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Nenašli ste vaše zariadenie na zozname?

Nahrávanie pomocou diasend®
Uploader na vašom Mac alebo PC
(posledná strana)

Acon OnCall Extra Mobile

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na UPLOAD
(Pri mobilných zariadeniach
(NAHRAŤ).
s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob
prenosu)
4. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom glukomere stlačte a podržte oba
klávesy so šípkou, kým sa nezapne displej.
Na displeji by sa mali zobraziť písmená „bt“.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho
glukomera zadajte 6 číslic sériového čísla
glukomera, ktoré sa nachádza na zadnej
časti vášho glukomera.
7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí
na glukomer a začne synchronizácia.
8. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Stlačením oboch klávesov so šípkou zapnite
váš glukomer a synchronizácia sa spustí
automaticky.

Acon OnCall Sure Sync

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na UPLOAD
(Pri mobilných zariadeniach
(NAHRAŤ).
s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob
prenosu)
4. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom glukomere stlačte a podržte oba
klávesy so šípkou, kým sa nezapne displej.
Na displeji by sa mali zobraziť písmená „bt“.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho
glukomera zadajte 6 číslic sériového čísla
glukomera, ktoré sa nachádza na zadnej
časti vášho glukomera.
7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí
na glukomer a začne synchronizácia.
8. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Stlačením oboch klávesov so šípkou zapnite
váš glukomer a synchronizácia sa spustí
automaticky.

	AgaMatrix WaveSens
JAZZ Wireless

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na UPLOAD
(Pri mobilných zariadeniach
(NAHRAŤ).
s iOS: vyberte Bluetooth ako spôsob
prenosu)
4. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom merači stlačte a podržte tlačidlo
glukomera, kým nezačne blikať ikona
bluetooth.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví
v aplikácii. Na glukomere sa objaví
6-miestne číslicové heslo.
Príklad obrázka s číslicovým heslom:

7. Do aplikácie vpíšte toto číslo.
8. Na merači sa zobrazí kontrolný symbol,
ktorý oznamuje, že párovanie bolo úspešné.
Príklad obrázka s kontrolným symbolom:

9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Zapnite váš glukomer a synchronizácia
sa začne automaticky.

Ascensia Contour Care

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Stlačte a podržte obe
tlačidlá so šípkami, kým nezačne na displeji
blikať symbol Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii.
8. Pomocou kódu na displeji glukomera
potvrďte v aplikácii diasend® žiadosť o
spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

Ascensia Contour Next

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Stlačte a podržte obe
tlačidlá so šípkami, kým nezačne na displeji
blikať symbol Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí ku
glukomeru.
9. Pomocou kódu na displeji glukomera
potvrďte v aplikácii diasend® žiadosť o
spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
11. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

Ascensia Contour Next One

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite
(Pri mobilných
na UPLOAD (NAHRAŤ).
zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako
spôsob prenosu)
5. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
6. Na vašom glukomere stlačte a neuvoľňujte
tlačidlo OK, kým nezačne blikať modré
svetlo testovacieho prúžku. Na displeji sa
zobrazí sériové číslo glukomera.
Príklad obrázka s glukomerom
v režime spárovania:

7. V apliká cii vyberte sériové číslo vášho
glukomera.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na
glukomer.
9. V aplikácii diasend® potvrďte žiadosť
o spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
11. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Zapnite váš glukomer a synchronizácia
sa začne automaticky.

Ascensia Contour Plus One

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite
(Pri mobilných
na UPLOAD (NAHRAŤ).
zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako
spôsob prenosu)
5. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
6. Na vašom glukomere stlačte a neuvoľňujte
tlačidlo OK, kým nezačne blikať modré
svetlo testovacieho prúžku. Na displeji sa
zobrazí sériové číslo glukomera.
Príklad obrázka s glukomerom
v režime spárovania:

7. V aplikácii vyberte sériové číslo vášho
glukomera.
8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí na
glukomer.
9. V aplikácii diasend® potvrďte žiadosť
o spárovanie.
10. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
11. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Zapnite váš glukomer a synchronizácia
sa začne automaticky.

ForaCare FORA 6 Connect

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Stlačením tlačidla so šípkou nahor na
glukomere spustíte párovanie cez Bluetooth.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii.
8. V prípade potreby potvrďte párovanie v
mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

	ForaCare FORA Diamond
MINI DM30

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Glukomer zapnite a potom ho znova
vypnite, aby ste aktivovali Bluetooth (svetlo
bude blikať namodro).
7. V aplikácii diasend® vyberte glukomer.
8. V prípade potreby potvrďte žiadosť o
spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo Start
Upload (Spustiť načítanie). Glukomer
zapnite a potom ho znova vypnite, aby ste
aktivovali Bluetooth. Synchronizácia sa
spustí automaticky.

ForaCare FORA GD40h

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Na glukomere zatlačte posuvné tlačidlo
naľavo nadol, kým nezačne svetlo blikať
namodro. Bluetooth je teraz aktívne.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrďte žiadosť o
spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo Start
Upload (Spustiť načítanie). Na glukomere
zatlačte posuvné tlačidlo nadol, aby ste
aktivovali Bluetooth. Synchronizácia sa
spustí automaticky.

i-Sens CareSens Dual

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v
glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo S,
kým sa na displeji nezobrazí správa SET
(NASTAVIŤ). Stlačte tlačidlo so šípkou,
kým nezačne blikať možnosť YES (ÁNO).
Potvrďte stlačením tlačidlaS. Na displeji
sa zobrazí hlásenie bT. Stlačte tlačidlo so
šípkou, kým nezačne blikať možnosť Pair
(Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla S.
Na displeji sa zobrazí správa Pin.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN
(6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte
číslo PIN a potvrďte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky*.
*Len ak existujú neprenesené údaje.

i-Sens NoCoding1 Plus

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v
glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo
ON/OFF (ZAP./VYP.), kým sa na displeji
nezobrazí správa SET (NASTAVIŤ). Stlačte
tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať
možnosť YES (ÁNO). Potvrďte stlačením
tlačidlaON/OFF (ZAP./VYP.). Na displeji
sa zobrazí hlásenie bT. Stlačte tlačidlo so
šípkou, kým nezačne blikať možnosť Pair
(Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla ON/
OFF (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí
správa Pin.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN
(6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte
číslo PIN a potvrďte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky*.
*Len ak existujú neprenesené údaje.

i-Sens TEE2+

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Na aktiváciu párovania cez Bluetooth v
glukomere:
Na glukomere stlačte a podržte tlačidlo
ON/OFF (ZAP./VYP.), kým sa na displeji
nezobrazí správa SET (NASTAVIŤ). Stlačte
tlačidlo so šípkou, kým nezačne blikať
možnosť YES (ÁNO). Potvrďte stlačením
tlačidlaON/OFF (ZAP./VYP.). Na displeji
sa zobrazí hlásenie bT. Stlačte tlačidlo so
šípkou, kým nezačne blikať možnosť Pair
(Spárovať). Potvrďte stlačením tlačidla ON/
OFF (ZAP./VYP.). Na displeji sa zobrazí
správa Pin.
7. V aplikácii diasend® vyberte svoj glukomer.
8. Na displeji glukomera sa zobrazí číslo PIN
(6-miestne). V aplikácii diasend® zadajte
číslo PIN a potvrďte žiadosť o spárovanie.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky*.
*Len ak existujú neprenesené údaje.

NFC

Menarini Glucofix Tech

(Len Android)

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustite mobilnú
aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri
čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom
zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla
umiestnený na zadnej časti mobilného
zariadenia)
Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC
nasledovnými krokmi:

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF,
kým sa na displeji neukáže „set“.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou dole,
kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením tlačidla ON/
OFF.
5. Stlačte jedenkrát tlačidlo so šípkou dole.
Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením tlačidla ON/OFF.
7. VYPNITE váš glukomer.

NFC

Menarini GlucoMen areo 2K

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustite mobilnú
aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri
čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom
zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla
umiestnený na zadnej časti mobilného
zariadenia)

Vezmite na vedomie: V prípade systémov
iOS je tento glukomer kompatibilný len
prostredníctvom NFC, ak bol glukomer
vyrobený v roku 2018 a neskôr.

Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC
nasledovnými krokmi:

1. VYPNITE váš glukomer.
2. V závislosti od verzie vášho glukomera:
Prejdite do ponuky nastavení stlačením a
podržaním tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.)
alebo tlačidla ON/OFF (ZAP./VYP.) a šípky
súčasne, kým sa na displeji nezobrazí správa
„set“.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou dole,
kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením tlačidla ON/
OFF.
5. Stlačte jedenkrát tlačidlo so šípkou dole.
Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením tlačidla ON/OFF.
7. VYPNITE váš glukomer.

NFC

Menarini GlucoMen areo

(Len Android)

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
je aktivovaná komunikácia NFC a glukomer.
2. Vypnite váš glukomer a spustite mobilnú
aplikáciu diasend®. Podržte glukomer pri
čipe komunikácie NFC na svojom mobilnom
zariadení. (Čip komunikácie NFC je spravidla
umiestnený na zadnej časti mobilného
zariadenia)
Na vašom glukomere aktivujte komunikáciu NFC
nasledovnými krokmi:

1. VYPNITE váš glukomer.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF,
kým sa na displeji neukáže „set“.
3. Stlačte tlačidlo so šípkou dole,
kým nezačne blikať „N“.
4. Túto funkciu vyberte stlačením tlačidla ON/
OFF.
5. Stlačte jedenkrát tlačidlo so šípkou dole.
Začne blikať „On“.
6. Potvrďte jedným stlačením tlačidla ON/OFF.
7. VYPNITE váš glukomer.

Nipro 4Sure Smart

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Zapnite glukomer. Bluetooth sa automaticky
aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrďte žiadosť o
spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

Nipro 4Sure SmartDuo

1. Vypnite glukomer.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš glukomer
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Zapnite zariadenie. Bluetooth sa
automaticky aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj glukomer.
8. V prípade potreby potvrďte žiadosť o
spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

NFC

	NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus

1. Uistite sa, že je na vašom mobilnom
zariadení aktivovaná komunikácia NFC.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite na UPLOAD
(Pri mobilných zariadeniach
(NAHRAŤ).
s iOS: vyberte NFC ako spôsob prenosu).
4. Podržte NovoPen® pri čipe komunikácie
NFC na svojom mobilnom zariadení.

Umiestnenie čipu komunikácie
NFC na vašom mobilnom
zariadení sa môže meniť

	Roche Accu-Chek
Aviva Connect

Spárujte glukomer
1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Zapnite glukomer stlačením OK.
3. Vyberte položku Settings (Nastavenia)
a stlačte OK.

4. Posúvajte sa nadol a vyberte položku
Wireless (Bezdrôtový) a stlačte OK.

5. Vyberte možnosť Yes (Áno) a stlačte OK.

6. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
7. V spodnej časti ponuky prejdite
(Pri mobilných
na UPLOAD (NAHRAŤ).
zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako
spôsob prenosu)
8. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
9. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho
glukomeru, zadajte 6 číslic uvedených na
vašom glukomere.

Prenos údajov
Ak chcete synchronizovať všetky načítané
hodnoty v histórii vášho glukomeru, môžete
vykonať prenos údajov. Táto operácia odošle
všetky načítané hodnoty uložené vo vašom
glukomere do diasend®.
Stláčajte tlačidlo späť, kým sa nedostanete
do hlavnejponuky alebo zapnite glukomer
stlačením OK.
10. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
11. V spodnej časti ponuky prejdite
na UPLOAD (NAHRAŤ).
12. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
13. Vyberte položku My Data
(Moje údaje) a stlačte OK.

14. Vyberte položku Data Transfer
(Prenos údajov) a stlačte OK.

15. Vyberte položku Wireless
(Bezdrôtový) a stlačte OK.

16. Teraz sa spustí synchronizácia
glukomeru a aplikácia diasend®.

	Roche Accu-Chek Guide

Spárujte glukomer
1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Zapnite glukomer stlačením OK.
3. Vyberte položku Settings (Nastavenia)
a stlačte OK.

4. Posúvajte sa nadol a vyberte položku
Wireless (Bezdrôtový) a stlačte OK.

5. Vyberte možnosť Yes (Áno) a stlačte OK.

6. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
7. V spodnej časti ponuky prejdite
(Pri mobilných
na UPLOAD (NAHRAŤ).
zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako
spôsob prenosu)
8. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
9. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii. Po výzve na spárovanie vášho
glukomeru, zadajte 6 číslic uvedených na
vašom glukomere.

Prenos údajov
Ak chcete synchronizovať všetky načítané
hodnoty v histórii vášho glukomeru, môžete
vykonať prenos údajov. Táto operácia odošle
všetky načítané hodnoty uložené vo vašom
glukomere do diasend®.
Stláčajte tlačidlo späť, kým sa nedostanete
do hlavnejponuky alebo zapnite glukomer
stlačením OK.
10. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
11. V spodnej časti ponuky prejdite
na UPLOAD (NAHRAŤ).
12. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
13. Vyberte položku My Data
(Moje údaje) a stlačte OK.

14. Vyberte položku Data Transfer
(Prenos údajov) a stlačte OK.

15. Vyberte položku Wireless
(Bezdrôtový) a stlačte OK.

16. Teraz sa spustí synchronizácia
glukomeru a aplikácia diasend®.

	Roche Accu-Chek Instant

1. Uistite sa, že máte vo svojom mobilnom
zariadení aktivovaný Bluetooth a že sa váš
glukomer nachádza v okruhu 10 metrov.
2. Keď je glukomer vypnutý, stlačte a podržte
tlačidlo glukomera, kým sa nezobrazí
symbol Bluetooth. Zobrazia sa a blikajú
symboly párovania a bezdrôtového
pripojenia.

3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
Bluetooth ako spôsob prenosu).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví v
aplikácii. Keď sa zobrazí výzva na spárovanie
vášho glukomera, zadajte 6-ciferný PIN kód,
ktorý nájdete na zadnej strane glukomera.
Príklad obrázka s PIN kódom:

7. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí ku
glukomeru a začne sa synchronizácia.
8. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
glukomer, postupujte takto: Spustite
aplikáciu diasend®, prejdite na položky
UPLOAD (NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo
Start Upload (Spustiť načítanie). Zapnite
glukomer a synchronizácia sa začne
automaticky.

Sanofi MyStar Plus

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite
na UPLOAD (NAHRAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
Bluetooth ako spôsob prenosu).
4. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
5. Na vašom merači stlačte a podržte tlačidlo
glukomera, kým nezačne blikať ikona
bluetooth.
6. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví
v aplikácii. Na glukomere sa objaví
6-miestne číslicové heslo.
Príklad obrázka s číslicovým heslom:

7. Do aplikácie vpíšte toto číslo.
8. Na merači sa zobrazí kontrolný symbol,
ktorý oznamuje, že párovanie bolo úspešné.
Príklad obrázka s kontrolným symbolom:

9. Spustí sa synchronizácia glukomera a
aplikácie.
10. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Zapnite váš glukomer a synchronizácia
sa začne automaticky.

SOOIL Dana RS

1. Vypnite čerpadlo.
2. Uistite sa, že máte v mobilnom zariadení
aktivovaný Bluetooth a že sa váš pumpu
nachádza v okruhu 10 metrov.
3. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
4. V spodnej časti ponuky prejdite na položku
UPLOAD (NAČÍTAŤ).
(Pri mobilných zariadeniach s iOS: vyberte
ako spôsob prenosu Bluetooth).
5. V aplikácii stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie).
6. Zapnite čerpadlo. Bluetooth sa
automaticky aktivuje.
7. V aplikácii vyberte svoj pumpu.
8. V prípade potreby potvrďte žiadosť o
spárovanie v mobilnom zariadení.
9. Spustí sa synchronizácia pumpa a aplikácie.
10. Ak budete chcieť nabudúce synchronizovať
pumpu, postupujte takto: Spustite aplikáciu
diasend®, prejdite na položku UPLOAD
(NAČÍTAŤ) a stlačte tlačidlo Start Upload
(Spustiť načítanie). Zapnite čerpadlo a
synchronizácia sa začne automaticky.

Trividia TRUE METRIX AIR

1. Uistite sa, že na vašom mobilnom zariadení
máte aktivovaný bluetooth a že váš
glukomer sa nachádza vo vzdialenosti do 10
metrov.
2. Spustite mobilnú aplikáciu diasend®.
3. V spodnej časti ponuky prejdite
(Pri mobilných
na UPLOAD (NAHRAŤ).
zariadeniach s iOS: vyberte Bluetooth ako
spôsob prenosu)
4. V aplikácii stlačte Start Upload
(Spustiť nahrávanie).
5. Zapnite váš glukomer.
6. Na vašom glukomere sa automaticky
objaví symbol bluetooth, čo znamená,
že je bluetooth zapnutý.
7. Vyberte svoj glukomer, keď sa objaví
v aplikácii (NiproBGM). Po výzve na
spárovanie vášho glukomera zadajte 6
číslic sériového čísla glukomera, ktoré sa
nachádza na zadnej
časti vášho glukomera.
Príklad obrázka sériového čísla:

8. Aplikácia diasend® sa teraz pripojí
na glukomer a začne synchronizácia.
9. Keď chcete synchronizovať váš glukomer
v budúcnosti: Spustite aplikáciu diasend®,
prejdite do položky UPLOAD (NAHRAŤ)
a stlačte Start Upload (Spustiť nahrávanie).
Zapnite váš glukomer a synchronizácia
sa začne automaticky.

Nahrávajte pomocou diasend®
Uploader na vašom Mac alebo PC

1. Aplikácia diasend® Uploader je k dispozícii
pre počítače Mac alebo PC. Aplikáciu si
môžete prevziať zo záložky Tools (Nástroje)
na stránke diasend.com.

2. Pripojte svoje zariadenie k počítaču a
načítajte svoje údaje do cloudovej služby
diasend®.

3. Keď sa nachádzate v prostredí cloudu, údaje
sa automaticky načítajú na vašu Scorecard
a Reports vo vašej mobilnej aplikácii.

