GEBRUIKSHANDLEIDING GLUCOLOG LITE
met dataverzending via NFC

GEBRUIKSHANDLEIDING –
App. installatie
-

Zorg voor verbinding met het internet op uw gsm en ga naar uw gebruikelijke App. store
Zoek op ‘ Glucolog Lite ‘ en download deze gratis App. op uw Smartphone
De App. installeert zichzelf en is klaar voor gebruik
Open nu de App.

Gegevens invullen
-

Onderin de App. staan 3 icoontjes
Ga naar het meest rechter icoon ‘ instellingen ‘
Hier vult u uw naam en geboortedatum in
Het PID hoeft niet ingevuld te worden
Glucose in mmol/L en Koolhydraten in g.
Het hoog en laag niveau is met u afgesproken
Bij ‘ webserver ’ hoeft u niets in te vullen
De Periode tijden hoeft u niet aan te passen
Ketonen zet u op ‘nee’
Selecteer bij ‘ Meter ’ de GLUCOFIX TECH
Selecteer bij “Type Verbinding’ NFC
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GSM waarden uitlezen
-

U bent bij ‘ Ontvangst ‘ 2e icoon onderin
Hiermee stuurt u de waarden uit de bloedglucosemeter naar het Glucolog Lite programma
Zet NFC aan op uw gsm (zie instellingen/verbindingen op uw GSM)
Zorg ook dat de NFC functie opuw GLUCOFIX TECH aanstaat (zie handleiding GLUCOFIX TECH)
Houdt de achterkant van de GLUCOFIX TECH tegen de achterkant van uw GSM (net onder de
cameralens)
De GLUCOFIX TECH gaat nu verbinding maken met uw GSM
De eerste keer wordt u gevraagd of u de zojuist gedownloade gegevens wilt opslaan. Tik op “JA”
Bij ‘Laatste synchronisatie ‘ staat de tijd & datum van de meest recent ontvangen gegevens in de
App – controleer deze altijd!
Ga nu naar “Glucose” 1e icoon onderin. Hier treft u al uw glucosewaarden die in uw GLUCOFIX TECH
zijn opgeslagen.
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Verzenden via Email
-

1.

U bent bij ‘ Glucose ‘ - icoon 1 (links onderin)
U veegt nu over het scherm van rechts naar links
De onderstaande afbeelding 2 verschijnt in het scherm
Selecteer de periode (data) welke u wilt verzenden
Rechtsonder ziet u een groene cirkel met een ‘+’,l
Tik op deze cirkel en u kunt kiezen hoe u de gegevens wilt versturen (e-mail of sms)
Kies vervolgens met welke mailapp u de gegevens wilt verzenden.
Het ingevulde email adres komt automatische in de mail te staan (zie afbeelding 3)
U kunt zelf nog een e-mail adres toevoegen, het onderwerp aanpassen of een tekst invoeren
Vervolgens verstuurt u de mail

2.

3.
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Grafieken & Statistieken
-

U bent bij ‘ Glucose ‘ - icoon 1 (links onderin)
U veegt 2x over het scherm van rechts naar links voor grafieken (1)
U veegt 3x over het scherm van rechts naar links voor statistieken (2)
Selecteer altijd de periode welke u wilt bekijken door de data aan te passen.
Bij grafieken is de rode streep de met u afgesproken bovengrens en is de blauwe streep de
ondergrens
Bij statistieken ziet u het totaal aantal metingen per geselecteerde periode en het gemiddelde hiervan
1.

2.

Zijn er nog vragen of onduidelijkheden dan kunt u ons tijdens kantooruren gratis bellen via telefoonnummer 0800–0225422 / keuze 1
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