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diasend® Mobile App



المحتويات
يرجى مالحظة أنه قد تكون بعض أجهزة المريض التالية غير 

متوفرة في السوق. 

)الصفحة األخيرة(

هل وجدت جهازك في القائمة؟
 diasend® Uploader قم بالتحميل باستخدام تطبيق

على جهاز Mac أو الكمبيوتر الخاص بك

   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



تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة. - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل( 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

على المقياس الخاص بك، اضغط مع االستمرار على - 	
مفتاحي األسهم حتى يتم تشغيل الشاشة. يظهر “bt” على 

الشاشة.

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. عند المطالبة - 	
بإقران جهاز القياس، أدخل آخر 	 أرقام من الرقم 

التسلسلي لجهاز القياس الموجود على الجزء الخلفي من 
جهاز القياس. 

سيتم اتصال تطبيق ®diasend اآلن بجهاز القياس - 	
وستبدأ المزامنة.

لمزامنة المقياس الخاص بك في المستقبل: شغّل تطبيق - 	
®diasend وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. قم بتشغيل المقياس الخاص بك بالضغط على 
مفتاحي األسهم، وستبدأ المزامنة تلقائيًا.

  Acon OnCall Extra Mobile



تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة. - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل( 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

على المقياس الخاص بك، اضغط مع االستمرار على - 	
مفتاحي األسهم حتى يتم تشغيل الشاشة. يظهر “bt” على 

الشاشة.

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. عند المطالبة - 	
بإقران جهاز القياس، أدخل آخر 	 أرقام من الرقم 

التسلسلي لجهاز القياس الموجود على الجزء الخلفي من 
جهاز القياس. 

سيتم اتصال تطبيق ®diasend اآلن بجهاز القياس - 	
وستبدأ المزامنة.

لمزامنة المقياس الخاص بك في المستقبل: شغّل تطبيق - 	
®diasend وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. قم بتشغيل المقياس الخاص بك بالضغط على 
مفتاحي األسهم، وستبدأ المزامنة تلقائيًا.

  Acon OnCall Sure Sync



تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة. - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل( 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

من جهاز القياس، اضغط مع االستمرار على زر جهاز - 	
القياس حتى تبدأ أيقونة bluetooth في الوميض.

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. وسيظهر - 	
مفتاح المرور المكون من 	 أرقام على جهاز القياس.

صورة توضيحية لمفتاح المرور:

اكتب الرقم داخل التطبيق.- 	

سيشير جهاز القياس إلى نجاح عملية االقتران برمز التحقق.- 	

صورة توضيحية لرمز التحقق:

ستبدأ المزامنة بين جهاز القياس والتطبيق. - 	

لمزامنة جهاز القياس في المستقبل: ابدأ تشغيل تطبيق   -	0
®diasend، وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. وقم بتشغيل جهاز القياس، وستبدأ المزامنة 
تلقائيًا.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول . 	
ومن وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 

0	 أمتار.

	 ..®diasend ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية. . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(. 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 قم بتشغيل جهاز القياس الخاص بك. اضغط مع . 	
االستمرار على مفتاحي األسهم معًا حتى يبدأ رمز 

البلوتوث في الوميض على الشاشة.  

 حدد جهاز القياس الخاص بك عند ظهوره في . 	
التطبيق.

	 . ®diasend قم بتأكيد طلب اإلقران في تطبيق 
باستخدام الرمز الموجود في شاشة جهاز القياس.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 

واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 
الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  Ascensia Contour Care



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية. . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(. 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 قم بتشغيل جهاز القياس الخاص بك. اضغط مع . 	
االستمرار على مفتاحي األسهم معًا حتى يبدأ رمز 

البلوتوث في الوميض على الشاشة.    

 حدد جهاز القياس الخاص بك عند ظهوره في . 	
التطبيق.

 سيقوم تطبيق ®diasend اآلن باالتصال بجهاز . 	
القياس.

	 . diasend® قم بتأكيد طلب اإلقران في تطبيق 
باستخدام الرمز الموجود في شاشة جهاز القياس.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 0	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 		
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  Ascensia Contour Next



قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

اضغط بدون توقف على زر OK الموجود على جهاز - 	
القياس حتى يبدأ الضوء األزرق الصادر من منفذ شريط 

االختبار في الوميض. وسيظهر الرقم التسلسلي لجهاز 
القياس على الشاشة. 

صورة توضيحية لجهاز القياس في وضع اإلقران:

في هذا التطبيق، حدد الرقم التسلسلي لجهاز القياس.- 	

سيتم اتصال تطبيق ®diasend اآلن بجهاز القياس.- 	

	 -.diasend® قم بالتأكيد على طلب اإلقران في تطبيق

ستبدأ المزامنة بين جهاز القياس والتطبيق.   -	0

لمزامنة جهاز القياس في المستقبل: ابدأ تشغيل تطبيق   -		
®diasend، وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. وقم بتشغيل جهاز القياس، وستبدأ المزامنة 
تلقائيًا.

  Ascensia Contour Next One



قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل( 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

اضغط بدون توقف على زر OK الموجود على جهاز - 	
القياس حتى يبدأ الضوء األزرق الصادر من منفذ شريط 

االختبار في الوميض. وسيظهر الرقم التسلسلي لجهاز 
القياس على الشاشة. 

صورة توضيحية لجهاز القياس في وضع اإلقران:

  

في هذا التطبيق، حدد الرقم التسلسلي لجهاز القياس.- 	

سيتم اتصال تطبيق ®diasend اآلن بجهاز القياس.- 	

	 -.diasend® قم بالتأكيد على طلب اإلقران في تطبيق

ستبدأ المزامنة بين جهاز القياس والتطبيق.   -	0

لمزامنة جهاز القياس في المستقبل: ابدأ تشغيل تطبيق   -		
®diasend، وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. وقم بتشغيل جهاز القياس، وستبدأ المزامنة 
تلقائيًا.

  Ascensia Contour Plus One



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 اضغط على زر السهم ألعلى على جهاز القياس لبدء . 	
إقران البلوتوث.

 حدد جهاز القياس الخاص بك عند ظهوره في . 	
التطبيق.

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد اإلقران على جهازك . 	
المحمول.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 

واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 
الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  ForaCare FORA 6 Connect



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 قم بتشغيل جهاز القياس، ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى . 	
لتنشيط البلوتوث )سيومض الضوء باللون األزرق(.

	 ..diasend® حدد جهاز القياس في تطبيق

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد طلب اإلقران على جهازك . 	
المحمول. 

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

الخاص بك، ثم إيقاف تشغيله مرة أخرى لتنشيط 
البلوتوث. ستبدأ المزامنة تلقائيًا.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 على جهاز القياس، اضغط على زر التبديل على . 	
الجانب األيسر ألسفل حتى يبدأ الضوء األزرق في 

الوميض. تم اآلن تنشيط البلوتوث.

 في تطبيق ®diasend، حدد جهاز القياس الخاص . 	
بك.

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد طلب اإلقران على جهازك . 	
المحمول. 

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 

واضغط على بدء التحميل. على جهاز القياس 
الخاص بك، اضغط على زر التبديل ألسفل لتنشيط 

البلوتوث. ستبدأ المزامنة تلقائيًا.

  ForaCare FORA GD40h



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

  لتنشيط إقران البلوتوث على جهاز القياس: . 	
اضغط مع االستمرار على الزر S على جهاز 
القياس الخاص بك حتى تظهر كلمة ضبط على 

الشاشة. اضغط على زر السهم حتى تبدأ كلمة نعم 
في الوميض. قم بالتأكيد عن طريق الضغط على 

الزر S. سيظهر الحرفان bT على الشاشة. اضغط 
على زر السهم حتى تبدأ كلمة إقران في الوميض. قم 

 .S بالتأكيد عن طريق الضغط على الزر 
ستظهر كلمة Pin على الشاشة.

 في تطبيق ®diasend، حدد جهاز القياس الخاص . 	
بك.

 سيظهر رقم PIN )	 أرقام( على شاشة جهاز . 	
 diasend® في تطبيق PIN القياس. أدخل رقم

لتأكيد طلب اإلقران.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

 الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا*.

*عند وجود بيانات غير منقولة فقط.

  i-Sens CareSens Dual



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

  لتنشيط إقران البلوتوث على جهاز القياس:. 	
اضغط مع االستمرار على الزر تشغيل/إيقاف 

التشغيل على جهاز القياس الخاص بك حتى تظهر 
كلمة ضبط على الشاشة. اضغط على زر السهم حتى 

تبدأ كلمة نعم في الوميض. قم بالتأكيد عن طريق 
الضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل. سيظهر 
الحرفان bT على الشاشة. اضغط على زر السهم 
حتى تبدأ كلمة إقران في الوميض. قم بالتأكيد عن 
طريق الضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل. 

ستظهر كلمة Pin على الشاشة.

 في تطبيق ®diasend، حدد جهاز القياس الخاص . 	
بك.

 سيظهر رقم PIN )	 أرقام( على شاشة جهاز . 	
 diasend® في تطبيق PIN القياس. أدخل رقم

لتأكيد طلب اإلقران.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

 الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا*.

*عند وجود بيانات غير منقولة فقط.

  i-Sens NoCoding1 Plus



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

  لتنشيط إقران البلوتوث على جهاز القياس: . 	
اضغط مع االستمرار على الزر تشغيل/إيقاف 

التشغيل على جهاز القياس الخاص بك حتى تظهر 
كلمة ضبط على الشاشة. اضغط على زر السهم حتى 

تبدأ كلمة نعم في الوميض. قم بالتأكيد عن طريق 
الضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل. سيظهر 
الحرفان bT على الشاشة. اضغط على زر السهم 
حتى تبدأ كلمة إقران في الوميض. قم بالتأكيد عن 
طريق الضغط على الزر تشغيل/إيقاف التشغيل. 

ستظهر كلمة Pin على الشاشة.

في تطبيق ®diasend، حدد جهاز القياس الخاص . 	
بك.

 سيظهر رقم PIN )	 أرقام( على شاشة جهاز . 	
 diasend® في تطبيق PIN القياس. أدخل رقم

لتأكيد طلب اإلقران.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

 الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا*.

*عند وجود بيانات غير منقولة فقط.

  i-Sens TEE2+



)خاص بنظام Android فقط(

قم بتمكين NFC على جهاز القياس باتباع هذه الخطوات:

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

اضغط مع االستمرار على زر تشغيل/إيقاف تشغيل - 	
حتى يظهر " set" )ضبط( على الشاشة.

اضغط على زر ألسفل حتى يبدأ "N" في الوميض.- 	

حدد هذه الوظيفة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل.- 	

	 - "On" اضغط على زر ألسفل مرة واحدة، وسيبدأ
)تشغيل( في الوميض.

قم بالتأكيد بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

تأكد من تمكين NFC على جهازك المحمول وجهاز القياس.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس وبدء تشغيل تطبيق الجهاز - 	
المحمول ®diasend. اضغط مع االستمرار على جهاز 

القياس حتى يصل إلى شريحة NFC الموجودة على 
جهازك المحمول. )توجد NFC عادةً على الجزء الخلفي 

من الجهاز المحمول(

 NFC  Menarini Glucofix Tech



قم بتمكين NFC على جهاز القياس باتباع هذه الخطوات:

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

بناًء على إصدار جهاز القياس الخاص بك: ادخل إلى - 	
قائمة اإلعدادات بالضغط مع االستمرار على زر تشغيل/
إيقاف التشغيل أو زر تشغيل/إيقاف التشغيل وزر السهم 
ألعلى في وقت واحد حتى تعرض الشاشة »مجموعة«.

اضغط على زر ألسفل حتى يبدأ "N" في الوميض.- 	

حدد هذه الوظيفة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل.- 	

	 - "On" اضغط على زر ألسفل مرة واحدة، وسيبدأ
)تشغيل( في الوميض.

قم بالتأكيد بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

تأكد من تمكين NFC على جهازك المحمول وجهاز القياس.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس وبدء تشغيل تطبيق الجهاز - 	
المحمول ®diasend. اضغط مع االستمرار على جهاز 

القياس حتى يصل إلى شريحة NFC الموجودة على 
جهازك المحمول. )توجد NFC عادةً على الجزء الخلفي 

 من الجهاز المحمول(

 ،iOS يرجى مالحظة ما يلي: بالنسبة لمستخدمي نظام
ال يتوافق جهاز القياس هذا إال عبر NFC إذا كان قد تم 
تصنيع جهاز القياس في عام 		0	 أو في وقت الحق. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



)خاص بنظام Android فقط(

قم بتمكين NFC على جهاز القياس باتباع هذه الخطوات:

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

اضغط مع االستمرار على زر تشغيل/إيقاف تشغيل - 	
حتى يظهر " set" )ضبط( على الشاشة.

اضغط على زر ألسفل حتى يبدأ "N" في الوميض.- 	

حدد هذه الوظيفة بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل.- 	

	 - "On" اضغط على زر ألسفل مرة واحدة، وسيبدأ
)تشغيل( في الوميض.

قم بالتأكيد بالضغط على زر تشغيل/إيقاف تشغيل مرة واحدة.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس.- 	

تأكد من تمكين NFC على جهازك المحمول وجهاز القياس.- 	

قم بإيقاف تشغيل جهاز القياس وبدء تشغيل تطبيق الجهاز - 	
المحمول ®diasend. اضغط مع االستمرار على جهاز 

القياس حتى يصل إلى شريحة NFC الموجودة على 
جهازك المحمول. )توجد NFC عادةً على الجزء الخلفي 

من الجهاز المحمول(

 NFC  Menarini GlucoMen areo



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

 قم بتشغيل جهاز القياس. سيتم تنشيط البلوتوث . 	
تلقائيًا.

في التطبيق، حدد جهاز القياس الخاص بك.. 	

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد طلب اإلقران على جهازك . 	
المحمول.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  Nipro 4Sure Smart



أوقف تشغيل جهاز القياس الخاص بك.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 

أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

قم بتشغيل الجهاز. سيتم تنشيط البلوتوث تلقائيًا.. 	

في التطبيق، حدد جهاز القياس الخاص بك.. 	

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد طلب اإلقران على جهازك . 	
المحمول.

سيبدأ جهاز القياس والتطبيق في المزامنة. . 	

 لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: . 0	
ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 
واضغط على بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس 

الخاص بك وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  Nipro 4Sure SmartDuo



تأكد من تمكين NFC على جهازك المحمول.- 	

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يُرجى تحديد 

NFC كطريقة النقل(.

اضغط مع االستمرار على ®NovoPen حتى يصل - 	
إلى شريحة NFC الموجودة على جهازك المحمول.

 NFC قد يختلف موقع شريحة
على جهازك المحمول

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



إقران جهاز القياس
تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	

المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.OK قم بتشغيل جهاز القياس من خالل الضغط على

	 -.OK واضغط على Settings حدد

	 -.OK واضغط على Wireless قم بالتمرير ألسفل لتحديد

	 -.OK واضغط على Yes حدد

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. عند المطالبة - 	
بإقران جهاز القياس، أدخل الـ 	 أرقام التي تظهر على 

جهاز القياس. 

نقل البيانات
إذا كنت ترغب في مزامنة جميع القراءات الواردة في سجل 

جهاز القياس، يمكنك تنفيذ عملية نقل البيانات. يؤدي ذلك 
إلى إرسال جميع القراءات المخزنة على جهاز القياس إلى 

.diasend®

اضغط مجدًدا حتى ترجع إلى Main Menu )القائمة الرئيسية( 
.OK أو قم بتشغيل جهاز القياس بالضغط على

	0 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 		

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 		

		 -.OK واضغط على My Data حدد

		 -.OK واضغط على Data Transfer حدد

		 -.OK واضغط على Wireless حدد

سيبدأ جهاز القياس وتطبيق ®diasend اآلن في - 		
المزامنة.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



إقران جهاز القياس
تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	

المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.OK قم بتشغيل جهاز القياس من خالل الضغط على

	 -.OK واضغط على Settings حدد

	 -.OK واضغط على Wireless قم بالتمرير ألسفل لتحديد

	 -.OK واضغط على Yes حدد

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. عند المطالبة - 	
بإقران جهاز القياس، أدخل الـ 	 أرقام التي تظهر على 

جهاز القياس. 

نقل البيانات
إذا كنت ترغب في مزامنة جميع القراءات الواردة في سجل 

جهاز القياس، يمكنك تنفيذ عملية نقل البيانات. يؤدي ذلك 
إلى إرسال جميع القراءات المخزنة على جهاز القياس إلى 

.diasend®

اضغط مجدًدا حتى ترجع إلى Main Menu )القائمة الرئيسية( 
.OK أو قم بتشغيل جهاز القياس بالضغط على

	0 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 		

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 		

		 -.OK واضغط على My Data حدد

		 -.OK واضغط على Data Transfer حدد

		 -.OK واضغط على Wireless حدد

سيبدأ جهاز القياس وتطبيق ®diasend اآلن في - 		
المزامنة.

   Roche Accu-Chek Guide



تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول ومن . 	
وجود جهاز القياس الخاص بك ضمن مسافة 0	 أمتار.

مع إيقاف تشغيل جهاز القياس، اضغط مع االستمرار . 	
على زر جهاز القياس حتى يظهر رمز البلوتوث. يظهر رمز 

اإلقران ورمز االتصال الالسلكي ويومضان.

	 ..diasend® قم بتشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

 انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد البلوتوث 

كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

حدد جهاز القياس الخاص بك عند ظهوره في . 	
التطبيق. عندما يُطلب منك إقران جهاز القياس الخاص بك، 
أدخل رمز PIN المكون من 	 أرقام الموجود على الجزء 

الخلفي من جهاز القياس.

:PIN مثال لصورة رمز

    

سيقوم تطبيق ®diasend اآلن باالتصال بجهاز . 	
القياس وبدء المزامنة.

لمزامنة جهاز القياس الخاص بك في المستقبل: قم . 	
بتشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل واضغط على 

بدء التحميل. قم بتشغيل جهاز القياس الخاص بك وستبدأ 
المزامنة تلقائيًا.

   Roche Accu-Chek Instant



تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يُرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

من جهاز القياس، اضغط مع االستمرار على زر جهاز - 	
القياس حتى تبدأ أيقونة Bluetooth في الوميض.

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق. وسيظهر - 	
مفتاح المرور المكون من 	 أرقام على جهاز القياس.

صورة توضيحية لمفتاح المرور:

اكتب الرقم داخل التطبيق.- 	

سيشير جهاز القياس إلى نجاح عملية االقتران برمز التحقق.- 	

صورة توضيحية لرمز التحقق:

ستبدأ المزامنة بين جهاز القياس والتطبيق. - 	

لمزامنة جهاز القياس في المستقبل: ابدأ تشغيل تطبيق   -	0
®diasend، وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. وقم بتشغيل جهاز القياس، وستبدأ المزامنة 
تلقائيًا.

  Sanofi MyStar Plus



 أوقف تشغيل المضخة.. 	

 تأكد من تنشيط البلوتوث على جهازك المحمول وأن . 	
المضخة في نطاق 0	 أمتار.

	 ..diasend® ابدأ تشغيل تطبيق األجهزة المحمولة

  انتقل إلى تحميل في القائمة السفلية.  . 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل(.

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.. 	

قم بتشغيل الجهاز. سيتم تنشيط البلوتوث تلقائيًا.. 	

في التطبيق ، حدد المضخة الخاصة بك.. 	

 إذا لزم األمر، قم بتأكيد طلب اإلقران على جهازك . 	
المحمول.

ستبدأ مزامنة المضخة والتطبيق. . 	

  لمزامنة المضخة في المستقبل:. 0	
 ابدأ تشغيل تطبيق ®diasend وانتقل إلى تحميل 

واضغط على بدء التحميل.  قم بتشغيل المضخة 
وستبدأ عملية المزامنة تلقائيًا.

  SOOIL Dana RS



تأكد من تنشيط تقنية Bluetooth على جهازك - 	
المحمول وأن جهاز القياس على مسافة 0	 أمتار.

	 -.diasend® ابدأ تشغيل تطبيق الجهاز المحمول

 انتقل إلى تحميل في أسفل القائمة.  - 	
)لألجهزة المحمولة ذات نظام iOS: يرجى تحديد 

البلوتوث كطريقة النقل( 

اضغط على بدء التحميل في التطبيق.- 	

قم بتشغيل جهاز القياس.- 	

من المفترض أن يظهر رمز Bluetooth على جهاز القياس - 	
تلقائيًا، مما يعني أن تقنية bluetooth قيد التشغيل.

حدد جهاز القياس عند ظهوره في التطبيق - 	
)NiproBGM(. عند المطالبة بإقران جهاز القياس، 
أدخل آخر 	 أرقام من الرقم التسلسلي لجهاز القياس 

الموجود على الجزء الخلفي من جهاز القياس. 

صورة توضيحية للرقم التسلسلي:

    

سيتم اتصال تطبيق ®diasend اآلن بجهاز القياس - 	
وستبدأ المزامنة.

لمزامنة جهاز القياس في المستقبل: ابدأ تشغيل تطبيق - 	
®diasend، وانتقل إلى تحميل واضغط على بدء 

التحميل. وقم بتشغيل جهاز القياس، وستبدأ المزامنة 
تلقائيًا.

  Trividia TRUE METRIX AIR



 Uploader تطبيق diasend® التحميل باستخدام
على جهاز Mac أو الكمبيوتر الخاص بك

احصل على تطبيق diasend® Uploader الخاص   -	
بجهاز Mac أو الكمبيوتر. يمكنك القيام بهذا عن طريق 
تسجيل الدخول إلى موقع diasend.com، وانتقل إلى 

عالمة التبويب Tools )األدوات(.

  

قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر الخاص بك وقم بتحميل   -	
.diasend® بياناتك على سحابة

 

فور تحميل البيانات على السحابة، سيتم تحديث البيانات   -	
تلقائيًا على بطاقة النتائج والتقارير الموجودة في تطبيق 

الجهاز المحمول.


