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 ميزان QARDIOBASE الذكي الالسلكي: ابدأ يومك بابتسامة 

انتقل إلى حياة أكثر سعادة وصحة بالنسبة لك. QardioBase هو ميزان ذكي السلكي ونظام لتحليل بيانات الجسم 
يجمع ما بين الميزات الذكية، وسهولة االستخدام، وتصميم أنيق ليجعل من عملية إدارة الوزن والصحة جزًءا ال 

يتجزأ من الحياة اليومية. 

 Qardio منظوراً أوسع للياقتك البدنية وعافيتك. وعندما يستخدم هذا الجهاز مع تطبيق QardioBase يمنحك
المرافق، فإنه يسمح لك بقياس مؤشر كتلة الجسم )BMI( الخاص بك، والنسبة المئوية لكتلة العضالت، والنسبة 

المئوية للدهون في الجسم، والنسبة المئوية للماء، والنسبة المئوية لتكوين العظام باإلضافة إلى وزنك. ثم يتم 
.Qardio تحميل البيانات تلقائياً إلى حساب المستخدم الخاص بك على

يرجى قراءة هذه التعليمات بعناية لتستوعب كل المعلومات المتعلقة بوظائف التشغيل ونواحي السالمة، فنحن 
نود أن تكون راضًيا عن ميزان QardioBase الذي تقتنيه. إذا كان لديك أية أسئلة أو مشاكل أو اقتراحات، 
 فيرجى االتصال بخدمة عمالء Qardio على support.getqardio.com، أو زيارة موقعنا على االنترنت 

www.getqardio.com لالطالع على مزيد من المعلومات.
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االستخدام المقصود
QardioBase هو نظام لتحليل بيانات الجسم يقيس وزن الجسم ويستخدم تقنية 

تحليل المعاوقة للكهرباء البيولوجية )BIA( لتقدير نسبة الدهون في الجسم 
وتكوين جسم المستخدم. وهو مخصص لالستخدام المنزلي فقط. ال ينبغي استخدام 

QardioBase لتشخيص أو عالج أية حالة طبية.

تحذيرات واحتياطات أمنية هامة
 QardioBase يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل استخدام ميزان  

الذكي الالسلكي، مع الحرص على االحتفاظ به في متناول يديك للرجوع 
إليه في المستقبل. 

  ميزان QardioBase آمن لالستخدام من قبل األفراد من سن 10 سنوات 
فأكثر. في حالة المستخدمين المزودين بجهاز طبي مزروع في الجسم، 

فإن عليهم االكتفاء باستخدام ميزان QardioBase في "وضع قياس 
الوزن فقط"، والذي يؤدي إلى تعطيل تحليل تكوين الجسم. ال تستخدم 
هذا المنتج قبل القيام أوالً بتفعيل "وضع قياس الوزن فقط" إذا سبق لك 

الخضوع لزراعة أجهزة طبية إلكترونية مثل أجهزة ضبط نبضات القلب 
أو أجهزة إزالة الرجفان. انظر "تفعيل األوضاع الخاصة" لالطالع على 

معلومات هامة حول "وضع قياس الوزن فقط". يرجى الرجوع إلى 
تعليمات الشركة المصنعة للجهاز الطبي المزروع للحصول على مزيد 

من المعلومات.

•  في حالة السيدات في مرحلة الحمل، يرجى تفعيل "وضع الحمل" 
أو "وضع قياس الوزن فقط" من تطبيق Qardio قبل استخدام 

.QardioBase ميزان

•  يقوم جهاز تحليل الجسم والميزان بتمرير إشارة كهربائية ضئيلة وعلى 
مستوى منخفض من خالل الجسم. ويجب تحديد "وضع قياس الوزن 

فقط" أو "وضع الحمل" لتعطيل هذه الوظيفة.

ال تستخدم هذا المنتج إذا كانت درجة حرارتك مرتفعة.  •

•  ال تستخدم هذا المنتج إذا كنت تخضع لغسيل الكلى، أو إذا كنت تعاني 
من وذمة )تراكم للسوائل( على ساقيك، أو إذا كنت تعاني من مرض 

هشاشة العظام، أو إذا كان تعاني من اضطرابات تشوه الجسم.

غير مخصص لالستخدام من قبل األطفال دون سن 10.  •

ال تستخدم هذه الوحدة على األسطح الزلقة مثل األرضيات الرطبة.   
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ال تستخدم هذه الوحدة عندما تكون مبتالً أو إذا كانت قدماك رطبتين.   

سطح الميزان يساعد على االنزالق عندما يكون رطباً.  

  ال تستخدم ميزان QardioBase الذكي ومحلل الجسم ألي غرض آخر 
بخالف قياس الوزن وتكوين الجسم.

•  ال ينبغي أن تستخدم QardioBase لعالج أو تشخيص أية حالة 
طبية. استشر دائماً الطبيب لتحديد األنسب بالنسبة لك. ينبغي استخدام 

QardioBase وتطبيق Qardio إلى جانب االستشارة المهنية الطبية أو 
التشخيص الطبي أو العالج، فهما ال يغنيان وال يحالن محله.

محتويات العلبة
ميزان QardioBase الذكي الالسلكي  •

 .QardioBase قلوية، مرّكبة بالفعل على ميزان AAA 8 بطاريات  •
عند االستخدام ألول مرة، اسحب اللسان البالستيكي الصغير في درج 

البطاريات. ومن خالل إزالة هذين اللسانين، فسوف تقوم بتحضير 
QardioBase ليتم تشغيله ألول مرة.

المتطلبات
يتطلب:

Bluetooth 4.0  •

iPhone أو iPad أو iPod مع iOS 7.0 )أو أحدث(، أو  •

•  هواتف Android واألجهزة اللوحية التي تعمل بنظام 4.4 
"KitKat" )وما بعده(

يتصل QardioBase بالشبكة الالسلكية في منزلك مع مراعاة المواصفات 
التالية للشبكة:

.Wi-Fi 802.11 )b / g / n(  •

.WPA / WPA2 بروتوكوالت األمان  •

الستخدام ميزان QardioArm الذكي الالسلكي لمراقبة ضغط دمك، يجب 
عليك أن تقوم بتنزيل تطبيق Qardio مجاًنا من Apple App Store أو 

.www.getqardio.com أو الذهاب إلى Google Play
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تنزيل تطبيق Qardio المجاني

1.  قم بتنزيل تطبيق Qardio المجاني: على هاتفك الجّوال أو جهازك 
اللوحي، انتقل إلى www.getqardio.com وعند المطالبة، قم بتنزيل 

 .Google Play أو iTunes AppStore التطبيق. كحل بديل، انتقل إلى
يتوفر تطبيق Qardio مجاًنا. 

2.  افتح تطبيق Qardio على هاتفك أو جهازك اللوحي. يجب تمكين 
 Bluetooth على جهازك إذا ُطلب ذلك. يمكنك تمكين Bluetooth

ضمن القائمة "إعدادات" على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

3.  إنشاء حساب مستخدم جديد، أو الدخول مع اسم المستخدم وكلمة المرور 
الحاليين. إذا كنت مستخدماً جديداً، فعليك باتباع التعليمات التي تظهر 

 .Qardio على الشاشة لتسجيل وإعداد ملف التعريف الشخصي لجهاز
اختر QardioBase على أنه جهازك لمتابعة اإلعداد. 

استخدام QARDIOBASE ألول مرة

4.  افتح تطبيق Qardio، واصعد على ميزان QardioBase ثم قف 
عليه لربطه بهاتفك أو جهاز الكمبيوتر اللوحي اتبع اإلرشادات الواردة 

في تطبيق Qardio إلجراء عملية اإلعداد )في هذه المرحلة، يكون 
QardioBase في وضع اإلعداد ولن يقوم بقياس الوزن(. 

هام: ميزان QardioBase آمن لالستخدام من قبل األفراد من سن 10 سنوات 
فأكثر. في حالة المستخدمين المزودين بجهاز طبي يمكن زراعته في الجسم، 

ينبغي عليهم االكتفاء باستخدام ميزان QardioBase في "وضع قياس الوزن 
فقط" والذي يؤدي إلى تعطيل تحليل تكوين الجسم. ال تستخدم هذا المنتج قبل القيام 

أوالً بتفعيل "وضع قياس الوزن فقط" إذا سبق لك الخضوع لزراعة أجهزة طبية 
إلكترونية مثل أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان. انظر "تفعيل 

األوضاع الخاصة" لالطالع على معلومات هامة حول "وضع قياس الوزن فقط". 
يرجى الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة للجهاز الطبي المزروع للحصول 

على مزيد من المعلومات.
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5.  إن ربط QardioBase بشبكة Wi-Fi )اإلنترنت الالسلكي( يتيح نقل 
بيانات وزنك دون الحاجة إلى هاتفك أو جهازك اللوحي. إذا كنت ترغب 

في توصيل QardioBase بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، فعليك باتباع 
التعليمات التي تظهر على شاشة الهاتف أو جهازك اللوحي. لتوصيل 
QardioBase بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، سوف تحتاج إلى معرفة 

المعلومات التالية:

.)SSID( اسم الشبكة الالسلكية  •
 WPA / WPA2 كلمة المرور الخاصة ببرتوكول األمان  • 

)إن ُوجدت(.
•  إذا كنت ال تعرف هذه المعلومات، يمكنك الرجوع إلى الشركة المصنعة 

لجهاز التوجيه الالسلكي )الراوتر( أو االتصال بمزود خدمة اإلنترنت 
للحصول على المساعدة.

يمكنك تمكين أحد أوضاع QardioBase الخاصة  .6

الوضع العادي  •

وضع المالحظات الذكية  •

وضع قياس الوزن فقط  •

وضع الحمل  •

انظر "تفعيل األوضاع الخاصة" لالطالع على مزيد من المعلومات
Let’s get started!

Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Let’s get started!
Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Let’s get started!
Commençons!

Do not use this product before first activating the “Weight Only Mode” if you have a pacemaker or any other internal medical 
device, or are pregnant. This product is not intended for use by children under the age of 10. QardioBase should not be used 

to diagnose or treat any medical condition. Always consult  your physician to determine what is ideal for you.

WARNINGS

Install the Qardio App on your 
iOS or Android device &
Create a Qardio account.

1. DOWNLOAD & CREATE ACCOUNT
While standing on the scale, 

follow the on-screen instructions 

3. PAIR & MEASURE
Step on your QardioBase scale 

with Qardio App open in your hand.

2. STEP ON THE SCALE

Installez Qardio App sur votre appareil 
iOS ou Android & créez un compte.

1. TELECHARGEZ L’APP ET CRÉE UN PROFIL 
Une fois sur la balance, suivez les 

instructions qui s’affichent à l’écran.

3. SYNCHRONISEZ ET MESUREZ
Ouvrez l’application Qardio App et 

montez sur votre balance QardioBase.

2. MONTEZ SUR LA BALANCE

AVERTISSEMENTS
N’utilisez pas ce produit avant d’avoir activé le “mode poids seul” si vous avez un pacemaker ou tout autre dispositif 

médical, ou si vous êtes enceinte. Ce produit n’est pas censé être utilisé par des enfants âgés de moins de 10ans. 
QardioBase ne devrait pas être utilisée pour diagnostiquer ou traiter toute condition médicale. 

Consultez toujours votre médecin pour déterminer ce qui est
 le mieux pour vous. 

Balance Connectée et Analyseur Corporel

Wireless Smart Scale and Body Analyzer

Remove before use
Retirer avant d’utilizer

Qardio افتح تطبيق 
)خطوة 1(

 اإلعداد
)خطوة 2(

 القياس
)خطوة 3(



8

7.   بعد اكتمال اإلعداد، يمكنك أن تعتلي ميزان QardioBase إلجراء 
قياس الوزن. كوضع افتراضي، يظهر الوزن أوالً، يليه نسبة الدهون 

في الجسم. إذا كنت ترتدي حذاًء، أو إذا قمت بتشغيل "وضع قياس 
الوزن فقط" أو "وضع الحمل"، فسيعرض QardioBase وزنك 

فقط. سيعرض تطبيق Qardio البيانات الخاصة بتكوين الجسم بشكل 
منفصل،   بما في ذلك الوزن، والنسبة المئوية للدهون في الجسم والنسبة 

المئوية لكتلة العضالت، والنسبة المئوية للماء، والنسبة المئوية لكتلة 
العظام، ومؤشر كتلة الجسم. 

إذا قمت بإعداد شبكة Wi-Fi، فلن تحتاج إلى هاتفك أو جهازك اللوحي لتسجيل 
القياس الخاص بك. اصعد على ميزان QardioBase بحيث تكون الدائرة 

المعدنية على نفس جانب كعبيك، ومع مراعاة المباعدة بين قدميك بشكل سليم 
لقياس تكوين الجسم بشكل صحيح.

كما هو الحال مع أي ميزان: يجب دائًما التأكد من جفاف قدميك وجفاف سطح 
الميزان قبل االرتقاء فوق QardioBase وذلك لضمان السالمة وضمان دقة 

القياس أيًضا.

QARDIOBASE كيفية تشغيل/إيقاف ميزان

 لتشغيل QardioBase قم بالصعود فوقه، أو اضغط عليه بقدمك. 
يغلق الجهاز نفسه تلقائًيا بعد بضع ثواٍن من الخمول.
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تفعيل األوضاع الخاصة
يمكنك اختيار وضع القياس عند إجراء عملية التهيئة، كما يمكنك أيضاً تغيير 

اختيار األوضاع عن طريق اختيار زر "الوضع" في الزاوية اليمنى العليا. 
وكأسلوب بديل، يمكنك االنتقال إلى قسم "إعدادات" في تطبيق Qardio والنزول 

حتى QardioBase ، ثم تحديد "إعداد الوضع". 

الوضع العادي

سوف يجري "الوضع العادي" عملية قياس وزن الجسم و تحليل تكوين الجسم. 
في هذا الوضع، يعرض QardioBase الوزن أوالً كوضع افتراضي، يليه نسبة 
الدهون في الجسم. إذا كنت ترتدي حذاءك، فسوف يعرض QardioBase وزنك 
فقط. ألخذ قياس دقيق لتكوين جسمك، احرص على أن تكون حافي القدمين تماماً. 
سيعرض تطبيق Qardio البيانات الخاصة بتكوين الجسم بشكل منفصل،   بما في 
ذلك الوزن، والنسبة المئوية للدهون في الجسم والنسبة المئوية لكتلة العضالت، 

والنسبة المئوية للماء، والنسبة المئوية لكتلة العظام، ومؤشر كتلة الجسم. 
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تنبيه: ميزان QardioBase آمن لالستخدام من قبل األفراد من سن 10 
سنوات فأكثر. في حالة المستخدمين المزودين بجهاز طبي مزروع في 
الجسم، فإن عليهم االكتفاء باستخدام ميزان QardioBase في "وضع 

قياس الوزن فقط"، والذي يؤدي إلى تعطيل تحليل تكوين الجسم. ال تستخدم 
هذا المنتج قبل القيام أوالً بتفعيل "وضع قياس الوزن فقط" إذا سبق لك 

الخضوع لزراعة أجهزة طبية إلكترونية مثل أجهزة ضبط نبضات القلب 
أو أجهزة إزالة الرجفان. راجع قسم "وضع قياس الوزن فقط" لالطالع 

على مزيد من المعلومات. يرجى الرجوع إلى تعليمات الشركة المصنعة 
للجهاز الطبي المزروع للحصول على مزيد من المعلومات. ُتنصح النساء 

الحوامل باستخدام QardioBase في "وضع الحمل" أو "وضع قياس 
الوزن فقط".

المالحظات الذكية

قم بتمكين "وضع المالحظات الذكية" وتحديد الوزن المستهدف بالنسبة لك 
بحيث يعرض QardioBase تعبيرات وجه تعكس التقدم الذي تحققه من 

حيث بيانات وزنك وتكوين جسمك ومدى قربها من تحقيق هدفك.

في "وضع المالحظات الذكية"، ال يتم عرض وزنك، والبيانات التفصيلية 
لتكوين جسمك، بما في ذلك الوزن، والنسبة المئوية من الدهون في الجسم، 

والنسبة المئوية لكتلة العضالت، والنسبة المئوية للماء، والنسبة المئوية 
لكتلة العظام، ومؤشر كتلة الجسم على الميزان، ولكن يمكن الوصول 
إليها من تطبيق Qardio. إذا كنت ترتدي حذاًء، أو إذا قمت بتشغيل 

 QardioBase وضع قياس الوزن فقط" أو "وضع الحمل"، فسيعرض"
وزنك فقط.

يمكنك أيضا تفعيل خاصية "االستجابة اللمسية". مع خاصية االستجابة 
اللمسية، يهتز ميزان QardioBase تحت قدميك لإلشارة إلى االنتهاء 

من القياس. يمكنك تنشيط خاصية "االستجابة اللمسية" عن طريق اختيار 
.Qardio إعداد االستجابة اللمسية" في إعدادات تطبيق"
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وضع قياس الوزن فقط 

سوف يقود "وضع قياس الوزن فقط" إلى قياس وزن الجسم دون تحليل 
تكوين الجسم. إذا كنت قد خضعت لزرع جهاز في جسمك مثل جهاز 

تنظيم نبضات القلب أو الرجفان، فيجب تمكين "وضع قياس الوزن فقط" 
 .QardioBase قبل استخدام

عندما يتم تمكين "وضع قياس الوزن فقط" سترى الرمز الموضح أدناه، 
والذي يشير إلى تعطيل الوضع الخاص بتكوين الجسم، وسوف يكتفي 

الميزان بقياس الوزن.  

إذا كنت قد خضعت لزراعة أحد األجهزة في جسمك مثل جهاز تنظيم 
نبضات القلب أو مزيل الرجفان، يجب عليك دائًما التحقق من تمكين 

"وضع قياس الوزن فقط" بشكل صحيح عن طريق النقر على الميزان 
بقدمك قبل الصعود عليه. عندما يظهر الرمز الخاص "بوضع قياس 

الوزن فقط"، فسوف تستدل على أنه من األمان األن الصعود على 
الميزان ألخذ قياسك.

وضع الحمل

يمكن استخدام QardioBase لقياس التقدم الذي تحققه لضبط وزنك 
خالل هذا الوقت الخاص، وما بعده. في "وضع الحمل"، ُيجري ميزان 
QardioBase قياس وزن الجسم دون تحليل تكوين الجسم ويعرض 

ابتسامة بدالً من إظهار وزنك. ويتتبع تطبيق Qardio التغير في وزن 
السيدات أثناء الحمل وبعد الوالدة، ليساعد على تتبع التقدم الذي تحققه 

األمهات نحو الرجوع إلى وزنهن األصلي. 
وسيتم أخذ قياس الوزن دون تكوين الجسم. 

للتأكد من أنك في "وضع قياس الوزن فقط"، 
يرجى التحقق من وجود هذا الرمز قبل 

أخذ قياسك.
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التعليمات المفصلة لتسجيل قياسات صحيحة وموثوق بها
يمكنك أخذ قياسات دقيقة وموثوقة لوزن الجسم وتكوينه باتباع 

الخطوات التالية:

اصعد على ميزان QardioBase ألخذ قياسك.  .1

2.  قف ثابتاً على منصة الميزان حافي القدمين. ال تقلق إذا بدت قدماك 
كبيرتين جًدا بالنسبة للوحدة، ألنه ال يزال من الممكن تسجيل قياسات 

دقيقة إذا كانت أصابع قدميك تمتد خارج المنصة.

3.  يتم عرض نتائج القياس بعد بضع ثواٍن. كوضع افتراضي، يظهر 
الوزن أوالً، يليه نسبة الدهون في الجسم. إذا كنت ترتدي حذاًء، أو إذا 
قمت بتشغيل "وضع قياس الوزن فقط" أو "وضع الحمل"، فسيعرض 

QardioBase وزنك فقط. سيعرض تطبيق Qardio البيانات الخاصة 
بتكوين الجسم بشكل منفصل،   بما في ذلك الوزن، والنسبة المئوية للدهون 

في الجسم والنسبة المئوية لكتلة العضالت، والنسبة المئوية للماء، 
والنسبة المئوية لكتلة العظام، ومؤشر كتلة الجسم. 

إذا قمت بإعداد شبكة Wi-Fi، فلن تحتاج إلى هاتفك أو جهازك اللوحي لتسجيل 
القياس الخاص بك. اصعد على ميزان QardioBase بحيث تكون الدائرة 

المعدنية على نفس جانب كعبيك، ومع مراعاة المباعدة بين قدميك بشكل سليم 
لقياس تكوين الجسم بشكل صحيح.

كما هو الحال مع أي ميزان: فمن أجل ضمان السالمة وضمان دقة القياس 
أيًضا، يجب عليك دائًما التأكد من جفاف قدميك وجفاف سطح الميزان قبل 

.QardioBase االرتقاء فوق

الكعبان متمركزان على جانبي 
الشكل المستدير

أصابع القدمين قد يتجاوزان 
منصة القياس
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 QardioBase من المهم الوقوف دون حراك على منصة الميزان. إذا اكتشف
وجود الكثير من الحركة، فسيعرض لك رمز "قف في وضع الثبات" بعد مضي 

خمس ثواٍن من محاولة أخذ القياس الخاص بك. وسوف يذّكرك ذلك بالوقوف 
دون حراك بحيث يمكن لميزان QardioBase تسجيل قراءة دقيقة. ينبغي عليك 

النزول وتكرار القياس.

إذا قمت بضبط الوزن المستهدف وتمكين "وضع المالحظات الذكية"، فسيعرض 
ميزان QardioBase تعبيرات وجه تعكس التقدم الذي تحققه من حيث بيانات 

وزنك وتكوين جسمك ومدى قربها من تحقيق هدفك. يرجى مراجعة قسم "تفعيل 
األوضاع الخاصة" لالطالع على مزيد من التفاصيل.

يتطلب قياس مكونات الجسم أن يتم إعداد ميزان QardioBase بالمعلومات 
الدقيقة في ملف تعريف المستخدم الخاص بك في تطبيق Qardio )الطول، 

العمر، الجنس البيولوجي(. ليس عليك استكمال هذه المعلومات في ملف 
تعريفك لمجرد قياس الوزن. 

لرصد التقدم المحرز، قارن قياسات الوزن وتكوين الجسم المأخوذة في نفس 
الظروف على مدى فترة من الزمن.

كل ما عليك هو الصعود على QardioBase مع مراعاة جفاف القدمين وخلو 
سطح الميزان من الرطوبة.

قف دون حراك حتى يمكن لجهاز 
QardioBase أن يسجل قياساً دقيقاً



14

استخدام QARDIOBASE مع العديد من المستخدمين
يمكن أن يقوم عدة مستخدمين بتوصيل حساباتهم على Qardio بميزان 

QardioBase واحد.

 QardioBase بميزان Qardio من المهم إقران واحد أو أكثر من حسابات
للسماح لميزان QardioBase بالتعرف على جميع المستخدمين من أفراد األسرة. 

إذا صعد أحد األشخاص على ميزان QardioBase دون أن يكون لديه حساب 
مرتبط به، فسيتم فقط عرض وزنه ولن يتم ربط البيانات بحساب المستخدم 

الخاص به.

لدعوة المستخدمين اآلخرين لالتصال بميزان QardioBase الخاص بك، اتبع 
الخطوات التالية:

تنزيل تطبيق Qardio وفتحه على هواتفهم.  .1

إنشاء حساب.  .2

الصعود على الميزان وإعداد ملفات التعريف الشخصي الخاصة بهم.  .3

بعد أخذ قياس، سيظهر اسمك على الميزان لإلشارة إلى ملف التعريف الذي يقترن 
به القياس. اضغط على الميزان بقدمك لتحديد االسم الصحيح.

تغيير وحدة قياس الوزن واإلعدادات األخرى
يتم ضبط قياسات الوزن تلقائًيا استناًدا إلى إعداد المنطقة على الهاتف الذكي أو 

الجهاز اللوحي عند استخدام QardioBase ألول مرة. لتغيير تلك القياسات:

 Qardio في أعلى يسار الشاشة الخاصة بتطبيق Q 1.  اضغط على قائمة
وحدد ملف التعريف.

.QardioBase انتقل ألسفل إلى إعدادات  .2

3.  اصعد على ميزان QardioBase واضبطه على وضع التهيئة عن 
طريق االنتقال إلى اإلعدادات ثم اختيار "إعادة بدء التشغيل".

يمكنك تغيير وحدة القياس المطلوب عرضها إلظهار وزن جسمك لتكون إما 
"كلغ"، أو "رطل" أو "ستون". 

تأكد من أنه تم ربط هاتفك أو جهازك اللوحي بميزان QardioBase بالفعل. إذا 
لم يتم ربط هاتفك أو جهازك اللوحي بميزان QardioBase بالفعل، فعليك باتباع 

اإلرشادات الموضحة ضمن "إعداد QardioBase الخاص بك"
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تحديد األهداف
QardioBase يسمح لك بتحديد األهداف حتى تتمكن من تتبع التقدم 
المحرز الخاص بك في أي وضع تستخدمه. إذا قمت بتمكين "وضع 

المالحظات الذكية" لديك، فإن تعابير الوجه التي يتم عرضها عند إجراء 
القياس ستعكس مدى التقدم المحرز نحو الهدف الذي حددته. 

لتحديد أهدافك، اتبع الخطوات التالية:

.Qardio في تطبيق QardioBase افتح قسم  .1

حدد عالمة التبويب "البيانات السابقة" في الجزء السفلي من   .2
الشاشة إلظهار البيانات السابقة للقياسات التي قمت بإجرائها.

حدد رمز الهدف من أعلى يمين الشاشة للدخول إلى قسم   .3
"تحديد هدف".

حرك الدائرة التي تعرض وزنك الحالي إلى اليسار أو اليمين   .4
لإلشارة إلى وزنك المستهدف. 

بناًء على النسب الموصى بها لفقدان الوزن واكتسابه، فسوف   .5
يعرض لك تطبيق Qardio عدد األسابيع التي قد تستغرقها حتى 

بلوغ الوزن المستهدف بالنسبة لك، ومقدار الوزن الذي سوف 

تحتاج إلى فقدانه أو اكتسابه كل أسبوع للبقاء على المسار الصحيح نحو 
تحقيق هدفك.

اضغط على زر "حفظ" الموجود في أعلى الزاوية اليمنى لتسجيل   .6
هدفك الجديد.

لحذف هدفك، اضغط على عالمة "×" الموجودة في الزاوية اليسرى   .7
العليا من شاشة عرض هدفك في قسم "تحديد هدف".
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إعادة ضبط قياس
يمكن أن يقوم ميزان QardioBase بتخزين قياسات عدة مستخدمين محددين 
بشكل مسبق في ذاكرته. ويتم استخدام هذه المعلومات لتحديد وإسناد القياسات 

الجديدة التي تم أخذها للمستخدم الصحيح تلقائياً:

•  في حالة إسناد قياس بشكل غير صحيح إلى أحد المستخدمين، يمكنك 
إعادة إسناده بنفسك )وفي هذه الحالة، سيتم تلقائياً إزالة القياس من 

ملف تعريف المستخدم غير الصحيح(.

•  في حالة إسناد قياس إليك بشكل غير صحيح، يمكنك رفض القياس 
بشكل غير صحيح )وفي هذه الحالة، سيتم تخصيص القياس إلى قائمة 

القياسات غير المخصصة(.

يمكنك اتباع هذه الخطوات إلعادة تخصيص القياسات:

 Qardio في أعلى يسار الشاشة الخاصة بتطبيق Q 1.  اضغط على قائمة
.QardioBase وحدد

حدد "البيانات السابقة" لعرض البيانات السابقة للقياس الخاص بك.  .2

3.  حدد رمز العلم الموجود في منتصف الجزء العلوي من الشاشة للدخول 
إلى المطالبة.

4.  قم بالسحب إلى اليسار فوق القياس للمطالبة بإضافة القياس إلى قائمة 
القياسات الخاصة بك أو رفضه من قائمة القياسات الخاصة بك.
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✓  ضع QardioBase على سطح صلب مسطح. على الرغم من أن 
QardioBase مناسب لالستخدام على معظم األسطح، فإن األرضيات 

اللينة غير المستوية قد تسبب خروج الميزان بقياسات لوزنك أقل موثوقية.

✓  اصعد على الميزان مع وضع قدميك بشكل متواٍز وتوزيع وزنك 
بالتساوي. ال تقلق إذا بدت قدماك كبيرتين جًدا بالنسبة للوحدة، ألنه 

ال يزال من الممكن تسجيل قياسات دقيقة إذا كانت أصابع قدميك تمتد 
خارج المنصة.

✓  قف ثابتاً بينما يقيس الميزان وزنك. لن يكون من الممكن تسجيل قراءة 
دقيقة إذا لم تكن واقفاً.

✓  قم بقياس وزنك مع مراعاة أن تكون قدماك جافتين وحافيتين. باعد بين 
قدميك لتجنب التالمس بين ساقيك. وال يمكن للميزان أن يقيس بدقة تكوين 

الجسم إذا كنت ترتدي أحذية أو جوارب أو تغطي قدميك، أو إذا لم تكن 
قدماك نظيفتين أو إذا لم يكن سطح الميزان نظيفاً.

قائمة مرجعية لتسجيل قياس دقيق وموثوق به

✓  جّرب قياس وزنك كل يوم على نفس الميزان في نفس الوقت لرصد 
االتجاهات الثابتة. ومن الطبيعي أن يختلف وزنك وجسمك على 

مدار اليوم.

✓  سيتم تسجيل قياسات أكثر دقة إذا قمت بقياس وزنك دون ارتداء 
مالبسك، وقبل وجبة الفطور واالستحمام، وبعد إفراغ مثانتك.

✓  لتحسين دقة التحليل الخاص بنسبة تكوين جسمك، تجنب إجراء القياس 
في أي من الحاالت التالية:

ارتفاع مستوى الكحول.  •

ارتفاع مستوى الكافيين أو المنبهات األخرى.  •

بعد النشاط الرياضي المكثف.  •

بعد وجبات الطعام الثقيلة.  •

في حالة اإلصابة بمشكالت الجفاف.  •
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✓  احرص على تضمين بيانات دقيقة في ملف تعريفك )الطول والعمر 
والجنس البيولوجي( بتطبيق Qardio، حيث تؤثر المعلومات غير 

الدقيقة على موثوقية قياس مكونات الجسم.

✓  ميزان QardioBase آمن لالستخدام من قبل األفراد من سن 
10 سنوات فأكثر. في حالة المستخدمين المزودين بجهاز طبي 
يمكن زراعته في الجسم، ينبغي عليهم االكتفاء باستخدام ميزان 
QardioBase في "وضع قياس الوزن فقط" والذي يؤدي إلى 

تعطيل تحليل تكوين الجسم. ويجب على النساء الحوامل استخدام 
QardioBase في "وضع الحمل" أو "وضع قياس الوزن فقط".

✓  سوف يجري QardioBase عملية معايرة من وقٍت آلخر، وسوف يزيد 
معدل إجراء هذه العملية إذا تم حمل الميزان أو نقله بين عمليات القياس. 

في حالة إجراء المعايرة، اصعد على جهاز QardioBase أو اضغط 
عليه بقدمك لتنشيطه. وانزل من على الميزان بمجرد تشغيله.  انتظر 
حتى يتم عرض ابتسامة، ثم اصعد على الميزان مرة   أخرى إلجراء 

عملية القياس.
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قياس تكوين الجسم
ُيستخدم مصطلح "تكوين الجسم" لوصف نسبة الدهون في الجسم والعضالت 

والمياه والعظام في الجسم البشري. وهو مقياس رئيسي للصحة العامة والعافية، 
ويقدم تقييما أكثر دقة من الوزن وحده. 

يقيس QardioBase النسبة المئوية للدهون في الجسم، والنسبة المئوية لكتلة 
العضالت، والنسبة المئوية لتكوين المياه والنسبة المئوية لكتلة العظام.

وتمثل النسبة المئوية للدهون في الجسم مقياساً للدهون في الجسم. تفيد معرفة 
تكوين الجسم في تقييم المخاطر الصحية المرتبطة بالوزن مثل ضغط الدم 

والسكري وأمراض القلب.

يقيس QardioBase كتلة الجسم باستخدام تحليل المعاوقة الحيوية، حيث يتم 
إرسال إشارة صغيرة وآمنة من األقطاب الكهربائية المصنوعة من أكسيد 

قصدير اإلنديوم )ITO( الموجودة على الجزء العلوي من الميزان وتحليلها 
لتحديد معاوقة الجسم. ثم يتم احتساب تكوين الجسم على أساس المعاوقة الكهربية 

والوزن وبيانات ملف تعريف المستخدم.

ينبغي على األشخاص الذين خضعوا لزراعة جهاز طبي داخل أجسامهم أن 
يستخدموا جهاز QardioBase في "وضع قياس الوزن فقط"، مما يؤدي إلى 

تعطيل تحليل تكوين الجسم. إذا كنت قد خضعت لعملية زرع ألجهزة طبية 
إلكترونية مثل أجهزة ضبط نبضات القلب أو أجهزة إزالة الرجفان، فال تستخدم 

QardioBase قبل تفعيل "وضع قياس الوزن فقط". يرجى الرجوع إلى التعليمات 
المقدمة من الشركة المصنعة للجهاز الطبي لالطالع على مزيد من المعلومات. 

ومن المستحسن أن تلتزم السيدات في مرحلة الحمل بتفعيل "وضع الحمل" أو 
.QardioBase وضع قياس الوزن فقط" عند استخدام"

قد تؤثر مستويات الماء في الجسم على القراءات الخاصة بنسبة الدهون في الجسم 
وتكوين الجسم. وبما أن الجسم يميل إلى التعرض لنقص السوائل بعد قضاء ليلة 

طويلة في النوم، يميل تكوين الجسم إلى إظهار أعلى مستوى من النسبة المئوية من 
الدهون والنسبة المئوية من كتلة العضالت، فضالً عن أدنى نسبة مئوية من المياه 

عند االستيقاظ.

يجب عليك قياس تكوين جسمك في نفس الوقت من النهار وتحت ظروف ثابتة 
للحصول على بيانات االتجاهات األكثر موثوقية.
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تغيير شبكة WI-FI الخاصة بك
إذا كان لديك اسم أو كلمة مرور جديدة لشبكة Wi-Fi، فسوف تحتاج إلى إعادة 

توصيل QardioBase بالشبكة الجديدة. يمكنك اتباع هذه الخطوات تغيير تهيئة 
شبكة Wi-Fi الخاصة بك:

 .QardioBase 1.  تأكد من إقران هاتفك أو جهازك اللوحي بالفعل بميزان
إذا كان هاتفك أو جهازك اللوحي وQardioBase غير مقترن بالفعل، 

فاتبع اإلرشادات الموضحة في قسم "استخدام QardioBase ألول مرة" 
لتقوم بإجراء االقتران.

 Qardio في أعلى يسار الشاشة الخاصة بتطبيق Q 2.  اضغط على قائمة
وحدد "إعدادات".

.QardioBase انتقل ألسفل إلى إعدادات  .3

."Wi-Fi حدد "تهيئة  .4

5.  قم بالتأكيد على رغبتك في تغيير إعدادات Wi-Fi الحالية على 
QardioBase واتبع اإلرشادات التي تظهر على شاشة هاتفك أو 

جهازك اللوحي إلدخال اسم الشبكة الالسلكية الجديد وكلمة المرور 
)إن وجدت(.

لتوصيل QardioBase بشبكة Wi-Fi الخاصة بك، سوف تحتاج إلى معرفة 
المعلومات التالية:

)SSID( اسم الشبكة الالسلكية  •

•  كلمة المرور الخاصة ببرتوكول األمان WPA / WPA2 )إن ُوجدت(

إذا كنت ال تعرف هذه المعلومات، يمكنك الرجوع إلى الشركة المصنعة لجهاز 
التوجيه الالسلكي )الراوتر( أو االتصال بمزود خدمة اإلنترنت للحصول 

على المساعدة.
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العناية والصيانة
•  تجنب درجات الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس المباشرة. وامتنع عن غمر 

الميزان في الماء أو تعريضه لغبار كثيف، حيث سيؤدي ذلك إلى إتالفه.

ال تحاول فك الميزان.  •

امسح السطح بقطعة قماش مبللة وناعمة.   •

•  ال تستخدم مناديل مطهرة، أو كلور، أو منظف زجاج شديد التركيز على 
سطح الميزان.

•  امتنع قطعياً عن استخدام المنظفات لتنظيف الميزان الخاص بك، فقد ُتلحق 
ضرراً ال يمكن إصالحه في الطالء الذي يحمي األقطاب المستخدمة لقياس 

كتلة الدهون في الجسم.

امتنع عن إسقاط الميزان أو تعريضه لالهتزازات المفرطة.  •

امتنع عن إسقاط أي أجسام على الميزان.  •

استبدال البطاريات
عند استبدال البطاريات من ميزان QardioBase، استبدل البطاريات بثماني )8( 

بطاريات قلوية جديدة:

افتح فتحة البطارية الموجودة على قاعدة الميزان.  •

•  يجب استبدال جميع بطاريات AAA القلوية الثمانية في نفس الوقت. 
واستخدم 8 بطاريات جديدة طويلة العمر بجهد 1.5 فولت من 

نوع AAA. ال تستخدم البطاريات بعد تاريخ انتهاء صالحيتها، 
وال تستخدم البطاريات القابلة إلعادة الشحن.

•  تأكد من ضبط أقطاب البطاريات بشكل صحيح، ألنه إذا تم وضع 
البطاريات بشكل غير صحيح، فقد يتسرب سائل البطارية وُيلحق 

الضرر باألرضيات.

•  أعد لسان حجرة البطاريات إلى موضعه، وادفعه حتى يستقر في موضعه.
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استخدام بطارية AAA القلوية وتخزينها
•  إذا حدث أن تالمس سائل بطارية AAA القلوية مع بشرتك أو 

مالبسك، فعليك بشطفها فوراً بكل عناية باستخدام كمية وفيرة من 
المياه النظيفة.

 .QardioBase مع AAA استخدم فقط ثماني بطاريات قلوية من نوع  •
وال تستخدم أية أنواع أخرى من بطاريات AAA، وال تستخدم أي 

نوع من البطاريات القابلة إلعادة الشحن.

•  عند استبدال البطاريات، قم بتركيب بطاريات AAA القلوية الثمانية 
.QardioBase مع محاذاة أقطابها كما هو مبين على جهاز

سارع باستبدال بطاريات AAA القلوية عندما تنضب طاقتها.  •

•  استبدل دائًما كل بطاريات AAA القلوية الثمانية في نفس الوقت، وال 
تخلط بين استخدام بطاريات AAA قلوية جديدة مع بطاريات قديمة في 

نفس الوقت.

•  إذا كنت مقبالً على فترة من عدم استخدام جهاز QardioBase لفترة 
زمنية طويلة، فيجب إزالة البطاريات. 

قم بتخزين الجهاز في موقع نظيف وجاف وآمن.  •
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IOS على نظام QARDIOBASE إعادة ضبط
قد يكون من الضروري إعادة ضبط ميزان QardioBase إذا 

وصل بالفعل إلى العدد المسموح به من الهواتف أو األجهزة 
اللوحية المقترنة، أو كخطوة تهدف إلى استكشاف األخطاء 

وإصالحها.

إلعادة ضبط QardioBase، انتقل إلى اإلعدادات الخاصة بك 
على تطبيق Qardio، واختر "إعادة ضبط" ثم اتبع التعليمات التي 

تظهر في التطبيق.
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ANDROID على نظام QARDIOBASE إعادة ضبط
قد يكون من الضروري إعادة ضبط ميزان QardioBase إذا وصل 

بالفعل إلى العدد المسموح به من الهواتف أو األجهزة اللوحية المقترنة، 
أو كخطوة تهدف إلى استكشاف األخطاء وإصالحها.

إلعادة ضبط QardioBase، انتقل إلى اإلعدادات الخاصة بك على 
تطبيق Qardio، واختر "إعادة ضبط" ثم اتبع التعليمات التي تظهر 

في التطبيق.
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االتصال بخدمة العمالء

 تتوفر إمكانية االتصال بخدمة عمالء Qardio على موقع
.support.getqardio.com 

ضمان محدود لمدة ثالث سنوات
يتم تغطية هذا الجهاز من قبل ضمان محدود لمدة ثالث سنوات من تاريخ الشراء. وال 

يغطي الضمان المحدود البطاريات وغيرها من األجزاء األخرى المعرضة للتآكل.

ال يسري الضمان المحدود إال عند تقديم إيصال للشراء يؤكد تاريخ الشراء. وفي 
حالة فتح الجهاز أو تغييره، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال الضمان المحدود.

ال يغطي الضمان األضرار الناجمة عن سوء التعامل، والبطاريات الفارغة، أو 
الحوادث، أو عدم االمتثال لتعليمات التشغيل وحاالت التآكل العادي ألجزاء الجهاز.

إذا نشأ خلل خالل فترة الضمان، تلتزم شركة Qardio – بمحض اختيارها وإلى 
الحد الذي يسمح به القانون )1( بإصالح المنتج دون أية تكلفة، وذلك باستخدام 

أجزاء جديدة أو أجزاء مماثلة للجديدة من حيث األداء والموثوقية، أو )2( استبدال 
المنتج بمنتج آخر مكافئ من حيث األداء الوظيفي على أن يكون جديداً أو مكافئاً 

للجديد من حيث األداء واالعتمادية، أو )3( رد سعر الشراء األصلي. ال يشمل هذا 
الضمان األضرار الناجمة عن سوء المعاملة أو الحوادث أو التعديالت أو األسباب 

األخرى التي ال تمثل عيوباً في المواد أو التصنيع.

وبخالف الحقوق المستحقة للمستهلك بموجب القانون، فإنه يتم استثناء جميع 
الضمانات والشروط واألحكام األخرى غير المنصوص عليها في مستند الضمان 
هذا من الضمان المحدود. ال تسمح بعض الدول بفرض قيود على مدة سريان مثل 

هذه الضمانات والشروط و/ أو الشروط الضمنية، لذلك قد ال تنطبق القيود المذكورة 
أعاله عليك.

في أي حال من األحوال، لن تتحمل شركة Qardio المسؤولية عن )أ( أية خسائر 
لم تنتج عن قيامنا بخرق هذا الضمان المحدود وال عن )ب( الخسائر المتعلقة بأي 

نشاط تجاري يخصك، أو أية مكاسب ضائعة، أو ضياع للبيانات أو الفرص. ال 
تسري أحكام هذا الضمان المحدود على أية مسؤولية أخرى، باستثناء أوجه االلتزام 
التي ال يمكن حصر نطاقها أو استبعادها بحكم القانون. وتبعاً للمكان الذي تعيش فيه، 

فقد ال تنطبق عليك بعض القيود أو االستثناءات المذكورة أعاله. 

 لالستفادة من خدمة الضمان، اتصل بشركة Qardio على
.www.getqardio.com
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل السبب المحتمل المشكلة

على الرغم من تثبيت البطاريات، لم يتم تشغيل 
الميزان عندما تطأ عليه أو تلمسه بقدمك.

.Wi-Fi لم تظهر لك شبكة

جهاز QardioBase يرفض االتصال 
.Wi-Fi بشبكة

لم يتم إدخال بطاريات بشكل صحيح.

إشارة Wi-Fi ضعيفة جداً.

قمت بإدخال كلمة مرور غير صحيحة 
.Wi-Fi لشبكة

مستوى البطارية منخفض جداً.

1( تحقق من أقطاب بطاريات AAA القلوية وقم بتصحيح وضعها إذا لزم األمر.

1( اقترب من جهاز التوجيه.

إذا كنت ال تزال تواجه مشكلة في االتصال، يرجى االتصال بدعم العمالء في 
.support.getqardio.com

1( تأكد من أنك تقوم بإدخال كلمة المرور الصحيحة لشبكة Wi-Fi الخاصة بك. 

2( إذا عاودت إدخال كلمة المرور الصحيحة لكن جهاز QardioBase ال يزال عاجًزا 
عن االتصال، فقم بإعادة ضبط جهاز التوجيه الخاص بك. قم بإزالة البطاريات وإعادة 

تركيبها في جهاز QardioBase. تأكد من أنك على مقربة من جهاز التوجيه الخاص بك، 
وحاول مرة أخرى.

 إذا كنت ال تزال تواجه مشكلة في االتصال، يرجى االتصال بدعم العمالء في
.support.getqardio.com

2( استبدل بطاريات AAA القلوية.

 في حالة حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، الرجاء االتصال بدعم العمالء في
.support.getqardio.com
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل السبب المحتمل المشكلة

قياس الوزن ال يظهر.

تعذر إجراء تحليل الجسم.

كنت تتحرك كثيراً أثناء محاوالت 
QardioBase تسجيل قياس لك.

ال تقوم بقياس وزنك مع الوقوف على 
قدمين جافتين عاريتين.

من المهم الوقوف دون حراك على منصة الميزان. إذا اكتشف QardioBase الكثير 
من الحركة، فسيتم تنبيهك إلى ذلك بعرض رمز "قف في وضع الثبات". وسوف يذّكرك 

 ذلك بالوقوف دون حراك بحيث يمكن لميزان QardioBase تسجيل قراءة دقيقة.

في حالة حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، الرجاء االتصال بدعم العمالء في 
.support.getqardio.com

للسماح لميزان QardioBase بإجراء تحليل للجسم باستخدام تقنية BIA، يجب 
عليك قياس وزنك مع الوقوف حافي القدمين والتأكد من جفاف القدمين، وتجنب مالمسة 

الساقين. ال يمكن للميزان أن يقيس تكوين الجسم إذا كنت ترتدي أحذية أو جوارب أو تغطي 
قدميك، أو إذا لم تكن قدماك نظيفتين أو إذا لم يكن سطح الميزان نظيفاً.

إذا كان لديك "وضع الحمل" أو "قياس الوزن فقط" في وضع التمكين، فسيتم تعطيل تحليل 
تكوين الجسم. في حالة السيدات في مرحلة الحمل أو في حالة المرضى الذين خضعوا 

لعملية زرع جهاز طبي في أجسامهم مثل جهاز تنظيم نبضات القلب أو جهاز إزالة رجفان 
القلب، فعليهم دائماً استخدام ميزان QardioBase في "وضع الحمل" أو وضع "قياس 

الوزن فقط" لتعطيل تحليل الجسم والسماح بتسجيل قياس وزنك بشكل آمن.

تم تمكين "وضع الحمل" أو "قياس 
الوزن فقط".
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل السبب المحتمل المشكلة

تعذر إجراء تحليل الجسم.

قياس الوزن يبدو غير موثوق به.

"الوضع العادي" ليس في وضع التمكين.

QardioBase مستقر على سطح 
غير مستٍو أو غير مستقر.

إذا كان آمناً بالنسبة لك أن تقوم بإجراء تحليل الجسم، فعليك بمراجعة الوضع المحدد 
لديك للتأكد من تمكين "الوضع العادي". في حالة حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، 

.support.getqardio.com الرجاء االتصال بدعم العمالء في

ينبغي محاذاة الدائرة المستديرة مع كعبيك. راجع "تعليمات مفصلة إلجراء قياسات 
صحيحة وموثوقة" لالطالع على مزيد من التعليمات. في حالة حدوث هذه المشكلة 

.support.getqardio.com مرة أخرى، الرجاء االتصال بدعم العمالء في

بفضل تصميم ميزان QardioBase، فإنه يعمل بشكل جيد على معظم األسطح، إال 
أن بعض الناس يميلون إلى الحركة بشكل أكبر عندما يتم وضع الميزان على األسطح 
الناعمة، كما يمكن أن تؤثر الحركة على الدقة. إذا واجهتك مشاكل أثناء إجراء القياس 

على سطح طري، يجب نقل الميزان إلى سطح صلب وتكرار القياس.

ال تقف على الميزان في االتجاه الصحيح
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استكشاف األخطاء وإصالحها

الحل السبب المحتمل المشكلة

قياس الوزن يبدو غير موثوق به.

قياس مكونات الجسم غير دقيق.

تشبع الماء الناتج عن ابتالل الشعر أو 
الجسم يسبب حيود النتائج.

االختالفات في مستوى االستهالك لديك 
أو تباين مستوى األنشطة اليومية يؤدي 

إلى حيود النتائج.

معلوماتك الشخصية تحتوي على 
بيانات غير دقيقة.

لذلك، تأكد من أنك جاف تماماً.

تجنب إجراء قياس بعد تناول الكحول أو الكافيين أو المنبهات األخرى، أو بعد 
ممارسة النشاط الرياضي المكثف، أو بعد تناول وجبات الطعام الدسمة، أو في 

حالة حدوث مشاكل الجفاف.

في حالة حدوث هذه المشكلة مرة أخرى، الرجاء االتصال بدعم العمالء في 
.support.getqardio.com

لذلك احرص على تضمين بيانات دقيقة في ملف تعريفك )الطول والعمر والجنس 
.Qardio البيولوجي( بتطبيق

جّرب قياس وزنك كل يوم على نفس الميزان في نفس الوقت لرصد 
االتجاهات الثابتة.

في حالة استمرار هذه المشكلة، يرجى االتصال بخدمة العمالء على 
.support.getqardio.com موقع
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 المواد      

 أبعاد الجهاز

الوزن

 شاشة العرض وعناصر التحكم

نطاق القياس

دقة القياس 

ظروف التشغيل

ظروف التخزين والنقل

مصدر الطاقة

االتصال

QARDIOBASE المواصفات الفنية لجهاز

 غرفة من زجاج
ABS المقسى لقاعدة

 2.2 سم ارتفاع × 32 سم عرض

1.8 كلغ

LED شاشة عرض 
 تعرض الوزن والنسبة المئوية لتكوين الجسم، واختيار المستخدم،

 والمالحظات الذكية، ووحدات االستجابة اللمسية:
كلغ، رطل، ستون

5-180 كلغ

100 غم مع 4 أجهزة استشعار

10 ~ 40 مئوية مع رطوبة نسبية تبلغ 0 ~ ٪93 كحد أقصى  

20- مئوية~ 60 مئوية مع رطوبة نسبية تبلغ 0 ~ 90٪

8 بطاريات قلوية بجهد 1.5 فولت مقاس AAA، ُمقّدمة.

Bluetooth 4.0 
WPA / WPA2 مع بروتوكوالت األمان Wi-Fi 802.11 )b / g / n(
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التخلص من الجهاز

 EC/96/  2002و EC /95/   2002 إعمال التوجيهات األوروبية
وEC/108/ 2003 للحد من استخدام المواد الخطرة في األجهزة الكهربائية 

واإللكترونية والتخلص من المهمالت. يعني الرمز المطبق على الجهاز أو 
علبته أنه عند بلوغ نهاية عمره اإلنتاجي، يجب عدم التخلص منه بإلقائه مع 

النفايات المنزلية.

في نهاية العمر اإلنتاجي لألجهزة، يجب على المستخدم تسليمها إلى المراكز المختصة بجمع 
المهمالت الكهربائية واإللكترونية، أو إعادتها إلى تاجر التجزئة عند شراء جهاز جديد. ومن شأن التخلص من 
المنتج بشكل منفصل أن يمنع العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة، والناجمة عن التخلص من الجهاز 

بشكل مالئم. كما يتيح استعادة المواد التي يتكون منها لتحقيق توفير مهم للطاقة والموارد، وتجنب اآلثار السلبية 
على البيئة والصحة. في حالة إقدام المستخدم على التخلص من الجهاز بشكل غير مالئم، فسيتم تطبيق إجراءات 

إدارية إعماالً بالمعيار الحالي. تم صنع الجهاز وأجزائه بشكل يستدعي التخلص منه، حسب االقتضاء، وفقاً 
للوائح الوطنية أو اإلقليمية.

بيان لجنة االتصاالت الفدرالية

)FCC( بيان 15.21 الصادر عن لجنة االتصاالت الفيدرالية

يجب عليك االنتباه إلى أن أية تغييرات أو تعديالت غير معتمدة صراحة من جانب المسؤولين عن 
االمتثال تبطل حق المستخدم في تشغيل المعدات.

15،105 )ب(

لقد تم اختبار هذا الجهاز ُووجد أنه يتوافق مع حدود األجهزة الرقمية من الفئة B، بموجب الفقرة 15 
من قواعد FCC. تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في المنشآت السكنية. 

يولد هذا الجهاز، ويستخدم ويمكن أن تشع طاقة التردد الالسلكي، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً 
للتعليمات، فقد يتسبب في حدوث تداخل ضار في االتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن 

أن التداخل لن يحدث في منشأة معينة. إذا كان هذا الجهاز يسبب تشويشاً ضاراً الستقبال الراديو أو 
التلفزيون – والذي يمكن تحديده من خالل إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله – فينبغي على المستخدم 

محاولة تصحيح التداخل عن طريق واحد أو أكثر من التدابير التالية:

– إعادة توجيه هوائي االستقبال أو نقله. 

– زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز االستقبال.

– توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز االستقبال.

– استشارة الوكيل أو فني راديو/تليفزيون ذي خبرة للحصول على المساعدة.
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أ. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد FCC / ومعايير RSS المعفاة من التراخيص الصادرة عن هيئة 
الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين:

1( ال يجوز أن يتسبب هذا الجهاز في حدوث تداخل ضار، و

2( يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يؤدي إلى تشغيل 
الجهاز بشكل غير مرغوب فيه.

ب. ال يجب وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به )واحداً كان أو أكثر( في موقع واحد أو أن يتم تشغيله جنباً 
إلى جنب مع أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

جـ. في حالة إجراء تغييرات أو تعديالت على هذه الوحدة دون أن يتم اعتمادها صراحًة من الجهة المسؤولة عن 
االمتثال فإن ذلك يؤدي إلى إبطال صالحية المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

مالحظة هامة )للبيئات التي تعتمد على استخدام جهاز محمول(:

بيان التعرض لإلشعاع الصادر عن اللجنة الفدرالية األمريكية لالتصاالت )FCC(. هذا الجهاز الخاضع 
لالختبار )EUT( متوافق مع معدل االمتصاص النوعي )SAR( فيما يتعلق بحدود التعرض العامة للسكان 
أو حدود العرض غير المحكوم الواردة في معيار في ANSI/IEEE C95.1-1999، وقد تم اختباره وفقاً 

.C الملحق OET 65 ألساليب القياس واإلجراءات المحددة في نشرة

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de license. L’explotation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1( il ne doit pas produire de brouillage et

2( L’utilizateur du dispositif doit étre prêt à recepter tout brouillage 
radioélectrique reçu, même si se brouillage est susceptible de compromettre 
le fonctionnement du dispositif.

هذا الجهاز الرقمي من الفئة B يتوافق مع ICES-003 الكندية.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

:FCC بيان التعرض إلشعاع الراديو الصادر عن

يتوافق هذا الجهاز مع حدود التعرض لإلشعاع الصادرة عن FCC والمنصوص عليها في البيئات غير 
المحكومة. يجب أن يلتزم المستخدمون النهائيون باتباع تعليمات التشغيل المحددة لتلبية االمتثال للتعرض 
لترددات الراديو. ال يجب وضع جهاز اإلرسال هذا في موقع واحد أو أن يتم تشغيله جنباً إلى جنب مع أي 

هوائي أو جهاز إرسال آخر.

.IC Déclaration sur la radioexposition  / )IC( بيان التعرض لإلشعاع الصادر عن هيئة الصناعة الكندية

هذا الجهاز الخاضع لالختبار )EUT( متوافق مع معدل االمتصاص النوعي )SAR( فيما يتعلق بحدود 
التعرض العامة للسكان أو حدود العرض غير المحكوم الواردة في معيار في IC RSS-102، وقد تم اختباره 
وفقاً ألساليب القياس واإلجراءات المحددة في IEEE 1528. يجب تركيب هذا الجهاز وتشغيله مع ترك مسافة 

فاصلة ال تقل عن 1.5 سم بين مصدر اإلشعاع وجسمك.

Cet appareil est conforme avec SAR pour la population générale/limites d’exposition 
abusive IC RSS-102 et a été testé en conformité avec les méthodes et procédures 
spécifiées dans la norme IEEE 1528 mesure. Cet équipement doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 1,5cm entre le radiateur et votre corps. La séparation 
de test SAR de la distance de 10mm pour hotspot.

طبقا للوائح هيئة الصناعة الكندية، فال يجوز تشغيل هذا الجهاز الالسلكي إال باستخدام هوائي من نوع معين 
وبمستوى كسب أقصى )أو أقل( معتمد لجهاز اإلرسال من قبل وزارة الصناعة الكندية. للحد من التداخل 

المحتمل للراديو بالنسبة للمستخدمين اآلخرين، فإنه ينبغي اختيار نوع الهوائي ومستوى كسبه بحيث ال تزيد 
الطاقة اإلشعاعية في مختلف االتجاهات )e.i.r.p.( عن المستويات الضرورية إلجراء االتصاالت الناجحة.

 En vertu de la réglementation de l’Industrie du Canada, cet émetteur de radio ne
 peuvent fonctionner en utilisant une antenne d’un type et maximum )ou moins( gain
 approuvé pour l’émetteur par Industrie du Canada. Pour réduire le risque de brouillage
 aux autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la
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puissance isotrope rayonnée équivalente )p.i.r.e.( ne dépasse pas ce qui est nécessaire 
pour la réussite de comunication.

بيان الترددات الالسلكية

 ،)EMC( تحتاج المعدات الكهربائية التقنية الطبية إلى احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي
وتحتاج إلى تركيبها وتشغيلها وفقاً لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي )EMC( المنصوص عليها في 

 القسم التالي.

. قد يحدث التداخل بالقرب من المعدات المميزة بالرمز التالي 

يمكن لمعدات االتصاالت المحمولة والجّوالة بالترددات الالسلكية )مثل الهواتف الجّوالة( أن تؤثر على المعدات 
الطبية الكهربائية. ويمكن الستخدام ملحقات وكابالت بخالف ما هو مذكور أن يؤدي إلى زيادة االنبعاثات أو 

انخفاض الحصانة.

يستخدم الجهاز طاقة الترددات الالسلكية لمجرد أداء وظيفة الداخلية. وبالتالي، تظل انبعاثات الترددات 
الالسلكية منخفضة جًدا، وليس من المرجح أن تسبب أي تداخل مع المعدات اإللكترونية القريبة.

ال يناسب الجهاز أغراض االستخدام في جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات السكنية والمؤسسات التي 
ترتبط مباشرة بشبكة اإلمداد العامة بالكهرباء منخفضة الجهد الكهربي التي توصل الكهرباء إلى المباني 

المستخدمة لألغراض السكنية.

ال يجب استخدام معدات االتصاالت الالسلكية الجّوالة والمتنقلة بالقرب من أي جزء من الجهاز – بما في ذلك 
الكابالت – بما يتجاوز المسافة الفاصلة الموصى بها والتي يتم حسابها من خالل المعادلة المطبقة على تردد 

جهاز اإلرسال.

هذا الجهاز مخصص لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية تخضع فيها مسببات التشويش المنبعثة في صورة 
ترددات السلكية إلى التحكم. وقد يؤدي استخدام أية ملحقات أو محوالت أو كابالت أخرى إلى زيادة االنبعاثات 

أو انخفاض الحصانة وأداء التداخل الكهرومغناطيسي.

ال ينبغي استخدام الجهاز بجانب أية معدات أخرى أو ال ينبغي رّصه فوقها، وفي حال ضرورة استخدام بجانب 
معدات أخرى أو فوقها، فإنه ينبغي إخضاعه للمتابعة بغرض التحقق من التشغيل العادي في البيئة التي سيتم 

استخدامه فيها.

تحتاج المعدات الكهربائية التقنية إلى احتياطات خاصة فيما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي )EMC( وتحتاج 
إلى تركيبها وإدخالها إلى الخدمة وفقا لمعلومات التوافق الكهرومغناطيسي المنصوص عليها في القسم التالي. 
يمكن لمعدات االتصاالت الجّوالة والمتنقلة بالترددات الالسلكية )مثل الهواتف الجّوالة( أن تؤثر على المعدات 

الكهربائية الطبية. كما أن استخدام ملحقات وكابالت بخالف الملحقات والكابالت المحددة قد يؤدي إلى زيادة 
االنبعاثات أو انخفاض حصانة الوحدة.
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 EC /96/ 2002 التوجيه الخاص بنفايات المعدات الكهربائية واإللكترونية التوجيه
)التوجيه WEEE(، وينص على أنه بعد انقضاء المدة الصالحة لالستخدام في غضون 
3 سنوات، ينبغي التعامل مع الجهاز وفقاً لمتطلبات القانون أو اللوائح المحلية. لتجنب 

إلحاق األذى بالمستخدمين وتلوث البيئة.

B جزء تطبيقي من نوع
مالحظة: B = الجسم

الرقم التسلسلي للشركة المصنعة

تاريخ التصنيع

الشركة المصنعة تحذير عام، تنبيه ، مصدر خطر
يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تشغيل المنتج.

IP21 0434

0434

0434

0434

الحماية ضد دخول الماء والمواد بشكل ضار )الحماية ضد تساقط قطرات الماء 
بشكل عمودي(

شرح الرموز
سيتم شرح معاني الرموز المستخدمة للتحديد في اإلرشادات الخاصة باالستخدام.

SN
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تم تصمميه وتصنيعه لحساب شركة  .Qardio, Inc، بوالية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية.
لالستخدام في الواليات المتحدة األمريكية وحول العالم

www.getqardio.com

Kahl Handelsvertretung
العنوان: Isarstr.33 40699 Erkrath،  ألمانيا

.Qardio Europe Ltd
Dowgate Hill, London, EC4R 2SU 16- 14

المملكة المتحدة

 B جزء تطبيقي من نوع

WEEE

2015

المستورد في 
الواليات المتحدة 

األمريكية 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD. 
تاينان، تايوان

ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.  :المصنع
 188 Industrial District, Ping Shan Administrative District, 

 Tang Shia Town, Dongguan, 190, CN, 518055

يرجى قراءة هذا الدليل قبل االستخدام.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

0434

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F, 
Walnut, California 91789، الواليات المتحدة األمريكية.

2ABF2-888BASE :FCC معرف
2ADPDGT1216 :FCC يحتوي على معرف

11885A-888BASE1 :IC معرف
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تم تصمميه وتصنيعه لحساب شركة  .Qardio, Inc، بوالية كاليفورنيا، الواليات المتحدة األمريكية.
بالنسبة لكندا

www.getqardio.com

B جزء تطبيقي من نوع

WEEE

2015

المستورد في 
الواليات المتحدة 

األمريكية 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD. 
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan، تايوان

ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.  :المصنع

يرجى قراءة هذا الدليل قبل االستخدام.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F, 
Walnut, California 91789، الواليات المتحدة األمريكية.

2ABF2-888BASE :FCC معرف
2ADPDGT1216 :FCC يحتوي على معرف

11885A-888BASE1 :IC معرف
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اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن االنبعاثات الكهرومغناطيسية

 إن نظام B100 مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
ينبغي أن يتكفل العميل أو مستخدم جهاز B100 أنه سيتم استخدامه في مثل هذه البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية – التوجيهاالمتثالاختبار االنبعاثات

CISPR11 بشأن االنبعاثات RE مجموعة 1الئحة
يستخدم جهاز B100 طاقة الترددات الالسلكية لمجرد أداء وظيفته الداخلية. وبالتالي، تظل انبعاثات الترددات الالسلكية منخفضة جًدا، وليس من 

المرجح أن تسبب أي تداخل مع المعدات اإللكترونية القريبة.

CISPR11 بشأن االنبعاثات RE الئحةB الفئة

جهاز B100 مناسب لالستخدام في جميع المؤسسات، بما في ذلك المؤسسات السكنية والمؤسسات التي ترتبط مباشرة بشبكة اإلمداد العامة 
بالكهرباء منخفضة الجهد الكهربي التي توصل الكهرباء إلى المباني المستخدمة لألغراض السكنية.

انبعاثات توافقية

IEC 61000-3-2
ال ينطبق

تقلبات الجهد الكهربي /

انبعاثات الوميض

IEC 61000-3-3

ال ينطبق 
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اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية

 إن نظام B100 مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
ينبغي أن يتكفل العميل أو مستخدم جهاز B100 أنه سيتم استخدامه في مثل هذه البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية – التوجيهمستوى االمتثالمستوى االختبار IEC 60601اختبار الحصانة

)ESD( تفريغ الشحنات الكهرو استاتيكية 
IEC 61000-4-2

6± كيلو فولت بالتماس المباشر
8± كيلو فولت هوائي

6± كيلو فولت بالتماس المباشر
8± كيلو فولت هوائي

يجب أن تكون األرضيات خشبية أو خرسانية أو من بالط السيراميك.
إذا يتم تغطية األرضيات بمواد اصطناعية،

يجب أن تكون الرطوبة النسبية ٪30 على األقل

اختبار التيار الكهربي السريع
العابر/االندفاعي – 

 IEC 61000-4-4

2± كيلو فولت لخطوط إمداد الطاقة
1± كيلو فولت لخطوط اإلدخال/اإلخراج

يجب أن تكون أنابيب نوعية الطاقة من بيئة تجارية أو مستشفى نموذجي.غير معلوم

IEC 61000-4-5 –ارتفاع التيار
خط )خطوط( 1± كيلو فولت إلى خط )خطوط(

خط 2± كيلو فولت إلى الطرف األرضي
يجب أن تكون أنابيب نوعية الطاقة من بيئة تجارية أو مستشفى نموذجي.غير معلوم

مشكالت انخفاض الجهد الكهربي، 
وحاالت انقطاع التيار الكهربائي لفترات 

قصية والتباين في الجهد الكهربي في 
خطوط مدخالت إمدادات الطاقة

IEC 61000-4-11

UT 5% )  انخفاض بنسبة %95 في تباين الجهد 
)UT (( لمدة 0,5 دورة

UT 40% ) انخفاض بنسبة %60 في تباين الجهد 
)UT (( لمدة 5 دورة

UT 70% ) انخفاض بنسبة %30 في تباين الجهد 
)UT (( لمدة 25 دورة

UT 5% ) انخفاض بنسبة %95 في تباين الجهد 
ثواٍن )UT (( لمدة 5 

غير معلوم

يجب أن تكون أنابيب نوعية الطاقة من بيئة تجارية أو مستشفى نموذجي. 
إذا كان مستخدم جهاز B100 يتطلب استمرار التشغيل أثناء انقطاع التيار 

الكهربائي من المصدر الرئيسي، فمن المستحسن إمداد التيار الكهربي لجهاز 
B100 من مصدر غير منقطع للتيار الكهربي أو من بطارية.

تردد الطاقة )50، 60 هرتز( المجال 
المغناطيسي

 IEC 61000-4-8
يجب أن تكون الحقول المغناطيسية لتردد الطاقة الصادرة عن B100 عند 3 أمبير/م3 أمبير/م

مستويات مميزة من موقع نموذجي في بيئة تجارية أو مستشفى نموذجي.
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اإلرشادات وإقرار الشركة المصنعة بشأن المناعة الكهرومغناطيسية

إن نظام B100 مخصص لالستخدام في البيئة الكهرومغناطيسية المحددة أدناه.
ينبغي أن يتكفل العميل أو مستخدم جهاز B100 أنه سيتم استخدامه في مثل هذه البيئة.

البيئة الكهرومغناطيسية – التوجيهمستوى االمتثالمستوى االختبار IEC 60601اختبار الحصانة

ترددات راديو متصلة
IEC 61000-4-6

Vrms 3
150 كيلو هرتز إلى 80 ميجاهيرتز

غير معلوم

ا يجب استخدام معدات االتصاالت الالسلكية الجّوالة والمتنقلة بالقرب من أي جزء من B100 – بما في ذلك الكابالت 
– بما يتجاوز المسافة الفاصلة الموصى بها والتي يتم حسابها من خالل المعادلة المطبقة على تردد جهاز اإلرسال.

المسافة الفاصلة الموصى بها:
d = 1،2√P

d = 1،2√P 80MHz إلى 800 ميغاهيرتز
d = 2،3√P 800MHz إلى 2،5 غيغاهرتز

حيث P هي أقصى تقدير لناتج الطاقة من جهاز اإلرسال بالواط )W( وفقا لبيانات جهة الصنع، فيما تشير االرسال d إلى 
.)m( المسافة الفاصلة الموصى بها بالمتر

مستويات شدة المجال الناتج عن أجهزة اإلرسال الثابتة لترددات الراديو – وفقاً لما يتحدد من خالل المسح 
الكهرومغناطيسي للموقع – ويجب أن تكون أقل من مستوى االمتثال في كل نطاق تردد.ب قد يحدث التداخل في محيط 

المعدات المميزة بالرمز التالي:

الترددات الالسلكية المنبعثة
IEC 61000-4-3

3 فولت/م
80 ميجاهرتز إلى 2.5 جيجاهرتز

3 فولت/م

عند مستويات 80 ميغاهيرتز و800 ميغاهيرتز، يسري نطاق الترددات األعلى. مالحظة 1: 
قد ال تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في جميع الحاالت. يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي بفعل االمتصاص واالنعكاس من الهياكل واألشياء والناس. مالحظة 2: 

أ.   ال يمكن توقع شدة المجال من أجهزة اإلرسال الثابتة، مثل محطات لإلذاعة )الخلوي / السلكي( الهاتف والراديو المتنقلة البرية، هواة الراديو، وAM FM البث اإلذاعي والبث التلفزيوني من الناحية النظرية بدقة. لتقييم 
البيئة الكهرومغناطيسية الناتجة عن أجهزة اإلرسال الثابتة للترددات الالسلكية، ينبغي دراسة إجراء مسح كهرومغناطيسي للموقع. إذا كانت قوة المجال المقاسة في الموقع الذي يستخدم B100 تتجاوز مستوى االمتثال للترددات 

الالسلكية المنطبقة أعاله، ينبغي مالحظة B100 للتحقق من التشغيل العادي. إذا لوحظ أداء غير طبيعي، فقد يكون من الضروري اتخاذ تدابير إضافية، مثل إعادة توجيه B100 أو تغيير موقعه.
ب.   في نطاق الترددات ما بين 150 كيلو هرتز إلى 80 ميغاهيرتز، ينبغي أن تكون شدة المجال أقل من 3 ف/م.
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B100المسافة الفاصلة الموصى بها بين معدات االتصال المحمولة والنقالة للترددات الالسلكية االتصاالت الالسلكية و

جهاز B100 مخصص لالستخدام في بيئة كهرومغناطيسية تخضع فيها مسببات التشويش المنبعثة في صورة ترددات السلكية إلى التحكم. يمكن لعميل أو مستخدم جهاز B100 أن يساعد في منع التداخل الكهرومغناطيسي من 
خالل الحفاظ على الحد األدنى من المسافة الفاصلة بين معدات االتصاالت الالسلكية المحمولة والنقالة )أجهزة اإلرسال( وبين B100 كما هو موصى بها أدناه، وفقا للحد األقصى لناتج الطاقة الصادر عن معدات االتصاالت.

الحد األقصى المصنف للناتج
قوة االرسال بالواط

المسافة الفاصلة وفقاً لتردد اإلرسال

150 كيلو هرتز إلى 80 ميجاهيرتز
d = 1،2√P

80 ميغاهيرتز إلى 800 ميغاهيرتز
d = 1،2√P

800 ميغاهيرتز إلى 2،5 غيغاهرتز
d = 2،3√P

0,120,23غير معلوم0,01

0,380,73غير معلوم0,1 

1,22,3غير معلوم1

3,87,3 غير معلوم10

1223غير معلوم100

بالنسبة ألجهزة اإلرسال المصنفة وفقاً لمستوى ناتج طاقة أقصى غير مذكور أعاله، يمكن تقدير المسافات الفاصلة )d( الموصى بها باألمتار )m( باستخدام المعادلة المطبقة على تردد اإلرسال، حيث )p( هو أقصى تقدير إلنتاج 
الطاقة من جهاز اإلرسال بالواط )W( وفقاً لبيانات جهة تصنيع جهاز اإلرسال.

عند مستويات 80 ميغاهيرتز و800 ميغاهيرتز، تسري المسافة الفاصلة لنطاق التردد األعلى. مالحظة 1: 
قد ال تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في جميع الحاالت. يتأثر االنتشار الكهرومغناطيسي بفعل االمتصاص واالنعكاس من الهياكل واألشياء والناس. مالحظة 2: 
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Qardio وQardioArm وQardioBase وQardioCore و
QardioMD والشعارات الخاصة بها هي إما عالمات تجارية مسجلة أو 

عالمات تجارية تابعة لشركة  .Qardio, Inc في الواليات المتحدة و/أو 
بلدان أخرى.

iPhone وiPad وiPod وApple HealthKit وApple Watch هي 
عالمات تجارية لشركة  .Apple Inc، وهي مسجلة في الواليات المتحدة 
والبلدان األخرى. Android وGoogle Play عالمتان تجاريتان لشركة 

Google Inc. كلمة  ®Bluetooth وشعاراتها هي عالمات تجارية 
مسجلة مملوكة لشركة  .Bluetooth SIG، Inc، وأي استخدام لهذه 

العالمات من قبل شركة Qardio يتم بموجب ترخيص. العالمات التجارية 
واألسماء التجارية األخرى تخص أصحابها. 

ال ينبغي استخدام QardioBase لتشخيص أو عالج أية حالة طبية.

ال ينبغي استخدام منتجات Qardio إال فيما يتصل باستشارة طبية متخصصة 
ألغراض التشخيص أو العالج، وليس بوصفه بديالً أو عوضاً عنها.

براءات االختراع المسندة والمعلقة.
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