De Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp koppelen aan de meter
Als je de meter tezamen met de Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp hebt aangeschaft, zijn de twee apparaten reeds gekoppeld.
Dat is nu echter nog niet het geval. Indien nodig, kun je de Accu-Chek® Spirit Combo insulinepomp koppelen met de Accu-Chek®
Aviva Combo bloedglucosemeter. Leg beide apparaten op een vlakke ondergrond (bijvoorbeeld een tafel) zodat de displays van beide
apparaten duidelijk zichtbaar zijn. De koppelingsprocedure dient niet te worden uitgevoerd in een omgeving met veel mensen, omdat
het signaal van andere elektronische apparaten de verbinding zou kunnen storen.
Procedure voor het uitvoeren van de koppeling

1.

2.

Druk op
om naar de displayweergave
BLUETOOTH INSTELLINGEN te gaan.

3.

 ruk op
D
om de displayweergave AAN/
UIT te selecteren.

D
 ruk op
om de displayweergave
GEKOPP. APPARAAT weer te geven.

 ruk op
D
of
om de Bluetooth®
functie in te schakelen.

OPMERKINGEN

4.

• Als Bluetooth® is uitgeschakeld, kun je niet
in het menu Apparaat gekoppeld komen.
Pompdisplay

Meterdisplay

 ls op de display van de pomp wordt aanA
gegeven, dat er voor een koppeling geen
apparaat beschikbaar is, zet de meter in
ingedrukt te
de koppel-modus door
houden en gelijktijdig op te drukken.

6.

 e pomp begint met zoeken en geeft, als de
D
meter is gedetecteerd, het serienummer van
de meter op de display weer.
(Deze procedure kan enkele minuten duren.)
Druk op
of
om het nummer, dat ook
op de display van je meter wordt weergegeven, te selecteren.

Pompdisplay

 ruk op de toets
D
op de pomp voor
weergave van de displayweergave
om het
APPARAAT TOEV. en druk op
koppelen te starten.

Druk op de pomp op
om te bevestigen,
dat je een koppeling met de meter tot stand
wilt brengen.

Meterdisplay

7.

 e meter start de koppelingsprocedure
D
en geeft een 10-cijferige code weer. Voer
deze code in op de display van de meter
door middel van en en vervolgens
.
Bevestig de volledige code met .

P ompdisplay

 ls de koppeling is voltooid, druk je op
A
om de meter uit te zetten.

M
 eterdisplay

9.

10.

Op de pomp verschijnt nu de displayweergave APPARAAT GEKOPP. Druk op
om de koppeling te bevestigen.

8.

OPMERKINGEN

 e pomp geeft de displayweergave
D
GEKOPP. APPARAAT weer. Door op
te drukken kun je terugkeren naar de
displayweergave RUN.

• Als het koppelen bij de eerste poging
mislukt, wacht enige minuten, voordat je de
procedure in een veilige omgeving of een
omgeving met minder mensen herhaalt.
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