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

எக்ஸ்-பெரட் ்(X-PERT) நீரிழிவு ந ோய் டிஜிட்டல் ஆய்வுத் 

திட்ட வழிகாடட்ிக்கு உங்களை வரவவற்கிவறாம். 

 
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. ஆய்வுத் திடட்ம் குறித்த கண்வணாட்டம் 
எக்ஸ்-பெரட் ்நீரிழிவு டிஜிட்டல் ஆய்வுத் திட்டம் நீரிழிவு நநோய்க்கு 

முந்ததய நிதை அல்லது வகக 2 நீரிழிவு நநோய் ெற்றி அறிந்துபகோள்ள 

உங்களுக்கு உதவும், நமலும் வோழ்க்ககமுகறயில் நீங்கள் பெய்ய 

விரும்பும் மோற்றங்ககளெ் ெற்றி உங்களுக்குத் பதரிவிக்கும். 

இந்த ஆய்வுத் திட்டம் 6 அமரவ்ுகளோகெ் பிரிக்கெ்ெடட்ுள்ளது; அடுத்த 

கட்டத்திற்குெ ்பெல்ல நீங்கள் அகைத்து நிகலககளயும் 

முடிக்கநவண்டும். சிறு கடட்ுகரகள், அைிநமஷை் பெய்யெ்ெட்ட 

வீடிநயோக்கள், விைோடிவிைோக்கள், நகம்கள் மற்றும் பதோடரெ்ோடல் 

இலக்கு அகமெ்பு நெோை்றவற்றில் வோயிலோக உள்ளடக்கம் 

வழங்கெ்ெடுகிறது. நீங்கள் ஆய்வுத் திட்டத்தத மகிழ்சச்ியுடன் 

நமற்ககோள்ள உதவுவதற்கு இந்த வழிகோட்டி உங்களுக்குப் 

ெயனுள்ளதோக இருக்கும் எை்று நம்புகிநறோம். 

எங்ககளெ் ெற்றி நமலும் அறிந்துபகோள்ள நீங்கள் ெோரக்வயிட 

நவண்டிய வகலத்தளம்: www.xperthealth.org.uk  
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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 
T: 01422 847871 
 

2. உை்நுளைதல் 

பெயலிகயத் திறக்கவும் (அல்லது வகலெ் ெக்கத்திற்குெ ்பெல்லவும்), 
உங்கள் ெயைர ்பெயர ்(இது உங்கள் மிை்ைஞ்ெல் முகவரி) மற்றும் 
கடவுெப்ெோல்கல உள்ளிடவும். உங்கள் கடவுெப்ெோல்கல 

அகமக்குமோறு நகடட்ு உங்களுக்கு மிை்ைஞ்ெல் வரும். 

உங்களுகடய கடவுெப்ெோல்கல நீங்கள் மறந்திருந்தோல் 

“ெோதுகோெ்ெோக உள்நுகழக” பெோத்தோனுக்குக் கீநழ உள்ள “கடவுெப்ெோல் 

மறந்துவிட்டது” இகணெ்பிகை கிளிக் கசய்யவும். நீங்கள் முதல் 

முகறயோக உள்நுகழந்த பிறகு உங்கள் உள்நுகழவுத் தகவகல 

பெயலி நிகைவில் கவத்துக்பகோள்ளும். 

உங்களிடம் ஏநதனும் நகள்விகள் இருந்தோல் அல்லது உள்நுகழய 

சிரமெ்ெட்டோல் தயவுபெய்து எங்ககளத் பதோடரப்ுபகோள்ளவும். 

மிை்ைஞ்ெல்: admin@xperthealth.org.uk 

பதோகலநெசி: 01422847871 
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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. பதாடங்குதல் 
நீங்கள் அமரவ்ுககளத் பதோடங்குவதற்கு முை், சில அடிெ்ெகடத் 

தகவல்ககள அளிக்குமோறு பெயலி உங்ககளக் நகடட்ுக்பகோள்ளும் 

(உங்கள் ெோலிைம், உயரம், எகட, ஆய்வுத் திட்டத்திை் இருந்து 

பவளிநயற உங்களுக்கு எை்ை நவண்டும் மற்றும் உங்கள் 

தற்நெோகதய பெயல்ெோடு நிகலகள்). இந்தெ் ெடிகள் அகைத்கதயும் 

முடித்தவுடை் நீங்கள் உள்பெல்ல தயோர!் 

 
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. 
 
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. பெயலியினுள் வழிபெலுத்துதல் 

நீங்கள் ஆய்வுத் திட்டத்தில் எந்த நிகலயில் இருக்கிறீரக்ள் எை்ெகத 

அறிய பவவ்நவறு வண்ணக் குறியீடுகள் உள்நள இருக்கிை்றை. 

நீங்கள் ஏற்கைநவ முடித்த பிரிவுகள் நீல நிறத்தில் இருக்கும், நமலும் 

உங்கள் தற்நெோகதய அமரவ்ு/பெயல்ெோடு (அதோவது நீங்கள் அடுதத்ு 

முடிக்க நவண்டிய நிகல) ஆரஞ்சு நிறத்தில் இருக்கும். ெோம்ெல் 

நிறத்தில் ஒரு நிகல இருக்கிறது எை்றோல் அதற்கு முந்கதய நிகலகய 

முடிக்கோமல் இதற்குள் நீங்கள் வரஇயலோது எை்று பெோருள்.  

முகெ்புெ் ெக்கத்திை் நமற்புறத்தில் உங்கள் முை்நைற்றத்கதத் 

தடமறிவதற்கோன ஒரு வகளயத்கதக் கோண்பீரக்ள். அது நீங்கள் 
ஒவ்பவோரு நிகலகய முடிக்கும்நெோதும் ெெக்ெ வண்ணமோக மோறும். 

இது நீங்கள் எத்தகை நிகலககள முடித்திருக்கிறீரக்ள் எை்ெகத 

அறிய உதவுகிறது. 
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இதற்குக் கீநழ உள்ள “ஆய்வுத் திட்டத்ததத் பதோடரக்” எைக் 

குறிெ்பிடட்ுள்ள ஆரஞ்சு பெோத்தோகை கிளிக் கசய்வதன் மூலம் 

உங்கள் தற்நெோகதய அமரக்வத் பதோடரலோம் 
தயவுபெய்து கவனிக்கவும்: நீங்கை் ஒரு அமரள்வ முடித்த பிறகு 

அடுத்த நிளலக்குெ ்பெல்ல 24 மணிவநரம் காத்திருக்க 

வவண்டியிருக்கும். 

 

ஒவ்பவோரு ெக்கதத்ிை் நமல் வலது மூகலயிலும் நீங்கள் மூை்று வரிெ் 

பெோத்தோை் ஒை்கறக் கோண்பீரக்ள். இகதத் நதரந்்பதடுெ்ெதிை் மூலம் 

அது உங்ககள பமனுவுக்கு அகழத்துெ ்பெல்லும். பமனுவுக்குள், 

ஆய்வுத் திட்ட ஆதரவு, விருதுகள், ெயிற்சிகள், ெகமயல் குறிெ்புகள், 

Carbs & Cals, இலக்குகள், உடல்நல முடிவுகள், மருந்து, அகமெ்புகள் 

மற்றும் பவளிநயறுதல் நெோை்றவற்கற நீங்கள் எளிதோக அணுகலோம். 

நமலும் நமநல இடது ெக்க மூதையில் உள்ள முகெ்பு ஐகோகைத் 

நதரந்்பதடுெ்ெதை் மூலம் எந்த நநரத்திலும் நீங்கள் முகெ்புெ் 

ெக்கத்திற்குத் திரும்ெலோம். 

 
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.  
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. ெயிற்சி 

பமனு பெோத்தோகைத் நதரந்்பதடுதத்ு அதில் உள்ள ெயிற்சி எை்ெகத 

கிளிக் கசய்வதை் மூலம் - அல்லது திகரயிை் கீழ்ெ்ெகுதியில் 

பகோடுக்கெ்ெடட்ுள்ள வழிபெலுத்துதல் ெட்டியில் உள்ள நெர ்ஐகோகை 

கிளிக் கசய்வதை் மூலம் -ஆய்வுத் திட்டத்திை்நெோது எந்த நநரத்திலும் 

நீங்கள் ஒரு ெயிற்சி அமரக்வத் பதோடங்கலோம். பிை்ைர ்ெயிற்சி 

பெய்யலோம். 

ெயிற்சியில் எளிதோை, நடுத்தர அல்லது கடிைமோை ெயிற்சிகய 

நீங்கள் பெய்ய விரும்புகிறீரக்ளோ எை்ெகதத் நதரவ்ு பெய்யலோம். கடிை 

நிகல எை்ெகதத் நதரந்்பதடுத்தோல், குறுகிய ஓய்வு மூலம் 

பிரிக்கெ்ெட்ட 12 பவவ்நவறு ெயிற்சிககளக் பகோண்ட ெயிற்சித் 

பதோகுெ்பு உங்களுக்கு அளிக்கெ்ெடும். உங்களோல் பெய்ய முடியோத 

அல்லது பெய்ய விரும்ெோத எந்தெ் ெயிற்சிககளயும் நீங்கள் எந்த 

நநரத்திலும் இகடநிறுத்தம் பெய்யலோம் / நிறுத்தலோம், மற்றும் 
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தவிரக்்கலோம். நீங்கள் பெரும்ெோலோை நோட்களில் சுறுசுறுெ்ெோக 

இருக்க நவண்டுபமை ெரிந்துகரக்கிநறோம், நீங்கள் ெயிற்சிககள 

எவ்வளவு அதிகமோகெ ்பெய்கிறீரக்நளோ அகவ உங்களுக்கு அவ்வளவு 

எளிதோகிவிடும்! 

உடல் பெயல்ெோட்டில் கலந்துபகோள்ள முடியோத அளவுக்கு உங்களுக்கு 

ஏநதனும் கவகலகள் இருந்தோல், அல்லது உடல் பிரெச்ிகைகள் 

இருந்தோல் இந்தெ ்பெயகலத் பதோடங்குவதற்கு முை்பு உங்கள் 

சுகோதோரக் குழுவுடை் நெசுங்கள். 

 
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. ெளமயல் குறிெ்புகை் 

ஆநரோக்கியமோை ெகமயல் குறிெ்புகள் ெட்டியகல நீங்கள் கோணலோம். 

பமனு பெோத்தோகை கிளிக் கசய்யவும், பிை் ெகமயல் குறிெ்புகள் 

எை்ெகதத் நதரந்்பதடுக்கவும், அல்லது ஒவ்பவோரு ெக்கத்திை் 

கீழ்ெ்ெகுதியில் பகோடுக்கெ்ெடட்ுள்ள வழிபெலுத்துதல் ெட்டியில் உள்ள 

ெகமயல்கோரர ்ஐகோகை கிளிக் கசய்யலோம். உங்கள் உடல்நிகலக்குெ் 

பெோருத்தமோை ெகமயல் குறிெ்புககளக் கோண உணவு வககயிை் 

அடிெ்ெகடயில் நீங்கள் அவற்கற நதடிெ் ெோரத்்துத் 

நதரந்்பதடுக்கலோம். 

(ெளமயல் குறிெ்புகை் அளனத்தும் ஆங்கிலத்தில் 

எழுதெ்ெட்டிருக்கும் என்ெளதக் கவனத்தில் பகாை்ைவும்) 

 
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. உங்கை் வாை்க்ளகமுளறளயக் கண்காணித்தல் 
முகெ்புெ் ெக்கத்தில் உணரெ்ச்ி ஐகோை்ககளெ் ெயை்ெடுத்தி இந்த 

பெயலிக்குள் உங்கள் மைநிகலகயயும், ஒவ்பவோரு நோளும் நீங்கள் 

எவ்வளவு தூங்கிைீரக்ள் எை்ெகதயும் ெதிவு பெய்யலோம். நீங்கள் 

திைமும் அருந்தும் நீரிை் அளகவயும் உள்ளிடலோம், நமலும் நீங்கள் 

எத்தகை நிகலகள் முடித்துள்ளீரக்ள் எை்ெகதெ் ெோரக்்கலோம். உங்கள் 

முை்நைற்றத்கதக் கண்கோணிக்க இது உதவியோக இருக்கும். 
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நீங்கள் எத்தகை அடி நடக்கிறீரக்ள் எை்ெகதக் கண்கோணிக்க, 

ஒவ்பவோரு நோளிை் முடிவிலும், ெக்கதத்ிை் கீழ்ெ்ெகுதியில் 

பகோடுக்கெ்ெடட்ுள்ள வழிபெலுத்துதல் ெட்டியில் உள்ள நெர ்ஐகோகை 

கிளிக் கசய்வதன் மூலம் தகமுதறயோக இந்தத் தகவகல நீங்கள் 

நெரக்்கலோம் அல்லது உங்கள் ெோதைதத்ிை் பெயல்ெோடு 

கண்கோணிெ்ெோனுடை் பெயலிகய இகணெ்ெதை் மூலம் தோைியங்கு 

முகறயில் நீங்கள் அகதெ ்பெய்ய முடியும். 

(இந்தெ ்பெயல்ெோடு நவகல பெய்ய உங்கள் ெோதைம் கூகுள் ஃபிட் 

(Google Fit) அல்லது ஆெ்பிள் பெல்த் (Apple Health) பெயலிககளெ் 

ெயை்ெடுத்தி நீங்கள் நடக்கும் அடிககளக் கண்கோணிக்கிை்ற 

அம்ெத்கதக் பகோண்டிருக்க நவண்டும்). 

 
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. விருதுகை் 

ஆய்வுத் திட்டம் முழுவதும் நீங்கள் குறிெ்பிட்ட சில கட்டங்ககள 

அகடயும்நெோது அதற்குரிய விருதுககளெ் பெறுவீரக்ள். 

விருதுககள பமனு மூலம் அல்லது உங்கள் முகெ்புெ் ெக்கத்தில் உள்ள 

விருதுகள் நெைகலத் நதரந்்பதடுெ்ெதை் மூலம் அணுகலோம். 

 
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. ஆய்வுத் திடட் ஆதரவு 
ஆய்வுத் திட்ட ஆதரவு (இது ஆங்கிலத்தில் மடட்ுநம இருக்கும்) எை்ெது 

கூடுதல் தகவல் மற்றும் ஆநலோெகைககள உங்களுக்குத் 

தருவதற்கோக பமனுவில் இடம்பெற்றுள்ளது. 
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ஆவலாெளன பெறுவதற்குெ் ெதிவுபெய்க: ஆங்கிலம் நெசும் 

சுகோதோரெ் ெயிற்சியோளருடை் பதோகலநெசி வோயிலோை நியமைெ ்

ெந்திெ்புக்கோை நததி / நநரத்கத நதரவ்ு பெய்யவும். 

ஆநலோெகையிை்நெோது பமோழிபெயரத்்துெ ்பெோல்வதற்கோக நீங்கள் 

உங்கள் குடும்ெ உறுெ்பிைகரநயோ அல்லது நண்ெகரநயோ உதவிக்கு 

அகழக்கலோம். 

வநரளல உரையோடல்: ஒரு நகள்வி நகட்டோல், உங்கள் முக்கியெ ்

பெோற்களிை் அடிெ்ெகடயில் அதற்குெ் ெரிந்துகரக்கெ்ெடட்ுள்ள 

ெதில்கள் நதோை்றும். 

குழு உரையோடல்: ஆய்வுத் திட்டம் பதோடரெ்ோை எகதயும் மற்ற 

ெயைரக்ள் மற்றும் சுகோதோரெ் ெயிற்சியோளருடை் 

கலந்துகரயோடுங்கள். 

இளணயவழி மன்றம்: நகள்விகள் நகளுங்கள், ெகமயல் 

குறிெ்புககளப் பரிமோறிக் ககோள்ளுங்கள், மற்றும் வீட்டிலிருந்தெடிநய 

ெயை்ெடுத்துவதற்கு உங்களுக்குத் நதகவயோை சில 

எடுத்துக்கோடட்ுககளெ் ெதிவிறக்கம் பெய்வதற்கு வளநூலகத்கதெ் 

ெோரக்வயிடுங்கள். 

அடிக்கடி வகடக்ெ்ெடும் வகை்விகை்: 

வழக்கமோக நகடக்ெ்ெடும் நகள்விககளெ் ெடியுங்கள், நமலும் 

உங்களுக்குெ் பெோருத்தமோை சில நகள்விகய விகரவோகக் கோண 

நதடல் ெட்டிகயெ் ெயை்ெடுத்தவும். 

எங்களைத் பதாடர்பு பகாை்ளுங்கை்: உங்களுக்கு ஏநதனும் 

சிக்கல்கள் இருந்தோல் தயவுபெய்து உதவி நகடக்வும் 

 
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 aboutthe terms of use and what you can expect from us 
(English only).  
Privacy Policy:Learn how we keep your data private and secure.  
 

10. அளமெ்புகை் 

அகமெ்புகள் பிரிவு பமனு ெட்டியில் உள்ளது, இதில் உள்ளடங்குவை:  

அறிவிெ்புகை்: அறிவிெ்பு விழிெ்பூட்டல்ககள அகமக்க அலோரம் 

ஐகோகைெ் ெயை்ெடுத்தவும். நீங்கள் விரும்புகிற விஷயங்ககளத் 

நதரவ்ுபெய்து உங்கள் ெோதைத்திை் முகெ்புெ் ெக்கத்தில் கவக்க ெெக்ெ 

நிற சரிகுறி / ெோம்ெல் நிறக் கூட்டல் ஐகோகைெ் ெயை்ெடுத்தவும். 

கணக்கு அளமெ்புகை்: இதன் மூைம் உங்கள் மிை்ைஞ்ெல் 

முகவரிகய மோற்றவும், உங்கள் பெயகரெ் புதுெ்பிக்கவும், புதிய 

கடவுெப்ெோல்கல அகமக்கவும், பெயலியில் ெயை்ெடுத்தெ்ெடும் 
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யூைிடக்கள மோற்றவும் அல்லது உங்கள் சுயவிவரத்தில் ஒரு ெடத்கத 

ெதிநவற்றம் பெய்யவும் முடியும். 

நமலும் இந்தத ்ஆய்வுத் திட்டத்திை் முடிவுககள தணிக்கக பெய்ய 

பயன்படுத்துவதற்கு உங்கள் தரகவெ் ெயை்ெடுத்த எங்களுக்கு 

எவ்வோறு அனுமதி மறுப்பது என்பது குறித்த அறிவுறுத்தல்களும் 

உள்ளை. 

விதிமுளறகை் மற்றும் நிெந்தளனகை்: ெயை்ெோடட்ு விதிமுகறகள் 

மற்றும் எங்களிடமிருந்து நீங்கள் எை்ை எதிரெ்ோரக்்கலோம் எை்ெகதெ் 

ெடியுங்கள் (இது ஆங்கிலத்தில் மடட்ுநம எழுதெ்ெட்டிருக்கும்).  

தனியுரிளமக் பகாை்ளக: உங்கள் தரகவ நோங்கள் எவ்வோறு 

தைிெ்ெட்டதோகவும் ெோதுகோெ்ெோகவும் கவத்திருக்கிநறோம் எை்ெகத 

அறிந்துபகோள்ளுங்கள். 

 

 

 


