
Zorg ervoor dat de bloedglucosemeter is ingesteld op 
de juiste datum en het juiste uur om de connectiviteit 
met de applicatie myDiabby te gebruiken.

Activeer de NFC op uw smartphone (in de instellingen)
op sommige smartphones is NFC standaard geactiveerd en kan het niet worden 
uitgeschakeld

Meld u aan op de  
applicatie myDiabby  
en open het tabblad  
«Mijn geconnecteerde devices»

NFC-verbinding voor Glucofix® Tech  
en Glucofix® Tech 2K-lezers
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De gegevensoverdracht gebeurt via de NFC-antenne 
door de lezer dicht bij uw smartphone te brengen.
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6 Activeer NFC op de lezer. Om dit te doen: 
• Open het parametermenu van de speler:  

druk tegelijkertijd 4 seconden op de toetsen  
M (aan/uit) en .

• Druk op de  toets, een N knippert.
• Druk op de M-toets, «Off» verschijnt.
• Druk op toets , «On» verschijnt.
• Druk op de M-toets, «SET» verschijnt, de NFC is geactiveerd 

op uw lezer.
• Zet de meter uit: druk 3 seconden op de M-toets

Selecteer «Ik sluit mijn 
capillaire bloedgluco-
semeter aan», en 
selecteer vervolgens  
uw lezer in de lijst

Klik op de knop « Ik verbind  
mijn lezer »

VERBINDINGSGIDS
Deze verbindingsgids geeft  
de verbindingselementen die specifiek  
zijn voor uw apparaat. Raadpleeg  
de handleiding voor alle informatie  
met betrekking tot het gebruik  
van myDiabby Healthcare*
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Dagelijks gebruik

7 Het zoeken is bezig: 
 

• Bij Android brengt u de lezer naar de NFC-chip op 
uw smartphone. 

• Op de iPhone brengt u de lezer dicht bij de  
NFC-chip.  
Uw iPhone gaat dan trillen zodra de lezer is 
gedetecteerd en er verschijnt een bevestiging  
op het scherm.

1 De bloedsuikerspiegel meten met de bloedglucosemeter 
zoals gewoonlijk.

Meld u aan op de applicatie myDiabby  
en open het tabblad  
«Mijn geconnecteerde devices»
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3 Bij de lezer die u hebt aangesloten,  
drukt u op «Synchroniseren»
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*De handleiding kan worden gedownload en  
geraadpleegd op het platform myDiabby Healthcare.

Voor een vraag over de applicatie myDiabby: 
support@mydiabby.com of per telefoon

 France : 01 76 40 01 78  
 Belgique : 02 320 11 96

Als u zwangerschapsdiabetes 
hebt:
 zodra de bloedsuikerspiegel 
op de applicatie myDiabby 

verschijnt, VINKT u het moment 
van de dag af of VERIFIEERT u 
het moment van de dag zodat het 
resultaat op de juiste plaats in de 
notebook wordt geplaatst. U kunt 
opmerkingen of insulinedoses 
toevoegen.

Het zoeken is bezig: 
• Bij Android brengt u de lezer 

naar de NFC-chip op uw 
smartphone.

• Op de iPhone brengt u  
de lezer dicht bij de NFC-chip.  
Uw iPhone gaat dan trillen zodra 
de lezer is gedetecteerd en  
er verschijnt een bevestiging  
op het scherm.


