


Retire a tira usada
pressionando o botão de 
libertação da tira.







Quando no ecrã do seu medidor, 
aparecere o icone da data a piscar, 
selecione com o botão “ligar”. 

A data é apresentada no formato DD-MM.

Pressione os botões de seleção para  
alterar o valor e pressione 
novamente o botão “ligar” para 
selecionar e passar ao valor 
seguinte.

Pela ordem: ano, mês, dia, formato 
da hora (12H, 24H), hora, minutos.

   Em qualquer momento, durante a 
configuração, poderá pressionar  o 

botão “ligar” para sair, ou introduzir 
uma tira de teste para efetuar um teste. 

As modificações efetuadas até esse 
momento serão memorizadas pelo 

medidor.



Pode definir até seis alarmes no seu medidor:
três para o teste de glucose e três para o teste aos corpos 
cetónicos. Quando o despertador alcança a hora definida, 
o medidor emite um sinal sonoro durante 30 segundos.

Quando no ecrã do seu medidor, 
aparecerem os icones do relógio e 
“GLU” a piscarem, pressione o 
botão “ligar” para selecionar e  os 
botões de seleção para  alterar 
entre “GLU” ou “KET” e pressione 
novamente o botão “ligar” para 
definir.

Pressione os botões de seleção para 
alterar a hora e confirme 
pressionando o botão “ligar” para 
passar ao passo seguinte.

Depois de definir todos os alarmes, 
pressione o botão “ligar” para 
voltar ao menu das configurações.

Aparece icone “alarme” quando é 
para definir os avisos sonoros, e será 
visualizado no ecrã se tiver algum 
alarme definido.

O aviso sonoro está pré-definido 
como “ON”, para alterar o seu 
estado,  pressione os botões de 
seleção para “OFF” e confirme 
pressionando no botão “ligar”.



Ligue o NFC do seu medidor.
Atualize o seu Diário Digital da Diabetes,
encostando o medidor ao seu smartphone e os 
resultados dos testes passam automaticamente.

Os dados são enviados para a cloud, 
pela app, ou podem ser enviados por email 
ou SMS, para o profissional de saúde 
ou cuidador que o acompanha.

Instale a app gratuita, Diário Digital,
Glucolog Lite, no seu smartphone*
Configure a app com os dados pedidos 
conforme solicitado. Escolha o medidor 
GlucoMen areo 2k com conexão NFC.
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Linha de Apoio ao Utilizador: 800 200 468




