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Quick guide

D I N  I N S U L I N P E N  B L I V E R  S M A R T  O G  K L O G
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Mallya er en enhed for trådløs indsamling og overførsel af dosisdata administreret 
af en insulinindsprøjtningspen.

FUNKTIONER

Mallya er sammensat af en hovedenhed og et tommelfingerhjul, der skal monteres 
på en engangsinsulinpen.

Mallya giver dig mulighed for at:
- Registrere den dosis, der er valgt til indsprøjtning (insulindosis),
- Registrere dato og klokkeslæt for hver insulindosisindsprøjtning,
- Overføre dosis, dato og klokkeslæt for hver indsprøjtning til en kompatibel App, 
når enheden er parret med en smartphone via Bluetooth.

ANVENDELSESFORMÅL

Mallya har til formål at hjælpe patienter med at føre nøjagtige optegnelser over 
deres insulinindsprøjtninger.

Du kan bruge Mallya uden mobilAppen (i dette tilfælde gemmes 
indsprøjtningsdataene ikke og kan ikke deles), eller du kan forbinde enheden til 
en mobilApp.
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           Advarsler: Forkert betjening kan medfølge alvorlig personskade eller død

- Tag Mallya ud af strøm-USB-kablet, før du bruger Mallya.
- Mallya er ikke vandtæt og er ikke beskyttet mod vand- eller fugtindtrængning:
Udsæt ikke enheden for fugt. Nedsænk ikke enheden i vand eller rengør den ikke under 
rindende vand.
- Undgå at bruge Mallya i nærheden af PACEMAKERE og DEFIBRILLATORER.
- Mallya indeholder en magnet. Undgå kontakt med metaldele under brug.
- Du må ikke selv adskille, modificere eller reparere enheden.
- Overlad alle reparationer til den forhandler, der er godkendt af BIOCORP PRODUCTION, 
hvis oplysninger fremgår på emballagen.
- Udsæt ikke enheden for temperaturer over 40°C (104°F) eller for flammer

          Forholdsregler: Forkert brug kan resultere i personskade eller ejendomsskade

- Læs venligst omhyggeligt alle instruktioner i brugervejledningen før du bruger enheden.
- Beskyt dine personlige helbredsdata med en adgangskode på din smartphone.
- Tør ikke Mallyas ydre af med kemikalier eller opløsningsmidler (f.eks. acetone). Det 
kan forårsage misfarvning eller forringelse.
- Hvis enheden har fået et eksternt mekanisk stød (slag, stød, fald osv.), kan det 
forårsage en funktionsfejl. I dette tilfælde bedes du kontakte en forhandler autoriseret 
af BIOCORP PRODUCTION for teknisk assistance.
- Mallya leveres med et USB-kabel. Brug ikke andet kabel end dette til at forbinde Mallya 
til USB-porten.

* LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN SOM ER TILGÆNGELIG PÅ WEBSTEDET MY-MALLYA.COM FOR 
AT FÅ ADGANG TIL DEN KOMPLETTE LISTE OVER ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER
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> DOWNLOAD APPTRIN 1

Mallya tilslutter din insulinpen 
til din smartphone.

Brug smartphone-Appen til at 
gemme dine indsprøjtninger 
over tid.

Download Appen på:
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>   UDPAK ENHEDENTRIN 2

NB!:

- Pakken indeholder 2 tommelfingerhjul 
(1 udskiftningshjul)

- Reset-nøglen  (        ) er ikke påkrævet 
ved opstart

1x
USB-

KABEL

2x

eller

MALLYA 
TOMMELFINGERHJUL

1x
MALLYA 

HOVEDENHED

1x
NULSTILLINGS/
RESET NØGLE
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>   OPLADE HOVEDENHEDENTRIN 3

NULSTILLINGS/
RESET NØGLE

Brug det medfølgende USB-kabel og tilslut Mallya-hovedenheden til 
en port eller stikkontakt. Lad enheden oplade i mindst 10 minutter, 
og gå derefter over til trin 4.

Mallyas LED blinker langsomt 
grønt, når hovedenheden oplades.

NB!:

Mallya er opladet efter ca. 2 timers opladning.
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>   TRÆK STIKKET UD AF 
HOVEDENHEDEN OG INDSTIL DETTRIN 4

Hvis LED’en blinker 
orange, skal du 
langsomt vippe 
modtagerenheden 
fra side til side for at 
INDSTILLE den.

Fortsæt med at vippe den indtil den lyser grønt:

Hovedenheden 
bipper, og LED’en 
bliver grøn.

Derefter 
slukker 
LED’en.

Træk USB kabelen ud af 
Mallya hovedenheden.

Hvis LED’en ikke lyser efter at 
have taget stikket ud, skal du gå 
direkte til trin 5.
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TRIN 5 >   MONTERE HOVEDENHEDEN PÅ 
PENNEN

5.1 - Holde Mallya-
hovedenheden så 
det firkantede klare 
plastikvindue vender mod 
dig.

5.2 - Juster Mallyas skærmen med 
insulinpennens dosisskærmen, og 
klips derefter modtagerenheden 
fast på pennen.

5.3 - Sørg for at Mallya-vinduet 
står på linje med insulinpennens 
dosisskærm.
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TRIN 6 >   MONTER TOMMELFINGERHJULET 
PÅ DIN PEN

Placer og indsæt Mallya-
tommelfingerhjulet på 
insulinpennens knap.

Mallya LED-indikatoren blinker orange 
og grønt, når Mallya-hovedenheden og 
tommelfingerhjulet er korrekt placeret 
på insulinpennens.

Bemærk - Hvis LED-indikatoren forbliver orange, kan det betyde:

At vinduerne ikke er 
justeret korrekt.

Tommelfingerhjulet 
ikke er skubbet langt 
nok ned.

Korrekt 
justering.
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TRIN 7 >   PAR DIN ENHED MED DIN 
SMERTPHONE

A - Sørg for at Mallya er inden for 30  
      cm fra din smartphone.

B - Når Appen er åben, skal du følge 
      instruktionerne i menuen.

Når Mallya-LED’en bliver grøn, er din 
enhed parret, og din insulinpen er 
klar til brug.
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OVERFØR MALLYA PÅ EN NY PEN

A - Ved at holde insulinpennen fast i den ene hånd, og fjerne 
hovedenheden med den anden hånd.
B - Fjern Mallya-tommelfingerhjulet ved at trække den ud af 
indsprøjtningsknappen på pennen.

C - Følg trin 5 og 6 ovenfor for at 
montere Mallya-hovedenheden 
og tommelfingerhjulet på din nye 
insulinpen

Mallya-modtagerenheden og tommelfingerhjulet er kun 
forenelig med engangsinsulinpenne afhængigt af den valgte 
model (Solostar – Kwikpen – Flexpen). Må ikke monteres, 
parres eller bruges med nogen anden type insulinpen.
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Rød (stabil)

Grøn (blinker) 
Blinker langsomt

Grøn (stabil)

Orange (blinker)
Hurtigt blinkende

Orange (blinker)
hvert 15. sekund

Mallya er under opladning (se trin 3).

- Fjern Mallya og genindstille (trin 4)
- Hvis problemet fortsætter, nulstil Mallya (se 
brugervejledningen),
- Hvis problemet ikke er løst, skal du kontakte 
eftersalgsservice.

Mallya er korrekt monteret på din insulinpen 
(se trin 7).

Orange (blinker)

Indstilling pågår (se trin 4).

Batteriet er lavt. Tilslut og oplad Mallya-
hovedenheden (se trin 3).

Positionsfejl: Sørg for, at dosis-tommelfingerhjulet 
på insulinpennen står på «0», eller
Monteringsfejl: Kontroller den korrekt montereting 
af Mallya-hovedenhed og tommelfingerhjul på din 
insulinpen (se trin 5 og 6).

Orange og grøn 
Blinker hurtigt

Par Mallya til din smartphone
(se trin 7).

BESKRIVELSE OVER LED SIGNALER



QSG_MAL_DA_ed1.0_Jan202314

Brugsanvisningen er tilgængelig på webstedet my-malya.com
Alle tegninger i dette manual er udført efter en Mallya for 

Solostar-model.
Alle de ovenfor beskrevne trin kan ikke desto mindre 

overføres tilsvarende uanset din Mallya model (Kwikpen – 
Solostar – Flexpen).

Erklæring. Forenklet EU overholdelse
Undertegnede BIOCORP PRODUCTION erklærer, at ra-

dioudstyret af Mallya-typen overholder direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen er tilgæn-

gelig på følgende internetadresse: my-malya.com





PT Lavaur La Bechade
63500 Issoire

FRANCE

www.biocorp.fr


