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راهنمای نصب

خوش آمدید!

دموی دستگاه

)ادامه در صفحه بعد(

اگر نمی خواهید این دمو را ببینید، به 

تعیین تاریخ" در صفحه 5 بروید



دموی دستگاه

 ادامه
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دموی دستگاه

 ادامه
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تعیین تاریخ
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برای عوض کردن تاریخ به تاریخ فعلی، 

 را فشار دهید –و   +دکمه های 

تعیین »اگر تاریخ صحیح است، به 

بروید 6در صفحه « ساعت
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تعیین ساعت

 ، رقم ها را-با فشار دادن دکمه های + و 

عوض کنید تا روی ساعت فعلی تنظیم 

 شود

 داروهایتان خواهید می که دفعاتی تعداد

 از استفاده با. کنید وارد کنید مصرف را

 اعمال را تغییرات ، - و+  های دکمه

 وارد را دفعات صحیح تعداد وقتی. کنید

 دکمه یا بزنید را بعدی دکمه کردید،

 بروید قبلی مرحله به تا بزنید را قبلی

وارد کردن دفعات استفاده از دارو

وارد کردن »اگر ساعت درست بود، به 

بروید« از دارو دفعات استفاده



ساعت مصرف دارو را تنظیم کنید
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 اگر. کنید وارد را خود دوم داروی مصرف زمان

 تایید» به دارید، دارو مصرف زمان یک فقط

 صحیح زمان وقتی. بروید« داروها زمانی برنامه

 یا بزنید را بعدی دکمه کردید، وارد را دفعات

 بروید قبلی مرحله به تا بزنید را قبلی دکمه

تایید کنید برنامه زمانی 

مصرف داروها صحیح است

برنامه زمانی مصرف داروها تأیید

 با. کنید وارد را خود اول داروی مصرف زمان

 اعمال را تغییرات ، - و+  های دکمه از استفاده

 کردید، وارد را دفعات صحیح زمان وقتی. کنید

 تا بزنید را قبلی دکمه یا بزنید را بعدی دکمه

 بروید قبلی مرحله به

 زمان تعداد کردن وارد» قسمت به را شما این

 گرداند می باز« دارو مصرف های
دستور العمل پر »مرحله بعد یعنی به این شما را 

میبرد.« کردن



دستور العمل پر کردن

8

 را درپوشش دستگاه، کردن پر از بعد

 .بگذارید

 شمایلی و شکل چنین اسکرین صفحه

دارد

نصب کامل شد



نصب دو دستگاهی
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A B 

سه زمان مصرف دارو در روز

صبح 8 عصر 6  ظهر 12:30   

 نیاز دوم دستگاه به اگر. میکنیم پیشنهاد دستگاه دو از استفاده ما کنند، مصرف دارو بیشتری تعداد یا سه باید روز در که کسانی به

 .ندارد اضافی هزینه دوم دستگاه. بدهید دستگاه یک تقاضای و بگیرید تماس 6212-300-844 با داشتید،

 پر را دستگاه مرتب، نباشد نیاز دیگر و باشید نداشته دستگاه کردن پر به نیازی هفته یک حداقل توانید می دستگاه دو از استفاده با
 .کنید

. کنید می استفاده روز در دارو یک برای را دستگاه یک و روز در دارو دو برای را دستگاه یک دارید، روز در دارو سه اگر مثالً،
 .کنید استفاده روز، در دارو 4 و 3 مصرف برای دستگاه دو طرح از توانید می چطور که دهد می نشان را هایی مثال زیر شکل

!بگیرید تماس 6212-300-844 شماره با دستگاهه، دو طرح مورد در سوالی گونه هر داشتن صورت در

A 



زمان مصرف دارو در روز 4
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 شما از اسکرین برداشتید، را درپوش وقتی

 را دستگاه خواهید می که پرسید خواهد

 را آن خواهید نمی اگر. کنید پر مجددا

 تا بزنید را« خیر»  گزینه کنید، پر مجدداً

کنید پیدا دسترسی« تنظیمات منوی» به

«تنظیمات منوی» بهاین شما را 

خواهد برد.

تنظیمات

تنظیمات دسترسی:

.درپوش دستگاه را بردارید (1

.را انتخاب کنید« خیر»هستید، اگر از شما پرسیده شود، در حال پر کردن مجدد  (2

با دکمه پیکان، در منوی تنظیمات باال و پایین بروید. (3

برای کسب اطالعات بیشتر، به قسمت 

 8در صفحه « دستورالعمل پرکردن»

بروید.

«تنظیمات منوی» بهاین شما را 

برخواهد گرداند.



منوی تنظیمات
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خواهید دستگاه را به حساب آنالین  اگر می
دکمه جفت کردن خود وصل کنید، 

(pair)  .را فشار دهید 

: حساب آنالین این امکان را به شما نکته

دهد تا معیارهای سنجش دستگاه را  می

کارکرد اندازی و  پیگیری کنید، اما برای راه

 دستگاه نیازی به آن نیست. صحیح

حساب ، وارد Pairبعد از فشردن دکمه 

Dose Health شوید. بعد از  خود می

کد اتصال خود را وارد کنید. ،ورود

 داروی مصرف زمانی برنامه خواهید می اگر

 فشار را« ویرایش» دکمه دهید، تغییر را خود

 دهید

 زمان تعیین» به بیشتر اطالعات کسب برای

.بروید صفحه در« دارو مصرف



منوی تنظیمات
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را فشاار دهیاد تاا باه قسامت      « ویررایش »دکمه 

پیدا کنید.دسترسی بیشتر تنظیمات  

 خواهید دستگاه را مجدد پر کنید، دکمه اگر می

را فشار دهید تا بتوانید برای کسب اطالعات « شروع»

« »بیشتر وارد قسمت 

شوید. 8در صحفه 
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را فشار دهید تا به قسمت « ویرایش»دکمه 

.دسترسی پیدا کنید تنظیمات بیشتر 

برای تنظیم صدای زنگ هشدار  –از + و 

استفاده کنید.

 تنظیمات بیشتر 

:دسترسی به بخش تنظیمات بیشتر

.بردارید را دستگاه درپوش

.دهید فشار را« No» دکمه کنید،می پر مجدد را دستگاه آیا که شود می پرسیده شما از وقتی

 تنظیمات صفحه در را« ویرایش» دکمه و کنید استفاده تنظیمات فهرست در باال و پایین رفتن برای ها پیکان از

.دهید فشار بیشتر

تنظیمات بیشتر منوی  

صدای زنگ هشدار
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جهت تغییر تاریخ و زمان در جعبه قرصتان، دکمه 

را فشار دهید. آنگاه برای کسب اطالعات « ویرایش»

بروید. 5در صفحه « »بیشتر به بخش 

تنظیمات دستگاه، باید « »در 

دهید تا تقسیم داروها به جای  دکمه ای را فشار 

.دهیددستی انجام  ، خودتانخودکار

در دستگاه روشن باشد، « دستی حالت»وقتی 

در « داروها را مصرف کنید»ای به نام  دکمه

های مصرف دارو نمایش داده خواهد شد.  زمان

را فشار دهید « داروها را مصرف کنید»دکمه 

تا دستگاه باز شود. 

 تعیین تاریخ و زمان

حالت دستی



زودهنگامتقسیم داروی 
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پایین صفحه اصلی استفاده  های توانید از پیکان می

بروید و دکمه « تقسیم زودهنگام»کنید، به بخش 

را فشار دهید تا بتوانید قبل « اکنون مصرف کنید»

شده داروهای خود را مصرف  ریزی از زمان برنامه

کنید.

دهد  این امکان را به شما می« تقسیم آخرین»

شدن پنجره دارو  ساعت بعد از بسته 2که تا 

ها را تقسیم کنید. آن

صلی استفاده های پایین صفحه ا توانید از پیکان می

بروید و دکمه « تقسیم دیرهنگام»کنید، به بخش 

را فشار دهید تا بتوانید بعد « اکنون مصرف کنید»

شده داروهای خود را مصرف  ریزی از زمان برنامه

کنید.

تقسیم دیرهنگام

این امکان را به « »

ساعت قبل از زمان  8دهد که تا  شما می

ها را تقسیم  شده برای مصرف دارو آن تعیین

 کنید. 



توقف جعبه قرص
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شود، صفحه اصلی  وقتی جعبه قرص متوقف می

این توقف را به شما نشان خواهد داد. جهت لغو 

 غیرفعالرا « توقف جعبه قرص»توقف دستگاه، 

کنید.

را در صورتی فشار « توقف جعبه قرص»دکمه 

دهید که قصد مصرف داروها را ندارید زیرا تا 

از حالت توقف خارج نشود، زمانی که دستگاه 

حذف خواهد شد. تمام ساعات مصرف دارو



مدل هفت خانه
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فشردن گزینه «خیر» شما را به منوی 

«تنظیما بیشتر» منتقل می کند. 

بعد از پر کردن دستگاه، درپوش آن را 
بگذارید.

در حالت عادی چنین  )اسکرین( صفحه نمایش
شکل و شمایلی دارد.

یرند، مدل هفت خانه مناسب است. برای اینگونه تنظیمات، نیاز به سینی هفت خانه های معمولی جا نگ شما در خانه اگر تمام داروهای

ها را برایتان ارسال  تماس بگیرید. ما یکی از آن       6212-300-844خواهید داشت. اگر به سینی هفت خانه نیاز دارید، با شماره 

خواهیم کرد.



 نیاز حسب بر حالت
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ازنی بر حسبحالت  دکمه« »برای ایجاد تنظیمات 
.را فشار دهید (Start) «شروع»

مانع دسترسی به داروها « » نیاز بر حسبحالت 

شده سپری شود. شود تا زمانی که زمان تعیین می

داروها »توانید دکمه  وقتی دارو موجود باشد، می
شار دهید تا جعبه قرص باز را ف« را مصرف کنید

شود.

برای تنظیم زمان استفاده  –های + و  از دکمه

کنید.

(ادامه در صفحه بعد)



نیاز حسب بر حالت
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بعد از پر کردن دستگاه، درپوش آن را بگذارید. 

دسترس شده در  اکنون داروها در فاصله زمانی تعیین

شما خواهند بود.

وقتی داروها در دسترس باشند، صفحه نمایش 

دستگاه چنین شکل و شمایلی خواهد داشت.

 بر حسبحالت »جهت ویرایش پنجره تقسیم در 
را فشار « ویرایش»درپوش را بردارید و دکمه « نیاز

دهد که زمان  این امکان را به شما میدهید. این کار 
نشان  6ای تنظیم کنید که در صفحه  را به گونه

داده شده است.

درپوش را « نیاز بر حسبحالت »جهت توقف 
را فشار دهید.« توقف»بردارید و دکمه 

(ادامه)

ویرایش یا توقف حالت زمان نیاز



نمایش دمو
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خواهید دستگاه را به تنظیمات کارخانه  اگر می
 را فشار دهید.« شروع»برگردانید، دکمه 

های مصرف دارو  زماناگر این کار را انجام دهید، 
پاک خواهند شد.

«»این مورد شما را به فهرست  بیشترتنظیمات 

منتقل خواهد کرد.

دستگاه را به تنظیمات کارخانه  ،این مورد

های مصرف دارو را  این کار زمانگرداند.  برمی

پاک خواهد کرد.

تنظیم مجدد جعبه قرص

نحوه عملکرد جعبه قرص، جهت مشاهده دموی 

»به را فشار دهید و « شروع»دکمه 

بروید تا بیشتر یاد  2در صفحه « 

بگیرید.



مشخصات و اطالعات 
دستگاه
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مشخصات و اطالعات دستگاه را این صفحه 

 دهد. نشان می
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صفحه نمایش  اگر نماد باتری باال سمت راست

قرمز شد، دستگاه را باید به برق وصل کنید.

دهد که باتری  این خطا زمانی رخ می

RTC  کار نکند. در چنین شرایطی با

پشتیبانی تماس بگیرید. شاید الزم باشد 

 دستگاه را عوض کنید.

 دردهد که سینی  .این خطا زمانی رخ می

. د ر چنین شرایطی قرار نگیردها  مرکز خانه

با پشتیبانی تماس بگیرید. شاید الزم باشد 

دستگاه را عوض کنید.

یابی و پشتیبانی عیب  

ها  دهد که حین استفاده از دستگاه با آن را نشان می این راهنما برخی خطاهای احتمالی صفحه نمایش

ها  جهت راهنماییکند.  شوید. این راهنما همچنین در چگونگی رفع خطاها به شما کمک می مواجه می

تماس بگیرید. 844.300.6212توانید با خط پشتیبانی ما به شمارة  بیشتر می

باتری ضعیف است

RTCخطای باتری 

خطای عدم مرکزیت
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اگر دستگاه بیش از حد داغ کند، این خطا نمایش 

شود. شاید با انتقال دستگاه به جایی  میداده 

تر مشکل رفع شود. در غیر این صورت، با  خنک

پشتیبانی تماس بگیرید.

شود.  اگر سینی گیر کند، این خطا نمایش داده می
گاهی اوقات دلیل آن کثیفی دستگاه است. با انجام 

د:توانید مشکل را رفع کنی مراحل زیر می
.

( درپوش دستگاه را بردارید1

( با دقت سینی داروها را از دستگاه جدا کنید.2

 حوله ایها و کف سینی را با دستمال  ( خانه3

ها  مرطوب تمیز کنید تا هر گونه جرمی از روی آن

 پاک شود.

( سینی داروها را دوباره در دستگاه قرار دهید و 4
 درپوش را محکم ببندید.

-844کند، با شماره  ( اگر سینی همچنان گیر می5
تماس بگیرید. 300-6212

 تماس بگیرید. 

خطای داغی بیش از حد دستگاه

خطای گیر کردن سینی
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شارژ  RTCدهد که باتری  این خطا زمانی رخ می

 24نشود. برای رفع این مشکل، دستگاه را به مدت 

 ساعت در شارژ قرار دهید.

دهد که تاریخ و زمان دستگاه  این خطا زمانی رخ می

در صافحه  « تنظیم تاریخ»خاموش باشد. به بخش 

برویاد و زماان و    6در صافحه  « تنظیم زمان»و  5

تاریخ را تنظیم کنید. زمانی که تاریخ و زمان درسات  

 شد. تنظیم شده باشد، این مشکل حل خواهد

RTCخطای شارژ 

(UTCخطای ناپدید شدن ساعت هماهنگ جهانی )




