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Sisältö
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Etkö löytänyt laitettasi luettelosta?
Lataa palvelimelle diasend® Uploader 
-sovelluksen avulla Mac- tai PC-
tietokoneestasi

   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



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 

Bluetooth.)

4. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

5. Paina ja pidä molempia mittarin 
nuolinäppäimiä painettuna, kunnes näyttö  
on päällä. Näytöllä tulisi näkyä teksti “bt”.

6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.  
Kun sinua pyydetään muodostamaan 
pariyhteys mittariin, syötä mittarin  
takaosassa olevan mittarin sarjanumeron 
kuusi viimeistä numeroa. 

7. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin ja aloittaa synkronoinnin.

8. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Käynnistä mittari painamalla molempia 
nuolinäppäimiä,jolloin synkronointi  
aloitetaan automaattisesti.

  Acon OnCall Extra Mobile



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 

Bluetooth.)

4. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

5. Paina ja pidä molempia mittarin 
nuolinäppäimiä painettuna, kunnes näyttö  
on päällä. Näytöllä tulisi näkyä teksti “bt”.

6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. 
Kun sinua pyydetään muodostamaan 
pariyhteys mittariin, syötä mittarin  
takaosassa olevan mittarin sarjanumeron 
kuusi viimeistä numeroa. 

7. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin ja aloittaa synkronoinnin.

8. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Käynnistä mittari painamalla molempia 
nuolinäppäimiä,jolloin synkronointi  
alkaa automaattisesti.

  Acon OnCall Sure Sync



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

4. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

5. Paina mittarissasi mittarin painiketta,  
kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. 
Mittarin näyttöön tulee 6-numeroinen 
salasana.

Salasanaa esittävä esimerkkikuva:

 

7. Kirjoita numero sovellukseen.

8. Mittarin näyttöön tuleva valintamerkki 
ilmaisee, että pariyhteyden muodostaminen 
onnistui.

Valintamerkkiä esittävä esimerkkikuva.

 

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti,  
kun kytket virran mittariin.

   AgaMatrix WaveSens  
JAZZ Wireless



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth). 

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke mittarin virta PÄÄLLE. Pidä molempia 
nuolinäppäimiä painettuina, kunnes 
Bluetooth-symboli alkaa vilkkua näytössä.  

7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.

8. Vahvista parinmuodostuspyyntö diasend®-
sovelluksessa käyttämällä mittarin näytössä 
näkyvää koodia.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

  Ascensia Contour Care



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth). 

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke mittarin virta PÄÄLLE. Pidä molempia 
nuolinäppäimiä painettuina, kunnes 
Bluetooth-symboli alkaa vilkkua näytössä.    

7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.

8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin.

9. Vahvista parinmuodostuspyyntö diasend®-
sovelluksessa käyttämällä mittarin näytössä 
näkyvää koodia.

10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

11. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

  Ascensia Contour Next



1. Katkaise mittarin virta.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Paina mittarin OK-painiketta niin pitkään,  
että testiliuskaportin sininen valo alkaa 
vilkkua. Mittarin sarjanumero tulee  
näkyviin näyttöön. 

Mittaria pariyhteyden muodostamistilassa  
esittävä esimerkkikuva:

7. Valitse mittarisi sarjanumero sovelluksessa.

8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin.

9. Vahvista pariyhteyden muodostamispyyntö 
diasend®-sovelluksessa.

10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

11. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti,  
kun kytket virran mittariin.

  Ascensia Contour Next One



1. Katkaise mittarin virta.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Paina mittarin OK-painiketta niin pitkään,  
että testiliuskaportin sininen valo alkaa 
vilkkua. Mittarin sarjanumero tulee  
näkyviin näyttöön. 

Mittaria pariyhteyden muodostamistilassa  
esittävä esimerkkikuva:

  

7. Valitse mittarisi sarjanumero sovelluksessa.

8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin.

9. Vahvista pariyhteyden muodostamispyyntö 
diasend®-sovelluksessa.

10. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

11. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti,  
kun kytket virran mittariin.

  Ascensia Contour Plus One



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Aloita Bluetooth-parinmuodostus 
painamalla mittarin ylös osoittavaa nuolta.

7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostus 
mobiililaitteellasi.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

  ForaCare FORA 6 Connect



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke mittari PÄÄLLE ja ota Bluetooth 
käyttöön kytkemällä mittarin virta jälleen 
POIS PÄÄLTÄ (valo vilkkuu sinisenä).

7. Valitse mittari diasend®-sovelluksesta.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö 
mobiililaitteellasi. 

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. Kytke 
mittari päälle ja ota Bluetooth käyttöön 
kytkemällä mittarin virta jälleen pois päältä. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti.

   ForaCare FORA Diamond 
MINI DM30



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Paina mittarissa vasemmalla puolella olevaa 
liukupainiketta alaspäin, kunnes sininen valo 
alkaa vilkkua. Bluetooth on nyt käytössä.

7. Valitse mittarisi diasend®-sovelluksessa.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö 
mobiililaitteellasi. 

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. Ota 
Bluetooth käyttöön painamalla mittarin 
liukupainiketta alaspäin. Synkronointi 
aloitetaan automaattisesti.

  ForaCare FORA GD40h



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto 
mittarissa:  
Pidä mittarin S-painiketta painettuna, 
kunnes näytössä näkyy SET. Paina 
nuolipainiketta, kunnes YES alkaa vilkkua. 
Vahvista painamalla S-painiketta. Näyttöön 
ilmestyy bT. Paina nuolipainiketta, kunnes 
Pair alkaa vilkkua. Vahvista painamalla 
S-painiketta.  
Pin ilmestyy näyttöön.

7. Valitse mittarisi diasend®-sovelluksessa.

8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 
numeroa). Vahvista parinmuodostuspyyntö 
antamalla PIN-numero diasend®-
sovelluksessa.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, 
kun kytket virran mittariin. 
 
*Vain, jos tietoja on lähettämättä.

  i-Sens CareSens Dual



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto 
mittarissa: 
Pidä mittarin virtapainikettapainettuna, 
kunnes näytössä näkyy SET. Paina 
nuolipainiketta, kunnes YES alkaa vilkkua. 
Vahvista painamalla virtapainiketta. 
Näyttöön ilmestyy bT. Paina nuolipainiketta, 
kunnes Pair alkaa vilkkua. Vahvista 
painamalla virtapainiketta. Pin ilmestyy 
näyttöön.

7. Valitse mittarisi diasend®-sovelluksessa.

8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 
numeroa). Vahvista parinmuodostuspyyntö 
antamalla PIN-numero diasend®-
sovelluksessa.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, 
kun kytket virran mittariin. 
 
*Vain, jos tietoja on lähettämättä.

  i-Sens NoCoding1 Plus



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Bluetooth-parinmuodostuksen käyttöönotto 
mittarissa:  
Pidä mittarin virtapainikettapainettuna, 
kunnes näytössä näkyy SET. Paina 
nuolipainiketta, kunnes YES alkaa vilkkua. 
Vahvista painamalla virtapainiketta. 
Näyttöön ilmestyy bT. Paina nuolipainiketta, 
kunnes Pair alkaa vilkkua. Vahvista 
painamalla virtapainiketta. Pin ilmestyy 
näyttöön.

7. Valitse mittarisi diasend®-sovelluksessa.

8. Mittarin näytössä näkyy PIN-numero (6 
numeroa). Vahvista parinmuodostuspyyntö 
antamalla PIN-numero diasend®-
sovelluksessa.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti*, 
kun kytket virran mittariin. 
 
*Vain, jos tietoja on lähettämättä.

  i-Sens TEE2+



(Ainoastaan Android)

Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.

2. Pidä ON/OFF-painiketta painettuna,  
kunnes näytössä näkyy “set”.

3. Paina Alas-painiketta, kunnes “N” alkaa 
vilkkua.

4. Valitse tämä toiminto painamalla  
ON/OFF-painiketta.

5. Paina Alas-painiketta kerran.”On” alkaa 
vilkkua.

6. Vahvista painamalla ON/OFF-painiketta 
kerran.

7. Katkaise mittarin virta.

1. Varmista, että NFC on käytössä  
mobiililaitteessasi ja mittarissasi.

2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä 
diasend®-mobiilisovellus. Pidä mittaria 
mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä 
NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.)

 NFC  Menarini Glucofix Tech



Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.

2. Mittarisi versiosta riippuen: Siirry 
asetusvalikkoon pitämällä virtapainiketta 
tai samanaikaisesti virtapainiketta ja 
ylänuolipainiketta painettuna, kunnes 
näytöllä näkyy ”set”.

3. Paina Alas-painiketta, kunnes “N” alkaa 
vilkkua.

4. Valitse tämä toiminto painamalla ON/OFF-
painiketta.

5. Paina Alas-painiketta kerran.”On” alkaa 
vilkkua.

6. Vahvista painamalla ON/OFF-painiketta 
kerran.

7. Katkaise mittarin virta.

1. Varmista, että NFC on käytössä  
mobiililaitteessasi ja mittarissasi.

2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä 
diasend®-mobiilisovellus. Pidä mittaria 
mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä 
NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.) 
 
Huomaa: iOS-käyttäjillä NFC toimii tässä 
mittarissa vain, jos mittari on valmistettu 
vuonna 2018 tai sen jälkeen. 

 NFC  Menarini GlucoMen areo 2K



(Ainoastaan Android)

Ota NFC käyttöön mittarissasi seuraavasti:

1. Katkaise mittarin virta.

2. Pidä ON/OFF-painiketta painettuna,  
kunnes näytössä näkyy “set”.

3. Paina Alas-painiketta, kunnes “N” alkaa 
vilkkua.

4. Valitse tämä toiminto painamalla  
ON/OFF-painiketta.

5. Paina Alas-painiketta kerran.”On” alkaa 
vilkkua.

6. Vahvista painamalla ON/OFF-painiketta 
kerran.

7. Katkaise mittarin virta.

1. Varmista, että NFC on käytössä  
mobiililaitteessasi ja mittarissasi.

2. Katkaise mittarisi virta ja käynnistä 
diasend®-mobiilisovellus. Pidä mittaria 
mobiililaitteesi NFC-piirin lähellä. (Yleensä 
NFC sijaitsee mobiililaitteen takaosassa.)

 NFC  Menarini GlucoMen areo



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke mittari PÄÄLLE. Bluetooth otetaan 
käyttöön automaattisesti.

7. Valitse mittarisi sovelluksessa.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö 
mobiililaitteellasi.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

  Nipro 4Sure Smart



1. Kytke mittarin virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke laitteen virta PÄÄLLE. Bluetooth 
otetaan käyttöön automaattisesti.

7. Valitse mittarisi sovelluksessa.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö 
mobiililaitteellasi.

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

  Nipro 4Sure SmartDuo



1. Varmista, että NFC on käytössä  
mobiililaitteessasi.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 (iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 

NFC.)

4. Pidä NovoPen® mobiililaitteesi NFC-piirin 
lähellä. 

NFC-sirun sijainti  
mobiililaitteessa voi vaihdella

 NFC   NovoPen® 6  
NovoPen Echo® Plus



Pariyhteyden muodostaminen mittariin

1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Kytke mittariin virta painamalla OK.

3. Valitse Settings ja paina OK.

4. Valitse Wireless vierittämällä alaspäin  
ja paina OK.

5. Valitse Yes ja paina OK.

6. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

7. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

8. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

9. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.  
Kun sinua pyydetään muodostamaan 
pariyhteys mittariin, syötä kuusi mittarissa 
näkyvää numeroa. 

Tiedonsiirto

Voit tehdä tiedonsiirron, jos haluat synkronoida 
kaikki mittarin historiassa olevat lukemat.  
Tämä lähettää kaikki mittariisi tallennetut  
lukemat diasend®-sovellukseen.

Paina Takaisin, kunnes olet päävalikossa  
tai kytke mittariin virta painamalla OK.

10. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

11. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 

12. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

13. Valitse My Data ja paina OK.

14. Valitse Data Transfer ja paina OK.

15. Valitse Wireless ja paina OK.

16. Mittarisi ja diasend®-sovellus aloittavat  
nyt synkronoimisen.

   Roche Accu-Chek  
Aviva Connect



Pariyhteyden muodostaminen mittariin

1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Kytke mittariin virta painamalla OK.

3. Valitse Settings ja paina OK.

4. Valitse Wireless vierittämällä alaspäin  
ja paina OK.

5. Valitse Yes ja paina OK.

6. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

7. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

8. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

9. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa.  
Kun sinua pyydetään muodostamaan 
pariyhteys mittariin, syötä kuusi mittarissa 
näkyvää numeroa. 

Tiedonsiirto

Voit tehdä tiedonsiirron, jos haluat synkronoida 
kaikki mittarin historiassa olevat lukemat.  
Tämä lähettää kaikki mittariisi tallennetut  
lukemat diasend®-sovellukseen.

Paina Takaisin, kunnes olet päävalikossa  
tai kytke mittariin virta painamalla OK.

10. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

11. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
 

12. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

13. Valitse My Data ja paina OK.

14. Valitse Data Transfer ja paina OK.

15. Valitse Wireless ja paina OK.

16. Mittarisi ja diasend®-sovellus aloittavat  
nyt synkronoimisen.

   Roche Accu-Chek Guide



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi on 10 
metrin säteellä.

2. Kun mittarin virta on katkaistuna, pidä 
mittarin painiketta painettuna, kunnes 
Bluetooth-symboli tulee näkyviin. 
Pariyhteyden muodostussymboli ja 
langattoman yhteyden symboli tulevat 
näkyviin ja vilkkuvat.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. 
Kun sovellus pyytää muodostamaan 
pariyhteyden mittarin kanssa, anna mittarin 
takana oleva 6-numeroinen PIN-koodi.

PIN-koodia esittävä esimerkkikuva:

    

7. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin ja aloittaa synkronoinnin.

8. Mittarin synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran mittariin.

   Roche Accu-Chek Instant



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.).

4. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

5. Paina mittarissasi mittarin painiketta,  
kunnes Bluetooth-kuvake alkaa vilkkua.

6. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa. 
Mittarin näyttöön tulee 6-numeroinen 
salasana.

Salasanaa esittävä esimerkkikuva:

 

7. Kirjoita numero sovellukseen.

8. Mittarin näyttöön tuleva valintamerkki 
ilmaisee, että pariyhteyden muodostaminen 
onnistui.

Valintamerkkiä esittävä esimerkkikuva.

 

9. Mittari ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti,  
kun kytket virran mittariin.

  Sanofi MyStar Plus



1. Kytke pumppu virta POIS PÄÄLTÄ.

2. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että pumppusi on 10 
metrin säteellä.

3. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

4. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth).

5. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

6. Kytke pumppu PÄÄLLE. Bluetooth otetaan 
käyttöön automaattisesti.

7. Valitse pumppusi sovelluksessa.

8. Vahvista tarvittaessa parinmuodostuspyyntö 
mobiililaitteellasi.

9. Pumppu ja sovellus aloittavat synkronoinnin. 

10. Pumpun synkronointi tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti, kun 
kytket virran pumpun.

  SOOIL Dana RS



1. Varmista, että Bluetooth on käytössä 
mobiililaitteessasi ja että mittarisi  
on 10 metrin säteellä.

2. Käynnistä diasend®-mobiilisovellus.

3. Siirry alimmassa valikossa kohtaan LATAA. 
  

(iOS-mobiililaitteet: valitse siirtotavaksi 
Bluetooth.)

4. Paina sovelluksessa Käynnistä lähetys.

5. Kytke mittariin virta.

6. Bluetooth-symbolin pitäisi tulla  
automaattisesti näkyviin mittarissasi, 
ja se tarkoittaa, että Bluetooth on päällä. 

7. Valitse mittarisi, kun se näkyy sovelluksessa 
(NiproBGM). Kun sinua pyydetään 
muodostamaan pariyhteys mittariin, 
syötä mittarin takaosassa olevan mittarin 
sarjanumeron kuusi viimeistä numeroa. 

Sarjanumeroa esittävä esimerkkikuva:

    

8. diasend®-sovellus muodostaa nyt yhteyden 
mittariin ja aloittaa synkronoinnin.

9. Mittarin synkronoiminen tulevaisuudessa: 
Käynnistä diasend®-sovellus, siirry kohtaan 
LATAA ja paina Käynnistä lähetys. 
Synkronointi aloitetaan automaattisesti,  
kun kytket virran mittariin.

  Trividia TRUE METRIX AIR



Lataa diasend®-sovelluksen  
avulla Uploader-sovellus  
Mac- tai PC-tietokoneellasi

1. Hae diasend® Uploader -sovellus Mac- tai 
PC-koneelle. Voit tehdä tämän kirjautumalla 
sisään osoitteessa diasend.com ja siirtymällä 
Työkalut-välilehdelle.

  

2. Kytke laitteesi tietokoneeseen ja lataa tietosi 
diasend®-pilvipalveluun.

 

3. Kun tiedot ovat pilvipalvelussa, ne 
päivittyvät automaattisesti pistekorttiisi ja 
raportteihisi mobiilisovelluksessa.


