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KuvaA 

I- IJ1a1oq 

• Varmista, etta FlexTouch®-kynan takaosassa on pieni
liitantanuppi.

CD Kun FlexTouch®-kynassa on tama nuppi, Dialoq®-laitetta
voidaan kayttaa yhdessa kyseisen kynan kanssa 
(katso luettelo yhteensopivista FlexTouch®-kynista 
osoitteesta www.mydialoq.com). 

Kuva D 

Kayton aloitus 
www.mydialoq.com 

• Varmista, etta puhelimesi internet-yhteys ja Bluetooth® ovat
paalla. Turvallisen yhteyden varmistamiseksi valta Dialoq'"
laitteen yhdistamista sovellukseen julkisilla paikoilla. 

• Mene puhelimella osoitteeseen www.mydialoq.com nahdaksesi, 
mista voit ladata yhteensopivan sovelluksen. Ohita tama 
vaihe, jos puhelimessasi on jo Dialoq®-yhteensopiva sovellus.

• Avaa sovellus ja yhdista se Dialoq®-laitteeseen annettujen
ohjeiden mukaan.

KuvaG 

--

_& Noudata aina FlexTouch®-kynan mukana tulevia • kaytt6ohjeita. Siten varmistat, etta saat oikean 
annoksen. 

Kuva J 

• Varmista, etta puhelimessasi on Bluetooth"' paalla ja etta
Dialoq® on liitetty FlexTouch®-kynaan. 

\. ./ 

GU 

Kuva B 

• Kiinnita Dialoq® FlexTouch®-kynaan. Varmista, etta
FlexTouch®-kynan annoslaskuri on samalla kohdalla kuin
Dialoq"'-laitteen annoslaskuri.

• Pida Dialoq" kiinnitettyna FlexTouch®-kynaan, kunnes kyna 
on tyhja. lrrota Dialoq® FlexTouch®-kynasta ennen kynan 
havittamista. 

Kuva E 

• Kun yhdistat Dialoq®-laitteen sovellukseen, varmista etta
FlexTouch"'-kynan annoslaskurissa nakyy 0.

• Syota Dialoq®-koodi sovellukseen. L6ydat sen Dialoq®
laitteesi takaa "Dialoq"-sanan perasta (katso kuvat Dialoq®
laitteesta taman kayttoohjeen kohdasta Toimintaperiaate).

• Paina sen jalkeen Dialoq®-laitteen annospainiketta ja vapauta
se. 

• Viimeistele yhdistaminen noudattamalla sovelluksen ohjeita.

Kuva H 

• Varmista, etta Dialoq'"-laite on yhdistetty sovellukseen (ks. 
kohta 2.) ja etta laite on kiinnitetty oikein FlexTouch"-kynaan
(ks. kohta 1.).

• Valitse annos kaantamalla Dialoq®-laitteen annosvalitsinta.

Kuva K 

Dialoq®

• Avaa puhelimen sovellus.
• Varmista, etta FlexTouch'"-kynan annoslaskurissa nakyy 0, 

paitsi jos olet juuri ottamassa annosta (ks. kohta 3.).

Kuva C 

Liukupainike 

• lrrota Dialoq®-laite FlexTouch®-kynasta laitteen takana
olevan liukupainikkeen avulla. 

CD Ala koskaan kayta irrottamiseen liiallista voimaa.

Kuva F 

GU 

• Dialoq'"-laite on nyt yhdistetty sovellukseen ja voit 
aloittaa Dialoq®-laitteen kayt6n FlexTouch®-kynan 
kanssa.

CD Varmista aina sovelluksesta, etta yhdistaminen on
onnistunut. Jos nain ei ale, toista kuvien D ja E 
vaiheet. 

Kun liitat Dialoq®-laitteen uuteen FlexTouch®-kynaan, 
yhdistamista sovellukseen ei tarvitse tehda uudelleen. 

Kuva I 

• Pista neula ihoon. 
• Paina Dialoq®-laitteen arinospainiketta ja pida se alas 

painettuna, kunnes annoslaskurissa nakyy 0. Laske sitten
hitaasti kuuteen varmistaaksesi, etta olet saanut koko 
annoksen. 

• Dialoq® kirjaa muistiin pistamasi annoksen koon,
kellonajan ja paivamaaran.

CD Dialoq® siirtaa annosta koskevat tiedot sovellukseen
annosta pistaessasi, jos sovellus on avoinna, puhelin 
on Dialoq'"-laitteen lahella ja Bluetooth"' on paalla. 
Jos siirrat tiedot talla tavoin, voit ohittaa kohdan 4. 
toimintavaiheet. 

• Paina Dialoq®-laitteen annospainiketta ja vapauta se 
siirtaaksesi tiedot annoksista sovellukseen. 

• Varmista sovelluksesta, etta tietojen siirto onnistui.

CD Annokset kannattaa siirtaa Dialoq®-laitteesta aina,
kun haluat tarkastella annospaivakirjaa, ja vahintaan 
kerran kuukaudessa. 
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