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مقدمة

محتویات العلبة

 
 
 مدلا طغض سایق زاھج دعُی iHealth Neoشكًرا لكم على اختیار جھاز قیاس ضغط الدم الذكي من

 iHealth Neo نم يكذلا
 ھذا الجھاز مبدأ قیاس الذبذبات لقیاس ضغط 

جھاز قیاس ضغط دم آلًیا بالكامل یتم تثبیتھ بسوار على الذراع، ویستخدم

لة لتعقب بیانات ضغط الدم الحیویة ومشاركتھا.

 

الدم وسرعة النبض. یعمل جھاز القیاس مع األجھزة المحمو

 iHealth Neoجھاز قیاس ضغط الدم الذكي من  1* 
 دلیل المستخدم 1 *
 دلیل البدء السریع 1 *
 كابل الشحن 1 *
 حقیبة سفر 1 *

 المقصود االستخدام
iHealth Neo نم يكذلا مدلا طغض سایق زاھج صصخُی

لقیاس ضغط الدم. وھذا الجھاز مصمم لق قلیل الضررالمنزل وھو نظام  مكان مھني أو في 
االنقباضي واالنبساطي وسرعة النبض 

بوصات إلى  8.6سم (من  42سم إلى  22حول الذراع. نطاق القیاس لمحیط السوار القیاسي ھو من 
بوصة). 16.5

(مقیاس ضغط دم إلكتروني) لالستخدام في
یاس ضغط الدم 
لشخص بالغ عن طریق استخدام تقنیة یتم فیھا ربط سوار قابل للنفخ 
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 للبالغین الدم ضغط تصنیف
.)عونلا وأ نسلا نع رظنلا فرصب( يلاعلا مدلا طغض مییقتل يلاتلا لیلدلصممت منظمة الصحة العالمیة ا

  ھنأ ةظحالم ىجرُی 
 والتدخین، إلخ). ُترجى استشارة الطبیب

یلزم وضع عوامل أخرى في الحسبان (على سبیل المثال: مرض السكري، والسمنة،
 للحصول على تقییم دقیق للحالة.

التفسیر المناسب لنتائج ضغط الدم.مالحظة: استشر الطبیب لمعرفة 
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االستخدام موانع

النَّْظم القلبي الخطیر.
ال ُیوصى باستخدام جھاز قیاس ضغط الدم الذكي ھذا مع األشخاص الذین یعانون من اضطراب 

العرض ومؤشرات األجزاء

M شاشة
موصل 

السوار

مؤشر 

مؤشر النبض
مؤشر المزامنة

االنقباضي
االنبساطي / النبض
البطاریة / مؤشر الشحن
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الضبط متطلبات
: مثل Androidو iOSیعمل مع األجھزة التي تعمل بنظامي تشغیل 

/iPhone X/iPhone 8
Edge/SM-G9250

/Samsung Galaxy Note3 Lite/Motorola Nexus 6
ةصاخلا معدلا ةحفص ةرایز ىجرُی ،ةقفاوتملا ةزھجألاب ةلماك ةمئاق ىلع لوصحلل 

www.ihealthlabs.eu ناونعلا ىلع انب 

 طالضب إجراءات
 المجاني iHealth MyVitalsقم بتنزیل تطبیق 

أو  App Store" وتثبیتھ منiHealth MyVitalsقبل االستخدام األول، قم بتنزیل التطبیق "
Google Play Store المعلومات التي تظھر على الشاشة للتسجیل وقم بإعداد حسابك الشخصي.. اتبع 

 iHealth Cloudالوصول إلى حساب 
المجانیة واآلمنة. اذھب إلى iHealth cloudحق الوصول إلى خدمة  iHealthساب كذلك، سیمنحك ح

www.ihealthlabs.com .وسّجل الدخول بالحساب نفسھ 

تشغیل الجھاز
كل األحرف لتشغیل  LEDلمدة ثالث ثواٍن على األقل حتى تعرض شاشة  STARTاضغط على الزر 

 بمنفذ 
لالستخدام. في حالة عدم التمكن من تشغیل الجھاز بالطریقة العادیة، وّصل الجھاز

USB  حتى یكتمل مؤشر الشحن ویصبح مستقًرا.باستخدام كابل الشحن المتوفر 

/Samsung Galaxy S6 

 موقع الویب 

الجھاز في أول مرة 
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تنشیط الجھاز
a. " تأكد من تثبیت تطبیقiHealth MyVitalsبالفعل، وتسجیل الد "

الحساب الشخصي.
 

 ویمكنك تنزیل التطبیق في  QRقم بالمسح الضوئي لكود 
خول باستخدام 

حالة عدم تنزیلھ.
b. " اخترNeo )BP5S(" من صفحة "Select New Device."
c.  .ال یمكن أن یقرأ الجھاز القیاسات أو یعرض سجل القیاسات حتى یتم تنشیطھ

START  أو الزرM  في الجھاز، وسیعرض
" وسیومض مؤشر البلوتوث.000

لتنشیط الجھاز، اضغط على الزر 
الجھاز "

d.  ضع الجھاز بالقرب من ھاتفك الذكي، واتبع الخطوات في التطبیق من أجل إكمال

 

e.  بعد إنشاء اتصال ناجح، سیومض ضوء موشر البلوتوث، وھذا یعني أن الجھاز

 

التوصیل.

قد تم تنشیطھ بنجاح.
یمكن توصیل البلوتوث مباشرة دون الضغط على أي زر عندما   یتم التنشیط بنجاح.

توصیل البلوتوث.و. واآلن یمكنك أخذ قیاس ضغط الدم دون استخدام ھاتف ذكي وتحمیل البیانات عندما یتم 
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 القیاس إجراءات
السوار في نفس  یمكن أن یتأثر ضغط الدم بوضع السوار وحالتك الفسیولوجیة. من المھم جًدا وضع

مستوى قلبك.

 الجسم وضعیة
 الجلوس بشكل مریح خالل عملیة القیاس

 أ. یجب الجلوس مع جعل قدمیك مفرودتین على األرضیة وعدم الجلوس وقدمیك متقاطعتین.
 ب. ضع جانب راحة یدك ألعلى أمامك على سطح مستٍو كمكتب أو طاولة.

 ا لمستوى األذین األیمن في قلبك.جـ. یجب أن یكون منتصف الشریط الضاغط ُمحاذیً 
 االستلقاء في أثناء القیاس

 أ. استلِق على ظھرك.
 ب. افرد ذراعك بشكل مستقیم بطول جانبك بحیث یكون جانب راحة یدك ألعلى.

 جـ. ینبغي وضع السوار في نفس مستوى قلبك.
 مالحظة: قد یتأثر ضغط الدم بوضعیة الشریط الضاغط

 وحالتك الفسیولوجیة.
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 وضع السوار
a. .(بعیًدا عن جسمك) اسحب طرف السوار عبر الحلقة المعدنیة، مع وضعھ إلى الخارج 
b.  مرر الذراع، وھي عاریة دون مالبس، من خالل السوار وثبت السوار أعلى مفصل الكوع بمسافة

سم).1-2
c.  الفیلكرو.اربط السوار عن طریق سحبھ للداخل نحو جسمك، ثم إحكام غلِقھ بمشبك 
d. .وبینما تكون جالًسا، ضع جانب راحة یدك ألعلى أمامك على سطح مستٍو كمكتب أو طاولة 

      
اعك بحیث یكون محاذًیا 

عندما یتم قیاس الذراع الیسرى (یشیر السھم األزرق ألسفل نحو الید)، ثبت الجھاز في منتصف ذر
 لإلصبع األوسط.

عندما یتم قیاس الذراع الیمنى (یش
اعك بحیث یكون محاذًیا 

یر السھم األحمر ألسفل نحو الید)، ثبت الجھاز في منتصف ذر
 لإلصبع األوسط.

e. 
 إدخال أحد األصابع بین 

ینبغي أن یستقر السوار بشكل مریح، ولكن بشكل محكم أیًضا حول ذراعك. ویجب أن تتمكن من
 ذراعك والسوار.

 تذكر أن تقوم بما یلي: 
.لیلدلا اذھ يف "تافصاوملا" مسق يف راوسلا رطق ىدم عجار ؛بسانُملا راوسلا س. تأكد من استخدام مقا1

نصف بوصة (
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1/2’’(1-2cm)1/2’’(1-2cm)

 . قم بالقیاس على الذراع نفسھا في كل مرة.2
 . ابق ثابًتا في أثناء القیاس. ال ُتحرك ذراعك أو جسدك أو جھاز القیاس.3
4. 

 

البقاء ثابًتا وھادًئا لمدة دقیقة إلى دقیقة ونصف قبل أخذ قیاس ضغط الدم.
 كدمات على ذراعك.ر  لكیس الھواء إلى ظھو

 200 لك دعب راوسلا فیظنتب ىصوُی .راوسلا ةفاظن ىلع ةظفاحملا .5
 السوار متسًخا، فقم بتنظیفھ 

مرة من االستخدام. إذا أصبح
باستخدام قطعة قماش مبللة. ال تقم بشطف جھاز القیاس أو السوار باستخدام 

 اري.

قد یؤدي النفخ الزائد المطول

الماء الج

قیاس الذراع الیسرى                                قیاس الذراع الیمنى

 الدم ضغط قراءة أخذ
a.  اضغط على الزرSTART سیتم تنشیط الجھاز، وسیتم عرض كل أحرف الشاشة من أجل ،

وفًقا للصورة على الیسار. ُیرجى االتصال بمركز الخدمة  LCDاالختبار الذاتي. یمكنك فحص شاشة 
في حالة عدم وجود الرمز.
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b.  ثم سیتم نفخ السوار ببطء. سیتم قیاس ضغط الدم والنبض في أثناء النفخ. سیتوقف النفخ بمجرد
حساب ضغط الدم وسرعة النبض وعرضھما على الشاشة. سیتم تخزین النتیجة تلقائًیا في الذاكرة، 

 التالي الناجح. Bluetoothتم تحمیل كل النتائج على التطبیق تلقائًیا عند اتصال وسی
c. " في أثناء القیاس، یمكنك الضغط على الزرSTART.إلیقاف تشغیل جھاز القیاس یدوًیا " 
d.  ثانیة من عدم التشغیل. وكبدیل  60وبعد القیاس، سیتم إیقاف تشغیل جھاز القیاس تلقائًیا بعد

 " (بدء) إلیقاف تشغیل جھاز القیاس یدوًیا.STARTالضغط على الزر " لذلك، یمكنك
 .اھحرشو طغضلا تاسایق ریسفتل ةیحصلا ةیاعرلا يئاصخأ ةراشتسا ىجرُی :ةظحالم

 

 وظیفة البلوتوث
 "Bluetoothعبر البلوتوث " Androidاالتصال بجھاز یعمل بنظام التشغیل 

a. " قم بتمكین میزة البلوتوثBluetoothجھازك. " في 
b.  قم بتشغیل تطبیقiHealth MyVitals .من جھازك 
c.  عند إنشاء االتصال بنجاح، سیومض ضوء مؤشرBluetooth .ألعلى 
d. ،وعند معالجة المزامنة، سیومض مؤشر المزامنة وعندما تنتھي المزامنة 

لمدة ثانیتین ثم یتوقف عن اإلضاءة. سیضيء مؤشر المزامنة  
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انتھت المزامنة               تم توصیل البلوتوث               مزامنة          

(عندما ال یصبح الجھاز قادًرا 
مالحظة: سیوقف الجھاز وظیفة البلوتوث من أجل توفیر الطاقة في حالة انخفاض طاقة البطاریة 

على أخذ قراءات ضغط الدم)، وسیعید تشغیل وظیفة البلوتوث عن
 دما یتم توصیل الشاحن.

 وظیفة الذاكرة
a.  عند الضغط على الزرM ،سیعرض الجھاز أحدث قراءة، وسیعرض ضغط الدم االنقباضي واالنبساطي ،

إلى عرض أحدث قراءة ثانیة، ویمكن أن یؤدي استمرار الضغط  Mمجدًدا على الزر 
M  قیاسات. یمكن أن یؤدي الضغط على الزر  10إلى عرض آخرSTART

 إلى إیقاف تشغیل الجھاز. 
b.  في حالة عدم وجود ذاكرة في الجھاز، اضغط على الزرM وسیعرض الجھاز ،

واالنبساطي." في كٍل من ضغط الدم االنقباضي 000  

وسیؤدي الضغط 
على الزر 

"

المواصفات
iHealth Neo. اسم المنتج: جھاز قیاس ضغط الدم الذكي من 1
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 BP5S. الطراز: 2
 ؛ التشغیل المستمرAPGأو  AP، رقم IP22؛ BF. التصنیف: تشغیل داخلي؛ جزء مطبق من النوع 3
بوصة) تقریًبا 0.75 ×بوصة  2.38 ×بوصات  5.57مم ( 19 ×مم  60.5 ×مم  141.5. حجم الجھاز: 4
بوصة) 16.54إلى  8.66سم ( 42 - 22السوار: . محیط 5
 أونصات) تقریًبا (بما في ذلك السوار) 8.47جم ( 240. الوزن: 6
 . طریقة القیاس: طریقة قیاس الذبذبات، والنفخ التلقائي والقیاس7
 مرة مع طابع الوقت والتاریخ 200. حجم الذاكرة: 8
 950أیون اللیثیوم   فولت 3.7*1أمبیر، البطاریة:  1.0  فولت تیاًرا مستمًرا 5.0الطاقة:  .9

الساعةملي أمبیر في   
 ملم زئبقي 260-60االنقباضي:  ملم زئبقي 300-0ضغط السوار:  . نطاق القیاس:10

 نبضة / الدقیقة 180-40سرعة النبض:  ملم زئبقي 199-40االنبساطي: 
نبضات في الدقیقة 3±: 60سرعة النبض: أقل من  ملم زئبقي 3±غط: الض . الدقة:11

 %5±(بشكل شامل):  60أكثر من  

جیجاھرتز 2.4835-2.400نطاق التردد:   2الفئة  4.1البلوتوث اإلصدار  . االتصال الالسلكي:12
 ایت)درجة فھرنھ 104 - 41درجة مئویة ( 40 - 5. درجة الحرارة البیئیة المناسبة للتشغیل: 13 

 %85≤. الرطوبة البیئیة المناسبة للتشغیل: الرطوبة النسبیة 14
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درجة فھرنھایت) 131 - 4-درجة مئویة ( 55 - 20-. درجة الحرارة البیئیة المناسبة للتخزین والنقل: 15
 %90≤. الرطوبة البیئیة المناسبة للتخزین والنقل: الرطوبة النسبیة 16
 كیلوباسكال 105 - كیلوباسكال 80. الضغط البیئي: 17
 عملیة قیاس عند الشحن بالكامل 130. عمر البطاریة: أكثر من 18
، وجھاز االستشعار.LED. یتضمن قیاس ضغط الدم الملحقات التالیة: المضخة، والصمام، والسوار، وشاشة 19

 تخضع ھذه المواصفات إلى التغییر دون إشعار بذلك. مالحظة:

 واالحتیاطات العامة السالمة
 اقرأ كل المعلومات الموجودة داخل دلیل المستخدم والتعلیمات األخرى المتوفرة قبل تشغیل الجھاز. .1
 . استشر الطبیب عند حدوث أي من المواقف التالیة:2

 أ) وضع السوار على جرح أو منطقة ملتھبة.
ب) وضع السوار على أي عضو یسمح بالوصول داخل األوعیة الدمویة أو یتضمن عالًجا داخ

 األوعیة الدمویة، أو تحویالً
ل

 ).A-Vشریانًیا وریدًیا (
 ج) وضع السوار على الذراع في جانب تم فیھ إجراء استئصال الثدي.

 د) االستخدام المتزامن مع أجھزة القیاس الطبیة األخرى على نفس العضو.
 ھـ) یلزم فحص الدورة الدمویة للمستخدم.
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 تحركة ألن ھذا قد ینتج عنھ قیاسات غیر دقیقة.. ال تستخدم ھذا المنتج داخل سیارة م3
. تعادل قیاسات ضغط الدم التي یحددھا ھذا المنتج تلك القیاسات التي یتم الحصول علیھا عن طریق 4

المتخصصین باستخدام طریقة الفحص بالسماعة / السوار، ضمن الحدود 
ضغط الدم اإللكترونیة أو اآللیة.س مقایی 

) في أثناء إجراء القیاس، فإنھ سیتم عرض الرمز IHB. إذا تم الكشف عن ضربات قلب غیر منتظمة (5
IHB  في تطبیق"iHealthMyVitals في ھذه الحالة، یمكن أن یظل جھاز قیاس ضغط الدم الذكي ."

 استشارة الطبیب للحصول على تقییم دقیق للحالة. ىجرُی
 في حالتین: IHBسیتم عرض الرمز 

 .%25) لمدة النبض >CV) معامل التفاوت (1
بالمئة من العدد اإلجمالي لقراءات53ثانیة وأكثر من  0.14 ≥) یكون اختالف مدة النبض المجاور 2

 ضمن ھذا الحد.
استخدام أي سوار آخر غیر المتوفر من الشركة المصنعة ألنھ قد ینتج عن ھذا عملیات  مدع ىجرُی .6

. للحصول على معلومات فیما یتعلق بالتداخل الكھرومغناطیسي المحتمل أو أي تداخل آخر بین جھاز 7
 ،لخادتلواألجھزة األخرى مع الحصول على نصائح فیما یتعلق بإبطال ھذا ا

 ةفاسمب مدلا طغض ةشاش داعبإ متی نأ لضفُی .يسیطانغمورھكلا قفاوتلا تامولعم ىلإ عوجرلا ىجرُی

ممارسي الرعایة الصحیة 
 التي حددھا المعیار الوطني األمریكي، أو

یعمل ولكن قد تكون النتائج غیر دقیقة. 

 النبضات التي تندرج 

قیاس غیر دقیقة.

قیاس ضغط الدم 

13



 

الشبكة الالسلكیة، والھاتف الخلوي، وفرن أمتار بعیًدا عن األجھزة التي تعمل السلكًیا، مثل وحدة  10

 .USB. یجب أال یتم استخدام ھذا الجھاز كجھاز 8
إذا كان قیاس ضغط الدم (االنقباضي أو االنبساطي) خارج النطاق المحدد المذكور في جزء .9

. في ھذه الحالة، كرر LEDالقیاس سیعرض على الفور إنذاًرا فنًیا على شاشة 

المیكروویف، إلخ.

 "المواصفات"، فإن جھاز 
الصحیحة و/أو استشر الطبیب. یتم ضبط اإلنذار االقیاس للتأكد من اتباع إجراءات القیاس 

 المصنع ویتعذر تعدیلھ أو إلغاء تنشیطھ. یتم تعیین اإلنذار الف
لفني مسبًقا في

ھذا على أنھ أولویة منخفضة وفًقا لـ ني 
IEC 60601-1-8.ال یلزم إعادة ضبط اإلنذار الفني . 

فولت تیاًرا مستمًرا یتوافق مع  5.0. یتطلب ھذا الجھاز محول تیار متردد طبًیا بخرج 10
IEC60601-1/UL 

60601-1
ASSA81a-050100مثل  IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2و 

.)ریبمأ 1.0فولت تیاًرا مستمًرا،  5أمبیر؛ الخرج:  0.45ھرتز، و 50/60فولت،  240-100(دخل:  
 USBاستخدام مقبس . ینبغي USB micro-B وھ سایقلا زاھج سبقم مجح نأ ةظحالم ىجرُی 

للشحن فقط.
. یمكن أن یتسبب استخدام ك11

 زیادة االنبعاثات 
بل شحن بدالً من الكبالت التي توفرھا الشركة المصنعة لھذا الجھاز في

الكھرومغناطیسیة أو یقلل المناعة الكھرومغناطیسیة لھذا الجھاز، وسیؤدي ذلك إلى 

 نتظام . ال یمكن إجراء القیاس على المرضى الذین یعانون من ارتفاع معدل تواتر حاالت عدم ا12
خطأ في التشغیل.

ضربات القلب.
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. الجھاز غیر مخصص لالستخدام مع حدیثي الوالدة أو األطفال أو النساء الحوامل. (لم یتم إجراء 13
 حدیثي الوالدة أو األطفال أو النساء الحوامل).

 . قد تؤثر الحركة واالرتجاف واالرتعاش على قراءة القیاس.14
از مع المرضى الذین یعانون من ضعف الدورة الدمویة الطرفیة، أو االنخفاض . ال یمكن استخدام الجھ15

الدم، أو انخفاض درجة حرارة الجسم (سیؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الدم إلى 

كون . ال یمكن استخدام الجھاز مع المرضى الذین یستخدمون قلًبا اصطناعًیا أو رئة اصطناعیة (لن ی16

17
 النبضات األذینیة أو 

. استشر الطبیب قبل استخدام الجھاز مع أيٍّ من الحاالت التالیة: عدم انتظام ضربات القلب العامة مثل
البطینیة المبكرة أو الرجفان األذیني، أو تصلب الشرایین، أو ضعف الترویة، أو 

 الكلى.
ل المستھدف للجھاز.. 18  ُیعتبر المریض ھو المشغِّ
19

 متناول األطفال 
. من الخطر الشدید ابتالع البطاریات و/أو سائل البطاریة. لذا احتفظ بالبطاریات والجھاز بعیًدا عن

 واألشخاص المعاقین.
 .زاھجلا اذھ مادختسا مدع ىجرُیف ،طاطملا / كیتسالبلا هاجت ةیساسح نم يناعت تنك اذإ .20
. انتبھ إلى أن التغییرات أو التعدیالت التي لم یوافق علیھا الطرف المسؤول عن االمتثال صراحة من  21

 المستخدم في تشغیل الجھاز.
جھاز القیاس ھذا مخصص للبالغین وینبغي أال یتم استخدامھ مع األطفال الرضع والصغار أو المرضى 

االرتعاج. استشر الطبیب قبل استخدامھ على األطفال.المصابین بمقدمات 

اختبارات سریریة على 

الملحوظ في ضغط 
موضع القیاس).

ھناك نبض)

مرض السكري، أو تسمم الحمل، أو أمراض 

شأنھا إبطال حق

الحوامل أو 
15



قد ال یفي ھذا المنتج بمواصفات األداء إذا تم تخزینھ أو استخدامھ خارج نطاقات درجات الحرارة أو 

 ُیرجى عدم مشاركة السوار مع أي شخص مصاب بمرض معٍد لتجنب انتقال العدوى.

 خدامواالست البطاریة مع التعامل
بعد كل عملیة قیاس. وعندما یتم توصیل جھاز القیاس  LEDسیتم عرض شحن البطاریة على شاشة 

iHealth "MyVitals فإنھ سیتم عرض شحن البطاریة في التطبیق. إذا كانت الطاقة أقل من ،
 .ةیراطبلا نحش ىجرُیف ،25%

لن یعمل جھاز القیاس حتى تكون طاقة البطاریة كافیة.
 .ةقاط ردصمب ھلیصوت ىجرُی ،نحشلا ىلإ ةجاحب سایقلا زاھج نوكی امدنع •
. قد یقلل الشحن الزائد %25ینبغي شحن البطاریة عندما تكون البطاریة مشحونة بنسبة أقل من •  

االفتراضي.
ع الجدول أدناه . راجLEDفي أثناء العمل في وضع الشحن، فإنھ سیتم عرض حالة الشحن على شاشة • 

 التفاصیل.

الرطوبة المحددة.

بالتطبیق "

للبطاریة من عمرھا 

للحصول على 
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 مؤشر الحالة  حالة جھاز القیاس
 یومض رمز البطاریة / الشحن ببطء  یتم الشحن

 رمز البطاریة / الشحن ثابت مشحون بالكامل
 یومض رمز البطاریة / الشحن بسرعة %25شحن البطاریة <
 یومض رمز البطاریة / الشحن بسرعة البطاریة منخفضة

 تغّیر البطاریة. إذا كانت البطاریة ترفض الشحن، فُیرجى االتصال بخدمة العمالء.ال 
 قد یقلل الشحن الزائد للبطاریة من عمرھا االفتراضي.

 مثل نشوب حریق أو 
یمكن أن ینتج عن استبدال بطاریة اللیثیوم بواسطة شخص غیر مدرب بشكل كاٍف وقوع مخاطر

 انفجار.
اقة أو فصلھ عن مأخذ تیار كھربائي ویدیك مبتلتین. إذا كان محول التیار ال تقم بتوصیل سلك الط
 .لوحملا رییغت ىجرُیف

 ال تستخدم الجھاز في أثناء الشحن.
 ال تستخدم أي نوع آخر من محوالت التیار المتردد ألنھ قد یضر بجھاز القیاس.

 في نھایة االستخدام. بطاریة، والسوار وفًقا للوائح المحلیةیجب التخلص من جھاز القیاس، والكابل، وال

للبطاریة دورات شحن محددة ویمكن أن تحتاج في النھایة لالستبدال من قِبل موفر خدمة  مالحظة:
iHealth البطاریة االفتراضي ودورات الشحن حسب االستخدام واإلعدادات.. یختلف عمر 

المتردد غیر طبیعي، 
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 وإصالحھا األخطاء استكشاف
الحلالسبب المحتملالمشكلة  

اشحن البطاریةال تحتوي البطاریة على طاقة كافیةبطاریة ضعیفة
 LEDتعرض شاشة 

"Er0" الرسالة
نظام الضغط غیر ثابت قبل القیاس

أعد االختبار وتأكد من عدم تحریك 
ذراعك أو جھاز القیاس

 

 LEDتعرض شاشة 
فشل في اكتشاف الضغط االنقباضي"Er1"الرسالة

 LEDتعرض شاشة  
 "Er2" الرسالة

فشل في اكتشاف الضغط االنبساطي

 LEDتعرض شاشة 
جًدا في  "Er3" الرسالة

النظام الھوائي مسدود أو السوار ضیق 
أثناء النفخ  

 

ضع السوار بطریقة صحیحة 
أخرى

 LEDتعرض شاشة  
 "Er4" الرسالة

یوجد تسرب في النظام الھوائي أو السوار 
 جًدا في أثناء النفخواسع 

 LEDتعرض شاشة 
 "Er5" الرسالة

 ملم زئبقي 300ضغط السوار أكبر من 

 

 LEDتعرض شاشة 
 "Er6" الرسالة

ثانیة بضغط سوار  160أكثر من 
 ملم زئبقي 15أعلى من 

وحاول مرة 

قم بالقیاس مرة أخرى بعد خمس   
كان جھاز القیاس ما یز

لاصتالا ىجرُیف
المصنع.وأ يلحملا عزوملاب 

دقائق. إذا
ال غیر طبیعي، 
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 LEDتعرض شاشة 
 "Er7" الرسالة

خطأ في الوصول إلى الذاكرة

 
 LEDتعرض شاشة 

 "Er8"الرسالة
خطأ في التحقق من معلمة الجھاز

 LEDتعرض شاشة 
"ErA" الرسالة

 

خطأ في معلمة جھاز استشعار الضغط

 LEDتعرض شاشة 
"Er" الرسالة

 

Bluetoothخطأ في االتصال عبر 
 

أعد ضبط الجھاز بالضغط باستمرار على 
ثواٍن تقریًبا، ثم قم  10لمدة  STARTالزر 

بتوصیل الجھاز المحمول بشكل صحیح 
وحاول مرة أخرى. إذا كان جھاز القیاس ما 

 عزوملاب لاصتالا ىجرُیف ،يعیبط ریغ لازی
المحلي أو المصنع.قم بتوصیل الجھاز 

أخرى.  المحمول بشكل صحیح وحاول مرة
إذا كان جھاز القیاس ما یزال غیر طبیعي، 

 وأ يلحملا عزوملاب لاصتالا ىجرُیف
 المصنع.

 یتم وضعھ 
لم یكن وضع السوار صحیًحا أو لم

على النحو الصحیح بإحكام 
راجع تعلیمات وضع السوار وأعد إجراء 

االختبار
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 LEDتعرض شاشة 
نتیجة الرسالة
غیر طبیعیة 

 

صحیحة في أثناء  لم تكن وضعیة الجسم
 االختبار

راجع تعلیمات وضعیة الجسم وأعد االختبار

التحدث، أو تحریك الذراع أو الجسم، أو 
االنفعال أو العصبیة في أثناء  الغضب

 

أعد االختبار عندما تكون ھادًئا، وتجنب 
 التحدث أو الحركة في أثناء االختبار

Bluetoothاتصال 
ثابت غیر

 

، الجھازBluetoothفشل اتصال 

 

غیر طبیعي، أو یوجد تداخل 
قوي  

أعد ضبط الجھاز الذي یعمل بنظام التشغیل 
iOS/Android أعد ضبط جھاز القیاس .

 STARTبالضغط باستمرار على الزر 
 ثواٍن تقریًبا. 10لمدة 

تأكد من أن جھاز القیاس والجھاز الذي 
 iOS/Androidیعمل بنظام التشغیل 

دان عن األجھزة الكھربائیة األخرى. بعی
ُترجى مراجعة السالمة العامة واالحتیاطات

ال توجد استجابة عند 
 الضغط على الزر

تشغیل غیر صحیح أو تداخل 
قوي

 

(بدء) مع  STARTاضغط على الزر 
ثواٍن إلعادة ضبط  10االستمرار لمدة 

 الجھاز.

االختبار

كھرومغناطیسي

كھرومغناطیسي 
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 والصیانة بالجھاز االعتناء 
إذا تم تخزین جھاز القیاس ھذا بالقرب من درجات حرارة منخفضة، فاتركھ لیصل إلى درجة حرارة . 1

 .رھش لك لماكلاب ھنحش نم دكأتلا ىجرُیف ،ةلیوط ةرتفل مادختسالا دیق سایقلا زاھج نكی مل اذإ .2
یمكن أن یتم تقدیم مخططات الدوائر أو  . ال یلزم أن یقوم المستخدم بصیانة أي جزء من جھاز القیاس.3

أو المواصفات أو تعلیمات المعایرة أو المعلومات األخرى التي ستساعد الفني 
ھذه القطع من الجھاز والمصممة لإلصالح والتي 

 

الغرفة قبل االستخدام.

قوائم أجزاء المكونات 
المؤھل بشكل مناسب لدى المستخدم في إصالح 

یمكن توفیرھا.
. قم بتنظیف جھاز القیاس 4

 جیًدا باستخدام الماء أو 
باستخدام قطعة قماش جافة وناعمة أو رطبة وقطعة قماش ناعمة معصورة

 الكحول المطھر المخفف أو منظف مخفف.
. یستطیع جھاز القیاس الحفاظ على خصائص السالمة واألداء ألدنى حد من القیاسات التي تبلغ 5

الحفاظ على سالمة السوار بعد سنوات من االستخدام ویتم مرة قیاس أو ثالث  10,000
دورة فتح وإغالق. 1000

 دورة شحن. 300. یمكن الحفاظ على خصائص أداء البطاریة بحد أدنى 6
.عوبسألا يف نیترم هریھطت متی نأ ،ةدایع وأ ىفشتسم يف راوسلا مادختسا مت اذإ ھنأب ىصوُی .7 

الذي یالمس البشرة) للسوار ب بناجلا( يلخادلا بناجلا حسما 
باستخدام الكحول اإلیثیلي (

مبللة قلیالً  استخدام قطعة قماش ناعمة 
لیجف في الھواء.). ثم اترك السوار 75-90%

 .ءالمعلا ةمدخ زكرمب لاصتالا ىجرُی .حالصإ ةیلمع لك دعب وأ نیماع لك جتنملا ءادأ نم ققحتلاب ىصوُی .8
دنى درجات حرارة التخزین بین مرات ساعات حتى یصبح دافًئا للخروج من أ 6. یحتاج الجھاز إلى 9

االستخدام وحتى یكون  درجة مئویة. 20جاھًزا لالستخدام المقصود منھ عندما تكون درجة الحرارة المحیطة 
21



 

 6. یحتاج الجھاز إلى 10
 االستخدام وحتى 

ساعات حتى یصبح بارًدا للخروج من أقصى درجات حرارة التخزین بین مرات
 20لمقصود منھ عندما تكون درجة الحرارة المحیطة یكون جاھًزا لالستخدام ا

درجة مئویة.
 . یجب عدم إجراء أعمال الصیانة على جھاز القیاس في أثناء استخدامھ.11 

 ال تقم بإسقاط جھاز القیاس ھذا أو تعرضھ لتصادم قوي.
تجنب تعریض الجھاز لدرجة الحرارة العالیة وضوء الشمس المباشر. ال تقم بغمر جھاز 

ھذا تلف جھاز القیاس.القیاس داخل الماء ألنھ سینتج عن 
 ال تحاول فك جھاز القیاس ھذا. 

وحده فقط باستبدال البطاریة. إذا لم تقم بذلك، فسیتم إبطال الضمان  iHealthینبغي أن یقوم فني 
 بالجھاز.

 فقط. یمكن أن یؤدي العكس من ذلك مؤھل iHealthینبغي عدم استبدال السوار سوى عن طریق فني 
 إلى حدوث ضرر محتمل بالجھاز.

بالضمان الخاصة المعلومات
("المنتج")، والمنتج فقط، ضد  iHealth") جھاز IHealth(أو " .iHealth Labs, Incتضمن شركة 

والصناعة في ظل ظروف االستخدام العادیة لمدة عام واحد (الوالیات المتحدة) أو عامین 

المحدود، في حالة ظھور عیب واستلمت شركة 
ِقبل المشتري األصلي ("فترة الضمان"). بموجب ھذا الضمان 

iHealth 
ً

الخاصة مطالبة ساریة خالل فترة الضمان

وقد یقع ضرر محتمل 

العیوب في المواد 
(أوروبا) من تاریخ شراء الجھاز من 
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 iHealth بالمنتج، فإنھ وفقا لخیارھا وبالقدر الذي یسمح بھ القانون، ستقوم شركة 

 ) بإصالح المنتج باستخدام قطع غیار جدیدة أو مجددة1إما (
خیاران ) تبدیل المنتج بآخر جدید أو مجدد. في حالة وجود عیب، یكون ھذان الخیاران ھما ال2أو ( 

 الحدود التي یسمح بھا القانون.
(أ) األجزاء المستھلكة، مثل السوار أو البطاریة التي یتدھور أداؤھا مع مرور  ال یشمل ھذا الضمان:

بسبب وجود خلل في الخامات أو الصنعة؛ (ب) الضرر في الشكل الجمالي 
الخدوش واالنبعاجات؛ (ج) الضرر الناجم عن الحوادث ذلك على سبیل المثال ال الحصر،  

الضرر الناجم عن تشغیل المنتج 
iHealth" غیرھا من" بطریقة غیر المنصوص علیھا في دلیل المستخدم أو بخالف المواصفات الفنیة أو

؛ (ھـ) الضرر الناجم عن صیانة یقوم بھا أي iHealth" المبادئ التوجیھیة المنشورة المتعلقة بالمنتج "
  أو ممثًال ألحد وكالئھا. iHealthممثًال لشركة 

الرموز شرح
 " (السوار فقط)BFرمز "أجزاء مطبقة من النوع 

 "لیغشتلا لیلد ةءارق ةرورض" ىلإ ریشُی زمر

الوحیدان والحصریان، وفي 

الوقت، ما لم یحدث الفشل 
للجھاز، بما في

أو سوء االستخدام أو االستخدام الخاطئ أو مالمسة السوائل؛ (د) 

شخص لیس 

العالمة: أزرق؛ الرمز الرسومي الخاص بالعالمة: أبیض لون خلفیة
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.ةیلزنملا تایافنلا عم ینبغي عدم التخلص من نفایات المنتجات الكھربائیة -رمز "حمایة البیئة 
ىلإ عوجرلا ىجرُی .ةبسانملا قفارملا دجوت امثیح تاجتنملا هذھ ریودت ةداعإ ىجرُی 

 نصائح إعادة التدویر." السلطة المحلیة أو بائع التجزئة لمعرفة

 "يبوروألا لثمملا" ىلإ ریشُی زمر رمز "الشركة المصنِّعة" رمز "التحذیر"

 "MDD93/42/EECرمز "یتوافق مع متطلبات 

أول رمز من الحروف واألرقام لـ "درجات الحمایة من الوصول إلى األجزاء الخطرة ومن 
 الحروف واألرقام لـ "درجات الحمایة من دخول الماء"وثاني رمز من 

 .iHealth Labs, Incعالمة تجاریة لشركة iHealthُتعد 
.Apple Incعالمات تجاریة لشركة  iPod touchو iPhoneو iPad دعُی

المتحدة ودول أخرى.

 .iHealth Lab Incتم التصنیع لصالح 
120 San Lucar Ct.,Sunnyvale, CA 94086, USA 

 www.ihealthlabs.com 7705-816-855-1ھاتف:+

األجسام الغریبة الصلبة، 

، المسجلة في الوالیات 
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iHealthLabs Europe SAS 
36 Rue de Ponthieu,75008,Paris,France 

www.ihealthlabs.com  support@ihealthlabs.eu 

 ANDON HEALTH CO., LTD. 
No. 3 Jinping Street, YaAn Road, Nankai District, Tianjin 300190, China. 

 60526161-22-86ھاتف: 

 الفیدرالیة االتصاالت لجنة تطلبھا ھامة معلومات
 من قواعد لجنة االتصاالت الفیدرالیة. یتأثر التشغیل بالحالتین التالیتین: 15یتوافق ھذا الجھاز مع الجزء 

)1
 الذي قد یسبب 

) ال یجوز أن یسبب الجھاز تشویًشا ضاًرا، ویجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تشویش، بما في ذلك التشویش
 تشغیالً غیر مرغوب فیھ.

iHealth Labs, Inc.ا شركة ) ستبطل التغییرات أو التعدیالت التي لم توافق علیھ2(
 صراحة حق المستخدم في تشغیل المنتج.

15تم اختبار ھذا المنتج وتم التأكد من توافقھ مع قیود الجھاز الرقمي من الفئة ب، وفًقا للجزء  مالحظة:
االتصاالت الفیدرالیة. تم فرض ھذه القیود لتوفیر حمایة معقولة من التداخل الضار في الترمن قواعد لجنة  

ج على كیب السكني. یعمل ھذا المنت
استخدامھ وفًقا للتعلیمات، فقد یسبب ھذا تداخالً ضاًرا مع 

إنتاج طاقة تردد الرادیو واستخدامھا وإصدارھا، وإذا لم یتم تركیبھ و
اتصاالت الرادیو الالسلكیة. وعلى الرغم من ذلك، 

25



 

ج ا المنتال یوجد ضمان بعدم حدوث التداخل في تركیب معین. إذا أحدث ھذ
 الرادیو أو التلیفزیون، والذي یمكن اكتشافھ عن طریق إیقاف تشغیل الجھاز وتشغیلھ، یتم تشجیع 

تداخالً ضاًرا مع استقبال

 المستخدم على محاولة تصحیح التداخل عن طریق واحد أو أكثر من التدابیر التالیة:
 إعادة توجیھ أو نقل ھوائي االستقبال. -
 الجھاز وجھاز االستقبال.زیادة المسافة بین  -
 قم بتوصیل الجھاز داخل مأخذ على دائرة مختلفة عن تلك المتصلة بجھاز االستقبال. -
 استشر التاجر أو فني رادیو / تلیفزیون ذا خبرة للحصول على المساعدة. -

 IC: RSS-210یتوافق ھذا المنتج مع معاییر ھیئة الصناعة الكندیة. 
 ICإشعار 

RSSاز مع معیار (معاییر) یتوافق ھذا الجھ
 التالیتین:الكندیة. یتأثر التشغیل بالحالتین 

)1
 یسبب تشغیالً غیر 

) قد ال یسبب ھذا الجھاز تداخالً، ویجب أن یقبل ھذا الجھاز أي تداخل، بما في ذلك التداخل الذي قد
 مرغوب فیھ للجھاز.

) على المنتجات التي ینظمھا تشریع معین للصحة، CEالتوافق مع االتحاد األوروبي (تنطبق عالمة 
CE)في أوروبا ُتعد عالمة التوافق مع االتحاد األوروبي (

إلزامیة للمنتجات وتنطبق على: ملحقات الشركة المصنعة التي تضع 
  ج في السوق األوروبیة. العالمة من أجل السماح لھا ببیع ھذا المنت

] أن الجھاز الرادیوي من الطراز .ANDON HEALTH CO., LTDوبناًء على ھذا، تعلن شركة [

المعفاة من التراخیص الصادرة عن ھیئة الصناعة 

واألمان، والسالمة البیئیة 
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BP5S] 2014/53التوجیھ األوروبي ] متوافق مع/EU.  

النص الكامل إلعالن المطابقة لتوجیھ االتحاد األوروبي متاح على عنوان الموقع اإللكتروني 
 https://ihealthlabs.eu/en/content/189-DoC-RED التالي:

أخرى ومعاییر امتثال
 یتوافق جھاز قیاس ضغط الدم الالسلكي مع المعاییر التالیة:

IEC 60601-1  08-2012 3.1اإلصدار/EN 60601-1:2006/A1:2013 األجھزة الكھربائیة)
 المتطلبات العامة للسالمة الرئیسیة واألداء األساسي)؛: 1الجزء  –الطبیة 

IEC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015  2: -1االجزاء  –(األجھزة الكھربائیة الطبیة
 -معیار إضافي: التوافق الكھرومغناطیسي  -للسالمة الرئیسیة واألداء األساسي المتطلبات العامة 

الختبارات)؛المتطلبات وا
IEC80601-2-

30:2009+AMD1：2013/EN 80601-2-30:2010/A1：2015
: المتطلبات الخاصة للسالمة الرئیسیة 30-2األجزاء  -(األجھزة الكھربائیة الطبیة 

EN 1060-1: 1995   +A2: 2009 
EN 1060-3: 1997 + A2 :2009 : المتطلبات العامة)؛1الجزء  -(مقاییس ضغط الدم غیر الباضعة 

الدم الكھرومیكانیكیة)؛: متطلبات تكمیلیة ألنظمة قیاس ضغط 3الجزء  -(مقاییس ضغط الدم غیر الباضعة  
ISO81060-2 ：2013  التحقق السریري من نوع القیاس2الجزء  -(مقاییس ضغط الدم غیر الباضعة :

واألداء األساسي لمقاییس ضغط الدم غیر الباضعة اآللیة)؛

 اآللي).
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 الكھرومغناطیسي التوافق معلومات
تسري على ھذا المنتج متطلبات األنظمة والمعدات المختصة باستقبال طاقة الترددات الرادیویة لغرض 

Bluetooth 2، یستطیع المنتج استقبال عرض نطاق ترددي قدرهM
 ویمكن استخدام ھذا المنتج أیًضا وتضمینھ متطلبات 

.
رسال ذات الترددات الرادیویة، النظام وأجھزة اإل

ISM  جیجاھرتز، وأنواع تعدیل البلوتوث:  2.4بسرعة
GFSK > :دیسیبل ملي وات. 20، والقدرة المشعة الفعالة 

 االنبعاث - 1الجدول 

البیئة الكھرومغناطیسیةالتوافقالظاھرة

 CISPR 11انبعاثات الترددات الرادیویة
بیئة الرعایة الصحیة المنزلیةالفئة ب، 1المجموعة 

IEC 61000-3-2التشوه التوافقي
الفئة أ

بیئة الرعایة الصحیة المنزلیة

IEC 61000-3-3تقلبات الجھد والومیض
التوافق

بیئة الرعایة الصحیة المنزلیة

العمل، ومن خالل تقنیة 

وتردد البث لنطاق 
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 منفذ اإلغالق - 2الجدول 

مستویات اختبار المناعةاألساسي EMCمعیار الظاھرة
بیئة الرعایة الصحیة المنزلیة

4±كیلو فولت،  2± كیلو فولت 8±اتصال IEC 61000-4-2الكھربائيالتفریغ
كیلو فولت في  15±كیلو فولت،  8±كیلو فولت،  

 الھواء
المجال الكھرومغناطیسي 
المشع للترددات الرادیویة

IEC 61000-4-3 10 جیجا ھرتز 2.7 -میجا ھرتز  80 فولت / م 
 كیلو ھرتز 1تعدیل مدى عند  80%

حقول القرب من معدات 
االتصاالت الالسلكیة عبر 

 الترددات الرادیویة

IEC 61000-4-3 3راجع الجدول 

المجاالت المغناطیسیة لتردد 
ر  الطاقة المقدَّ

 IEC 61000-4-830 أ/م 
 ھرتز 60ھرتز أو  50
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 الالسلكیة عبر الترددات الرادیویةحقول القرب من معدات االتصاالت  - 3الجدول 
تردد االختبار

(بالمیجا ھرتز)
النطاق

(بالمیجا ھرتز)
مستویات اختبار المناعة

بیئة مرفق رعایة صحیة مھنیة
 فولت / م 27ھرتز،  18تعدیل النبض 385380-390
1كیلو ھرتز، جیب زاویة  5±تعدیل التردد، انحراف 450430-470

 / مفولت  28كیلو ھرتز،  
 فولت / م 9ھرتز،  217تعدیل النبض 710704-787
745
780
 فولت / م 28ھرتز،  18تعدیل النبض 810800-960
870
930

1720
1845 فولت / م 28ھرتز،  217تعدیل النبض 1700-1990

1970
 فولت / م 28ھرتز،  217تعدیل النبض 24502400-2570
5240

5500 فولت / م 9ھرتز،  217تعدیل النبض 5100-5800
5785
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منفذ دخول طاقة التیار المتردد – 4الجدول 

مستویات اختبار المناعةاألساسي EMCمعیار الظاھرة
بیئة الرعایة الصحیة المنزلیة

العابر الكھربائي السریع / 
 انفجار

IEC 61000-4-4±2 كیلو فولت 
 كیلو ھرتز 100 تردد التكرار

 اندفاع التیار
 من خط إلى خط

IEC 61000-4-5 ±0.5  ،كیلو ھرتز 1±كیلو ھرتز 

اندفاع التیار
من الخط إلى الطرف 

األرضي

IEC 61000-4-5±0.5  ،2±كیلو ھرتز،  1±كیلو ھرتز 
كیلو ھرتز

االضطرابات الواقعة بسبب 
حقول الترددات الرادیویة

IEC 61000-4-63  ،میجا ھرتز 80 -میجا ھرتز  0.15فولت 
 ISMفولت في نطاقات  6

میجا ھرتز  0.15ونطاقات رادیو أولیة بین 
 میجا ھرتز 80و

 كیلو ھرتز 1تعدیل مدى عند  80%
IEC 61000-4-11انخفاض الجھد
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0%; TU0.5 دورة
135درجة و 90درجة و 45درجة و 0عند 

225درجة و 180درجة و 
 درجة 315ودرجة  270درجة و

0% ; TU1 و دورة
 70% ; TU25/30 دورة 

 درجة 0مرحلة واحدة: عند 
 دورة IEC 61000-4-110% T; U250/300انقطاعات الجھد
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