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1. تقديم المنتج

فــراش iBed الذكــي ھــو منتــج یمكنــھ تحلیــل نومــك ، ویمكنــھ مراقبــة بیانــات النــوم المھمــة المختلفــة بمــا فــي ذلــك 
معــدل ضربــات القلــب، معــدل التنفــس، حــركات الجســم، حالــة الخــروج مــن الســریر، درجــة الحــرارة والنــوم والرطوبــة 
 ،Wi-Fi عبــر  الذكــي  الھاتــف  بتطبیــق  المنتــج  یتصــل  متطــورة.  مستشــعر  تقنیــة  عبــر  النــوم،  غرفــة  فــي 
و یقــوم بانجــاز تحلیــل للنــوم و تقریــر عــن النــوم وأیًضــا اقتراحــات لتحســین النــوم، حتــى تتمكــن مــن تطویــر عــادة نــوم 

صحیة.



االتصال بمصدر الطاقة

 iBed 2. كيفية استخدام

iBed 1.2. قم بتوصیل الطاقة الكھربائیة بـ

2.2. اضغــط لفتــرة طویلــة علــى زر التشــغیل، وســیصبح ضوء المؤشــر أخضر لمدة 3 ثــواٍن، فتصبح الطاقــة الكھربائیة 
موصولة.

3.2. لتنزیــل التطبیــق، قــم بزیــارة متجــر التطبیقــات علــى الھاتــف الذكــي 
الخاص بك ثم ابحث عن الكلمة األساسیة iBed، او امسح رمز Qr الذي سیعیدك 
إلــى صفحــة الویــب iBed، حیث ســتجد رابط التطبیق فــي المتجر الموافق لھاتفك 

الذكي.



و تسجیل الدخول.

4.2. قم بربط السریر بالتیار الكھربائي.
1.4.2 تأكــد مــن تفعیــل البلوتــوث و تشــغیل نظــام تحدیــد الموقــع علــى ھاتفــك الذكــي (تحدیــد الموقــع ال یســتخدم مــن 

قبل iBed، ولكنھ ضروري لتفعیل البلوتوث في بعض الھواتف الذكیة).

2.4.2 قم بالتسجیل
افتح تطبیق iBed وقم بالتسجیل وتسجیل الدخول إلى حسابك عندما یطالبك التطبیق بذلك.



3.4.2 انقر على األسرة في القائمة الرئیسیة.

4.4.2 اختر "إضافة السریر"، ثم أضف سریرك.
في حالة وجود سریر مزدوج، اختر جانبك من السریر.



5.4.2 أدخل اسم سریرك واضغط على "قبول".

6.4.2 حدد Wi-Fi الخاص بك، ثم أدخل كلمة المرور لتوصیل السریر بنجاح.
یدعم التطبیق Android 4.4 واإلصدارات األحدث أو iOS 9.0 واإلصدارات األحدث.



7.4.2 متابعة النوم
عنــد االنتھــاء مــن إعــداد الجھــاز بنجــاح، یمكنــك رؤیــة معــدل ضربــات القلــب ومعــدل التنفــس ودرجــة حــرارة الغرفــة 

والرطوبة في التطبیق.

8.4.2 تقریر النوم
یمكنك عرض تقریر النوم عند النھوض من السریر بعد مرور ساعة من الزمن او بالضغط على "إنشاء تقریر".



نصائــح: إذا كان ضــوء المؤشــر یؤثــر علــى نومــك عند اســتخدام iBed، فیمكنــك الضغط على زر الطاقة إلیقاف تشــغیل 
ضوء المؤشر، وسیستمر الجھاز في العمل ومراقبة نومك، اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لتشغیل المؤشر.

5.2. استمتع بنومك



3. ضوء المؤ�

تشغیل یضيء الضوء األخضر

یضيء الضوء األحمر لمدة 3 ثواٍن وینطفئ

یومض الضوء األحمر

الثابت یومض الضوء األخضر

انقطاع التیار الكھربائي

انقطاع الشبكة

تحدیث البرنامج

4. مواصفات المنتج

مزود الطاقة

مدخالت الطاقة

الحد األقصى الحالي

القوة المصنفة

Wi-Fiنقل البیانات

5V 1000mA

200 mA

0.75W



ات مهمة 5. تذك��

 

6. الس�مة

یرجــى أن تضــع فــي اعتبــارك أن ھــذا المنتــج لیــس جھــاًزا طبیـًـا. یجــب علــى المســتخدمین عــدم االعتمــاد علیــھ فقــط 
وتجاھــل رعایــة الشــخص الــذي تتــم مراقبتــھ. بالنســبة للمســتخدمین الذیــن یعانــون مــن أمــراض موجــودة، یجــب علــى 

أفراد األسرة التحقق بانفسھم من حالة الشخص الذي تتم مراقبتھ من وقت آلخر.

ھذا المنتج غیر مصمم لتتبع أكثر من شخصین.

عندما یكون الشخص مستلقیًا على السریر، تأكد من أن وضع الصدر في نفس اتجاه جھاز تحكم محلل النوم.

 ال تقفز على السریر لتجنب تلف الجھاز.

تأكد من عدم وجود مصادر قریبة لالھتزاز للتأكد من أن الجھاز یمكنھ مراقبة نوم المستخدم بدقة.

ــة إلــى آخــره. قــد تســبب خطــا فــي  ــة، الغســاالت، الموســیقى الصاخب االھتــزازات التــي تســببھا المــراوح الكھربائی
تقییم المعلومات.

یجب منع الماء من االنغماس في جھاز التحكم لتجنب حدوث عطل.

 درجة الحرارة المرجعیة لنطاق عمل الطاقة الكھربائیة ھو: 0 درجة مئویة - 40 درجة مئویة.

عند توصیل محّول الطاقة بمأخذ طاقة، ال تلمس الطرف المعدني لمحّول الطاقة.

جزء الفراش من ھذا السریر لیس مكھرب والیمكن ان یسبب اي ضرر للمستعمل.

إذا كنت لن تستخدم iBed لفترة طویلة، یرجى إیقاف تشغیل جھاز التحكم وفصل مصدر الطاقة الكھربائیة.
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