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GlucoMen Day CGM rendszer telepítése

Töltse le a GlucoMen Day CGM alkalmazást okos eszközére.

FIGYELEM

Kövesse a használati utasításban foglaltakat.
Javasoljuk, hogy mindig legyen Önnél vércukormérő készüléke.
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2 Írja be (a jobb oldalon erre kijelölt területen) a távadó hátoldalán
található ID azonosítót és PIN-kódot.
Végezze el ezt a folyamatot az összes rendelkezésére álló távadóval.

Hagyja jóvá az összes engedélykérést
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Android™-on Apple iOS-en

(3-4) Helyezze a távadót a töltőbe, és dugja be egy USB-portba. (5) Nyissa meg az alkalmazást,
(6-9) majd kövesse a lépéseket a párosítás végrehajtásához, melyhez a 2-es pontban feljegyzett
PIN kódra lesz szüksége.

A távadó használatra kész, miután teljesen feltöltődött (a zöld töltésjelző fény folyamatosan
 világít a töltőn).
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Szenzor felhelyezése

(11) Válassza ki és (12) tisztítsa meg a felhelyezési helyet egy SKIN-PREP™ törlőkendővel, majd
hagyja megszáradni.
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(13-14) Nyissa ki az szenzor csomagolását,
és (15-20) csatlakoztassa a távadó egységet a szenzorhoz.
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(21-22) Készítse elő (töltse be) a szenzor belövő eszközét (23-28) és rögzítse a szenzor egységhez. 

(29) Távolítsa el a ragasztó felületéről a védőfóliát, (30) és ragassza a szenzor egységet a bőrre.

30



31 32

33

34 35

(31) Nyomja meg a «••» gombot, amíg kattanást nem hall (szenzor felhelyezése).
(32) Nyomja meg a «•••» gombot (szenzor kioldása).
(33) A belövő eszközt emelje el a testtől egyenes, kifelé irányuló mozdulattal. 
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(36) A szenzor felhelyezése után 3 percen belül automatikusan elindul a „bemelegedés”
visszaszámlálója az alkalmazásban.
(37) Miután a „bemelegedés” visszaszámlálása befejeződött, kalibrálja a rendszert ujjbegyből
történő méréssel a Dcont vércukormérője segítségével.

Ne távolítsa el külön a távadót,
amíg Önhöz van erősítve.

C Szenzor bemelegedése, kalibrálás
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(38-39) Óvatosan távolítsa el a szenzor ragtapaszát a nyíl által jelzett oldalról indulva.
(40-41) Válassza le és töltse fel újra a távadót. 

A szenzort a helyi előírások betartásával dobja ki. 

D Ciklus vége, szenzor eltávolítása
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©2021 WaveForm Technologies Inc. 
Amerikai és nemzetközi szabadalmak folyamatban.
Minden jog fenntartva.

Minden védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok 

tulajdonát képezi.
A Bluetooth® szóvédjegy és a logók a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a WaveForm Technologies Inc. által történő felhasználásuk licenc alatt áll. 

®

Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Az Apple, az Apple logó, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.
Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Az Android a Google LLC védjegye. A Google Play és a Google Play logó a Google LLC védjegye.

A SKIN-PREP™ a Smith & Nephew védjegye.


