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Inleiding

Welkom bij CareLink™ Connect, een onderdeel van de CareLink Personal-therapiesoftware. Deze

versie van CareLink Connect voorziet in een secundaire weergave van diabetesgegevens, specifiek

de continue glucosegegevens van het Guardian Connect CGM-systeem, voor zorgverleners. Deze

versie van CareLink Connect maakt het ook mogelijk om sms-berichten naar zorgverleners te laten

versturen door het Guardian Connect CGM-systeem.

OPMERKING: In dit document worden voorbeeldschermen weergegeven. De werkelijke

schermweergaven kunnen hiervan afwijken.

Gebruiksindicaties

CareLink Connect is bedoeld om samen met het Guardian Connect CGM-systeem te worden

gebruikt. Het doel van CareLink Connect is een secundaire weergave van continue glucosegegevens

op een ondersteund elektronisch consumentenapparaat voor gebruikers van het Guardian Connect

CGM-systeem en aangewezen zorgverleners.

CareLink Connect is geen vervanging voor de weergave van realtime-gegevens van continue

glucoseregistratie. Alle behandelingsbeslissingen moeten worden gebaseerd op

bloedglucosemetingen met een bloedglucosemeter.

CareLink Connect is niet bedoeld om continue glucosegegevens te analyseren of te wijzigen. Het is

ook niet bedoeld om enig onderdeel van het aangesloten continue-glucoseregistratiesyteem te

besturen.

Contra-indicaties

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor informatie over contra-

indicaties.
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Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor informatie over

voorzorgsmaatregelen.
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CareLink Connect op uw computer

gebruiken

U kunt CareLink Connect op uw computer of uw mobiele apparaat gebruiken. Zie hoofdstuk CareLink

Connect op uw mobiele apparaat gebruikenvoor meer informatie over het gebruik op uw mobiele

apparaat.

OPMERKING: In dit document worden voorbeeldschermen weergegeven. De werkelijke

schermweergaven kunnen hiervan afwijken.

Toegang krijgen tot tabblad CareLink Connect

Een nieuw tabblad met de naam CareLink Connect is toegevoegd aan de CareLink Personal-

website. Volg deze stappen om toegang te krijgen tot het tabblad CareLink Connect.

1 Ga op internet naar https://carelink.minimed.eu/.

2 Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord van de CareLink Personal-account om u aan te

melden.

LET OP: Gebruik één CareLink-account per Guardian Connect-app; dat wil zeggen dat er

voor elke app één unieke account nodig is. Als u dezelfde account voor meerdere apps

gebruikt, wordt de informatie samengevoegd op het tabblad CareLink Connect.
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3 Klik op het tabblad CareLink Connect of de CareLink Connect-link.

Tabblad

CareLink

Connect

Link naar

CareLink

Connect

CareLink Connect-pagina's

Het tabblad CareLink Connect heeft twee hoofdpagina's, genaamd "Scherm" en "Connect-

instellingen".

De Scherm-pagina van CareLink Connect heeft drie schermen die uw diabetesgegevens tonen. Dit

zijn het beginscherm, het sensorwaardescherm en het apparaatstatusscherm.

Beginscherm

Het beginscherm is het hoofdscherm voor het bekijken van gegevens van de Guardian Connect-

app. Sensorglucosegegevens worden maximaal over de afgelopen 24 uur weergegeven.
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Klik op de Sensorwaardescherm-toets om naar het sensorwaardescherm te gaan. Klik op Menuom

naar het apparaatstatusscherm te gaan.

Naam

CareLink-account

Menu-toets

Tijd (uit Guardian

Connect)

Bovengrens 

glucosebereik

Continue

sensorglucosecurve

Ondergrens

glucosebereik

Zoomniveaus Sensorglucose-schaalverdeling

Sensorwaardescherm-

toets

Tijdstip

laatste

update

Sensorglucosewaarde

Daal-/stijgsnelheidspijlen

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Meldingenvak

Item Beschrijving

Menu-toets
Biedt toegang tot het apparaatstatusscherm, waarop informatie wordt weergegeven over

de Guardian Connect-app, de sensor en de zender.

Naam CareLink-

account
De naam van de persoon die bij de CareLink-account hoort.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw computer zijn geüpdatet (om de

vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Sensorglucosewaarde

De meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de CareLink-website. Als

de sensorglucosewaarde niet kan worden weergegeven, verschijnt er een statusmelding

dat er geen sensorglucosewaarde beschikbaar is. Raadpleeg Statusmeldingen op blz. 35

voor een lijst van statusmeldingen en meer informatie.

Daal-/

stijgsnelheidspijlen

Geeft de snelheid weer van veranderingen in uw sensorglucosewaarde. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over daal-/

stijgsnelheidspijlen.

Sensorglucose-

schaalverdeling

Geeft het bereik van sensorglucosewaarden weer op de verticale as van de

sensorglucosegrafiek.

CareLink Connect Gebruiksaanwijzing   CareLink Connect op uw computer gebruiken 5



Item Beschrijving

Tijd (uit Guardian

Connect)

Geeft de tijd weer van de Guardian Connect-app voor de geselecteerde periode in de

grafiek.

De tijdschaal verandert wanneer u een ander zoomniveau selecteert.

Een tijdveranderingspictogram verschijnt als de tijd op de app is gewijzigd. Dit gebeurt

onder meer bij verandering van zomer- naar wintertijd en bij het reizen in verschillende

tijdszones.

Tijdstippen op het beginscherm van vóór het tijdveranderingspictogram komen niet

overeen met de tijdstippen op de Guardian Connect-app.

Boven- en

ondergrens

glucosebereik

Als een boven- en ondergrens voor het glucosebereik zijn ingesteld in de Guardian

Connect-app, verschijnen deze als een oranje en rode horizontale lijn. De lijnen kunnen

recht zijn of verspringen, afhankelijk of u dezelfde boven- en ondergrens voor de hele

dag heeft geselecteerd of verschillende grenzen per dagdeel. Zie de gebruiksaanwijzing

bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over het instellen van grenzen.

Continue

sensorglucosecurve
Geeft de huidige en historische sensorglucosewaarden weer.

Zoomniveaus
Klik op een cijfer onder de grafiek (3, 6, 12, 24 uur) om de schaalverdeling van de grafiek

te veranderen.

Sensorwaardescherm

-toets

Biedt toegang tot het sensorwaardescherm, dat informatie weergeeft over de huidige

sensorglucosewaarde, zodat u in een oogopslag op de hoogte blijft.

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Het tijdstip van de meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de

CareLink-website.

Meldingenvak

Alarmmeldingen die zijn ontvangen door de CareLink-website met het tijdstip waarop ze

zijn ontvangen.

Als een alarmmelding niet wordt gewist en momenteel wordt weergegeven in de

Guardian Connect-app, dan is het vak rood en wordt daarin de huidige alarmmelding

weergegeven. Bij meerdere alarmmeldingen wordt uitsluitend de alarmmelding met de

hoogste prioriteit weergegeven.

Als er momenteel geen alarmmelding in de Guardian Connect-app wordt weergegeven,

dan is het vak zwart en wordt daarin de laatste alarmmelding weergegeven die is

ontvangen door de CareLink-website.

Als een alarmmelding wordt gewist op de Guardian Connect-app voordat de informatie

wordt verstuurd, dan verschijnt die alarmmelding niet op de CareLink-website.

U ziet mogelijk ook gebeurtenismarkeringspictogrammen op het beginscherm.

Zie Gebeurtenismarkeringspictogrammen op blz. 18voor meer informatie.
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Sensorwaardescherm

Het sensorwaardescherm is een vereenvoudigde weergave van de huidige sensorglucosewaarde

zodat u in een oogopslag op de hoogte blijft. Het geeft de sensorglucosewaarde, de datum, de tijd

en de daal-/stijgsnelheidspijlen weer, indien van toepassing. Het sensorwaardescherm geeft ook de

laatste melding weer.

Klik op Terugom terug te gaan naar het vorige scherm.

Klik op Menuom naar het apparaatstatusscherm te gaan.

Menu-toets

Beginschem-toets

Meldingenvak

Tijdstip

laatste

update

Daal-/stijgsnelheidspijlen

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Sensorglucosewaarde

Item Beschrijving

Menu-toets
Biedt toegang tot het apparaatstatusscherm, waarop informatie wordt weergegeven over

de Guardian Connect-app, de sensor en de zender.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw computer zijn geüpdatet (om de

vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Sensorglucosewaarde

De meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de CareLink-website. Als

de sensorglucosewaarde niet kan worden weergegeven, verschijnt er een statusmelding

dat er geen sensorglucosewaarde beschikbaar is. Raadpleeg Statusmeldingen op blz. 35

voor een lijst van statusmeldingen en meer informatie.

Daal-/

stijgsnelheidspijlen

Geeft de snelheid weer van veranderingen in uw sensorglucosewaarde. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over daal-/

stijgsnelheidspijlen.

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Het tijdstip van de meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de

CareLink-website.
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Item Beschrijving

Terug-toets Hiermee gaat u terug naar het vorige scherm.

Meldingenvak

Alarmmeldingen die zijn ontvangen door de CareLink-website met het tijdstip waarop ze

zijn ontvangen.

Als een alarmmelding niet wordt gewist en momenteel wordt weergegeven in de

Guardian Connect-app, dan is het vak rood en wordt daarin de huidige alarmmelding

weergegeven. Bij meerdere alarmmeldingen wordt uitsluitend de alarmmelding met de

hoogste prioriteit weergegeven.

Als er momenteel geen alarmmelding in de Guardian Connect-app wordt weergegeven,

dan is het vak zwart en wordt daarin de laatste alarmmelding weergegeven die is

ontvangen door de CareLink-website.

Als een alarmmelding wordt gewist op de Guardian Connect-app voordat de informatie

wordt verstuurd, dan verschijnt die alarmmelding niet op de CareLink-website.
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Apparaatstatusscherm

Op het apparaatstatusscherm staan apparaatstatusindicatoren van de Guardian Connect-app.

Klik op Xom het apparaatstatusscherm te verlaten.

X-toets

Status Guardian

Connect

Status

sensor en

zender

Link naar

Connect-instellingen

App-ID

Link naar

Gebruiksaanwijzing

CareLink Connect

Tijdstip

laatste

update

Item Beschrijving

X-toets
Met de X-toets kunt u het apparaatstatusscherm verlaten en terugkeren naar het vorige

scherm.

Status Guardian

Connect

Geeft de communicatiestatus weer tussen de Guardian Connect-app en de CareLink-

website.

Status sensor en

zender

Geeft statuspictogrammen weer voor de kalibratietimer, de sensorlevensduur, de

zendercommunicatie en de zenderbatterij.

Connect-instellingen

Door op de link Connect-instellingen te klikken, gaat u naar de pagina Connect-

instellingen. Op deze pagina kunt u zorgverleners instellen. Zie hoofdstuk Pagina

Connect-instellingen op blz. 21voor meer informatie.

Gebruiksaanwijzing
Door op de link Gebruiksaanwijzing te klikken, wordt de gebruiksaanwijzing bij Carelink

Connect geopend.

App-ID
De App-ID is een unieke identificatiecode voor uw Guardian Connect-app, die de

helpdesk gebruikt bij het oplossen van problemen.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw computer zijn geüpdatet (om de

vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Zie Systeemstatuspictogrammen op blz. 17voor informatie over pictogrammen.
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CareLink Connect op uw mobiele

apparaat gebruiken

U kunt ook met uw mobiele apparaat toegang krijgen tot CareLink Connect.

OPMERKING: In dit document worden voorbeeldschermen weergegeven. De werkelijke

schermweergaven kunnen hiervan afwijken.

Als u uw mobiele apparaat draait, verandert de schermweergave van 'staand' (portrait) naar 'liggend'

(landscape).

Toegang tot CareLink Connect krijgen met uw mobiele apparaat

Volg deze stappen om met uw mobiele apparaat toegang te krijgen tot CareLink Connect.

1 Ga met uw mobiele apparaat op internet naar carelink.minimed.eu.

2 Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord van de CareLink Personal-account om u aan te

melden. De Scherm-pagina van CareLink Connect wordt geopend. Om toegang te krijgen tot

de andere softwarefuncties van CareLink Personal heeft u een computer nodig.
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Schermen

Met CareLink Connect kunt u bladeren door meerdere schermen om toegang te krijgen tot CGM-

informatie die is verzonden vanaf de Guardian Connect-app. Dit zijn soortgelijke schermen als die

in de Guardian Connect-app. De drie hoofdschermen zijn het beginscherm, het sensorwaardescherm

en het apparaatstatusscherm.

Beginscherm

Het beginscherm is het hoofdscherm voor het bekijken van informatie van de Guardian Connect-

app. Sensorglucosegegevens worden over de afgelopen 24 uur weergegeven.

Tik op de Sensorwaardescherm-toets om naar het sensorwaardescherm te gaan. Tik op Menuom

naar het apparaatstatusscherm te gaan.

Menu-toets

Sensorglucosewaarde

Daal-/stijgsnelheidspijlen

Tijd (uit Guardian

Connect)

Bovengrens

glucosebereik

Continue

sensorglucosecurve

Ondergrens

glucosebereik

Zoomniveaus

Meldingenvak

Tijdstip

laatste

update

Sensorwaardescherm-toets

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Sensorglucose-schaalverdeling

Naam

CareLink-account

Item Beschrijving

Menu-toets
Biedt toegang tot het apparaatstatusscherm, waarop informatie wordt weergegeven van

de Guardian Connect-app.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw mobiele apparaat zijn geüpdatet (om

de vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Sensorglucosewaarde

De meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de CareLink-website. Als

de sensorglucosewaarde niet kan worden weergegeven, verschijnt er een statusmelding

dat er geen sensorglucosewaarde beschikbaar is. Raadpleeg Statusmeldingen op blz. 35

voor een lijst van statusmeldingen en meer informatie.
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Item Beschrijving

Daal-/

stijgsnelheidspijlen

Geeft de snelheid weer van veranderingen in uw sensorglucosewaarde. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over daal-/

stijgsnelheidspijlen.

Sensorglucose-

schaalverdeling

Geeft het bereik van sensorglucosewaarden weer op de verticale as van de

sensorglucosegrafiek.

Tijd (uit Guardian

Connect)

Geeft de tijd weer voor de geselecteerde periode in de grafiek.

De tijdschaal verandert wanneer u een ander zoomniveau selecteert.

Een tijdveranderingspictogram verschijnt als de tijd op de app is gewijzigd. Dit gebeurt

onder meer bij verandering van zomer- naar wintertijd en bij het reizen in verschillende

tijdszones.

Tijdstippen op het beginscherm van vóór het tijdveranderingspictogram komen niet

overeen met de tijdstippen op de Guardian Connect-app.

Boven- en

ondergrens

glucosebereik

Als een boven- en ondergrens voor het glucosebereik zijn ingesteld in de Guardian

Connect-app, verschijnen deze als een oranje en rode horizontale lijn. De lijnen kunnen

recht zijn of verspringen, afhankelijk of u dezelfde boven- en ondergrens voor de hele

dag heeft geselecteerd of verschillende grenzen per dagdeel. Zie de gebruiksaanwijzing

bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over het instellen van grenzen.

Continue

sensorglucosecurve
Geeft de huidige en historische sensorglucosewaarden weer.

Zoomniveaus
Tik op een cijfer onder de grafiek (3, 6, 12, 24 uur) om de schaalverdeling van de grafiek

te veranderen.

Naam CareLink-

account
De naam van de persoon die bij de CareLink Personal-account hoort.

Sensorwaarde-toets

Tik op de Sensorwaarde-toets aan om naar het sensorwaardescherm te gaan. Het

sensorwaardescherm geeft informatie weer over de huidige sensorglucosewaarde, zodat

u in een oogopslag op de hoogte blijft.

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Het tijdstip van de meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de

CareLink-website.

Meldingenvak

Alarmmeldingen die zijn ontvangen door de CareLink-website met het tijdstip waarop ze

zijn ontvangen.

Als een alarmmelding niet wordt gewist en momenteel wordt weergegeven in de

Guardian Connect-app, dan is het vak rood en wordt daarin de huidige alarmmelding

weergegeven. Bij meerdere alarmmeldingen wordt uitsluitend de alarmmelding met de

hoogste prioriteit weergegeven.

Als er momenteel geen alarmmelding in de Guardian Connect-app wordt weergegeven,

dan is het vak zwart en wordt daarin de laatste alarmmelding weergegeven die is

ontvangen door de CareLink-website.

Als een alarmmelding wordt gewist op de Guardian Connect-app voordat de informatie

wordt verstuurd, dan verschijnt die alarmmelding niet op de CareLink-website.
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U ziet mogelijk ook gebeurtenismarkeringspictogrammen op het beginscherm.

Zie Gebeurtenismarkeringspictogrammen op blz. 18voor meer informatie.

Sensorwaardescherm

Het sensorwaardescherm is een vereenvoudigde weergave van de huidige sensorglucosewaarde

zodat u in een oogopslag op de hoogte blijft. Het geeft de sensorglucosewaarde, datum, tijd en

trendpijlen weer, indien van toepassing. Het sensorwaardescherm geeft ook de laatste melding weer.

Tik op Terugom terug te gaan naar het vorige scherm.

Tik op Menuom naar het apparaatstatusscherm te gaan.

Menu-toets

Beginschem-toets

Daal-/stijgsnelheidspijlen

Sensorglucosewaarde

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Meldingenvak

Tijdstip

laatste

update

Item Beschrijving

Menu-toets
Biedt toegang tot het apparaatstatusscherm, waarop informatie wordt weergegeven van

de Guardian Connect-app.

Beginschem-toets Tik op deze toets om terug te gaan naar het beginscherm.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw mobiele apparaat zijn geüpdatet (om

de vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Sensorglucosewaarde

De meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de CareLink-website. Als

de sensorglucosewaarde niet kan worden weergegeven, verschijnt er een statusmelding

dat er geen sensorglucosewaarde beschikbaar is. Raadpleeg Statusmeldingen op blz. 35

voor een lijst van statusmeldingen en meer informatie.
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Item Beschrijving

Daal-/

stijgsnelheidspijlen

Geeft de snelheid weer van veranderingen in uw sensorglucosewaarde. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over daal-/

stijgsnelheidspijlen.

Tijdstip laatste

sensorglucosewaarde

Het tijdstip van de meest recente sensorglucosewaarde die is ontvangen door de

CareLink-website.

Meldingenvak

Alarmmeldingen die zijn ontvangen door de CareLink-website met het tijdstip waarop ze

zijn ontvangen.

Als een alarmmelding niet wordt gewist en momenteel wordt weergegeven in de

Guardian Connect-app, dan is het vak rood en wordt daarin de huidige alarmmelding

weergegeven. Bij meerdere alarmmeldingen wordt uitsluitend de alarmmelding met de

hoogste prioriteit weergegeven.

Als er momenteel geen alarmmelding in de Guardian Connect-app wordt weergegeven,

dan is het vak zwart en wordt daarin de laatste alarmmelding weergegeven die is

ontvangen door de CareLink-website.

Als een alarmmelding wordt gewist op de Guardian Connect-app voordat de informatie

wordt verstuurd, dan verschijnt die alarmmelding niet op de CareLink-website.
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Apparaatstatusscherm

Op het apparaatstatusscherm staan apparaatstatusindicatoren die zijn verzonden vanaf de Guardian

Connect-app.

Tik op Apparaatstatus verlaten (X) om terug te gaan naar het vorige scherm.

X-toets

Status Guardian Connect

Status sensor en

zender

Link naar

Meldingsinstellingen

Link naar Mijn gegevens

Link naar Uitloggen

App-ID

Link naar

Gebruiksaanwijzing

CareLink Connect

Tijdstip

laatste

update

Item Beschrijving

Apparaatstatus

verlaten (X)-toets

Met de Apparaatstatus verlaten (X)-toets kunt u het apparaatstatusscherm verlaten en

terugkeren naar het vorige scherm.

Tijdstip laatste

update

Het meest recente tijdstip waarop gegevens op uw mobiele apparaat zijn geüpdatet (om

de vijf minuten of wanneer u in de browser op verversen drukt).

Status Guardian

Connect

Geeft de communicatiestatus weer tussen de Guardian Connect-app en de CareLink-

website.

Status sensor en

zender

Dit scherm toont de tijd tot volgende sensorkalibratie, het aantal resterende dagen

totdat de levensduur van uw sensor is verstreken, de communicatiestatus tussen de

zender en de Guardian Connect-app, en de levensduur van de zenderbatterij.

Link naar

Meldingsinstellingen

Tik op deze link om sms-berichtinstellingen te wijzigen. Zie Sms-berichtsinstellingen voor

zorgverleners op blz. 31voor meer informatie.

Link naar Mijn

gegevens

Tik op deze link om uw naam, e-mailadres, beveiligingsvraag en beveiligingsantwoord te

updaten. Zie Beginnen als zorgverlener op blz. 29voor meer informatie.

Link naar

Gebruiksaanwijzing
Biedt gedetailleerde informatie over CareLink Connect.
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Item Beschrijving

Link naar Uitloggen Tik op de link Uitloggen om de CareLink-website te verlaten.

App-ID
De App-ID is een unieke identificatiecode voor uw Guardian Connect-app, die de

helpdesk gebruikt bij het oplossen van problemen.
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Betekenis van pictogrammen

Systeemstatuspictogrammen

De systeemstatuspictogrammen staan op het apparaatstatusscherm en stellen u in staat snel de

status van de Guardian Connect-app te controleren. Als een status aandacht vereist, wordt het

overeenkomstige statuspictogram weergegeven op het beginscherm naast het

kalibratietimerpictogram.

Naam pictogram Beschrijving

Communicatiestatus

Guardian Connect

Dit geeft de communicatiestatus tussen de CareLink-website en de Guardian Connect-

app aan. Het groene vinkje betekent dat de Guardian Connect-app communiceert met

de CareLink-website. De rode X betekent dat de Guardian Connect-app niet

communiceert met de CareLink-website.

Kalibratietimer

De kleur en lengte van de ring geven de kalibratiestatus en ongeveer de tijd tot de

volgende sensorkalibratie aan. Wanneer de sensor gekalibreerd is, is de ring geheel

groen. Naarmate de tijd verstrijkt richting de volgende sensorkalibratie verdwijnen er

segmenten van de ring en verandert de ring van kleur. Wanneer de sensor uiteindelijk

gekalibreerd moet worden, verschijnt er een rode bloeddruppel in plaats van de ring,

zoals hieronder weergegeven:

...

Een volledige, groene ring geeft aan dat de volgende kalibratie over 12 uur moet

worden uitgevoerd. Oranje betekent dat er nog drie uur over is. Wanneer de rode

bloeddruppel verschijnt, moet de sensor onmiddellijk worden gekalibreerd. Een

volledige, blauwe ring met een vraagteken duidt aan dat kalibratietijd niet is

gecommuniceerd naar de CareLink-website. Een volledige, blauwe ring met drie puntjes

duidt aan dat de sensor opwarmt, wacht om gekalibreerd te worden of een fout heeft

aangetroffen.

CareLink Connect Gebruiksaanwijzing   Betekenis van pictogrammen 17



Naam pictogram Beschrijving

Levensduur van de

sensor

Dit pictogram geeft de resterende levensduur van uw sensor aan. Een groen pictogram

betekent dat de resterende levensduur van uw sensor meer dan 2 dagen is. Een oranje

pictogram betekent dat de resterende levensduur van uw sensor 1 tot 2 dagen is. Een

rood pictogram betekent dat de resterende levensduur van uw sensor minder dan 1 dag

is. Een rood omlijnde X betekent dat de levensduur van uw sensor verstreken is.

Onder het pictogram staat de resterende levensduur in dagen.

Het vraagteken betekent dat de levensduur van uw sensor onbekend is. Dit gebeurt als

uw mobiele apparaat zich buiten het bereik van de zender bevindt, als de zender niet

meer gekoppeld is aan de Guardian Connect-app, of in geval van storing door

radiofrequente (RF) signalen.

Communicatie met

de zender

Dit geeft de communicatiestatus tussen uw zender en de Guardian Connect-app aan. Het

groene vinkje betekent dat uw zender communiceert. De rode X betekent dat uw zender

niet communiceert.

Het vraagteken betekent dat de communicatiestatus onbekend is. Dit gebeurt als de

zender en Guardian Connect-app zich buiten bereik bevinden, als de zender en de

Guardian Connect-app niet meer gekoppeld zijn, of in geval van storing door

radiofrequente (RF) signalen.

Gebeurtenismarkeringspictogrammen

Gebeurtenismarkeringspictogrammen kunnen verschijnen op de Scherm-pagina van CareLink

Connect. Gebeurtenismarkeringen worden toegevoegd in de Guardian Connect-app.

Hoewel een pictogram kan verschijnen op de Scherm-pagina van CareLink Connect, zijn de details

niet zichtbaar voor de zorgverlener.

Gebeurtenismarke�

ring
Naam gebeurtenis Beschrijving

Lichaamsbeweging Intensiteit en duur van uw lichamelijke activiteiten.

Insuline Type en hoeveelheid insuline die zijn toegediend.

Bloedglucose

Bloedglucose-meterwaarde. Deze kan worden gebruikt om de

Guardian Connect-app te kalibreren of eenvoudigweg uw

diabetes te behandelen.
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Gebeurtenismarke�

ring
Naam gebeurtenis Beschrijving

Maaltijd Hoeveelheid koolhydraten die u heeft gegeten of gedronken.

Overig

Deze gebeurtenis kan worden gebruikt om overige informatie te

noteren die relevant is voor de behandeling van uw diabetes.

Bijvoorbeeld een notitie over andere geneesmiddelen die u

heeft gebruikt, ziekte of stress.
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Zorgverleners instellen en beheren

Informatie van de Guardian Connect-app kan via CareLink Connect worden gedeeld met

zorgverleners. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u zorgverleners kunt instellen en beheren.

Alarmmeldingen kunnen ook via sms-berichten naar de mobiele telefoon van een zorgverlener

worden gestuurd. Zie Sms-berichten naar uw zorgverlener in- en uitschakelen op blz. 27voor meer

informatie.

OPMERKING: In dit document worden voorbeeldschermen weergegeven. De werkelijke

schermweergaven kunnen hiervan afwijken.
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Pagina Connect-instellingen

Vanuit de pagina Connect-instellingen kunt u accounts instellen voor zorgverleners. Deze pagina

bestaat uit twee delen.

Een bijnaam invoeren

Voer een bijnaam in om zorgverleners toe te voegen. Uw bijnaam wordt vermeld in sms-berichten

die naar uw zorgverleners worden gestuurd. Als uw bijnaam "KG" is, ontvangt uw zorgverlener een

sms-bericht dat eruit ziet als het voorbeeld.

Uw bijnaam kan een combinatie zijn van 1 tot 10 letters en cijfers. De standaardbijnaam is de eerste

letter van uw voornaam en de eerste letter van uw achternaam.

Lees de Privacyverklaring op de pagina Connect-instellingen voor informatie over de reden waarom

een bijnaam nodig is.
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Zorgverleners beheren

U kunt het gedeelte Zorgverleners beheren gebruiken om zorgverleners toe te voegen, te wissen

en te updaten. Zorgverleners hebben toegang tot het tabblad CareLink Connect op de CareLink

Personal-website. Zorgverleners kunnen desgewenst ook sms-berichten ontvangen.

Om gegevens over een zorgverlener te veranderen, moet u op Opslaanklikken nadat u de

verandering heeft gemaakt. Veranderingen worden niet doorgevoerd als u niet op Opslaanklikt.

De Opslaan-toets is uitsluitend actief wanneer u een verandering aanbrengt. Als u een verandering

maakt en probeert de pagina te verlaten zonder op Opslaante klikken, wordt er een pop-upvenster

geopend. Volg de aanwijzingen om verder te gaan.

U kunt maximaal vijf zorgverleners toevoegen. Als u al vijf zorgverleners heeft, dient u er één te

wissen voordat u een nieuwe kunt toevoegen. Zie Zorgverlener permanent verwijderen op blz. 27

voor informatie over hoe zorgverleners worden gewist.

U kunt te allen tijde op de Ga naar Scherm-link of het CareLink Connect-pictogram klikken om naar

de Scherm-pagina van CareLink Connect te gaan.

Een zorgverlener toevoegen

U dient aangemeld te zijn bij uw CareLink Personal-account om zorgverleners te beheren. U kunt

zowel vanaf een computer als een mobiel apparaat zorgverleners beheren.

Zorgverleners hebben 24 uur de tijd om zich met het tijdelijk wachtwoord aan te melden bij de

account. Als de zorgverlener zich niet binnen 24 uur aanmeldt, moet u een nieuw tijdelijk

wachtwoord invoeren. U geeft de zorgverlener vervolgens de gebruikersnaam en het nieuwe

tijdelijke wachtwoord. Zie Beginnen als zorgverlener op blz. 29voor meer informatie.
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Een zorgverlener toevoegen:

1 Navigeer naar de pagina Connect-instellingen.
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2 Klik op Zorgverlener toevoegen. Het scherm Zorgverlener toevoegen wordt geopend.

3 Vul de volgende velden in voor de zorgverlener.

Voornaam De voornaam moet 1 tot 40 tekens lang zijn. De voornaam is niet hoofdlettergevoelig.

Achternaam
De achternaam moet 1 tot 40 tekens lang zijn. De achternaam is niet

hoofdlettergevoelig.

Gebruikersnaam
De gebruikersnaam voor de zorgverlener moet 4 tot 16 tekens lang zijn. U kunt letters,

cijfers en liggend streepje (_) gebruiken.

Tijdelijk wachtwoord
Het tijdelijke wachtwoord moet 8 tot 32 tekens lang zijn. Het tijdelijke wachtwoord is

hoofdlettergevoelig.

4 Als alle velden zijn ingevuld, kunt u op Opslaanklikken. Als de Opslaan-toets niet actief is,

controleer dan of alle velden zijn ingevuld.

5 Geef de gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord aan uw zorgverlener. De zorgverlener

heeft 24 uur de tijd om zich aan te melden met het tijdelijke wachtwoord. Ga voor meer

informatie naar Beginnen als zorgverlener op blz. 29.

Een zorgverlener bijwerken

Het gedeelte Zorgverleners beheren geeft het profiel en de status weer van de zorgverleners die u

heeft toegevoegd. Klik op het "+"-teken of op de naam van de zorgverlener om een profielvenster

te openen.

Er zijn drie profielstatussen gerelateerd aan registratie: de zorgverlener is geregistreerd, de

zorgverlener is niet geregistreerd en het wachtwoord is verlopen, of de zorgverlener is niet

geregistreerd en het wachtwoord is niet verlopen.

CareLink Connect Gebruiksaanwijzing   Zorgverleners instellen en beheren 24



Als de zorgverlener is geregistreerd, zijn het vakje van Sms-berichten inschakelen en de link Toegang

opschorten zichtbaar. Om toegang tijdelijk op te schorten voor zorgverleners, zie Toegang voor een

zorgverlener tijdelijk opschorten op blz. 26. Om zorgverleners te wissen, zie Zorgverlener permanent

verwijderen op blz. 27.

Voor informatie over het in- en uitschakelen van sms-berichten, zie Sms-berichten naar uw

zorgverlener in- en uitschakelen op blz. 27.

Als de zorgverlener niet is geregistreerd en het wachtwoord is verlopen, dan verschijnt de banner

"Wachtwoord verlopen". Voer een nieuw tijdelijk wachtwoord in en klik op Opslaan. Geef de

gebruikersnaam en het nieuwe wachtwoord aan de zorgverlener. De zorgverlener heeft 24 uur de

tijd om zich aan te melden met het nieuwe tijdelijke wachtwoord.

Als de zorgverlener niet is geregistreerd en het wachtwoord is niet verlopen, zijn de banner "In

behandeling..." en de link Nieuw wachtwoord instellen zichtbaar. Als u op de link Nieuw wachtwoord

instellen klikt, verschijnt het wachtwoordveld. Voer een nieuw wachtwoord in en klik op Opslaan.

Het pop-upvenster "Instellingen opgeslagen" verschijnt. Klik op Xom het venster te sluiten.

CareLink Connect Gebruiksaanwijzing   Zorgverleners instellen en beheren 25



Veranderingen in een zorgverlener opslaan

Om veranderingen in de informatie over een zorgverlener op te slaan, moet u op Opslaanklikken.

Als een veld ongeldig is, krijgt u een melding. Volg de instructies op het scherm op.

Als u een verandering aanbrengt en niet op Opslaanklikt, verschijnt er een pop-upvenster. Volg de

instructies op het scherm op.

Toegang voor een zorgverlener tijdelijk opschorten

Wanneer een zorgverlener is geregistreerd, kunt u ervoor zorgen dat de zorgverlener tijdelijk geen

toegang heeft tot CareLink Connect en geen sms-berichten ontvangt. U kunt de toegang

bijvoorbeeld tijdelijk opschorten als de zorgverlener op vakantie is. Wanneer de zorgverlener

terugkeert van vakantie kunt u deze weer toegang verlenen.

Toegang voor een zorgverlener tijdelijk opschorten:

1 Klik op de naam van de zorgverlener om het profielstatusvenster te openen.

2 Klik op de link Toegang opschorten. Het venster Toegang opschorten wordt geopend.

3 Klik op Tijdelijk opschorten. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding "Instellingen

opgeslagen".

4 Klik op Xom het pop-upvenster te sluiten.
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Sms-berichten naar uw zorgverlener in- en uitschakelen

U kunt voor elke zorgverlener sms-berichten in- en uitschakelen.

Open het zorgverlenersprofiel om dit te doen. Er is een vakje naast de melding "Sms-berichten

inschakelen". Als het vakje is geselecteerd is, kan uw zorgverlener sms-berichten ontvangen en

instellingen voor sms-berichten veranderen. Als het vakje niet is geselecteerd, kan uw zorgverlener

geen sms-berichten ontvangen. De zorgverlener heeft wel vanaf een internetbrowser toegang tot

CareLink Connect als het vakje niet is geselecteerd.

Zorgverlener permanent verwijderen

U kunt een zorgverlener permanent verwijderen. Als u een nieuwe arts krijgt bijvoorbeeld, kunt u

de zorgverlenersaccount van uw vorige arts permanent verwijderen. Als u al vijf zorgverleners

heeft, dient u een zorgverlener te wissen voordat u een nieuwe kunt toevoegen.

Permanent verwijderen van een zorgverlener:

1 Klik op de naam van de zorgverlener om het profielstatusvenster te openen.
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2 Klik op de link Toegang opschorten. Het venster Toegang opschorten wordt geopend.

3 Klik op Permanent verwijderen. Er verschijnt een bevestigingsvenster.

4 Klik op Wissenom het verwijderen van de zorgvelener te voltooien of klik op Annulerenom

de zorgverlener niet te verwijderen. Er verschijnt een pop-upvenster met de melding

"Instellingen opgeslagen".

5 Klik op Xom het pop-upvenster te sluiten.
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Aanwijzingen voor zorgverleners

In dit hoofdstuk wordt voor zorgverleners uitgelegd hoe ze zich registreren en hun account

beheren. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk uitgelegd hoe zorgverleners sms-berichten activeren en

beheren.

OPMERKING: In dit document worden voorbeeldschermen weergegeven. De werkelijke

schermweergaven kunnen hiervan afwijken.

Beginnen als zorgverlener

Voordat u begint, moeten een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord worden aangemaakt voor

uw zorgverlenersaccount. Zie Een zorgverlener toevoegen op blz. 22voor meer informatie.

Als u een gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord heeft, heeft u 24 uur de tijd om u aan te melden

en een nieuw wachtwoord aan te maken. Als u een nieuw wachtwoord heeft aangemaakt, kunt u

uw zorgverlenersaccount registreren. Houd er rekening mee dat de registratie pas volledig is als u

de gewenste meldingen heeft ingesteld.

U kunt uw zorgverlenersaccount registreren met behulp van de internetbrowser op uw computer

of op uw mobiele telefoon.

Registreren als zorgverlener:

1 Ga op internet naar https://carelink.minimed.eu/.

2 Voer uw gebruikersnaam en het tijdelijke wachtwoord in, en klik vervolgens op Aanmelden. De

pagina Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring wordt geopend.

OPMERKING: U kunt de link Wachtwoord vergeten? pas gebruiken als u uw

zorgverlenersaccount heeft geregistreerd. Als de gebruikersnaam en het tijdelijke

wachtwoord niet werken, vraag dan een nieuw tijdelijk wachtwoord aan.

3 Lees de pagina Gebruiksvoorwaarden en Privacyverklaring.
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4 Klik alle selectievakjes aan. Klik vervolgens op Accepteren. Het venster Pagina wachtwoord

bijwerken verschijnt.

OPMERKING: Als u niet akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden, klik dan op Weigeren

om deze pagina te verlaten. U kunt zich niet registreren als zorgverlener.

5 Voer uw nieuwe wachtwoord in en bevestig daarna uw wachtwoord. Klik op OKom verder te

gaan. De pagina Mijn gegevens verschijnt.

OPMERKING: Het Land-veld vermeldt het land van de primaire gebruiker. Als zorgverlener

kunt u het Land-veld niet veranderen.

6 Vul de velden in op de pagina Mijn gegevens.

Voornaam Uw voornaam moet 1 tot 40 tekens lang zijn. Uw voornaam is niet hoofdlettergevoelig.

Achternaam
Uw achternaam moet 1 tot 40 tekens lang zijn. Uw achternaam is niet

hoofdlettergevoelig.
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E-mail Voer uw e-mailadres in.

Taal Selecteer uw taal in het vervolgkeuzemenu.

Beveiligingsvraag Selecteer uw beveiligingsvraag in het vervolgkeuzemenu.

Beveiligingsantwoord
Uw beveiligingsantwoord moet 1 tot 30 tekens lang zijn. Uw beveiligingsantwoord is

niet hoofdlettergevoelig.

7 Klik op Opslaan. Er kan alleen op geklikt worden wanneer geldige veranderingen zijn

gemaakt. Als u niet op Opslaankan klikken, controleer dan elk veld en probeer het opnieuw.

Uw zorgverlenerswachtwoord wijzigen

U kunt uw wachtwoord wijzigen door op de link Wachtwoord wijzigen te klikken.

U kunt uw zorgverlenerswachtwoord uitsluitend op een computer wijzigen. De link Wachtwoord

wijzigen is niet beschikbaar op een mobiel apparaat.

Uw zorgverlenerswachtwoord wijzigen:

1 Ga naar de pagina Mijn gegevens.

2 Klik op de link Wachtwoord wijzigen. Het scherm Wachtwoord wijzigen verschijnt.

3 Volg de aanwijzingen op de pagina Wachtwoord wijzigen om de lege velden in de vullen.

4 Klik op Wijzigenop uw nieuwe wachtwoord op te slaan.

Sms-berichtsinstellingen voor zorgverleners

U kunt met CareLink Connect sms-berichten laten versturen naar uw mobiele telefoon. In dit

gedeelte wordt uitgelegd hoe u uw sms-berichtinstellingen wijzigt.

U kunt vanaf de pagina Meldingsinstellingen uw sms-berichten bijwerken. Om naar de pagina

Meldingsinstellingen te gaan, gaat u eerst naar het apparaatstatusscherm en klikt u daar op de link

Meldingsinstellingen.

Uw telefoonnummer instellen

Om sms-berichten te ontvangen, moet u een geldig telefoonnummer invoeren in het lege veld en

vervolgens op Opslaanklikken. Voer uw telefoonnummer inclusief uw landcode in. Laat het nummer

niet beginnen met nullen of het "+"-teken.

Als het telefoonnummer niet geldig is, verschijnt er een foutmelding. Controleer het

telefoonnummer en voer het opnieuw in. Klik vervolgens op Opslaan.

Een test-sms verzenden

U kunt een test-sms versturen om te controleren of sms-berichten werken. Klik op de link Test-sms

verzenden om dit te doen. Een pop-upvenster verschijnt ter bevestiging dat het test-sms'je is

verstuurd. Binnen een paar minuten moet u een sms-bericht binnenkrijgen op uw mobiele telefoon.
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Als het telefoonnummer niet geldig is, verschijnt er een foutmelding. Controleer het

telefoonnummer en voer het opnieuw in. Klik vervolgens nogmaals op de link Test-sms

verzenden. Als u nog steeds geen sms-bericht binnenkrijgt op uw mobiele telefoon, neem dan

contact op met de helpdesk.

Er is een grens aan het aantal sms-berichten dat op één dag kan worden verstuurd. Als u meer sms-

berichten probeert te versturen, verschijnt er een pop-upvenster. Klik op Xom het venster te sluiten.

OPMERKING: Standaardtarieven voor sms-berichten kunnen in rekening worden gebracht.

Sms-berichten in- en uitschakelen

Er zijn drie groepen sms-berichten: Laag-alarmen, Hoog-alarmen en Statusmeldingen. Elke groep

bevat verschillende afzonderlijke alarmen of statusmeldingen.

Zie de gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie over de alarmen.

U kunt sms-berichten per groep activeren en deactiveren door op het selectievakje van de

groepsnaam te klikken. Als het selectievakje van de groepsnaam is ingeschakeld, ontvangt u alle

berichten van dat type. Als het selectievakje van de groepsnaam is uitgeschakeld, ontvangt u geen

berichten van dat type.

U kunt meldingen ook afzonderlijk activeren en deactiveren. Klik op het "+"-teken van de

groepsnaam om het groepsvenster te openen. Schakel elk bericht in of uit door het selectievakje te

activeren of deactiveren. Als in het selectievakje van de groepsnaam het "-"-teken staat, dan is ten

minste één afzonderlijke alarmmelding geselecteerd voor die groep.
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Op de schermafbeelding ziet u bijvoorbeeld dat het groepsvenster "Hoog-alarmen" open is. In het

selectievakje "Hoog-alarmen" staat een "-"-teken, wat aanduidt dat ten minste één afzonderlijke

alarmmelding aan staat. In dit voorbeeld zijn de selectievakjes "Sensorglucose hoog" en "Hoog

voorspeld" ingeschakeld.

Klik op Opslaannadat u de gewenste meldingen heeft in- of uitgeschakeld. Als u deze pagina

probeert te verlaten voordat u op Opslaanheeft geklikt, verschijnt het bericht "Wijzigingen niet

opgeslagen". Volg de aanwijzingen om verder te gaan.

Als u de pagina wilt verlaten zonder veranderingen aan te brengen, klik dan op de Ga naar Scherm-

link of op het CareLink Connect-pictogram.

Sms-berichten selecteren

De tabel laat alle sms-berichten zien die beschikbaar zijn in CareLink Connect. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie voor meer informatie.
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Berichtcategorie Melding

LAAG-ALARMEN

Daalalarm

Laag voorspeld

Sensorglucose laag

HOOG-ALARMEN

Hoog voorspeld

Sensorglucose hoog

Stijgalarm

STATUSMELDINGEN

Kalibratieherinnering

Kalibratie ongeldig

Nu kalibreren

Sensor vervangen

Communicatie met sensor verbroken

Sensor aangesloten

Einde levensduur sensor

Sensorglucose niet beschikbaar

Batterij van zender leeg

Zenderfout

Tijdsvertraging instellen voor alarmberichten

CareLink Connect stuurt u uitsluitend een sms-bericht als de alarmmelding na een bepaalde tijd niet

is gewist of gedempd (snoozed). Als de tijdsvertraging bijvoorbeeld staat ingesteld op 15 minuten,

dan wordt er uitsluitend een sms-bericht verstuurd als de alarmmelding na 15 minuten niet is gewist

of gedempt (snoozed). Als de alarmmelding is gewist of gedempt (snoozed) voordat die 15 minuten

zijn verstreken, wordt er geen sms-bericht verstuurd. Als de tijdsvertraging is ingesteld op 0 minuten,

wordt er een sms-bericht verzonden zodra de alarmmelding binnenkomt bij de CareLink-website.

De standaardtijdsvertraging is 0 minuten voor Laag-alarmen. De standaardtijdsvertraging is

10 minuten voor Hoog-alarmen en Statusmeldingen.
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7

Problemen oplossen

CareLink Connect is uitsluitend een secundair weergavesysteem. Zie de gebruiksaanwijzing bij de

Guardian Connect-applicatie en de gebruiksaanwijzing bij de sensor voor meer informatie over

alarmen en meldingen.

Statusmeldingen

Er kan een aantal redenen zijn waarom u geen informatie op de Scherm-pagina van CareLink

Connect ziet. Als u geen informatie ziet, verschijnt er mogelijk een statusmelding op het

beginscherm of het sensorwaardescherm. De tabel hieronder beschrijft deze mogelijke scenario's.

Statusmelding Beschrijving

Info niet beschikbaar Informatie van de Guardian Connect is op dit moment niet beschikbaar.

Boven 400 mg/dl

(22,2 mmol/l)

Sensorglucosewaarde valt buiten het sensorbereik. Controleer met een BG-meter

en behandel uzelf volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

Onder 40 mg/dl

(2,2 mmol/l)

Sensorglucosewaarde valt buiten het sensorbereik. Controleer met een BG-meter

en behandel uzelf volgens de aanbevelingen van uw zorgverlener.

Nu kalibreren De sensor moet worden gekalibreerd. Controleer uw bloedglucose en kalibreer nu.

Kalibreren Sensor wordt gekalibreerd. Dit kan 5 minuten duren.

Sensor vervangen Sensor kan niet meer worden gebruikt. Plaats nieuwe sensor.

Communicatie met sensor

verbroken
Communicatie met zender verbroken. Houd zender binnen bereik.

Geen sensorglucose, wacht

op melding

Niet kalibreren, tenzij aangegeven. De sensor probeert het probleem op te lossen.

Dit kan 3 uur duren. Geen actie vereist.

Geen zender gekoppeld

De zender is niet gekoppeld aan de Guardian Connect-app. Zie de

gebruiksaanwijzing bij de Guardian Connect-applicatie om de zender opnieuw te

koppelen.

Zoeken naar sensorsignaal Communicatie met zender verbroken. Houd zender binnen bereik.

Sensor aangesloten Een sensor is aangesloten en wacht op setup.
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Statusmelding Beschrijving

Sensor niet aangesloten
De sensor is niet aangesloten. Zender op de sensor aansluiten. Als zender op

sensor is aangesloten, controleer dan of verbinding goed is.

Einde levensduur sensor Einde van levensduur van sensor is bereikt. Vervang de sensor.

Batterij van zender leeg De zender moet worden opgeladen.

Zenderfout De zender probeert het probleem op te lossen. Wacht ten minste 30 minuten.

Bijwerken Update sensor bezig. Dit kan enkele minuten duren.

Wacht met kalibreren Laatste kalibratie ongeldig. Wacht op melding voor kalibratie.

Opwarmen Sensor is aan het opwarmen. Dit kan 2 uur duren. Daarna is kalibratie vereist.
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Veelvoorkomende problemen

Als u een fout tegenkomt, volg dan de stappen in de onderstaande tabel. Als u een probleem niet

kunt oplossen door de stappen in de onderstaande tabel te volgen, sluit dan de app geforceerd af

en start deze opnieuw op. Als het probleem daarmee niet wordt opgelost, start dan uw mobiele

apparaat en vervolgens de app opnieuw op.

Melding Wat er aan de hand kan zijn Wat u moet doen

"Info niet

beschikbaar"

De CareLink-website ontvangt geen

gegevens van Guardian Connect. Mogelijke

oorzaken zijn:

1 Synchroniseren met CareLink is

uitgeschakeld in de Guardian

Connect-app.

2 U heeft geen internet- of

netwerkverbinding.

3 De gebruiker van Guardian Connect

heeft een onjuiste CareLink-

gebruikersnaam of onjuist CareLink-

wachtwoord ingevoerd in de Guardian

Connect-app.

4 De gebruiker van de Guardian

Connect-app heeft Bluetooth op

zijn/haar mobiele apparaat

uitgeschakeld.

Probeer het volgende:

1 Tik in het menu van de Guardian

Connect-app op Sync met CareLink.

Tik op de schakelaar om deze op

groen te zetten.

2 Ga naar een locatie waar u internet- of

netwerkverbinding heeft.

3 Zorg ervoor dat u de juiste CareLink-

gebruikersnaam en het juiste CareLink-

wachtwoord gebruikt.

4 Zorg dat de gebruiker van Guardian

Connect-app Bluetooth inschakelt op

zijn/haar mobiele apparaat. Op die

manier kunnen gegevens van de

Guardian Connect-app met de

CareLink-website worden

gesynchroniseerd.

Contactpersoon

ontvangt geen sms-

berichten

1 Een onjuist telefoonnummer is

ingevoerd.

2 Het selectievakje "Actief" is niet

geselecteerd op de pagina

Meldingsinstellingen.

3 De betreffende alarmmelding is niet

geselecteerd voor verzending.

4 De alarmmelding werd gewist op de

Guardian Connect-app voordat de

gegevens werden verzonden naar de

CareLink-website.

5 De gebruiker van de Guardian

Connect-app heeft het betreffende

alarm niet ingeschakeld.

6 Het mobiele apparaat had geen

netwerkverbinding toen het alarm

optrad.

7 De zorgverlener heeft ervoor gekozen

om geen sms-berichten te ontvangen.

1 Bevestig op de pagina

Meldingsinstellingen dat u het juiste

telefoonnummer heeft ingevoerd.

2 Bevestig op de pagina

Meldingsinstellingen dat het

selectievakje "Actief" is geselecteerd.

3 Bevestig op de pagina

Meldingsinstellingen dat de gewenste

alarmmelding is ingeschakeld.

4 Test de sms-berichtfunctie om te

controleren of de contactinformatie

correct is ingevoerd. Klik op de link

"Test-sms verzenden" om een test-sms

te versturen.

5 Zorg dat het alarm is ingeschakeld op

de Guardian Connect-app.

6 Ga naar een locatie waar u internet- of

netwerkverbinding heeft.

7 Abonneer u opnieuw op de sms-

service door het bericht "SUBSCRIBE"

(ABONNEREN) te versturen.
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Melding Wat er aan de hand kan zijn Wat u moet doen

"Sensor niet

aangesloten"

De verbinding tussen de sensor en de

zender is niet goed.

Zorg dat de sensor goed is aangesloten

op de zender.

CareLink-rapporten

tonen geen recente

informatie van de

laatste paar dagen.

1 De CareLink-website ontvangt geen

gegevens van Guardian Connect.

2 Houd er rekening mee dat als de

Guardian Connect-app pas korter dan

24 uur in gebruik is, de

gegevenshistorie voor het opstellen

van rapporten mogelijk nog niet is

geüploaded.

3 De gebruiker van Guardian Connect

heeft een onjuiste CareLink-

gebruikersnaam of onjuist CareLink-

wachtwoord ingevoerd in de Guardian

Connect-app.

1 Tik in het apparaatstatusscherm van

de Guardian Connect-app op Sync met

CareLink. Tik op de schakelaar om

deze op groen te zetten. U kunt uw

historie ook handmatig uploaden naar

CareLink.

2 Ga naar een locatie waar u internet- of

netwerkverbinding heeft. U kunt uw

historie ook handmatig uploaden naar

CareLink.

3 Zorg ervoor dat u de juiste CareLink-

gebruikersnaam en het juiste CareLink-

wachtwoord gebruikt.
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