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או למחשב הנייח
)(עמוד אחרון

Acon OnCall Extra Mobile

1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
4.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
5.במונה שלך ,לחץ והחזק את שני מקשי החצים עד
שתופעל התצוגה ”bt“ .אמור להופיע בתצוגה.
6.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
כאשר תתבקש להצמיד את המונה שלך ,הזן
את  6הספרות האחרונות של המספר הסידורי
של המד הממוקמים בחלק האחורי של המד
שלך.
7.אפליקציית ® diasendתתחבר עכשיו למד
ותתחיל להסתנכרן.
8.כדי לסנכרן את המונה שלך בעתיד :הפעל את
אפליקציית ® , diasendעבור אל העלה ולחץ
על התחל העלאה .הפעל את המונה שלך
על ידי לחיצה על שני מקשי החצים ,והסנכרון
יופעל באופן אוטומטי.

Acon OnCall Sure Sync

1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
4.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
5.במונה שלך ,לחץ והחזק את שני מקשי החצים עד
שתופעל התצוגה ”bt“ .אמור להופיע בתצוגה.
6.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
כאשר תתבקש להצמיד את המונה שלך ,הזן
את  6הספרות האחרונות של המספר הסידורי
של המד הממוקמים בחלק האחורי של המד
שלך.
7.אפליקציית ® diasendתתחבר עכשיו למד
ותתחיל להסתנכרן.
8.כדי לסנכרן את המונה שלך בעתיד :הפעל את
אפליקציית ® , diasendעבור אל העלה ולחץ
על התחל העלאה .הפעל את המונה שלך
על ידי לחיצה על שני מקשי החצים ,והסנכרון
יופעל באופן אוטומטי.

	AgaMatrix WaveSens
JAZZ Wireless

1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
4.נלחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
5.במד שלך ,לחץ והחזק על לחצן המונה עד
שסמל הבלוטות' מתחיל להבהב.
6.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
על המד יופיע מפתח סיסמה בן  6ספרות.
תמונה לדוגמה של מפתח סיסמה:

7.הקלד את המספר באפליקציה.
8.המד יציין שהשיוך בוצע בהצלחה עם סימן
אישור.
תמונה לדוגמה של סימן האישור:

9.המד והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
 .10לסנכרון המד בעתיד :הפעל את אפליקציית
® ,diasendנווט ל העלאה ולחץ התחל/י
בהעלאה .הפעל את המונה שלך ,והסנכרון
יתחיל באופן אוטומטי.

Ascensia Contour Care

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את מד הסוכר .לחץ והחזק את שני
לחצני החיצים עד שסמל  Bluetoothיתחיל
להבהב בתצוגה.
7.בחר את מד הסוכר שלך כאשר הוא מופיע
באפליקציה.
8.אשר את בקשת השיוך באפליקציית
 diasend®תוך שימוש בקוד שמופיע
בתצוגת מד הסוכר.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

Ascensia Contour Next

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את מד הסוכר .לחץ והחזק את שני
לחצני החיצים עד שסמל  Bluetoothיתחיל
להבהב בתצוגה.
7.בחר את מד הסוכר שלך כאשר הוא מופיע
באפליקציה.
8.אפליקציית diasend®תתחבר כעת למד
הסוכר.
9.אשר את בקשת השיוך באפליקציית
 diasend®תוך שימוש בקוד שמופיע
בתצוגת מד הסוכר.
	10.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	11.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

Ascensia Contour Next One

1.כבה את המד שלך.
2.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
4.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
5.נלחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
6.לחץ ואל תשחרר את לחצן  OKבמד שלך עד
שהאור הכחול ביציאת הרצועה יתחיל להבהב.
המספר הסידורי של המונה יופיע בתצוגה.
תמונה לדוגמה של המד במצב הצמדה:

7.באפליקציה ,בחר את המספר הסידורי של המד
שלך.
8.אפליקציית ® diasendתתחבר עכשיו למד.
9.אשר את בקשת ההצמדה באפליקציית
®.diasend
 .10המד והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
 .11לסנכרון המד בעתיד :הפעל את אפליקציית
® ,diasendנווט ל העלאה ולחץ התחל/י
בהעלאה .הפעל את המונה שלך ,והסנכרון
יתחיל באופן אוטומטי.

Ascensia Contour Plus One

1.כבה את המד שלך.
2.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
4.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
5.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
6.לחץ ואל תשחרר את לחצן  OKבמד שלך עד
שהאור הכחול ביציאת הרצועה יתחיל להבהב.
המספר הסידורי של המונה יופיע בתצוגה.
תמונה לדוגמה של המד במצב הצמדה:

7.באפליקציה ,בחר את המספר הסידורי של המד
שלך.
8.אפליקציית ® diasendתתחבר עכשיו למד.
9.אשר את בקשת ההצמדה באפליקציית
®.diasend
 .10המד והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
 .11לסנכרון המד בעתיד :הפעל את אפליקציית
® ,diasendנווט ל העלאה ולחץ התחל/י
בהעלאה .הפעל את המונה שלך ,והסנכרון
יתחיל באופן אוטומטי.

ForaCare FORA 6 Connect

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.לחץ על לחצן החץ למעלה במד הסוכר כדי
להתחיל בשיוך באמצעות .Bluetooth
7.בחר את מד הסוכר שלך כאשר הוא מופיע
באפליקציה.
8.אשר את השיוך במכשיר הנייד אם תידרש.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

	ForaCare FORA Diamond
MINI DM30

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את מד הסוכר ,ואז כבה שוב את
מד הסוכר כדי להפעיל את הBluetooth-
(הנורית תהבהב בכחול).
7.בחר במד הסוכר באפליקציית.diasend®
8.אשר את בקשת השיוך במכשיר הנייד אם
תידרש.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,ואז כבה שוב את מד הסוכר כדי
להפעיל את ה .Bluetooth-הסינכרון יחל
באופן אוטומטי.

ForaCare FORA GD40h

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.במד הסוכר ,לחץ כלפי מטה על לחצן
ההחלקה שבצד שמאל עד שהנורית
הכחולה תחל להבהב .ה Bluetooth-הופעל
כעת.
7.בחר את מד הסוכר שלך באפליקציית
.diasend®
8.אשר את בקשת השיוך במכשיר הנייד אם
תידרש.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .במד הסוכר,
לחץ כלפי מטה על לחצן ההחלקה כדי
להפעיל את ה .Bluetooth-הסינכרון יחל
באופן אוטומטי.

i-Sens CareSens Dual

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.להפעלת שיוך  Bluetoothבמד הסוכר:
לחץ והחזק את לחצן  Sבמד הסוכר עד
שהמילה  SETתופיע בתצוגה .לחץ על
לחצן החץ עד שהמילה  YESתתחיל
להבהב .אשר בלחיצה על לחצן S .בתצוגה
יופיע  .bTלחץ על לחצן החץ עד שהמילה
( Pairשיוך) תתחיל להבהב .אשר בלחיצה
על לחצן .S
בתצוגה יופיע ( Pinקוד סודי).
7.בחר את מד הסוכר שלך באפליקציית
.diasend®
8.קוד סודי ( 6ספרות) יופיע בתצוגת מד
הסוכר .הזן את הקוד הסודי באפליקציית
 diasend®כדי לאשר את בקשת השיוך.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יחל אוטומטית*.
*רק כשקיימים נתונים שלא שודרו.

i-Sens NoCoding1 Plus

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.להפעלת שיוך  Bluetoothבמד הסוכר:
לחץ והחזק את לחצן  ON/OFFבמד הסוכר
עד שהמילה  SETתופיע בתצוגה .לחץ
על לחצן החץ עד שהמילה  YESתתחיל
להבהב .אשר בלחיצה על לחצן ON/OFF.
בתצוגה יופיע  .bTלחץ על לחצן החץ עד
שהמילה ( Pairשיוך) תתחיל להבהב .אשר
בלחיצה על לחצן  .ON/OFFבתצוגה יופיע
( Pinקוד סודי).
7.בחר את מד הסוכר שלך באפליקציית
.diasend®
8.קוד סודי ( 6ספרות) יופיע בתצוגת מד
הסוכר .הזן את הקוד הסודי באפליקציית
 diasend®כדי לאשר את בקשת השיוך.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יחל אוטומטית*.
*רק כשקיימים נתונים שלא שודרו.

i-Sens TEE2+

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.להפעלת שיוך  Bluetoothבמד הסוכר:
לחץ והחזק את לחצן  ON/OFFבמד הסוכר
עד שהמילה  SETתופיע בתצוגה .לחץ
על לחצן החץ עד שהמילה  YESתתחיל
להבהב .אשר בלחיצה על לחצן ON/OFF.
בתצוגה יופיע  .bTלחץ על לחצן החץ עד
שהמילה ( Pairשיוך) תתחיל להבהב .אשר
בלחיצה על לחצן  .ON/OFFבתצוגה יופיע
( Pinקוד סודי).
7.בחר את מד הסוכר שלך באפליקציית
.diasend®
8.קוד סודי ( 6ספרות) יופיע בתצוגת מד
הסוכר .הזן את הקוד הסודי באפליקציית
 diasend®כדי לאשר את בקשת השיוך.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יחל אוטומטית*.
*רק כשקיימים נתונים שלא שודרו.

Menarini Glucofix Tech

NFC

(אנדרואיד בלבד)

1.ודא ש NFC -מופעל במכשיר הנייד ובמד שלך.
2.כבה את מונה והפעל את האפליקציה לנייד
של ® .diasendהחזק את המד לשבב הNFC-
במכשיר הנייד שלך( .ה NFC-ממוקם בדרך
כלל על גב המכשיר הנייד)
הפעל את ה NFC-במד שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1.כבה את המד שלך.
2.לחץ והחזק את לחצן  ON/OFFעד שהתצוגה
תציג "קבע".
3.לחץ על לחצן למטה עד ש "N"-תתחיל להבהב.
4.בחרו בפעולה זו על ידי לחיצה על לחצן .ON/OFF
5.לחץ על לחצן למטה פעם אחת ,עד ש"On"-
יתחיל להבהב.
6.אשר על ידי לחיצה על לחצן  ON/OFFפעם
אחת.
7.כבה את המד שלך.

Menarini GlucoMen areo 2K

NFC

1.ודא ש NFC -מופעל במכשיר הנייד ובמד שלך.
2.כבה את המונה והפעל את האפליקציה לנייד
של ® .diasendהחזק את המד לשבב הNFC-
במכשיר הנייד שלך( .ה NFC-ממוקם בדרך
כלל על גב המכשיר הנייד)
אנא שים לב :עבור משתמשי  ,iOSמד סוכר זה
תואם  NFCרק אם שנת הייצור של מד הסוכר
היא  2018ואילך.

הפעל את ה NFC-במד שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1.כבה את המד שלך.
2.בהתאם לגירסת מד הסוכר שלך :היכנס
לתפריט ההגדרות על-ידי לחיצה ארוכה על
לחצן הפעלה/כיבוי או על לחצן הפעלה/כיבוי
יחד עם לחצן חץ למעלה ,עד שהתצוגה תציג
"( "setהגדר).
3.לחץ על לחצן למטה עד ש "N"-תתחיל להבהב.
4.בחרו בפעולה זו על ידי לחיצה על לחצן .ON/OFF
5.לחץ על לחצן למטה פעם אחת ,עד ש"On"-
יתחיל להבהב.
6.אשר על ידי לחיצה על לחצן  ON/OFFפעם
אחת.
7.כבה את המד שלך.

Menarini GlucoMen areo

NFC

(אנדרואיד בלבד)

1.ודא ש NFC -מופעל במכשיר הנייד ובמד שלך.
2.כבה את המונה והפעל את האפליקציה לנייד
של ® .diasendהחזק את המד לשבב הNFC-
במכשיר הנייד שלך( .ה NFC-ממוקם בדרך
כלל על גב המכשיר הנייד)
הפעל את ה NFC-במד שלך על ידי ביצוע השלבים הבאים:

1.כבה את המד שלך.
2.לחץ והחזק את לחצן  ON/OFFעד שהתצוגה
תציג "קבע".
3.לחץ על לחצן למטה עד ש "N"-תתחיל להבהב.
4.בחרו בפעולה זו על ידי לחיצה על לחצן .ON/OFF
5.לחץ על לחצן למטה פעם אחת ,עד ש"On"-
יתחיל להבהב.
6.אשר על ידי לחיצה על לחצן  ON/OFFפעם
אחת.
7.כבה את המד שלך.

Nipro 4Sure Smart

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את מד הסוכר .ה Bluetooth-יופעל
באופן אוטומטי.
7.באפליקציה ,בחר את מד הסוכר שלך.
8.אשר את בקשת השיוך במכשיר הנייד אם
תידרש.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

Nipro 4Sure SmartDuo

1.כבה את מד הסוכר.
2.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושהמרחק ממד הסוכר אינו עולה על 10
מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את המכשיר .ה Bluetooth-יופעל
באופן אוטומטי.
7.באפליקציה ,בחר את מד הסוכר שלך.
8.אשר את בקשת השיוך במכשיר הנייד אם
תידרש.
9.מד הסוכר והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
	10.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

	NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus

1.ודא ש NFC -מופעל במכשיר הניי.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר NFC
בתור שיטת העברה).
4.החזק את ® NovoPenלשבב ה NFC-במכשיר
הנייד שלך.

מיקום שבב  NFCשל המכשיר
הנייד שלך עשוי להשתנות

NFC

	Roche Accu-Chek
Aviva Connect

הצמד מד
1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את המד שלך על ידי לחיצה על .OK
3.בחר  Settingsואז לחץ .OK

4.גלול מטה לבחירת  Wirelessואז לחץ .OK

5.בחר  Yesואז לחץ .OK

6.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
7.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
8.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
9.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
כאשר תתבקש להצמיד את המד שלך ,הזן את
 6הספרות שמופיעות במד שלך.

העברת נתונים
אם אתה רוצה לסנכרן את כל הקריאות בהיסטוריה
של המד שלך ,אתה יכול לעשות העברת נתונים.
זה ישלח את כל הקריאות המאוחסנים במד שלך
ל.diasend ®-
לחץ חזור עד שתגיע לתפריט הראשי או הפעל את
המד שלך על ידי לחיצה על .OK
1.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
2.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
3.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
4.בחר  My Dataואז לחץ .OK

5.בחר  Data Transferואז לחץ .OK

6.בחר  Wirelessואז לחץ .OK

7.המד שלך ואפליקציית ® diasendיתחילו כעת
להסתנכרן.

	Roche Accu-Chek Guide

הצמד מד
1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את המד שלך על ידי לחיצה על .OK
3.בחר  Settingsואז לחץ .OK

4.גלול מטה לבחירת  Wirelessואז לחץ .OK

5.בחר  Yesואז לחץ .OK

6.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
7.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
8.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
9.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
כאשר תתבקש להצמיד את המד שלך ,הזן את
 6הספרות שמופיעות במד שלך.

העברת נתונים
אם אתה רוצה לסנכרן את כל הקריאות בהיסטוריה
של המד שלך ,אתה יכול לעשות העברת נתונים.
זה ישלח את כל הקריאות המאוחסנים במד שלך
ל.diasend ®-
לחץ חזור עד שתגיע לתפריט הראשי או הפעל את
המד שלך על ידי לחיצה על .OK
1.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
2.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
3.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
4.בחר  My Dataואז לחץ .OK

5.בחר  Data Transferואז לחץ .OK

6.בחר  Wirelessואז לחץ .OK

7.המד שלך ואפליקציית ® diasendיתחילו כעת
להסתנכרן.

	Roche Accu-Chek Instant

1.ודא שה Bluetooth-מופעל במכשיר הנייד
ושמד הסוכר נמצא בטווח של  10מטר.
2.כאשר מד הסוכר כבוי ,לחץ לחיצה ארוכה
על לחצן מד הסוכר עד להופעת סמל
ה .Bluetooth-סמל ההתאמה וסמל
האלחוט יופיעו ויהבהבו.

3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.בחר את מד הסוכר שלך כאשר הוא מופיע
באפליקציה .כשתתבקש לבצע התאמה
של מד הסוכר ,הזן את קוד ה PIN-בן 6
הספרות שנמצא על גב מד הסוכר.
תמונה לדוגמה של קוד הPIN-:

7.אפליקציית diasend®תתחבר כעת למד
הסוכר ותתחיל בסנכרון.
8.כדי לסנכרן את מד הסוכר שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית ,diasend®נווט
אל ( UPLOADהעלאה) ולחץ על Start
( Uploadהתחל העלאה) .הפעל את מד
הסוכר ,והסנכרון יתחיל אוטומטית.

Sanofi MyStar Plus

1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
4.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
5.במד שלך ,לחץ והחזק על לחצן המונה עד
שסמל הבלוטות' מתחיל להבהב.
6.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה.
על המד יופיע מפתח סיסמה בן  6ספרות.
תמונה לדוגמה של מפתח סיסמה:

7.הקלד את המספר באפליקציה.
8.המד יציין שהשיוך בוצע בהצלחה עם סימן
אישור.
תמונה לדוגמה של סימן האישור:

9.המד והאפליקציה יתחילו להסתנכרן.
.10לסנכרון המד בעתיד :הפעל את אפליקציית
® ,diasendנווט ל העלאה ולחץ התחל/י
בהעלאה .הפעל את המונה שלך ,והסנכרון
יתחיל באופן אוטומטי.

SOOIL Dana RS

1.כבה את המשאבה שלך.
2.ודא ש Bluetooth -מופעל במכשיר הנייד
שלך ושהמשאבה אינה עולה על  10מטרים.
3.הפעל את האפליקציה לנייד.diasend®
4.נווט אל ( UPLOADהעלאה) בתפריט
התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת הפעלה iOS:
בחר ב Bluetooth-בתור שיטת העברה).
5.לחץ על ( Start Uploadהתחל העלאה)
באפליקציה.
6.הפעל את המכשיר .ה Bluetooth-יופעל
באופן אוטומטי.
7.בחר את המשאבה שלך באפליקציה.
8.אשר את בקשת השיוך במכשיר הנייד אם
תידרש.
9.המשאבה והאפליקציה יתחילו לסנכרן.
	10.כדי לסנכרן את המשאבה שלך בעתיד:
הפעל את אפליקציית  ,®diasendנווט אל
 UPLOADולחץ על התחל העלאה .הפעל
את המשאבה והסנכרון יתחיל אוטומטית.

Trividia TRUE METRIX AIR

1.ודא כי הבלוטות' מופעל במכשיר הנייד שלך
והמד שלך בטווח  10מטרים.
2.הפעל את האפליקציה לנייד של ®.diasend
3.נווט אל העלאה בתפריט התחתון.
(במכשירים ניידים עם מערכת iOS :בחר
 Bluetoothבתור שיטת העברה).
4.לחץ התחל/י בהעלאה באפליקציה.
5.הדלק את המד שלך.
6.סמל הבלוטות' אמור להופיע על המד שלך
באופן אוטומטי ,כלומר הבלוטות' פעיל.
7.בחר במד שלך כאשר הוא מופיע באפליקציה
( .)NiproBGMכאשר תתבקש להצמיד את
המונה שלך ,הזן את  6הספרות האחרונות
של המספר הסידורי של המד הממוקמים בחלק
האחורי של המד שלך.
תמונה לדוגמה של מספר סידורי:

8.אפליקציית ® diasendתתחבר עכשיו למד
ותתחיל להסתנכרן.
9.לסנכרון המד בעתיד :הפעל את אפליקציית
® ,diasendנווט ל העלאה ולחץ התחל/י
בהעלאה .הפעל את המונה שלך ,והסנכרון
יתחיל באופן אוטומטי.

העלה בעזרת diasend® Uploader
למק או למחשב הנייח שלך

 .1השג את אפליקציית diasend® Uploader
למק או למחשב הנייח .ניתן לעשות זאת על
ידי התחברות לאתר  diasend.comוניווט
ללשונית הכלים.

 .2חבר את המכשיר למחשב שלך והעלה את
הנתונים לענן של ®.diasend

 .3שכשהם בענן ,הנתונים יתעדכנו באופן אוטומטי
בכרטיס המידע ובדוחות שלך באפליקציה לנייד.

