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5" رقم تعيين التاريخانتقل إلى صفحة "

 إذا كنت تود تخطي العرض التوضيحي 

دليل اإلعداد 

 الترحيب!

 عرض توضيحي للجهاز 

 )تابع في الصفحة التالية(
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 عرض توضيحي للجهاز 

 )تابع( 
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 عرض توضيحي للجهاز

 )تابع( 



تعيين التاريخ
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و    + الزّرْين  على  لتغيير    -اضغط 

 األرقام للتاريخ الحالي 

انتقل إلى صفحة "تعیین الوقت" رقم  
6 إذا كان التاریخ صحیًح ا 



تعيين الوقت 
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و    + الزّرْين  على  لتغيير    -اضغط 

 الحالي األرقام للوقت 

أدخل عدد المرات في اليوم التي  

تتناول فيها الدواء. استخدم الزّرْين  

إلجراء التغييرات. اضغط   -+ و 

)التالي( عند إدخال   Nextعلى 

عدد المرات الصحيح لتناول الدواء  

)رجوع( للرجوع إلى   Backأو 

الخطوة السابقة 

إدخال عدد مرات تناول الدواء 

انتقل إلى "إدخال عدد مرات تناول الدواء" إذا كان  

الوقت صحيًح ا 



تعيين أوقات الدواء 
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أدخل الوقت الذي تريد فيه تناول  

وإذا كان للدواء  الجرعة الثانية لك.  

جرعة واحدة فقط، فيمكنك التخطي  

". اضغط  تأكيد موعد الدواءإلى "

)التالي( عند إدخال   Nextعلى 

وقت جرعة الدواء الصحيح أو  

Back   رجوع( للرجوع إلى(

 الخطوة السابقة 

تأكد أن موعد الدواء صحيح. 

تأكید موعد الدواء 

إدخال عدد سينقلك ذلك إلى خطوة "

 " مرات تناول الدواء

تعبئة  التالية "سينقلك ذلك إلى الخطوة 

 "اإلرشادات

أدخل الوقت الذي تريد فيه تناول  

الجرعة األولى لك. استخدم الزّرْين  

و - إلجراء التغييرات. اضغط  

على Next )التالي( عند إدخال  

وقت جرعة الدواء الصحيح أو  

Back )رجوع( للرجوع إلى  

الخطوة السابقة  



إرشادات التعبئة
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بعد تعبئة الجهاز، 

 ضع الغطاء. 

هذا ما ستبدو عليه 

 الشاشة عادةً 

 اكتمل اإلعداد! 



إعداد جهازين 
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A B 

جرعات دواء في اليوم  3

ص 8:00 م 6:00  م 12:30   

مرات أو أكثر في اليوم، نوصي باستخدام جهازين. يُرجى االتصال   3بالنسبة لمن يُطلب منهم تناول الدواء 

 لطلب الحصول على جهاز آخر إن كنت بحاجة إليه. ال تُفرض رسوم  6212-300-844بالرقم 

 إضافية على الجهاز الثاني. 

ألقل مرة واحدة ويمنحك استخدام جهازين تعبئة أدويتك لمدة أسبوع على ا 

 وبالتالي ال تضطر إلى تكرار التعبئة. 

على سبيل المثال، إذا كنت تتناول الدواء ثالث مرات في اليوم، فيمكنك إعداد جهاز واحد لكي يوّزع الدواء  

مرتين في اليوم، ثم يمكنك إعداد الجهاز الثاني لكي يوّزع الدواء مرة واحدة في اليوم. يوضح الرسم التالي  

 لة على شكل إعداد جهازين أمث

 مرات في اليوم.   4أو  3لجرعات أدوية  

لطرح أي أسئلة حول طريقة إعداد جهازين!  6212-300-844يُرجى االتصال بالرقم 

A



جرعات دواء في اليوم  4

10

A B A8:00 ص م 12:30  م 6:00  م 10:00   B
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عند إزالة الغطاء، سيظهر لك على  

الشاشة سؤال عما إذا كنت تعيد  

وإذا لم تكن تعيد التعبئة،  التعبئة. 

)ال( للوصول   NOفاضغط على 

 "قائمة اإلعداداتإلى "

قائمة  سيعيدك ذلك إلى " 

 " اإلعدادات

اإلعدادات 

 للوصول إلى اإلعدادات: 

 انزع غطاء الجهاز  (1

)ال( إذا ُسألت ما إذا كنت تعيد التعبئة NOاضغط على   (2

 استخدم األسهم للتمرير بين خيارات قائمة اإلعدادات  (3

" في صفحة  إرشادات التعبئةانتقل إلى "

 لمزيد من المعلومات  8

"قائمة اإلعداداتسيعيدك ذلك إلى " 



قائمة اإلعدادات
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إذا كنت تود إقران جهازك بحسابك 

 Pairعبر اإلنترنت، فاضغط على  

)إقران( 

يتيح لك الحساب عبر  مالحظة: 

اإلنترنت تتبع إحصائيات الجهاز،  

 ولكنه ليس ضروريًا لكي 

 يعمل الجهاز. 

)إقران(،   Pairبعد الضغط على 

سجل الدخول إلى حسابك لدى  

Dose Health   وأدخل رمز

 اإلقران 

إذا أردت تغییر موعد الدواء،  
فاضغط على  

EDIT )تحریر(  انتقل إلى 

"تعیین أوقات الدواء" في صفحة 
7 لمزید من المعلومات



قائمة اإلعدادات
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)تحرير(   EDITاضغط على 
 للوصول 

 اإلعدادات اإلضافية 

إذا أردت إعادة تعبئة الجھاز،  
فاضغط على 

START )البدء(  انتقل إلى 

"إرشادات التعبئة" 
في صفحة 8 لمزید من المعلومات
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)تحرير( للوصول  EDITاضغط على 

 اإلعدادات اإلضافية 

لضبط مستوى   -استخدم الزّرْين + و 

 صوت التنبيه 

اإلعدادات اإلضافية

 للوصول إلى اإلعدادات اإلضافية: 

انزع غطاء الجهاز (1

)ال( إذا سُألت ما إذا كنت تعيد التعبئة  NOاضغط على  (2

)تحرير( في   EDITاستخدم األسهم للتمرير بين خيارات قائمة اإلعدادات واضغط على   (3

اإلعدادات اإلضافية شاشة  

قائمة اإلعدادات اإلضافية

مستوى صوت التنبيه 
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لتغيير الوقت والتاريخ في علبة حبوب  

 )تحرير(  EDITالدواء، اضغط على 

5" في صفحة تعيين التاريخانتقل إلى "

 لمزيد من المعلومات 

" على ضبط  الوضع اليدوييعمل "

جهازك بحيث يمكنك الضغط على  

زر لتوزيع األدوية بداًل من أن يُفتح  

 تلقائيًا 

"، سيعرض  الوضع اليدويعند تشغيل "

"  TAKE MEDSالجهاز الزر "

)تناول الدواء( في وقت )أوقات( تناول  

 TAKEالدواء. اضغط على "

MEDS  الدواء( لفتح الجهاز " )تناول

تعیین التاریخ والوقت

الوضع الیدوي



التوزيع المبكر 
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یمكنك تناول الدواء قبل موعده المحدد  
باستخدام األسھم الموجودة في أسفل  
الشاشة الرئیسیة لالنتقال إلى خیار  

 Take " التوزیع المبكر والضغط على
Now" )التناول اآلن(  

  "Late dispense " یتیح لك
)التوزیع المتأخر( توزیع الدواء بعد  

ده المحدد وحتى ساعتين بحٍد   ميعا

ى بعد غلق مكان نزوله   أقص

يمكنك تناول الدواء بعد موعده المحدد  

باستخدام األسهم الموجودة في أسفل  

الشاشة الرئيسية لالنتقال إلى خيار  

 Takeالتوزيع المتأخر والضغط على "

Now"  )التناول اآلن( 

توزیع المتأخر 

" Early dispenseيتيح لك " 

التوزيع المبكر( توزيع الدواء قبل  

ساعات بحٍد   8ميعاده المحدد وحتى 



إیقاف علبة حبوب 
مؤقتًا الدواء

17

عند إيقاف علبة حبوب الدواء مؤقتًا،  

ستظهر الشاشة الرئيسية أن الجهاز  

متوقف مؤقتًا.  وإللغاء اإليقاف  

المؤقت لعلبة حبوب الدواء، أوقف  

 تشغيل الميزة. 

ویجب االقتصار على استخدام وظیفة  
إیقاف علبة حبوب الدواء مؤقًتا إذا  

كنت تنوي التوقف عن تناول األدویة،  
ألنھا ستؤدي إلى تخطي جمیع مواعید  

األدویة حتى إلغاء اإلیقاف المؤقت  
لجھاز  



فتحات 7وضع 
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على   إلى   NOاضغط  تعود  لكي  )ال( 

 "اإلعدادات اإلضافيةالقائمة "

بعد تعبئة الجهاز، 

 ضع الغطاء. 

وهذا ما ستبدو عليه 

 الشاشة عادةً 

7فتحات مفيد إذا كانت كل أدويتك غير مالئمة للفتحات االعتيادية. فستحتاج إلى درج من   7وضع 

  7كنت بحاجة إلى درج من  إذا 6212-300-844 الرقمفتحات لكي يعمل هذا اإلعداد. اتصل على 

 فتحات، وسنشحن لك واحًدا. 



وضع حسب الحاجة 
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 " وضع حسب الحاجة إلعداد "

" )البدء( STARTاضغط على "

" الوصول  وضع حسب الحاجةيمنع " 

إلى الدواء حتى تجاوز الوقت المحدد 

 لتناول الدواء. 

عندما يصبح الدواء متوفًرا، يمكنك  

"  TAKE MEDSالضغط على "

)تناول الدواء( لفتح 

علبة الدواء. 

لضبط الوقت  -استخدم الزّرْين + و 

تابع في الصفحة التالية( (
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بعد تعبئة الجهاز، ضع الغطاء. وسيصبح  

 الدواء متوفًرا في الوقت الذي حددته! 

ستبدو شاشة الجهاز هكذا عندما يصبح  

 متوفًرا الدواء 

وضع  لتعديل مكان النزول للتوزيع في " 

"، انزع الغطاء واضغط  حسب الحاجة

" )تحرير(. سيتيح لك ذلك  EDITعلى "

 ضبط 

 6الوقت كما هو موضح في صفحة 

إليقاف "وضع حسب الحاجة"، انزع  

 الغطاء واضغط على 

"STOP )إيقاف( " 

)تابع( 

تعديل أو إيقاف وضع حسب الحاجة 

وضع حسب الحاجة 



تشغيل العرض  التوضيحي
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إذا كنت تود إعادة تعيين علبة الدواء  

 إلعدادات المصنع، 

" )البدء( STARTاضغط على "

فسيتم مسح وإذا فعلت ذلك،  

 مواعيد الدواء

اإلعدادات  سيعيدك هذا الخيار إلى القائمة "

 "اإلضافية

سيؤدي هذا الخيار إلى إعادة تعيين علبة  

وسيتم مسح  الدواء إلعدادات المصنع. 

 مواعيد الدواء

إعادة تعیین علبة الدواء 

إلظھار العرض التوضیحي حول كیفیة  
عمل علبة الدواء، اضغط على  

"START" )البدء(. انتقل إلى "تشغیل  
العرض التوضیحي" في صفحة 2 لمعرفة  

المزید  
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معلومات الجهاز

تعرض هذه الشاشة معلومات الجهاز 
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إذا ظهر رمز البطارية في الزاوية  

الشاشة وهو باللون  العلوية اليمنى من 

األحمر، فهذا يعني أن الجهاز بحاجة  

 إلى توصيله بالطاقة. 

ال    RTCيقع هذا الخطأ إذا كانت بطارية 

 تعمل: اتصل بالدعم لتلقي المساعدة. 

 قد يلزم استبدال الجهاز. 

يكن الدرج في  يقع هذا الخطأ إذا لم 

منتصف الفتحات. اتصل بالدعم لتلقي  

 المساعدة. 

 قد يلزم استبدال الجهاز. 

استكشاف األخطاء وإصالحها والدعم

سيعرض هذا الدليل بعض شاشات األخطاء المحتملة التي قد تواجهها عند استخدام الجهاز،  

وكيفية حلها. ويمكنك االتصال بخط الدعم في أي وقت لطلب المزيد من المساعدة، على الرقم:  

844.300.6212 

البطارية منخفضة 

RTCخطأ في بطارية 

خطأ عدم التثبيت في المنتصف
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ستظهر رسالة الخطأ هذه إذا أصبح  

 الجهاز ساخنًا للغاية. 

ويمكن حل هذا الخطأ بنقل الجهاز إلى  

اتصل بالدعم إذا استمرت مكان بارد. 

 المشكلة 

ستظهر رسالة الخطأ هذه إذا أصبح الدرج  

 عالقًا. 

يحدث هذا أحيانًا بسبب اتساخ الجهاز.  

 ويمكن حل المشكلة باتباع 

 اآلتي: 

( انزع غطاء الجهاز 1

( انزع درج الدواء بعناية 2

 من الجهاز 

والجزء السفلي من  ( امسح مبيت الدرج  3

درج الدواء باستخدام منديل ورقي مبلل  

 إلزالة 

 أي أوساخ 

( أعد وضع درج الدواء 4

 في الجهاز واربط الغطاء 

( إذا استمر الدرج عالقًا، فاتصل بالرقم 5

844-300-6212

خطأ الجهاز ساخن للغاية

خطأ الدرج عالق 
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بطارية   كانت  إذا  الخطأ  هذا  ال    RTCيقع 

لمدة   الجهاز  اشحن  شحنها.  ساعة    24يتم 

 لحل هذه المشكلة 

يقع هذا الخطأ إذا توقف الوقت والتاريخ  

انتقل إلى "تعيين التاريخ" في  للجهاز.  

6و "تعيين الوقت" في صفحة  5صفحة 

وبمجرد تصحيح   لتعيين التاريخ والوقت.

 الوقت والتاريخ، سيتم حل المشكلة. 

RTCخطأ في شحن بطارية 

UTCخطأ فقدان توقيت 




