
2.2 - ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀ر و ︨︀︻️
﹇︊﹏ از ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︋︣ای او﹜﹫﹟ ︋︀ر ا﹇︡ام ﹋﹠﹫︡ ︮﹀︀﹝﹡ ﹤︪﹍︣ را ︋︀ 

︑︀ر و ︨︀︻️ د﹇﹫﹅ ︑﹠︷﹫﹛ ﹋﹠﹫︡.
1. د﹋﹞﹥          را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

2. د﹋﹞﹥ ﹨︀ی         ︀          را ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛  ︨︀ل ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
د﹋﹞﹥          را ︗︃︑ ️﹫︡ ︑﹠︷﹫﹞︀ت ︨︀ل  ﹁︪︀ر د﹨﹫︡. ︨︍︦ ﹡︪︀﹡﹍︣ ﹝︀ه رو︫﹟ ︠︀﹝﹢ش 

﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹞﹫﹟ ﹝︣ا﹏ را ︋︣ای ︑﹠︷﹫﹛ ﹝︀ه، روز، ︨︀︻️ و د﹇﹫﹆﹥ 
.︡﹫︀﹝﹡ ︣ار﹊︑

3. د﹋﹞﹥ ︫︣وع/ ︀︎︀ن  را ︋︣ای ذ︠﹫︣ه ﹋︣دن ︑﹠︷﹫﹞︀ت ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

︑︢﹋︣ات: ا﹎︣ ︋︀︵︣ی ﹨︀  از د︨︐﹍︀ه ︠︀رج ︫﹢﹡︡، ︑﹠︷﹫﹞︀ت ︑︀ر و ︨︀︻️ ﹡﹫︀ز ︋﹥ 
︑﹠︷﹫﹛ ﹝︖︡د دار﹡︡.

ا﹎︣ ︑︀ر و ︨︀︻️ ︑﹠︷﹫﹛ ﹡︪︡ه ︋︀︫︡، در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ︀ ︋︺︡ از آن ︻﹑﹝️ «--:-» 
︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د.

3.1 - ا︨︐﹀︀ده ﹋︣دن از ︋︀زو︋﹠︡
.︡ا︨️ ﹜︊︀س ︠﹢د را ︋﹫︣ون ︋﹫︀ور ︣︐︋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹌﹠︑ در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ آ︨︐﹫﹟ ﹜︊︀︨︐︀ن

﹨﹞︙﹠﹫﹟ از ﹇︣اردادن ︋︀زو︋﹠︡ روی ﹜︊︀س ﹨︀ی ﹋﹙﹀️ ︠﹢دداری ﹋﹠﹫︡.

1. ﹜﹢﹜﹥  ﹨﹢ا را دا︠﹏ ︗﹉ ﹨﹢ا ﹇︣ار د﹨﹫︡.

2. ︋︀زو︋﹠︡ را ﹝﹊﹛ ︋︀﹐ی ︋︀زوی ︌ ︠﹢د ︋︍﹫︙﹫︡.

﹜︊﹥ ︀︎﹫﹠﹩ ︋︀زو︋﹠︡ ︀︋︡ 1 ︑︀ 2 ︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣ ︋︀﹐ی 
آر﹡︕ ︋︀︫︡. ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︀︋︡ و︨︳ ︋︀زو و ا﹡﹍︪️ 

﹝﹫︀﹡﹫︐︀ن ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د.

︑︢﹋︣ات:
• ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را از د︨️ را︨️ 

ا﹡︖︀م ﹝﹩ د﹨﹫︡، ︑﹫﹢ب ﹨﹢ا در ﹋﹠︀ر آر﹡︖︐︀ن 
﹇︣ار ︠﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ د︨︐︐︀ن

 را روی ︑﹫﹢ب ﹨﹢ا ﹡﹢ا︋︀﹡﹫︡.
• ﹁︪︀ر ︠﹢ن د︨️ را︨️ و ︌ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝︐﹀︀وت ︋︀︫︡، 

و ︋﹠︀︋︣ا﹟ ا︻︡اد ﹝︐﹀︀و︑﹩ را ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡. ﹠︪﹫︎ Omron︀د ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥ ﹨﹞﹫︪﹥ از 
﹈ د︨️ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ا︨︐﹀︀ده ︋﹀︣﹝︀﹫︡. ا﹎︣ ﹝﹆︀د︣ ︋﹫﹟ دو د︨️ ︑﹀︀وت ﹇︀︋﹏ 

﹝﹑︷﹥ ای د ا︫️، ﹜︴﹀︀ ︋︀ ︎︫︤﹈ ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡ ﹋﹥ ﹋︡ام د︨️ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
﹁︪︀ر ︠﹢ن ︫﹞︀ ﹝﹠︀︨︉ ا︨️.

.︡︡﹠︊︋ ﹜﹊﹞ ای را ﹤3. ︋︧️ ︎︀ر
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د︨︐﹢ا﹜︺﹞﹏ ا︨︐﹀︀ده 
ازد︨︐﹍︀ه  ﹁︪︀ر︨﹠︕ 

M3 ﹉﹫︑︀﹞﹢︑ا

﹤﹞︡﹆﹞
 OMRON M3 د︨︐﹍︀ه .﹜︣﹊︪︐﹞ ︡︡اری ﹋︣ده ا︣︠ را OMRON M3 ﹈﹫︑︀﹞﹢︑د︨︐﹍︀ه ﹁︪︀ر ︨﹠︕ ا ﹤﹊﹠از ا
﹈ ﹁︪︀ر ︨﹠︕ ︑﹞︀م ا︑﹢﹝︀︑﹫﹈ ﹋﹢﹈ ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ ︀︎﹥ ﹡﹢︨︀ن ︨﹠︖﹩ ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ د︨︐﹍︀ه، ﹁︪︀ر ︠﹢ن 
و ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ را ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ﹋﹠︡. ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ﹝︴﹙﹢ب و ﹋﹠︐︣ل ︫︡ه در ︨﹠︖︩ ︋︀د﹋︣دن 
 ﹜︖ ﹩﹚︊﹇ ﹜﹫︷﹠︑ ﹤︋ (︨﹠︧﹢ر ﹨﹢︫﹞﹠︡)، ﹡﹫︀زی Intelli sense ﹤︐﹁︪︣﹫︎ ︀ف، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ و︗﹢د ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژی﹋

﹁︪︀ر درون ﹋︀ف و ︀ ورود ﹝︖︡د ﹨﹢ا ︋﹥ درون ﹋︀ف ﹡﹫︧️.
﹝﹢ارد ﹝︭︣ف :

روی   ︣︋ ﹝﹠︡رج  ︋︀زوی  دور   ︀︋  ﹟︧﹞ ︋﹫﹞︀ران   ︉﹚﹇ ︲︣︋︀ن  و  ︠﹢ن  ﹁︪︀ر  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه  ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︋ ﹝︭﹢ل   ﹟ا
︋︀زو︋﹠︡ د︨︐﹍︀ه ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️. در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، د︨︐﹍︀ه ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ︾﹫︣︻︀دی را ︑︪﹫︬ داده و 

︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹉ ︻﹑﹝️ ﹨︪︡ار ﹡﹫︤ ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡.
 .︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞ ﹏﹞︀﹋ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ﹋︐︀︋︙﹥ را﹨﹠﹞︀ را ︋︴﹢ر ﹏︊﹇ ︀﹀︴﹛             

.︡﹫︀﹝﹡ ︡اری﹍﹡ ︡ه﹠را﹨﹠﹞︀ را ︋︣ای ار︗︀︻︀ت آ ﹤︙︋︀︐﹋
.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞ ︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ﹁︪︀ر ︠﹢﹡︐︀ن، ︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د

        ا︠︴︀ر:
 ︀ ﹝︣گ   ﹤︋  ︣︖﹠﹞ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ا︗︐﹠︀ب  ︻︡م  ︮﹢رت  در  ا︨️.  ︠︴︣﹡︀ك  و︲︺﹫️  د﹨﹠︡ه  ﹡︪︀ن   ️﹞﹑︻  ﹟ا  •

︮︡﹝︀ت ︫︡︡ی ︫﹢د.
︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د  ا︋︐﹑ ︋﹥ آر︐﹞﹩ و ︀ ا﹡︧︡اد ︫︣︀ن ،   ︀ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه در ﹝﹢ارد ︋︀رداری و  ﹏︊﹇         

.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞
.︡︣︊﹡ در﹝︀ن  ︋﹊︀ر ️︑ ︀ ︡ه ود︨︐﹍︀ه را ︋︣ روی ︋︀زوی آ︨﹫︉ د         

.︡︡﹠︊﹡ ا﹡︐﹆︀ل ︠﹢ن ، ︋︀زو ︋﹠︡ را ︋﹥ دور ︋︀زو ︀ ︡ی وداروی ور ️﹁︀در ﹟﹫ در         
.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞ د﹢︠ ﹉︫︤︎ ︀︋ ،(A-V)﹩﹡︀︫︣ ️﹠︫ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ︋︣ روی ︋︀زوی دارای ﹏︊﹇           

.︡﹫︀﹞︣﹀﹡ ︤ات ︎︫︤﹊﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ا︨︐﹀︀ده﹫︖︑ ︣﹍از د︨︐﹍︀ه ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ د         
︣ ا﹋︧﹫︥ن ا︨︐﹀︀ده  ︀ در ﹝﹫︳ ﹨︀ی ︎  ا︨﹊﹟ و CTا  ، MRI ، ی HF ﹩︤ات ︗︣ا﹫︖︑ از د︨︐﹍︀ه در ﹝︖︀ورت         

.︡ ﹫︀ ﹞︣ ﹀﹡
         ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا و ︀ ﹋︀︋﹏ ︋︣ق AC ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ﹝﹢︗︉ ︠﹀﹍﹩ ا︑﹀︀﹇﹩ ﹡﹢زادان ︫﹢﹡︡.

         د︨︐﹍︀ه ︫︀﹝﹏ ﹇︴︺︀ت ﹋﹢﹉ ﹇︀︋﹏ ︋﹙︺﹫︡ن ا︨️ ﹋﹥ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︊︉ ︠﹀﹍﹩ ﹋﹢د﹋︀ن ︫﹢د.
         ا﹎︣ د︨︐﹍︀ه ︀ ︨﹫﹛ آن آ︨﹫︉ د︡ه ا︨️، از آدا︎︐﹢ر AC ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. د︨︐﹍︀ه را ︠︀﹝﹢ش ﹋﹠﹫︡ و ﹁﹢راً 

︨﹫﹛ (دو︫︀︠﹥) آدا︎︐﹢ر را از ︣︎︤ ︠︀رج ﹋﹠﹫︡.
         آدا︎︐﹢ر AC را ︋﹥ ︠︣و︗﹩ و﹜︐︀ژ ﹝﹠︀︨︉ ﹝︐︭﹏ ﹋﹠﹫︡. آدا︎︐﹢ر را ︋﹥ و﹜︐︀ژ ﹝︐︽﹫︣ ﹝︐︭﹏ ﹡﹊﹠﹫︡.
         ﹨︣﹎︤ ︋︀ د︨︐︀ن ﹝︣︵﹢ب دو ︫︀︠﹥ آدا︎︐﹢ر را از ︣︎︤ ︋︣ق ︠︀رج ﹡﹊︣ده و ︀ ︋﹥ آن ﹝︐︭﹏ ﹡﹊﹠﹫︡.

        ﹨︪︡ار:
و︲︺﹫️ ︗︡اً ︠︴︣﹡︀ك ا︨️ و در ︮﹢رت ︻︡م ا︗︐﹠︀ب ﹝﹠︖︣ ︋﹥ آ︨﹫︉ ا﹡︡ك و ︀ ﹝︐﹢︨︴﹩ ︋﹥ ﹋︀ر︋︣ ︀ ︋﹫﹞︀ر ﹝﹩ 

︫﹢د و ︀ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه و ︖︑ ︣︀︨ ︀﹫︤ات ︮︡﹝﹥ وارد ﹝﹩ ﹋﹠︡.

(ا︨︐﹀︀ده ︻﹞﹢﹝﹩)
︴︣﹡︀ك ﹨︧︐﹠︡. ﹢د در﹝︀﹡﹩ از ﹡︐︀︕ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی،︠   ︠︀ و ﹩︭﹫︪︑ د﹢ ﹢د ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡.︠   ︠﹈︫︤  ︎︀  ︋﹤︪﹫﹝﹨                
       ︎﹫︪﹠︀د ﹝﹩ ︫﹢د ا﹁︣اد ︋︀ ﹝︪﹊﹑ت ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︗︡ی و ︀ ا︠︐﹑﹐ت ︠﹢﹡﹩ ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ︋︀ 

︎︫︤﹈ ﹝︪﹢رت ﹡﹞ ،︡﹠︀︣ا ﹋﹥  ﹁︪︀ر ﹡︀︫﹩ از ︋︀د ︫︡ن ︋︀زو︋﹠︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ا︖︀د ﹋︊﹢دی ︫﹢د.
.︡﹫︀﹝﹡ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، ︋︀زو︋﹠︡ را ︠︀رج ﹟﹫ در ︮﹢رت و﹇﹢ع ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹡︀﹨﹠︖︀ری در          

.︡︣︊﹡ ︡ی ︠﹢د را ﹡︡ار﹡︡؛ ︋﹊︀ر﹠﹝︐︀︲ا︋︣از ر ﹩︀﹡ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹢ا ︀ د︨︐﹍︀ه را ︋︣ روی ﹡﹢زادان و         
         ︋︀زو︋﹠︡ را ︋﹫︩ از ا﹡︡ازه ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋︀د ﹡﹊﹠﹫︡.

          از د︨︐﹍︀ه ︋︣ای ﹨︡﹁﹩ ︾﹫︣ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
         ︋︣ای ا﹟ د︨︐﹍︀ه ﹁﹆︳ از ︋︀زو︋﹠︡ ︠﹢د د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. ا︨︐﹀︀ده از ︋︀زو︋﹠︡﹨︀ی ﹝︐﹀︣﹇﹥ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 

︋︣وز ︠︴︀ در ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹝﹩ ︫﹢د.
       از ︑﹙﹀﹟ ﹨﹞︣اه و ︀︨ ︀︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︡ان ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ا︖︀د ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، در ﹡︤د﹊﹩ د︨︐﹍︀ه 

ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹠︖︣ ︋﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه ﹝﹩ ︫﹢د.
.︡﹫︀﹞︣﹀﹡ ︡ا︗ ︣﹍︡﹊ ︋︀زو︋﹠︡ را از ︀ ︀ت د︨︐﹍︀ه و︺︴﹇         

          در ﹝﹊︀ن ﹨︀ی ﹝︣︵﹢ب و ︀﹨ ﹏﹞ ︀﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︎︀︫﹫︡ه ︫︡ن آب روی د︨︐﹍︀ه و︗﹢د دارد، از د︨︐﹍︀ه 
ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه آ︨﹫︉ وارد ︫﹢د.

          از د︨︐﹍︀ه در و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ در ︀ل ︣﹋️(﹝︀︫﹫﹟، ﹨﹢ا︎﹫﹞︀ و ...  ) ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.
         ا﹎︣ ︗︣ا﹩ ﹝︀︨︐﹊︐﹢﹝﹩ ا﹡︖︀م داده ا︡، ﹇︊﹏ از ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه ︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د ﹝︪﹢رت ﹋﹠﹫︡.

AC ا︨︐﹀︀ده از آدا︎︐﹢ر        
         دو︫︀︠﹥ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︋﹥ ︣︎︤ ︋︣ق ︋︤﹡﹫︡.

         ﹨﹠﹍︀م ︗︡ا︨︀زی دو︫︀︠﹥ از ︣︎︤، ︨﹫﹛ ︋︣ق را ﹡﹊︪﹫︡. دو︫︀︠﹥ را ︋﹥ آرا﹝﹩ از ︣︎︤ ︗︡ا ﹋﹠﹫︡.
         در ﹨﹠﹍︀م ﹋︀ر ︋︀ ︨﹫﹛ ︋︣ق، از ﹝﹢ارد ز︣ ا︗︐﹠︀ب ﹋﹠﹫︡:

         ︨﹫﹛ را ︠︣اب ﹡﹊﹠﹫︡
         د︨︐﹊︀ری ﹡﹊﹠﹫︡

︡﹫﹨︡﹡ ︘﹫︎         
         ﹁︪︀ر ﹡︡﹨﹫︡ 

         ︨﹫﹛ را ﹡︪﹊﹠﹫︡
         ︨﹫﹛ را ︋﹥ زور ︠﹛ ﹡﹊﹠﹫︡ و ﹡﹊︪﹫︡

         در ﹫﹟ ا︨︐﹀︀ده ︨﹫﹛ را د︨︐﹊︀ری ﹡﹊﹠﹫︡
         ︨﹫﹛ را ز︣ ا︫﹫︀ ︨﹠﹍﹫﹟ ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡

.︡﹫︀﹝﹡ ︠︀ک را از روی دو︫︀︠﹥ ︎︀ک         
.︡﹫︀﹝﹡ ش ا︨️ آ﹡︣ا از ︋︣ق ︗︡ا﹢﹞︀︠ د︨︐﹍︀ه ﹤﹋ ﹩﹞︀﹍﹠﹨         

.︡﹫︀﹝﹡ از ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن دو︫︀︠﹥ را از ︋︣ق ︗︡ا ﹏︊﹇         
از آدا︎︐﹢ر﹨︀ی ﹝︐﹀︣﹇﹥ ﹝﹞﹊﹟ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه  از آدا︎︐︣ ا︮﹙﹩ ︠﹢د د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞︀﹫︡. ا︨︐﹀︀ده   ︀﹠︑        

آ︨﹫︉ وارد ﹋﹠︡.

        ا︨︐﹀︀ده از ︋︀︵︣ی
         ︋︀︵︣ی ﹨︀ را در ︗️ ﹡︀در︨️ و ︀ ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹛ را︨︐︀ در د︨︐﹍︀ه ﹇︣ار ﹡︡﹨﹫︡.

        ︋︣ای ا﹟ د︨︐﹍︀ه از 4 ︋︀︵︣ی “︀﹫﹚﹇ ”AA﹩ و ︀ ﹝﹠﹍﹠︤ی ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡. از ︋︀︵︣ی ﹨︀ی ﹝︐﹀︣﹇﹥ ا︨︐﹀︀ده 
﹋﹠﹫︡. ︋︀︵︣ی ﹨︀ی ﹡﹢ و ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه را ︋︀ ﹨﹛ در د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

       ا﹎︣ ﹡﹞﹩ ︠﹢ا﹨﹫︡ از د︨︐﹍︀ه ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ︀ ︋﹫︪︐︣ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡، ︋︀︵︣ی ﹨︀ را از دا︠﹏ د︨︐﹍︀ه ︠︀رج 
.︡﹫﹠﹋

        ا︐﹫︀︵︀ت ︻﹞﹢﹝﹩:
•  ︋︀زو ︋﹠︡ و ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را ︋﹫︩ از ︡ ﹁︪︣ده و ﹝︙︀﹜﹥ ﹡﹊﹠﹫︡.

•  در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا را ﹁︪︀ر ﹡︡﹨﹫︡.
•  ﹨﹠﹍︀م ︗︡ا ﹋︣دن ︑﹫﹢ب ﹨﹢ا، ﹝﹏ ا︑︭︀ل ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ︋︀ ︋︡﹡﹥ را ︋﹊︪﹫︡ و از ﹋︪﹫︡ن ︠﹢د ︑﹫﹢پ ︠﹢دداری ﹋﹠﹫︡.

•  ﹝︣ا﹇︉ ︋︀︫﹫︡ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه و ︋︀زو︋﹠︡ ︲︣︋﹥ ﹡﹢رد و ︋﹥ ز﹝﹫﹟ ﹡﹫﹀︐︡.
•  ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︋︀زو︋﹠︡ دور ︋︀زو︐︀ن ﹇︣ار ﹡︡ارد، آن را ︋︀د ﹡﹊﹠﹫︡.

•  از د︨︐﹍︀ه ︠︀رج از ﹝﹫︳ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︊︉ ا︖︀د ﹉ ﹡︐﹫︖﹥ ﹡︀﹝︺︐︊︣ ︫﹢د.
  " را در ︋︩" داده ﹨︀ی ︑﹊﹠﹫﹊6﹩   (EMC) ﹩︧﹫︵︀﹠︽﹞ا﹜﹊︐︣و •  ﹇︧﹞️ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹛ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨︀ز﹎︀ری 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏﹝︻ ︣ده واز آن ︎﹫︣وی و ︋﹥ ︑︢﹋︣ات آن﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞
 ︣︀ ︩ داده ﹨︀ی ︑﹊﹠﹫﹊﹩ ﹨﹠﹍︀م دور ا﹡︡ا︠︐﹟ د︨︐﹍︀ه و︨  ﹫ ا﹞ ﹟︭﹢ل را در︋  •  ﹇︧﹞️ دور ا﹡︡ا︠︐﹟︮ 

.︡﹫︀﹝﹡ ︣ده واز آن ︎﹫︣وی﹋ ﹤︺﹛︀︴﹞ ،و ﹝︐︺﹙﹆︀ت ﹩︋︀︐﹡ا︗︤ای ا

﹜﹞ ﹩﹠﹝ا︵﹑︻︀ت ا
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Blood pressure
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:︀﹨ ️﹞﹑︻
︻﹑﹝️ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛ (        )

 ︣︐︪﹫︋ ︀ ︀دی را دو ︋︀ر︻︣﹫︾ ﹜︐ر ﹉ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه
︫﹠︀︨︀﹩ ﹋﹠︡، ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹝﹆︀د︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹑﹝️

 ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛             ﹡﹫︤ ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د. 
︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ︾﹫︣︻︀دی ︲︣︋︀﹡﹩ ا︨️ ﹋﹥ 25 ٪  ﹋﹞︐︣ 
︀ 25 ٪  ︋﹫︪︐︣ از ر︐﹛ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه در 

﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹉ و د︀︨︐﹢﹜﹫﹉ ا︨️. ا﹎︣ ︻﹑﹝️ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ﹡︀﹝﹠︷﹛            ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه 
.︡﹫︀﹝﹡ رت ﹋︣ده و ازد︨︐﹢رات وی ︎﹫︣وی﹢︪﹞ داده ︫︡، ︋︀ ︎︫︤﹉ ︠﹢د ︩︀﹝﹡ ︣ی﹫﹎

(         ) ️﹋︣ ︀ی︴︠ ️﹞﹑︻
ا﹟ ︻﹑﹝️ ز﹝︀﹡﹩ ﹡﹞︀︀ن ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︡ن ︠﹢د را ︑﹊︀ن د﹨﹫︡. ﹜︴﹀︀ ︋︀زو︋﹠︡ را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡. 

.︡﹫﹡︀﹝︋ ️﹋︣ ﹩︋ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹟﹫ ︡د ︑﹊︣ار ﹋︣ده و در︖﹞ 3-2 د﹇﹫﹆﹥ ﹝﹠︐︷︣ ︋﹞︀﹡﹫︡. ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را

﹡︪︀﹡﹥ ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ (        )
 ﹟︣︑︡︡︗ .︡را ﹁︪︀ر داده و ︋﹫︩ از ︨﹥ ︔︀﹡﹫﹥ ﹡﹍﹥ دار ﹤︷﹁︀ ﹤﹝﹋︀ن ﹝﹩ ︫﹢د ﹋﹥ ︫﹞︀ د︀﹝﹡ ﹩﹡︀﹞ز ﹤﹡︀︪﹡ ﹟ا

﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

﹐﹝︌ را﹨﹠﹞︀ی  ︋︧︐﹟ ︋︀زو︋﹠︡ (        )
 ﹫︮ ︀ن و﹠﹫﹝︵ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹇︀︋﹏ ا ︕︀︐﹡ ️︨︪︡ه ︋︀︫︡، ﹝﹞﹊﹟ ا﹡ ﹤︐︧︋ ﹜﹊﹞ ﹩﹁︀﹋ ا﹎︣ ︋︀زو︋﹠︡ ︋﹥ ا﹡︡ازه
 ︣﹫︾ در  ︫﹢د.   ﹩﹝﹡ رو︫﹟  ︋︀زو︋﹠︡   ﹟︐︧︋ را﹨﹠﹞︀ی   ︌﹞﹐  ،︫︡︀︋ ﹡︪︡ه   ﹤︐︧︋ در︨︐﹩   ﹤︋ ︋︀زو︋﹠︡  ا﹎︣   .︡﹠︫︀︊﹡
ا﹠︭﹢رت          ﹐﹝︌ ︨︊︤ ﹝﹩ ︫﹢د. ︋﹥ ا︣︵ ﹟﹅ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹀﹞﹫︡ ︋︀زو︋﹠︡ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ﹝﹊﹛ ︋︧︐﹥ ︫︡ه 

.︣﹫︠ ︀ ️︨ا

﹡︪︀﹡﹍︣ ﹝﹠︡رج ﹝﹫︤ان ﹁︪︀ر ︠﹢ن
ا﹎︣ ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹉ و ︀ د︀︨︐﹢﹜﹫﹉ ︫﹞︀ ︋︀﹐︑︣ از ﹝﹫︤ان ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫︡ 

( 135 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ︋︣ای ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹉ و 85 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ︋︣ای 
﹁︪︀ر ︠﹢ن د︀︨︐﹢﹜﹫﹉)، ﹡︪︀﹡﹍︣ ﹁︪︀ر ︠﹢ن در ﹨﹠﹍︀م ﹡﹞︀︩ ﹡︐﹫︖﹥ ︋﹥ ر﹡﹌ 

"﹡︀ر﹡︖﹩" ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. ا﹎︣ ﹝﹆︀د︣ در ﹢زه ا︨︐︀﹡︡ارد ︋︀︫﹠︡، ﹨﹫︘ ︣ا︾﹩ رو︫﹟ 
﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

1. ︫﹠︀︠️ د︨︐﹍︀ه
ا︗︤ای و ﹝﹢︐︀ت د︨︐﹍︀ه:

 ،︀﹨ ︋︀︵︣ی   ﹤︻﹢﹝︖﹞ د︨︐﹍︀ه،  ﹡﹍︡اری   ︿﹫﹋ را﹨﹠﹞︀،   ﹤︣︐﹁د  ،︡﹠︋ ︋︀زو  ﹝︀﹡﹫︐﹢ر، 
︎︀س ﹁︪︀ر ︠﹢ن

﹝︀﹡﹫︐﹢ر:

︋︀زو︋﹠︡:

:︩︀﹝﹡ ﹤﹀︮

.A

.B

.C

.G

.H

︩︀﹝﹡ ﹤﹀︮﹟﹫︀︎ /﹐︀︋ ﹤﹝﹋د
﹤︷﹁︀ ﹤﹝﹋د

﹝﹀︷﹥ ︋︀︵︣یI.د﹋﹞﹥ رو︫﹟/ ︠︀﹝﹢ش
﹡︪︀﹡﹍︣ ر﹡﹍﹩ ﹁︪︀ر ︠﹢ن

.D

.E

.J د﹋﹞﹥ ︑﹠︷﹫﹛ ز﹝︀ن و ︑︀ر
د﹋﹞﹥ ا﹡︐︀ب ID ﹋︀ر︋︣

.F︡﹠︋ ﹝︌ را﹨﹠﹞︀ی ︋︧︐﹟ ︋︀زو﹐
.Kا﹢﹨ ﹉︗

(﹩︋︀︐﹡ا AC ︋︣ای آدا︎︐﹢ر) AC آدا︎︐﹢ر ﹈︗

.O

.P

.Q

.U

.V

︣︋︀﹋ ID ﹤﹡︀︪﹡
﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹈

﹁︪︀ر ︠﹢ن ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹈

را﹨﹠﹞︀﹩ ﹨︀ ﹋﹙﹩ ﹁︪︀ر︠﹢ن
﹁︪︀ر ︠﹢ن ︋︀﹐ در ﹝﹏ ﹋︀ر
120-139 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه

80 -89 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه

﹁︪︀ر ︠﹢ن ︋︀﹐ در ﹝﹠︤ل

﹝﹆︀د︣ آ﹝︀ری ﹁︪︀ر ︠﹢ن

135 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه
﹁︪︀ر ︠﹢ن د︀︨︐﹢﹜﹫﹈85 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه

﹈﹫﹛﹢︐︨︀︪︀ر ︠﹢ن د﹁
.R

.S

︻﹑﹝️ ︲︺﹫︿ ︫︡ن ︋︀︵︣ی
را﹨﹠﹞︀ی ︋︧︐﹟ ﹫︮ ︋︀زو︋﹠︡

.X

.Y

️﹋︣ ︀ی︴︠ ️﹞﹑︻
﹡︪︀﹡﹥ ︲︣︋︀ن ﹇﹙︉ ︾﹫︣︻︀دی

.Wز﹝︀ن و ︑︀ر ︣﹍﹡︀︪﹡

.T︉﹚﹇ ︣︋︀ن︲ ️﹞﹑︻
︡ازه ﹎﹫︣ی ︪﹞﹈ ﹝﹩ ز﹡︡) (در ﹫﹟ ا﹡

.Z
.AA

﹡﹞﹢دار ﹝﹠︡رج ﹝﹫︤ان ﹁︪︀ر ︠﹢ن
︻﹑﹝️ ︑﹙﹫﹥ ﹨﹢ا

.AB﹤︷﹁︀ ︪︀ن د﹨﹠︡ه ﹡︊︰ و ︫﹞︀ره﹡

﹡︪︀﹡﹥ ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟
﹤︷﹁︀ ️﹞﹑︻

.L
.M

︋︀زو︋﹠︡ (﹝﹠︀︨︉ ︋︣ای ︋︀زو﹨︀ی 42-22 ︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣)

.Nا﹢﹨ ﹤﹛﹢﹛
﹝﹏ ورود ﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا

︀︗ -1.2﹍︢اری ︋︀︵︣ی ﹨︀

1. درب ﹝﹀︷﹥ ︋︀︵︣ی را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡.

 .2︀ر ︋︀︵︣ی “ AA “ (﹇﹙﹞﹩) را ﹨﹞︀﹡﹠︡ 
︑︭﹢︣ در ﹝﹀︷﹥ ︋︀︵︣ی ﹇︣ار د﹨﹫︡.

3. درب ﹝﹀︷﹥ ︋︀︵︣ی را ︋﹥ ︗︀ی او﹜﹫﹥ ︠﹢د ︋︀ز﹎︣دا﹡﹫︡.

:﹜﹞ ︀ت﹊﹡
•  ا﹎︣ ︻﹑﹝️ ︲︺﹫︿ ︫︡ن ︋︀︵︣ی(             ) روی ﹡﹞︀︪﹍︣ ︸︀﹨︣ ︫︡، د︨︐﹍︀ه را 

 .︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑ ﹝﹢ش ﹋︣ده و ︨︍︦ ︑﹞︀م ︋︀︵︣ی ﹨︀ را ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن︀︠
.︡﹠﹡︀﹞ ﹩﹞ ﹩﹇︀︋ ﹤︷﹁︀ ︣ی ﹨︀ در︵︀︋ ︰﹢︺︑ از ︦︎ ﹩︐ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه ︣︀د﹆﹞  •

•  ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︵﹢ل ︻﹞︣ ︋︀︵︣ی ﹨︀ی درون د︨︐﹍︀ه ﹋﹞︐︣ ︋︀︫︡.

       ︋︣ای دور ا﹡︡ا︠︐﹟ ︋︀︵︣ی ﹨︀ی ا︨︐﹀︀ده ︫︡ه ︀︋︡ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ﹇﹢ا﹡﹫﹟ ﹝﹙﹩ دور 
ا﹡︡ا︠︐﹟ ︋︀︵︣ی ﹨︀ ر﹁︐︀ر ﹡﹞﹢د.

4.4 -  ا︨︐﹀︀ده از ︀﹁︷﹥ د︨︐﹍︀ه
د︨︐﹍︀ه ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ﹡︐︀︕ را ︑︀ 60 ﹝﹢رد ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︋︣ای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ (1 و 2)  

ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ در ︻︣ض 10 د﹇﹫﹆﹥ ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ را ︋︣ا︨︀س ︨﹥ 
.︡﹠﹋ ﹤︊︨︀﹞ ︣︠ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی آ

:﹤︐﹊﹡
• ا﹎︣ ︑﹠︀ دو ﹝﹆︡ار ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه در ︀﹁︷﹥ د︨︐﹍︀ه و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹆︡ار 

﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ︋︣ا︨︀ آن دو ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
• ا﹎︣ ︑﹠︀ دو ﹝﹆︡ار ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︫︡ه در ︀﹁︷﹥ د︨︐﹍︀ه و︗﹢د دا︫︐﹥ ︋︀︫︡، ︋︺﹠﹢ان 

﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.
• ا﹎︣ ︀﹁︷﹥ ︎︣ ︫︡ه ︋︀︫︡، ﹡﹞︣︑ ﹩﹝︡﹇ ︣﹍︪︀﹟ ﹇︣ا️ ﹨︀ را ︎︀ك ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

﹢د. ︀︻️ و ︑︀ر︀﹝﹡  «-:--» ️﹞﹑︻ ،︩ داده ﹝﹩︫  ︡ون ︑﹠︷﹫﹛︨   ︋︣︀م ﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹆︀د﹍﹠﹨ •

﹤︷﹁︀ ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در ︕︀︐﹡ ︡ه﹨︀︪﹞

.(2 ︀ 1) ︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡︀ر︋︣ را ا﹋ ID .1
2. د﹋﹞﹥           را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.

︫﹞︀ره ︀﹁︷﹥ ︋﹥ ﹝︡ت ﹈ ︔︀﹡﹫﹥ ﹇︊﹏ از ﹡︣خ ︲︣︋︀ن 
 ﹟︣︑ ︡︡︗ .داده ︫︡ه، ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د ︩︀﹝﹡

ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︀ ︫﹞︀ره آ︣︠﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 1 
.︫︡︀︋ ﹩﹞

﹡﹊︐﹥: ︋﹥ ﹨﹞︣اه ﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︻﹑﹝️ ︋︧︐﹟ 
︋︀زو ︋﹠︡ ﹡﹫︤ ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د. ﹐﹝︌ ︋︧︐﹟ 

︋︀زو︋﹠︡ رو︫﹟ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
          ︋︀زو︋﹠︡ ﹝﹊﹛ ︋︧︐﹥ ︫︡ه ا︨️.

          ︋︀زو︋﹠︡ ﹝﹊﹛ ﹡﹫︧️ و در︨️ ︋︧︐﹥ ﹡︪︡ه ا︨️.

3. ︋︣ای ﹝︪︀ده ﹝﹆︀د︣ ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در د︨︐﹍︀ه، د﹋﹞﹥          ︀           را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
          ﹇︣︑ ﹩﹝︡﹟ ﹝﹆︡ار

          ︗︣︑︡︡﹟ ﹝﹆︡ار

﹝︪︀﹨︡ه ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟

.(2 ︀ 1) ︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡︀ر︋︣ ︠﹢د را ا﹋ ID .1

.︡2. د﹋﹞﹥          را ﹁︪︀ر داده و ︋﹫︩ از ︨﹥ ︔︀﹡﹫﹥ ﹡﹍﹥ دار

:﹤︐﹊﹡
• ا﹎︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹇︊﹙﹩ ︋︡ون ︑﹠︷﹫﹛ ︑︀ر و ︨︀︻️ ︮﹢رت 

﹎︣﹁︐﹥ ︋︀︫︡، ﹝﹆︡ار ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ ﹝︀︨︊﹥ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.
• ا﹎︣ ﹫︤ی در ︀﹁︷﹥ ذ︠﹫︣ه ﹡︪︡ه ︋︀︫︡، ︑︭﹢︣ ﹝︖︀ور 

﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

:﹤︷﹁︀ ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در ︣︢ف ︑﹞︀م ﹝﹆︀د

.(2 ︀ 1) ︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡︀ر︋︣ ︠﹢د را ا﹋ ID .1

2. د﹋﹞﹥ ︀﹁︷﹥ را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹡﹞︀د ︀﹁︷﹥          ︸︀﹨︣ ︫﹢د.

3. در ︀﹜﹩ ﹋﹥ د﹋﹞﹥ ︀﹁︷﹥           را ︋﹥ ︀︎﹫﹟ ﹡﹍﹥ دا︫︐﹥ ا︡، ︋﹥ ︵﹢ر ﹨﹞︤﹝︀ن 

د﹋﹞﹥ ︫︣وع/︀︎︀ن را ︋﹥ ﹝︡ت 3 ︔︀﹡﹫﹥ 

.︡دار ﹤﹍﹡

.︡﹫︀﹝﹡ ︢ف را ﹤︷﹁︀ ذ︠﹫︣ه ︫︡ه در ︣︀د﹆﹞ از ﹩︪︋ ︀﹠︑ ︡﹫﹡ا﹢︑ ﹩﹝﹡ :﹤︐﹊﹡

Alternating date/time 
display

2. آ﹝︀ده ︨︀زی

3. ا︨︐﹀︀ده از د︨︐﹍︀ه

﹟︐︧︪﹡ ﹫︮ ه﹢﹡ - 3.2
 ﹈ ︋︣ای ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، ﹐زم ا︨️ ﹋﹥ ︋︣ روی

︮﹠︡﹜﹩ را️، در ا︑︀﹇﹩ ︋︀ د﹝︀ی ﹝﹠︀︨︉ آرام 
︋﹠︪﹫﹠﹫︡. 30 د﹇﹫﹆﹥ ﹇︊﹏ از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹞︀م 

﹡﹊﹠﹫︡، ا﹜﹊﹏ ︀ ﹋︀﹁﹫﹫﹟ ﹡﹠﹢︫﹫︡، ︨﹫﹍︀ر ﹡﹊︪﹫︡ و 
︀ ورزش ﹡﹊﹠﹫︡.

• روی ﹡ ﹤︋ ،︡﹫﹠﹫︪﹠︋ ﹩﹛︡﹠︮ ﹈﹢ی ﹋﹥ 
︎︀﹨︀︐︀ن روی ﹋︿ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ︵﹢ر ﹝︧︴ ﹇︣ار 

︋﹍﹫︣د.
• در ︀﹜﹩ ﹋﹥ ︎︪︐︐︀ن ︮︀ف ا︨️، ︋﹥ ︮﹢رت 

︻﹞﹢دی ︋﹠︪﹫﹠﹫︡
• ︋︀زو︋﹠︡ ︴︨ ﹜﹨ ︡︀︋ ︋︀ ﹇﹙︊︐︀ن ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د.

3.3 - ︠﹢ا﹡︡ن ﹁︪︀ر ︠﹢ن
︑︢﹋︣ات:

• ︋︣ای ﹜︽﹢ ﹋︣دن ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی، د﹋﹞﹥ ︫︣وع/ ︀︎︀ن را ﹁︪︀ر داده ︑︀ د︨︐﹍︀ه ︠︀﹝﹢ش 
︫︡ه و ﹨﹢ای دا︠﹏ ︋︀زو︋﹠︡ ︑﹙﹫﹥ ︫﹢د.

.︡﹫﹡︀﹝︋ ️﹋︣ ﹩︋ در ﹨﹠﹍︀م ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی •
 ID2 ︣︋و ﹋︀ر ID1 ︣︋︀ر﹋ ️︑ ︋︣ای دو ﹁︣د ︣د︨︐﹍︀ه ﹇︀در ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ذ︠﹫︣ه ﹝﹆︀د

.︫︡︀︋ ﹩﹞

3. ︋︀زو ︋﹠︡ را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡.

4. د﹋﹞﹥ ︫︣وع را ︋︣ای ︠︀﹝﹢ش ︫︡ن ﹡﹞︀︪﹍︣ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
﹡﹞︀︪﹍︣، ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر در ︀﹁︷﹥ اش ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹡﹞︀︪﹍︣ ︋︺︡ از 2 د﹇﹫﹆﹥ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︠︀﹝﹢ش ﹝﹩ ︫﹢د.

︑︢﹋︣: ﹇︊﹏ از ا﹠﹊﹥ ﹝︖︡دا ﹁︪︀ر ︠﹢ن را ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹋﹠﹫︡، 2 - 3  د﹇﹫﹆﹥ ﹝﹠︐︷︣ 
 ﹏︊﹇ ️﹛︀ ﹤︋ ︀︑ ︡﹨︀ن ﹨︀ ا︗︀زه ﹝﹩ د︫︣ ﹤︋ ︡ن ﹝﹫︀ن دو ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی﹡︀﹞ ︣︷︐﹠﹞ .︡﹫﹡︀﹝︋

از ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︋︣﹎︣د﹡︡.

ا︨︐﹀︀ده از ︀﹜️ ﹝﹞︀ن
د︨︐﹍︀ه ﹝﹆︀د︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︋︣ای دو ﹋︀ر︋︣ در ︀﹁︷﹥ ذ︠﹫︣ه ﹝﹩ ﹋﹠︡.

از ︀﹜️ ﹝﹞︀ن ︋︣ای ا﹡︖︀م ﹉ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︣ای ﹋︀ر︋︣ی د﹍︣ ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ︫﹢د. 
﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︀﹜️ ﹝﹞︀ن ا﹡︐︀ب ︫﹢د، ﹝﹆︀د︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ ︫︡ه در ︀﹁︷﹥ د︨︐﹍︀ه 

ذ︠﹫︣ه ﹡﹢ا﹨﹠︡ ︫︡.

1. د﹋﹞﹥ آ︾︀ز/︀︎︀ن را ﹁︪︀ر داده و ︋﹫︩ از ︨﹥ ︔︀﹡﹫﹥ 
﹡﹊﹥ دارID ️﹞﹑︻ .︡ ﹋︀ر︋︣ و ︑︀ر/ز﹝︀ن ﹡﹞︀︩ داده 

.︡﹡﹢︫ ﹩﹞

2. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ︻﹑﹝️ ︑︀ر/ز﹝︀ن ︠︀﹝﹢ش ︫︡، د﹋﹞﹥ آ︾︀ز/ ︀︎︀ن را ر﹨︀ ﹋﹠﹫︡.
︋︀زو︋﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︫︣وع ︋﹥ ︋︀د ︫︡ن ﹝﹩ ﹋﹠︡.

Cu� Wrap Guide Lamp

START  INFLATE  DEFLATE  COMPLETE

.(2 ︀ 1) ︡﹫︀﹝﹡ ︀ب︐﹡رد ﹡︷︣ را ا﹢﹞ ︣︋1. ﹋︀ر

2. د﹋﹞﹥ ︫︣وع/ ︀︎︀ن را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡.
︋︀زو︋﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︫︣وع ︋﹥ ︋︀د ︫︡ن ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د.

ا﹎︣ ﹁︪︀ر ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹈ ︫﹞︀ ︋﹫︪︐︣ از 210 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ا︨️:
︋︺︡ از آ﹡﹊﹥ ︋︀زو︋﹠︡ ︫︣وع ︋﹥ ︋︀د ︫︡ن ﹋︣د، د﹋﹞﹥ ︫︣وع/ ︀︎︀ن  را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ︑︀ 
ا﹡︐︷︀ر︑︀ن  از ﹁︪︀ر ︨﹫︧︐﹢﹜﹫﹈ ﹝﹢رد  ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ 30 ︑︀ 40 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ︋︀﹐︑︣ 

. ︡دار ﹤﹍﹡ ،︫︡
︑︢﹋︣ات:

• ﹡﹞︀︪﹍︣ ︋﹫︪︐︣ از 299 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ﹡︪︀ن ﹡﹢ا﹨︡داد.
.︡︣︊﹡ زم را ︋﹥ ﹋︀ر﹐ ︡ ︪︀ر ︋﹫︪︐︣ از﹁ •



﹩︋︀ ︉﹫︻ 4. ︎﹫︀م ﹨︀ی ︠︴︀ و
1.4 - ﹡﹞︀د ﹨︀ و ︎﹫︀م ﹨︀ی ︠︴︀

 ﹜︷﹠﹞︀﹡  ︉﹚﹇ ︲︣︋︀﹡︀ی 
︑︪﹫︬ داده ︫︡ه ا︨️.

د﹇️ ︣﹋️ در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ﹤︋ را   3.3  ︩︋  ﹏︣ا﹞
︋﹢ا﹡﹫︡ و ا﹡︖︀م د﹨﹫︡.

︋︀︵︣ی ﹨︀ ︲︺﹫︿ ﹨︧︐﹠︡.
︀︋ ︀︵︣ی ﹨︀ی ﹡﹢ ﹇︊﹏  ︀ را︋  ﹡︀م آ﹝︑ ︡ ︀  ︋︀ ﹝︫
 ︰﹢︺︑ ،︡ ﹡﹢ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︑﹞︀م︫  از آ﹡﹊﹥︋ 

︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤  ︋.︡﹫﹠﹋

︋︀︵︣ی ﹨︀ ﹁︨︣﹢ده ﹨︧︐﹠︡.
︫﹞︀ ︀︋︡ ︑﹞︀م آ﹡︀ را ︋︀ ︋︀︵︣ی ﹨︀ی 
 ︩︋  ﹤︋  .︡﹫﹠﹋  ︰﹢︺︑ ﹊︊︀ره   ﹢﹡

2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

﹜﹢﹜﹥ ا︑︭︀ل ﹨﹢ا را ﹋︀﹝﹑ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡.﹜﹢﹜﹥ ﹨﹢ا ﹝︐︭﹏ ﹡﹫︧️.
︋﹥ ︋︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡

 ﹤︐︧︋  ﹫︮ ︵﹢ر   ﹤︋ ︋︀زو︋﹠︡ 
﹡︪︡ه ا︨️.

.︡︡﹠︊︋ ﹫︮ ︋︀زو︋﹠︡ را ︋﹥ ︵﹢ر
︋﹥ ︋︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

﹨﹢ا از ︋︀زو︋﹠︡ ﹡︪️ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

︣﹋️ در ﹫﹟ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

︠︴︀ی د︨︐﹍︀ه

 ︀ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی و ﹟﹫ در ️﹋︣
︋︀زو ︋﹠︡ ︋﹥ ا﹡︡ازه ﹋︀﹁﹩ ︋︀د ﹡︪︡ه 

ا︨️.

︋︀زو︋﹠︡  ︋︣ای  ﹡﹢ی   ﹤︋ ﹜︊︀س 
ا︖︀د ﹝︀﹡︹ ﹋︣ده ا︨️.

در ﹨﹠﹍︀م ︋︀د ﹋︣دن ︋︀زو︋﹠︡ ︋﹥ ︵﹢ر 
 299 از   ︣︐︪﹫︋ ︋︀زو︋﹠︡  د︨︐﹩، 

﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه ︋︀د ︫︡ه ا︨️.

︋︀زو︋﹠︡ را ︋﹫︪︐︣ از 299 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ 
︗﹫﹢ه ︋︀د ﹡﹊﹠﹫︡.

︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

از  را   ﹐︀﹋ ﹤﹋  Omron  ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡  ︀︋
 ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀ و ︡︡اری ﹋︣د︣︠ آن

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︮﹙﹩ ︑﹞︀س

︀زو︋﹠︡ ﹝﹩  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹜︊︀︨﹩ را ﹋﹥ ﹝︀﹡︹︋ 
.︡د را در آور﹢︫

︋﹥ ︋︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

 ﹩︋  .︡﹫﹠﹋ ︑﹊︣ار  را  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه 
ا﹡︡ازه   ﹟﹫ در  و   ︡﹫﹡︀﹝︋  ️﹋︣

.︡﹫﹠﹊﹡ ️︊︮ ︣ی﹫﹎
︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

از ︋︀زو︋﹠︡ ﹡﹢ ا︨︐﹀︀ده ﹋﹠﹫︡.
︋﹥ ︋︩ 5 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

 ﹩︋  .︡﹫﹠﹋ ︑﹊︣ار  را  ﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه 
︣﹋️ ︋︀﹇﹩ ︋﹞︀﹡﹫︡ و در ﹫﹟ ا﹡︡ازه 

.︡﹫﹠﹊﹡ ️︊︮ ︣ی﹫﹎
︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

 ﹤︋ را  ︋︀زو︋﹠︡   ،︫︡  ︣﹨︀︸ ﹝﹊︣را  ا﹎︣ 
 ︣︐﹞  ﹩﹚﹫﹞  ︀︑  30  ︀︑ د︨︐﹩  ︵﹢ر 
﹎﹫︣ی  ا﹡︡ازه   ﹤︖﹫︐﹡ از   ︣︑﹐︀︋ ︗﹫﹢ه 

﹇︊﹙﹩ ︑︀ن ︋︀د ﹋﹠﹫︡.
︋﹥ ︋︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

︋︀زو︋﹠︡ را ︋︀ز ﹋﹠﹫︡.3-2 د﹇﹫﹆﹥ ︮︊︣ 
﹋﹠﹫︡ و ︋︀ر د﹍︣ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ا﹡︖︀م 
︑﹊︣ار  را   3.3  ︩︋  ﹏︣ا﹞ د﹨﹫︡. 
﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ ا﹟ ︠︴︀ ﹝﹊︣را ︸︀﹨︣ ︫︡، 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ن ︑﹞︀س︐﹊︫︤︎ ︀︋

︀︴  ︠︣﹍︪︀﹝﹡️﹚︻︀ره

﹩︋︀ ︉﹫︻ - 2.4
︀ره︻﹙️﹝︪﹊﹏

 ︡︡︗ ︋︀︑︣ی   ︀︋ را   ︀﹨ ︋︀︑︣ی 
.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑

﹝︣ا︗︺﹥   2.1  ︩︋  ﹤︋
.︡﹫﹠﹋ ز﹝︀﹡﹫﹊﹥ د﹋﹞﹥ ﹨︀ را 

﹁︪︀ر ﹝﹩ د﹨﹫︡ 
ا︑﹀︀﹇﹩ ﹡﹞﹩ ا﹁︐︡.

﹡﹞﹩ ︑﹢ان ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
﹋︣د و ︀ ︻︡د ﹁︪︀ر ︠﹢ن 
︧﹫︀ر ز︀د   ︋︀ ﹜﹋ ︀ر﹫︧︋

ا︨️.

 ️︻︣  ︨﹤  ︋︡﹠ ︀زو︋  ︋︀د︋ 
︠︀﹜﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.

︀د  ﹢ب︋   ︠︡﹠ ︋︀زو︋ 
﹡﹞﹩ ︫﹢د.

﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 
︧﹫︀ر   ︋︀ ﹟﹫︀ ︋︧﹫︀ر︎ 

︋︀﹐ ا︨️.

﹏ ا︨️.  ︫︡﹠ ︋︀زو︋ 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︪﹡ ︡﹠ ︀زو︋  ﹨﹢ا از︋ 

︋︀زو ︋﹠︡ را ︋﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥ ︑︀ 30 
︀﹐︑︣ از  ︑︀ 40 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه︋ 

﹡︐﹫︖﹥ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹇︊﹙﹩ ︑︀ن 
︀د ﹋﹠﹫︡.  ︋،︫︡︀︋

︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

 ﹫ ﹥ ︵﹢ر︮  ﹠︡ را︋  ︋︀زو︋ 
﹥ ︵﹢ر  ﹥ ﹡﹢ی ﹋﹥︋   ︋︡︡﹠︊︋
﹫︙﹫︡ه  ︀زو︎  ﹝﹊﹛ ا︵︣اف︋ 

.︫︡︀ ︡ه︋   ︫(﹤︐︧︋)
︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

 ﹫ ﹥ ︵﹢ر︮  ﹠︡ را︋  ︋︀زو︋ 
.︡︡﹠︊︋

︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

 ﹟﹫ و در ︡﹫﹡︀﹝  ︋️﹋︣ ﹩︋
.︡﹫﹠﹊﹡ ️︊ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی︮ 

︩ 3.3 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

︀زو  ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹜︊︀︨﹩ را ﹋﹥ ﹝︀﹡︹︋ 
.︡︡ه ا︨️ درآور  ︫︡﹠︋

︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

︋︀زو ︋﹠︡ را ︋︀ ︋︀زو ︋﹠︡ ︗︡︡ی 
.︡﹫﹠﹋ ︰﹢︺︑

︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

 ﹤﹋ ︡﹫﹠﹋ ﹏︮︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن
﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏  ︑﹫﹢پ ﹨﹢ا︋ 

︡ه ا︨️.  ︫﹏︭︐﹞
︩ 3.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.  ︋﹤︋

︀د ﹡︪︡ه  ﹥ ﹇︡ر ﹋︀﹁﹩︋   ︋︡﹠ ︋︀زو︋ 
ا︨️.

 ﹤︐︧  ︋﹫ ﹥ ︵﹢ر︮   ︋︡﹠ ︋︀زو︋ 
﹡︪︡ه ا︨️.

 ﹟﹫ ︣دن در﹋ ️︊  ︮︀ ️﹋︣
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

︡ه ا︨️.  ︫︡﹠ ︀زو︋  ﹜︊︀س ﹝︀﹡︹︋ 

 ﹤﹡︡  ︋﹤ ﹥ ︵﹢ر ﹋︀﹝﹏︋  ︑﹫﹢پ ﹨﹢ا︋ 
ا︮﹙﹩ ﹝︐︭﹏ ﹡﹞﹩ ︫﹢د.

︀︨︣ ﹝︪﹊﹑ت

︡ه ا﹡︡.  ︫﹩﹛︀ ︋︀︑︣ی ﹨︀︠ 

︋︀︑︣ی ﹨︀ ︋﹥ در︨︐﹩ در د︨︐﹍︀ه 
﹇︣ار ﹡﹍︣﹁︐﹥ ا﹡︡.

• د﹋﹞﹥ Start/Stop را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ و ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی را ︑﹊︣ار ﹋﹠﹫︡.
﹇︣ار  د︨︐﹍︀ه  در   ︡︡︗ ﹨︀ی  ︋︀︑︣ی   ،︪︡﹡ ︋︣︵︣ف   ﹏﹊︪﹞ ا﹎︣   •

د﹨﹫︡.
﹋﹠﹠︡ه   ︹ز﹢︑  ︀  ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡  ︀︋  ،︪︡﹡ ︋︣︵︣ف   ﹏﹊︪﹞  ﹜﹨ ︋︀ز  ا﹎︣ 

.︡︣﹫﹍︋ ︀س﹝︑ Omron

︋︀︑︣ی ﹨︀ را در ﹇︴︉ ﹨︀ی 
در︨️ در د︨︐﹍︀ه ﹇︣ار د﹨﹫︡ 

.(+/-)
︋﹥ ︋︩ 2.1 ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

Easy Cu� L
9911729-4

(Model: HEM-RML31)

Adapter S
9515336-9

Adapter UK
9983666-5

 .5﹀︶ و ﹡﹍︡اری د︨︐﹍︀ه
  - 5.1﹀︶ د︨︐﹍︀ه

از آ︨﹫︉ ﹨︀ی ا︐﹞︀﹜﹩، ﹜︴﹀︀ ﹝﹢ارد ز︣ را  ︋︣ای ﹀︶ ﹋︣دن د︨︐﹍︀﹨︐︀ن 
:︡﹫︀﹞︣﹁ ︡ه﹨︀︪﹞

.︡﹫︀﹝﹡ ︡اری﹍﹡ ︤﹫﹝︑ و ﹟﹞ا ﹩︴﹫﹞ د︨︐﹍︀ه و ا︗︤ای آ﹡︣ا در •
• از ﹝︋ ︹︨︣ ﹤﹋ ﹩︑︀︺︀︀ر ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ︋︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

.︡︣︊﹡ در آب ﹁︣و ︀ ︡﹫﹢︪﹡ از ا︗︤ای آ﹡︣ا ﹉ ︘﹫﹨ د︨︐﹍︀ه و •
• ︋︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه از ︋﹠︤﹟، ︑﹫﹠︣ و  ︀﹑ل ﹨︀ی ﹝︪︀︋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡.

.︡﹫︀﹝﹡ د︨︐﹞︀ل ﹡︣م ︠﹫︦ و ︮︀︋﹢ن ا︨︐﹀︀ده ﹈ ︋︣ای ︑﹞﹫︤ ﹋︣دن د︨︐﹍︀ه از •
• ︑︽﹫﹫︣ات در د︨︐﹍︀ه ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ︨︀ز﹡︡ه ︑︀﹫︡ ﹡︪﹢﹡︡ ﹎︀را﹡︐﹩ د︨︐﹍︀ه را ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹋﹠︡. 
 ︩︎ ︀ و Omron ﹩﹝︨︡ه ر﹠︀﹝﹡ ︀︋ .︡﹫︀﹞︣﹀﹡ د︨︐﹍︀ه را ︋︀ز ﹡﹊﹠﹫︡ و ︨︺﹩ ︋﹥ ︑︺﹞﹫︣ ان

.︡﹫︀﹝﹡ رت﹢︪﹞ ل﹢︭﹞ ︡ه﹠﹠﹋

﹋︀﹜﹫︊︣ا︨﹫﹢ن و ︑︺﹞﹫︣ات
 ︡﹫﹀﹞  ︣﹝︻  ﹈ ︋︣ای  و  ا︨️  ︫︡ه   ︩︀﹞آز د﹇️   ︀︋ ︠﹢ن  ﹁︪︀ر   ︣﹍︪︀﹝﹡  ﹟ا  ️︮  •

︵﹢﹐﹡﹩ ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
︻﹞﹙﹊︣د  از   ︀︑ ︫﹢د  ︋︣ر︨﹩  و  ︋︀ز︋﹫﹠﹩  ︋︀ر   ﹈ ︨︀ل  دو   ︣﹨ د︨︐﹍︀ه  ︫﹢د   ﹩﹞ ︎﹫︪﹠︀د   •
 ︀ و Omron ︣وش﹁ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ︀︋ ︀﹀︴﹛ .د﹢︫ ﹏︮︀ د︨︐﹍︀ه ا︵﹞﹫﹠︀ن ️︮ در︨️ و

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ Omron ︀ن︣︐︪﹞ ︀ت﹞︡︠

5.3 - ﹜﹢ازم ︎︫︤﹊﹩ ا︲︀﹁﹩
( EC  93/42/EEC ﹩﹊︫︤︎ ︡وده دار﹋︐﹫﹢ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی﹞ در)

ا︨︐﹀︀ده از آدا︎︐﹢ر AC  ا︲︀﹁﹩
1. ورودی آدا︎︐﹢ر AC  را ︋﹥ ︗﹉ آدا︎︐﹢ر در ︎︪️

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︭︐﹞ د︨︐﹍︀ه 
2. دو ︫︀︠﹥ آدا︎︐﹢ر AC  را ︋﹥ ︣︎ ﹉︤ ︋︣ق 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︭︐﹞

︋︣ای ︗︡ا ﹋︣دن ادا︎︐﹢ر، ا︋︐︡ا دو︫︀︠﹥ را از ︣︎︤ ︋︣ق ︗︡ا ﹋︣ده و ︨︍︦ ورودی آدا︎︐﹢ر 
.︡﹫︀﹝﹡ را از د︨︐﹍︀ه ︗︡ا

﹍﹡ - 5.2︡اری
د︨︐﹍︀ه را در ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ا︨︐﹀︀ده ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹫︡، در ︗︺︊﹥ ﹡﹍︡اری ﹋﹠﹫︡.

1. ﹜﹢﹜﹥ ا︑︭︀ل ﹨﹢ا را از ︗﹈ ﹨﹢ا ︗︡ا ﹋﹠﹫︡.
.︡﹫﹠﹋ ︀︑ ️﹝﹑﹞ ︀︋ ︡﹠︋2. ︑﹫﹢ب ﹨﹢ا را ︋﹥ درون ︋︀زو

.︡﹫﹠﹊﹡ ﹜︠ ︡ ب ﹨﹢ا را ︋﹫︩ از﹢﹫︑ :︣﹋︢︑

3. ︋︀زو︋﹠︡ و ︋︡﹡﹥ ا︮﹙﹩ د︨︐﹍︀ه را در ︗︺︊﹥ ﹡﹍︡اری ︗︀ی د﹨﹫︡.
:︡︡ار﹡ ﹤﹍﹡ ︣ز ︳د︨︐﹍︀ه را در ︫︣ا

• از ︠﹫︦ ︫︡ن د︨︐﹍︀ه ا︗︐﹠︀ب ﹋﹠﹫︡.
• در ﹝︺︣ض د﹝︀ی ︫︡︡،ر︵﹢︋️،﹡﹢ر ﹝︧︐﹆﹫﹛ ︠﹢ر︫﹫︡، ﹎︣د و 

︾︊︀ر و ︋ ︀︀رات ︠﹢ر﹡︡ه.
• در ﹝︺︣ض ﹜︣ز﹡︀﹊︑ ،︀︫︀ و ︀︗ ︀﹩ ﹋﹥ ﹋︕ ﹇︣ار ︋﹍﹫︣د 

(و ︀︗ ︀﹫﹊﹥ زاو﹥ دار ﹇︣ار︋﹍﹫︣د.)

︋︀زو ︋﹠︡ 
دور ︋︀زو 22 - 42 ︨︀﹡︐﹩ ﹝︐︣  AC آدا︎︐﹢ر

6.  ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩

︫︣ح ﹝︭﹢ل
﹝︡ل

︣﹍︪︀﹝﹡
روش ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی

﹝︡وده ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی 

 ️︮
                

︋︀د ︫︡ن 
︑﹙﹫﹥ ︋︀د 

 ﹤︷﹁︀
﹝﹠︊︹ ﹡﹫︣و 

︻﹞︣ ︋︀︑︣ی
           ﹩﹠﹝ا ️﹝︧﹇

      ﹩﹊︣ ﹢ك ا﹜﹊︐  ︫︣ ︣︋ا ️ در︋  ︸︀﹀
د﹝︀/ر︵﹢︋️ ︻﹞﹙﹊︣د             

د﹝︀/ ر︵﹢︋️/﹁︪︀ر 
﹨﹢ای ﹡﹍︡اری

           IP د︨︐﹥ ︋﹠︡ی
وزن 

  
ا︋︺︀د ︋﹫︣و﹡﹩ 

   
دور ︋︀زو 

﹝︀ده ︋︀زو ︋﹠︡ / ﹜﹢﹜﹥   
﹝︐﹢ای ︋︧︐﹥ 

 ﹡﹞︀︪﹍︣  ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹝︙﹩
OMRON M3 (HEM-7131-E)

LCD ︀ل︐﹫︖د ︣﹍︪︀﹝﹡
روش ا︨﹫﹙﹢﹝︐︣ی        

﹁︪︀ر: 0 ︑︀ 299 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه
﹡︊︰:40  ︑︀ 180 در د﹇﹫﹆﹥

﹁︪︀ر: 3 ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐︣ ︗﹫﹢ه
 ﹡︊︰: ٪5 از ﹝﹫︤ان ﹇︣ا️ ︫︡ه

﹩﹊︣︐﹊﹛︋︀د ︫︡ن ︠﹢د﹋︀ر ︑﹢︨︳ ︎﹞︌ ا
︑︨︣ ﹤﹫﹚︹ ︠﹢د﹋︀ر

60  ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︣ای ﹨︣ ﹋︀ر︋︣ 
1.5  و﹜︐﹩ ︀ آدا︎︐﹢ر AC  ا︠︐﹫︀ری AAA ﹩︀﹫﹚﹇ ︣ی︑︀  ︋۴
 ﹩︀﹫﹚﹇ ︡︡︗ 1000 ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ︋︀ ︋︀︑︣ی ﹨︀ی ︀︊︣﹆︑

= BF ع﹢﹡
ME ︤ات﹫︖︑ ﹩﹚︠ان دا﹢︑

IP 20
﹝︀﹡﹫︐﹢ر ︡ود 280 ﹎︣م ︋︡ون ︋︀︑︣ی

︋︀زو ︋﹠︡ ︡ود 170 ﹎︣م
﹝︀﹡﹫︐﹢ر: 141 *79*107

 ︋︀زو︋﹠︡:  145* 594
︣︐﹞ ﹩︐﹡︀︨ 42 - 22

︡︣﹚﹋ ﹏﹫﹠ن و ︎﹙﹩ ا︨︐︣ و ︎﹙﹩ و﹢﹚︀﹡
﹡﹍︡اری،   ︿﹫﹋ را﹨﹠﹞︀،   ﹤︣︐﹁د  ،︡﹠︋ ︋︀زو  ﹝︀﹡﹫︐﹢ر، 

﹢ن ︀س ﹁︪︀ر︠  ︀︑︣ی،︎   ︋﹤︻﹢﹝︖﹞

+10 to +40°C / Maximum: 30 to 85% RH
-20 to +60°C / Maximum: 10 to 95% RH / 

700 to 1060hPa

 :︣﹋︢︑
• ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︋︡ون ا︵﹑ع ﹇︊﹙﹩ ا︮﹑ح ︑﹊﹠﹫﹊﹩ روی ﹝﹢ارد ﹁﹢ق ︮﹢رت ︋﹍﹫︣د.

 ﹉﹫﹛﹢︐︨︀در ﹝︴︀﹜︺﹥ ا︻︐︊︀ر ︋︀﹜﹫﹠﹩، ﹁︀ز 5 در 85 ﹡﹀︣ از ا﹁︣اد ︋︣ای ︑︺﹫﹫﹟ ﹁︪︀ر ︠﹢ن د •
﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده ﹇︣ار ﹎︣﹁️.

• د︨︐﹍︀ه ︋︣ای ا︨︐﹀︀ده ا﹁︣اد ︋︀ردار ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.

• ا﹟ د︨︐﹍︀ه دارای ︫︣اEC ︳  ﹁︣﹝︀ن EEC/42/93  ا︨️.  (﹁︣﹝︀ن ︑︖﹫︤ات ︎︫︤﹊﹩)
ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی  ، د︨︐﹍︀ه   EN1060﹩︀︎ارو • ا︀﹝﹡ ﹟︪﹍︣ ﹁︪︀ر ︠﹢ن ﹝︴︀︋﹅ ا︨︐︀﹡︡ارد 

 ﹩﹝︗︀︑ ︣﹫︾ ︪︀ر ︠﹢ن﹁
︋︩ 1: ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩  و  ︋︩ 3 : ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ︋︣ای ︨﹫︧︐﹛ 

﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ا﹡︡ازه ﹎﹫︣ی ﹁︪︀ر ︠﹢ن ︵︣ا﹩ ︫︡ه ا︨️.
 OMRON  ️﹋︫︣  ️﹫﹀﹫﹋ د﹇﹫﹅   ﹜︐︧﹫︨  ️︑  OMRON ﹝︭﹢ل   ﹟ا  •

HEALTHCARE ژا︎﹟ ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️.
ژا︎﹟  در   ﹤﹋  ️︨︀﹡آ ﹁︪︀ر  ︨﹠︧﹢ر   OMRON ︠﹢ن  ﹁︪︀ر  ﹨︀ی   ︣﹍︪︀﹝﹡ ا︮﹙﹩  ︗︤ء 

︑﹢﹜﹫︡ ﹝﹩ ︫﹢د.

(EMC) ﹩︧﹫︵︀﹠︽﹞︀ز﹎︀ری ا﹜﹊︐︣و  ︨︀ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹛ در را︋︴﹥︋ 
 ﹩﹊︫︤ ︋︀ ︑︺︡اد روزا﹁︤ون د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ﹝︀﹡﹠︡ ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣﹨︀ و ﹝﹢︀︋﹏ ﹨︀، د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی︎ 
ا﹜﹊︐︣و  ︑︡ا︠﹏   .︡﹠︫︀︋  ︀﹨ د︨︐﹍︀ه   ︣﹍د  ︀︋ ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩  ︑︡ا︠﹏  ﹝︺︣ض  در  ا︨️   ﹟﹊﹝﹞
︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ را ا︖︀د ﹋﹠︡. ﹢د و︫   ︫﹩﹊︫︤ ︊︉ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه︎  ﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︨︡ 
 ️︗ ﹤︋ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ ︑︡ا︠﹏ دا︫︐﹥ ︋︀︫﹠︡. ︋﹥ ﹨﹞﹫﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︣︀︨ ︀︋ ︡︀︊﹡ ﹩﹊︫︤︎ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی
︀ ﹨︡ف ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹝﹢﹇︺﹫️ ﹨︀ی  ︑﹠︷﹫﹛ ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ی ﹨︀ی EMC (︨︀ز﹎︀ری ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩)︋ 
ا︨︐︀﹡︡ارد   ﹟ا  .︫︡ ﹎︢اری   ﹤︀︎  EN60601-1-1-2:2007 ا︨︐︀﹡︡ارد   ،﹟﹝︀ا﹡ ﹝︭﹢ل  ا︖︀د 
︴﹢ح ا﹡︐︪︀ر ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩   ︨﹟︣︐︪﹫ ︣ای ︑︡ا︠﹑ت ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ ︑︀︋  ︨︴﹢ح ا﹞﹠﹩ را︋ 
︋︣ای د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︎︫︤﹊﹩ ︑︺︣︿ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ا﹟ د︨︐﹍︀ه ︎︫︤﹊﹩ ︑﹢︨︳ ︫︣﹋️ ︋︀ ︨︀ز﹎︀ری 
︣ای ا﹞﹠﹩ و   ︋ENHEALTHCARE OMRON60601-1-2:2007 ا︨︐︀﹡︡ارد ︀ ︋︡ا︫︐﹩ ﹝︣ا﹇︊︐﹩︋ 

ا﹡︐︪︀ر ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ا︨️. ︋︀ ا ﹟︀ل، ﹡﹫︀ز﹝﹠︡ ر︻︀️ ا︐﹫︀︵︀ت و︥ه ای ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹎︣﹥ در ﹝﹢ارد ز︀︋ ︣︡ ا︐﹫︀ط ︫﹢د:

•  از ﹝﹢︀︋﹏ و د﹍︣ د︨︐﹍︀ه ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹫︡ان ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹝︽﹠︀︵﹫︧﹩ و ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ﹇﹢ی ا︖︀د ﹝﹩ 
﹋﹠﹠︡، در ﹡︤د﹊﹩ د︨︐﹍︀ه ا︨︐﹀︀ده ﹡﹊﹠﹫︡. ا﹟ ا﹝︣ ﹝﹞﹊﹟ ا︨️ ︨︊︉ ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︀در︨️ د︨︐﹍︀ه 

︫﹢د و ︫︣ا︳ ﹡︀ا﹝﹠﹩ ا︖︀د ﹋﹠︡.
 ﹫︮ 7 ﹝︐︣ی از د︨︐﹍︀ه ا︨️. در ﹁﹢ا︮﹏ ﹋﹞︐︣ از 7 ﹝︐︣، از ﹋︀ر﹋︣د ﹤﹚︮︀﹁ ︶﹀ ︀﹞ ﹤﹫︮﹢︑

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ د︨︐﹍︀ه ا︵﹞﹫﹠︀ن
 OMROM HEALTHCARE در   EN60601-1-2:2007 ا︨︐︀﹡︡ارد   ︀︋  ﹅︋︀︴﹞  ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت 

EUROPE و آدرس ذ﹋︣ ︫︡ه در ا﹟ د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ ︀﹁️ ﹝﹩ ︫﹢د.
ا﹟ ا︵﹑︻︀ت در وwww.omron-healthcare.com️︀︧︋ ﹡﹫︤ ﹇︀︋﹏ د︨︐︨︣﹩ ا︨️.

 
 

د﹁︹ ﹫︮ ا﹞ ﹟︭﹢ل
(ز︋︀﹜﹥ ︑︖﹫︤ات ︋︣ق و ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉)

ا﹟ ︻﹑﹝️ ︋︣ روی ﹝︭﹢ل و ︋︀ د︨︐﹢ا﹜︺﹞﹏ آن ︋﹫︀﹡﹍︣ ا﹟ ا︨️ ﹋﹥ در ︀︎︀ن ︻﹞︣ 
د︨︐﹍︀ه، ﹡︀︊︡ ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︠︀﹡﹍﹩ د﹁︹ ︫﹢د. ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از آ︨﹫︉ ﹨︀ی 
 ﹟ا  ︀﹀︴﹛ ﹡︪︡ه،  ﹋﹠︐︣ل  ز︋︀﹜﹥  د﹁︹   ﹅︣︵ از  ا﹡︧︀ن   ️﹞﹑︨  ︀  ︳﹫﹞  ﹤︋  ﹩﹛︀﹝︐ا
﹝︭﹢ل را از د﹍︣ ا﹡﹢اع ز︋︀﹜﹥ ︗︡ا ﹋︣ده و ︋︀ د﹇️ ︋︀ز︀﹁️ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ا︨︐﹀︀ده ﹝︖︡د از 

 .︡︋︀ ︕︣و︑ ︹︋︀﹠﹞
 ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩﹚﹞ ﹩︐﹛د﹁︐︣ دو ︀︋  ︀ و  ︋︀ ﹁︣و︫﹠︡ه ﹝︭﹢ل   ︡︀︋  ︀ داران   ﹤﹡︀︠
ا︵﹑︻︀ت   ،️﹁︀︋︀ز ﹝﹠︷﹢ر   ﹤︋ ﹝︭﹢ل  دادن   ︦︎  ﹏﹞ و   ﹩﹍﹡﹢﹍ در︋︀ره  و  ﹋︣ده 

.︡﹠︀﹝﹡ ︉︧﹋
 ︡︣︠ ︣ارداد﹇ ︳︡ه ﹋︀﹐ ︑﹞︀س ﹎︣﹁︐﹥ و ﹝﹀︀د و ︫︣ا﹠﹠﹋ ﹤︲︣︻ ︀︋ ︡︀︋ ︀ر︋︣ان ︑︖︀ری﹋

را ︋︣ر︨﹩ ﹋﹠﹠︡. ا﹞ ﹟︭﹢ل ﹡︊︀د ︋︀ د﹍︣ ز︋︀﹜﹥ ﹨︀ی ︑︖︀ری ︑︣﹋﹫︉ ︫﹢د.

7. ﹎︀را﹡︐﹩

︋︣ای ︣︠︡ ا﹟ ﹝︭﹢ل Omron  از ︫﹞︀ ﹝︐︪﹊︣﹛.  ا﹞ ﹟︭﹢ل از ﹝﹢اد ︋︀ ﹋﹫﹀﹫️ 
︨︀︠︐﹥ ︫︡ه و در ﹁︣آ﹠︡ ︨︀︠️ آن د﹇️ و ︑﹢︗﹥ ز︀دی ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ ا︨️. ا﹟ د︨︐﹍︀ه 
 ﹤︣︐﹁د ا︮﹢ل  ︋︣ا︨︀س  و  در︨️  ﹡﹍︡اری  و  ا︨︐﹀︀ده  ︮﹢رت  در   ﹤﹋ ︫︡ه   ﹩︣ا︵

.︡︀﹝﹡ ﹜﹨︀ن ﹁︣ا︐را ︋︣ا ︩﹞از آرا ﹩﹐︀︋ ︴︨ ،︀﹝﹠﹨را
︫﹢د.   ﹩﹞ ﹎︀را﹡︐﹩   ︡︣︠  ︀ر︑ از   ︦︎ ︨︀ل   3 ﹝︡ت   ﹤︋   Omron  ︳︨﹢︑ د︨︐﹍︀ه   ﹟ا
 ﹩﹞  ️﹡︀﹝︲   Omron  ︳︨﹢︑ ﹝︭﹢ل   ﹟ا ︨︀ز﹡︡ه  ﹝﹢اد  و  ﹋︀ر  ︵︣ز   ،︉︨︀﹠﹞  ️︠︀︨
Omron   ︋︡ون ﹨﹫︘ ﹨︤﹠﹥ ای ︋︣ای ︠︡﹝︀ت ︀ ﹇︴︺︀ت  ︫﹢﹡︡.در ︵﹢ل ﹝︡ت ﹎︀را﹡︐﹩، 

.︡︀﹝﹡ ﹩﹞ ︰﹢︺︑ ︀ و ︣﹫﹝︺︑ ︀ت ︠︣اب را︺︴﹇ ︀ ل و﹢︭﹞

ا﹟ ﹎︀را﹡︐﹩ ︑﹠︀ ︫︀﹝﹏ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ︣︠︡اری ︫︡ه در ارو︎︀، رو︨﹫﹥ و د﹍︣ ﹋︪﹢ر﹨︀ی 
CID، ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ و آ﹁︣﹆︀ ﹝﹩ ︫﹢د.
﹎︀را﹡︐﹩ ︫︀﹝﹏ ﹝﹢ارد ز︣ ﹡﹞﹩ ︫﹢د:
︤﹨ (a﹠﹥ ﹨︀ و ︠︴︣ات ﹞﹏ و ﹡﹆﹏.

 ﹤︋ ︾﹫︣﹝︖︀ز  ا﹁︣اد    ︳︨﹢︑  ︣﹫﹝︺︑ ︋︣ا︔︣   ﹤﹋  ﹩︀﹨ آ︨﹫︉  و  ︧︠︀رات   ︣﹫﹝︺︑  ﹤﹠︤﹨  (b
د︨︐﹍︀ه وارد ︫︡ه ا︨️.

 (c﹊︀پ و ︑︺﹞﹫︣ات دوره ای.
d) ︫﹊︧️ و ︀︨ ︀︩ ﹜﹢ازم ︗︀﹡︊﹩ و ﹁︀﹏ ﹨︀ی ︲﹞﹫﹞﹥ د﹍︣ ︋﹥ ︾﹫︣ از د︨︐﹍︀ه ا︮﹙﹩، 

﹝﹍︣ ا﹠﹊﹥ ︋﹥ ︮︣ا️ در ︋︀﹐ ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ︋︀︫﹠︡.
︤﹨ (e﹠﹥ ﹨︀ی ﹡︀︫﹩ از ︻︡م ︢︎︣ش ﹉ اد︻︀ (︫︀﹝﹏ ﹨︤﹠﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡)

f) ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ︧︠︀ر︑﹩ ﹋﹥ ا︑﹀︀﹇﹩ و ︀ ︋﹥ د﹜﹫﹏ ﹋︀ر﹋︣د ﹡︀﹝﹠︀︨︉ ا﹁︣اد وارد ︫︡ه ︋︀︫︡.
g) ︠︡﹝︀ت ︻﹫︉ ︀︋﹩ د︨︐﹍︀ه ︫︀﹝﹏ ﹎︀را﹡︐﹩ ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡.

h) ﹇︧﹞️ ﹨︀ی ا︲︀﹁﹩ د︨︐﹍︀ه از ︑︀ر︣︠ ︡ دارای 1 ︨︀ل ﹎︀را﹡︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.﹇︴︺︀ت 
﹜﹢﹜﹥ آن،  و   ︡﹠︋ ︋︀زو  ا﹠︀ ﹝︡ود ﹡﹞﹩ ︫﹢﹡︡:   ﹤︋ و  ا﹟ ﹝﹢ارد ﹝﹩ ︫﹢﹡︡  ا︲︀﹁﹩ ︫︀﹝﹏ 

. AC آدا︎︐﹢ر
︋︣ای ا︨︐﹀︀ده از ﹎︀را﹡︐﹩ ︋﹥ ﹁︣و︫﹠︡ه ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎﹩ ﹝︖︀ز Omron ﹋﹥ د︨︐﹍︀ه را از آ﹡︖︀ 
 ︀ ل و﹢︭﹞ ︋︣ای آدرس ︋﹥ ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی/ ﹡﹢︫︐﹥ ﹨︀ی.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ،︡اری ︫︡ه︣︠
 ،︫︡︡ ﹏﹊︪﹞ ︀رد  Omron ﹁︣و︫﹠︡ه ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡. ا﹎︣ در ︀﹁︐﹟ ︠︡﹝︀ت ﹝︪︐︣︀ن 
.(www.omron-healthcare.com) ︡﹫︀﹝﹡ ︡ند ︀﹞ ️︀︧︋︋︣ای ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س از و

︑︺﹞﹫︣ و ︗︤﹍︀﹠﹩ د︨︐﹍︀ه ︑️ ﹎︀را﹡︐﹩، ︨︊︉ ا﹁︤ا︩ و ︡﹝︑ ︀︡ دوره ﹎︀را﹡︐﹩ ﹡﹞﹩ 
︫﹢د.

﹎︀را﹡︐﹩ ︑﹠︀ ز﹝︀﹡﹩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ ﹋﹥ ﹋﹏ د︨︐﹍︀ه ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︮﹢ر︑︧︀ب ا︮﹙﹩ و ر︨﹫︡ 
﹝﹩ ︑﹢ان در ︮﹢رت ︻︡م و︗﹢د ا︵﹑︻︀ت    Omron ︮︀در ︫︡ه ︑﹢︨︳ ﹁︣و︫﹠︡ه ︋︀︫︡. 

﹋︀﹁﹩، ﹎︀را﹡︐﹩ را رد ﹋﹠︡. 

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS
www.omron-healthcare.com

OMRON (DALIAN) CO., LTD.
Dalian, CHINA

OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, GERMANY
www.omron-healthcare.de
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCE

Made in China

︨︀ز﹡︡ه

﹡﹞︀﹠︡ه 
ا︑︀د﹥ ارو︎︀

︑︀︨﹫︧︀ت ︑﹢﹜﹫︡

︫︣﹋️ ﹨︀ی 
﹩︻︣﹁


