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Kom igang med mySugr og Accu-Chek® Guide
Kom igang med mySugr og 
Accu-Chek Guide

Tænd Bluetoothpå din telefon. Se eventuelt under 
dens indstillinger.

Åbn sidemenuen i mySugr appen, og find 
 “Forbindelser”.

Vælg Accu-Chek Guide, og klik på “Forbind nu”.

Tænd dit Accu-Chek Guide apparat, og gå ind i  
“Indstillinger”.

Vælg “Trådløs”, og tryk “Ja”.

Indtast koden, der vises på dit blodsukkerapparat, i din  
telefon, og bekræft forbindelsen.

Vend tilbage til “Trådløs” i dit blodsukkerapparats  
indstillinger, og vælg “Auto-Send” for at tillade automatisk 
trådløs overførsel af dine blodsukkertal til appen.
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mySugr app
mySugr gør din dagligdag med diabetes lettere. 
 
  

Trådløs overførsel af data
Slut med at føre dagbog i hånden. Dine data bliver automatisk 
overført til appen.

Overblik over dine BGM-data 
Få analyser af dine data i dagligdagen samt for de sidste 7, 14, 30 
og 90 dage.

Dit estimerede HbA1c 
Ikke flere overraskelser. Mød din behandler med et opdateret tal 
for dit HbA1c. 

Bolusberegner 
Indtast dine personlige data, og få en præcis og pålidelig bereg-
ning af din bolus.

Adgang til dine historiske data
Søg hurtigt efter vigtige historiske data i appen: mad, noter, 
hypoer, motion, HbA1c og meget mere.
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Vælg Accu-Chek Guide, og klik på Forbind nu.3

Tænd dit Accu-Chek Guide apparat,  
og gå ind i Indstillinger.

Vælg Trådløs, vælg Pardannelse  
og derefter Pardan enhed

Indtast koden, der vises på  
dit blodsukkerapparat, i din telefon,  
og bekræft forbindelsen.

Vend tilbage til Trådløs i dit blodsukkerapparats  
indstillinger, og vælg Auto-Send for at tillade  
automatisk trådløs overførsel af dine  
blodsukkertal til appen.
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Du bliver  
automatisk  

opgraderet til  
mySugr PRO,  

når du overfører  
din første  
måling!


