
قم بارتداء جهز تعّقب النشاط والنوم سهل االستخدام 
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جهاز تتبّع النوم والنشاط

USB شاحن

سوار للمعصم

مشبك

املحتويات
1

1

1

1

دليل املستخدم



قم بتثبيت الجهاز بالشاحن وإيصاله بالكهرباء عرب 

منفذ USB وشحنه ملدة ساعة واحدة عىل األقل قبل 

أّول استخدام.

1

قم بتنزيل تطبيق العيادة الخاصة بك عىل هاتفك 2

التتبع الخاص بك. 
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قم بتثبيت الجهاز يف سوار املعصم أو بواسطة املشبك 3

أو ضعه يف جيبك حسب الطريقة التي تناسبك.

انقر عىل شعار STRIVEعىل شاشة اللمس لعرض 

وتبديل الشاشات.

أصبحت اآلن جاهزًا الستخدام الجهاز! 

 هل تحتاج إىل املساعدة؟
قم بزيارة صفحة الدعم يف تطبيق عيادتك
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ُرجى 

 التواصل مع عيادتك.

 .FCC 1. يتوافق هذا الجهاز مع القسم 15 من قواعد لجنة

ويخضع تشغيله للرشوط لتالية: (1

يؤدي لعواقب مؤذية. (2) يتقبّل الجهاز أي تدخل ويشمل ذلك 

 التدخالت التي قد تؤدي إىل أعطال يف التشغيل.

2. قد يُ

 املسئولة إىل إبطال ُسلطة املستخدم يف تشغيل املُعّدات.

3. بيان FCC حول التعرض لإلشعاع: يلتزم هذا الجهاز بحدود 

هذا املُ

 بالقرب منه.

4. مالحظة: لقد خضع هذا الجهاز لالختبار وُوجد أنه يلتزم 

بالحدود املُوضوعة لألجهزة الرقمية من الفئة B، وفًقا للقسم 15 

FCC من قواعد

 من التدخل الضار بالرتكيبات املُثبّتة.

ً

حدوث تضارب يُلحق الرضر باالتصاالت الالسلكية. ومع ذلك، ليس 

تسبب هذا الجهاز يف حدوث تداخل يؤثر عىل استقبال الراديو أو 

ثم إعادة تشغيله، يُ

 

 - ٍز

 بها جهاز االستقبال.

- استرش التاجر أو فنّي راديو/ تلفزيون ذو خربة للحصول عىل 

 املساعدة.

5.  معتمدين للرتخيص يتطابق مع RSS (s) اإلعفاء من الرتخيص 

2) يجب أن يقبل هذا  ( .ًالخادت زاهجلا اذه ببسي ال دق ) 1

6. وفًقا للوائح وزارة االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية الكندية 

(ISED)، ال يجوز لجهاز إرسال الراديو هذا أن يعمل إال باستخدام 

ُعتمد 

بواسطة إدارة االبتكار والعلوم واالقتصاد التنمية (ISED). ولتقليل 

التشّويش الراديوي املُ

 (e.i.r.p

 

7. تُعد Apple® وشعار Apple وiPhone® عالمات تجارية لرشكة 

 App ُمسجلة يف الواليات املتحدة وبلدان أخرى. وتعد ،.Apple Inc

Store® عالمة خدمة لـ Apple Inc. Android وGoogle وشعار 

.Google Inc هي عالمات تجارية لرشكة Google PlayTM 
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. e :اإلنرتنت التايل
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