
ΤΩΡΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ 
ΝΑ ΦΟΡΤΩΣΕΤΕ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
Επιστρέψτε στην Αρχική Οθόνη 

του CareLink Personal καθώς 

είστε έτοιμοι να φορτώσετε την 

Αντλία σας ή το Μετρητή σας στο 

CareLink™.

Ανατρέξτε στις Οδηγίες 

φόρτωσης.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΝΕΑ Εφαρμογή Φόρτωσης CareLinkTM Personal
Ανεβάστε τα δεδομένα σας για 
ευκολότερη συνεργασία με το γιατρό σας.

ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ
ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ 
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ
ΑΝΕΒΑΖΟΝΤΑΣ
ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ   ΣΑΣ 
ΣΤΟ CARELINKTM

Κατανοήστε το 
γλυκαιμικό σας προφίλ

Φορτώστε τα
δεδομένα σας τακτικά

Συνεργαστείτε 
με το γιατρό σας

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ 
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΛΗΨΗ 
ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
UPLOADER
Κάντε λήψη της εφαρμογής, μία 
μόνο φορά, σε κάθε υπολογιστή 
που επιθυμείτε να φορτώσετε τη 
συσκευή σας

§  Συνδεθείτε
§   Κάντε κλικ στο “Πως 

να εγκαταστήσετε την 
εφαρμογή φόρτωσης”

Κάντε κλικ στο σύνδεσμο 
λήψης της εφαρμογής και 
επιλέξτε που θέλετε να 
αποθηκεύσετε το αρχείο.

Εντοπίστε το ληφθέν αρχείο. 
Ανόιξτε το αρχείο και επιλέξτε 
“Εκτέλεση”

ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ, 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΤΕ 
ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΦΟΡΤΩΣΗΣ 

Επιλέξτε γλώσσα Κάντε κλικ στο “Επόμενο” Κάντε κλικ στο “Επόμενο”

§  Βεβαιωθείτε πως το CareLinkTM USB ή ο μετρητής σας δεν είναι συνδεδεμένα                                                  
και κάντε κλικ στο “ΟΚ”
§  Κάντε κλικ στο “Τέλος” για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση



    

ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΝΕΑ Εφαρμογή Φόρτωσης CareLinkTM Personal
Το πρώτο βήμα για να καταλάβετε
περισσότερα για το διαβήτη σας.

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
ΣΕ 4 ΒΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 
ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ή ΜΕΤΡΗΤΗ Επιλέξτε αντλία ή μετρητή

Αντλία Μετρητής

Επιλέξτε το μοντέλο
της αντλίας σας

Επιλέξτε τη μάρκα του 
μετρητή αν θέλετε να 
φορτώσετε μόνο τα δεδομένα 
από το μετρήτη σας

Εισάγετε τον αριθμό  
σειράς της αντλίας σας (SN)

Επιλέξτε το μοντέλο
του μετρήτη

§  Βεβαιωθείτε ότι η 
    αντλία είναι έτοιμη
§  Κάντε κλίκ στο 
    “Προσθήκη Αντλίας”

§  Βεβαιωθείτε ότι ο
    μετρητής είναι έτοιμος
§  Κάντε κλικ στο 
    “Προσθήκη Μετρητή”

ΔΥΟ ΕΥΚΟΛΑ 
ΒΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗ 
ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Ή ΤΟΥ 
ΜΕΤΡΗΤΗ

ΒΗΜΑ 1 ΒΗΜΑ 2

  
Επιλέξτε τη συσκευή §  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 

έτοιμη για τη φόρτωση των 
δεδομένων
§ Καντε κλικ στο “Φόρτωση τώρα”

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ 
ΜΕ ΤΟΝ
ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ

Συνδεθείτε με το σύστημα CareLinkTM 
του γιατρού σας για αποτελεσματικότερη 
κοινή χρήση των δεδομένων σας.

Medtronic Hellas 
Λεωφ. Κηφισίας 24 (κτίριο Β) 
151 25 Μαρούσι 
Αθήνα 
Τηλ. 210 6779099 
Φαξ. 210 6779399 
www.medtronic-diabetes.gr 
www.medtronic.com

Οδηγίες ασφαλείας:
Λογισμικό CareLinkTM

Το λογισμικό CareLinkTM προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικό εργαλείο για τη 
διαχείριση του διαβήτη και ΔΕΝ προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί από μόνο του. 
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ΓΙΑ ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ 

Συνδέστε το USB ή το  
μετρήτη σας στον υπολογιστή
§   To CareLinkTM USB ή ο μετρητής 

να τοποθετούνται όσο πιο κοντά 
γίνεται με την αντλία
§    ο μετρητής θα πρέπει να είναι 

συνδεδεμένος με την αντλία 

Βεβαιωθείτε ότι η αντλία σας 
είναι έτοιμη για φόρτωση 
Ελέγξτε ότι η αντλία σας δεν 
βρίσκεται σε κάποια από τις 
παρακάτω οθόνες. 

o  Όχι Προσωρινός βασικός
o  Όχι Ειδοποιήσεις
o  Όχι Δόση σε εξέλιξη
o  Όχι Χαμηλή μπαταρία

or


