوی بلوتوث به نمایش درآید، مدل "BP7S xxxxxx"ر ، ) مانند صبر کنید تا مدل دستگاه بر نمایشگنمایید. 

" BP7Sxxxxxx" .عالمت  .ثانیه طول بکشد 37 این روند تا . ممکن است را انتخاب کنید تا ارتباط برقرار شود

 و به محض برقراری ارتباط عالمت ثابت خواهد شد.  روی دستگاه دیگر چشمک زن نبوده بلوتوث 

  در صورت استفاده از گوشی هوشمند دیگر دارای سیستم عاملAndroid .مراحل باال را مجددا تکرار نمایید ، 

 نکات :

 مچ دست شما مطابق با اندازه کاف دستگاه باشد.اندازه مطمئن شوید  .1

 همیشه اندازه گیری را از طریق دست چپ انجام دهید. .2

 آرام و ثابت بمانید. ،اندازه گیری فشار خونبه مدت یک الی یک دقیقه و نیم قبل از  .3

استعمال دخانیات، هیجان، استرس و بسیاری از عوامل دیگر می تواند روی نتیجه  خوردن، نوشیدن، فعالیت فیزیکی، .0

 فشار خون شما تاثیرگذار باشد. 

ممکن است منجر به کبود شدن مچ دست شما شده و روی میزان فشار خونتان  متورم باقی ماندن بیش از اندازه کاف، .5

 تاثیر بگذارد.

 کوشا باشید.با استفاده از دستمال های مرطوب در تمیز نگه داشتن کاف  .6

 با آب اجتناب نمایید.دستگاه و یا کاف  تماساز  .0

و برای خدمات پس از فروش با شماره مراجعه نموده  www.ihealthlabs.com برای دسترسی به اطالعات بیشتر به سایت 

 ایمیل نمایید.  support@ihealthlabs.com تماس حاصل نموده و یا به آدرس                                       تلفن 
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