
Brugervejledning



Innovation Zed Ltd.
NovaUCD, Belfield Innovation Park, 
Belfied, Dublin 4,
Ireland

Tak, fordi du bruger GlucoMen Day PENCAP. Denne brugervejle-
dning indeholder vigtige oplysninger, der kan hjælpe dig med at 
bruge din GlucoMen Day PENCAP korrekt. Læs den omhyggeligt, 
inden du bruger produktet.

Hvis du har spørgsmål om dette produkt, bedes du gå til vores 
hjemmeside www.glucomenday.com

 VIGTIGT 
Læs alle instruktioner og advarsler før brug.

A. Menarini Diagnostics påtager sig kun ansvaret for udstyrets 
sikkerhed, anvendelighed og ydeevne, hvis:

• udstyret anvendes i overensstemmelse med dets tilsigtede anven-
delse.
• udstyret anvendes i overensstemmelse med produktdokumentationen.

 VIGTIGT 
Brug ikke GlucoMen Day PENCAP til at træffe beslutninger om dit 
injektionsregime.
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/ 1 Indledning
/ 1.1 Definitioner
• Enhed GlucoMen Day PENCAP
• Bruger Insulinpenbruger, patient eller operatør
• App GlucoLog RapidCalc app

/ 1.2 Generel beskrivelse
GlucoMen Day PENCAP hjælper dig med at registrere dine insulininjektio-
ner. Den kan strømline din diabeteshåndtering ved automatisk at regi-
strere injektionerne i en diabeteshåndteringsapp. Du kan også nemt se, 
hvor længe der er gået siden sidste injektion på displayet, hvilket hjælp-
er dig med at være et skridt foran i din injektionsrutine.

GlucoMen Day PENCAP er fastgjort til din insulininjektionspen. Når den 
er monteret på pennen, registrerer den automatisk, når du indstiller en 
dosis og foretager en injektion. Enheden begynder at tælle tiden, umid-
delbart efter din injektion.
For at kunne bruge GlucoMen Day PENCAP skal du installere appen Glu-
coLog RapidCalc (fås både til Android i Play Store, og for iOS i Apple 
Store) på din smartphone.

/ 1.3 Tilsigtet brug
GlucoMen Day PENCAP er et langsigtet sekundært hjælpemiddel til dia-
betesbehandling, der fungerer ved at give informationer om tidspunktet 
for insulininjektioner.

 Timeren på GlucoMen Day PENCAP må IKKE bruges som den eneste 
indikator til at afgøre, hvornår insulin skal injiceres. Du skal stole på din 
egen hukommelse og sunde fornuft, dit blodsukkerniveau og andre oply-
sninger for at afgøre, hvornår du skal foretage en insulininjektion.

Enheden er designet til brug i almindelige husholdningsmiljøer såsom 
dit hjem, kontor eller skole.

/ 1.4 Tilsigtede brugere
GlucoMen Day PENCAP er beregnet til brugere af insulinpenne, som er 
fortrolige med brugen af sådanne penne.

GlucoMen Day PENCAP bør IKKE anvendes som den eneste eller vigtigste 
metode til at styre tidspunktet for injektionerne eller af brugere, som 
ikke er i stand til at håndtere deres behandling uden brug af udstyret.

 VIGTIGT    
Brugeren skal være i stand til sikkert at anvende alle enhedens funktioner.

/ 1.5 Normalt brug
GlucoMen Day PENCAP monteres på insulinpennen af brugeren. Enhe-
den skal være på pennen, når den injiceres. Tiden siden forudgående 
injektion vises på skærmen. Ved hjælpaf Bluetooth®-teknologi kan data 
fra enheden overføres til en tilsluttet app (App GlucoLog RapidCalc app). 
Når enheden er monteret, behøver den ikke blive fjernet fra genbrugelige 
penne. Når der ikke er mere insulin i engangspenne, fjernes enheden, og 
den monteres efterfølgende på en ny engangspen. GlucoMen Day PEN-
CAP har et litium-ion-batteri, der kan genoplades, hvis der er lav batte-
ristand.

/ 1.6 Symboler
Følgende tabel beskriver betydningen af de symboler, der anvendes i 
brugervejledningen, emballagen og på etiketten nederst på enheden.Symbol Betydning

Denne handling er forbudt. Brugeren skal læse meget 
nøje.

Vigtige oplysninger, advarsler eller forholdsregler. Bru-
geren skal læse omhyggeligt.

Læs brugervejledningen inden brug.
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/ 2 Beskrivelse af enheden
/ 2.1 Pakkens indhold

Symbol Betydning

Producentens navn og adresse. År og måned for frem-
stilling.

Enhedens modelnummer.

Enhedens serienummer.

Enhedens BLE (Bluetooth® Low Energy) navn.

Klassificering af USB-opladeren.

Må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaf-
fald. Bortskaf separat som affald fra elektronisk udstyr.

CE-mærke.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller 
åbnet.

Grad af indkapslingsbeskyttelse.

Beskyt enheden mod fugt.

Undgå at bruge enheden i direkte sollys.

Temperaturområdet (øvre og nedre grænse), som 
enheden kan udsættes sikkert for under transport og 
opbevaring.

Symbol Betydning

Luftfugtighedsområdet (øvre og nedre grænse), som 
enheden kan udsættes sikkert for under transport og 
opbevaring.

Området for atmosfærisk tryk (øvre og nedre grænse), 
som enheden kan udsættes sikkert for under transport 
og opbevaring.

Æsken indeholder:

• GlucoMen Day PENCAP (enhed)
• USB-opladerkabel (oplader medfølger ikke)
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/ 2.2 Generelle sikkerhedsinstruktioner
 VIGTIGT 

• Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet.
• Brug ikke GlucoMen Day PENCAP, hvis en del ser ødelagt eller beska-
diget ud.

GlucoMen Day PENCAP understøtter en række insulinpenne, hvor hver 
enkelt anordning er beregnet til kun at fungere med én specifik pen (se 
AFSNIT 2.5 for understøttede penne). GlucoMen Day PENCAP kan ikke 
registrere, at den sidder på en forkert pen.

 VIGTIGT 
• Før brug skal du kontrollere, at du har købt den anordning, der er beregnet 
til den pen, du bruger.
• Det er dit ansvar at sikre, at du bruger den korrekte enhed sammen med 
din pen. Kontakt din læge, hvis du er usikker på, hvilken insulinpenmodel 
du bruger.

/ 2.3 GlucoMen Day PENCAP-terminologi
Følgende billeder beskriver de vigtigste komponenter i GlucoMen Day 
PENCAP.

1. Display. Timer og andre oplysninger vises på det.
2. Opladningsindikator. Viser opladningsstatus.
3. Berøringsknap. Bruges til at tænde skærmen. Begge områder mærket 
3a og 3b er en del af den samme berøringsknap.
4. Hylster. Hylsteret kan kun monteres korrekt på en bestemt model af penne.
5. Dosering. Indikatorvindue (i hylsteret).
6. Støvdæksel. Beskytter opladningsstikket.
7. Hængselmekanisme. Forenkler montering af enheden på en pen.
8. Nulstillingsknap. Hul til at få adgang til nulstillingsknappen ved hjælp af 
en papirclips eller lignende.

9. Nederste etiket. Indeholder enhedsidentifikation og andre vigtige oplys- 
ninger.
10. Monteringsmekanisme. Tryk (klik) sammen for at fastgøre. Skub 
klemmen ned for at løsne den.
11. Optisk sensor. Føler ændringen i doseringsknappens position på in-
sulinpennen.

1

2
3b

3a

4

5

6

7

8
9

10
11
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10
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7
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/ 2.4 Terminologi for insulinpenne
12. Doseringsknap. Knappen for enden af insulinpennen, som indstilles til 
at justere den ønskede insulindosis.
13. Doseringsindikator. Antallet af indstillede insulinenheder. Efter mon-
tering af GlucoMen Day PENCAP på en pen, er dosisindikatoren synlig gen-
nem vinduet i hylsteret.

/ 2.5 Understøttede penne
GlucoMen Day PENCAP er fastgjort til insulinpennen ved hjælp af hylste-
ret, hængslet og monteringsmekanismen.

Det unikke design af hylsteret betyder, at enheden kun passer korrekt og 
fungerer korrekt på den angivne penmodel.

Forkortelsen for pennavnet, som enheden er beregnet til, er præget på 
hylsteret.

Nedenstående tabel indeholder en liste over penmodeller understøttet af 
GlucoMen Day PENCAP sammen med deres forkortelser. Den detektions- 
tærskel (dvs. den laveste dosisinjektion), som enheden kan detektere for 
den enkelte pen, er også angivet i tabellen. For oplysninger om, hvordan 
dosisenheder under denne tærskel håndteres, se AFSNIT 3.3.

Penmodel Forkortelse Detektionstærskel

FlexPen®  
fra Novo Nordisk, 
engangspen

FP 3 dosisenheder

SoloSTAR® 
fra Sanofi,  
engangspen

SS 2 dosisenheder

KwikPen®  
fra Lilly,  
engangspen

KP 2 dosisenheder

NovoPen® 5  
fra Novo Nordisk, 
genbrugspen

NP5 2 dosisenheder

NovoPen® 4  
fra Novo Nordisk, 
genbrugspen

NP4 2 dosisenheder

ECHO®  
fra Novo Nordisk, 
Genbrugspen

EC 3 dosisenheder

12

13
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/ 2.6 Ydeevne
Når betjeningsvejledningen, sikkerhedsforskrifterne og plejekravene følg-
es korrekt, vil GlucoMen Day PENCAP fortsætte med automatisk at de-
tektere og registrere injektioner, vise timeren, reagere på tryk på berøring-
sknappen, genoplade og overføre data til app i løbet af dens levetid, som 
beskrevet i denne vejledning.

 VIGTIGT 
Anvend ikke enheden, hvis du observerer en forringelse af nogen af dis-
se funktioner.

Et fald i opladningsintervallet kan forventes på grund af normal batteri-
forringelse.

Kontakt A. Menarini Diagnostics kundeservice (oplyst på æsken), hvis 
enheden ikke opfører sig som angivet i denne vejledning, især hvis de kor-
rekte skærmbilleder ikke vises, eller detektionstærsklen stiger.

/ 3 Betjeningsvejledning
/ 3.1 Førstegangsbrug
1. Træk etiketterne af
a. Først under enheden og derefter 
fra berøringsområdet og displayet.

 VIGTIGT 
En del af denne etiket forhindrer utilsig- 
tet aktivering af enheden under for-
sendelse. Etiketten skal fjernes helt, 
for at enheden kan fungere korrekt.

b. Derefter fjernes etiketten fra dosisindikatorvinduet.

2. Monter enheden på din 
injektionspen.
a. Juster dosisindikatorvinduet på 
hylsteret med dosisindikatoren på 
pennen.
b. Kontrollér, at den optiske 
sensor er placeret i nærheden af 
doseringsknappen.
c. Skub hylsteret på pennen.
d. Tryk (klik) monteringsmekanismen 
sammen for at fastgøre enheden på 
pennen.

3. Enheden tændes, og GlucoMen 
Day PENCAP emblemet vises.

4. Derefter vises animationen 
‘monteret på pen’.

5. Efterfølgende vises den 
stiplede timer, da der ikke er 
registreret nogen injektion.

For at spare strøm slukker 
displayet efter et par sekunder. 
Enheden forbliver tændt og bliver 
ved med at registrere.

/ 3.2 Injektion
1. Indstil dosis.

hrs min sec
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2. Timeren stopper med at tælle.

3. Udfør injektionen i henhold til 
din behandling.

4. Timeren nulstilles på grund af 
den nye injektion og begynder at 
tælle.

1. Indstil en højere dosis, for eksempel 6 enheder. Dette vil udløse 
dosisknappens føling.

2. Indstil dosisknappen til den faktiske lave dosis, der skal tages 
(f.eks. 1 eller 2 enheder), og foretag derefter injektionen.

 VIGTIGT 
GlucoMen Day PENCAP registrerer ikke faktiske injektioner. Dens funk- 
tion er baseret på at registrere ændringer i dosisknappens position, når 
brugeren interagerer med den under injektioner.

 Det er ikke tilladt at lege eller ‘pille ved’ pennens dosisknap, når 
enheden er monteret på pennen. Sådanne uønskede handlinger, for ek-
sempel at indstille en dosis uden injektion, kan gøre, at enheden viser og 
registrerer forkerte tidsoplysninger.

/ 3.4 Kontrol af batteristatus

1. Tryk på berøringsknappen for 
at tænde displayet og aktivere 
Bluetooth®.

2. Hvis batteriniveauet er lavt, 
vises en batteriadvarsel1 i et par 
sekunder.

Hold enheden opladet, så 
den fungerer problemfrit. Din 
injektionstid vil blive registreret, 
selv efter at en batteriadvarsel 
vises, men enheden vil lukke ned 
kort tid efter den blinkende kriti-
ske batteriadvarsel.

1Se displayvejledningen i AFSNIT 5.

/ 3.3 Lavdosisinjektioner
Afhængigt af pennens model kan enheden ikke registrere injektioner 
med doser under 2 eller 3 enheder.
For at sikre, at injektioner med doser under disse tærskler registreres:
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3. Timeren vises og tæller tiden 
siden forudgående injektion, 
Bluetooth® var aktiv.

/ 3.5 Opladning
1. Åbn støvdækslet, der 
beskytter opladningsindgangen.

2. Tilslut mikro-USB-
opladningskablet.

 VIGTIGT 
 STOP. Injicer ikke under opladning.

1. På din app eller telefon skal 
du aktivere Bluetooth® og scanne 
efter tilgængelige enheder.

2. Tryk på berøringsknappen for 
at tænde skærmen.

3. På appen eller telefonen 
skal du vælge den rigtige enhed 
fra listen over tilgængelige 
enheder. BLE-navnet på din 
enhed er skrevet på etiketten på 
undersiden af enheden og også 
på emballagen.

4. Vent på, at enheden viser 
adgangsnøglen.

Blinker orange
(opladning i gang)

Konstant grøn
(fuldt opladet)

/ 3.6 Bluetooth® -parring
Oplysningerne om tidsintervallerne mellem injektioner opbevares på 
enheden i op til 30 dage. Du kan overføre disse oplysninger til GlucoLog 
RapidCalc app via Bluetooth®.
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5. Indtast adgangskoden i 
forespørgselsmeddelelsen på din 
app eller telefon.

a. Hvis parringen lykkes, vises en 
animation af en hængelås, der 
lukker.

b. Hvis parring mislykkes, vises en 
hængelås krydset af med blinkende 
tremmer.

Du kan finde en komplet vejledning i, hvordan du parrer med  
GlucoLog RapidCalc appen i GlucoLog RapidCalc, som du kan hente på 
www.glucomenday.com.

/ 3.7 Maksimalt antal parringer
GlucoMen Day PENCAP kan parres med maksimalt 3 forskellige klien-
tenheder (f.eks. forskellige smartphones eller apps). Når du parrer med 
en fjerde klientenhed, vil din GlucoMen Day PENCAP automatisk miste 
den første klientenhed, du tilsluttede, for at kunne rumme den nye klient. 
Du kan rydde alle parrede enheder.

/ 3.8 Fjernelse af parrede enheder
1. Afmonter enheden fra pennen.

2. Vend enheden rundt, så hullet 
til adgang til nulstillingsknappen 
er blottet.

3. Tryk nulstillingsknappen ind 
med en papirclips eller lignende 
værktøj i under 3 sekunder.

4. Når parringsdataene er 
ryddet, vises animationen af 
en hængelås, der åbner, på 
skærmen.

 VIGTIGT 
Et tryk på nulstillingsknappen i mere 
end 10 sekunder vil udløse en fabrik-
snulstilling.

/ 3.9 Udskiftning af pennen
1. Åbn klemmen, og tag enheden af 
den aktuelle pen.
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2. Når klemmen åbnes, vises animationen2 ‘ikke monteret på pen’ 
på displayet.

3. Monter enheden på din nye injektionspen.

4.  Hvis enheden er korrekt 
monteret, vises animationen 
‘monteret på pen’.

5. Efter ændringen fortsætter 
timeren med at tælle tiden.

/ 3.10 Fabriksnulstilling
Alle data, der er gemt i GlucoMen Day PENCAP-hukommelsen, samt par-
ringsdata kan slettes ved at fabriksnulstille. GlucoMen Day PENCAP gen-
starter også som følge af en fabriksnulstilling.

1. Afmonter enheden fra pennen.

2. Vend enheden rundt, så hullet 
til adgang til nulstillingsknappen 
er blottet.

3. Tryk nulstillingsknappen ind 
med en papirclips eller lignende 
værktøj, og hold den inde i mere 
end 10 sekunder.

4. Enheden genstarter, og 
GlucoMen Day PENCAP-
etiketterne vises, hvilket 
bekræfter, at fabriksnulstillingen 
er blevet udløst.

2Se displayvejledningen i AFSNIT 5.
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/ 3.11 Sluk enhed
Sådan deaktiverer du din GlucoMen 
Day PENCAP:

1. Afmonter enheden fra pennen.

2. Vend enheden rundt, så hullet 
til adgang til nulstillingsknappen 
er blottet.

3. Vent til displayet slukker.

4. Tryk på berøringsknappen for 
at tænde skærmen.

5. Tryk nulstillingsknappen ind 
med en papirclips eller lignende 
værktøj, og hold den inde i mere 
end 20 sekunder. Displayet skal 
forblive tændt i denne periode.

6. Efter ca. 20 sekunder slukker displayet. Hvis enheden er 
slukket, tændes displayet ikke ved at trykke på berøringsknappen.

 VIGTIGT 
Sørg for, at displayet forbliver tændt, mens der trykkes på nulstillings- 
knappen for at slukke.

/ 3.12 Tænd enhed
En slukket enhed kan tændes på følgende måder:

• Enheden tilsluttes til en oplader.
• Enheden monteres på en pen.
• Klik på hylsteret (uden pen) for at aktivere monteringsmekanismen.

/ 3.13 Rengøring og pleje
Rengør din GlucoMen Day PENCAP ved forsigtigt at tørre den af med en ren 
klud let fugtet med vand. Kluden må ikke efterlade vanddråber på enhedens 
overflade.

 Brug ikke andre væsker eller opløsningsmidler ved rengøring af enheden.

 VIGTIGT 
• Sørg for, at der ikke ophobes for meget støv, fugt, vand eller andet mid-
del på apparatets optiske sensor. Rengør den optiske sensor med en ren, 
tør eller let fugtet klud, hvis der opstår ophobning.
• Hold enheden inden for de angivne temperatur-, fugtigheds- og atmos- 
færiske trykområder.

 • Udsæt ikke enheden for åben ild, og placer den ikke for tæt på en 
opvarmet overflade.
• Hæld aldrig vand eller andre væsker på enheden. Enheden må aldrig 
nedsænkes i vand eller andre væsker. Hvis dette sker, skal du hurtigt 
tørre den af med en ren klud.
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• Enheden må ikke opbevares i fryseren.
• Anvend ikke enheden, hvis der registreres unormal varme, lugt, misfarv- 
ning, deformation eller anden unormal tilstand under brug, opladning 
eller opbevaring.

/ 3.14 Langtidsopbevaring
Hvis du beslutter dig for ikke at bruge din GlucoMen Day PENCAP og ønsker 
at opbevare den til fremtidig brug:

1. Oplad batteriet helt.

2. Sluk for enheden (følg trinnene i AFSNIT 3.10).
a. Enheden må ikke monteres på en pen efter slukning.
b. Klik ikke på hylsteret (uden pen) for at aktivere monteringsmekanis- 
men – dette vil tænde for enheden.

3. Opbevar enheden ved temperaturer mellem -10 til 60 °C (14 
til 140 °F) i en relativ luftfugtighed på 45-85%, i højder på < 
3000 m (< 9840 fod) og ved normalt atmosfærisk tryk.

/ 3.15 Bortskaffelse
Ved slutningen af enhedens levetid skal den bortskaffes som elektrisk affald 
i henhold til lokale bestemmelser.

/ 3.16 Generelle sikkerhedsråd
 VIGTIGT 

• Brug kun en certificeret 5V USB-oplader fra en legitim leverandør sam-
men med enheden (f.eks. CE-mærket osv.) for at minimere risikoen for 
elektrisk stød og beskadigelse af enheden.
• I det usandsynlige tilfælde af forringelse af funktionaliteten af udstyr i nærhed-
en ved tilstedeværelse af GlucoMen Day PENCAP, skal enheden fjernes.
• For at undgå forringelse af GlucoMen Day PENCAP’s ydeevne bør ra-
dioudstyr (såsom telefoner, computere, trådløse enheder, antenner, an-

tennekabler osv.) ikke anvendes tættere end 30 cm (12”) fra enheden. 
Denne afstand skal også overholdes til opladningskablet, hvis det er til-
sluttet enheden.
• For at reducere risikoen for interferens udefra bør GlucoMen Day PEN-
CAP ikke være i nærheden af stærke kilder til elektromagnetisk stråling 
(f.eks. CT, MRI, røntgenudstyr osv.).
• For at sikre korrekt drift af enheden skal du undgå at bruge den ved 
siden af eller stablet sammen med andet elektrisk udstyr.

 Anvend ikke enheden i iltrige miljøer.

/ 4 Fejlfinding
/ 4.1 Injektion ikke detekteret
Hovedårsagen til, at injektionerne ikke blev detekteret, er, at den optiske 
sensor i enheden ikke fungerer korrekt. Følgende kan være en hjælp til 
at løse problemet:

• Sørg for, at enheden er beregnet til den pen, den er monteret på (se 
AFSNIT 2.5).
• Sørg for, at enheden er monteret og placeret korrekt på pennen, dvs. 
at den optiske sensor er placeret tæt på dosisknappen efter montering 
(se AFSNIT 3.1).
• Tryk monteringsmekanismen sammen for at sikre, at enheden er korrekt 
monteret på pennen. Animationen ‘monteret på pen’ vises, når enheden 
er korrekt monteret (se AFSNIT 3.1).
• Sørg for, at der ikke er ophobning af snavs osv. på den optiske sensor 
(se AFSNIT 3.12 for rengøringsinstruktioner).
• Hvis den stadig ikke virker, afmonteres og monteres enheden igen på 
pennen (se AFSNIT 3.8).
• Hvis injektioner stadig ikke detekteres, skal du kontakte vores A. Mena-
rini Diagnostics kundeservice (oplyst på æsken).
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/ 4.2 Blindet sensor
Enhedens optiske sensor er blindet, 
når den udsættes direkte for intenst 
lys (f.eks. stærkt sollys), og kan ikke 
registrere dosisknappens aktivitet. 
Skærmen viser advarslen om den 
blindede sensor.

Hvis dette sker, skal du tage enheden 
ud af det intense lys, indtil advarslen 
ikke længere vises. Enheden kan nu 
bruges normalt.

/ 4.3 Spild
Hvis der skulle ske en ulykke, hvor GlucoMen Day PENCAP udsættes for 
væske (f.eks. en kop, der vælter og forårsager spild), skal du fjerne den 
fra pennen, tørre den forsigtigt af med en ren, tør klud og lægge enhe-
den til side i flere timer, før den tages i brug igen.

 VIGTIGT 
Litium-ion-batteriet må ikke udsættes for vand eller andre væsker.

/ 4.4 Systemfejl
Hvis GlucoMen Day PENCAP-emble-
met vises periodisk på skærmen, 
betyder det, at enheden har en gen-
tagen systemfejl, som den ikke kan 
gendanne sig fra. Hvis det sker, skal 
du stoppe med at bruge enheden 
og kontakte A. Menarini Diagnostics 
kundeservice (oplyst på æsken).

/ 4.5 Mislykket parring
Der kan være en række årsager til, at 
en Bluetooth®-parring mislykkes.

De hyppigste årsager er:

1. Det kan være, at adgangskoden blev indtastet forkert i appen 
eller telefonen. Gentag processen, eller følg instruktionerne på 
din telefon eller app.

2. Kontroller, at din smartphone understøtter forbindelse til din 
GlucoMen Day PENCAP, og at du bruger GlucoLog RapidCalc app.

3. Bluetooth®-funktionalitet implementeres på forskellige måder 
af producenter af mobile enheder. Der kan være et uforeneli-
ghedsproblem, som ikke kan løses.

Hvis du stadig ikke kan parre med den ønskede klientenhed, bedes du 
kontakte A. Menarini Diagnostics kundeservice (oplyst på æsken).

/ 5 Displayvejledning

Grafisk Reference 

GlucoMen Day PENCAP-emblem vises på dis-
playet i et par sekunder, efter at enheden er 
tændt. Det vises også efter en fabriksnulstil-
ling. Efter emblemet vises typisk firmwarever-
sionen på enheden i et par sekunder.

Når displayet er tændt, vises timeren. Time-
ren tæller tiden, siden den forudgående akti-
vering af dosisknappen (under injektion) blev 
detekteret. Timeren viser tiden siden forud-
gående injektion.

Emblem vises periodisk
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Grafisk Reference 

Hvis der ikke er registreret nogen injektioner, 
viser skærmen stiplede linjer.

Timerværdi op til 24 timer (1 dag) vises i TT : 
MM SS -format (timer: minutter sekunder).

Hvis tiden siden forudgående injektion er mere 
end 1 dag, vises antallet af dage i kalender-
symbolet efterfulgt af TT : MM (timer: minut-
ter).

Efter en injektion nulstilles timeren til 00 : 00 
00 (timer: minutter sekunder) og begynder at 
tælle.

Hvis batteriet er lavt, og skærmen er tændt, 
vises advarslen om lavt batteriniveau i et par 
sekunder, før timeren vises.

 VIGTIGT 
Oplad enheden helt, hvis der vises en batte-
riadvarsel.

Når batteriniveauet er meget lavt, vises en 
blinkende kritisk batteriadvarsel i et par 
sekunder, før timeren vises.

Når en oplader er tilsluttet enheden, og batte-
riet ikke er fuldt opladet, vises denne anima-
tion i et par sekunder, før timeren vises.

Grafisk Reference 

Opladningen er færdig, når batteriet er fuldt 
opladet. Denne grafik vises i et par sekunder, 
før timeren vises.

Opladningsindikatoren lyser, når en oplader er 
tilsluttet enheden. Orange blink indikerer, at 
opladning er i gang.
Konstant grønt lys indikerer, at batteriet er ful-
dt opladet, og at opladningen er færdig.

Når GlucoMen Day PENCAP er korrekt mon-
teret på pennen, den er designet til, klikker 
hylsteret på plads, monteringsmekanismen 
aktiveres, og displayet viser de to lukkekom-
ponenter på skærmen.

Afmontering af en korrekt monteret enhed fra-
kobler monteringsmekanismen, og de to åb- 
ningskomponenter vises på skærmen.
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Grafisk Reference 

Når GlucoMen Day PENCAP parres med en app 
(f.eks. smartphone-app), vises en adgangs- 
nøgle på skærmen. Indtast adgangsnøglen, 
der vises i appen på din enhed for at fuldføre 
parringsprocessen.

 VIGTIGT 
Adgangskoden er kun gyldig i kort tid. Hvis 
den ikke bliver indtastet i appen, forsvinder 
den, og parringssekvensen skal gentages.

En lukket hængelås vises som tegn på vel-
lykket parring.

Hvis parring mislykkes, vises en hængelås 
krydset af med blinkende tremmer.

En hængelås, der åbner, vises, når du forsøger 
at rydde enhedens parringsdata.

/ 6 Kontaktoplysninger
/ 6.1 Support
A. Menarini Diagnostics kundesupportoplysninger er angivet på æsken. 

/ 6.2 Fabrikant
Fremstillet for Innovation Zed Ltd., NovaUCD, Belfield Innovation Park, 
Belfied, Dublin 4, Ireland af Scandinavian Healthcare Ltd. Taiwan.

/ 6.3 Garanti
GlucoMen Day PENCAP er i 2 år efter købsdatoen dækket af en garanti 
for fejl i materiale og udførelse (med nedenfor nævnte undtagelser). Hvis 
din GlucoMen Day PENCAP inden for de første 2 år efter købsdatoen ikke 
skulle virke mere (undtagelser beskrevet nedenfor), vil den omkostnings- 
frit blive erstattet med en ny GlucoMen Day PENCAP eller noget med 
substantiel ækvivalens.  

Grafisk Reference 

Når enheden registrerer (enhver aktivitet) be-
vægelse af doseringsknappen under oplad-
ning, vises et USB-stik krydset af med blin- 
kende tremmer.

 STOP. Injicer ikke, mens enheden oplader.

Enhedens optiske sensor blive blændet, når 
den udsættes direkte for intenst lys (f.eks. 
stærkt sollys), og kan ikke registrere (aktivi-
tet) bevægelsen af dosisknappen. Når skær-
men er tændt, og sensoren er blindet, vises 
advarslen om blindet sensor.
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/ 7 Teknisk specifikation
/ 7.1 Specifikationer

Navn GlucoMen Day PENCAP

Model nr. IC-forbindelse

Levetid 2 år

Typisk driftstid
Understøtter kontinuerlig brug. 
Typisk driftstid – fem aktiveringer 
på henholdsvis 30 sekunder pr. 
dag

Dimensioner
Med monteringsmekanismen aktiveret 62 x 22 x 28 mm

Vægt 20 gram

Timerens nøjagtighed
Tid siden forudgående injektion

15 sekunders drift hen over en 
dag (24 timer)

Datalagring Ca. 30 dage

Batteri
Genopladeligt litium-ion-batteri, 
3,7 VDC (nominel), 40 mAh, 300 
genopladningscyklusser

Strømforbrug Maks. 105 mWatt

Opladerklassificering USB 5 VDC, min. 500 mA C

Maksimal intern  
arbejdsspænding 9VDC

Garantien er underlagt følgende undtagelser og begrænsninger: 

• Garantien gælder kun for den oprindelige køber.
• Denne garanti gælder ikke for enheder, der ikke fungerer eller er beska-
diget på grund af åbenlys manipulation, forkert brug, ændring, mislig- 
holdelse, uautoriseret vedligeholdelse eller fejlbetjening af GlucoMen 
Day PENCAP i henhold til instruktionerne. 
• Der er ingen anden udtrykkelig garanti for dette produkt. Muligheden 
for udskiftning, der er beskrevet ovenfor, er garantigiverens eneste for-
pligtelse under denne garanti. 

Den oprindelige køber skal kontakte kundeservice for A. Menarini Diagno-
stics, hvis telefonnummer er vist på emballagen til GlucoMen Day PENCAP. 
A. Menarini Diagnostics er forpligtet til at bruge dine personlige oplysninger 
ansvarligt og i overensstemmelse med loven. Du har vores løfte om, at vi 
ikke videregiver eller sælger dine personlige oplysninger til tredjepart. 
De oplysninger, du frivilligt giver os, bliver brugt til at kunne betjene dig 
bedre i fremtiden.

/ 6.4 Ansvarsfraskrivelser
 VIGTIGT 

• Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle problemer, skader eller 
funktionsfejl som følge af uforudsigelige omstændigheder.
• Ændring og demontering af enheden er ikke tilladt og kan påvirke yde-
evne og sikkerhed.
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RoHS-direktiv 2011/65/EU - IEC 62321:2008

Elektromagnetisk kompatibilitet

CFR 47: del 15 underpart b (Radiomodul FCC ID: WAP4008 se 
FCC-MEDDELELSE nedenfor)

ICES 003 fra 2016; IC (Industry Canada)  
Radiomodul IC ID: 7922A-4008 se notat nedenfor

ANSI 63.4 fra 2014

RØD – Direktiv 2014/53/EU for radioudstyr – forudcertificeret af leverandør

Den fulde ordlyd af EU-overensstemmelseserklæringen findes på inter-
netadresse: www.red.menarinidiagnostics.com

FCC (USA) – Radiomodul FCC ID: WAP4008 FCC-MEDDELELSE:

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Enheden 
opfylder kravene til godkendelse af modulære sendere som beskrevet 
i FCC public Notice DA00-1407. Senderdrift er underlagt følgende to 
betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan forårsage uønsket drift.

IC (Industry Canada) Radiomodul IC ID: 7922A-4008

Enheden opfylder kravene til godkendelse af modulær sender som 
beskrevet i RSS-GEN. Driften er underlagt følgende to betingelser:

(1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.

(2) Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder 
interferens, der kan forårsage uønsket drift.

/ 7.3 Erklæringer
Denne enhed er blevet testet for at opfylde de elektriske og sikkerheds- 
mæssige krav for:

Medicinsk elektrisk udstyr

EN61000-6-3 : 2007+A1:2011, EN61000-6-1 : 2007, EN61000-4-2 : 2008, 
IEC61000-4-3 : 2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-6 : 2013 
IEC61000-4-8 : 2009, EN62479:2010, 
EN55142:1997+A1:2001+A2:2008

Radiocertificeret
Bluetooth®-modul FCC-ID: 
WAP4008 
Tx & Rx frekv.: 2400-2800 MHz 
Maks. Tx effekt: 3 dBm

/ 7.2 Miljø- og driftsforhold

Normal drift 0 til 40 °C (32 til 104 °F),  
45-85% RH

Transport og opbevaring -10 til 60 °C (14 til 140 °F)
45-85% RH

Opladning 10 til 45 °C (50 til 113 °F),  
45-85% RH

Højde og atmosfærisk tryk < 3000 m (< 9840 fod) og
70-106 kPa

Grad af indkapslingsbeskyttelse IP22

Vibration / Stød / Slag / Fald / 
Frit fald

Verdensomspændende lufttrans- 
port, vejtransport, skibstransport 
og togtransport
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