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

Tack för att du använder Glucomen Day PENCAP.
Denna bruksanvisning innehåller viktig information som hjälper 
dig använda din Glucomen Day PENCAP på rätt sätt.
Läs noga igenom instruktionerna innan du använder produkten.

Om du har några frågor om denna produkt, besök vår hemsida 
www.glucomenday.se

 VIKTIGT 
Läs alla instruktioner och varningar före användning.

A. Menarini Diagnostics tar endast ansvar för utrustningens säkerhet, 
användbarhet och prestanda om:

• utrustningen används i enlighet med dess avsedda användning.
• utrustningen används i enlighet med produktdokumentationen.

 VIKTIGT 
Använd inte GlucoMen Day PENCAP för att fatta beslut som rör din 
insulinbehandling.
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/ 1 Inledning
/ 1.1 Definitioner
• Enhet GlucoMen Day PENCAP
• Användare Användare av insulinpenna, patient eller operatör
• App GlucoLog RapidCalc appen

/ 1.2 Allmän beskrivning
GlucoMen Day PENCAP hjälper dig att spåra dina insulininjektioner. Den 
kan effektivisera din diabeteshantering genom att automatiskt logga 
injektioner i en diabeteshanteringsapp. Du kan också enkelt se tiden 
sedan senaste injektion på skärmen vilket hjälper dig att hålla koll på din 
insulindosering.

GlucoMen Day PENCAP är fastsatt på din insulininjektionspenna. När den 
är fäst på pennan känner den automatiskt av när du ställer in en dos och 
utför en injektion. Enheten börjar räkna tiden efter att du har injicerat.
För att använda GlucoMen Day PENCAP måste du installera appen 
GlucoLog RapidCalc (finns tillgänglig för både Android i Play Store, och 
iOS i Apple Store) på din smartphone.

/ 1.3 Avsedd användning
GlucoMen Day PENCAP är ett långsiktigt, sekundärt hjälpmedel vid 
diabeteshantering genom att tillhandahålla information om tidpunkten för 
insulininjektioner.

 Timern på GlucoMen Day PENCAP får INTE användas som den enda 
indikatorn för att bestämma när insulin ska injiceras. Du måste förlita dig 
på ditt eget minne och sunda förnuft, din blodsockernivå och annan in-
formation som du har för att avgöra när du ska utföra en insulininjektion.

Enheten är utformad för att användas i vanliga hushållsmiljöer som ditt 
hem, kontor eller skola.

/ 1.4 Avsedda användare
GlucoMen Day PENCAP är avsedd för användare av insulinpennor som är 
bekanta med användningen av dessa pennor.

GlucoMen Day PENCAP ska INTE användas som enda eller huvudsakliga 
metod för att hantera tidpunkten för injektioner eller av användare som 
inte kan hantera sin behandling utan att använda enheten.

 VIKTIGT 
Användaren måste kunna använda enhetens alla funktioner på ett säkert sätt.

/ 1.5 Normal användning
GlucoMen Day PENCAP ska fästas på insulinpennan av användaren. Enheten 
sitter på pennan när du injicerar. Tiden sedan föregående injektion visas 
på bildskärmen. Med hjälp av Bluetooth® -teknik kan data från enhe-
ten överföras till en ansluten app (GlucoLog RapidCalc). När enheten  
är fäst behöver den inte avlägsnas från återanvändbara pennor. När 
enheten används på engångspennor ska den avlägsnas och fästas på en 
ny engångspenna när insulinet tar slut. GlucoMen Day PENCAP har ett 
litiumjonbatteri som kan laddas när det indikerar låg nivå.

/ 1.6 Symboler
Följande tabell beskriver betydelsen av symbolerna som används i an-
vändarmanualen, förpackningen och etiketten längst ner på enheten.

Symbol Betydelse

Denna åtgärd är förbjuden. Användaren bör läsa detta 
mycket noggrant.

Viktig information, varning eller försiktighet. 
Användaren bör läsa detta mycket noggrant.

Läs användarmanualen före användning.
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/ 2 Beskrivning av enheten
/ 2.1 Förpackningens innehåll

Symbol Betydelse

Tillverkarens namn och adress. År och månad för 
tillverkning.

Enhetens modellnummer.

Enhetens serienummer.

BLE (Bluetooth® låg energi) enhetens namn.

Klassificering av USB-laddaren.

Kasseras inte som vanligt hushållsavfall. Kasseras 
separat som elektroniskt avfall.

CE-märke.

Använd inte enheten om paketet är skadat eller öppnat.

Grad av inkapslingsskydd.

Skydda enheten från fukt.

Undvik att använda enheten i direkt solljus.

Temperaturområde (övre och nedre gräns) som 
enheten säkert kan exponeras för under transport och 
förvaring.

Symbol Betydelse

Fuktområde (övre och nedre gräns) som enheten 
säkert kan exponeras för under transport och 
förvaring.

Område för atmosfärtryck (övre och nedre gräns) som 
enheten säkert kan exponeras för under transport och 
förvaring.

I lådan ingår:

• GlucoMen Day PENCAP (enhet)
• USB-laddningskabel (laddare ingår ej)



3

Beskrivning av enheten  /
 Svenska

/ 2.2 Allmänna säkerhetsanvisningar
 VIKTIGT 

• Använd inte enheten om paketet är skadat eller öppnat.
• Använd inte GlucoMen Day PENCAP om någon del ser ut att vara trasig 
eller skadad.

GlucoMen Day PENCAP stödjer en mängd olika insulinpennor där varje pen-
na är avsedd att fungera med endast en specifik pennmodell (se AVSNITT 
2.5 för pennor som stöds). GlucoMen Day PENCAP kan inte upptäcka om 
den sitter på fel penna.

 VIKTIGT 
• Kontrollera att du har köpt den penna som är avsedd för den pennmodell 
du använder innan du använder den.
• Det är ditt ansvar att se till att du använder rätt penna för din enhet. 
Kontakta din läkare om du är osäker på vilken modell av insulinpenna du 
använder.

/ 2.3 Terminologi för GlucoMen Day PENCAP
Följande bilder beskriver de viktigaste komponenterna i GlucoMen Day 
PENCAP.

1. Bildskärm. Timer och annan information visas på den.
2. Laddningsindikator. Visar laddningsstatus.
3. Pekknapp. Används för att slå på bildskärmen. Båda områdena märkta 
3a och 3b ingår i samma pekknapp.
4. Hylsa. Hylsan kan endast fästas på rätt sätt på en viss pennmodell.
5. Dos. Indikatorfönster (i hylsan).
6. Dammskydd. Skyddar laddningsingången.
7. Gångjärnsmekanism. Förenklar monteringen av enheten på en penna.
8. Återställningsknapp. Hål för att komma åt återställningsknappen med 
hjälp av en gem eller liknande.

9. Bottenetikett. Bär enhetsidentifiering och annan viktig information.
10. Fästmekanism. Tryck ihop (klicka) för att fästa. Tryck ner spännet för 
att lossa. 
11. Optisk sensor. Känner av att doseringsvredet på insulinpennan har 
ändrats.

1

2
3b

3a

4

5

6

7

8
9

10
11

11

10

4

7
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/ 2.4 Terminologi för insulinpenna
12. Doseringsvred. Vredet i änden av insulinpennan som ställs in för att 
justera önskad insulindos.
13. Doseringsindikator. Antalet insulinenheter valda med vredet. Efter 
montering av GlucoMen Day PENCAP på en penna syns doseringsindika-
torn genom fönstret på hylsan.

/ 2.5 Pennor som stöds
GlucoMen Day PENCAP fästs på insulinpennan med hjälp av hylsan, gång-
järnsmekanismen och fästmekanismen.

Hylsans unika utformning innebär att enheten endast kommer att passa 
korrekt och fungera korrekt på den avsedda pennmodellen.

Förkortningen för pennamnet som enheten är avsedd för är instansad på 
hylsan.

Följande tabell innehåller en lista över pennmodeller som stöds av Glu-
coMen Day PENCAP tillsammans med deras förkortningar. Den detektion-
ströskel (dvs. den lägsta dos som enheten kan detektera) för varje penn- 
modell anges också i tabellen. För information om hur du hanterar dose-
ringssatser under detta tröskelvärde, se AVSNITT 3.3.

Pennmodell Förkortning Detektionströskel

Engångspenna 
FlexPen® 
från Novo Nordisk

FP 3 enheter

Engångspenna 
SoloSTAR® 
från Sanofi

SS 2 enheter

Engångspenna 
KwikPen® 
från Lilly

KP 2 enheter

Återanvändbar 
injektionspenna 
NovoPen® 5 
från Novo Nordisk

NP5 2 enheter

Återanvändbar 
injektionspenna 
NovoPen® 4 
från Novo Nordisk

NP4 2 enheter

Återanvändbar 
injektionspenna 
ECHO® 
från Novo Nordisk

EC 3 enheter

12

13
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/ 2.6 Prestanda
När bruksanvisningen, säkerhetsföreskrifterna och skötselkraven följs 
korrekt kommer GlucoMen Day PENCAP att fortsätta att automatiskt  
upptäcka och registrera injektioner, visa timern, svara på tryckning på tryck- 
knappen, ladda och överföra data till appen under dess livslängd enligt 
beskrivningen i denna manual.

 VIKTIGT 
Använd inte enheten om någon av dessa funktioner försämras.

En minskning av laddningsintervallet kan förväntas på grund av normal 
batteriförsämring.

Kontakta A. Menarini Diagnostics kundtjänst (anges på lådan) om pro-
dukten inte beter sig på det sätt som beskrivs i denna manual, särskilt om 
skärmar inte visas ordentligt eller detektionströskeln ökar.

/ 3 Bruksanvisning
/ 3.1 Användningförsta gången
1. Dra av etiketterna.
a. Först underifrån enheten och 
sedan från pekområdet och 
skärmen.

 VIKTIGT 
En del av denna etikett förhindrar  
oavsiktlig påslagning av enheten under 
transport. Etiketten måste tas bort helt 
för att enheten ska fungera korrekt.

b. Därefter från dosindikatorfönstret.

2. Fäst enheten på injektionspennan.
a. Rikta in dosindikatorfönstret 
på hylsan med dosindikatorn på 
pennan.
b. Kontrollera att den optiska 
sensorn är placerad nära 
doseringsvredet.
c. Tryck på hylsan på pennan.
d. Tryck ihop (klicka) 
fästmekanismen för att fästa 
enheten på pennan.

3. Enheten slås på och GlucoMen 
Day PENCAP-symbolen visas.

4. Därefter visas animeringen 
”fäst på pennan”.

5. Därefter visas den streckade 
timern eftersom ingen injektion 
har detekterats.

För att spara ström stängs 
skärmen av efter några sekunder. 
Enheten förblir påslagen och 
fortsätter att känna av.

/ 3.2 Injektion
1. Ställ in dos.

hrs min sec
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2. Timern slutar räkna upp.

3. Utför injektionen enligt din 
behandling.

4. Timern återställs på grund av 
den nya injektionen och börjar 
räkna uppåt.

1. Ställ in en högre dos, till exempel 6 enheter. Detta utlöser dose- 
ringsvredsavkänningen.

2. Vrid tillbaka doseringsvredet till den faktiska låga dos som ska 
tas (t.ex. 1 eller 2 satser) och slutför sedan injektionen.

 VIKTIGT 
GlucoMen Day PENCAP upptäcker inte faktiska injektioner. Dess funktion 
baseras på att känna av förändringar i doseringsvredets position när 
användaren interagerar med det under injektioner.

 Det är inte tillåtet att leka eller ”mixtra” med pennans doseringsvred 
när enheten är fäst på pennan. Oönskade åtgärder som till exempel att 
ställa in och sedan dosera utan injektion, kan göra så att enheten visar 
och registrerar felaktig tidsinformation.

/ 3.4 Kontroll av batteristatus

1. Tryck på tryckknappen för 
att slå på skärmen och aktivera 
Bluetooth®.

2. Om batteriet är lågt visas 
en batterivarning1 under några 
sekunder.

Håll enheten laddad för smidig 
drift. Din injektionstid kommer 
att upptäckas även efter att en 
batterivarning visas, men den 
kommer att stängas av strax 
efter den blinkande kritiska  
batterivarningen.

1Se visningsguiden i AVSNITT 5.

/ 3.3 Injektioner med låg dos
Beroende på pennmodell kan enheten inte detektera injektioner för do-
ser under 2 eller 3 enheter.
För att säkerställa att injektioner upptäcks för doser under dessa tröskel-
värden:
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3. Timer visas och räknar upp 
tiden sedan föregående injektion 
medan Bluetooth® är aktiv.

/ 3.5 Laddning
1. Öppna dammskyddet som 
skyddar laddningsingången.

2. Anslut laddningskabeln för 
mikro-USB.

 VIKTIGT 
 STOPP. Injicera inte under ladd-

ning.

1. I din app eller telefon kan du 
aktivera Bluetooth® och skanna 
efter tillgängliga enheter.

2. Tryck på tryckknappen för att 
slå på skärmen.

3. I appen eller telefonen 
väljer du enhet från listan över 
tillgängliga enheter. Enhetens 
BLE-namn står skrivet på 
etiketten på enhetens undersida 
och även på förpackningen.

4. Vänta tills enheten visar 
lösenordet.

Blinkande orange
(laddning pågår)

Konstant grön
(fulladdad)

/ 3.6 Bluetooth® -parkoppling
Information om tidsintervallen mellan injektionerna lagras på enhe-
ten i upp till 30 dagar. Du kan överföra denna information till GlucoLog  
RapidCalc-appen via Bluetooth®.
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5. Skriv in lösenordet efter 
uppmaning av din app eller 
telefon. 

a. Om parkopplingen lyckas visas en 
animering av ett stängt hänglås.

b. Om parkopplingen misslyckas 
visas ett hänglås som korsas av en 
blinkande stapel.

Fullständiga instruktioner till hur du parar ihop med GlucoLog RapidCalc- 
appen finns i GlucoLog RapidCalc-guiden som finns på www.glucomenday.com.

/ 3.7 Maximalt antal parkopplingar
GlucoMen Day PENCAP kan parkopplas med högst 3 olika klientenheter 
(t.ex. olika smartphones eller appar). När du parkopplar med en fjärde 
klientenhet kommer din GlucoMen Day PENCAP automatiskt att släppa 
den första klientenheten du anslutit till för att rymma den nya klienten. 
Du kan rensa alla parkopplade enheter..

/ 3.8 Rensa parkopplade 
enheter
1. Avlägsna enheten från pennan.

2. Vänd enheten så att 
hålet för att komma åt 
återställningsknappen frigörs.

3. Tryck på återställningsknappen 
med ett gem eller liknande verktyg 
i mindre än 3 sekunder.

4. När parkopplingsdata har 
rensats visas animeringen av ett 
öppningsbart hänglås på skärmen.

 VIKTIGT 
Om du trycker på återställnings- 
knappen i mer än 10 sekunder utlöses 
en fabriksåterställning.

/ 3.9 Byta injektionspenna
1. Öppna spännet och ta bort 
enheten från den aktuella 
pennan.
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2. När spännet öppnas visas animeringen2 ”avlägsnad från 
pennan” på skärmen.

3. Fäst enheten på den nya injektionspennan.

4.  Om enheten är korrekt fäst 
visar animeringen den som fäst 
på pennan.

5. Efter ändringen fortsätter 
timern att räkna upp tiden.

1. Avlägsna enheten från 
pennan.

2. Vänd enheten så att 
hålet för att komma åt 
återställningsknappen frigörs.

3. Tryck på återställningsknappen 
med ett gem eller liknande verktyg 
i mer än 10 sekunder.

4. Enheten startar om och 
GlucoMen Day PENCAP-
symbolerna visas som bekräftar 
att en fabriksåterställning har 
utlösts.

2 Se visningsguiden i AVSNITT 5.

/ 3.10 Fabriksåterställning
All data som lagras i GlucoMen Day PENCAP-minnet samt parkopplings- 
data kan raderas genom att göra en fabriksåterställning. GlucoMen Day 
PENCAP startar också om till följd av en fabriksåterställning.
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/ 3.11 Stänga av
Gör följande för att stänga av din 
GlucoMen Day PENCAP:

1. Avlägsna enheten från 
pennan.

2. Vänd enheten så att 
hålet för att komma åt 
återställningsknappen frigörs.

3. Vänta tills skärmen stängs av.

4. Tryck på tryckknappen för att 
slå på skärmen.

5. Tryck på återställningsknappen 
med ett gem eller liknande verktyg 
i mer än 20 sekunder. Skärmen 
måste vara på under denna tid.

6. Efter ca 20 sekunder stängs skärmen av. Om enheten är 
avstängd aktiveras inte skärmen om du trycker på pekknappen.

 VIKTIGT 
Se till att skärmen förblir på medan du trycker på återställningsknappen 
för avstängning.

/ 3.12 Slå på
Gör följande för att slå på en avstängd enhet:

• Anslut enheten till en laddare.
• Fäst enheten på en injektionspenna.
• Klicka på hylsan (utan penna) för att koppla in fästmekanismen.

/ 3.13 Rengöring och skötsel
Rengör din GlucoMen Day PENCAP genom att försiktigt torka den med en 
ren trasa som lätt fuktats med vatten. Trasan får inte lämna några vatten-
droppar på enhetens yta.

 Använd inga andra vätskor eller lösningsmedel vid rengöring av enheten.

 VIKTIGT 
• Se till att det inte samlas för mycket damm, fukt, vatten eller andra me-
del på enhetens optiska sensor. Rengör den optiska sensorn med en ren, 
torr eller lätt fuktad trasa om någon ansamling uppstår.
• Håll enheten inom angivna temperatur-, fuktighets- och atmosfärt-
rycksområden.

 • Utsätt inte enheten för öppen låga eller placera den för nära en 
uppvärmd yta.
• Häll aldrig vatten eller andra vätskor på enheten. Sänk aldrig ner enhe-
ten i vatten eller andra vätskor. Om detta inträffar, torka snabbt av den 
med en ren trasa.
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• Förvara inte enheten i en frys.
• Använd inte enheten om onormal värme, lukt, missfärgning, deforma-
tion eller annat onormalt tillstånd upptäcks under användning, laddning 
eller förvaring.

/ 3.14 Långtidsförvaring
Gör följande om du bestämmer dig för att inte använda din GlucoMen Day 
PENCAP och vill förvara den för framtida användning:

1. Ladda batteriet helt.

2. Stäng av enheten (följ stegen i AVSNITT 3.10).
a. Fäst inte enheten på en penna efter avstängning.
b. Klicka inte på hylsan (utan penna) för att koppla in fästmekanismen – 
detta kommer att slå på enheten.

3. Förvara enheten vid temperaturer mellan – 10 och 60 °C (14 
till 140 °F) i relativ luftfuktighet på 45-85%, på höjder < 3000 m 
(< 9840 fot) och vid normalt atmosfärtryck.

/ 3.15 Kassering
Vid slutet av enhetens livslängd ska den kasseras som elektriskt avfall enligt 
lokala föreskrifter.

/ 3.16 Allmänna säkerhetsråd
 VIKTIGT 

• Använd endast en certifierad 5V USB-laddare från en legitim leverantör 
med enheten (till exempel CE-märkt osv.) för att minimera risken för 
elektriska stötar och skador på enheten.
• I det osannolika fall att funktionaliteten hos närliggande utrustning försämras 
i närvaro av GlucoMen Day PENCAP ska du flytta enheten från närliggande 
utrustning.

• För att undvika försämrad prestanda hos GlucoMen Day PENCAP bör 
radioutrustning (såsom telefoner, datorer, trådlösa enheter, antenner,  
antennkablar osv.) inte användas närmare än 30 cm (12 tum) från enheten. 
Detta avstånd bör också iakttas för laddningskabeln om den är ansluten 
till enheten.
• För att minska risken för störningar från yttre källor, undvik att använda 
GlucoMen Day PENCAP nära starka källor till elektromagnetisk strålning 
(t.ex. DT, MRT, röntgenutrustning osv.).
• För att säkerställa enhetens korrekta drift bör du undvika att använda 
den intill eller staplad med annan elektrisk utrustning.

 Använd inte enheten i syrerika miljöer.

/ 4 Felsökning
/ 4.1 Injektion ej upptäckt
Den främsta orsaken till att injektioner inte upptäcks är att den optiska 
sensorn i enheten inte fungerar korrekt. Följande kan vara till hjälp för 
att lösa problemet:

• Se till att enheten är avsedd för den pennmodell den är fäst på (se 
AVSNITT 2.5).
• Se till att enheten är korrekt fäst och placerad på pennan, dvs. att den 
optiska sensorn är placerad nära doseringsvredet efter montering (se 
AVSNITT 3.1).
• Tryck ihop fästmekanismen för att säkerställa att enheten är korrekt 
fäst på pennan. Animationen ”Fäst på penna” visas när enheten är korrekt 
fäst på pennan (se AVSNITT 3.1).
• Se till att det inte finns någon ansamling av smuts osv. på den optiska 
sensorn (se AVSNITT 3.12 för rengöringsanvisningar).
• Om den fortfarande inte fungerar, avlägsna och sätt tillbaka enheten på 
pennan (se AVSNITT 3.8).
• Om injektioner fortfarande inte upptäcks, kontakta A. Menarini Diagno-
stics kundtjänst (anges på lådan).
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/ 4.2 Bländad sensor
Enhetens optiska sensor bländas när 
den exponeras direkt för intensivt 
ljus (t.ex. starkt solljus) och kan inte 
detektera doseringsvredets aktivitet. 
Skärmen visar den bländade sensor-
varningen.

Om detta händer ska du flytta enheten 
från det intensiva ljuset tills varningen 
inte längre visas. Enheten kan nu  
användas normalt.

/ 4.3 Spill
Om en olycka skulle inträffa och GlucoMen Day PENCAP exponeras för en 
vätska (t.ex. en kopp som välter och orsakar spill), ska du ta bort enhe-
ten från pennan, torka den försiktigt med en ren, torr trasa och låta den 
stå undanlagd i flera timmar innan den används igen.

 VIKTIGT 
Litiumjon-batteriet får inte utsättas för vatten eller andra vätskor.

/ 4.4 Systemfel
Om GlucoMen Day PENCAP-symboler-
na visas regelbundet på skärmen in-
nebär det att enheten har ett upprepat 
systemfel som den inte kan åtgärda. 
Om detta händer ska du sluta använda 
enheten och kontakta A. Menarini Dia-
gnostics kundtjänst (anges på lådan). 

/ 4.5 Misslyckad parkoppling
Det finns ett antal orsaker till att Blue-
tooth® -parkopplingen misslyckades.

De vanligaste orsakerna är följande:

1. Det kan bero på att lösenordet har skrivits in felaktigt i appen 
eller telefonen. Upprepa processen eller följ instruktionerna på 
din telefon eller app.

2. Kontrollera att din smartphone stöder anslutning till din Glu-
coMen Day PENCAP, och att du använderv GlucoLog RapidCalc 
appen.

3. Bluetooth® -funktionaliteten implementeras på olika sätt av 
olika tillverkare av mobila enheter. Det kan finnas en inkompati-
bilitet som inte kan åtgärdas.

Om du fortfarande inte kan parkoppla med önskad klientenhet, vänligen 
kontakta A. Menarini Diagnostics kundtjänst (anges på lådan).

/ 5 Skärmguide
Grafisk Referens

GlucoMen Day PENCAP-symbolen visas på 
skärmen i några sekunder efter att enheten 
har slagits på. Den visas även efter en fa-
briksåterställning. Symbolen efterföljs i al-
lmänhet av att Firmware-versionen visas på 
enheten i några sekunder.

När skärmen är påslagen visas timern på den. 
Timern räknar upp tiden sedan föregående in-
matning av doseringsvredet (under injektion) 
upptäcktes. Timern visar tiden sedan föreg-
ående injektion.

Symboler visas 
periodiskt
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Grafisk Referens

Om inga injektioner har upptäckts visas 
streckade linjer på skärmen.

Timervärde upp till 24 timmar (1 dygn) visas i 
HH : MM SS format (Timmar : Minuter Sekun-
der).

Om tiden sedan föregående injektion är mer 
än 1 dag visas antalet dagar i kalender- 
symbolen följt av HH : MM (Timmar : Minuter).

Efter en injektion återställs timern till 00 : 00 
00 (Timmar : Minuter Sekunder) och börjar 
räkna upp.

När skärmen är påslagen, om batteriet är lågt, 
visas varningen för lågt batteri några sekun-
der innan timern visas.

 VIKTIGT 
Ladda enheten helt om batterivarningen vi-
sas.

När batteriet är mycket lågt visas en blinkande 
kritisk batterivarning i några sekunder innan 
timern visas.

När en laddare är ansluten till enheten och 
batteriet inte är fulladdat visas denna anima-
tion i några sekunder innan timern visas.

Grafisk Referens

Laddningen är klar när batteriet är fulladdat. 
Grafiken visas i några sekunder innan timern 
visas.

Laddningsindikatorn tänds när en laddare är 
ansluten till enheten. Blinkande orange indike-
rar att laddning pågår.
Konstant grön indikerar att batteriet är full- 
laddat och laddningen är klar.

När GlucoMen Day PENCAP är korrekt fäst 
på pennan som den är avsedd för klickar 
hylsan till, fästmekanismen är inkopplad 
och displayen visar de två stängnings- 
komponenterna på skärmen.

Vid avlägsnande av en korrekt fäst enhet kop-
plas fästmekanismen ur och de två öppnings- 
komponenterna visas på skärmen.
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Grafisk Referens

När du parkopplar GlucoMen Day PENCAP till 
en app (t.ex. smartphoneapp) visas ett lösen-
ord på skärmen. Ange lösenordet som visas på 
enheten i din app för att slutföra parkopplings- 
processen.

 VIKTIGT 
Lösenordet är endast giltigt under en kort tid. 
Om det inte anges i appen försvinner det och 
parkopplingssekvensen måste upprepas.

Ett stängt hänglås visas som tecken på lyckad 
parkoppling.

Om parkopplingen misslyckas visas ett häng-
lås som korsas av en blinkande stapel.

Ett öppningsbart hänglås visas när du försöker 
rensa enhetens parkopplingsdata.

/ 6 Kontaktinformation
/ 6.1 Support
Kundsupportinformation för A. Menarini Diagnostics anges på lådan.

/ 6.2 Tillverkare
Tillverkad för Innovation Zed Ltd., NovaUCD, Belfield Innovation Park, 
Belfied, Dublin 4, Irland av Scandinavian Healthcare Ltd. Taiwan.

/ 6.3 Garanti
Din GlucoMen Day PENCAP garanteras att vara fri från material- och 
tillverkningsfel i två år från inköpsdatum (undantag anges nedan). Om 
din GlucoMen Day PENCAP när som helst under de första två åren efter 
köpet inte fungerar av någon anledning (annat än som beskrivs nedan)  
kommer den att ersättas med en ny GlucoMen Day PENCAP eller  
motsvarande kostnadsfritt.  

Grafisk Referens

När enheten upptäcker (någon aktivitet) rörelse 
av doseringsvredet under laddning visas en 
USB-kontakt som korsas av en blinkande stapel.

 STOPP. Injicera inte medan enheten lad-
das.

Enhetens optiska sensor kan bländas när den 
exponeras direkt för intensivt ljus (t.ex. star-
kt solljus) och kan inte känna av dosering-
svredets aktivitet. Om skärmen är påslagen 
och sensorn bländas visas varningen för den 
bländade sensorn.
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/ 7 Teknisk specifikation
/ 7.1 Specifikationer

Namn GlucoMen Day PENCAP

Modellnr IC-Connect

Livslängd 2 år

Typisk drifttid
Stöder kontinuerlig användning. 
Typisk drifttid – fem aktiveringar 
per dag på 30 sekunder vardera

Mått
Med fästmekanismen inkopplad 62 x 22 x 28 mm

Vikt 20 gram

Timerns noggrannhet
Tid sedan föregående injektion

15 sekunders förflyttning under 
ett dygn (24 timmar)

Datalagring Cirka 30 dagar

Batteri
Uppladdningsbart litiumjonbat-
teri, 3,7 VDC (nominell), 40 mAh, 
300 uppladdningscykler

Strömförbrukning Max. 105 mWatt

Laddningsklassificering USB 5VDC, min 500 mA C

Maximal intern arbetsspänning 9VDC

Garantin omfattas av följande undantag och begränsningar: 

• Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen.
• Denna garanti gäller inte enheter som fungerar felaktigt eller är ska-
dade på grund av uppenbar manipulering, missbruk, förändring, förs-
ummelse, obehörigt underhåll eller problem vid driften av GlucoMen Day 
PENCAP i enlighet med instruktionerna. 
• Det finns ingen annan uttrycklig garanti för denna produkt. Alternativet 
för utbyte, som beskrivs ovan, är garantigivarens enda skyldighet enligt 
denna garanti. 

Den ursprungliga köparen måste kontakta A. Menarini Diagnostics kund-
tjänst på numret som finns på förpackningen till GlucoMen Day PENCAP. 

A. Menarini Diagnostics har åtagit sig att använda din personliga information 
på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med lagen. Du har vår löfte att vi inte 
kommer att avslöja eller sälja din personliga information till tredje part. 

Den information du frivilligt tillhandahåller kommer att användas för att 
hjälpa oss bli bättre i framtiden.

/ 6.4 Ansvarsfriskrivning
 VIKTIGT 

• Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella problem, skador eller fun-
ktionsfel som uppstår på grund av oförutsägbara omständigheter.
• Modifiering och isärtagning av enheten är inte tillåten och kan störa 
prestanda och säkerhet.
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RoHS-direktivet 2011/65/EU – IEC 62321:2008

Elektromagnetisk kompatibilitet

CFR 47: del 15 under del b (Radiomodul FCC ID: WAP4008 se 
FCC-MEDDELANDE nedan)

ICES 003 från 2016; IC (Industry Canada) 
Radiomodul IC ID: 7922A-4008 notering nedan

ANSI 63.4 av 2014

RED – Radio Equipment Directive 2014/53/EU – pre-certified by supplier 

EU-försäkran om överensstämmelse finns i sin helhet på följande inter-
netadress: www.red.menarinidiagnostics.com

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

Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Enheten uppfyller 
kraven för godkännande av modulär sändare enligt FCC offentligt medde-
lande DA00-1407. Sändarens drift omfattas av följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.

(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskad drift.

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

Enheten uppfyller kraven för godkännande av modulär sändare enligt 
RSS-GEN. Driften omfattas av följande två villkor:

(1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar.

(2) Denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive 
störningar som kan orsaka oönskad drift.

/ 7.3 Förklaringar
Denna enhet har testats för att uppfylla el- och säkerhetskraven för:

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk

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

Radio
Certifierad Bluetooth® -modul 
FCC ID: WAP4008 
Tx & Rx frekvens: 2400-2800 
MHz Max. Tx effekt: 3 dBm

/ 7.2 Miljö- och driftförhållanden

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

Transport och lagring – 10 till 60 °C (14 till 140 °F),
45-85% RH

Laddning 10 to 45 °C (50 to 113 °F), 
45-85% RH

Höjd och atmosfärtryck < 3000 m (< 9840 fot) och
70-106 kPa

Grad av inkapslingsskydd IP22

Vibration / Slag / Stöt / Fall / 
Fritt fall

Transport över hela världen med 
flyg, väg, fartyg och tåg
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