
 

 (PRbpm) ضربان قلب ،(SPO2)یانیشر ژنیاشباع اکس گیریاندازه

 پزشکی(. مؤسساتمناسب برای استفاده شخصی در منزل و همچنین استفاده در بخش پزشکی )بیمارستان و 

 امکانات:

  (ایده آل برای استفاده در حین حرکت)استفاده آسان و همراه مناسب 

 ( وجورجمعطراحی کامپکت) و سبک 

  نمایشگرOLED دورنگ 

  و نمایشگر با یک کلید هشداردهندهامکان کنترل 

 امکان شارژ از طریق شارژر اندروید (micro USB) 

 قابلیت تشخیص عدم وجود انگشت 

  ثانیه در صورت دریافت نشدن سیگنال 8خاموشی خودکار بعد 

 

 مشکالت احتمالی:

حلراه علت احتمالی مشکالت  

شودمیدستگاه روشن ن  اندروید شارژر طریق از شارژ نداشتن شارژ 
 (micro USB) 

ردیگینمنمایش صورت   
حیح درون دستگاه ص صورتبهانگشت 

 قرار نگرفته است
 قرار دادن مجدد انگشت درون دستگاه

 یدرستبهشده  یریگاندازهمقادیر 

شودینمنمایش داده   

شید و یا المپ در مجاورت نور خور

 فلورسنت قرار دارد

از محل  پالس اکسیمتر را حین استفاده

 انتشار نور دور کنید

گیری در شرایط پایدارتراندازه حرکت بسیار شدید  

عدم کارکرد دکمه و ثابت شدن صفحه 

و عدم خاموش شدن پس از خروج و یا 

ی دیکرافزارنرمهرگونه اشکاالت   

 مشکل سیستمی
( نمودن دستگاه با فشار resetریست )

 شدهسوزن در سوراخ ریز تعبیهدادن یک 

www.tebasia.com



 استفاده از دستگاه: راهنمای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :( نمودن دستگاهResetنحوه ریست )

 

 

  نکات

  اگر مقدارSPO2  یا میزان  شود %49کمتر ازPRbpm  صدای بازر  کهدرصورتی، باشد 034یا باالی  94زیر

 .کندمیدستگاه وصل باشد، دستگاه شروع به هشدار دادن 

 صفحه نمایش  ستشارژ دستگاه رو به اتمام است، عالمت باتری در گوشه باال و سمت را کههنگامی

 .شودمیداده  نمایش

  نگرفته باشد، بر روی صفحه     قرارمناسب در محل آن  طوربهاز دستگاه بیرون کشیده شود یا  انگشتاگر

«No Finger Detected»  شودمینوشته. 

 دای صکلید را برای یک ثانیه فشار دهید  .شودمیبرای قطع هشدار استفاده  روی دستگاه شدهتعبیه کلید

 .شودمیوصل  /قطع  هشدار زراب

بق تصویر در محل مناسب قرار دهیدانگشت دست را مطا  

 

دکمه استارت را فشار دهید. پالس اکسیمتر 

.کندمی گیریاندازه بهشروع   

 

روی نمایشگر  شده گیریپس از زمان کوتاهی مقدار اندازه

شودظاهر می  

 

 این انتهای در که کلیدی ،سوزن یک از استفاده با

دهید فشار باریک را است شده تعبیه سوراخ  

 صفحه نمایشاعداد  عدم تغییردر صورتی 

)یا هر گونه مشکل سیستمی دیگر( 

 دستگاه را ریست کنید.

www.tebasia.com




