
2. Otwórz aplikację i wybierz opcję „Pierwsze kroki”.  
 Postępuj zgodnie z dalszymi wskazówkami.

3. Zaraz po pojawieniu się 
 komunikatu „Synchronizuj 
 glukometr” umieść wyłączony 
 glukometr w pobliżu 
 smartfona. 

4. Naciśnij i przytrzymaj duży środkowy przycisk,  
 aż port zacznie migać na niebiesko.

5. Glukometr nawiąże teraz  
 połączenie ze smartfonem  
 przez Bluetooth, po czym  
 na ekranie aplikacji pojawi  
 się okienko wymagające  
 potwierdzenia.
 

6. Po pomyślnym zakończeniu  
 parowania urządzeń aplikacja  
 wyświetli komunikat, a port  
 glukometru przez kilka sekund  
 będzie się świecił na niebiesko.

 

7. Teraz możesz już korzystać  
 z aplikacji i zapoznać się  
 z jej funkcjami.

Ascensia, CONTOUR i smartLIGHT są znakami towarowymi 
Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Nazwa i logo Apple 
są znakami towarowymi Apple Inc., zastrzeżonymi w USA 
i innych krajach. App Store jest znakiem usług Apple Inc. 
Google Play jest znakiem towarowym Google Inc. 
Data opracowania: marzec 2016
Kod: G.DC.12.2015.40122

Instalacja aplikacji:

1. Pobieranie aplikacji CONTOUR®DIABETES

 Dla iOS
 (iPhone lub iPad, 
 min. iOS 8.0)

Dla Androida 
(Samsung, HTC, Sony, 
LG itd., min. Android 5.0) 

Aby dowiedzieć się więcej na temat 
aplikacji Contour®Diabetes, wejdź na 
stronę www.contourplusone.pl lub 
skontaktuj się z naszą infolinią pod 
numerem 800 999 090 od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8:00–20:00.

Teraz samokontrola 
cukrzycy to więcej 

możliwości 
niż ograniczeń.

Przewodnik po aplikacji 
CONTOUR®DIABETES
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Aplikacja
CONTOUR®DIABETES

to proste, intuicyjne
narzędzie

Przeglądaj wyniki 
z archiwum

Przez aplikację CONTOUR®DIABETES 
połącz się ze swoim glukometrem 

CONTOUR®PLUS ONE 
i pobierz wyniki pomiarów cukru. 

Dzięki temu zobaczysz, 
jak codzienne czynności wpływają 

na Twoje glikemie. 

Dodawaj zdarzenia  
do swoich wyników

W aplikacji można zapisywać różne 
informacje, takie jak dieta, aktywność 

ruchowa i przyjmowane leki, 
a także dodawać zdjęcia posiłków 

i notatki tekstowe lub głosowe. 
Dzięki temu można lepiej ocenić 

efekty leczenia.

Insulina

Obiad: Sałatka
z grillowanym kurczakiem 40 g

12:31

Dodaj notatkę

12:24

229

9221:41

22 j.m.

Dzisiaj, piątek, 21 paźdz.

Czw. Pt.Śr.

Moje wyniki

Udostępniaj raporty 
glikemii
Aplikacja CONTOUR®DIABETES 
umożliwia udostępnienie wyników 
lekarzowi z wyprzedzeniem 
albo w dniu wizyty. 

Rodzaje raportów,
jakie można wygenerować:
• Raport stężenia cukru we krwi – przedstawia  
 średnie glikemie.    
• Dziennik stężenia cukru we krwi – zawiera  
 informacje dotyczące ilości spożytych  
 węglowodanów, przyjętych dawek insuliny  
 i aktywności ruchowej.

Zobacz, jak w prosty sposób możesz 
zsynchronizować glukometr 
CONTOUR®PLUS ONE z aplikacją 
CONTOUR®DIABETES, by rejestrować 
wszystkie pomiary cukru we krwi.
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