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Апликација за менаџирање на дијабетес Accu-
Chek® Connect 

Краток преглед

Апликацијата за менаџирање на дијабетес Accu-Chek Connect (отсега натаму именувана како
апликацијата) е создадена да ви помогне:

Да пренесувате податоци од глукометарот на Accu-Chek.
Да пренесувате податоци на вашата сметка на системот за управување со дијабетес Accu-
Chek Connect (онлајн сметка) и доколку така изберете, да ги споделувате овие податоци со
здравствениот работник или негувател.
Да примате совет за болусен инсулин.
Да вршите структурно тестирање (3-дневен профил или тестирање во парови).
Да ви помогне во општото менаџирање на дијабетесот преку внесување контекстуални
податоци.

Кликнете на линковите подолу за да го прегледате тој дел: 
 
Оградување од одговорност 
Контакт 
Основни на апликацијата 
-Онлајн сметка 
-Спарување на мерачот 
-Функција за совет за болус  
Структурно тестирање 
Други поставки 
-Медицински детали 
-Додавање податоци 
-Известување за податоците 
-Споделување податоци

Оградување од одговорност

Корисниците на овој софтвер треба да ги толкуваат резултатите во контекст на нивната клиничка
историја и симптоми и не треба да прават промени во лекувањето без да се консултираат со
лекар или друг квалификуван здравствен работник.

Неизвршувањето на тестовите за гликоза во крвта може да ги одложи одлуките за лекувањето и
да доведе до сериозни здравствени состојби. Ако вашата физичка состојба не се совпаѓа со
прикажаната вредност на гликозата во крвта, можеби треба повторно да се тестирате.
Погледнете ги упатствата на глукометарот за правилните техники на тестирање. Контактирајте
со здравствениот работник ако не сте во можност да извршите тестирање на гликозата во крвта.

Деинсталирањето на апликацијата без да направите резервна копија од резултатите ќе резултира
со загуба на сите историски податоци. Секогаш направете резервна копија на податоците пред да
ја ажурирате апликацијата или да го надградите оперативниот систем на мобилниот уред.

Советувајте се со здравствениот работник за потребните дејства од ваша страна кога користите
повеќе временски блокови и патувате во различна временска зона.



Оваа апликација е наменета за употреба од само еден пациент. Не споделувајте ја апликацијата
со друг корисник.

Функцијата за совет за болус на Accu‑Chek, како составен дел од апликацијата за менаџирање на
дијабетес Accu‑Chek Connect е наменета за менаџирање на дијабетесот преку пресметување на
дозата на инсулин или внесот на јаглехидратите врз основа на податоците внесени од
корисникот. Пред употребата од страна на пациенти кои ги бројат јаглехидратите, лекарот или
здравствениот работник мора да го активира калкулаторот за болус и да обезбеди целна гликоза
во крвта, сооднос на инсулинот и јаглехидратите и поставки за чувствителност на инсулин
соодветни за пациентот за да се програмираат во софтверот. Пред употребата од страна на
пациенти со доделен болус при оброк (на возраст од 22 години и постари), лекарот или
здравствениот работник мора да го активира калкулаторот за болус и да обезбеди целна гликоза
во крвта, доделени дози на инсулин при оброк и поставки за чувствителност на инсулин
соодветни за пациентот за да се програмираат во софтверот.

Во некои земји, пред употребата, лекар или здравствен работник мора да ја препишат
Функцијата за совет за болус на Accu-Chek и да обезбедат целна гликоза во крвта, поставки за
чувствителност на инсулинот и сооднос на инсулинот и јаглехидратите (само кај Функцијата за
совет со броење на јаглехидратите) соодветни за пациентот за да се програмираат во Функцијата
за совет за болус на Accu-Chek.  

Контакт

Основи на апликацијата

За да го извлечете максимумот од апликацијата, потребно е да поставите неколку клучни
функции. Тие вклучуваат:

Онлајн профил
Спарување на глукометарот
Функција за совет за болус

За да ги поставите основите на апликацијата, изберете „Поставки“ од менито „Почетен екран“.

Онлајн профил

Стандардните поставки за онлајн профилот на Accu-Chek Connect може да се постават од
екранот за онлајн профил. Онлајн профил ќе ви помогне подобро да менаџирате со дијабетесот,
така што ќе ви дозволи да ги прегледувате податоците внесени од мобилен уред.

За да создадете онлајн профил или да ги ажурирате поставките:

1. Изберете мени ( ).
2. Изберете Испратете на онлајн профил.
3. Ако веќе имате онлајн профил на Accu-Chek Connect, внесете ги корисничкото име и

лозинката и продолжете на Чекор 6.



4. Ако немате онлајн профил на Accu-Chek Connect, изберете го линкот за создавање
профил и следете ги советите на екранот за внесување на информациите за профилот.

5. Откако ќе завршите со внесување на информациите за профилот, ќе добиете потврда по
е-пошта. Изберете го мобилниот линк во е-пораката за потврда за да го завршите
процесот на создавање на профилот. Ќе бидете автоматски најавени на онлајн профилот
во апликацијата. Ако процесот е прекинат и не сте најавени, може да ги внесете
корисничкото име и лозинката и да изберете Најава.

6. Изберете дали би сакале апликацијата да испраќа слики на вашиот онлајн профил преку
мобилната мрежа или само кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа.

Спарување на глукометарот

За да ги видите сите компатибилни уреди, одете во Google Play Store или iTunes Store.

Спарувањето на глукометарот преку безжичната технологија Bluetooth® ќе ви дозволи да ги
пренесувате вредностите за гликозата во крвта од глукометарот на мобилниот уред. При
спарување глукометар со апликацијата, информациите од него автоматски ќе се пренесат во
апликацијата. Апликацијата исто така автоматски ќе го постави времето на глукометарот.

За да го спарите глукометарот:

1. Изберете мени ( ).
2. Изберете „Поставки“.
3. Изберете „Спари го глукометарот“.
4. Изберете го типот мерач (со повеќе копчиња, со едно копче или Accu-Chek Guide Me)

што ќе го спарувате.
5. Следете ги насоките на екранот за да го ставите глукометарот во режим на спарување.
6. Изберете „Следно“ на апликацијата.
7. Изберете го идентификаторот на глукометарот (или „Accu-Chek“ или „глукометар“ по

што следи серискиот број, во зависност од глукометарот).
8. Внесете го PIN-кодот на глукометарот и изберете Готово/Во ред.
9. Прегледајте го екранот за потврда на спарувањето.

Пренос на податоци од глукометарот

За да префрлите резултати од мерења, глукометарот мора да биде оддалечен најмногу 2 метри од
мобилниот уред. Вообичаено време на пренос е до 10 секунди. Автоматски пренос ќе се случи
кога е овозможено „Испрати автоматски“ на глукометарот.

За автоматско префрлање на резултатите од мерењата:

1. Извршете мерење на гликозата во крвта со вклучен мобилен уред и на растојание од 2
метри од глукометарот.

2. Доделете настан на резултатот од мерењето на гликозата во крвта, изберете
„Коментирај“ или „Додај коментар“ во зависност од глукометарот, изберете го настанот
што сакате да го доделите и изберете „Во ред“ за да го испратите резултатот од
мерењето.

3. Ако не сакате да доделите настан, изберете го копчето со стрелката за назад и
резултатите од мерењето ќе се испратат.

Забелешка: додавањето коментар не е достапно на мерачите со едно копче или Accu-Chek Guide
Me. Резултатите веднаш се пренесуваат на глукометрите со едно копче.



За рачно пренесување на резултатите од тестот на гликозата во крвта (глукометар со
повеќе копчиња):

1. Извршете мерење на гликозата во крвта со вклучен мобилен уред и на растојание од 2
метри од глукометарот.

2. Изберете ја иконата за мени ( ).
3. Изберете „Преземи од уредот“.
4. Уверете се дека глукометарот е во режим на пренос на податоци (Изберете „Мои

податоци, пренос на податоци, безжичен“).

За рачно пренесување на резултатите од тестот на гликозата во крвта (мерач со едно копче
или Accu-Chek Guide Me):

1. Притиснете го копчето на страната на глукометарот (не задржувајте го).
2. Глукометарот ќе се обиде да ги пренесе податоците штом ќе се вклучи екранот.

Поставување на Функцијата за совет за болус на Accu-Chek

Функцијата за совет за болус (или само Функција за совет) ја пресметува дозата на инсулин во
зависност од времето во денот, нивото на гликозата во крвта, што сте јаделе и други настани. За
да ја користите Функцијата за совет, ќе треба да добиете параметри за поставување и обука од
здравствен работник. Откако ќе го завршите основното поставување за Функцијата за совет,
може да ги ажурирате овие и другите поставки со избирање на Функцијата за совет за болусен
инсулин од менито „Поставки“.

Доделена доза при оброк

Допрете на оброк за да ја смените вредноста на инсулинот за секоја доделена доза при
оброк. Оваа опција е достапна само кога користите доделена доза при оброк.

За да додадете нов временски блок:

1. Изберете „Временски блокови, целен опсег, соодноси на јаглехидрати и
чувствителности на инсулин“.

2. Изберете го копчето „+“ за да отворите нов временски блок, ажурирајте го почетното
време и изберете „Постави“.

3. Ажурирајте ги целниот опсег, соодносот на јаглехидрати и чувствителноста на инсулин
според потребата и изберете „Зачувај“. 

Забелешка: соодносот на јаглехидратите е присутен само кога броите јаглехидрати.

Пораст при оброк 
Порастот при оброк е зголемување на нивоата на гликозата во крвта за време и после оброците
што се смета за дозволено во рамките на даден опсег, иако е примен болус.

За да ја ажурирате поставката за пораст при оброк:

1. Изберете „Пораст на оброк и големина на ужина“ или „Доделена доза при оброк и
пораст при оброк“ ако користите доделена доза при оброк.

2. Изберете го делот за текстуален запис за порастот при оброк и ажурирајте ја количината
за која гликозата во крвта нормално се зголемува после оброк.



3. Изберете го делот за текстуален запис за големина на ужина за да ја ажурирате
количината на јаглехидрати којашто ќе активира пораст при оброк.
Забелешка: големината на ужината е присутна само кога броите јаглехидрати.

4. Изберете „Готово“.

Детали за инсулинот

Деталите за инсулинот вклучуваат „Име/тип на инсулинот, максимален болус, временско
отстапување, време на делување и зголемување на инсулинот“.

За да ги ажурирате деталите за инсулинот:

1. Изберете „Детали за инсулинот“.
2. Изберете го делот за текстуален запис за „Максимален болус“ и со помош на

тастатурата на апликацијата внесете го максимумот како што е побарано и изберете
„Готово“.

3. Изберете го делот за текстуален запис за „Временско отстапување“, внесете ја
должината на времето пред дефинираниот инсулин да почне да ги намалува нивоата на
гликоза во крвта и изберете „Постави“.

4. Изберете го делот за текстуален запис за „Времето на делување“, внесете го периодот
на време од почетокот на болусот, па сѐ до времето кога се очекува нивото на гликозата
во крвта да се врати на целното ниво и изберете „Постави“.

5. Изберете го соодветното зголемување на инсулинот.
6. Изберете го паѓачкото мени за инсулин со брзо или кратко дејство и изберете го

соодветниот инсулин.
7. Изберете „Зачувај“.

Забелешка: треба да побарате совет од здравствениот работник/негувателот пред примањето
големи дози на инсулин.

Вежбање

Вежбањето вклучува претходно поставени и приспособени тренинзи што може да се користат во
препораката на Функција за совет за болус.

За да ги ажурирате вежбите:

1. Изберете „Вежби“.
2. Изберете го делот за текстуален запис за вежбата што сакате да ја ажурирате, изменете

во колкав процент вежбата влијае врз количината на инсулин што ви е потребна и
изберете „Постави“.

3. Повторувајте ја постапката сѐ додека не ги ажурирате сите вежби што сакате да ги
промените.

4. Кога сите вежби се ажурирани, изберете „Зачувај“.

За да додадете нови вежби:

1. Изберете „+ Додај вежба“.
2. Изберете го делот за текстуален запис за „Име“, внесете го името на вежбата и изберете

„Готово“.
3. Изберете „Зголеми за (+)“ или „Намали за (-)“ како што е соодветно.
4. Ажурирајте во колкав процент вежбата влијае врз вашата потреба за инсулин.
5. Кога сите информации се внесени, изберете „Постави“.



Здравствени настани

Здравствените настани вклучуваат претходно поставени и приспособени здравствени настани
што може да се користат во препораката на Функција за совет за болус

За да ги ажурирате здравствените настани:

1. Изберете „Здравствени настани“.
2. Изберете го здравствениот настан што сакате да го уредите, ажурирајте во колкав

процент тој влијае врз вашата потреба за инсулин и изберете „Постави“.

За да додадете нови здравствени настани:

1. Изберете „+Додајте здравствен настан“
2. Изберете го името на здравствениот настан и изберете „Готово/Постави“.
3. Ажурирајте во колкав процент здравствените настани влијаат врз вашата потреба за

инсулин и изберете „Постави“.
4. Изберете „Зачувај“.

Користење на Функцијата за совет за болус на Accu-Chek

Забелешка: при првата употреба или првата употреба по повторната инсталација на
апликацијата, активниот инсулин можеби нема да биде прецизен поради недостаток на
историски податоци за инсулинот.

Уверете се дека го внесувате секој болусен инсулин што го земате, заедно со времето и датумот.
Ова го вклучува и инсулинот надвор од Функцијата за совет. Потребни се целосни информации
за инсулинот за да се обезбеди прецизност на Функцијата за совет за болус.

После мерењето на гликозата во крвта и преносот на податоците, би требало да ја видите новата
вредност на почетниот екран. Резултатот е медицински валиден за Функцијата за совет за болус
до 15 минути (тајмерот ви покажува уште колку време ви останува).

1. Изберете го копчето на Функцијата за совет.
2. По избор, додајте јаглехидрати и други информации соодветни за функцијата за совет

за болус и изберете „Следно“.
3. Ќе се прикаже препораката за инсулин. Внесете колку болусен инсулин всушност ќе

инјектирате.
4. Потврдете со избор на „Зачувај“.

Забелешка: апликацијата нема да даде совет за болус за ВИСОКИТЕ (HI) резултати. Ако
добиете ВИСОКО читање, размислете за повторна проверка на гликозата во крвта, проверка на
кетоните и инсулинот, како и за советување со здравствен работник.

Ако гликозата во крвта ви е под хипо-границата (стандардната поставка може да се измени во
поставките за гликоза во крвта), нема да се обезбеди совет за болус. Наместо тоа, ќе добиете
препорака да јадете јаглехидрати со брзо дејство, а само кај броењето јаглехидрати, пресметана
количина на јаглехидратите што треба да ги изедете за да го подигнете нивото на гликозата во
крвта во целниот опсег.

Ќе се прикаже препораката „Јадете јаглехидрати“.
Внесете ја количината на јаглехидрати што ќе ги изедете.
Потврдете со избор на „Зачувај“.



Забелешка: корисниците на Функцијата за совет за болус за доделена доза при оброк ќе добијат
само статична порака да јадат јаглехидрати со брзо дејство. За да внесете јаглехидрати со брзо
дејство, одете на екранот „Додај“ и внесете ги овие информации во полето Оброк.

Забелешка: апликацијата нема да даде совет врз основа на НИСКИТЕ (LO) резултати. Ако
добиете НИЗОК (LO) резултат, повторно измерете ја гликозата во крвта. Контактирајте со
здравствениот работник.

Забелешка: советувајте се со здравствениот работник во врска со тоа што да правите за совет за
болусен инсулин ако апликацијата не е достапна (на пример, ако батеријата на мобилниот уред е
потрошена).

Структурно тестирање

3-дневен профил 
3-дневниот профил обезбедува лесен и практичен начин на запишување и следење на
резултатите од тестот пред и после оброците и пред легнување во период од три дена и
обезбедува преглед на влијанието на оброците и активноста врз гликозата во крвта. Потребни се
барем пет од седум записи за гликоза во крвта (во рок од 24 часа) за да се комплетира еден ден.
Еден или два дена може да се прескокнат; значи потребни се три од пет дена за да се комплетира
3-дневен профил.

За да започнете нов 3-дневен профил:

1. Изберете „Мени“.
2. Изберете „Структурни тестови“.
3. Изберете „Закажи нов тест“ и ажурирајте ги информациите за оброците и легнувањето

по желба.
4. Одберете „Изберете почетен датум“, поставете го почетниот датум и изберете „Готово“.
5. Ако сакате да ги ажурирате поставките за потсетникот или да го промените целниот

опсег на 3-дневниот профил, изберете „Повеќе поставки“.

Забелешка: стандардно, целниот опсег на 3-дневниот профил е ист со целниот опсег што се
користи за другите извештаи. Ако поставите двоен целен опсег, тие ќе се користат само во
извештајот за 3-дневниот профил.

За да го користите 3-дневниот профил, следете ги упатствата подолу:

Извршете тестирање на гликозата во крвта врз основа на потсетниците.
Времето на тестирање пред оброк може да биде 2 часа пред или 2 часа после
закажаното време за оброк. Времето на тестирање после оброк може да биде од 1 до 3
часа после фактичкото време на тестирање пред оброк. 
 



  
 
Додајте податоци за гликозата во крвта, оброците и друго.
Погледнете ги трендовите на гликозата во крвта на почетниот екран и во извештајот.

За да го прекинете 3-дневниот профил, следете ги упатствата подолу:

3-Дневниот профил ќе прекине 24 часа по почетокот на последниот целосен ден. За да го
прекинете порано, допрете го и задржете го активниот 3-дневен профил.

Забелешка: ако 3-дневниот профил е активен, а вие сте најавени на онлајн профил, сите
податоци автоматски се испраќаат единствено на крајот на секој завршен ден (24 часа или кога
ќе започне следниот ден).

Тестирање во парови 
Тестирањето во парови е едноставна алатка што ќе ви помогне да ги видите промените во
гликозата во крвта пред и после настанот. Може да користите тестирање во парови 7 дена за да
се фокусирате на тоа како еден дел од вашата дневна рутина влијае врз нивоата на гликоза во
крвта. На пример:

Како одредена храна или пијалак влијаат врз нивоата на гликоза во крвта?
Како посебен тип вежба влијае врз нивоата на гликоза во крвта?

За да започнете тестирање во парови, следете ги упатствата подолу:

1. Изберете „Мени“.
2. Изберете „Структурни тестови“.
3. Изберете ја картичката „Тестирање во парови“.
4. Изберете „Започни нов тест“.
5. Изберете „Тестирање во парови“.
6. Изберете го настанот за кој сакате да тестирате и изберете „Постави“.

За да го користите тестирањето во парови, следете ги упатствата подолу:

Извршете тестирање на гликозата во крвта пред и после настан.
Времето на тестирање пред оброк може да биде 2 часа пред или 2 часа после закажаното
време. Времето на тестирање после оброк може да биде од 1 до 3 часа после фактичкото
време на тестирање пред оброк. 



 

Додајте информации за гликозата во крвта, оброците и настаните.
Промените во гликозата во крвта ќе се прикажат на почетниот екран и во извештаите.

За да го прекинете тестирањето во парови, следете ги упатствата подолу:

Тестирањето во парови ќе заврши 24 часа после последниот пар. За да го завршите порано,
изберете го и задржете го активното тестирање во парови.

Забелешка: ако тестирањето во парови се извршува, а вие сте најавени на онлајн профил, сите
податоци автоматски се испраќаат единствено на крајот на секој завршен пар (24 часа или кога
ќе започне следниот пар). 

Други поставки

Потсетници 
Потсетниците се звучни тонови или вибрации што се користат за да ве потсетат да извршите
одредена задача (како на пример, земање лек или доза на инсулин). Има посебни полиња за
избор за да се овозможи потсетник и да се направи повторувачки.

Единици мерки 
Единиците мерки што ги користи апликацијата се стандардни според соодветната поставка за
локација, но поставката може да се приспособи. Може да изберете приспособени единици мерки
што ќе се користат за:

Единици мерки за гликоза во крвта*
Единици за калории
Единици на јаглехидрати*
Единици за тежина
Единици за крвен притисок

*Забелешка: единиците за гликоза во крвта и јаглехидрати не може да се променат кога е
вклучена Функцијата за совет.

Времиња на оброк 
Времињата на оброк складирани во апликацијата покажуваат кога обично ги јадете оброците.
Овие времиња делуваат како стандардни за тестирањето во парови и 3-дневниот профил.

Променете го редоследот на податоците 
Редоследот по кој податоците како нивото на енергија, вежбањето, инсулинот и здравствените



настани се појавуваат на екранот за додавање може да се приспособи со цел работите што ги
користите најчесто да се сместат на почетокот на списокот. Редоследот што ќе го поставите ќе се
користи и за податоците што ги гледате во дневникот и на почетниот екран (гликозата во крвта и
следните две ставки ќе се прикажуваат во стандарден преглед).

Забелешка: кога е овозможена Функцијата за совет, гликозата во крвта и инсулинот се
прикажуваат во секое време. Вредноста на доделениот оброк или јаглехидратите исто така се
прикажуваат постојано, во зависност од типот Функција за совет за болус што се користи.

Лични информации 
Името, презимето и датумот на раѓање се задолжителни за споделување на извештаите за
трендот, 3-дневниот профил и тестирањето во парови.

Регистрација 
Регистрирањето на мерачот на гликозата во крвта преку апликацијата ви овозможува да бидете
информирани за важните информации околу гаранцијата, ажурирањата и поддршката.

Медицински детали

Поставки за гликоза во крвта 
Целниот опсег на гликозата во крвта и поставките за хипогликемија се користат за да се утврди
како податоците се претставуваат во извештаите и на почетниот екран. На пример, зелено значи
дека вредностите се во рамките на целниот опсег, сино е над, а црвено е под хипо-границата.
Жолто се користи ако има празнина помеѓу долната вредност на целниот опсег и хипо-
границата.

Инсулин 
За да се олесни внесувањето податоци, може да поставите до три различни стандардни типови
инсулин за употреба во апликацијата. Типовите инсулин може да се постават за:

ИНС. 1: болусен инсулин (со брзо или кратко дејство).
ИНС. 2: базален инсулин (со долго дејство).
ИНС. 3: други инсулини или кој било од претходните две категории.

Забелешка: опцијата ИНС. 3 се отстранува ако е активирана Функцијата за совет за болус.

Додавање податоци

Дневните резултати од тестот на гликозата во крвта, нивото на енергија, вежбањето и другите
детали може рачно да се внесат во апликацијата.

1. Изберете „+ Додај“ од почетниот екран.
2. Внесете ги податоците од тестот на гликозата во крвта, нивото на енергија, етикетата на

настанот, големината на оброкот, јаглехидратите, инсулинот, забелешките и другите
детали и изберете „Зачувај“.

Додавање слики 
Може да додадете слики на записите со податоци како визуелен потсетник и за да обезбедите
контекст за записите во дневникот.

За да додадете слики:

1. Лизгајте до дното на екранот „Додајте нов запис“.



2. Изберете слика од галеријата на мобилниот уред или употребете ја камерата за да
фотографирате.

Забелешка: дозволени се до 6 слики за секој запис во дневникот.

Заштита на вашите податоци 
За да ги заштитите личните информации, податоците на мобилниот уред се складираат во
шифрирана датотека. Секогаш треба да го заштитите пристапот до мобилниот уред со силна
лозинка.

Преносот на податоците може да се врши преку нешифрирана е-порака, текстуална порака и/или
друг софтвер на мобилниот уред, а податоците ќе се пренесуваат преку мрежи што не ги
контролира Roche. Ако корисникот избере да пренесува податоци со такви средства, Roche не е
одговорен за безбедноста или доверливоста на таквите преноси на ниту еден начин.

Известување за податоците

Извештаи за тренд 
Извештаите за тренд ги прикажуваат трендовите на гликозата во крвта со помош на податоците
од дневникот.

За да се прикаже извештај за тренд:

1. Изберете „Мени“.
2. Изберете “Тренд“.
3. Изберете го временскиот период на извештајот за тренд.
4. Изберете како сакате да се прикажат податоците.
5. За да ги споделите податоците, изберете „Сподели“. Споделувањето ви дозволува да

испратите (е-порака/текстуална порака), печатите или зачувате PDF-верзија на
извештајот за тренд.

Дневникот 
Записите во дневникот автоматски се складираат по редослед на време и датум, а најновите
записи се појавуваат први.

За да уредите запис во дневникот:

1. Изберете „Дневник“ од почетниот екран.
2. Изберете го записот од дневникот што сакате да го уредите и изберете „Уреди“.
3. Кога ќе завршите со уредувањето, изберете „Готово“, „Зачувај“ и „Затвори“.

Споделување податоци

Апликацијата ви дозволува да користите SMS-пораки или профилот на онлајн порталот на Accu-
Chek Connect за споделување информации.

За да споделите записи за гликоза во крвта преку SMS-порака:

1. Изберете „Поставки“.
2. Изберете „SMS-порака за гликоза во крвта“.
3. Изберете „Споделувајте ги внесените вредности на гликоза во крвта преку текстуална

порака“ и/или „Вклучи го името и датумот на раѓање“ во пораката.
4. Додајте примачи рачно или од списокот со контакти.



Испраќање податоци до сметката на Accu-Chek Connect онлајн 
Податоците се испраќаат автоматски штом се најавите. Ако сте биле офлајн подолго време,
проверете дали се испратени податоците.

За да испратите податоци:

1. Изберете мени ( ).
2. Изберете „Испрати на онлајн профил“.

Забелешка: кога се извршува структурно тестирање, сите податоци автоматски се испраќаат
единствено на крајот на секој завршен ден (или пар).

Резервна копија на податоците 
Резервните копии ви дозволуваат да испратите копија од податоците по е-пошта до адресата на
е-пошта што ќе ја изберете.

1. Изберете „Поставки“.
2. Изберете „Споделување податоци“.
3. Изберете „Резервна копија“.
4. Изберете „Е-пошта за резервна копија“.
5. Внесете ја адресата на е-пошта на примачот.
6. Изберете „Испрати“.

За да ги вратите податоците на мобилниот уред:

1. Употребете „Резервна копија на податоците“ за да испратите копија од податоците до
вашата е-пошта.

2. Отворете ја е-пораката со резервната копија на мобилниот уред и отворете ја
прикачената датотека со резервна копија преку апликацијата за да ги увезете
податоците.

3. Ако правите резервна копија на податоците во време на структурен тест, податоците од
тестот ќе се зачуваат, но структурниот тест во датотеки со резервна копија ќе биде
неактивен и не може повторно да се стартува од локацијата на резервната копија.

Објаснување на симболите

Може да ги сретнете следниве симболи додека го прегледувате Упатството за користење,
прикажани тука со нивното значење.

Производител

РОШ Македонија ДООЕЛ Скопје  
Деловен центар Сити Плаза  
Бул.Св.Кирил и Методиј бр.7, кат 2  
1000 Скопје Македонија  
Тел. +389 2 3103527  
Факс. +389 2 3103505  
Е-mail : petar.pljakoski@roche.com



 

 

Објаснување на симболите 

Може да ги сретнете следниве симболи додека го прегледувате Упатството за 
користење, прикажани тука со нивното значење.  
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93/42/EEC за медицински уреди. 
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