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1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon ingeschakeld is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode). 

4. Druk in de app op Start upload.

5. Houd op uw meter beide pijltoetsen 
ingedrukt totdat het scherm aanspringt. In 
het scherm verschijnt “bt”.

6. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Wanneer u het verzoek krijgt 
om met uw meter te koppelen, voer dan de 
laatste zes cijfers in van het serienummer 
van uw meter, aangegeven op de achterkant 
ervan. 

7. De diasend®-app maakt nu verbinding met  
de meter en begint met het synchroniseren.

8. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in door op beide 
pijltoetsen te drukken. De synchronisatie 
begint automatisch.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon ingeschakeld is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode). 

4. Druk in de app op Start upload.

5. Houd op uw meter beide pijltoetsen  
ingedrukt totdat het scherm aanspringt.  
In het scherm verschijnt “bt”.

6. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Wanneer u het verzoek krijgt 
om met uw meter te koppelen, voer dan de 
laatste zes cijfers in van het serienummer 
van uw meter, aangegeven op de achterkant 
ervan. 

7. De diasend®-app maakt nu verbinding met  
de meter en begint met het synchroniseren.

8. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in door op beide 
pijltoetsen te drukken. De synchronisatie 
begint automatisch.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

4. Druk in de app op Start upload.

5. Druk op de knop van de meter en houd deze 
ingedrukt totdat het bluetoothpictogram 
begint te knipperen.

6. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Op de meter verschijnt een code 
van zes cijfers.

Voorbeeld van een code:

 

7. Typ in de app het nummer in.

8. Op  de meter wordt met een vinkje 
aangegeven  
of de koppeling gelukt is.

Voorbeeld van een vinkje:

 

9. De  app begint te synchroniseren met uw 
meter. 

10. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in en het 
synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode). 

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet de meter AAN. Houd beide pijltoetsen 
ingedrukt totdat het bluetooth-symbool in 
het display begint te knipperen.  

7. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
wordt weergegeven.

8. Bevestig het koppelingsverzoek in de 
diasend®-app met behulp van de code in het 
display van de meter.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Ascensia Contour Care



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode). 

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet de meter AAN. Houd beide pijltoetsen 
ingedrukt totdat het bluetooth-symbool in 
het display begint te knipperen.    

7. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
wordt weergegeven.

8. De diasend®-app maakt nu verbinding met 
de meter.

9. Bevestig het koppelingsverzoek in de 
diasend®-app met behulp van de code in het 
display van de meter.

10. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

11. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Ascensia Contour Next



1. Schakel uw meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

5. Druk in de app op Start upload.

6. Druk op de OK-knop van uw meter en houd  
deze ingedrukt totdat het blauwe lampje  
van de teststrippoort begint te knipperen.  
Op het display verschijnt nu het 
serienummer van de meter. 

Voorbeeld van een meter in koppelmodus:

7. Selecteer in de app het serienummer  
van uw meter.

8. De diasend®-app maakt nu verbinding  
met uw meter.

9. Bevestig het koppelverzoek in de diasend®-
app.

10. De app begint te synchroniseren met uw 
meter. 

11. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in en het 
synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Ascensia Contour Next One



1. Schakel uw meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

5. Druk in de app op Start upload.

6. Druk op de OK-knop van uw meter en houd  
deze ingedrukt totdat het blauwe lampje  
van de teststrippoort begint te knipperen.  
Op het display verschijnt nu het 
serienummer van de meter. 

Voorbeeld van een meter in koppelmodus:

  

7. Selecteer in de app het serienummer  
van uw meter.

8. De diasend®-app maakt nu verbinding  
met uw meter.

9. Bevestig het koppelverzoek in de diasend®-
app.

10. De app begint te synchroniseren met uw 
meter. 

11. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in en het 
synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Ascensia Contour Plus One



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Druk op de pijl-omhoog-toets op de meter 
om bluetooth-koppeling te starten.

7. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
wordt weergegeven.

8. Bevestig indien nodig de koppeling op uw 
mobiele apparaat.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet de meter AAN en weer UIT om 
bluetooth te activeren (lampje knippert 
blauw).

7. Selecteer de meter in de diasend®-app.

8. Bevestig indien nodig het 
koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat. 

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app, 
ga naar UPLOADEN en druk op Uploaden 
starten. Zet de meter aan en weer uit om 
bluetooth te activeren. Het synchroniseren 
zal nu automatisch beginnen.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Druk de schuifknop aan de linkerkant op 
de meter naar beneden totdat het blauwe 
lampje begint te knipperen. Bluetooth is nu 
geactiveerd.

7. Selecteer uw meter in de diasend®-app.

8. Bevestig indien nodig het 
koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat. 

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app, 
ga naar UPLOADEN en druk op Uploaden 
starten. Druk de schuifknop op de meter 
naar beneden om bluetooth te activeren. 
Het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  ForaCare FORA GD40h



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Om bluetooth-koppeling op de meter te 
activeren:  
Houd de S-knop op de meter ingedrukt 
totdat SET (INSTELLEN) in het display 
wordt weergegeven. Druk op de pijltoets 
totdat YES (JA) begint te knipperen. 
Bevestig door op de S-knop te drukken. bT 
wordt weergegeven in het display. Druk op 
de pijltoets totdat Pair (Koppelen) begint te 
knipperen. Bevestig door op de S-knop te 
drukken.  
Pin (Pincode) wordt weergegeven in het 
display.

7. Selecteer uw meter in de diasend®-app.

8. Er wordt een pincode (6 cijfers) 
weergegeven in het display van de meter. 
Voer de pincode in de diasend®-app in om 
het koppelingsverzoek te bevestigen.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen*. 
 
*Alleen als er niet-verzonden gegevens zijn.

  i-Sens CareSens Dual



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Om bluetooth-koppeling op de meter te 
activeren: 
Houd de ON/OFF-knop op de meter 
ingedrukt totdat SET (INSTELLEN) in 
het display wordt weergegeven. Druk 
op de pijltoets totdat YES (JA) begint te 
knipperen. Bevestig door op de ON/OFF-
knop te drukken. bT wordt weergegeven in 
het display. Druk op de pijltoets totdat Pair 
(Koppelen) begint te knipperen. Bevestig 
door op de ON/OFF-knop te drukken. 
Pin (Pincode) wordt weergegeven in het 
display.

7. Selecteer uw meter in de diasend®-app.

8. Er wordt een pincode (6 cijfers) 
weergegeven in het display van de meter. 
Voer de pincode in de diasend®-app in om 
het koppelingsverzoek te bevestigen.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen*. 
 
*Alleen als er niet-verzonden gegevens zijn.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Om bluetooth-koppeling op de meter te 
activeren:  
Houd de ON/OFF-knop op de meter 
ingedrukt totdat SET (INSTELLEN) in 
het display wordt weergegeven. Druk 
op de pijltoets totdat YES (JA) begint te 
knipperen. Bevestig door op de ON/OFF-
knop te drukken. bT wordt weergegeven in 
het display. Druk op de pijltoets totdat Pair 
(Koppelen) begint te knipperen. Bevestig 
door op de ON/OFF-knop te drukken. 
Pin (Pincode) wordt weergegeven in het 
display.

7. Selecteer uw meter in de diasend®-app.

8. Er wordt een pincode (6 cijfers) 
weergegeven in het display van de meter. 
Voer de pincode in de diasend®-app in om 
het koppelingsverzoek te bevestigen.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen*. 
 
*Alleen als er niet-verzonden gegevens zijn.

  i-Sens TEE2+



(Alleen voor Android)

Volg deze stappen om NFC op uw meter  
in te schakelen:

1. Schakel uw meter UIT.

2. Druk op de AAN/UIT-knop en houd deze 
ingedrukt totdat op het scherm “set”  
(instellen) verschijnt.

3. Druk op de omlaagknop totdat  
“N” begint te knipperen.

4. Selecteer deze functie door op  
de AAN/UIT-knop te drukken.

5. Druk één keer op de omlaagknop  
en “On“ (Aan) begint nu te knipperen.

6. Druk één keer op de AAN/UIT-knop  
om het te bevestigen.

7. Schakel uw meter UIT.

1. Zorg ervoor dat NFC op uw mobiele  
telefoon en uw meter geactiveerd is.

2. Schakel uw meter UIT en start de mobiele 
diasend®-app. Houd de meter tegen de 
NFC-chip van uw mobiele telefoon. (De 
NFC-chip zit meestal aan de achterkant van 
de mobiele telefoon.)

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Volg deze stappen om NFC op uw meter  
in te schakelen:

1. Schakel uw meter UIT.

2. Afhankelijk van de versie van uw meter: 
Open het instellingenmenu door de knop 
ON/OFF ingedrukt te houden of door 
tegelijkertijd op de knop ON/OFF en de pijl-
omhoogknop te drukken totdat het display 
“set” weergeeft.

3. Druk op de omlaagknop totdat  
“N” begint te knipperen.

4. Selecteer deze functie door op  
de AAN/UIT-knop te drukken.

5. Druk één keer op de omlaagknop  
en “On“ (Aan) begint nu te knipperen.

6. Druk één keer op de AAN/UIT-knop  
om het te bevestigen.

7. Schakel uw meter UIT.

1. Zorg ervoor dat NFC op uw mobiele  
telefoon en uw meter geactiveerd is.

2. Schakel uw meter UIT en start de mobiele 
diasend®-app. Houd de meter tegen de 
NFC-chip van uw mobiele telefoon. (De 
NFC-chip zit meestal aan de achterkant van 
de mobiele telefoon.) 
 
Let op: voor iOS-gebruikers is deze meter 
alleen compatibel via NFC als de meter in 
2018 of later is geproduceerd. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Alleen voor Android)

Volg deze stappen om NFC op uw meter  
in te schakelen:

1. Schakel uw meter UIT.

2. Druk op de AAN/UIT-knop en houd deze 
ingedrukt totdat op het scherm “set”  
(instellen) verschijnt.

3. Druk op de omlaagknop totdat  
“N” begint te knipperen.

4. Selecteer deze functie door op  
de AAN/UIT-knop te drukken.

5. Druk één keer op de omlaagknop  
en “On“ (Aan) begint nu te knipperen.

6. Druk één keer op de AAN/UIT-knop  
om het te bevestigen.

7. Schakel uw meter UIT.

1. Zorg ervoor dat NFC op uw mobiele  
telefoon en uw meter geactiveerd is.

2. Schakel uw meter UIT en start de mobiele 
diasend®-app. Houd de meter tegen de 
NFC-chip van uw mobiele telefoon. (De 
NFC-chip zit meestal aan de achterkant van 
de mobiele telefoon.)

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet de meter aan. Bluetooth wordt 
automatisch geactiveerd.

7. Selecteer uw meter in de app.

8. Bevestig indien nodig het 
koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Nipro 4Sure Smart



1. Zet de meter UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet het apparaat AAN. Bluetooth wordt 
automatisch geactiveerd.

7. Selecteer uw meter in de app.

8. Bevestig indien nodig het 
koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat.

9. De meter en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de meter aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Zorg ervoor dat NFC op uw mobiele 
telefoon geactiveerd is.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

NFC als overdrachtmethode).

4. Houd de NovoPen® tegen de NFC-chip  
van uw mobiele telefoon. 

De plaats van de NFC-chip 
in uw mobiele apparaat kan 
verschillen

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Koppelen met uw meter

1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Druk op OK om de meter in te schakelen.

3. Selecteer Settings en druk op OK.

4. Scrol naar beneden om Wireless  
te selecteren en druk op OK.

5. Selecteer Yes en druk op OK.

6. Start de mobiele diasend®-app.

7. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

8. Druk in de app op Start upload.

9. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Wanneer u het verzoek krijgt om 
met uw meter te koppelen, voer dan de zes 
cijfers in die worden aangegeven op uw 
meter. 

Gegevensoverdracht

Als u alle meetwaarden uit de geschiedenis  
van uw meter wilt synchroniseren, kunt  
u een gegevensoverdracht uitvoeren.  
Hiermee verstuurt u alle meetwaarden die  
in uw meter zijn opgeslagen naar diasend®.

Ga terug totdat u in het Hoofdmenu bent, of 
schakel de meter aan door op OK te drukken.

10. Start de mobiele diasend®-app.

11. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 

12. Druk in de app op Start upload.

13. Selecteer My Data en druk op OK.

14. Selecteer Data Transfer en druk op OK.

15. Selecteer Wireless en druk op OK.

16. De diasend®-app begint nu  
te synchroniseren met uw meter.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Koppelen met uw meter

1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Druk op OK om de meter in te schakelen.

3. Selecteer Settings en druk op OK.

4. Scrol naar beneden om Wireless  
te selecteren en druk op OK.

5. Selecteer Yes en druk op OK.

6. Start de mobiele diasend®-app.

7. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

8. Druk in de app op Start upload.

9. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Wanneer u het verzoek krijgt om 
met uw meter te koppelen, voer dan de zes 
cijfers in die worden aangegeven op uw 
meter. 

Gegevensoverdracht

Als u alle meetwaarden uit de geschiedenis  
van uw meter wilt synchroniseren, kunt  
u een gegevensoverdracht uitvoeren.  
Hiermee verstuurt u alle meetwaarden die  
in uw meter zijn opgeslagen naar diasend®.

Ga terug totdat u in het Hoofdmenu bent, of 
schakel de meter aan door op OK te drukken.

10. Start de mobiele diasend®-app.

11. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 

12. Druk in de app op Start upload.

13. Selecteer My Data en druk op OK.

14. Selecteer Data Transfer en druk op OK.

15. Selecteer Wireless en druk op OK.

16. De diasend®-app begint nu te 
synchroniseren met uw meter.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon ingeschakeld is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Houd de meterknop ingedrukt terwijl 
de meter is uitgeschakeld totdat het 
bluetooth-symbool wordt weergegeven. 
Het koppelingssymbool en het draadloos-
symbool worden weergegeven en 
knipperen.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 
Bluetooth als overdrachtmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Wanneer u wordt gevraagd om 
uw meter te koppelen, voert u de 6-cijferige 
pincode in die op de achterkant van uw 
meter staat.

Voorbeeld van pincode:

    

7. De diasend®-app maakt nu verbinding met 
de meter en begint met synchroniseren.

8. Als u in de toekomst met uw meter 
wilt synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Schakel uw meter in 
en het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon geactiveerd is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
 (Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 

bluetooth als overdrachtmethode).

4. Druk in de app op Start upload.

5. Druk op de knop van de meter en houd deze 
ingedrukt totdat het bluetoothpictogram 
begint te knipperen.

6. Selecteer uw meter wanneer deze in de app 
verschijnt. Op de meter verschijnt een code 
van zes cijfers.

Voorbeeld van een code:

 

7. Typ in de app het nummer in.

8. Op de meter wordt met een vinkje 
aangegeven  
of de koppeling gelukt is.

Voorbeeld van een vinkje:

 

9. De app begint te synchroniseren met uw 
meter. 

10. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in en het 
synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Sanofi MyStar Plus



1. Zet je pomp UIT.

2. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele 
telefoon is ingeschakeld en de pomp zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

3. Start de mobiele diasend®-app.

4. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor mobiele iOS-apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtsmethode).

5. Druk op Uploaden starten in de app.

6. Zet de pomp AAN. Bluetooth wordt 
automatisch geactiveerd.

7. Selecteer uw pomp in de app.

8. Bevestig indien nodig het 
koppelingsverzoek op uw mobiele apparaat.

9. De pomp en app beginnen te 
synchroniseren. 

10. Als u in de toekomst uw pomp wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-
app, ga naar UPLOADEN en druk op 
Uploaden starten. Zet de pomp aan en 
het synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  SOOIL Dana RS



1. Zorg ervoor dat bluetooth op uw mobiele  
telefoon ingeschakeld is en uw meter zich 
binnen een straal van 10 meter bevindt.

2. Start de mobiele diasend®-app.

3. Ga naar UPLOADEN in het menu onderaan. 
  

(Voor iOS mobiele apparaten: selecteer 
bluetooth als overdrachtmethode).

4. Druk in de app op Start upload.

5. Schakel uw meter in.

6. Er zou automatisch een bluetoothsymbool 
op uw meter moeten verschijnen, wat 
betekent dat bluetooth ingeschakeld is. 

7. Selecteer uw meter wanneer deze in de 
app verschijnt (NiproBGM). Wanneer u 
het verzoek krijgt om met uw meter te 
koppelen, voer dan de laatste zes cijfers 
in van het serienummer van uw meter, 
aangegeven op de achterkant ervan. 

Voorbeeld van een serienummer:

    

8. De diasend®-app maakt nu verbinding met  
de meter en begint met het synchroniseren.

9. Als u in de toekomst met uw meter wilt 
synchroniseren: Start de diasend®-app,  
ga naar UPLOADEN en druk op Start 
upload. Schakel uw meter in en het 
synchroniseren zal nu automatisch 
beginnen.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Uploaden met behulp van 
diasend® Uploader op uw Mac 
of pc

1. Gebruik de diasend® Uploader-app voor 
Mac of pc. U kunt dit doen door in te 
loggen op diasend.com en naar het tabblad 
Gereedschap te gaan.

  

2. Sluit uw apparaat aan op uw computer en 
upload uw gegevens naar de diasend®-
cloud.

 

3. Zodra de gegevens in de cloud staan, 
worden ze automatisch in de Scorecard en 
Rapporten van uw mobiele app bijgewerkt.


