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Acon OnCall Extra Mobile

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
4. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
5. Na měřicím přístroji stiskněte a přidržte
obě tlačítka se šipkami, dokud se nezapne
displej. Na displeji by se mělo zobrazit „bt“.
6. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Až budete vyzváni ke spárování
měřicího přístroje, zadejte posledních 6
číslic sériového čísla měřicího přístroje,
které je uvedeno na zadní straně měřicího
přístroje.
7. Aplikace diasend® se připojí k měřicímu
přístroji a spustí se synchronizace.
8. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Stisknutím obou
tlačítek se šipkami zapněte měřicí přístroj
a synchronizace se automaticky spustí.

Acon OnCall Sure Sync

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
4. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
5. Na měřicím přístroji stiskněte a přidržte
obě tlačítka se šipkami, dokud se nezapne
displej. Na displeji by se mělo zobrazit „bt“.
6. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Až budete vyzváni ke spárování
měřicího přístroje, zadejte posledních 6
číslic sériového čísla měřicího přístroje,
které je uvedeno na zadní straně měřicího
přístroje.
7. A plikace diasend® se připojí k měřicímu
přístroji a spustí se synchronizace.
8. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Stisknutím obou
tlačítek se šipkami zapněte měřicí přístroj
a synchronizace se automaticky spustí.

	AgaMatrix WaveSens
JAZZ Wireless

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
4. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
5. Stiskněte a podržte tlačítko měřicího
přístroje, dokud nezačne blikat ikona
Bluetooth.
6. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Na měřicím přístroji se zobrazí
6místný kód.
Příklad kódu:

7. Zadejte číslo do aplikace.
8. Měřicí přístroj oznámí symbolem zaškrtnutí,
že párování bylo úspěšně dokončeno.
Příklad symbolu zaškrtnutí:

9. Měřicí přístroj a aplikace zahájí
synchronizaci.
10. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Zapněte měřicí
přístroj a synchronizace se automaticky
spustí.

Ascensia Contour Care

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte měřič. Stiskněte obě klávesy se
šipkami a držte je stisknuté, dokud na
displeji nezačne blikat symbol funkce
Bluetooth.
7. Jakmile se měřič zobrazí v aplikaci, vyberte
jej.
8. Potvrďte požadavek na párování v aplikaci
diasend® pomocí kódu na displeji měřiče.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.

Ascensia Contour Next

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte měřič. Stiskněte obě klávesy se
šipkami a držte je stisknuté, dokud na
displeji nezačne blikat symbol funkce
Bluetooth.
7. Jakmile se měřič zobrazí v aplikaci, vyberte
jej.
8. Aplikace diasend® se nyní připojí k měřiči.
9. Potvrďte požadavek na párování v aplikaci
diasend® pomocí kódu na displeji měřiče.
10. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
11. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.

Ascensia Contour Next One

1. Vypněte měřicí přístroj.
2. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
5. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Stiskněte na měřicím přístroji tlačítko OK
a držte ho, dokud nezačne blikat modré
světlo v portu testovacího proužku. Na
displeji se zobrazí sériové číslo měřicího
přístroje.
Příklad měřicího přístroje v režimu párování:

7. V aplikaci vyberte sériové číslo měřicího
přístroje.
8. Aplikace diasend® se připojí k měřicímu
přístroji.
9. Potvrďte v aplikaci diasend® požadavek
na párování.
10. Měřicí přístroj a aplikace zahájí
synchronizaci.
11. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Zapněte měřicí
přístroj a synchronizace se automaticky
spustí.

Ascensia Contour Plus One

1. Vypněte měřicí přístroj.
2. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
5. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Stiskněte na měřicím přístroji tlačítko OK
a držte ho, dokud nezačne blikat modré
světlo v portu testovacího proužku. Na
displeji se zobrazí sériové číslo měřicího
přístroje.
Příklad měřicího přístroje v režimu párování:

7. V aplikaci vyberte sériové číslo měřicího
přístroje.
8. Aplikace diasend® se připojí k měřicímu
přístroji.
9. Potvrďte v aplikaci diasend® požadavek
na párování.
10. Měřicí přístroj a aplikace zahájí
synchronizaci.
11. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Zapněte měřicí
přístroj a synchronizace se automaticky
spustí.

ForaCare FORA 6 Connect

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Stisknutím tlačítka se šipkou nahoru na
měřiči zahajte párování pomocí funkce
Bluetooth.
7. Jakmile se měřič zobrazí v aplikaci, vyberte
jej.
8. V případě potřeby potvrďte párování na
mobilním zařízení.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.

	ForaCare FORA Diamond
MINI DM30

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte měřič a poté jej opět vypněte, aby
se aktivovala funkce Bluetooth (bliká modrá
kontrolka).
7. Vyberte měřič v aplikaci diasend®.
8. V případě potřeby potvrďte požadavek na
párování na svém mobilním zařízení.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a pak jej opět
vypněte, aby se aktivovala funkce Bluetooth.
Automaticky se zahájí synchronizace.

ForaCare FORA GD40h

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Na měřiči posuňte tlačítko na levé straně
dolů. Začne blikat modrá kontrolka. Nyní je
aktivní funkce Bluetooth.
7. V aplikaci diasend® vyberte měřič.
8. V případě potřeby potvrďte požadavek na
párování na svém mobilním zařízení.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Posunutím tlačítka na měřiči dolů
aktivujte funkci Bluetooth. Automaticky se
zahájí synchronizace.

i-Sens CareSens Dual

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Aktivace párování pomocí funkce Bluetooth
na měřiči:
Stiskněte tlačítko S na měřiči a držte jej,
dokud se na displeji nezobrazí text SET
(Nastavit). Stiskněte tlačítko se šipkou,
dokud nezačne blikat text YES (Ano).
Potvrďte stisknutím tlačítka S. Na displeji se
zobrazí text bT. Stiskněte tlačítko se šipkou,
dokud nezačne blikat text Pair (Párování).
Potvrďte stisknutím tlačítka S.
Na displeji se zobrazí text Pin.
7. V aplikaci diasend® vyberte měřič.
8. Na displeji měřiče se zobrazí kód PIN
(6 číslic). Potvrďte žádost o párování
zadáním číselného kódu PIN do aplikace
diasend®.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.*
* Pouze pokud jsou k dispozici dosud
nepřenesená data.

i-Sens NoCoding1 Plus

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Aktivace párování pomocí funkce Bluetooth
na měřiči:
Stiskněte tlačítko ON/OFF (Vyp./zap.)
na měřiči a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí text SET (Nastavit). Stiskněte
tlačítko se šipkou, dokud nezačne blikat
text YES (Ano). Potvrďte stisknutím tlačítka
ON/OFF (Vyp./zap.). Na displeji se zobrazí
text bT. Stiskněte tlačítko se šipkou, dokud
nezačne blikat text Pair (Párování). Potvrďte
stisknutím tlačítka ON/OFF (Vyp./zap.). Na
displeji se zobrazí text Pin.
7. V aplikaci diasend® vyberte měřič.
8. Na displeji měřiče se zobrazí kód PIN
(6 číslic). Potvrďte žádost o párování
zadáním číselného kódu PIN do aplikace
diasend®.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.*
* Pouze pokud jsou k dispozici dosud
nepřenesená data.

i-Sens TEE2+

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Aktivace párování pomocí funkce Bluetooth
na měřiči:
Stiskněte tlačítko ON/OFF (Vyp./zap.)
na měřiči a držte jej, dokud se na displeji
nezobrazí text SET (Nastavit). Stiskněte
tlačítko se šipkou, dokud nezačne blikat
text YES (Ano). Potvrďte stisknutím tlačítka
ON/OFF (Vyp./zap.). Na displeji se zobrazí
text bT. Stiskněte tlačítko se šipkou, dokud
nezačne blikat text Pair (Párování). Potvrďte
stisknutím tlačítka ON/OFF (Vyp./zap.). Na
displeji se zobrazí text Pin.
7. V aplikaci diasend® vyberte měřič.
8. Na displeji měřiče se zobrazí kód PIN
(6 číslic). Potvrďte žádost o párování
zadáním číselného kódu PIN do aplikace
diasend®.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.*
* Pouze pokud jsou k dispozici dosud
nepřenesená data.

NFC

Menarini Glucofix Tech

(pouze systém Android)

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
a v měřicím přístroji zapnuté NFC.
2. Vypněte měřicí přístroj a spusťte mobilní
aplikaci diasend®. Podržte měřicí přístroj u
čipu NFC v mobilním zařízení. (Čip NFC je
obvykle umístěn na zadní straně mobilního
zařízení.)
NFC zapnete v měřicím přístroji následujícím postupem:

1. Vypněte měřicí přístroj.
2. Stiskněte a podržte vypínač, dokud se
na displeji nezobrazí text „set“.
3. Stiskněte tlačítko dolů a držte ho, dokud
nezačne na displeji blikat písmeno „N“.
4. Vyberte tuto funkci stisknutím vypínače
(ON/OFF).
5. Jednou stiskněte tlačítko dolů. Začne blikat
text „On“.
6. Potvrďte volbu jedním stisknutím vypínače
(ON/OFF).
7. Vypněte měřicí přístroj.

NFC

Menarini GlucoMen areo 2K

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
a v měřicím přístroji zapnuté NFC.
2. Vypněte měřicí přístroj a spusťte mobilní
aplikaci diasend®. Podržte měřicí přístroj u
čipu NFC v mobilním zařízení. (Čip NFC je
obvykle umístěn na zadní straně mobilního
zařízení.)
Upozornění: Upozorňujeme uživatele
systému iOS, že pokud byl měřič vyroben
v roce 2018 nebo později, je kompatibilní
pouze při použití technologie NFC.

NFC zapnete v měřicím přístroji následujícím
postupem:

1. Vypněte měřicí přístroj.
2. V závislosti na verzi vašeho měřiče: Chceteli otevřít nabídku nastavení, stiskněte
a podržte tlačítko ON/OFF (Vyp./zap.)
anebo současně tlačítko ON/OFF (Vyp./
zap.) a šipku nahoru, dokud se na displeji
nezobrazí text „set“.
3. Stiskněte tlačítko dolů a držte ho, dokud
nezačne na displeji blikat písmeno „N“.
4. Vyberte tuto funkci stisknutím vypínače
(ON/OFF).
5. Jednou stiskněte tlačítko dolů. Začne blikat
text „On“.
6. Potvrďte volbu jedním stisknutím vypínače
(ON/OFF).
7. Vypněte měřicí přístroj.

NFC

Menarini GlucoMen areo

(pouze systém Android)

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
a v měřicím přístroji zapnuté NFC.
2. Vypněte měřicí přístroj a spusťte mobilní
aplikaci diasend®. Podržte měřicí přístroj u
čipu NFC v mobilním zařízení. (Čip NFC je
obvykle umístěn na zadní straně mobilního
zařízení.)
NFC zapnete v měřicím přístroji následujícím
postupem:

1. Vypněte měřicí přístroj.
2. Stiskněte a podržte vypínač, dokud se
na displeji nezobrazí text „set“.
3. Stiskněte tlačítko dolů a držte ho, dokud
nezačne na displeji blikat písmeno „N“.
4. Vyberte tuto funkci stisknutím vypínače
(ON/OFF).
5. Jednou stiskněte tlačítko dolů. Začne blikat
text „On“.
6. Potvrďte volbu jedním stisknutím vypínače
(ON/OFF).
7. Vypněte měřicí přístroj.

Nipro 4Sure Smart

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte měřič. Automaticky se aktivuje
funkce Bluetooth.
7. V aplikaci vyberte měřič.
8. V případě potřeby potvrďte požadavek na
párování na svém mobilním zařízení.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.

Nipro 4Sure SmartDuo

1. Vypněte měřič.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte zařízení. Automaticky se aktivuje
funkce Bluetooth.
7. V aplikaci vyberte měřič.
8. V případě potřeby potvrďte požadavek na
párování na svém mobilním zařízení.
9. Měřič a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci měřiče postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se spustí automaticky.

NFC

	NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
zapnuté NFC.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte NFC jako metodu přenosu).
4. Podržte NovoPen® u čipu NFC v mobilním
zařízení.

Umístění čipu NFC ve vašem
mobilním zařízení se může lišit

	Roche Accu-Chek
Aviva Connect

Spárování měřicího přístroje
1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Zapněte měřicí přístroj stisknutím tlačítka
OK.
3. Vyberte položku Settings a stiskněte
tlačítko OK.

4. Posuňte se dolů, vyberte položku
Wireless a stiskněte tlačítko OK.

5. Vyberte možnost Yes a stiskněte tlačítko
OK.

6. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
7. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
8. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
9. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Až budete vyzváni ke spárování
měřicího přístroje, zadejte 6 číslic
zobrazených na displeji měřicího přístroje.

Přenos dat
Chcete-li synchronizovat všechny údaje
v historii měřicího přístroje, můžete provést
přenos dat. Tím odešlete všechny údaje
uložené v měřicím přístroji do aplikace
diasend®.
Vraťte se zpět do hlavního menu nebo zapněte
měřicí přístroj stisknutím tlačítka OK.
10. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
11. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
12. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
13. Vyberte možnost My Data a stiskněte
tlačítko OK.

14. Vyberte možnost Data Transfer a stiskněte
tlačítko OK.

15. Vyberte položku Wireless a stiskněte
tlačítko OK.

16. Měřicí přístroj a aplikace diasend® zahájí
synchronizaci.

	Roche Accu-Chek Guide

Spárování měřicího přístroje
1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Zapněte měřicí přístroj stisknutím tlačítka
OK.
3. Vyberte položku Settings a stiskněte
tlačítko OK.

4. Posuňte se dolů, vyberte položku
Wireless a stiskněte tlačítko OK.

5. Vyberte možnost Yes a stiskněte tlačítko
OK.

6. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
7. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
8. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
9. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Až budete vyzváni ke spárování
měřicího přístroje, zadejte 6 číslic
zobrazených na displeji měřicího přístroje.

Přenos dat
Chcete-li synchronizovat všechny údaje
v historii měřicího přístroje, můžete provést
přenos dat. Tím odešlete všechny údaje
uložené v měřicím přístroji do aplikace
diasend®.
Vraťte se zpět do hlavního menu nebo zapněte
měřicí přístroj stisknutím tlačítka OK.
10. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
11. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
12. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
13. Vyberte možnost My Data a stiskněte
tlačítko OK.

14. Vyberte možnost Data Transfer a stiskněte
tlačítko OK.

15. Vyberte položku Wireless a stiskněte
tlačítko OK.

16. Měřicí přístroj a aplikace diasend® zahájí
synchronizaci.

	Roche Accu-Chek Instant

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřič nachází
ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Pokud je měřič vypnutý, stiskněte a podržte
tlačítko měřiče, dokud se nezobrazí symbol
Bluetooth. Zobrazí se symbol párování i
symbol bezdrátového přenosu a oba budou
blikat.

3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Přejděte v dolním menu na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
5. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Jakmile se měřič zobrazí v aplikaci, vyberte
jej. Jakmile budete požádáni o spárování
měřiče, zadejte šestimístný PIN kód
umístěný na zadní straně měřiče.
Obrázek s příkladem PIN kódu:

7. Aplikace diasend® se připojí k měřiči a zahájí
se synchronizace.
8. Postup synchronizace měřiče v budoucnu:
Spusťte aplikaci diasend®, přejděte na
položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání. Zapněte měřič a synchronizace
se automaticky spustí.

Sanofi MyStar Plus

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
4. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
5. Stiskněte a podržte tlačítko měřicího
přístroje, dokud nezačne blikat ikona
Bluetooth.
6. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho. Na měřicím přístroji se zobrazí
6místný kód.
Příklad kódu:

7. Zadejte číslo do aplikace.
8. Měřicí přístroj oznámí symbolem zaškrtnutí,
že párování bylo úspěšně dokončeno.
Příklad symbolu zaškrtnutí:

9. Měřicí přístroj a aplikace zahájí
synchronizaci.
10. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Zapněte měřicí
přístroj a synchronizace se automaticky
spustí.

SOOIL Dana RS

1. Vypněte pompéznost.
2. Zkontrolujte, zda je na mobilním zařízení
aktivována funkce Bluetooth a zda se měřič
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
3. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
4. Ve spodní nabídce přejděte na položku
NAHRÁT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS: Jako
metodu přenosu vyberte Bluetooth.)
5. V aplikaci stiskněte tlačítko Spustit
nahrávání.
6. Zapněte čerpadlo. Automaticky se aktivuje
funkce Bluetooth.
7. V aplikaci vyberte pumpu.
8. V případě potřeby potvrďte požadavek na
párování na svém mobilním zařízení.
9. Pumpa a aplikace se začnou synchronizovat.
10. Při budoucí synchronizaci pumpy postupujte
takto: Spusťte aplikaci diasend®, přejděte
na položku NAHRÁT a stiskněte tlačítko
Spustit nahrávání. Zapněte čerpadlo
a synchronizace se spustí automaticky.

Trividia TRUE METRIX AIR

1. Zkontrolujte, zda je v mobilním zařízení
aktivováno Bluetooth a zda se měřicí přístroj
nachází ve vzdálenosti do 10 metrů.
2. Spusťte mobilní aplikaci diasend®.
3. Přejděte v dolním menu na položku ULOŽIT.
(Pro mobilní zařízení se systémem iOS:
Vyberte Bluetooth jako metodu přenosu).
4. Stiskněte v aplikaci tlačítko Spustit
nahrávání.
5. Zapněte měřicí přístroj.
6. Na měřicím přístroji by se měl automaticky
zobrazit symbol Bluetooth, což znamená,
že je Bluetooth zapnuté.
7. Až se měřicí přístroj zobrazí v aplikaci,
vyberte ho (NiproBGM). Až budete vyzváni
ke spárování měřicího přístroje, zadejte
posledních 6 číslic sériového čísla měřicího
přístroje, které je uvedeno na zadní straně
měřicího přístroje.
Příklad sériového čísla:

8. Aplikace diasend® se připojí k měřicímu
přístroji a spustí se synchronizace.
9. Postup synchronizace měřicího přístroje
v budoucnu: Spusťte aplikaci diasend®,
přejděte na položku ULOŽIT a stiskněte
tlačítko Spustit nahrávání. Zapněte měřicí
přístroj a synchronizace se automaticky
spustí.

Uložení dat pomocí softwaru
diasend® Uploader do počítače
Mac nebo PC

1. Získejte aplikaci diasend® Uploader pro
počítač Mac nebo PC. Přihlaste se na web
diasend.com a přejděte na kartu Nástroje.

2. Připojte zařízení k počítači a uložte data
do cloudu diasend®.

3. Jakmile budou data uložená do cloudu,
budou v mobilní aplikaci automaticky
aktualizována ve Výsledcích a Zprávách.

