Handleiding
cMed Plus App

Uw

app instellen
Download de cMed Plus App via de App Store of
Google Play op uw mobiele apparaat.

Voer een wachtwoord in dat aan de volgende
voorwaarden voldoet:
1.
2.
3.
4.
5.

Apple, het Apple-logo en AppStore®
zijn handelsmerken van Apple Inc.
Google Play en het logo van Google
Play zijn handelsmerken van Google
LLC.

Open de App en maak uw account aan. Voer uw
voornaam, achternaam en e-mailadres in

Ten minste acht tekens
Ten minste één hoofdletter
Ten minste één kleine letter
Ten minste één cijfer
Ten minste één speciaal teken zoals: ! @ #

Ga akkoord met de voorwaarden en klik op ‘Registreren’

Controleer uw e-mail: De App stuurt een e-mail
naar het door u opgegeven adres. Klik op de
knop om uw account te bevestigen

Voornaam
Achternaam
E-mailadres
Watchwoord
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Uw

app instellen
Scherm Mijn koppelingen: Druk op de knop TOEVOEGEN (+)
in de rechteronderhoek om het koppelen te starten. U moet
toegang hebben tot het cMed Plus-apparaat

Op het cMed Plus-apparaat: Druk in het
startscherm op het pictogram INSTELLINGEN in
de rechterbovenhoek

Pictogram
INSTELLINGEN

Knop TOEVOEGEN

Scherm cMed Plus koppelen: U kunt een QR-code scannen
OF een pincode invoeren wanneer deze door het cMed
Plus-apparaat is gegenereerd

Knop cMED PLUS QRCODE SCANNEN

Druk in het instellingenscherm van cMed Plus
op de knop KOPPELEN MET TOESTEL

Knop KOPPELEN
MET TOESTEL

Veld koppeling pincode
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Uw

app instellen
cMed Plus geeft een QR-code en pincode
weer. Deze zijn tijdelijk en verlopen na twee
minuten

Op uw mobiele apparaat: Druk op cMED
PLUS QR-CODE SCANNEN in de App en houd
uw apparaat boven cMed Plus om de code te
scannen

QR-code
Pincode
Aftellen naar
verlopen van codes

Als de tijd voor de codes is verlopen,
vraagt cMed Plus u om een nieuwe
QR-code en pincode te genereren

U kunt ook de pincode invoeren die
onder de QR-code staat

Knop
QR-CODE
OPNIEUW
GENEREREN
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Uw

app instellen
Selecteer na het koppelen of u de gebruiker van het cMed Plusapparaat bent of een zorgverlener voor die gebruiker

Druk op de knop SCHEMA ( ) van de cMed Plus-gebruiker om het
schema voor de doseringen in de huidige cassette te bekijken

DIT IS MIJN TOESTEL
IK BEN EEN ZORGVERLENER
Knop SCHEMA

U ziet de gekoppelde cMed Plus-gebruiker nu in
het scherm Mijn koppelingen

Druk op de knop MEER ( ) van de cMed Plus-gebruiker om:
1.
2.
3.

Aan te geven welke meldingen u wilt ontvangen
Het waarschuwingsvenster in te stellen voor vroege en gemiste doseringen
Het telefoonnummer van de cMed Plus-gebruiker in te voeren om rechtstreeks
vanuit de app te bellen

Gekoppelde cMed Plus-gebruiker

Knop MEER
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Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 030 692 7050 of service@focuscura.nl.
Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

