TÜRKÇE

Evolving with you

Kolay ve İyi.
CONTOUR®CARE
Kan şekeri ölçüm sistemi

Kısa kullanım
kılavuzu

CONTOUR®CARE ile kan şekerini 5 kolay
adımda ölçün.1
1

Ellerinizi yıkayın
ve iyice kurulayın.

Kan şekeri test şeridini
takın, ölçüm cihazı
açılır.

4

Kan emilir.

2

Pratik: İlk kan damlası çok
azsa, ekranda bir geri sayım
görünür ve 30 saniye içinde
aynı kan şekeri test şeridi
kullanılarak daha fazla kan
alınabilir.

3

Parmak delme cihazı
ile bir damla kan alın.

5

CONTOUR®CARE
Hemen kan şekeri
ölçümüne hazırdır.*1
Sonucu okuyun, ekranın
solunda bulunan trafik
ışıkların yanında oluşan
ok’a dikkat edin.

*İlk ölçümü yapmadan önce, lütfen kullanım kılavuzunu ve ölçüm cihazı setinde yer alan tüm bilgileri baştan sona okuyun.

smartCOLOURTM ile kan şekeri değerlerini
bir bakışta sınıflandırın.

Ölçüm cihazı üzerindeki 3 renkli smartCOLOUR® hedef
alanı ok işareti her ölçüm değeri hakkında bilgi sağlar.
Böylece değeri hemen doğru şekilde sınıflandırıp ve
uygun şekilde tepki verebilirsiniz.*

Ok sarıda:
Ölçülen değer hedef
alanının üzerindedir

Ok yeşilde:
Ölçülen değer hedef
alanınındadır

Ok kırmızıda:
Ölçülen değer hedef
alanının altındadır

*Hedef alanları ölçüm cihazınınızda size özel olarak ayarlanabilir. Lütfen kişisel hedef alanlarınızı doktorunuzla görüşün.

Renkli bir hedef alanı
sunumu şeker hastalığı
olan insanların üç
aylık hedef kan şekeri
değerlerine ulaşmasına
yardımcı olabilir.2

CONTOUR®CARE'i hızlı ve kolay bir şekilde
CONTOUR®DIABETES App'e bağlayın.1
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CONTOUR®DIABETES App'i açın ve "Ayarlar"
altından "Cihazlarım" menüsünü seçin.
Sağ üst kısımdaki "+" simgesine tıklayın
ve uygulamadaki diğer talimatları izleyin.
Bluetooth'un ( ) açık olduğundan emin olun.
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Bir Ölçüm Cihazı
ile Eşleştir

Aşağıda cihazınızla eşleşen isim ve seri
numarasına dokunun, ardından
Devam seçeneğine dokunun.

Devam seçeneğine dokunduğunuzda
sizden ölçüm cihazınızda gösterilen
kodu girmeniz istenir.

ContourXYZ1234567

Devam

Devam

Burada seri numarasını
bulabilirsiniz

Burada şifreyi
bulabilirsiniz

Dil ve konum

Dil
Yer

CONTOUR DIABETES App saat
dilimindeki bir değişikliği otomatik
olarak algılar ve ilgili ölçüm değerlerini
bir uçak sembolüyle işaretler.
®

Pratik: CONTOUR DIABETES App
25'ten fazla dilde* kullanılabilir.
"Ayarlar" altında "Dil ve konum"
menüsünü seçiniz ve istediğiniz
dili ayarlayın.
®

*Arapça mevcut değildir.

100%

Devam etmek için ölçüm
cihazınızı seçin

Almanca
Almanya
42799

Bütün sorularınızla ilgileneceğiz.
Evolving with you

CONTOUR®DIABETES App her gün şeker hastalığıyla başa çıkmanızı
kolaylaştırır. Uygulama basit ve sezgiseldir.
Icons
Buna rağmen herhangi bir sorunuz olursa veya yardıma ihtiyaç duyarsanız
Ascensia Diabetes Service sizinle ilgilenmekten ve Almanca ek olarak
İngilizce tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacaktır.
2.2 Our logo

2.0 Our brand identity assets

We have a set of icons for use across
brand applications.

Product benefit icons
These icons are used for highlighting specific
product benefits and appear on product
packaging and advertising and product-specific
publications such as HCP leaflets.

HIGHLY
Bunun üstüne CONTOUR®DIABETES App ile ilgili faydalı videolar
ACCURATE
web sitemizde mevcuttur: www.diabetes.ascensia.de/videos

MEAL
MARKER

MEAL
MARKER

Şimdi ücretsiz
olarak yükleyin:
MONTH
SHELF LIFE
CONTOUR®DIABETES
App

It should be used at the time of change in the app
store, anticipated to be June 2019.
Please use the master artwork ﬁle provided to create
the required sizes and styling for the Apple iOS
and Android App platforms.

CONTOUR brand guidelines v1.0

Google Play’DEN EDININ

Bilgilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz.
CONTOUR®DIABETES App Alman veri koruma
gerekliliklerine uygundur.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour, Smartcolour and Second-Chance are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia
Diabetes Care Holdings AG. Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store
is a service mark of Apple Inc. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. All other trademarks are properties
of their respective owners and are used solely for informative purposes. No relationship or endorsement should be inferred or implied.
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App Store’DAN INDIRIN

Intellectual property. Please note the contents of this document are for demonstration and review. Individual images belong to third parties and may not be reproduced in any way.
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CONTOUR DIABETES App icon
This icon is used to identify the CONTOUR DIABETES
app on both Apple IOS and Android platforms.

Ascensia Diabetes Service:
0800 / 50 88 822 (ücretsiz)
info@ascensia.de
www.diabetes.ascensia.de
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