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Podręcznik szybkiego 
uruchamiania

T W Ó J  I N T E L I G E N T N Y  W S T R Z Y K I W A C Z  I N S U L I N Y 
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Mallya to urządzenie do zbierania i zdalnego przesyłu danych o dawkach 
podawanych przez wstrzykiwacz insuliny.

FUNKCJE

Mallya składa się z korpusu i pokrętła montażowego do zamocowania na 
jednorazowym wstrzykiwaczu insuliny.

Mallya umożliwia:
-  Rejestrację wybranej dawki do injekcji (dawka insuliny),
-  Rejestrację daty i godziny wstrzykiwania dawki insuliny,
- Przesył dawki, daty i godziny do kompatybilnej aplikacji, jeśli urządzenie urządzenie 
jest sparowane ze smartfonem przez bluetooth.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Mallya pomaga pacjentom w dokładnej rejestracji podawanych dawek insuliny.

Możesz korzystać z Mallya bez aplikacji mobilnej (w tym przypadku dane o 
wstrzyknięciu nie są zapisywane i nie mogą być udostępniane) lub możesz 
połączyć urządzenie z aplikacją mobilną.
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           Ostrzeżenia: nieprawidłowa obsługa może spowodować poważne obrażenia
lub śmierć

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia Mallya, odłącz je od kabla zasilającego USB.
- Mallya nie jest wodoszczelna i nie jest zabezpieczona przed wnikaniem wody lub

wilgoci.
Nie wystawiaj urządzenia na działanie wilgoci. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani 
nie myj go pod bieżącą wodą.

- Unikaj używania Mallya w pobliżu ROZRUSZNIKÓW SERCA i DEFIBRYLATORÓW.
- Mallya zawiera magnes. Unikaj kontaktu z metalowymi częściami podczas użytkowania.
- Nie wolno samodzielnie demontować, modyfikować ani naprawiać urządzenia.
- Wszelkie naprawy należy zlecać serwisowi autoryzowanemu przez BIOCORP

PRODUCTION; informacja widnieje na opakowaniu.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie temperatury powyżej 40°C (104°F), ani ognia.

           Środki ostrożności: niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała
lub uszkodzenie mienia

- Zanim skorzystasz z urządzenia, zapoznaj się ze wszystkimi instrukcjami.
- Chroń swoje dane osobowe dotyczące zdrowia za pomocą hasła na smartfonie.
- Nie wycieraj zewnętrznej części urządzenia Mallya środkami chemicznymi lub

rozpuszczalnikami (np. acetonem). Może to powodować przebarwienia lub 
uszkodzenie.

- Jeśli urządzenie doznało wstrząsów mechanicznych (uderzenia, wstrząsy, upadki
itp.), może to spowodować jego awarię. W takim przypadku należy skontaktować 
się z dystrybutorem zatwierdzonym przez BIOCORP PRODUCTION w celu uzyskania 
pomocy technicznej.

- Mallya jest dostarczana z kablem USB. Nie używaj żadnego innego kabla niż ten, aby
podłączyć Mallya do portu zasilania USB.

* ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA DOSTĘPNĄ NA STRONIE MY-MALLYA.COM,
 ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO PEŁNEJ LISTY OSTRZEŻEŃ I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI
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* ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA DOSTĘPNĄ NA STRONIE MY-MALLYA.COM,
ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO PEŁNEJ LISTY OSTRZEŻEŃ I ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI > POBIERZ KOMPATYBILNĄ APLIKACJĘ

Mallya łączy wstrzykiwacz 
insuliny ze smartfonem.

Użyj aplikacji na smartfona, 
aby śledzić wstrzyknięcia 
insuliny w czasie.

Kliknij tutaj aby pobrać aplikację:

Apple 
Store

Play
Store

KROK 1
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Uwagi: 

- Opakowanie zawiera 2 pokrętła (1
zamiennik) .

- Nie ma potrzeby użycia przycisku
resetowania (   ) w trakcie 
rozruchu.

>   ROZPAKUJ URZĄDZENIEKROK 2

1x
KABEL

USB

2x

lub

POKRĘTŁO 
MALLYA

1x
URZĄDZENIE 

MALLYA

1x
PRZYCISK 

RESETOWANIA
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>   ŁADOWANIE URZĄDZENIAKROK 3

Użyj dostarczonego kabla USB i podłącz urządzenie Mallya do 
portu lub gniazdka. Ładuj urządzenie przez co najmniej 10 minut, a 
następnie przejdź do kroku 4.

Dioda Mallya powoli miga na 
zielono w trakcie ładowania 
urządzenia.

Uwaga:

Optymalna autonomia Mallya jest osiągana po około 2 godzinach 
ładowania.
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>   ODŁĄCZ URZĄDZENIE I WYKONAJ 
KALIBRACJĘKROK 4

Jesli kontrolka 
LED miga kolorem 
pomarańczowym, 
przechyl powoli 
urządzenie w lewo 
i prawo, żeby je 
SKALIBROWAĆ.

Przechylaj go, aż do następnego etapu: 

Urządzenie 
wydaje dźwięk, a 
kontrolka zmienia 
kolor na zielony. 

Kontrolka 
LED wyłącza 
się.

Odłącz kabel USB.
Jeśli kontrolka LED nie zaświeci się 
po odłączeniu urządzenia, przejdź 
bezpośrednio do kroku 5. 
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KROK 5 >   ZAMONTUJ URZĄDZENIE NA 
WSTRZYKIWACZ

5.1 - Trzymaj urządzenie 
Mallya tak, aby kwadratowe, 
przezroczyste plastikowe 
okno, było skierowane w 
twoją stronę.

5.2 - Wyrównaj okienko 
Mallya z okienkiem dawki na 
wstrzykiwaczu, a następnie 
przypiąć czujnik do wstrzykiwacza.

5.3 - Upewnij się, że okienko 
Mallya jest wyrównane z ekranem 
dawki wstrzykiwacza.
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KROK 6 >   MOCOWANIE POKRĘTŁA NA 
WSTRZYKIWACZU

Ustaw i wciśnij pokrętło 
Mallya do przycisku 
wstrzykiwacza.

Kontrolka LED miga na pomarańczowo 
i zielono kiedy wkrętło oraz korpus 
Mallya zostały prawidłowo ustawione 
na wstrzykiwaczu.
Uwaga - Jeśli kontrolka LED dalej świeci się na pomarańczowo, może to 
oznaczać, że
Okienka nie zostały 
prawidłowo 
wyrównane.

Uchwyt nie został 
prawidłowo wciśnięty.

Wyrównanie jest 
prawidłowe.
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KROK 7 >   SPARUJ SWOJE URZĄDZENIE ZE 
SMARTFONEM

A - Upewnij się, że Mallya znajduje
się w promieniu 30 cm od 
smartfona.

B - Gdy aplikacja została
uruchomiona, postępuj zgodnie z 
instrukcjami w menu.

Gdy dioda Mallya zmieni kolor na 
zielony, urządzenie jest sparowane, 
a wstrzykiwacz insuliny jest gotowy 
do użycia:
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PRZENIEŚ MALLYĘ NA NOWY WSTRZYKIWACZ

A - Trzymając mocno wstrzykiwacz w jednej ręce, drugą zdejmij
korpus.

B - Zdejmij pokrętło Mallya, wyciągając je z przycisku wstrzykiwacza.

C - Wykonaj poprzednie kroki 5 i 6,
aby zamontować korpus Mallya 
no nowym wstrzykiwaczu 
insuliny.

Czujnik i pokrętło tarcza Mallya są kompatybilne tylko z 
jednorazowymi wstrzykiwaczami insuliny zgodnie z wybranym 
modelem (Solostar – Kwikpen – Flexpen). Nie należy ich 
montować, parować ani używać z żadnym innym rodzajem 
wstrzykiwacza do insuliny.
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Czerwony (stabilny)

Zielony (miga)
Wolne miganie

Zielony (stabilny)

Pomarańczowym  
(migający) 
Szybkie miganie

Mallya się ładuje (patrz krok 3).

- Odepnij Mallya i ponownie skalibruj (krok 4) 
- Jeśli problem się powtarza, zresetuj

Mallya (patrz instrukcja użytkowania),
- Jeśli problem nie zostanie

rozwiązany, skontaktuj się z serwisem 
posprzedażnym.

Mallya jest prawidłowo podłączony do 
twojego wstrzykiwacza (patrz krok 7).

Pomarańczowym 
(stabilny)

Kalibracja w trakcie (patrz krok 4).

Niski poziom naładowania baterii. Podłącz i 
naładuj urządzenie Mallya (patrz krok 3).

Błąd pozycji: Upewnij się, że pokrętło dawki 
wstrzykiwacza znajduje się w pozycji „0” lub
Oznacza to błąd montażu: sprawdź 
prawidłowy montaż korpusu i pokrętła Mallya 
na wstrzykiwaczu (patrz kroki 5 i 6).

Pomarańczowym i 
zielony
Szybkie miganie

Podłącz urządzenie Mallya do swojego 
smartfona (patrz krok 7).

OPIS SYGNAŁÓW LED

Pomarańczowym  
(migający) 
Co 15 sekund
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Instrukcja użytkowania jest dostępna na stronie my-mallya.com.

Wszystkie ilustracje w tym przewodniku zostały wykonane przy 
użyciu Mallya dla Solostara jako modelu.

Wszystkie opisane powyżej kroki można jednak transponować 
identycznie, niezależnie od modelu Twojego Mallya (Kwikpen - 

Solostar - Flexpen)

Uproszczona deklaracja zgodności UE
Niżej podpisany BIOCORP PROODUCTION oświadcza, że sprzęt 

radiowy typu Mallya jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na stronie: 

my-mallya.com





PT Lavaur La Bechade
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