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Ασύρματο Παλμικό Οξύμετρο

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ            

ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΗΣΤΕ ΤΟ BLUETOOTH (ΘΕΣΗ «ON»)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ IHEALTH

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

®

Συνδέστε το ασύρματο παλμικό οξύμετρο παλμού της iHealth σε μια θύρα USB για 
τρεις ώρες ή έως ότου o δείκτης της μπαταρίας σβήσει.

Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή «iHealth MyVitals» από το App store 
(συμβατή iOS συσκευή) ή από το Google play store (συμβατή Android 
συσκευή). Ακολουθήστε τις οδηγίες πάνω στην οθόνη για να 
καταχωρηθείτε και να δημιουργήσετε το λογαριασμό σας ως χρήστης 
της iHealth (η συμβατή iOS συσκευή σας πρέπει να είναι έκδοσης 5.0 ή 
μεταγενέστερης και η Android συσκευή πρέπει να είναι έκδοσης 4.3 ή 
μεταγενέστερης).

Αφού ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας ως χρήστης της εφαρμογής, 
θα έχετε επίσης πρόσβαση σε έναν δωρεάν και ασφαλή λογαριασμό στο υπολογιστικό 
νέφος iHealth χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας της 
εφαρμογής σας. Μεταβείτε στο δικτυακό τόπο:

Το δικό σας παλμικό οξύμετρο της iHealth χρησιμοποιεί τεχνολογία Bluetooth 
χαμηλής ενέργειας έκδοσης 4.0 (BLE:= Bluetooth Low level Energy). Ενεργοποιήστε 
την επιλογή Bluetooth στη συσκευή σας (Σε περίπτωση που έχετε iOS συσκευή: 
Settings (Ρυθμίσεις)-> General (Γενικές)-> Bluetooth-> On (Ενεργοποίηση)· 
Αν έχετε Android συσκευή: Settings (Ρυθμίσεις)-> Bluetooth-> On (Ενεργοποίηση) 
Κάντε έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για εκκίνηση της σύνδεσης. Το εικονίδιο 
Bluetooth θα ανάψει και θα σταματήσει να αναβοσβήνει μόλις επιτευχθεί επιτυχής 
σύνδεση. Η ημερομηνία και η ώρα του παλμικού οξύμετρου θα συγχρονιστούν με τη 
συσκευή σας μόλις επιτευχθεί η πρώτη επιτυχής σύνδεση.
 

www.ihealthlabs.com, και κάντε ύστερα 'κλικ' στο «Sign-In» (Σύνδεση).

1. Ανοίξτε το σφιγκτήρα του παλμικού οξύμετρου, και στη συνέχεια τοποθετήστε το 
μεσαίο, τον παράμεσο ή το δείκτη του αριστερού χεριού σας στο άνοιγμα από 
καουτσούκ του οξύμετρου με την πλευρά του νυχιού προς τα κάτω, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.

6. Αφαιρέστε το οξύμετρο από το δάχτυλο. Το οξύμετρο απενεργοποιείται αυτόματα 
μετά από 8 δευτερόλεπτα.

2. Στον μπροστινό πίνακα, πατήστε μια φορά το κουμπί 
«Start» (Έναρξη) για να ενεργοποιήσετε το οξύμετρο.
3. Κρατήστε ακίνητο το χέρι σας για την ανάγνωση.
4. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η ανάγνωση του SpO2 
σας θα εμφανιστεί στην οθόνη του οξυμέτρου καθώς και 
στην εφαρμογή, εφόσον η εφαρμογή είναι 
ενεργοποιημένη.
5. Εάν η ισχύς του σήματος είναι πολύ χαμηλή, αλλάξτε 
δάχτυλο και κάντε ξανά τον έλεγχο.

iHealth MyVitals


