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Tartalom
Előfordulhat, hogy az alábbi pácienskészülékek közül néhány 
nem érhető el az országában. 

(utolsó oldal)

Nem találta meg az eszközét a listán?

A feltöltéshez használja a 
diasend® Uploader alkalmazást  
a Mac-en vagy a PC számítógépén.

   Acon OnCall Extra Mobile

   Acon OnCall Sure Sync

 AgaMatrix WaveSense JAZZ Wireless

  Ascensia Contour Care 

  Ascensia Contour Next 

  Ascensia Contour Next One

  Ascensia Contour Plus One

  ForaCare FORA 6 Connect

  ForaCare FORA Diamond MINI DM30

  ForaCare FORA GD40h

  i-Sens Caresens Dual

  i-Sens NoCoding1 Plus

  i-Sens TEE2+

 NFC  Menarini Glucofix Tech

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K

 NFC  Menarini GlucoMen areo

  Nipro 4Sure Smart

  Nipro 4Sure SmartDuo

 NFC  NovoPen

  Roche Accu-Chek Aviva Connect

  Roche Accu-Chek Guide

  Roche Accu-Chek Instant

  Sanofi MyStar Plus

  SOOIL Dana RS

  Trividia TRUE METRIX AIR



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.) 

4. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

5. A mérőkészülékén tartsa lenyomva mindkét 
nyilat, amíg a kijelző bekapcsol. A kijelzőn a 
„bt” feliratnak kell megjelennie.

6. Válassza ki a mérőeszközét amint 
megjelenik az alkalmazáson. A 
mérőeszközének párosításakor írja be a 
mérőeszközének hátoldalán található 6 
jegyű sorozatszámot. 

7. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá  
tud csatlakozni a mérőeszközhöz  
és elkezdheti a szinkronizálást.

8. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. A két nyíl együttes megnyomásával 
kapcsolja be a mérőkészülékét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

4. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

5. A mérőkészülékén tartsa lenyomva mindkét 
nyilat, amíg a kijelző bekapcsol. A kijelzőn a 
„bt” feliratnak kell megjelennie.

6. Válassza ki a mérőeszközét amint 
megjelenik az alkalmazáson. A 
mérőeszközének párosításakor írja be a 
mérőeszközének hátoldalán található 6 
jegyű sorozatszámot. 

7. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud 
csatlakozni a mérőeszközhöz és elkezdheti a 
szinkronizálást.

8. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. A két nyíl együttes megnyomásával 
kapcsolja be a mérőkészülékét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

4. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

5. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva  
a gombot a mérőeszközén, amíg a 
Bluetooth ikon elkezd villogni.

6. Válassza ki a mérőeszközét amint 
megjelenik  
az alkalmazáson. Egy 6 számjegyből álló 
jelszó fog megjelenni a mérőeszközén.

Példaábra a jelszóhoz:

 

7. Írja be a számot az alkalmazásba.

8. A mérőeszköz pipával jelzi, ha a párosítás 
sikeres volt.

Példaábra a pipához:

 

9. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt 
elkezdik a szinkronizálást. 

10. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.  
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.) 

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be a mérőeszközt. Tartsa 
benyomva mindkét nyílbillentyűt, amíg a 
Bluetooth szimbólum villogni nem kezd a 
kijelzőn.  

7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor 
megjelenik az alkalmazásban.

8. Erősítse meg a párosítási kérelmet a 
diasend® alkalmazásban a mérőeszköz 
kijelzőjén látható kód megadásával.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  Ascensia Contour Care



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.  
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.) 

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be a mérőeszközt. Tartsa 
benyomva mindkét nyílbillentyűt, amíg a 
Bluetooth szimbólum villogni nem kezd a 
kijelzőn.    

7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor 
megjelenik az alkalmazásban.

8. A diasend® alkalmazás csatlakozik a 
mérőeszközhöz.

9. Erősítse meg a párosítási kérelmet a 
diasend® alkalmazásban a mérőeszköz 
kijelzőjén látható kód megadásával.

10. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

11. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  Ascensia Contour Next



1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.   (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

5. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

6. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva 
az OK gombot a mérőeszközén, amíg a 
tesztszalagport kék fénye elkezd villogni.  
A mérőeszköz sorozatszáma meg fog jelenni  
a kijelzőn. 

Példaábra a párosító módban lévő 
mérőeszközhöz:

7. Válassza ki a mérőeszközének a 
sorozatszámát az alkalmazáson.

8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá  
tud csatlakozni a mérőeszközhöz.

9. Erősítse meg a párosítási kérelmét  
a diasend® alkalmazáson keresztül.

10. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt  
elkezdik a szinkronizálást. 

11. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Ascensia Contour Next One



1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

2. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.   (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

5. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

6. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva 
az OK gombot a mérőeszközén, amíg a 
tesztszalagport kék fénye elkezd villogni.  
A mérőeszköz sorozatszáma meg fog jelenni  
a kijelzőn. 

Példaábra a párosító módban lévő 
mérőeszközhöz:

  

7. Válassza ki a mérőeszközének a 
sorozatszámát az alkalmazáson.

8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá  
tud csatlakozni a mérőeszközhöz.

9. Erősítse meg a párosítási kérelmét  
a diasend® alkalmazáson keresztül.

10. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt  
elkezdik a szinkronizálást. 

11. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Ascensia Contour Plus One



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Nyomja meg a felfelé mutató nyílgombot 
a mérőeszközön a Bluetooth-párosítás 
elindításához.

7. Válassza ki a mérőeszközt, amikor 
megjelenik az alkalmazásban.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítást a 
mobileszközön.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be, majd kapcsolja ki a 
mérőeszközt a Bluetooth aktiválásához (a 
jelzőfény kéken fog villogni).

7. Válassza ki a mérőeszközt a diasend® 
alkalmazásban.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási 
kérelmet a mobileszközön. 

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Kapcsolja 
be, majd kapcsolja ki a mérőeszközt a 
Bluetooth aktiválásához. A szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. A mérőeszközön nyomja lefelé a bal oldali 
csúszógombot, amíg a kék jelzőfény villogni 
nem kezd. Ezzel a Bluetooth aktiválva van.

7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási 
kérelmet a mobileszközön. 

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg a 
Feltöltés indítása gombot. A mérőeszközön 
nyomja lefelé a csúszógombot a 
Bluetooth aktiválásához. A szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  ForaCare FORA GD40h



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a 
mérőeszközön:  
Tartsa benyomva a mérőeszköz S 
gombját, amíg a kijelzőn meg nem jelenik 
a SET (Beállítás) felirat. Nyomja meg a 
nyílgombot, amíg villogni nem kezd a YES 
(Igen) jelzés. Erősítse meg az S gomb 
megnyomásával. bT felirat jelenik meg a 
kijelzőn. Nyomja meg a nyílgombot, amíg 
villogni nem kezd a Pair (Párosítás) jelzés. 
Erősítse meg az S gomb megnyomásával.  
A Pin jelzés jelenik meg a kijelzőn.

7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy 
PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem 
megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a 
diasend® alkalmazásban.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Kapcsolja 
be a mérőeszközt, és a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.* 
 
*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított 
adatok.

  i-Sens CareSens Dual



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a 
mérőeszközön: 
Tartsa benyomva a mérőeszköz BE/
KI gombját, amíg a kijelzőn meg nem 
jelenik a BEÁLLÍTÁS felirat. Nyomja meg 
a nyílgombot, amíg villogni nem kezd a 
YES (Igen) jelzés. Erősítse meg a BE/KI 
gomb megnyomásával. bT felirat jelenik 
meg a kijelzőn. Nyomja meg a nyílgombot, 
amíg villogni nem kezd a Pair (Párosítás) 
jelzés. Erősítse meg a BE/KI gomb 
megnyomásával. A Pin jelzés jelenik meg a 
kijelzőn.

7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy 
PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem 
megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a 
diasend® alkalmazásban.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Kapcsolja 
be a mérőeszközt, és a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.* 
 
*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított 
adatok.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. A Bluetooth-párosítás aktiválása a 
mérőeszközön:  
Tartsa benyomva a mérőeszköz BE/
KI gombját, amíg a kijelzőn meg nem 
jelenik a BEÁLLÍTÁS felirat. Nyomja meg 
a nyílgombot, amíg villogni nem kezd a 
YES (Igen) jelzés. Erősítse meg a BE/KI 
gomb megnyomásával. bT felirat jelenik 
meg a kijelzőn. Nyomja meg a nyílgombot, 
amíg villogni nem kezd a Pair (Párosítás) 
jelzés. Erősítse meg a BE/KI gomb 
megnyomásával. A Pin jelzés jelenik meg a 
kijelzőn.

7. A diasend® alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. A mérőeszköz kijelzőjén megjelenik egy 
PIN-kód (6 számjegy). A párosítási kérelem 
megerősítéséhez írja be a PIN-kódot a 
diasend® alkalmazásban.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Kapcsolja 
be a mérőeszközt, és a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.* 
 
*Csak akkor, ha vannak még nem továbbított 
adatok.

  i-Sens TEE2+



(Csak Androiddal)

Az NFC engedélyezéséhez a mérőeszközén,  
kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

2. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva  
a BE/KI gombokat, amíg a “Set“ (beállítás) 
gomb megjelenik a kijelzőn.

3. Addig nyomja a lefelé gombot, amíg az “N” 
elkezd villogni.

4. Válassza ki ezt a funkciót a BE/KI gombok 
megnyomásával.

5. Nyomja meg egyszer a lefelé gombot, 
ezután a “On“ (BE) gomb elkezd villogni.

6. Erősítse meg a BE/KI gombok egyszeri 
megnyomásával.

7. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e 
mobileszközén és a mérőeszközén egyaránt.

2. Kapcsolja KI a mérőeszközét és indítsa 
be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa 
a mérőeszközt a mobileszközének 
NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a 
mobileszközének hátoldalán található)

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Az NFC engedélyezéséhez a mérőeszközén,  
kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

2. A mérőeszköze típusától függően: Lépjen 
be a beállítások menübe az ON/OFF 
gomb benyomva tartásával, vagy az ON/
OFF gomb és a felfelé nyíl gomb egyidejű 
benyomva tartásával, amíg a kijelzőn meg 
nem jelenik a „set“.

3. Addig nyomja a lefelé gombot, amíg az “N” 
elkezd villogni.

4. Válassza ki ezt a funkciót a BE/KI gombok 
megnyomásával.

5. Nyomja meg egyszer a lefelé gombot, 
ezután a “On“ (BE) gomb elkezd villogni.

6. Erősítse meg a BE/KI gombok egyszeri 
megnyomásával.

7. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e 
mobileszközén és a mérőeszközén egyaránt.

2. Kapcsolja KI a mérőeszközét és indítsa 
be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa 
a mérőeszközt a mobileszközének 
NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a 
mobileszközének hátoldalán található) 
 
Megjegyzés: Az iOS rendszer felhasználói 
esetében ez a mérőeszköz csak akkor 
kompatibilis NFC-n keresztül, ha a 
mérőeszközt 2018-ban vagy később 
gyártották. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Csak Androiddal)

Az NFC engedélyezéséhez a mérőeszközén,  
kövesse az alábbi lépéseket:

1. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

2. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva  
a BE/KI gombokat, amíg a “Set“ (beállítás) 
gomb megjelenik a kijelzőn.

3. Addig nyomja a lefelé gombot, amíg az “N” 
elkezd villogni.

4. Válassza ki ezt a funkciót a BE/KI gombok 
megnyomásával.

5. Nyomja meg egyszer a lefelé gombot,  
ezután a “On“ (BE) gomb elkezd villogni.

6. Erősítse meg a BE/KI gombok egyszeri 
megnyomásával.

7. Kapcsolja KI a mérőeszközét.

1. Ellenőrizze, hogy az NFC aktiválva van-e 
mobileszközén és a mérőeszközén egyaránt.

2. Kapcsolja KI a mérőeszközét és indítsa 
be a diasend® mobilalkalmazást. Tartsa 
a mérőeszközt a mobileszközének 
NFC chipjéhez. (Az NFC rendszerint a 
mobileszközének hátoldalán található)

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be a mérőeszközt. A Bluetooth 
automatikusan bekapcsolódik.

7. Az alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási 
kérelmet a mobileszközön.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  Nipro 4Sure Smart



1. Kapcsolja ki a mérőeszközt.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be az eszközt. A Bluetooth 
automatikusan bekapcsolódik.

7. Az alkalmazásban válassza ki a 
mérőeszközt.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási 
kérelmet a mobileszközön.

9. A mérőeszköz és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Ellenőrizze, hogy az NFC engedélyezve  
van-e a mobileszközön.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza az NFC átviteli 
módszert.)

4. Tartsa a NovoPen®-t a mobileszközének  
NFC chipjére. 

A mobileszközében  
az NFC-chip helye eltérő lehet

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Pármérő

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Az OK gomb megnyomásával kapcsolja  
be a mérőeszközt.

3. Válassza ki a Settings-et és nyomja meg  
az OK gombot.

4. Görgessen le a Wireless kiválasztásához  
és nyomja meg az OK gombot.

5. Jelölje be, hogy Yes és nyomja meg  
az OK gombot.

6. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

7. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

8. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

9. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik 
az alkalmazáson. A mérőeszközének 
párosításakor írja be a kijelzőjén látható 6 
darab számjegyet. 

Adatátvitel

Ha szinkronizálni szeretné a mérőeszközének 
előzményeiben található összes eredményt, 
adatátvitelt is kezdeményezhet. Így a 
mérőeszközén tárolt összes eredményt 
továbbítja a diasend®-nek.

Menjen vissza a Főmenübe vagy kapcsolja be a 
mérőeszközt az OK gomb megnyomásával.

10. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

11. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  

12. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

13. Jelöle be, hogy My Data és nyomja  
meg az OK gombot.

14. Jelölje be, hogy Data Transfer és nyomja  
meg az OK gombot.

15. Jelölje be, hogy Wireless és nyomja  
meg az OK gombot.

16. Ezután a mérőeszköze és a diasend®  
alkalmazás elkezdhetik a szinkronizálást.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Pármérő

1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Az OK gomb megnyomásával kapcsolja  
be a mérőeszközt.

3. Válassza ki a Settings-et és nyomja meg  
az OK gombot.

4. Görgessen le a Wireless kiválasztásához  
és nyomja meg az OK gombot.

5. Jelölje be, hogy Yes és nyomja meg  
az OK gombot.

6. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

7. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

8. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

9. Válassza ki a mérőeszközét amint megjelenik 
az alkalmazáson. A mérőeszközének 
párosításakor írja be a kijelzőjén látható 6 
darab számjegyet. 

Adatátvitel

Ha szinkronizálni szeretné a mérőeszközének 
előzményeiben található összes eredményt, 
adatátvitelt is kezdeményezhet. Így a 
mérőeszközén tárolt összes eredményt 
továbbítja a diasend®-nek.

Menjen vissza a Főmenübe vagy kapcsolja be a 
mérőeszközt az OK gomb megnyomásával.

10. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

11. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  

12. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

13. Jelöle be, hogy My Data és nyomja  
meg az OK gombot.

14. Jelölje be, hogy Data Transfer és nyomja  
meg az OK gombot.

15. Jelölje be, hogy Wireless és nyomja  
meg az OK gombot.

16. Ezután a mérőeszköze és a diasend®  
alkalmazás elkezdhetik a szinkronizálást.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközén, 
valamint hogy a mérőeszköz 10 méteres 
távolságon belül van.

2. Ha a mérőeszköz nincs bekapcsolva, akkor 
tartsa nyomva a mérőeszköz gombját, amíg 
meg nem jelenik a Bluetooth szimbólum. 
A párosítás és a vezeték nélküli kapcsolat 
szimbóluma egyaránt megjelenik és villog.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.   
(iOS-es mobileszközök esetén: Kérjük, 
válassza a Bluetooth átviteli módszert.)

5. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

6. Válassza ki a mérőeszközét, amint 
megjelenik az alkalmazásban. Amikor a 
rendszer kéri a mérőeszköz párosítására, 
adja meg a mérőeszköz hátulján található 6 
jegyű PIN-kódot.

Példa a PIN-kódra:

    

7. Ezután a diasend® alkalmazás csatlakozni 
tud a mérőeszközhöz, és elkezdheti a 
szinkronizálást.

8. A mérőeszköz további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, nyissa 
meg a FELTÖLTÉS lapot, és nyomja 
meg a Feltöltés indítása gombot. Ha 
bekapcsolja a mérőeszközt, a szinkronizálás 
automatikusan elindul.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.   (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

4. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

5. Nyomja meg és mindaddig tartsa lenyomva 
a gombot a mérőeszközén, amíg a 
Bluetooth ikon elkezd villogni.

6. Válassza ki a mérőeszközét amint 
megjelenik az alkalmazáson. Egy 6 
számjegyből álló jelszó fog megjelenni a 
mérőeszközén.

Példaábra a jelszóhoz:

 

7. Írja be a számot az alkalmazásba.

8. A mérőeszköz pipával jelzi, ha a párosítás 
sikeres volt.

Példaábra a pipához:

 

9. A mérőeszköz és az alkalmazás egyaránt 
elkezdik a szinkronizálást. 

10. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Sanofi MyStar Plus



1. Kapcsolja ki a szivattyút.

2. Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth 
funkció aktiválva van a mobileszközön, 
valamint hogy a szivattyú 10 méteres 
távolságon belül van.

3. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

4. Lépjen a FELTÖLTÉS elemhez az alsó 
menüben.   
(iOS rendszerű mobileszközök esetén: 
Válassza a Bluetooth átviteli módot.)

5. Nyomja meg a Feltöltés indítása gombot az 
alkalmazásban.

6. Kapcsolja be a szivattyút. A Bluetooth 
automatikusan bekapcsolódik.

7. Az alkalmazásban válassza ki a szivattyút.

8. Szükség esetén erősítse meg a párosítási 
kérelmet a mobileszközön.

9. A szivattyú és az alkalmazás elkezdi a 
szinkronizálást. 

10. A szivattyú további szinkronizálása: 
Indítsa el a diasend® alkalmazást, lépjen 
a FELTÖLTÉS elemhez, és nyomja meg 
a Feltöltés indítása gombot. Amikor 
bekapcsolja a szivattyú, a szinkronizálás 
automatikusan elkezdődik.

  SOOIL Dana RS



1. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció 
aktiválva van-e a mobileszközén és hogy 
a mérőeszköz 10 méteres távolságon belül 
van-e.

2. Indítsa el a diasend® mobilalkalmazást.

3. Nyissa meg a FELTÖLTÉS lapot az alsó 
menüben.  (iOS-es mobileszközök 
esetén: Kérjük, válassza a Bluetooth átviteli 
módszert.)

4. Nyomja meg az alkalmazás Feltöltés 
indítása gombját.

5. Kapcsolja be a mérőeszközt.

6. A Bluetooth szimbólum automatikusan meg  
fog jelenni a mérőeszközén, ami azt jelzi,  
hogy a Bluetooth be van kapcsolva. 

7. Válassza ki a mérőeszközét amint 
megjelenik az alkalmazáson (NiproBGM). 
A mérőeszközének párosításakor írja be 
a mérőeszközének hátoldalán található 6 
jegyű sorozatszámot. 

Példaábra a sorozatszámhoz:

    

8. Ezután a diasend® alkalmazás hozzá tud 
csatlakozni a mérőeszközhöz és elkezdheti  
a szinkronizálást.

9. A mérőeszközének jövőbeli 
szinkronizálásához Indítsa el a diasend® 
alkalmazást, nyissa meg a FELTÖLTÉS  
lapot és nyomja meg az Feltöltés indítása 
gombot. Ha beindítja a mérőeszközét, a 
szinkronizálás automatikusan elindul.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Feltöltés a diasend® segítsé-
gével Uploader Mac vagy PC 
számítógéphez.

1. Töltse le a diasend® Uploader alkalmazást 
a Mac vagy PC számítógépére. Ehhez 
mindössze annyit kell tennie, hogy 
bejelentkezik a diasend.com-on keresztül és 
megnyitja az Eszközök fület.

  

2. Csatlakoztassa az eszközét a 
számítógéphez, és töltse fel adatait a 
diasend®-felhőbe.

 

3. A felhőbe került adatok automatikusan 
frissülnek a mobilalkalmazásán található 
eredménylapon és jelentésekben.


