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Welcome to the X-PERT Diabetes Digital Programme User Guide. 

X-PERT કે એકસપર્ટ  ડાયબીટર્ઝ ટડટિર્લ પ્રોગે્રમના ઉપયોગ કરનારાઓની માગટદટશટકા 

સ્વાગત કર ેછે 

1. Programme Overview 
The X-PERT Diabetes Digital Programme will help you learn about prediabetes or Type 2 
diabetes, and inform you about lifestyle changes that you might want to make.  
 
The programme is broken down into 6 sessions; and you must complete all the stages in order to 
progress. Content is delivered through short articles, animated videos, quizzes, games and 
interactive goal setting. We hope you find this User Guide useful to help you enjoy the programme.  
 
You can find out more about us by visiting our website: www.xperthealth.org.uk 
 

1. કાર્યક્રમન ું નનરીક્ષણ 
ધ X-PERT ડાર્બીનિઝ નડનિિલ પ્રોગ્રેમ તમને મધ મેહ કે ડાર્બીનિઝ પૂર્વેના અથર્વા ડાર્બીનિઝ પ્રકાર 2 નર્વષે 

માનહતીજ્ઞાન મેળર્વર્વામાું મદદરૂપ બનશે, અન ેતમને કદાચ જીર્વનપધ્ધનતઓમાું ફેરફાર કરર્વાની ઈચ્છા થઈ શકે ત ે

નર્વષે તમને માનહતી આપશે. 

 

આર્વા પ્રોગ્રેમ કે કાર્યક્રમને 6 સેશનોમાું નર્વભાિન કરર્વામાું આર્વે છે; અન ેપ્રગનત સાધર્વા તમાર ેબધાિ તબકકાઓ 

અર્વશ્ર્ પૂણય કરર્વાના રહેશ.ે આર્વા નર્વષર્- ર્વસ્ત  િૂુંકા લેખો કે આનિયકલ્સ, સજીર્વ કે અનનમેિેડ નર્વનડઓસ, પ્રશ્નો કે 

નિઝ, રમતો અન ેપારસ્પનરક લક્ષ્ય રચના કે સેનિુંગ કરર્વા મારફત ેનર્વતરણ કરર્વામાું આર્વે છે. અમે આશા રાખીએ 

છીએ કે ઉપર્ોગ કરનારાઓની આ માગયદનશયકા પ્રોગ્રેમમાું આનુંદ માણર્વા માિે તમન ેમદદરૂપ બનશે. 

 

અમારી ર્વેબસાઈિ  www.xperthealth.org.uk ની મ લાકાત દ્વારા તમને અમારા નર્વષે ર્વધાર ેમાનહતી મળશેેઃ 

 

 
2. Logging In  
Open the App (or go to the web page), enter your username (this is your email address) and 
password. You should have received an email asking you to set your password. If you have 
forgotten it then click the “Forgotten Password” link below the “Login securely” button. The App will 
remember your login information after you have logged in for the first time.   
 
If you have any questions or are struggling to login please contact us: 
E: admin@xperthealth.org.uk 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/www.xperthealth.org.uk
http://www.xpertdiabetesdigital.org.uk/
file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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T: 01422 847871 

2. લોગી ીંગ ઈન  
એપ (App) ખોલી (અથર્વા ર્વેબ પિેમાું િઈ), તમારું  ર્ૂઝરનેમ (આ તમારું  ઈમેઈલ સરનામ  છે) અન ેપાસર્વડય  દાખલ 

કરો. તમને તમારો પાસર્વડય  સેિ કરર્વા માિેની નર્વનુંતી કરતો ઈમેઈલ તમને મળર્વો િોઈએ. િો તમે ત ેભૂલી ગર્ા 

હોર્ તો પછી “લોગઈન નસકર્ રનલ” બિન નીચ ે“ફગોિન પાસર્વડય” નલુંક નલલક કરો. પહેલી ર્વખત માિે તમે લોગ કર્ાય 

પછી એપ (App) તમારી લોગીુંગ માનહતી ર્ાદ રાખશ.ે 

 

િો તમને કોઈ પ્રશ્નો હોર્ અથર્વા લોગીન કરર્વામાું મ સીબત િણાર્ તો કૃપા કરી અમારો સુંપકય  કરશોેઃ 

ઈેઃ admin@xperthealth.org.uk 

િેેઃ 01422 847871 
 

 
 

3. Getting Started  
Before you begin the sessions, the App will ask you to input some basic information (your gender, 
height, weight, what you want to get out of the programme, and your current activity levels). Once 
you’ve completed these steps you are ready to go!  

 

3. શરૂઆત કરવા  

તમે સેશનો કે સત્રો શરૂ કરો તે પહેલાું, એપ (App) તમન ેથોડીક મૂળ-પાર્ાની માનહતીના (તમારી જાનત, ઊું ચાઈ, 

ર્વિન, આર્વા પ્રોગ્રેમમાુંથી તમે શ ું મેળર્વર્વાની ઈચ્છા રાખો છો, અને તમારી ચાલ  પ્રર્વૃનતના લેર્વલ કે કક્ષા) ઈનપૂિ કે 

નનર્વેશ નર્વષે પૂછશ.ે એકર્વખત િર્ાર ેતમે આ કદમ કે કાર્યર્વાહીઓ (સ્િેપ્સ) પણૂય કરો ત્ર્ાર ેતમે િર્વા માિે તૈર્ાર 

હશો! 
 

4. Navigation  
The App is colour-coded to help you know what stage of the programme you’re at. Sections you 
have already completed will be in blue, and your current session/activity (the one that you’ll need 
to complete next) will be in orange. If an area is greyed out, this means it is inaccessible until you 
complete the previous sections.  
 
At the top of the Homepage you will find a ring which tracks your progress. The ring will fill up in 
green as you complete each activity. This lets you know how much of the session you have 
completed. You can continue your current session by clicking the orange button that says 
“Continue Programme” just below this. 
 
Please note, after you have completed a session you will have to wait 24 hours before the 
next one becomes available.  
 

file:///C:/Users/lisa.graham/Desktop/admin@xperthealth.org.uk
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In the top right-hand corner of every page you will see three lines. Selecting these will take you to 
the Menu. Within the Menu you have easy access to Programme Support, Awards, Exercises, 
Recipes, Carbs & Cals, Goals, Health Results, Medication, Settings, and Logout.  
You can return to the Homepage at any time by selecting the Home icon in the top left-hand 
corner.  
 

4. નેટવગશેન કે માગટટનદેશન 

તમે પ્રોગ્રેમ કે કાર્યક્રમના કર્ા તબકકે છો તે જાણર્વામાું તમન ેમદદરૂપ બનર્વા આ એપ (App) રુંગીન સુંકેતર્વાળો 

(કલર- કોડેડ) છે. તમે િ ેનર્વભાગો કે સેકશન્સ પહેલથેી પૂણય કર્ાય હશ ેત ેબ્લૂમાું હશ ેઅન ેતમારી ચાલ  સેશન/પ્રર્વૃનત 

(કોઈ એક કે િ ેહરે્વ પછી પૂણય કરર્વાની િરૂર રહેશ)ે તે ઓનરુંિ કે નારુંગી રુંગમાું હશ.ે િો કોઈ નર્વસ્તાર ગ્ર ેકે ભૂખરા 

રુંગમાું થઈ જાર્ તો આનો અથય કે િર્ાું સ ધી તમે અગાઉના નર્વભાગો પૂણય કરો ત્ર્ાું સ ધી તેની સ ગમતા- પ્રર્વેશ મળી 

શકે નનહ. 

 

હોમપિેના (Homepage) ઉપરના ભાગમાું તમને કોઈ એક નરુંગ કે ગોળાકાર િોર્વામાું આર્વશે કે િ ેતમારી પ્રગનત 

નર્વષે માનહતી મેળર્વશે (િરેક). દરકે પ્રરૃ્વનત પૂણય થતા આ નરુંગ કે ગોળકાર લીલા રુંગથી ભરાઈ િશે. આ તમન ેમાનહતી 

મેળર્વર્વા દેશે કે તમે સેશનમાું કેિલ  પૂણય કર્ ય છે. તમે તમારી ર્વતયમાન હે હાલની સેશન ચાલ  રાખર્વા ઓનરુંિ બિન 

નલલક કરી શકો કે િ ેિણાર્વ ેછે “પ્રોગ્રામ ચાલ  રાખો” (“Continue Programme”) િ ેકેર્વળ આ નીચ ેછે.    

 

     
 

કૃપા કરી નોુંધ લેશો કે, તમે એક સેશન પૂરી કર્ાય પછી હરે્વ પછી કોઈ એક મળી રહે તે પહેલાું તમાર ે24 કલાકોની 

રાહ િોર્વી પડશ.ે 

 

દરકે પાના ઉપરની િમણી બાિ ના ખૂણામાું તમન ેત્રણ લીિીઓ િોર્વા મળશ.ે આને પસુંદ કરર્વાથી તમને મેન્ર્ૂ 

માિે લઈ િશ.ે મેન્ર્ૂની અુંદર તમને સહેલાઈથી પ્રોગ્રેમ સપોિય , એર્વોડયસ, એકસરસાઈઝીસ, રનેસનપઝ, કાબયસ અન ે

કાલ્સ, ગોલ્સ, હેલ્થ નરઝલ્િસ, મેનડકેશન, સેનિુંગ્સ અને લોગઆઉિ માિે સ ગમતા- પ્રર્વેશ મળશ.ે 

 

ઉપરના ડાબી બાિ ના ખૂણામાું હોમ આઈકનની (Home icon) પસુંદગી દ્વારા કોઈ પણ સમર્ે તમે હોમપિેમાું 

(Homepage) પાછા આર્વી શકો. 

 
5. Exercise 
You can begin an exercise session at any point during the programme by selecting the Menu 
button, and then Exercise - or by clicking on the Person icon on the navigation bar at the bottom of 
the screen.  
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Choose whether you want to do the easy, medium, or hard version of the workout. Once you’ve 
selected the difficulty level, you will be guided through a workout, consisting of 12 different 
exercises separated by short rests. You will be able to pause/stop at any point, and can skip any 
exercises that you can’t, or don’t want to do. It is recommended that you be active most days, and 
the more often you do them the easier these exercises will become!  
If you have any concerns, or have any other health conditions that may affect your ability to take 
part in physical activity, then talk to your healthcare team before you start using this function. 
 

5. કસરત 
મેન્ર્ૂ બિનની પસુંદગી દ્વારા તમે પ્રોગ્રેમ દરનમર્ાન કોઈ પણ પોઈન્િ- તબકકે તમે કસરત સેશનની શરૂઆત કરી 

શકો, અને ત્ર્ારબાદ કસરત કરો- અથર્વા આર્વી સ્ક્રીનના નીચેના નેનર્વગેશન બાર ઉપર પસયન આઈકન ઉપર નલલક 

દ્વારા. 

 

તમને અભ્ર્ાસ કે કસોિીના (ર્વકયઆઉિ) સરળ, મધ્ર્મ અથર્વા મ શ્કેલ ર્વૃતાુંત કરર્વાની ઈચ્છા છે કે નનહ તેની 

પસુંદગી કરો. એકર્વખત િર્ાર ેતમે મ શ્કેલ લેર્વલ કે કક્ષાની પસુંદગી કરો, ત્ર્ાર ેતમન ેઆર્વા અભ્ર્ાસ મારફતે 

માગયદશયન આપર્વામાું આર્વશે, કે િ ે12 િ દીિ દી કસરતો દ્વારા િૂુંકા આરામ- નર્વશ્રામથી બનેલ હશ.ે તમે કોઈ પણ 

પોઈન્િ- તબકકે થોભી (પોઝ)/ બુંધ (સ્િોપ) થઈ અને કોઈ પણ કસરતો તમે કરી ન શકો, અથર્વા કરર્વાની ઈચ્છા ન 

હોર્ તે નસ્કપ કે છોડી દઈ શકો. એર્વી ભલામણ કરર્વામાું આર્વે છે કે તમે મોિા ભાગના નદર્વસોએ નક્રર્ાશીલ રહો, 

અન ેિિેલી ર્વધાર ેર્વારુંર્વાર તમે તે કરશો તેિલી આર્વી કસરતો- એકસરસાઈઝ ર્વધાર ેસરળ બનશે! 

 

તમે આર્વા કાર્ય કે ફુંકશનનો ઉપર્ોગ શરૂ કરો ત ે પહેલાું, િો તમન ે કોઈ પણ નફકર- નચુંતાઓ હોર્, અથર્વા 

શારીનરક પ્રર્વૃનતમાું ભાગ લરે્વાની તમારી ક્ષમતાને અસર કર ેતેર્વી કોઈ પણ બીજી આરોગ્ર્ને લગતી નસ્થનત હોર્, તો 

પછી તમારી હેલ્થકેર કે આરોગ્ર્ સુંભાળ િીમ સાથે ર્વાતચીત કરો. 

 

6. Recipes 
A list of healthy recipes is available to view. Click on the Menu button and then select Recipes, or 
click on the Chef icon on the navigation bar at the bottom of every page. You can filter recipes by 
meal type to help you find the right recipe for you. Please note, recipes are in English. 

 

6. રટેસટપસ- ખાવાની વાની બનાવવાની માટિતી 

આરોગ્ર્ર્વધયક રનેસનપઝની ર્ાદી િોર્વા માિે મળી રહે છે. મેન્ર્ૂ બિનન ેનલલક કરી અન ેત્ર્ાર પછી રનેસનપઝ પસુંદ 

કરો, અથર્વા દરકે પાનાની નીચ ેનેનર્વગેશન કે માગયદશયક બાર ઉપર શેફ આઈકનને નલલક કરો. તમારા માિે ર્ોગ્ર્ 

રનેસનપ શોધર્વામાું તમને મદદ કર ેતે માિે ભોિનના પ્રકાર દ્વારા આર્વી રનેસનપઝને નફલ્િર કે તેમાુંથી માગય શોધી 

કાઢો. કૃપા કરી નોીંધ લેશો કે, રટેસટપઝ ઈીં ટલલશમાીં છે. 

 
7. Tracking your lifestyle  
Within the App you can record your mood and how well you have slept each day by using the 
emotion icons on the Homepage. You can also input the amount of water you drink on a daily 
basis and see how many steps you have done. This can be useful to help you track your progress. 
 
To track your steps either add this information manually at the end of each day, by clicking on the 
Person icon on the navigation bar at the bottom of the page, or automatically by linking the App to 
your device’s activity tracker (this function will only work for devices that can track steps using 
Google Fit or Apple Health).  
 

7. તમારી જીવનપધ્ધટતન ેશોધી કાઢો  
હોમપિે (Homepage) ઉપરના ઈમોશન કે લાગણીના આઈકન્સના ઉપર્ોગ દ્વારા દરરોિ તમે કેર્વી સારી ઊું ઘ 

લીધી છે અન ેતમારા મૂડ કે મનની નસ્થનતનો એપની (App) અુંદર તમે નરકોડય  કરી શકો. તમે કેિલા કદમ- પગલા 
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ભર્ાય છે ત ેિોઈ શકો અન ેદરરોિની ભૂનમકાએ તમે પાણીના પ્રમાણનો કેિલો િથ્થો પીધો છે તેનો ઈનપૂિ કે નનર્વેશ 

પણ કરી શકો. તમારી પ્રગનત શોધી કાઢર્વામાું તમને મદદરૂપ બનર્વા આ ઉપર્ોગી થઈ શકે. 

 

તમારા કદમ કે પગલાઓ નર્વષે માનહતી મેળર્વર્વા (િરેક) કાુંતો દરકે નદર્વસના અુંતે આર્વી માનહતી હાથ ર્વડે ઉમેરી 

શકો, કે િ ેપાનાની નીચ ેનેનર્વગેશન બાર ઉપર પસયન આઈકનને નલલક દ્વારા થઈ શકે, અથર્વા એપને (App) તમારા 

સાધનની પ્રર્વૃનતર્વાળા િરેકરના િોડાણ દ્વારા આપોઆપ કરી શકાર્ (િ ેસાધનો ગ ગલ નફિ (Google Fit) અથર્વા 

એપલ હેલ્થનો (Apple Health) ઉપર્ોગ કરી કદમ- પગલાઓ શોધી શકે તરે્વા સાધનોમાુંિ ફકત આર્વ  કાર્ય થઈ 

શકે). 

 

8. Awards  
Throughout the programme you will receive awards when you reach certain milestones. The 
awards can be accessed through the Menu or by selecting the awards panel on your Homepage.  
 

8. એર્વોડયસ - પ રસ્કાર  
સમગ્ર કાર્યક્રમમાું તમે િર્ાર ેઅમ ક ચોકકસ મહત્ર્વપણૂય ઘિના કે તબકકાએ પહોુંચો ત્ર્ાર ેતમને એર્વોડયસ કે પ રસ્કાર 

મળે છે. આર્વા પ રસ્કારની સ ગમતા મેન્ર્ૂ મારફતે અથર્વા તમારા હોમપિે ઉપર એર્વોડયસ પેનલની પસુંદગી દ્વારા 

મળી શકે. 

  

9. Programme Support  
Programme Support (only available in English) is located in the Menu and provides additional 
information and advice.     
 
Book a Consultation: Choose a date/time for a telephone appointment with an English speaking 
Health Coach. You can invite a friend or family member to join the consultation to translate. 
Live Chat: Ask a question, and suggested answers will appear based on your key words.  
Group Chat: Discuss anything related to the programme with other users and a Health Coach. 
Online Forum: Ask questions, swap recipes, and visit the Resources Library to download free 
templates to use at home.  
FAQs: Read regularly asked questions, use the search bar to find a relevant question more 
quickly.  
Contact Us: If you are having any issues please ask for help.  
 

9. પ્રોગે્રમ કે કાયટક્રમનો સપોર્ટ   

પ્રોગ્રેમ સપોિય  કે કાર્યક્રમનો આધાર (ફકત ઈું નગ્લશમાુંિ (અુંગ્રજેીમાુંિ) મળી શકે) મેન્ર્ૂમાું નસ્થત થર્ેલ હોર્ છે અન ે

તે ર્વધારાની માનહતી અન ેસલાહ પૂરી પાડે છે. 

 

કન્સલ્િેશન કે સલાહમુંત્રણા બ ક કરાર્વો કે નોુંધાર્વોેઃ અુંગ્રજેી ભાષા બોલનાર હેલ્થ કોચ સાથે કોઈ એક તારીખ/ સમર્ 

માિેની િેનલફોન એપોઈન્િમેન્િ પસુંદ કરો. તમે સલાહમુંત્રણામાું અથયઘિન કરર્વામાું િોડાર્વા માિે કોઈ એક નમત્ર 

અથર્વા ક િ ુંબના સભ્ર્ને આમુંત્રણ આપી કે બોલાર્વી શકો. 

લાઈર્વ ચેિ કે જીર્વુંત ર્વાતચીતેઃ કોઈ એક પ્રશ્ન પછૂો, અન ેતમારા મહત્ર્વના શબ્દોના આધાર ઉપર સૂચન કરલે 

િર્વાબો િોર્વા મળશ.ે 

ગ્રૂપ ચેિ (ગપસપ): બીજા ઉપર્ોગ કરનારાઓ અન ેકોઈ એક હેલ્થ કોચ સાથે કાર્યક્રમને લગતી કોઈપણની ચચાય 

કરો. 

ઓનલાઈન ફોરમેઃ પ્રશ્નો પૂછો, રનેસનપઝની અદલાબદલી કરો, અને ઘર ેઉપર્ોગ કરર્વા મફત િેમ્પપ્લેિસ ડાઉનલોડ 

કરર્વા  નરસોસીસ લાઈબ્રનરની મ લાકાત લો. 

ર્વારુંર્વાર પૂછર્વામાું આર્વતા પ્રશ્નોેઃ નનર્નમતરીતે ર્વારુંર્વાર પૂછર્વામાું આર્વતા પ્રશ્નોને ર્વાુંચી કે અભ્ર્ાસ કરી, સચય 

(શોધર્વા માિેના) બારનો ઉપર્ોગ કરી લાગતાર્વળગતા પ્રશ્નની ર્વધાર ેિલદીથી માનહતી મેળર્વો. 

અમારો સુંપકય ેઃ િો તમને કોઈ પણ ઈશ્ર્ૂઝ કે મ શ્કેલીઓ િણાર્ તો કૃપા કરી મદદ માિે નર્વનુંતી કરો. 
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10. Settings  
The Settings section is in the Menu tab, and includes:  
 
Notifications: Use the alarm icon to set notification alerts. Use the green tick/grey plus icon to 
choose which items you want displayed on your homepage.  
Account settings: Change your email address, update your name, set a new password, change 
the units used in the app, or upload a picture to your profile. There are also instructions on how to 
opt-out of allowing us to use your data for the use of auditing the outcomes of the programme. 
Terms & Conditions: Read about the terms of use and what you can expect from us (English only).  
Privacy Policy: Learn how we keep your data private and secure.  
 

10. સેટર્ીંલસ- રચના 
સેનિુંગ્સ નર્વભાગ મેન્ર્ૂ િેબમાું હોર્ છે અન ેતેમાું સમાર્વેશ છેેઃ 

 

નોનિનફકેશન્સ- સૂચનાઓેઃ નોનિનફકેશન એલિયસ (સૂચનાઓર્વાળા સાર્વધ) સેિ કરર્વા માિે આર્વા એલામય 

આઈકનનો ઉપર્ોગ કરો. તમારા હોમપિે (Homepage) ઉપર તમને કઈ આઈિમો બતાર્વર્વામાું આર્વે તેર્વી ઈચ્છા 

હોર્ તો પસુંદ કરર્વા ગ્રીન નિક/ગ્રે પ્લસ આઈકનનો ઉપર્ોગ કરો. 

એકાઉન્િ સેનિુંગ્સેઃ તમારું  ઈમેઈલ સરનામ ું બદલી, તમારું  નામ અધતન કરી, નર્વા પાસર્વડયની રચના કરી, એપમાું 

(App) ઉપર્ોગ કરર્વામાું આર્વેલ ર્ૂનનિસ બદલો, અથર્વા  તમારા પ્રોફાઈલમાું નપકચર અપલોડ કરો.  તમારા ડેિા- 

માનહતીનો ઉપર્ોગ કરર્વા અમન ેપરર્વાનગી આપર્વામાું કેર્વી રીતે ભાગ લેર્વાન ું ના પસુંદ કરર્વા માિે પણ સૂચનાઓ 

છે કે િ ેપ્રોગ્રેમના પનરણામોના ઓનડિ કરર્વા માિેનો ઉપર્ોગ હોર્ છે. 

શરતો અન ેબુંધણીઓેઃ ઉપર્ોગ કરર્વાની શરતો નર્વષે અભ્ર્ાસ કરો અન ેતમે અમારી પાસ ેશ ું અપેક્ષા રાખી શકો 

(ફકત ઈું નગ્લશમાું) 

નપ્રર્વનસ નપનલનસેઃ અમે તમારી માનહતી- ડેિા કેર્વી રીતે ખાનગી અન ેસ રનક્ષત રાખીએ છીએ તેન ું માનહતી-જ્ઞાન 

મેળર્વો. 


