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A5X med FreeStyle LibreLink 
Special Edition Appen er for 
brukere med FreeStyle Libre/
FreeStyle Libre 2 som ikke har en 
avleser eller en smarttelefon som 
er kompatibel med FreeStyle 
LibreLink Appen.

A5X er en enhet produsert av 
NUU Mobile og distribuert av 
Abbott, som er kompatibel 
med FreeStyle Special 
Edition Appen.

Hva er         
enheten?

Hvem er         for?

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er 
kompatibel med  enheten
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Ladekabel og 
stikkontakt

A5X enhet Komme i gang med 

A5X veiledning

Komme i gang 
Instruksjonskort
(slik kobler du til Wi-Fi 
for å laste ned en app)

Esken med  enheten inneholder alt som trengs til oppstart
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1. Slå på 
enheten ved å 
trykke på «på»-
knappen til 
skjermen lyser 
opp.

 2. BLA ned og 
TRYKK på det 
språk du ønsker. 
TRYKK deretter 
på FREMOVER-
PILEN

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen��������������������

TIPS
1.  Batteriet i A5X 

enheten er 
allerede ladet og 
klart til bruk

2.  Gå til et område 
med Wi-Fi

3.  Ha e-post 
adressen klar for 
å opprette en 
konto (valgfritt)
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3. SVEIP opp for å gå 
gjennom det juridiske 
dokumentet.

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen (forts.)

4. TRYKK på BLI ENIGE 
for å godta de juridiske 
dokumentene.
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5. TRYKK på 
FREMOVER-PILEN.

6. TRYKK på det Wi-Fi 
nettverk du ønsker å bruke 
for å koble til enheten.

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen (forts.)
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7. TRYKK på 
Angi passord om 
nødvendig. Skriv 
deretter Wi-Fi-
passordet.

8. TRYKK på 
øyeikonet for å se 
passordet når det 
skrives.

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen (forts.)
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9. TRYKK på KOBLE 
TIL. Mens enheten 
fortsatt er koblet til 
WiFi, vent opptil 2 
minutter for at NUU 
App Store skal fullføre 
oppsettet. Vi anbefaler 
å ikke trykke på noen 
av app-ikonene under 
disse 2 minutter.

10. NUU App Store 
starter opp automatisk, 
når den er ferdig med å 
sette opp. Mens du er 
koblet til Wi-Fi, TRYKK 
på knappen INSTALLERE 
ved siden av appikonet 
for FreeStyle LibreLink 
Special Edition Appen i 
NUU App Store og vent 
på at appen lastes ned.
Brukeren må TRYKKE på 
knappen INSTALLERE, 
ikke på ikonet eller et 
annet sted, for å laste ned 
appen.

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen (forts.)
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11. Når nedlasting av 
appen er fullført, TRYKK 
på sirkelknappen i Android.

Merk: Når installeringen av 
appen er fullført, forsvinner 
den grønne linjen, og den 
grønne Installer-knappen 
blir rød med teksten 
«Avinstaller».

Deretter vises appikonet 
for FreeStyle LibreLink 
Special Edition Appen på 
startskjermen for enheten.

Trinn 1: Konfigurering av  enheten  
og nedlasting av FreeStyle LibreLink  
Special Edition Appen (forts.)
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Trinn 2: Konfigurering av FreeStyle LibreLink 
Special Edition Appen

1
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1. TRYKK på appikonet for FreeStyle 
LibreLink Special Edition Appen.

Vent på at appen lastes inn.

Vær oppmerksom på at Wi-Fi fortsatt er 
påkrevd.

Dette kan ta noe tid, avhengig av 
hastigheten på internettilkoblingen.
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Trinn 2: Konfigurering av FreeStyle LibreLink 
Special Edition Appen (forts.)��������������������

A.  Opprette en konto i 
LibreView1 for å dele 
glukoseinformasjon 
med helsepersonalet, 
slik at informasjonen 
automatisk er tilg-
jengelig2 før besøk 
på kontoret (anbe-
falt alternativ). Hvis 
brukeren ikke har en 
e-postadresse eller 
ikke vil opprette en 
LibreView konto, kan 
brukeren komme i 
gang uten en Libre-
View konto.Se Alter-
nativ C i tillegget.

B.  LOGGE INN med 
e-postadressen for en 
eksisterende LibreView 
konto. 

    (Se siden i tillegget.)

C.  Bruke appen uten en 
LibreView konto. 

     (Se siden i tillegget.)

Fortsett å følge instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurering av appen. 
Når appen er konfigurert, er det ikke påkrevd med en internettilkobling for å sjekke 
glukoseavlesinger.

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon. 2. Automatisk opplasting av glukoseinformasjon fra appen FreeStyle LibreLink Special Edition krever registrering i Libre-
View og en trådløs internettilkobling.

2. For å starte appen finnes det tre alternativer:
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Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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2. TRYKK på NESTE for å 
bekrefte land.

1. TRYKK på KOM I 
GANG NÅ for å komme 
i gang.



131. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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4. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK  
på GODTA.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

1

3. Les Vilkår for bruk 
og TRYKK  på GODTA 
for å godta Vilkår for 
bruk.
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Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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6. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK  
på GODTA.

5. Les 
Personvernerklæring 
og TRYKK på 
GODTA for å godta 
personvernerklæringen.



151. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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8. TRYKK på Fornavn 
og angi fornavn.

TRYKK på Etternavn 
og angi etternavn.

TRYKK på fødselsdato 
eller TRYKK på pilen.

Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

7. TRYKK på 
OPPRETT KONTO for å 
konfigurere en ny konto 
og gå videre til trinn 8. 
Eller, TRYKK på Hopp 
over for å bruke appen 
uten en LibreView1 
konto.

Hvis brukeren ikke har 
en e-postadresse eller 
ikke vil opprette en 
LibreView konto, kan 
brukeren komme i gang 
uten en LibreView1 
konto ved å trykke 
på Hopp over. Se 
Alternativ C i tillegget.
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Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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10. TRYKK på pilene 
for måneden og TRYKK  
på datoen. TRYKK på 
OK.  

9. Sveip opp eller 
ned for å finne 
fødselsåret, TRYKK 
på fødselsåret.
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Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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12. TRYKK på E-post  
og angi e-postadresse.

TRYKK på Passord og  
angi passord.

TRYKK på Bekreft passord 
og angi passord på nytt.

TRYKK på alternativet for 
om brukeren ønsker å motta 
informasjon fra Abbott.

TRYKK på OPPRETT 
KONTO.

11. Hvis brukeren gjør 
en feil, kan brukeren 
TRYKKE på området 
på nytt eller TRYKKE 
på tilbake-pilen.

TRYKK på NESTE for 
å fortsette.
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Alternativ A: Opprette en ny LibreView1 konto 
(forts.)

1. Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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13. TRYKK på NESTE for å bekrefte 
land og måleenhet.
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Trinn 3: Start av en ny sensor med appen��������������������

TRYKK på NESTE for å starte veiledningen for appen, slik at brukerne kan forstå glukoseavlesingene.
Les gjennom veiledningen ved å trykke på NESTE. TRYKK deretter på FULLFØRT for å fullføre 
veiledningen.
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Trinn 3: Start av en ny sensor med appen (forts.)��������������������

1. Etter å ha festet en ny sensor 
på baksiden av overarmen,

A. Hold midten av baksiden av 
A5X for å begynne å SKANNE 
sensoren. Brukeren må kanskje 
flytte midten av enheten over 
sensoren noen ganger for å finne 
riktig posisjon.

B. Når brukeren hører den første 
tonen eller vibrasjonen, fortsett 
å holde enheten på samme sted 
(ikke flytt den rundt) til brukeren 
hører den andre tonen eller 
vibrasjonen, som indikerer at 
sensoren har startet og enheten 
er klar til bruk.

C. Flytt enheten vekk fra 
sensoren etter den andre tonen 
eller vibrasjonen.

Følg de samme trinnene 
hver gang du skanner 
sensoren med appen.
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1

3. Etter at 60 minutter har 
gått, SKANN sensoren for 
å vite nåværende glukose.

Det må skannes én 
gang hver 8. time for full 
glukosehistorikk.

2. Sensoren kan 
brukes til å kontrollere 
glukosen etter 60 
minutter.

En nedtelling i appen 
indikerer hvor mye tid 
som gjenstår av de 60 
minuttene.

Trinn 3: Start av en ny sensor med appen (forts.)

14.42
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Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet��������������������

2. TRYKK deretter på 
ALARMER.

1. TRYKK på MENY-
ikonet.
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3. Les skjermbildene med veiledning for glukosealarmer og TRYKK på NESTE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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5. Les veiledningen for 
Ikke forstyrr og TRYKK på 
NESTE.

4. Bekreft at du godtar 
at appen kan kjøre 
i bakgrunnen ved å 
TRYKKE på TILLAT, 
og deretter TRYKK på 
NESTE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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6. Bekreft 
innstillingen for 
Ikke forstyrr ved å 
TRYKKE på NESTE.

7. SKYV punktet for 
appen til posisjonen PÅ 
for å aktivere.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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8. TRYKK deretter på TILLAT for å overstyre Ikke forstyrr.

Modusen «Ikke forstyrr» hindrer brukere i å få glukosealarmer hvis 
Ikke forstyrr er slått på. Godta overstyring av Ikke forstyrr for å få 
alarmer.

Trykk deretter på tilbake-knappen.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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Høy glukosealarm kan settes opp ved å bruke de samme trinnene
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2. SKYV punktet for å 
slå på lav glukose-alarm.

1. TRYKK på lav 
glukose-alarm.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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4. TRYKK på 
glukosegrensen for å bytte 
til en annen glukoseverdi.

3. TRYKK på OK for å 
bekrefte at Signaltap-
alarmen automatisk er 
slått på.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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5. Sveip opp eller ned for 
å velge glukosegrense og 
TRYKK på LAGRE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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1. På 
startskjermen, 
TRYKK på 
overflyt-
menyikonet 
(øverste høyre 
hjørne).

TRYKK på  
Appinnstillinger

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)

TIPS
Målglukoseområdet 
er satt mellom  
3,9–10,0 mmol/L  
som standard.

Brukere kan endre 
dette ved behov.
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2. TRYKK på  
Rapportinnstillinger.

3. Målglukoseområdet 
er satt mellom 3,9–10,0 
mmol/L som standard.

Hvis brukeren vil 
endre det, sveip opp 
eller ned for å endre 
målglukoseområdet 
for glukoseverdier og 
TRYKK på LAGRE.

Slik stiller du inn glukosealarmer og endrer 
målglukoseområdet (forts.)
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FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er kompatibel med A5X 
enheten produsert av NUU Mobile og distribuert av Abbott. 

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen er for brukere med 
FreeStyle Libre/FreeStyle Libre 2 som ikke har en avleser eller en 
smarttelefon som er kompatibel med appen FreeStyle LibreLink.

FreeStyle LibreLink Special Edition Appen kan sammenlignes 
med en avleser, med muligheten for å skanne sensorer og få 
glukoseavlesinger, og kan brukes uten en internettilkobling etter at 
appen er konfigurert.

Ring kundeservice på +47 800 87 100 hvis du har spørsmål. 
Åpningstiden er kl. 09:00 til kl. 15:00 på alle hverdager.

1. Appen FreeStyle LibreLink Special Edition er for øyeblikket bare kompatibel med A5X enheten. 2. Fingerstikk er nødvendig dersom glukoseavlesinger [og -alarmer] ikke samsvarer med symptomer eller forventninger. Free-
Style, Libre og relaterte varemerker eies av Abbott. Andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Bruk av A5X med FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen1 i stedet for en avleser

Hvorfor stikke2 når du kan skanne?

��������������������
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Alternativ B: Logg inn på en eksisterende 
LibreView1 konto

1.Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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2. Angi e-postadresse og 
passord for LibreView.

TRYKK på LOGG PÅ.

1. TRYKK på Logg 
på for å komme i 
gang.



351.Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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Alternativ B: Logg inn på en eksisterende 
LibreView1 konto (forts.)

4. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK 
på GODTA.

3. Les Vilkår for bruk 
og TRYKK på GODTA 
for å godta Vilkår for 
bruk.



361.Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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6. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK på 
GODTA.

Alternativ B: Logg inn på en eksisterende 
LibreView1 konto (forts.)

5. Les 
Personvernerklæring 
og TRYKK på 
GODTA for å godta 
personvernerklæringen.



371.Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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Alternativ B: Logg inn på en eksisterende 
LibreView1 konto (forts.)

1

7. TRYKK på NESTE for å bekrefte 
land og måleenhet.



381.Nettstedet til LibreView er kun kompatibelt med enkelte operativsystemer og nettlesere. Se www.libreview.com for ytterligere informasjon.

1
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Alternativ B: Logg inn på en eksisterende 
LibreView1 konto (forts.)

9. TRYKK på ønsket 
avlesningslyd. TRYKK på 
NESTE.

8. TRYKK på 
ønsket enhet for 
karbohydrater. 
TRYKK på NESTE.
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Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd

1
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2. TRYKK på NESTE 
for å bekrefte land.

1. TRYKK på KOM 
I GANG NÅ for å 
komme i gang.
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Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd (forts.)

4. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK på 
GODTA.

3. Les Vilkår for bruk 
og TRYKK på GODTA 
for å godta Vilkår for 
bruk.
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Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd (forts.)

6. TRYKK på boksen for 
å krysse av, og TRYKK 
på GODTA.

5. Les 
Personvernerklæring 
og TRYKK på 
GODTA for å godta 
personvernerklæringen.
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1
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8. TRYKK på 
FORTSETT for å 
bekrefte.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd (forts.)

7. TRYKK på Hopp 
over for å fortsette 
uten å opprette en ny 
LibreView konto.
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9 TRYKK på NESTE for å bekrefte 
land og måleenhet.

��������������������

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd (forts.)
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1
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11. TRYKK på ønsket 
avlesningslyd. TRYKK 
på NESTE.

10. TRYKK på ønsket 
enhet for karbohydrater.  
TRYKK på NESTE.

Alternativ C: Bruk FreeStyle LibreLink Special 
Edition Appen i kontoløs modus, Wi-Fi er ikke 
påkrevd (forts.)


