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 لمشاهدة ڤيديو التعليمات خطوة بخطوة 
يرجى زيارة 

watchpatone-howtouse.com

إذا توفرت لديك أية أسئلة فبإمكانك 
االتصال بمكتب المساعدة التابع لـ 
Itamar® Medical على الرقم:

 1-888-748-2627

دليل التعليمات خطوة بخطوة
www.itamar-medical.com

امسح كود QR الوارد أدناه لتنزيل تطبيق 
WatchPAT® ONE إيتامار ميديكال م.ض.

9 شارع حلميش، ص.ب 3579
قيصرية 3088900، إسرائيل

  هاتف: 6177000-4-972+، فاكس: 972-4-6275598+

The Squaire 12, Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
Germany

مالحظات هاّمة:

 	 40°C -   0°C نطاق درجات حرارة التخزين والتشغيل

ال تحاول وصل أو فصل أي جزء من الوحدة.	 

ال تحاول إدخال أي جسم غريب في الوحدة.	 

ال تحاول إصالح مشكلة ما بنفسك بأي حال من األحوال.	 

ال ينبغي أن يسبب WatchPAT®ONE أي انزعاج أو ألم. إذا واجهت 	 
انزعاًجا ال يطاق، فانزع الجهاز واتصل بمكتب المساعدة.

قم بفحص البطارية ظاهريًا قبل تركيبها للتأكد من عدم وجود تضخم، 	 
أو تشقق، أو تسريب، أو أي عيب آخر فيها.

Arazy Group Gmbh

وسوم المعلومات التقنية
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 لمشاهدة ڤيديو التعليمات خطوة بخطوة
watchpatone-howtouse.com يرجى زيارة

تحذير: يقتضي القانون الفيديرالي أن يباع هذا الجهاز أو أن يطلب شراؤه فقط 
من قبل شخص مرخص مهني في الرعاية الصحية.

لالستعمال األحادي، ال يجوز إعادة استعماله مرة أخرى

 0°C - 40°C نطاق درجات الحرارة

راجع تعليمات االستعمال

جهد تشغيل البطارية

الحماية من الدخول

النوع BF للجزء المالمس للجسم

رقم التعريف في لجنة االتصاالت الفيديرالية

الجهة المصنّعة للجهاز الطبي

رقم الكتالوج

الرقم التسلسلي

تاريخ التصنيع

تاريخ انتهاء الصالحية

بموجب أمر WEEE التوجيهي EU/2012/19 ، فإنه يجب تجميع جميع نفايات 
األجهزة الكهربائية واإللكترونية )EEE( على حدة، وال يجوز التخلص منها مع 

النفايات البيتية االعتيادية. يرجى التخلص من هذا المنتج ومن جميع أجزائه 
بطريقة مسؤولة وودية للبيئة.

قابل للكسر، تعامل معه بحرص

يحفظ جاًفا

IC: 27705-WATCHPATONE 
رقم االعتماد لدى مؤسسة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية )ISED( في كندا

رقم تعريف إصدار الجهاز )Watch PAT ONE :)NIVH لتعريف مواصفات برمجيات نسخة المنتج

جهاز طبي

رموز االعتماد اليابانية



WatchPAT® ONE
فحص بيتي وحيد االستعمال النقطاع النفس 

النومي دليل التعليمات خطوة بخطوة

سيأخذ هذا الدليل بيدك خطوة بخطوة ويعرض لك كيفية استعمال الفحص البيتي 
النقطاع النفس النومي WatchPAT® ONE بشكل صحيح.

:WatchPAT® ONE قبل وضع

يوصى بوضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك غير السائدة.  
يمكن إلباس المسبار على أي إصبع باستثناء اإلبهام.  

قبل االستعمال، يجب خلع المالبس الضيقة، الخواتم، الساعات   
والمجوهرات األخرى.

يجب إزالة طالء األظفار واألظفار االصطناعية من اإلصبع الذي سيجرى   
عليه الفحص والتأكد من أن الظفر مقصوص.

مالحظة: يجب استعمال بطاريات ألكاالين )قلوية( AAA فقط. 
ال تدخل البطارية إلى أن تصبح جاهزًا للخلود إلى النوم.

قبل أن تباشر بدراسة النوم الخاصة بك تأكد من أن الوصول إلى اإلنترنت متاح، ومن . 1
أن هاتفك، جهاز WatchPAT® ONE، ورقم التعريف الشخصي PIN بحوزتك.

الهاتف WatchPAT® ONE الوصول إلى اإلنترنت متاح PIN رقم التعريف الشخصي

قم بتنزيل تطبيق WatchPAT® ONE على هاتفك النقال )متوفر على متجر تطبيقات أپل وعلى . 2
متجر چوچل پالي(.

افتح تطبيق WatchPAT® ONE واسمح بجميع األذونات المطلوبة من قبل التطبيق. هذه . 3
األذونات ضرورية لتشغيل التطبيق.

أخرج WatchPAT® ONE من العلبة. بإمكانك الضغط على زر "العرض التمهيدي" في 
التطبيق للقيام بجولة سريعة تعرض كيفية ضبط الجهاز.

اضغط على زر "جاهز" عند االنتهاء.

العرض التمهيدي

جاهز

خذ مستشعر الصدر )مستشعر الشخير ووضعية الجسم( وأدخل الكابل من . 8
خالل كّم قميصك ثم أخرجه من خالل فتحة الرقبة. 
انزع اللسان عن الالصقة وألصق المستشعر مباشرًة 

تحت ثلمة القّص. 

* إذا لم يشتمل جهاز WatchPAT® ONE الخاص بك على 
مستشعر الصدر، فتخّط هذه الخطوة.

التالي

التالي

التالي

التالي

التالي

إدخال

ضع جهاز WatchPAT® ONE على يدك   .7
غير السائدة. تأكد من أنه ليس مشدوًدا أو 

مرخًيا أكثر من الالزم.

أدخل كود التعريف الشخصي PIN المكون . 6
من 4 منازل، الذي زودتك به عيادة طبيبك أو 

المزّود، واضغط على "إدخال".

انزع ساعتك والمجوهرات من يدك . 5
التي سيجرى عليها الفحص.

أدخل البطارية في جهاز . 4
.WatchPAT® ONE

)PIN( أدخل رقم التعريف الشخصي
أدخل رقم PIN الخاص بك والمكون من أربع منازل 
)رقم التعريف الشخصي( واضغط على "إدخال"

البطارية

ألِبس المسبار حتى النهاية على إصبع من أصابع يدك غير السائدة. بإمكانك . 9
استعمال أي إصبع باستثناء اإلبهام. يجب 

 إدخال المسبار بحيث تكون الالصقة 
 التي عليها عالمة TOP فوق الظفر.

أمسك بالمسبار مقابل مسطّح صلب واسحب 
اللسان TOP ببطء باتجاهك لنزعه عن المسبار.

تأكد من أن هاتفك ال يبعد أكثر من 15 قدًما/5 أمتار عن جهاز أ. 
.WatchPAT® ONE

يجب إيقاف تشغيل جميع أجهزة اإلرسال األخرى في الغرفة مثل الهواتف ب. 
الذكية األخرى، الساعات الذكية وسماعات الرأس، ألنها قد تشوش 

الفحص.
صل هاتفك بالشاحن، يجب أن يبقى موصواًل به طوال الليل. إذا احتجت ج. 

إلى النهوض خالل الليل، فاترك الهاتف موصواًل، ليست هناك حاجة أن 
تحمله معك.

اآلن اضغط على زر "ابدأ" للبدء بدراسة النوم 
الخاصة بك.

ابدأ

عندما تستيقظ في الصباح، اضغط على زر "إنهاء التسجيل"، . 11
وانتظر بضع دقائق لكي يستكمل الجهاز عملية نقل البيانات. 

بعد استكمال عملية نقل البيانات ستتلقى رسالة شكر. 

عند تلّقيها، اضغط على "إغالق التطبيق".
إنهاء التسجيل

إغالق التطبيق

12 . .WatchPAT® ONE انزع مستشعر الصدر، المسبار وجهاز

لكل البلدان عدا الواليات المتحدة: لسَت في حاجة إلى االحتفاظ بالجهاز أو إعادته إلينا.
تستطيع ببساطة أن تتخلص منه.

للواليات المتحدة األمريكية: إذا كنَت ترغب في المشاركة في برنامج WatchPAT® ONE األخضر، فيمكنك 
إعادة الجهاز إلينا باستخدام بطاقة اإلرجاع الُمرَفَقة المدفوعة مقدًما. عقب االنتهاء من الفحص، ضع الجهاز 
في الصندوق والصق بطاقة البيان عليه كما هو موضح، ثم ارسله إلينا، وسوف نتولى نحن معالجته بطريقة 

WatchPAT® ONE سليمة تحمي البيئة. هذه الخدمة مجانية. أما إذا اخترَت عدم المشاركة في برنامج
األخضر، فلسَت في حاجة إلى االحتفاظ بالجهاز أو إعادته إلينا.  تستطيع ببساطة أن تتخلص منه.

اضغط "التالي" عند االنتهاء.

اضغط "التالي" عند االنتهاء.

اضغط "التالي" عند االنتهاء.

اضغط "التالي" عند االنتهاء.

لقد تم ضبط كل شيء. . 10
بضع خطوات أخيرة قبل أن تبدأ بدراسة النوم الخاصة بك: 

اضغط "التالي" عند االنتهاء.


