Bluetooth kapcsolat
a mobiltelefonra telepített
applikációval

Be/kikapcsoló
és navigáló gomb

Tesztcsík

Céltartománykijelző

Micro USB port

Tesztcsík nyílás

A vércukorértékek mérése

Mielőtt elkezdené a
vércukormérést, mindig
mosson kezet meleg,
szappanos vízzel, és alaposan
szárítsa meg. Amikor a
tesztcsíkot bedugja a
mérőkészülékbe, a készülék
automatikusan bekapcsol.
Tolja be a tesztcsíkot a nyíl
irányával megegyezően a
készülék nyílásába.

Amikor a villogó csepp
szimbólum megjelenik, hajtsa
végre az ujjbegyszúrást
az Accu-Chek Softclix
ujjbegyszúró segítségével.

Érintse a tesztcsík sárga
végét a vércsepphez.
Amikor a villogó homokóra
szimbólum megjelenik a
kijelzőn, távolítsa el az ujját a
tesztcsíktól.

A teszteredmény kevesebb, mint
4 másodperc alatt megjelenik a
kijelzőn. Az eredmény melletti nyíl
megmutatja, hogy az eredmény
a céltartomány fölött, alatt vagy
azon belül van. A céltartományt
egyénre lehet szabni az Ön egyedi
terápiás céljainak megfelelően.

Könnyű szinkronizálás:

A dátum/idő beállítása és az adatok megtekintése

2.	A szoftver automatikusan
szinkronizálja a dátumot és
időt a számítógép dátumához
és idejéhez. Az Accu-Chek
Smart Pix szoftver mindezt
megerősíti és megjeleníti a
kijelzőn.

3.	Az idő formátum
és céltartományok
módosításához válassza
a
ikont, majd
a Vércukormérő
konfigurálása
lehetőséget a legördülő
menüben.

4.	Szükség szerint végezze
el a beállításokat, majd
kattintson a Mentés
gombra a szinkronizálás
befejezéséhez.

Töltse le adatait az Accu-Chek Connect Online diabétesz-menedzsment rendszerrel

1.	Lépjen a
www.accu-chekconnect.
com oldalra és hozza létre
a személyes online fiókját.
A regisztrációt követően töltse
le a telepítő programot.

2.	Csatlakoztassa az Accu-Chek
Instant mérőkészüléket a
számítógéphez az USB kábel
segítségével. A rendszer
automatikusan leellenőrzi a
dátum/idő beállításokat.
Ha szeretné, akkor
beállíthatja a számítógépén
lévő dátumot és időt a
vércukormérőre.

3.	A kezelőorvosa által
meghatározott célértékeit
a számítógépen keresztül
be- és átállíthatja. Lépjen
be a saját fiókjába és
válassza ki az Accu-Chek
Instant készülék célértékek
beállítását.

4.	A vércukoradatait
letöltheti a személyes
fiókjába. Amennyiben
szeretné megoszthatja
vércukoradatait
kezelőorvosával is.

Bővebb információ:
www.vercukormeres.hu
06 (80) 200-694
Roche Magyarország Kft.
2040 Budaörs, Edison u. 1.

A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

A Bluetooth® szómegjelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és a Roche által történő használatuk engedély alapján
történik. ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INSTANT, ACCU-CHEK CONNECT ÉS ACCU-CHEK SMART PIX a Roche bejegyzett védjegyei. © 2016 Roche.

1.	Indítsa el az Accu-Chek
Smart Pix szoftvert majd
csatlakoztassa az
Accu-Chek Instant
mérőkészüléket a
számítógéphez az USB kábel
segítségével. Kattintson a
Adatok beolvasása feliratra.
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Az Accu-Chek® Instant gyógyászati segédeszköz. Az Accu-Chek® Smart Pix leolvasó készülék információ technológiai eszköz. Az Accu-Chek® Connect orvostechnikai eszköz.

Accu-Chek Smart Pix szoftver

