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Wat is het A5X-toestel?

A5X is een toestel geproduceerd 
door NUU Mobile, gedistribueerd 
door Abbott, dat compatibel is met 
FreeStyle LibreLink Special Edition.

Voor wie is A5X bedoeld?

FreeStyle LibreLink Special Edition 
is bedoeld voor gebruikers van 
FreeStyle Libre 2 die geen reader 
of mogelijkheid tot een smartphone 
hebben die compatibel is met 
de FreeStyle LibreLink-app.

FreeStyle LibreLink Special Edition is 
compatibel met het A5X-toestel
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Snelstartgids

A5X-toestel

Aan de slag Instructiekaart 
(verbinding maken met wifi 
en een app downloaden)

Opladersnoer 

en stekker

De doos van het A5X-toestel bevat alles 
wat nodig is om te starten
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��  Scrol en tik op een taal 
om deze te selecteren. 
Tik vervolgens op de 
pijl naar rechts.

��  Schakel het toestel in 
door op de aan/uit-
knop te drukken totdat 
het scherm oplicht.

De batterij van 
het A5X-toestel is 
al opgeladen en 
klaar voor gebruik.

Ga naar een plek waar wifi is.
Zorg ervoor dat je een e-mailadres 
hebt en klaar bent om een account 
aan te maken (optioneel).

Stap 1: Het A5X-toestel instellen
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��  Tik op AKKOORD om 
de juridische documenten 
te accepteren. Het 
instellen van het toestel 
is nu voltooid.

��  Veeg omhoog om het 
juridisch document 
door te nemen.
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��  Tik op de pijl 
naar rechts.

��  Tik op het bekende 
wifi-netwerk waarmee 
het toestel verbinding 
moet maken.

Stap 1: Het A5X-toestel instellen

8



#

��  Tik op het oog-
pictogram om het 
ingevoerde wachtwoord 
te bekijken.

��  Tik indien nodig op 
Voer wachtwoord in. 
Voer het wachtwoord 
voor de wifi in.
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��  Tik op AANSLUITEN.  
Terwijl het apparaat nog 
steeds verbonden is met wifi, 
wacht je nu tot 2 minuten 
totdat de NUU App Store 
klaar is met instellen. Raad 
aan om gedurende deze 2 
minuten niet op een van de 
app-pictogrammen te tikken.

��  De NUU App Store wordt 
automatisch gestart zodra 
de installatie is voltooid. Tik 
terwijl je verbonden bent met 
wifi op de knop Installeren 
(en niet op het pictogram 
of een andere plek) in de 
NUU App Store en wacht 
tot de app is gedownload.

Stap 1: Het A5X-toestel instellen
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��  Nadat je verbinding hebt 
gemaakt met het wifinetwerk, 
tik je op de knop Installeren 
(en niet op het pictogram 
of een andere plek) naast 
FreeStyle LibreLink Special 
Edition in de NUU App 
Store en wacht je totdat 
de app is gedownload. 

��  Tijdens het installeren zie je 
een groene balk en verandert 
de tekst in de groene knop 
naar Bezig met installeren.

Wanneer het installeren is 
voltooid, verdwijnt de groene 
balk en wordt de groene 
installatieknop rood en toont 
deze het woord Verwijderen.

Stap 2: FreeStyle LibreLink Special Edition installeren
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��  Zodra het downloaden van 
de app is voltooid, tik je op 
de ronde Android-knop.
Vervolgens verschijnt het 
pictogram van FreeStyle 
LibreLink Special Edition 
op het startscherm 
van het toestel.

��  Tik op het pictogram van 
FreeStyle LibreLink 
Special Edition. 
Wacht totdat de app is 
geladen. Denk eraan dat 
wifiverbinding nog steeds 
nodig is. Het laden kan 
even duren, afhankelijk 
van de snelheid van de 
internetverbinding.

Stap 2: FreeStyle LibreLink Special Edition installeren
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  Er zijn drie opties om 
de app te starten:

A   Maak een nieuw LibreView1-
account om glucosegegevens 
te delen met het zorgteam, 
zodat gegevens automatisch 
beschikbaar2 zijn voorafgaand 
aan bezoeken aan de praktijk 
(aanbevolen optie, zie Stap 4  
op de volgende pagina).

B   Meld je aan met een 
e-mailadres van een bestaand 
LibreView-account (zie 
Optie B op pagina 46).

C   Gebruik de app zonder een 
LibreView-account. Als de 
gebruiker geen e-mailadres heeft 
of geen LibreView-account wil 
aanmaken, kan die aan de slag 
zonder LibreView-account 
(zie Optie C op pagina 52).

Volg de verdere instructies op het scherm om het instellen 
van de app af te ronden. Zodra de app is ingesteld, is er 
geen internet meer nodig om glucosewaarden te bekijken.

Stap 3: FreeStyle LibreLink Special Edition instellen
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��  Tik op VOLGENDE 
om het land te 
bevestigen.

��  Tik op AAN DE SLAG 
om te beginnen.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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��  Lees de gebruiks voor-
waarden en tik op 
ACCEPTEREN om de 
gebruiksvoorwaarden 
te accepteren.

��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.

��  Lees de privacyverklaring 
en tik op ACCEPTEREN 
om de privacyverklaring 
te accepteren.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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��  Tik op ACCOUNT 
AANMAKEN om 
een nieuw account 
in te stellen.

��  Tik op Voornaam en 
voer de voornaam in.  
Tik op Achter naam en 
voer de achternaam in.  
Tik op Geboortedatum 
of tik op het driehoekje.

Als de gebruiker geen e-mailadres heeft of geen LibreView1-account 
wil aanmaken, kan die aan de slag zonder LibreView1-account 
door op Overslaan te tikken. Zie Optie C op pagina 52.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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��  Tik op de pijlen voor 
de maand en tik op 
de datum. Tik op OK.

��  Veeg omhoog of omlaag 
om het geboortejaar te 
vinden en tik dan op 
het geboortejaar.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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  Als je een fout maakt, kun 
je opnieuw op tikken of op 
de pijl naar links tikken. 
Tik op VOLGENDE 
om door te gaan.

  Tik op E-mail en voer het 
e-mailadres in. 
Tik op Wachtwoord en voer 
het wachtwoord in.
Tik op Wachtwoord 
bevestigen en voer het 
wachtwoord nogmaals in.
Tik op de optie Ja als de 
gebruiker informatie van 
Abbott wil ontvangen. Tik op 
ACCOUNT AANMAKEN.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken

21



  Tik op VOLGENDE 
om het land en de 
meeteenheid te 
bevestigen.

  Tik op de gewenste 
koolhydraateenheid.  
Tik op VOLGENDE.

Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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  Tik op het gewenste 
scangeluid. Tik op 
VOLGENDE.
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Stap 4: Een nieuw LibreView1-account aanmaken
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 Tik op VOLGENDE om de 
app-uitleg te starten zodat 
gebruikers hun glucosewaarden 
leren begrijpen. 

Neem de uitleg door met 
de knop VOLGENDE. 

Stap 5: Een nieuwe sensor starten met de app
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Neem de uitleg door met 
de knop VOLGENDE. 

Vervolgens tik je op GEREED 
om de uitleg te voltooien.

Stap 5: Een nieuwe sensor starten met de app
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Stap 5: Een nieuwe sensor starten met de app
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Volg altijd dezelfde stappen bij het 
scannen van de sensor met de app.
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Neem de uitleg door met de 
knop VOLGENDE.

��  Nadat een nieuwe sensor is 
aangebracht op de achter zijde 
van de bovenarm:

A   Scan je de sensor met het 
midden deel van de achter kant 
van het A5X-toestel om de 
sensor te starten. De gebruiker 
moet het middendeel van het 
toestel mogelijk een paar keer 
boven de sensor bewegen 
om de juiste positie te vinden.

B   Zodra je de eerste toon of 
trilling hoort, houd je het 
toestel lang (min 5 seconde) 
vast (niet verplaatsen) totdat 
je de tweede toon of trilling 
hoort, wat aangeeft dat de 
sensor is gestart en dat het 
toestel klaar is voor gebruik.

C   Je kunt na de tweede toon 
of trilling het toestel van 
de sensor weghalen.

Stap 5: Een nieuwe sensor starten met de app
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��  Nadat er 60 minuten zijn 
verstreken, Scan je de 
sensor om je actuele 
glucosewaarde te bekijken. 
Je moet minimaal één keer in 
de 8 uur scannen voor een 
compleet glucoseoverzicht.

��  De sensor kan worden 
gebruikt om je glucose na 
60 minuten te controleren. 
Een afteltimer in de app 
geeft aan hoeveel tijd er 
van de 60 minuten over is.

Stap 5: Een nieuwe sensor starten met de app
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��  Tik op het  
menupictogram

��  Tik vervolgens 
op Alarmen

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Lees de schermen met 
de uitleg over de 
glucose alarmen en tik 
op VOLGENDE.

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Lees de uitleg over de 
modus Niet Storen en 
Tik op op VOLGENDE.

��  Geef de app toestemming 
om op de achtergrond 
actief te blijven door te 
tikken op VOLGENDE.

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Bevestig het instellen 
van de modus Niet 
storen door op 
VOLGENDE te tikken.

��  Schuif de stip voor 
de app naar de AAN-
positie om deze 
modus in te schakelen.
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��  Tik vervolgens op TOESTAAN 
om 'Niet storen' te negeren. 
Als de modus 'Niet storen' is 
ingeschakeld, verhindert deze 
modus dat gebruikers glucose-
alarmen krijgen. Om alarmen te 
ontvangen, moet je de modus 
'Niet storen' toestaan. 
Tik vervolgens op de Android-
knop Terug.

��  Tik op laag 
glucose-alarm.

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Verschuif de stip om 
laag glucose-Alarm 
in te schakelen.

��  Tik op OK om te 
bevestigen om het 
alarm signaalverlies 
automatisch in 
te schakelen.
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��  Tik op de glucose-
drempel om deze 
te wijzigen naar een 
andere glucosewaarde.

��  Veeg omhoog of omlaag 
om een glucosedrempel 
te selecteren en tik 
op OPSLAAN.
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Voor het instellen van  
een hoog glucose-
alarm begin je vanaf 
stap 1 op pagina 34

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Tik op het 
startscherm op het 
menupictogram 
met drie stipjes 
(rechtsboven).

��  Tik op App-
instellingen

Het glucosedoelbereik is standaard ingesteld op een waarde tussen 
3,9-10,0 mmol/l. Gebruikers kunnen dit bereik zo nodig aanpassen.

EXTRA 
Glucosealarmen instellen en streefbereik wijzigen
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��  Tik op 
Rapportinstellingen.

��  Het doelbereik is standaard 
ingesteld op een waarde 
tussen 3,9-10,0 mmol/l.  
Als de gebruiker dit wil 
veranderen, veegt die 
omhoog of omlaag om de 
waarden van het 
glucosedoelbereik te 
wijzigen en tikt die 
vervolgens op OPSLAAN.
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��  Tik op 
Instellingen.

��  Scroll naar de 
onderkant van 
het scherm.

EXTRA 
Een tijdzone instellen
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�� Klik op Systeem. ��  Klik op Datum 
en tijd.
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��  Verschuif de stip 
om Automatische 
tijdzone uit te 
schakelen.

��  Klik op Tijdzone 
selecteren.

EXTRA 
Een tijdzone instellen

42



#

�� Klik op Regio. �� Typ je land.
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� �  Klik op je land.2 ��  Tik je op de ronde 
Android-knop 
aan de onderkant 
van het scherm.
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EXTRA 
Een tijdzone instellen
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��  Voer het E-mailadres 
en Wachtwoord van het 
LibreView-account in. 
Tik op AANMELDEN.

��  Tik op Aanmelden 
om te beginnen.

Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 
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��  Lees de gebruiks voor-
waarden en tik op 
ACCEPTEREN om de 
gebruiksvoorwaarden 
te accepteren.

��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.

Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 
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��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.

��  Lees de privacyverklaring 
en tik op ACCEPTEREN 
om de privacyverklaring 
te accepteren.

Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 

48



#

��  Tik op VOLGENDE 
om het land en 
de meeteenheid 
te bevestigen.

��  Tik op de gewenste 
koolhydraateenheid. 
Tik op VOLGENDE.

Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 
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��  Tik op het gewenste 
scan geluid. Tik op 
VOLGENDE.
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Om een sensor te 
starten ga je terug 
naar pagina 27.

Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 
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Optie B: Inloggen op bestaand LibreView1-account 
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��  Tik op VOLGENDE 
om het land te 
bevestigen.

��  Tik op AAN DE SLAG 
om te beginnen.

Optie C: FreeStyle LibreLink Special Edition 
gebruiken zonder account 

52



#

��  Lees de gebruiks voor-
waarden en tik op 
ACCEPTEREN om de 
gebruiksvoorwaarden 
te accepteren.

��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.
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Optie C: FreeStyle LibreLink Special Edition 
gebruiken zonder account 

��  Lees de privacyverklaring 
en tik op ACCEPTEREN 
om de privacyverklaring 
te accepteren.

��  Tik op het vakje om 
dit te selecteren en 
tik vervolgens op 
ACCEPTEREN.
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��  Tik op Overslaan 
door te gaan zonder 
een nieuw LibreView-
account aan te maken.

��  Tik op GA VERDER 
om te bevestigen
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��  Tik op VOLGENDE 
om het land en 
de meeteenheid 
te bevestigen.

  Tik op de gewenste 
koolhydraateenheid. 
Tik op VOLGENDE.

Optie C: FreeStyle LibreLink Special Edition  
gebruiken zonder account
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  Tik op het gewenste 
scan geluid. Tik op 
VOLGENDE.
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Om een sensor te 
starten ga je terug 
naar pagina 27.
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1.  De LibreView-website is alleen compatibel met bepaalde besturingssystemen en 
browsers. Raadpleeg www.LibreView.com voor meer informatie. De LibreView-
gegevensbeheersoftware is bedoeld voor zowel patiënten als zorgverleners, om mensen 
met diabetes en hun zorgverleners te helpen bij het beoordelen, analyseren en evalueren 
van historische gucosegegevens ter ondersteuning van effectief diabetesmanagement. 
De LibreView-software is niet bedoeld als behandelbeslissing of als vervanging voor 
professioneel gezondheidsadvies.

2.   Als het geselecteerde land meerdere tijdzones heeft, tikt de gebruiker vóór stap 10 op een 
stad met een vergelijkbare tijdzone.

# Gesimuleerde gegevens alleen ter illustratie; geen echte patiënt of gegevens. 
§ Afbeeldingen ter illustratie, dit is geen echte patiënt of professionele zorgverlener.

FreeStyle Libre 2 heeft CE markering (2797).

© 2021 Abbott. • FreeStyle, Libre, en gerelateerde merkaanduidingen zijn eigendom van 
Abbott. Andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Abbott B.V., Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp. • ADC-49827 v1.0 12/21

Referenties
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Notities
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Bezoek de website  
www.FreeStyleLibreLink-se.nl
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