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Innehåll
Vänligen notera att vissa av följande enheter kanske inte finns
tillgängliga på din marknad.

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

Hittade du inte din enhet i listan?

Ladda upp med diasend® Uploader för
Mac eller PC
(sista sidan)

Acon OnCall Extra Mobile

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
4. Tryck på Starta uppladdning i appen.
5. På mätaren, håll ned båda pilknapparna tills
displayen tänds. ”bt” ska visas i displayen.
6. Välj din mätare när den visas i appen. När
du blir ombedd att para mätaren skriver
du in de sista sex siffrorna i mätarens
serienummer, som du hittar på baksidan av
mätaren.
7. Diasend®-appen ansluter nu till mätaren och
börjar synkronisera.
8. Om du vill synkronisera din mätare längre
fram: Starta diasend®-appen, gå till LADDA
UPP och tryck på Starta uppladdning.
Starta mätaren genom att hålla båda
pilknapparna intryckta. Därefter påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Acon OnCall Sure Sync

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
4. Tryck på Starta uppladdning i appen.
5. På mätaren, håll ned båda pilknapparna tills
displayen tänds. ”bt” ska visas i displayen.
6. Välj din mätare när den visas i appen. När
du blir ombedd att para mätaren skriver
du in de sista sex siffrorna i mätarens
serienummer, som du hittar på baksidan av
mätaren.
7. Diasend®-appen ansluter nu till mätaren och
börjar synkronisera.
8. Om du vill synkronisera din mätare längre
fram: Starta diasend®-appen, gå till LADDA
UPP och tryck på Starta uppladdning.
Starta mätaren genom att hålla båda
pilknapparna intryckta. Därefter påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

	AgaMatrix WaveSens
JAZZ Wireless

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
4. Tryck på Starta uppladdning i appen.
5. Håll knappen på mätaren intryckt tills
bluetooth-ikonen börjar blinka.
6. Välj din mätare när den visas i appen. En
sexsiffrig lösenkod visas i mätaren.
Exempelbild på en lösenkod:

7. Skriv in koden i appen.
8. I mätaren visas en bockmarkering för att
indikera att parningen har lyckats.
Exempelbild på en bockmarkering:

9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Ascensia Contour Care

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-appen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta mätaren. Håll båda pilknapparna
intryckta tills bluetooth-ikonen börjar blinka
i displayen.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Bekräfta förfrågan om parkoppling med
hjälp av koden i mätarens display.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Ascensia Contour Next

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-appen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta mätaren. Håll båda pilknapparna
intryckta tills bluetooth-ikonen börjar blinka
i displayen.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Bekräfta förfrågan om parkoppling med
hjälp av koden i mätarens display.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Ascensia Contour Next One

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-appen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Håll OK-knappen på mätaren intryckt
tills den blå lampan vid testremsans port
börjar blinka. Mätarens serienummer visas i
displayen.
Exempelbild på mätare i parningsläge:

7. I appen väljer du mätarens serienummer.
8. Diasend® appen ansluter nu till mätaren.
9. Bekräfta förfrågan om parning i diasend®appen.
10. Mätaren och appen börjar nu synkronisera.
11. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Ascensia Contour Plus One

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Håll OK-knappen på mätaren intryckt
tills den blå lampan vid testremsans port
börjar blinka. Mätarens serienummer visas i
displayen.
Exempelbild på mätare i parningsläge:

7. I appen väljer du mätarens serienummer.
8. Diasend® appen ansluter nu till mätaren.
9. Bekräfta förfrågan om parning i diasend®appen.
10. Mätaren och appen börjar synkronisera.
11. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

ForaCare FORA 6 Connect

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Tryck på pil upp-knappen på mätaren för att
starta bluetooth-parning.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

	ForaCare FORA Diamond
MINI DM30

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta mätaren och stäng sedan av mätaren
igen för att aktivera bluetooth (lampan
kommer att blinka blått).
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare längre
fram: Starta diasend®-appen, gå till LADDA
UPP och tryck på Starta uppladdning.
Starta mätaren och stäng sedan av den igen
så påbörjas synkroniseringen automatiskt.

ForaCare FORA GD40h

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Tryck reglaget på mätarens vänstra sida
nedåt för att aktivera bluetooth (lampan
börjar blinka blått).
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare längre
fram: Starta diasend®-appen, gå till LADDA
UPP och tryck på Starta uppladdning.
Tryck reglaget på mätarens vänstra sida
nedåt för att aktivera bluetooth så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

i-Sens CareSens Dual

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. För att aktivera bluetooth på mätaren:
Håll S-knappen på mätaren intryckt tills
SET visas i displayen. Tryck på pilknappen
tills YES börjar blinka. Bekräfta genom att
trycka på S-knappen. bT visas i displayen.
Tryck på pilknappen tills Pair börjar blinka.
Bekräfta genom att trycka på S-knappen.
Pin kommer visas i displayen
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Ett pin-nummer (6 siffror) visas i mätarens
display. Ange PIN-numret i diasend®-appen
för att bekräfta parkopplingen.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt*.
*Automatisk synkronisering påbörjas
endast när det finns data som inte redan är
överförd.

i-Sens NoCoding1 Plus

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. För att aktivera bluetooth på mätaren:
Håll ON/OFF-knappen på mätaren
intryckt tills SET visas i displayen. Tryck på
pilknappen tills YES börjar blinka. Bekräfta
genom att trycka på ON/OFF-knappen. bT
visas i displayen. Tryck på pilknappen tills
Pair börjar blinka. Bekräfta genom att trycka
på ON/OFF-knappen. Pin kommer visas i
displayen.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Ett pin-nummer (6 siffror) visas i mätarens
display. Ange PIN-numret i diasend®-appen
för att bekräfta parkopplingen.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt*.
*Automatisk synkronisering påbörjas
endast när det finns data som inte redan är
överförd.

i-Sens TEE2+

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. För att aktivera bluetooth på mätaren:
Håll ON/OFF-knappen på mätaren
intryckt tills SET visas i displayen. Tryck på
pilknappen tills YES börjar blinka. Bekräfta
genom att trycka på ON/OFF-knappen. bT
visas i displayen. Tryck på pilknappen tills
Pair börjar blinka. Bekräfta genom att trycka
på ON/OFF-knappen. Pin kommer visas i
displayen.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Ett pin-nummer (6 siffror) visas i mätarens
display. Ange PIN-numret i diasend®-appen
för att bekräfta parkopplingen.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt*.
*Automatisk synkronisering påbörjas
endast när det finns data som inte redan är
överförd.

NFC

Menarini Glucofix Tech

(Gäller endast Android)

1. Kontrollera att NFC är aktiverat på din
smartphone och mätare.
2. Stäng AV mätaren och starta diasend®mobilappen. Håll mätaren mot NFC-chippet
på din mobila enhet (det sitter vanligtvis på
baksidan av den mobila enheten).
Aktivera NFC på din mätare genom att följa stegen
nedan:

1. Stäng AV mätaren.
2. Håll PÅ/AV-KNAPPEN intryckt tills ”set”
visas i displayen.
3. Håll nedåtknappen intryckt tills ”N” börjar
blinka.
4. Välj denna funktion genom att trycka på PÅ/
AV-knappen.
5. Tryck en gång på nedåtknappen. ”On” börjar
blinka.
6. Bekräfta genom att trycka en gång på PÅ/
AV-knappen.
7. Stäng AV mätaren.

NFC

Menarini GlucoMen areo 2K

1. Kontrollera att NFC är aktiverat på din
smartphone och mätare.
2. Stäng AV mätaren och starta diasend®mobilappen. Håll mätaren mot NFC-chippet
på din mobila enhet (det sitter vanligtvis på
baksidan av den mobila enheten).
Observera: För iOS-användare är denna
mätare endast kompatibel via NFC om
mätaren har tillverkats år 2018 eller senare.
Aktivera NFC på din mätare genom att följa stegen
nedan:

1. Stäng AV mätaren.
2. Beroende på versionen hos din mätare:
Öppna inställningsmenyn genom att hålla
ned PÅ/AV-knappen alternativt PÅ/AVknappen samt uppåtpilen samtidigt tills
displayen visar ”set”.
3. Håll nedåtknappen intryckt tills ”N” börjar
blinka.
4. Välj denna funktion genom att trycka på PÅ/
AV-knappen.
5. Tryck en gång på nedåtknappen. ”På”
börjar blinka.
6. Bekräfta genom att trycka en gång på PÅ/
AV-knappen.
7. Stäng AV mätaren.

NFC

Menarini GlucoMen areo

(Gäller endast Android)

1. Kontrollera att NFC är aktiverat på din
smartphone och mätare.
2. Stäng AV mätaren och starta diasend®mobilappen. Håll mätaren mot NFC-chippet
på din mobila enhet (det sitter vanligtvis på
baksidan av den mobila enheten).
Aktivera NFC på din mätare genom att följa stegen
nedan:

1. Stäng AV mätaren.
2. Håll PÅ/AV-KNAPPEN intryckt tills ”set”
visas i displayen.
3. Håll nedåtknappen intryckt tills ”N” börjar
blinka.
4. Välj denna funktion genom att trycka på PÅ/
AV-knappen.
5. Tryck en gång på nedåtknappen. ”På” börjar
blinka.
6. Bekräfta genom att trycka en gång på PÅ/
AV-knappen.
7. Stäng AV mätaren.

Nipro 4Sure Smart

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta mätaren. Bluetooth kommer att
aktiveras automatiskt.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Nipro 4Sure SmartDuo

1. Stäng AV mätaren.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta mätaren. Bluetooth kommer att
aktiveras automatiskt.
7. Välj din mätare när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

NFC

	NovoPen® 6
NovoPen Echo® Plus

1. Kontrollera att NFC är aktiverat på din
smartphone.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj NFC som
överföringsmetod).
4. Håll NovoPen® mot NFC-chippet på din
smartphone.

Platsen för NFC-chippet
kan variera beroende på
smartphone.

	Roche Accu-Chek
Aviva Connect

Para mätaren
1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta mätaren genom att trycka på OK.
3. Välj Settings och tryck på OK.

4. Bläddra nedåt, välj Wireless och tryck på
OK.

5. Välj Yes och tryck på OK.

6. Starta diasend®-mobilappen.
7. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
8. Tryck på Starta uppladdning i appen.
9. Välj din mätare när den visas i appen. När du
blir ombedd att para mätaren skriver du in
de sex siffrorna som visas i mätaren.

Dataöverföring
Om du vill synkronisera alla avläsningar
i mätarens historik kan du göra en
dataöverföring. Då skickas alla avläsningar som
är lagrade i mätaren till diasend®.
Tryck på bakåtknappen tills du hamnar i
huvudmenyn eller starta mätaren genom att
trycka på OK.
10. Starta diasend®-mobilappen.
11. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
12. Tryck på Starta uppladdning i appen.
13. Välj My Data och tryck på OK.

14. Välj Dataöverföring och tryck på OK.

15. Välj Wireless och tryck på OK.

16. Din mätare och diasend®-appen börjar nu
synkronisera.

	Roche Accu-Chek Guide

Para mätaren
1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta mätaren genom att trycka på OK.
3. Välj Settings och tryck på OK.

4. Bläddra nedåt, välj Wireless och tryck på
OK.

5. Välj Yes och tryck på OK.

6. Starta diasend®-mobilappen.
7. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
8. Tryck på Starta uppladdning i appen.
9. Välj din mätare när den visas i appen. När du
blir ombedd att para mätaren skriver du in
de sex siffrorna som visas i mätaren.

Dataöverföring
Om du vill synkronisera alla avläsningar
i mätarens historik kan du göra en
dataöverföring. Då skickas alla avläsningar som
är lagrade i mätaren till diasend®.
Tryck på bakåtknappen tills du hamnar i
huvudmenyn eller starta mätaren genom att
trycka på OK.
10. Starta diasend®-mobilappen.
11. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
12. Tryck på Starta uppladdning i appen.
13. Välj My Data och tryck på OK.

14. Välj Dataöverföring och tryck på OK.

15. Välj Wireless och tryck på OK.

16. Din mätare och diasend®-appen börjar nu
synkronisera.

	Roche Accu-Chek Instant

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Med mätaren avstängd, tryck och håll
nere mätarens på-knapp tills bluetoothsymbolen visas. Både parningssymbolen
och den trådlösa symbolen kommer nu att
visas och blinka.

3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod)
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Välj din mätare när den visas i appen. När du
blir ombedd att para mätaren skriver du in
den sex-siffriga PIN-koden, som du hittar på
baksidan av mätaren.
Exempelbild på PIN-kod:

7. Diasend®-appen ansluter nu till mätaren och
börjar synkronisera.
8. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Sanofi MyStar Plus

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
4. Tryck på Starta uppladdning i appen.
5. Håll knappen på mätaren intryckt tills
Bluetooth-ikonen börjar blinka.
6. Välj din mätare när den visas i appen. En
sexsiffrig lösenkod visas i mätaren.
Exempelbild på en lösenkod:

7. Skriv in koden i appen.
8. I mätaren visas en bockmarkering för att
indikera att parningen har lyckats.
Exempelbild på en bockmarkering:

9. Mätaren och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

SOOIL Dana RS

1. Stäng AV pumpen.
2. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på din
smartphone och att din pump finns på högst
tio meters avstånd.
3. Starta diasend®-mobilappen.
4. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
5. Tryck på Starta uppladdning i appen.
6. Starta pumpen. Bluetooth kommer att
aktiveras automatiskt.
7. Välj din pump när den visas i appen.
8. Om det behövs, bekräfta parkopplingen på
din mobila enhet.
9. Pumpen och appen börjar synkronisera.
10. Om du vill synkronisera din pump
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta pumpen så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Trividia TRUE METRIX AIR

1. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på
din smartphone och att din mätare finns på
högst tio meters avstånd.
2. Starta diasend®-mobilappen.
3. Gå till LADDA UPP i menyn längst ned.
(På iOS-enheter: Välj bluetooth som
överföringsmetod).
4. Tryck på Starta uppladdning i appen.
5. Starta mätaren.
6. Bluetooth-symbolen ska nu automatiskt
visas i mätaren för att indikera att Bluetooth
är aktiverat.
7. Välj din mätare när den visas i appen
(NiproBGM). När du blir ombedd att para
mätaren skriver du in de sista sex siffrorna
i mätarens serienummer, som du hittar på
baksidan av mätaren.
Exempelbild på serienummer:

8. Diasend®-appen ansluter nu till mätaren och
börjar synkronisera.
9. Om du vill synkronisera din mätare
längre fram: Starta diasend®-appen,
gå till LADDA UPP och tryck på Starta
uppladdning. Starta mätaren så påbörjas
synkroniseringen automatiskt.

Ladda upp med diasend®
Uploader för Mac eller PC

1. Ladda ner diasend® Uploader för Mac
eller PC. Gör detta genom att logga in på
diasend.com och gå till fliken Tools.

2. Anslut din enhet till din dator och ladda upp
data i diasend®-molnet.

3. När datan är sparad i molnet uppdateras
automatiskt ditt Scorecard och Rapporter i
mobilappen.

